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  دارم می بینم صحنه رو،  می بینم تجهيز رو. می بینم 

صف آرايي  ها رو،  می بینم دهان های با حقد و غضب 

گش��وده و دندان های با غیظ به هم فرشده رو، علیه 

امام و علیه همه این آرمان ها و علیه آن کسانی که به 

این حرکت دلبسته اند؛چه کنم اگه کسی منی بینه!

  در حوادث فتنه گون،  ش��ناخت عرصه دش��واره. 

ش��ناخت اطراف قصه دش��واره. ش��ناخت مهاجم و 

مدافع. ظامل و مظلوم و دوست و دشمن دشواره. 

  بایستی گره گشایی کرد. بایستی حقیقت رو بازکرد. 

گره های ذهنی رو باید بازکرد و این تبیین الزم داره. 

  فرم��ود:  اال یحم��ل وهذاالعل��م اال اه��ل الب��ر 

و صرب. زی��ر پرچ��م امیراملومنین)ع( س��ختی اش از 

پرچم پیغمرب)ص( بیش��ر بود از جهتی. در زیر پرچم 

امیراملومنین)ع( دوس��ت و دش��من آن چنان واضح 

نبودند. دش��من هامن حرف هایی را می زد که گاهی 

اوقات یک دوس��ت می زند،  ه��امن من��از رو که در 

اردوگاه امیراملومنی��ن)ع( منازجامعت می خواندند. 

ت��و اردوگاه طرف مقابل ه��م در جنگ جمل،  صفین 

و نهروان مناز جامعت می خواندند. حاال ش��ام بودید 

چکار می کردید؟

  بصیرت خودتون را باال بربید. آگاهی خودتون را باال 

بربید. حقیقت رو باید فهمید. 

 در جنگ صفین یکی از کاره��ای مهم جناب عامر 

یارس تبیین حقیقت بود،  چون آن جناح مقابل جناح 

معاویه بود،  تبلیغات گوناگونی داشت. 

  این کسی از این طرف در مقابل جنگ روانی ایستاد 

و مقاومت کرد،  جناب عامریارس بود.  یه جايی می دید 

اختالف پیدا شده،  یه عده ای دچار تردید شدند،  بگو 

مگو توش��ون هست،  خودش��و می رس��وند اونجا؛به 

رسعت. براشون حرف می زد،  صحبت می کرد،  تبیین 

می کرد و این گره ها رو باز می کرد. 

   نقش نخب��گان و خواص ه��م این اس��ت که این 

بصیرت نه تنها در خودشان که در دیگران نیز به وجود 

بیاورند. 

   رسا بگید،  روش��ن بگید،  مبین بگید،  آن چیزی رو 

که می فهمید. هیچ انتظار نیست،  حق هم نیست که 

کس��ی برخالف فهمیده خودش حرف بزنه،  ولی اون 

چیزی رو که فهمید درست باشه. 

  کجا هستند اون کسانی که اون شخصیت هایی که 

پیامن جانبازی بستند؛این عامر!!!

این عامر
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فهرست مطالب
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ویژه نامه سالروز 22 خرداد
صاحب امتیاز: پیام آوران نشر روز

مدیرعامل و مدیر مسئول: 
سید نظام الدین موسوی

سردبیر: فریدون حاجي پور
دبیر تحریریه: مهدي گیوه كي

مدیر فنی: حسن فردی
مدیر هنری: محمد یاقوتی

هم�کاران: حس��ن رش��وند، عب��داهلل گنج��ي، غالمرض��ا صادقیان، 
ه��ادي محم��دي، حبی��ب تركاش��وند، رحی��م زیادعلي، عل��ي رضایي، 
جعفرتكبی��ري، محم��د ص��ادق زمان��ي، مه��ران ابراهیمی��ان، وحید 
حاجي پور، عل��ي الب��رزي، محمدرضا هادیل��و، امید س��لیمي بني، 
علي ش��یرین، كبري آس��وپار، علیرضا محمدي، علي قنادي، س��ید حسن 
روتن، س��ید كاظ��م موس��وي، محم��د اس��ماعیلي و  حمید باب��ازاده

عکس: محمد صادق حیدری، فاطمه عرفانیان، سید شهاب الدین واجدی 
و  مجتبی حیدری

ویرایش عکس:  محمدرضا رمضاني فراني
 صفحه آرای�ی: س��ید وحید موس��وي راد، ش��هرام غروي، بهروز زنگي

محمد سجادي فر، داوود احمدي و هادي ذاكرخطیباني
اینفوگرافي: حمید رضا خاتوني

 حروف ن�گاران: فرزان��ه مهاج��ر، محمدرض��ا مقبل��ي  ، لی��ال غالم��ی
طوفان جمالی و مختار یحیی پور

ویراستاران: مریم گرابیان، علیرضا سجادي فر، بهرام سروش، انسیه سلطاني،  
شقایق اعماري، پریسا موسوي، داود رمضاني، عباس آراسته و محمد خرمي

با تشکراز: دكتر علي محمد نائیني،  حس��ین اختری، دكتربختیاري،  
ناصر قره باغي، اكبر بختیاري، محسن براسود، علي عابدي، محمد عابدي، 
راضیه امیري، مركز بررسي جرائم س��ازمان یافته سپاه و  مسعود رضایي

اگر از اخالق اسالمي دور 
شويم، اگر عدالت را فراموش كنيم، اگر 

مردمي بودن مسئوالن كشور دست كم گرفته 
شود، اگر موضوع خدمت به مردم و فداكاري براي آنان 
از ذهن و عمل مسئوالن حذف شود، اگر ساده زيستي و 

در سطح توده مردم بودن در ذهن مسؤوالن نباشد و اگر به 
جاي ايستادگي در مقابل دشمن رودربايستي ها و ضعف هاي 

شخيص و شخصيتي بر روابط سيايس و بني املليل مسئوالن 
حاكم شود، در واقع بخش هاي اصيل هويت جمهوري 

اسالمي از دست مي رود و در چنني اوضاعي، 
ساخت ظاهري نظام و پسوند اسالمي 

كاري از پيش نخواهد برد.

04  پتک جمهوریت
یاداشت مدیرمسئول

06  براي اعتالي كلمه ملت
رهبر فرزانه انقالب در حرم مطهر ام��ام)ره( تمامي نامزدها را به رعایت اخالق دعوت 

كردند و نگذاشتند كسي از جایگاه رهبري به سود خود بهره برداري كند

10   22 خرداد، رويارويي جمهوريت و ارشافيت
12   يك بسر و يك رويا

بررسي شباهت هاي نفاق قدیم و جدید

13   داستان جمهوريت
14   پازل فتنه چگونه كامل شد؟

در انتخابات دهم ش��اهد خلق گفتم��ان  جدیدي بودی��م. این گفتم��ان، دو قطبي 
»بیت امام)ره( - بیت رهبري« بود كه هدفش قطبي ساختن جامعه بود

20   آكتورها و فاكتورهاي فتنه 88  
24   موسوي چرا آمد؟

انگیزه هاي ورود نخست وزیر دهه 60 به انتخابات سال 88

26   اقتصاد به سبک شعر قرن هفتم
بازخوانی رویکردهاي اقتصادي میرحسین به روایت دولتمردانش

32     نوكيسه هاي كوپني
چگونگي شکل گیري اولین هسته هاي رانت خواري در دولت موسوي

دكتر مس��عود نیلي مي گوید: »دولت تمام تالشش كنترل قیمت ها و گسترش نقش 
خود در اقتصاد بود. این اقدام موجب افزایش تورم مي شد

32     بازي در بن بست سياست
تحلیل رفتار میرحسین موسوي در انتخابات دهم w
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36     ده موج تا اوج يا افول؟
بازخواني برنامه هاي انتخاباتي موسوي

38     بدعت هاي مريحسني
اتفاقات پس از انتخابات خس��ارات فراواني به منافع ملي، دیپلماسي خارجي، امنیت 

اجتماعي، اعتماد مردمي و شأن نظام وارد كرد

40     از جهان مجازي تا دنياي واقعي
نظرسنجي و نظرسازي در انتخابات دهم چگونه انتخاب مي شد؟

44     در برابر 50ميليون چشم
نگاهي به مناظره هاي انتخاباتي88

45     نظرسنجی ها  چه می گفتند؟
تحلیل رفتار میرحسین موسوي در انتخابات دهم

46     كدام كانديدا به من شبيه تر است؟
آرایش اجتماعي در انتخابات ریاست جمهوري دهم

 رئیس جمهور تا لحظاتي پیش از شروع موعد قانوني و رسمي تبلیغات ریاست جمهوري، 
همچنان پیگیر مصوبات خود در مناطق محروم و شهرستان هاي غیر برخوردار بود

51     تقّلب، كليد رمز سناريوي آشوب
54     كميته صيانت يا ستاد خيانت؟

بازخواني پرونده كمیته اي كه آشوب هاي خیاباني را كلید زد

56     سقراط وارونه!
57     شواليه هاي توهم بزرگ

60     10 تاكتيك جنگ نرم در انتخابات 88
كلید تغییر باور مردم نسبت به برگزاري یك انتخابات س��الم با شبهه عدم برگزاري 

انتخابات سالم و ضرورت تشكیل كمیته صیانت از  آرا  زده شد
63     فتنه گري با فقر نظري

64     از دفر دويب تا وزارت كشور
66     آرايش ميداين آشوب ها

69     رساب ائتالف سه گانه 
70     تشكيالت مي گفت اتفاق بزرگ در راه است

گفت و گوی»جوان« با یک عضو فرقه بهائیت بازداشت شده 
در اغتشاشات 88

74     در ستاد اصالحات چه گذشت؟
گفت وگوي »جوان« با یک فعال سیاسي جبهه دوم خرداد

76     بار ديگر ديگ پلوي سفارت انگليس
بررسي نقش سفارتخانه هاي خارجي  در اغتشاشات سال 88

80     از »کاپودوکیا«  تا  ستادهای شورش
بررسی نقشNGO ها در انقالب های مخملی

83     سبز مثل نارنجي
گفت و  گوی»جوان« با یک ایرانی حاضر در تحوالت سال 2004  اوكراین

84       كاركرد رسانه هاي داخل  و خارج  در انتخابات دهم
86     فتنه فيس بويك

بررسي نقش شبکه هاي مجازي در ساماندهي اغتشاشات سال 88 
صفحه میرحسین موس��وي در فیس بوک بیش از 5400 حامي دارد و از طریق این 
سایت،  بیانیه ها و سیاست هاي كلي و پیشنهادي موسوي در اختیار كاربران فیس بوک 

قرار مي گیرد
88     نربد پنهان با گالدياتورهاي مجاز ي

90     يب يب يس روي موج سبز 

94     پروژه گلف 2000 
100     شبكه سازي بنياد سوروس در ايران

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخشي از پازل راهبردي امریكا 
 براي تغییر ساختار جمهوري اسالمي ایران از درون است

104     گزارش لحظه به لحظه از هجوم آشوبگران 
به يك مقر نظامي در عر 25 خرداد

گزارش از هجوم آشوبگران به یک مقر نظامي در عصر 25 خرداد

106     آشويب از جنس سنگ و شيشه
گفت وگو با چند بسیجي مصدوم در اغتشاشات فتنه 88

غالب كساني كه در آن نقطه آشوب به راه انداختند غیر محلي بوده و آنها را به آنجا آورده 
بودند و اجیر شده بودند

108     اهل كوفه نشديم
پای صحبت چند جوان فعال در مقابله با آشوب های سال فتنه

111     با دست خايل ايستاديم 
گفت وگو با امید خالقي، جانباز میدان فتنه 88

113     ايران مثل حسین بسیار دارد
پاي صحبت پدر و مادر شهید حسین غالم كبیری از شهدای فتنه 88

114     براي آنها دعا مي كنم
زوایاي حادثه عاشوراي 88 

در گفت وگو با بسیجي جانباز حسین زارعي

114     گزارش پروژه فتنه عميق
116     9 دي ؛ حامسه عاشورايي

اگر روزهاي نامبرده)13 آبان و 16 آذر( فقط یك روز بودند االن با دو ماه محرم و صفر 
روبه رو هستیم كه مي توانیم از آن به سود جنبش و به سود مردم استفاده كنیم

118     32 دروغ سبز
بازخواني عمده ترین ادعاهاي غیر واقعي جریان فتنه از انتخابات 88

122     قتل آنالين براي يب يب يس
بازخواني پرونده زندگي و مرگ مشکوك ندا آقا سلطان

153  ادعاهاي كرويب و واقعيت ماجراي كهريزك 
156     آيا احمدي نژاد انتخابات را ربود؟

9 دلیل اریک بریل حقوقدان آمریکایي براي عدم تقلب در انتخابات ایران

165     تحفه اي براي فرنگ
اثرات مخرب حوادث بعد از انتخابات بر دیپلماسي ایران

168     تحلیل های 5گانه از وقایع انتخاباتی
رمز گشایي از جزوه آقاي مشاور

176  منت كامل جزوه تاجيك يا مانيفست جنبش  سبز
حاال وقت خیزش یك ملت فراسوي مالحظات و مقتضیات طبقاتي، فرهنگي، قومي، 

زباني، نسلي، جنسي، شئوني، دیني، مرامي و سیاسي است

180     داستان دو مركز
چپ هاي جوان و اصالح طلبان 

پست مدرن چگونه  دچار دگر دیسي شدند؟

180     ناگفته هايي از پشت صحنه فتنه 88
روز چهارم عید جلسه پنهاني با حضور اعضاي سازمان مجاهدین و میرحسین برگزار 

شد كه میرحسین گفت نباید صداي این جلسه را در بیاورید

192     آمريكا عليه جمهوريت رسزنده  ايراين
یادداشت داالس دارلینگ نویسنده منتقد آمریکایي براي »جوان«

موسوي
احمدي نژاد

رضایي
كروبي
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انتخابات دهمین دوره ریاس��ت جمهوری به دلیل 
ویژگی های منحصر به فرد، سلسله رخدادهای قبل 
و بعد آن و نیز تأثیرات قاب��ل توجهی كه بر فضای 
سیاسی و اجتماعی كشور گذاش��ت، از مهم ترین 
آزمون های ملی و حس��اس ترین تح��والت تاریخ 
انقالب به ش��مار می آید. بر همین اساس، تحلیل 
دقیق ای��ن انتخابات و ابعاد مختل��ف آن از اهمیت 

فوق العاده ای برخوردار است. 
انتخابات 22 خرداد در آستانه ورود به دهه چهارم 
انقالب برگزار ش��د و فی الواقع گام نخس��ت نظام 
در این دهه بود. حضور 85 درص��دی مردم در این 
انتخابات كه بعد از همه پرسی جمهوری اسالمی در 

سال 1358 باالترین نرخ مشاركت مردمی  به شمار 
می آید، در تاریخ ایران و بلكه در تمام دموكراسی های 
رایج دنیا كم نظیر است. این مشاركت فوق العاده پس 
از گذشت 30 سال از پیروزی انقالب، ظرفیت عظیم 
مردم ساالری دینی را به نمایش گذاشت و اعتماد 
آحاد مردم ایران را به س��ازوكارهای مردم ساالرانه 

نظام جمهوري اسالمي به رخ جهانیان كشید. 
حضور نامزدهاي جریانات مختلف سیاسي، رقابت 
جدي و تنگاتنگ آنها و فضای باز و آزادانه تبلیغاتی 
در سراسر كشور نیز، بیانگر اراده نظام برای برگزاری 
انتخاباتی پرشور و رقابتي بود و همین اراده موجب 
شد تا شكوه مردم س��االري دیني در قامت حضور 

بدین ترتیب بر اساس یك تقسیم نقش كامالً روشن 
داخلي و خارجي، هنوز جهان مبهوت حماسه 85 
درصدي ایرانیان بود كه به یكباره با طرح رس��مي 
ادعاي تقلب توس��ط كاندیداهاي شكست خورده، 

سناریوي آشوب مخملي آغاز شد. 
مجموع��ه رخداده��اي بع��د از انتخاب��ات ده��م 
ریاس��ت جمهوري به درس��تي »فتنه عمیق« نام 
گرفت از آن رو كه بس��یاري - خصوصاً در گردونه 
خواص - دچار انح��راف، اعوجاج،  تردید ش��ده و 
خواسته یا ناخواس��ته در پازل دشمن بازي كردند. 
فتنه 88 آزموني صعب و س��خت براي همگان بود؛ 
آزموني كه ریزش ها و رویش هاي فراوان داش��ت؛ 
آزموني كه فرض ها و ادعاها را در محكي دقیق قرار 

داد و بسیاري از خواص در آن مردود شدند. 
فتنه 88 آزمون »بصیرت« بود. دوران 8 ماهه از 22 
خرداد تا 22 بهمن رزمایش بزرگي براي نظام و مردم 
بود تا پس از یك دوره صبر و تحمل و نجابت در برابر 
فتنه گران، وارد میدان شده و اقتدار و عظمت خود 

را به نمایش بگذارند. حماس��ه بي بدیل و میلیوني 
9 دي كه پس از فاجعه غمبار روز عاش��ورا و هتك 
س��احت حضرت اباعبداهلل )ع( از سوي فتنه گران 
رقم خورد، پس از روز باش��كوه 22 خ��رداد یكي از 
جلوه هاي تعلق خاطر ملت ایران به اسالم و انقالب و 
والیت بود. روزي كه رهبران فتنه در داخل و خارج 
كشور، براي دومین بار »پتك جمهوریت« را بر سر 
خود كوبنده دیدند. و باالخره روز 22 بهمن 88 اوج 
بصیرت و اعتالي كلمه ملت بود در این روز مردم در 
دفاع از انقالب و والیت فقیه، شكوه جاودانه اي را رقم 
زدند و با حضور 50 میلی��ون ایراني در خیابان هاي 
شهرها و روستاهاي سراس��ر كشور، نقطه پایاني بر 

عربده جویي هاي خیاباني فتنه گران گذاشته شد. 
آنچه در پي مي آید نوش��تار و گفتارهایي اس��ت كه 
از زوایاي مختلف انتخابات دهم ریاس��ت جمهوري 
و فتنه 88 را مورد تحلی��ل و ارزیابي ق��رار داده اند. 
ان شاءاهلل كه مقبول نظر خوانندگان عزیز واقع شود. 
                            مدیرمسئول

40 میلیوني ملت جلوه گر شود.  مطابق عرف سیاسي،  در یك نظام برآمده از انقالب، هر 
چه زمان  از مبدأ آغازین  جلوتر مي رود، به طور طبیعي شوق و انگیزه اولیه مردم براي 
مشاركت سیاسي كاهش مي یابد. بر همین اساس، بسیاري از تحلیلگران خارجي و حتي 
داخلي گمان نمي بردند در انتخابات دهم ریاست جمهوري ایران چنین موج عظیمي پاي 
صندوق هاي راي برپا شود. این پدیده خارق العاده كه در چارچوب لیبرال دموكراسي رایج 

قابل تحلیل نبود، جلوه اي جدید از الگوي مردم ساالري دیني به جهانیان عرضه كرد. 
دشمنان انقالب و نظام اسالمي سالیان متمادي بود كه به انحاي مختلف تالش مي كردند 
وجه مردم ساالرانه جمهوري اسالمي را كمرنگ جلوه داده و حتي به نوعي رویارویي و 
تقابل بین حاكمیت و ملت را القا نمایند. در تبلیغات دشمنان انقالب خصوصاً قدرت هاي 
غربي، همواره چنین ادعا مي شد كه در نظام دیني ایران، راي و نقش مردم نادیده گرفته 
مي شود و ملت در تصمیم سازي هاي كالن سیاسي جایگاهي ندارند.  در این تبلیغات 
مخرب تالش مي شد تا بین اسالمیت و جمهوریت نظام شكاف ایجاد شده و این گونه 
تلقین شود كه برآیند سیاست ها و فعالیت هاي نظام ایران خالي از وجه جمهوریت است. 
اما انتخابات دهم ریاس��ت جمهوري به خوبي روشن ساخت كه »جمهوري اسالمي« 
نه یك تركیب اضافي كه یك تركیب بس��یط اس��ت و جمهوریت و اسالمیت آن قابل 
تفكیك نیست. انتخابات 22 خرداد به تعبیر دقیق و حكیمانه رهبر معظم انقالب »پتك 

جمهوریت« بر سر دشمنان نظام بود. 
درست به همین دلیل بود كه قدرت هاي غربي كه ابتدا به طمع خام تاثیرگذاري بر نتایج 

انتخابات به نفع یك جریان خاص، وارد عمل شده بودند:  از زماني كه متوجه شدند جهت 
آراي اكثریت به سمت و سوي دلخواه آنها نیست، با تمام قوا تالش كردند تا با دامن زدن 
به حاشیه ها و بمباران شبهه درباره سالمت انتخابات )با استفاده از بسترهاي داخلي( 

ضربه پتك جمهوریت را دفع كنند. 
قدرت هاي غربي به ویژه امریكا    و انگلیس در انتخابات دهم ریاست جمهوري ایران بر 
اس��اس آموزه هاي جنگ نرم، درصدد برآمدند تا با استفاده از زمینه هاي داخل كشور، 
مدل كودتاي مخملي و انقالب رنگي را - كه پیش از این در كشورهایي چون اوكراین، 
گرجستان و قرقیزستان آزموده بودند - در ایران نیز پیاده كنند. اصوالً بستر ایجاد انقالب 
رنگي، انتخابات و ادعاي تقلب در انتخابات است. به همین دلیل نیز شبهه ناسالم بودن 
انتخابات دهم ریاست جمهوري، ابتدا به عنوان تیري در تاریكي از چله كمان رسانه هاي 
غربي رها شد  اما متأسفانه یك جریان سیاسي در داخل كشور و ستادهاي انتخاباتي 

برخي كاندیداها به عنوان سیبل خوبي براي این تیرهاي مسموم عمل كردند. 
جریان ها و ستادهاي مزبور، بنا به دالیل متعدد – از جمله ارتباطات ویژه و دیرینه برخي 
اعضاي آنها با سرویس هاي غربي – موضوع عدم سالمت انتخابات را بدون توجه به تبعات 
آتي آن، بومي كرده و در سطح وسیعي دامن زدند. این پذیرش آسان و سریع سناریوي 
رسانه  هاي غربي توسط جریان هاي و ستادهاي فعال در انتخابات، زمینه بسیار مناسبي 
براي سرویس هاي غربي ایجاد كرد تا آنها براي انتقام گیري از ملت ایران به سرعت وارد 

عمل شوند. 

 پتک جمهوریت
w

w
w

.o
ur

pr
es

id
en

t.i
r

www.ourpresident.ir


5

ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

انتخابات دهمین دوره ریاس��ت جمهوری به دلیل 
ویژگی های منحصر به فرد، سلسله رخدادهای قبل 
و بعد آن و نیز تأثیرات قاب��ل توجهی كه بر فضای 
سیاسی و اجتماعی كشور گذاش��ت، از مهم ترین 
آزمون های ملی و حس��اس ترین تح��والت تاریخ 
انقالب به ش��مار می آید. بر همین اساس، تحلیل 
دقیق ای��ن انتخابات و ابعاد مختل��ف آن از اهمیت 

فوق العاده ای برخوردار است. 
انتخابات 22 خرداد در آستانه ورود به دهه چهارم 
انقالب برگزار ش��د و فی الواقع گام نخس��ت نظام 
در این دهه بود. حضور 85 درص��دی مردم در این 
انتخابات كه بعد از همه پرسی جمهوری اسالمی در 

سال 1358 باالترین نرخ مشاركت مردمی  به شمار 
می آید، در تاریخ ایران و بلكه در تمام دموكراسی های 
رایج دنیا كم نظیر است. این مشاركت فوق العاده پس 
از گذشت 30 سال از پیروزی انقالب، ظرفیت عظیم 
مردم ساالری دینی را به نمایش گذاشت و اعتماد 
آحاد مردم ایران را به س��ازوكارهای مردم ساالرانه 

نظام جمهوري اسالمي به رخ جهانیان كشید. 
حضور نامزدهاي جریانات مختلف سیاسي، رقابت 
جدي و تنگاتنگ آنها و فضای باز و آزادانه تبلیغاتی 
در سراسر كشور نیز، بیانگر اراده نظام برای برگزاری 
انتخاباتی پرشور و رقابتي بود و همین اراده موجب 
شد تا شكوه مردم س��االري دیني در قامت حضور 

بدین ترتیب بر اساس یك تقسیم نقش كامالً روشن 
داخلي و خارجي، هنوز جهان مبهوت حماسه 85 
درصدي ایرانیان بود كه به یكباره با طرح رس��مي 
ادعاي تقلب توس��ط كاندیداهاي شكست خورده، 

سناریوي آشوب مخملي آغاز شد. 
مجموع��ه رخداده��اي بع��د از انتخاب��ات ده��م 
ریاس��ت جمهوري به درس��تي »فتنه عمیق« نام 
گرفت از آن رو كه بس��یاري - خصوصاً در گردونه 
خواص - دچار انح��راف، اعوجاج،  تردید ش��ده و 
خواسته یا ناخواس��ته در پازل دشمن بازي كردند. 
فتنه 88 آزموني صعب و س��خت براي همگان بود؛ 
آزموني كه ریزش ها و رویش هاي فراوان داش��ت؛ 
آزموني كه فرض ها و ادعاها را در محكي دقیق قرار 

داد و بسیاري از خواص در آن مردود شدند. 
فتنه 88 آزمون »بصیرت« بود. دوران 8 ماهه از 22 
خرداد تا 22 بهمن رزمایش بزرگي براي نظام و مردم 
بود تا پس از یك دوره صبر و تحمل و نجابت در برابر 
فتنه گران، وارد میدان شده و اقتدار و عظمت خود 

را به نمایش بگذارند. حماس��ه بي بدیل و میلیوني 
9 دي كه پس از فاجعه غمبار روز عاش��ورا و هتك 
س��احت حضرت اباعبداهلل )ع( از سوي فتنه گران 
رقم خورد، پس از روز باش��كوه 22 خ��رداد یكي از 
جلوه هاي تعلق خاطر ملت ایران به اسالم و انقالب و 
والیت بود. روزي كه رهبران فتنه در داخل و خارج 
كشور، براي دومین بار »پتك جمهوریت« را بر سر 
خود كوبنده دیدند. و باالخره روز 22 بهمن 88 اوج 
بصیرت و اعتالي كلمه ملت بود در این روز مردم در 
دفاع از انقالب و والیت فقیه، شكوه جاودانه اي را رقم 
زدند و با حضور 50 میلی��ون ایراني در خیابان هاي 
شهرها و روستاهاي سراس��ر كشور، نقطه پایاني بر 

عربده جویي هاي خیاباني فتنه گران گذاشته شد. 
آنچه در پي مي آید نوش��تار و گفتارهایي اس��ت كه 
از زوایاي مختلف انتخابات دهم ریاس��ت جمهوري 
و فتنه 88 را مورد تحلی��ل و ارزیابي ق��رار داده اند. 
ان شاءاهلل كه مقبول نظر خوانندگان عزیز واقع شود. 
                            مدیرمسئول

40 میلیوني ملت جلوه گر شود.  مطابق عرف سیاسي،  در یك نظام برآمده از انقالب، هر 
چه زمان  از مبدأ آغازین  جلوتر مي رود، به طور طبیعي شوق و انگیزه اولیه مردم براي 
مشاركت سیاسي كاهش مي یابد. بر همین اساس، بسیاري از تحلیلگران خارجي و حتي 
داخلي گمان نمي بردند در انتخابات دهم ریاست جمهوري ایران چنین موج عظیمي پاي 
صندوق هاي راي برپا شود. این پدیده خارق العاده كه در چارچوب لیبرال دموكراسي رایج 

قابل تحلیل نبود، جلوه اي جدید از الگوي مردم ساالري دیني به جهانیان عرضه كرد. 
دشمنان انقالب و نظام اسالمي سالیان متمادي بود كه به انحاي مختلف تالش مي كردند 
وجه مردم ساالرانه جمهوري اسالمي را كمرنگ جلوه داده و حتي به نوعي رویارویي و 
تقابل بین حاكمیت و ملت را القا نمایند. در تبلیغات دشمنان انقالب خصوصاً قدرت هاي 
غربي، همواره چنین ادعا مي شد كه در نظام دیني ایران، راي و نقش مردم نادیده گرفته 
مي شود و ملت در تصمیم سازي هاي كالن سیاسي جایگاهي ندارند.  در این تبلیغات 
مخرب تالش مي شد تا بین اسالمیت و جمهوریت نظام شكاف ایجاد شده و این گونه 
تلقین شود كه برآیند سیاست ها و فعالیت هاي نظام ایران خالي از وجه جمهوریت است. 
اما انتخابات دهم ریاس��ت جمهوري به خوبي روشن ساخت كه »جمهوري اسالمي« 
نه یك تركیب اضافي كه یك تركیب بس��یط اس��ت و جمهوریت و اسالمیت آن قابل 
تفكیك نیست. انتخابات 22 خرداد به تعبیر دقیق و حكیمانه رهبر معظم انقالب »پتك 

جمهوریت« بر سر دشمنان نظام بود. 
درست به همین دلیل بود كه قدرت هاي غربي كه ابتدا به طمع خام تاثیرگذاري بر نتایج 

انتخابات به نفع یك جریان خاص، وارد عمل شده بودند:  از زماني كه متوجه شدند جهت 
آراي اكثریت به سمت و سوي دلخواه آنها نیست، با تمام قوا تالش كردند تا با دامن زدن 
به حاشیه ها و بمباران شبهه درباره سالمت انتخابات )با استفاده از بسترهاي داخلي( 

ضربه پتك جمهوریت را دفع كنند. 
قدرت هاي غربي به ویژه امریكا    و انگلیس در انتخابات دهم ریاست جمهوري ایران بر 
اس��اس آموزه هاي جنگ نرم، درصدد برآمدند تا با استفاده از زمینه هاي داخل كشور، 
مدل كودتاي مخملي و انقالب رنگي را - كه پیش از این در كشورهایي چون اوكراین، 
گرجستان و قرقیزستان آزموده بودند - در ایران نیز پیاده كنند. اصوالً بستر ایجاد انقالب 
رنگي، انتخابات و ادعاي تقلب در انتخابات است. به همین دلیل نیز شبهه ناسالم بودن 
انتخابات دهم ریاست جمهوري، ابتدا به عنوان تیري در تاریكي از چله كمان رسانه هاي 
غربي رها شد  اما متأسفانه یك جریان سیاسي در داخل كشور و ستادهاي انتخاباتي 

برخي كاندیداها به عنوان سیبل خوبي براي این تیرهاي مسموم عمل كردند. 
جریان ها و ستادهاي مزبور، بنا به دالیل متعدد – از جمله ارتباطات ویژه و دیرینه برخي 
اعضاي آنها با سرویس هاي غربي – موضوع عدم سالمت انتخابات را بدون توجه به تبعات 
آتي آن، بومي كرده و در سطح وسیعي دامن زدند. این پذیرش آسان و سریع سناریوي 
رسانه  هاي غربي توسط جریان هاي و ستادهاي فعال در انتخابات، زمینه بسیار مناسبي 
براي سرویس هاي غربي ایجاد كرد تا آنها براي انتقام گیري از ملت ایران به سرعت وارد 

عمل شوند. 
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21 مهرماه 87-  مهدي كرويب دبري كل حزب اعتامد ميل كانديدا ي رياست جمهوري شد   

13 آبان 87- خامتي: هيچ  اشتياقي براي رياست جمهوري ندارم

15 آبان 87 - رهرب  انقالب: برخي به دليل دشمني با دولت مي خواهند در اصل نظام خدشه وارد كنند 

انتق�اد از فعالیت ه�اي زودهنگام 
تبلیغاتي 

اولین بره��ه اي كه رهبر معظم انقالب به صورت ش��فاف 
وارد مس��أله انتخابات ریاست جمهروي ش��دند، دیدار با 
دانشجویان و دانش آموزان در روز هشتم آبان ماه سال 87 

و در آستانه روز ملي مبارزه با استكبار جهاني است.  
هر چن��د در دوره هاي گذش��ته نیز كمابیش مس��أله ورود 
زودهنگام به انتخابات مط��رح بود اما در ای��ن دوره به دلیل 
حساسیت باالي آن و همچنین طراحي برخي جریان ها براي 
كشاندن فضاي جامعه به موضوع انتخابات، قطبي كردن فضا، 
سلب فضاي آرامش براي تولید و خدمت از مردم از یكسال و 
سه ماه قبل از ش��روع انتخابات كار تبلیغي آغاز شد كه این 
موضوع فضاي رسانه ها را تحت الشعاع قرار داد. مهرماه سال 

87 یعني 8 ماه مانده به آغاز انتخابات آقاي مهدي كروبي رسماً 
كاندیداتوري خود را براي انتخابات اع��الم كرد و گمانه زني 
براي ورود سایر شخصیت هاي دوجناح چپ و راست در عرصه 
رسانه اي شدت گرفت به گونه اي كه صفحه اول اكثر روزنامه ها 
به انتخابات اختصاص پیدا كرده بود.   مقام معظم رهبري از آنجا 
كه این مسأله را التهاب غیر ضروري براي جامعه مي دانستند و 
لطمه زننده به فضاي كار و تالش جامعه، از این بابت گله كردند 
و فرمودند: »مسائل مربوط به انتخابات به ویژه حضور پرشور 
مردم در آن، در همان ایام نزدیك به انتخابات بسیار مهم است 
اما عده اي با عجله از حاال مباحث انتخابات را شروع كرده اند 
كه این فعالیت هاي زود هنگام انتخابات موجب منحرف شدن 
ذهن ها از مسائل اصلي، مشغول كردن افراد به یكدیگر و برخي 

بدگویي ها مي شود و این به ضرر مصالح كشور است. «

بازخواني بیانات و مواقع مقام معظم رهبري در انتخابات دهم ریاست جمهوري و  رخدادهاي بعد از آن

 اعتالي كلمه ملت 
گاهي اوقات انسان ها در وضعيتي قرار مي گريند كه باورهاي 

ذهني اي كه يك عمر با آنان همراه بوده اس��ت، در چالش 

جدي قرار مي گريد. مثالً هنگامي از يك فرد مترشع كه عادت 

كرده عبادات خود را رس موقع ادا كند درباره فلسفه واقعي 

عبادات سؤال شود شايد نتواند مخاطب را قانع كند و آن را 

به اين افراد بقبوالند.  

مثال فوق س��اده ترين منونه براي اثبات اين موضوع است 

باورهاي اوليه انسان ها كه به دليل روز مرگي به آن ها عادت 

كردند، قابليت انتشار و گسرش آنان به ديگران وجود ندارد 

و بايد افراد با يك چالش اصيل روبه رو ش��وند و اين باورها 

مورد مواخذه جدي ق��رار گريند تا آن ف��رد بتواند با تجهيز 

خود، اين قدرت را پيدا كند كه اين باورها را به هر جا و هر 

فردي انتقال دهد.   ييك از باورهايي كه طي 30 سال گذشته 

همواره با معتقدين انقالب همراه بوده و جزء باورهاي آنان 

است، مسأله واليت فقيه اس��ت. همه اين را شنيده بودند 

كه امامشان فرموده بودند: »پش��تيبان واليت فقيه باشيد 

تا مملكتتان آس��يبي نبيند« اما اگر از آنان دليل واقعي اين 

موضوع را مي پرسيدي مني توانستند افراد غري معتقد را قانع 

كنند. هيچگاه دليل قابل مليس ارائه مني كردند كه ش��خص 

بتواند با حس آن و مقايسه نسبت به ساير گزينه ها تصميم 

درست را اتخاذ كند. اما انتخابات 88 فرايندي بود تا فلسفه اين 

منونه هاي قابل ملس و قابل فهم براي همگان تبيني  گردد.  

اگر پارامرهاي مختلف در خنثي سازي فتنه پيچيده سال 

گذشته كنار هم گذاشته شود مطمئناً هر كارشناس خربه و 

منصفي نقش واليت فقيه را پررنگ تر از بقيه معريف خواهد 

كرد و نقش اول را به اين محور مهم و حيايت خواهد داد.  

اينكه يك شخص بتواند با يك ساعت سخرناين )در مناز جمعه 

29 خرداد( جمعيت معرض ميلي��وين را تبديل به گروهك 

اغتشاشگر نهايتاً چند هزار نفره بسازد، به تنهايي و شخصاً 

مقابل همه قانون ش��كني ها و ابداعات بايستد؛ آنهم در 

رشايطي كه بسياري از بزرگان دين و سياست دچار ترديد 

ش��ده و يا گوش��ه عافيت اختيار كرده بودند تا شخصيت 

و پرس��تيژ آنان در جامعه لطمه نبيند، فضاي جامعه را به 

گونه اي مديريت كند كه نامزدهاي بازنده انتخابات در حايل 

كه داشتند در ميان هواداران به »اسطوره مقاومت« تبديل 

مي شدند به »مردگان سيايس« تبديل شوند و در عني حال 

جذب حداكرثي و دفع حداقيل بر متامي مواضع ايشان سايه 

انداخته باشد، نياز به هزاران ساعت تحليل و برريس دارد 

و اينجاست كه نه تنها يك فرد ايراين و يا مسلامن بلكه هر 

شخص محققي در هر كجاي عامل بخواهد اين فتنه را مورد 

واكاوي قرار دهد، نقش برجس��ته واليت فقيه را به عنوان 

ضامن صيانت از نظام اسالمي خواهد شناخت.  

در اين مطلب برآنيم تا شيوه مديريت رهرب حكيم و معظم 

انقالب در رشايط قبل و بعد از انتخابات سال گذشته را كه 

يك پروسه يك سال و نيمه اس��ت مورد برريس مجدد قرار 

داده تا عالوه برجذب رضايت مخاطبان روزنامه، به عنوان 

يك سند از   مهم تر  ين مرياث معصومان در عر غيبت براي 

آيندگان باقي مباند.  
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تبیین نفي ها و اثبات هاي نظام اسالمي
مقام معظم رهبري طي بیش از دو دهه هدایت مدبرانه كشتي نظام، رسمشان بر این 
بوده كه معموالً حساسترین و كلیدي ترین نكات كه بیشتر حالت استراتژیك و راهبرد كالن 
دارند را در جمع دانشجویان بیان  كنند. از این رو دیدارهاي ایشان با دانشجویان به مناسبت هاي 
مختلف از اهمیت خاصي برخوردار است و بایستي نگاه ژرف  تري به این دیدارها داشت. از جمله 
این دیدارها، حضور ایشان در جمع دانشجویان دانش��گاه علم و صنعت به تاریخ 24 آذر ماه 
87 است كه در آنجا نكات بسیار مهمي را از اهداف انقالب، وضعیت موجود و ایده آل آن بیان 
فرمودند. یكي از مسائل كه ایشان مطرح كردند، مسأله نفي ها و اثبات هاي نظام اسالمي است.   
ایشان در این جلسه عامل اصلي ایستادگي 30 ساله نظام مقابل توطئه  هاي گوناگون را هویت 
اسالمي نظام دانستند و در تبیین چرایي دشمني با انقالب تأكید   كردند: »جمهوري اسالمي 
ایران نفي  ها و اثبات هایي دارد كه دلیل اصلي دشمني ها نیز همین نفي ها و اثبات هاست«. 
رهبر حكیم انقالب، ابتدا نفي هاي انقالب را برمي شمرند: »نفي استثمار، نفي سلطه پذیري، 
نفي تحقیر ملت ها از جانب قدرت هاي سیاسي دنیا، نفي وابستگي سیاسي، نفي نفوذ و دخالت 
قدرت  هاي سلطه و نفي سكوالریسم اخالقي و اباحي گري. ایشان در ادامه اثبات هویت ملي و 
ایراني، ارزش هاي اسالمي، دفاع از مظلومان جهان، و تالش براي فتح قله هاي علم و دانش را از 
اثبات هاي نظام برمي شمرند كه بر روي آنها پافشاري مي شود. «  ایشان در ادامه دلیل این همه 
دشمني را همین فاكتورها مي دانند و تأكید   مي  كنند:» اگر از این نفي ها و اثبات ها قدري كوتاه 
بیاییم، قطعاً دشمني ها كم خواهد شد و اینكه مي گویند، جمهوي اسالمي ایران باید رفتار خود 

را عوض كند، بدین معناست كه از این نفي ها و اثبات ها دست بردارد.«  

كار مملکت با شاه سلطان حسین تمام است
مقام معظم رهبري در ادامه معرفي شاخص هاي هویت حقوقي نظام )یا همان 
سیرت نظام( موضوع شجاعت و اعتماد به نفس مسؤوالن را از این مولفه ها بر مي شمرند 
و سپس با زدن مثالي حساسیت این موضوع را نشان مي دهند. ایشان  به شاه سلطان 
حسین آخرین پادشاه سلسله صفویه كه انساني منزوي، ترسو، فاقد قدرت مدیریت 
و شجاعت بود اش��اره مي كنند و مي فرمایند: »حتي اگر در میان مردم نیز شجاعت و 
آمادگي وجود داشته باشد كار مملكت و جمهوري اسالمي تمام است؛ چراكه معتقدند 

ترسو بودن مسؤوالن به مردم تسري پیدا مي كند.« 

انتخابات، میدان حضور مردم در صحنه
حدود 45 روز پس از دیدار با دانشجویان، رهبر انقالب در دیدار با كاركنان 
نیروي هوایي ارتش به تاریخ 19 بهمن ماه 87 در بخشي از فرمایشات خود به موضوع 
انتخابات اشاره مي كنند و آن را میدان حضور مردم در صحنه ترسیم مي كنند  و ضمن 
اش��اره به لزوم حضور مردم در صحنه  هاي مختلف از جمله صحن��ه انتخابات تأكید   
مي كنند، دش��من با حضور مردم احساس خس��ران خواهد كرد: »ملت ایران باز هم 
مي آیند. توي صحنه خودشان را نشان مي دهند و این دشمن را به معناي حقیقي كلمه 

در مقابل ملت ایران دچار احساس خسران مي كند...

دفاع از دولت ربطي به انتخابات ندارد
از القائاتي كه توسط رس��انه هاي غرب و برخي رسانه  هاي داخلي 
دنبال مي شد، شبهه حمایت رهبري از دولت حاكم بود تا با این ترفند اصل 
س��المت انتخابات و فلسفه آن را زیر س��ؤال ببرند. این نكته ظریف از دید 
تیزبین رهبر انقالب دور نماند و در آن روز نسبت به آن واكنش دادند. ایشان 
فرمودند: »درباره موضع رهبري در مورد انتخابات، گمانه زني و ش��ایعات 
و اینها همیش��ه بوده و خواهد بود. بنده ی��ك رأي دارم؛ آن را در صندوق 
مي اندازم. به یك نف��ري رأي خواهم داد. به هیچ ك��س دیگر هم نخواهم 
گفت، به چه كسي رأي بدهید، به چه كسي رأي ندهید؛ این تشخیص خود 
مردم است. بنده گاهي از دولت حمایت مي كنم. دفاع مي كنم؛ بعضي سعي 
مي كنند براي این كار معناي نادرستي جعل و ابداع كنند. نه، من از دولت ها 
همیشه دفاع مي كنم؛ من طرفدار اعمال انصافم، من مي گویم باید منصف 
باش��یم، رفتارها را نگاه كنیم، این ربطي به انتخابات ندارد. بحث انصاف و 

بي انصافي است«. 

خدشه به سالمت انتخابات و هشدار دوم
از دیگر جلس��اتي كه رهبر انقالب در آن به موضوع انتخابات پرداختند، روز نهم اردیبهش��ت و دیدار با معلمان، 
كارگران و پرستاران بود.   ایش��ان در این دیدار ضمن مقایسه سیستم انتخابات نظام اس��المي با دوران ستمشاهي و بیان 
اینكه دشمن در انتخابات پرشور، خوب و سالم خدش��ه  وارد مي كند، تصریح مي كنند: »از دشمن انتظاري هم جز دشمني 
نیس��ت: چه انتظاري هست؟ بي توقعي از دوس��تان است. بي توقعي از كس��اني اس��ت كه جزو این ملتند. واقعیات را دارند 
مي بینند. مي بینند كه این انتخابات چگونه س��الم و متقن انجام مي گیرد. در عین حال همان حرفي را كه دشمن مي زند، 
اینها هم مي زنند!« ایشان در ادامه تأكید   مي كنند: »من انتظارم این است كساني كه با ملت ایرانند، جزء ملت ایرانند، توقع 
دارند ملت ایران به آنها توجه كنند، اینها دیگر علیه ملت ایران حرف نزنند و انتخابات ملت ایران را زیر س��ؤال نبرند. مرتب 
تكرار نكنند كه آقا این انتخابات سالم نیست؛ انتخابات، انتخابات نیست. چرا دروغ مي گویند؟ چرا بي انصافي مي كنند؟...«

اختالف  به اصطکاك و اغتشاش منجر نشود
آخرین سخنراني رسمي رهبر معظم انقالب در قبل از انتخابات 
در سالروز رحلت حضرت امام)ره( و در حرم مطهر ایشان است كه قسمت 
پایاني س��خنان خود را به انتخاب��ات اختصاص مي دهند. ایش��ان با بیان 
تناقضات رس��انه هاي غرب كه گاه انتخابات ایران را انتصاب مي خوانند و 
گاه آن را بازي كنترل ش��ده حكومت مي خوانند كه حتم��اً با تقلب همراه 
خواهد بود، حضور نامزدهاي مختلف را بیانگر حضور دیدگاه هاي مختلف 
در انتخابات خواندند و نسبت به تبدیل نشدن اختالف دیدگاه ها به اغتشاش 

و اصطكاک میان نیروهاي انقالب هشدار دادند.

  هشدار نسبت به  خدشه در سالمت انتخابات 
با نزدیك شدن به ایام انتخابات، كم كم فضاي انتخابات جامعه را پر 
مي كرد و به دنبال آن تبلیغات مثب��ت و منفي كم كم اوج مي گرفت. یكي از 
اقدامات جریان اصالحات براي شكست احتمالي، مطرح كردن عدم سالمت 
انتخابات بود. آنان با این ترفند كه دستگاه اجرا و نظارت انتخابات همفكرند 
به سالمت انتخابات حمله كردند. این در حالي بود كه طي 30 سال گذشته 
بارها این همفكري بود اما هیچگاه به این شكل مورد انتقاد قرار نگرفته بود.   
مقام معظم رهبري در اولین روز سال 88 و در حرم مطهر حضرت امام رضا 
علیه السالم، پس از پاسخ محكم به سخنان اوباما، موضوع انتخابات را پیش 

كشیدند و در چند محور آن را براي مردم تبیین كردند.  
ایشان پس از تبیین اهمیت انتخابات در سرنوش��ت كشور، نامزدها را به 
پرهیز از به طمع انداختن دشمن و خروج از جاده انصاف توصیه كردند و 
ضمن اینكه تأكید   كردند، میدان انتخابات براي همگان باز است، موضوع 
س��المت انتخابات را پیش كش��یدند و ضمن انتقاد ش��دید از مخدوش 
كنندگان س��المت انتخابات تصریح كردند: »من مي بین��م بعضي ها در 
انتخاباتي كه دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حاال شروع كرده اند به 
خدشه كردن. این چه منطقي است؟ این چه فكري است؟ این چه انصافي 
است؟ این همه انتخابات در طول 30 س��ال انجام گرفته است. در حدود 
30 انتخابات، مسؤوالن وقت در هر دوره اي رسماً متعهد شده اند و صحت 
انتخابات را تضمین كرده ان��د و انتخابات صحیح بوده اس��ت؛ چرا بیخود 
خدشه مي كنند، چرا مردم را متزلزل مي كنند. چرا تردید ایجاد مي كنند؟ 
كه البته در ذهن مردم عزیز ما با این حرف ها تردید ایجاد نخواهد شد«.  

از القائايت كه 

توسط رسانه هاي 

غرب و برخي 

رسانه  هاي داخيل 

دنبال مي شد، 

شبهه حاميت 

رهربي از دولت 

حاكم بود تا با 

اين ترفند اصل 

سالمت انتخابات 

و فلسفه آن را 

زير سؤال بربند

درسخنراني دانشگاه علم و صنعت  رهبر انقالب، اصطالح هاي جدیدي را وارد ادبیات 
سیاسي انقالب مي كنند و به تبیین آن مي پردازند و آن صورت و سیرت نظام اسالمي 

است.  
مقام معظم رهبري با تبیین اینکه نظام داراي ی�ک هویت حقوقي یا همان صورت و 
یک هویت حقیقي یا همان سیرت اس�ت، حفظ ظاهر و هویت حقوقي نظام را منوط 
به حفظ هویت حقیقي آن مي دانند و در ادامه مؤلفه هاي این هویت حقیقي كه از آن 
تعبیر به سیرت مي كنند را برمي شمرند كه عبارتند از: عدالت، كرامت انسان، حفظ 
ارزش ها، س�عي براي ایجاد برابري و برادري، اخالق و ایس�تادگي در برابر دشمن، و 
در ادامه تأكید   مي كنند: » اگر از اخالق اس�المي دور ش�ویم، اگر عدالت را فراموش 

كنیم، اگر مردمي بودن مسئوالن كشور دس�ت كم گرفته شود، اگر موضوع خدمت 
به مردم و فداكاري براي آنان از ذهن و عمل مسئوالن حذف شود، اگر ساده زیستي 
و در س�طح توده مردم بودن در ذهن مسؤوالن نباش�د و اگر به جاي ایستادگي در 
مقابل دشمن رودربایستي ها و ضعف هاي شخصي و ش�خصیتي بر روابط سیاسي و 
بین المللي مسئوالن حاكم شود، در واقع بخش هاي اصلي هویت جمهوري اسالمي 
از دست مي رود و در چنین اوضاعي، ساخت ظاهري نظام و پسوند اسالمي كاري از 
پیش نخواهد برد.«  ایشان در ادامه تغییر س�یرت و هویت واقعي را تدریجي و آرام 
برمي شمرند كه توجه خیلي ها به آن جلب نمي شود و ممکن است افراد موقعي به خود 

بیایند كه كار از كار گذشته باشد.

 صورت و سيرت نظام
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معیارهاي انتخاب در سفركردستان 
طي چند سال گذشته مقام معظم رهبري هر بار به یك استان 
عزیمت كردند و این بار در سال 88 و در فروردین ماه قرعه به نام كردستان 
افتاده بود تا مردم غیور این استان، پذیراي رهبر خود باشند. در این سفر 
چند روزه مقام معظم رهبري ضمن سفر به شهرهاي مختلف، به موضوع 
انتخابات نیز اشاره مي كردند.   مهم تر  ین نكاتي كه ایشان در این دیدارها 

درباره انتخابات فرمودند، به شرح زیر است:
1.   حساسیت دشمن روي انتخابات

2.   آغاز فعالیت دستگاه تبلیغاتي دشمن از یك سال پیش با شیب مالیم 
علیه انتخابات پیش رو

3.   حضور در انتخابات ؛ اولویت اول
4.   انتخاب فرد صالح تر؛ اولویت دوم

5.     تبیین شاخص هاي فرد صالح
6.      رعایت انصاف در تبلیغات انتخاباتي

7.     انتقاد از تكرار حرف غربي ها توسط نامزدها
8.     هشدار نسبت به روي كارآمدن افراد غیرصالح

ایشان همچنین حضور افراد با سالیق و شیوه هاي مختلف كاري و نیز 
طرفداري گروه هاي مختلف مردم از این نامزدها را جزء افتخارات نظام 
خواندند، اما هشدار دادند همه از جمله طرفداران سرسخت و متعصب 
نامزدها مراقب باشند كه این عالقه  مندي به اصطكاک و اغتشاش منجر 

نشود و دشمن از ایمان و آرمان آنها سوء استفاده نكند.
حضرت  آیت اهلل خامنه اي به حضور برخي جوان��ان عالقه مند نامزدها 
در خیابان ها اش��اره مي كنند و مي گویند: مبادا این مسأله به مجادله و 
درگیري و اغتشاش بینجامد كه اگر كسي اصرار به این مسأله داشته باشد 

حتماً یا خائن است یا بسیار غافل.

اثبات خود و نه نفي دیگران 
 بخش دیگر این سخنراني رهبر معظم انقالب 
در حرم امام)ره( خط��اب به نامزدهاي انتخاباتي بود كه 
اتفاقاً هر چهار نفر آنان در آن جلس��ه حضور داش��تند. 
ایش��ان كاندیداها را به مراقبت كامل براي جلوگیري از 
بروز دش��مني توصیه مؤكد كردند و افزودند: صحیح و 
موردپسند نیس��ت كه یك نامزد در سخنراني در جمع 
مردم و ب��ا نطق هاي تلویزیون��ي براي اثب��ات خود، به 
نفي نامزد دیگر متوسل ش��ود. مقام معظم رهبري در 

این سخنراني  كه آخرین نطق ایش��ان قبل از انتخابات 
بود، حمایت خود از هر كدام از كاندیداه��ا را قطعاً رد  و 
خاطرنش��ان مي كنند:»بنده یك رأي بیشتر ندارم كه 
كسي آن را نمي داند ضمن اینكه به كسي نمي گویم كه 
به چه نامزدي رأي بدهد یا ندهد چرا كه این مس��أله به 
خود مردم مربوط و متعلق به ملت است. »رهبر انقالب 
در جمع بندي سخنان خود تأكید مي كنند:»آنچه من از 
مردم مي خواهم این است كه همه با تمام قوا، توان و نشاط 

در 22 خرداد پاي صندوق هاي رأي بروند.«

از مناظره تا نامه بي سالم 
یكي از حساس ترین برهه هاي 
انتخابات، چن��د روز پایان��ي منتهي به 
انتخابات و آغاز مناظره هاي داغ انتخاباتي 
بود. این مناظره ها از آنجا كه به این شكل 
براي اولین بار تجربه مي شد تأثیرگذاري 
آن در جامعه فوق تص��ور بود به گونه اي 
كه حتي ش��اید براي خود كاندیداها نیز 
عجیب بود. با اتمام مناظره میرحس��ین 
و احمدي  نژاد به عن��وان دو رقیب اصلي 
انتخابات و طرح مسائلي از سوي هر دو 
كه به  التهاب در كشور دامن زد، هرگونه 
اظهارنظري مي توانست به سود یكي از 
كاندیداها و علیه دیگري محسوب شود. 
اما رهب��ر فرزانه انق��الب در حرم مطهر 
امام)ره( تمامي نامزدها را به رعایت اخالق 
دعوت كردند و نگذاشتند كسي از جایگاه 

رهبري به سود خود بهره برداري كند.
از آنجا ك��ه آقاي احمدي ن��ژاد نام آقاي 
رفس��نجاني و فرزندان وي را در مناظره 
برده بود، عصر سه شنبه نوزدهم خرداد 
وي طي نامه اي به رهب��ر معظم انقالب 
خواس��تار مداخله و واكنش ایشان شد. 
نامه اي ك��ه متن آن ج��اي تأمل جدي 
داش��ت و حتي بدون س��الم آغاز شده 

بود ك��ه از ش��خصیتي مانند هاش��مي 
رفس��نجاني با آن جایگاه و تجربه بسیار 
بعی��د مي  نمود. ای��ن نامه م��ورد انتقاد 
بسیاري از شخصیت ها و دلسوزان نظام 

قرار گرفت.
اما رهبر فرزانه انقالب با سكوت معنادار 
خ��ود در آخری��ن روزه��اي منتهي به 
انتخابات س��عي كردند این حواش��ي بر 
اصل انتخابات غلبه نكند. چرا كه هرگونه 
موضع ایش��ان ش��اید به تغییر در آراي 

كاندیداها مي انجامید.
روز پنج شنبه و در ساعات پایاني منتهي 
به انتخابات كه البته تبلیغات نیز ممنوع 
بود، به یكباره پیامكي مشكوک در سطح 
وسیع انتش��ار یافت كه حاوي این خبر 
بود كه رهبر انقالب به نامه آقاي هاشمي 

رفسنجاني پاسخ داده اند.
هرچند برخي رس��انه هاي اصولگرا این 
خبر را تكذیب كردند، اما از آنجا كه مردم 
كمتر به رس��انه هاي دیجیتال مراجعه 
مي كنند و نمي توانس��تند قطعاً به این 
رس��انه ها اعتماد كامل كنند، بنابراین 
اینجا بود ك��ه دفتر رهبري رس��ماً این 
شایعات را تكذیب كرد تا مانع از هرگونه 

فضاسازي خاص شود.

رهرب فرزانه 

انقالب در حرم 

مطهر امام)ره( 

متامي نامزدها را 

به رعايت اخالق 

دعوت كردند و 

نگذاشتند كيس 

از جايگاه رهربي 

به سود خود 

بهره برداري كند
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24آذر 87-  رهرب انقالب: كار مملكت با شاه سلطان حسني ها متام است 

12 بهمن 87 -  خامتي: اگر موسوي نيايد مي آيم 

18 بهمن 87 - صانعي: گروه مورد حاميت امريكا از صحنه انتخابات حذف مي شود

خطبه اي كه كوه یخ معترضان را آب كرد
اگر تمامي خطبه هاي نماز جمعه طي س��الیان مختلف انقالب مورد بررسي و 
واكاوي قرار گیرند، بعید است شخصي این چنین نظر بدهد كه خطبه هایي مهم تر از 29 
خرداد سال گذشته داشته ایم. خطبه هایي كه نه تنها مردم ایران بلكه تمامي جهانیان منتظر 
بودند تا ببینند رهبر عالي ایران پس از یك هفته التهاب و اغتشاش چگونه موضع خواهد 
گرفت، جانب چه كسي را مي گیرد، مواجهه اش با معترضان و اغتشاشگران چگونه است و 
با چه روش مي خواهد این اتفاقات و ناآرامي ها را جمع كند بنابراین هر كلمه رهبري براي 
همگان مهم بود چه در داخل و چه تمامي رسانه هاي جهان، از طرفي پرشكوه ترین تجمع 
نماز جمعه تشكیل ش��ده بود و مردم با گرایش هاي مختلف آمده بودند تا به رغم اختالف 

سلیقه، والیت مداري خود را اثبات كنند.
رهبر انقالب در خطبه اول با خواندن آیات پرمعنایي از قرآن، سعي كردند همگان را به توكل 
به خداوند در حوادث فراخوانند و س��كینه و آرامش را از این طریق كس��ب كنند و سپس 
حوادث را همراه همیشگي 30 سال انقالب برشمردند و تأكید كردند:»هر یك از این حوادث 
و توفان ها مي توانست یك ملت و نظام را از جا بكند اما این كشتي استوار كه متكي به ایمان 
و اراده استوار مردم مؤمن اس��ت، در این  توفان ها اندک اضطرابي پیدا نكرد كه این مسأله 
نشان دهنده رحمت و تفضالت الهي است. با این سخنان الهام بخش رهبري سعي كردند 
دل هاي مضطرب دوستداران انقالب را محكم كنند و به آنان گوشزد كنند كه این انقالب از 
حمایت الهي برخوردار است و این حادثه نیز همانند سایر حوادث محو خواهد شد. ایشان در 
خطبه دوم هر چهار نامزد را متعلق به نظام و شركت 40 میلیون نفر را جنبش عمومي ملت 
براي ابراز وفاداري به امام و انقالب و شهدا برشمردند و تصریح كردند: نظام اسالمي براي ادامه 

راه پیشرفت و سرافرازي، نفس تازه كشید.
رهبري سپس مسأله تقلب را مطرح كردند و با یادآوري سخنان نوروز خود در این رابطه كه 
هشدار داده بودند، این موضوع را سناریوي از پیش تعیین شده دشمنان و صهیونیست ها 
دانستند و سپس نكات منفي و مثبت مناظره ها را متذكر ش��دند و هر دو سوي مناطره را 
مقصر دانستند و سپس سعي كردند از آقایان هاش��مي و ناطق دلجویي كنند. ایشان رد 
خط كشي هاي ایجاد ش��ده میان جناح پیروز و مغلوب انتخابات، خط انقالب را داراي 40 
میلیون رأي دانستند نه 24 میلیون و سپس به حامیان نامزدها فرمودند: »نظام جمهوري 
اسالمي اهل خیانت در آراي مردم نیست.« مقام معظم رهبري با توصیه همگان به پیگیري 
كارها از طریق قانون، نسبت به قانون  شكني برخي جریانات هشدار دادند و فرمود: »بنده 
زیر بار بدعت هاي غیرقانوني نمي روم چرا كه دیگر هیچ انتخاباتي مورد اعتماد نخواهد بود و 

مصونیت نخواهد داشت.«
ایشان در ادامه نسبت به برگزاري تجمعات غیرقانوني هشدار دادند و آن را بهترین پوشش 
براي تروریست ها دانستند و مسؤولیت كشته ها را عوامل اصلي این تجمعات نامیدند.  بدین 
ترتیب رهبر انقالب در مرحله اول همه جریانات را زیر چتر نظام دانستند اما همگان را به 
قانونمند حركت كردن توصیه و در ادامه قاطعانه مقابل حركات غیرقانوني ایستادند و آنهایي 

كه دچار توهم بودند كه نظام كوتاه خواهد آمد را از خواب بیدار كردند.

از 29 خرداد تا 9 دي ماه
هر چند انتظار مي رفت جریان فتنه ب��ا این مواضع محكم 
رهبري، ضمن پذیرش نظرات رهبري حركت خود را در مسیر قانون 
پیش ببرد اما ظاهراً آنان مسیر دوم را پیمودند و این بار حركت خود 
را كم كم به سمت اصل نظام و رهبري پیش بروند. از طرف دیگر مردم 
معترض اما طرفدار نظام پ��س از این خطبه ها صحنه را ترک كردند 
و با تبعیت از نظر ولي فقیه، كاره��اي غیرقانوني را رها كردند. به این 
ترتیب گروه فتنه گر فرداي خطبه ها به رغم برنامه ریزي براي تجمع 
گسترده در روز شنبه با یك جمعیت چند هزار نفري به خیابان ها آمد 

كه توسط قواي انتظامي جمع شد.
در این مقطع رهبر انقالب با دو راهبرد با موج فتنه مقابله كردند؛ اولین 
راهبرد ایشان روش��نگري بود و دومین راهبردشان، دادن فرصت به 

سران فتنه براي بازگشت به دامان انقالب.
ایشان در ابتدا با تشكیل یك گروه ویژه خارج از شوراي نگهبان براي 
رس��یدگي به ش��كایات موافقت كردند و حتي افرادي مانند تابش 
و خباز نیز درون این گ��روه قرار گرفتند تا تردید ها برطرف ش��ود و 
شوراي نگهبان را موظف كردند بازشماري آرا در حضور نمایندگان 
آنان صورت گیرد تا هیچ شكي باقي نماند هر چند آنان از این فرصت 
بزرگ اس��تفاده نكردند و حتي نمایندگان خود را از این هیأت ویژه 

فرا خواندند.
ایشان عالوه بر اینكه اقدامات غیرقانوني از هر دو سو همانند ماجراي 
كهریزک و كوي دانشگاه را محكوم و دستور رسیدگي صریح دادند، 
سعي كردند در گفت وگو با اقشار مختلف به صورت رودررو به اصالح 
ذهنیت آنان همت گمارند. هر س��خنراني و روشنگري ایشان باعث 
مي ش��د عده اي از معترضان از صف تجمعات خود را كنار بكش��ند 
به گونه اي كه شاهد س��یر نزولي تعداد معترضان و اغتشاشگران در 

جریاناتي مانند 13 آبان، 16 آذر و... تا روز عاشورا هستیم.
ایش��ان با اتخاذ راهبردهایي همچون تأكید بر ج��ذب حداكثري و 
دفع حداقلي، هشدار نسبت به جابه  جا نكردن حاشیه با متن توسط 
فرصت طلبان و دش��منان، تأكید بر بصیرت خصوصاً خواص و نقش 
آنان در روشنگري جامعه، افشاي نقش استكبار در حوادث پشت پرده 
و تفكیك معترضان از ضد انقالب س��عي كردند مدیریت فضا را در 
دس��ت بگیرند و به جز عده اي اندک كه همیشه چه قبل و چه بعد از 
انتخابات با كلیت این نظام مشكل داش��ته اند، یاري براي فتنه گران 

باقي نگذارند.

 حادثه عاشورا و سقوط آزاد فتنه
با روش��نگري هاي حكیمانه رهبر عظیم الش��أن 
انقالب، مردم با ماهیت این جریان آش��نا شدند اما هرگز 
فكر نمي كردند در روز عاش��ورا كه همگي ایران یكپارچه 
عزاست یك گروه با س��وت و كف آن شعارهاي هتاكانه را 
سر دهد. اینجا بود كه بغض هاي عاشورایي آنان شكست و 
حماسه اي را آفریدند كه نظام تاكنون به خود ندیده بود. 
حماسه اي كه رس��انه هاي جهان را در بهت و حیرت فرو 
برد و تا چندین ساعت س��ردرگم بودند. راهپیمایي ده ها 

میلیوني 9 دي در یك كالم حمای��ت از والیت فقیه بود و 
شناساندن جایگاه مقتدرانه این اصل در جامعه دین محور 

ایران.
پس از این حماس��ه عظیم تا چند هفت��ه جنبش فتنه از 
هرگونه موضع گیري رسمي خودداري كرد اما با توجه به 
در پیش بودن 22 بهمن سعي كردند آخرین شانس خود 
را آزمایش كنند و حدود 40 روز با استفاده از صدها سایت 
و شبكه  ماهواره اي، حامیان خود را به حضور سبز در 22 
بهمن فرا خواندند اما با طلوع خورش��ید سالروز پیروزي 

انقالب، تنها چیزي كه یافت نشد، جریان فتنه و حامیان 
آن بود و همه جا دریایي بود از عطر انقالب.

در یك كالم اگر بخواهیم فتنه س��ال 88 را تعریف كنیم 
باید این فتن��ه را س��نتي الهي بدانیم كه مقرر ش��ده بود 
جایگاه والیت فقیه نه در تئوري و نظریه كه در عمل براي 
دوست  و دشمن، براي ایراني و غیرایراني، براي مسلمان و 
غیرمسلمان مشخص شود و همگان را به این نكته متوجه 
سازد كه اصل والیت فقیه مترقي ترین مدل اداره جامعه 

است كه جایگزیني براي آن نمي توان یافت.

از روز برگ�زاري انتخابات دهمین دوره ریاس�ت جمهوري تا نم�از جمعه مقام معظم 
رهبري را شاید بتوان از حساس ترین لحظات انقالب در 31 سال اخیر برشمرد. اتخاذ 
هر تصمیمي بدون در نظر گرفتن حواش�ي و جوانب مختلف مي توانس�ت آتش زیر 
خاكستر در كشور را به یک فاجعه اي عظیم تبدیل كند. پس از اعالم نتایج و پیروزي 
آقاي احمدي نژاد به یکباره میرحسین موسوي كه تا شب قبل خود را پیروز انتخابات 
و رئیس جمهور ایران مي خواند، انتخابات را به شعبده بازي تشبیه كرد و از هواداران 
خود براي ابطال انتخابات خواست به خیابان ها بریزند. تجمعات روز 23 خرداد حامیان 
میرحسین، طرفداران احمدي نژاد را نیز تحریک كرد تا در یک تجمع، جشن پیروزي 
برگزار كنند كه البته این جش�ن با واكن�ش جریان مقابل مواجه ش�د و آنان روز بعد 
یعني 25 خرداد را براي راهپیمایي برگزیدند. رهبر معظم انقالب پس از پیام تبریک 
خود در روز شنبه كه از آحاد ملت به دلیل این حماسه عظیم و مشاركت 85 درصدي 

تشکر كرده بودند، روز یک شنبه آقاي موسوي را به حضور پذیرفتند تا نظرات وي را از 
نزدیک بشنوند و دالیل اعتراض وي را جویا شوند. ایشان جنس میرحسین را از جنس 
اغتشاشگران ندانستند و او را از عواقب و پیامدهاي چنین مواضع غیرقانوني اي آگاه 

كردند و بر لزوم پیگیري شکایات از طرق قانوني تأكید فرمودند.
اقدام بعدي ایشان براي مدیریت فضا، دیدار با اعضاي ستاد هاي كاندیداها بود. ایشان 
با تواضع تمام نه تنها كاندیداها كه  اعضاي ستاد هاي آنها را نیز به حضور پذیرفتند و به 
آنها اطمینان دادند اگر بررسي اشکاالت مستلزم سفارش مجدد باشد، این كار حتمًا 
انجام خواهد شد آن هم در حضور نمایندگان كاندیداها كه هیچ شک و شبهه اي باقي 

نماند.
در حقیقت مي توان گفت، سیاست كلي رهبر انقالب در هفته اول حفظ هر دو جریان 

در چارچوب نظام و تأكید بر قانون مداري در همه مراحل بود.

 فاصله ميان 22 تا 29 خرداد

رهرب معظم 

انقالب خط 

اصيل انقالب 

را 40 ميليون 

رأي دانستند 

و سپس به 

حاميان نامزدها 

فرمودند: نظام 

جمهوري اسالمي 

اهل خيانت در 

آراي مردم نيست
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ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

20 بهمن 87 - خامتي حضور خود در انتخابات را اعالم كرد

21 بهمن 87 - گاليه مريحسني از كانديداتوري خامتي و ارسال نامه اي به او 

11 اسفند 87 - تالش سازمان مجاهدين براي انراف مريحسني موسوي 

جمهوري واژه اي است در فلسفه سیاسي كه با مناقشات فراواني از 
افالطون تا روسو، الک و اسپینوزا در تعریف دست به گریبان بوده 
است. حتي افالطون عماًل ش��كل گیري آن را به صورت كامل غیر ممكن 

تلقي كرده و تردید هاي زیادي را در اصل آن روا داشته است. )1(
اما الک و روسو به عنوان دو نفر از تشكیل دهندگان اضالع سه گانه قرارداد 
اجتماعي به عنوان »مفهومي روس��و«یي در هر حال تأكید دارند كه حق 
حاكمیت و قانونگذاري از آن مردم است. البته این مفهوم از نظر آنها در پیوند 

با جدایي دخالت خداوند و بینش هاي آسماني از امر سیاست است)2(
دموكراس��ي ها به لح��اظ محتوایي »نس��بي گ��را«، »پراگماتیس��ت« و 

»كمیت گرا« )3(  داراي نوع خاصي از بد اندیشي به انسان و جامعه هستند.
دموكراس��ي در یك عبارت كوتاه و به نقل از پدر آن روسو عبارت است از 
اینكه: »هر یك از ما، وجود و قدرت خود را تحت رهبري عالیه اراده همگاني 
به مش��اركت مي  گذاریم و ...« )4( درواقع مفهوم »اراده همگاني« درنقطه 
مركزي ثقل و توجه حكومت هاي جمهوري و یا دموكراتیك قرار مي  گیرد.

اما در ساختار منحصر به فرد جمهوري اسالمي شاهد یك وضع ویژه وجدان 
نمودن ابعاد اومانیستي و نسبي گرایانه از حق و تبدیل شدن جمهوري به 

عنوان یك ظرف براي محتواي اسالم هستیم )5(
بر این اساس حضرت امام خمیني )ره(جمهوري اس��المي را به عنوان یك 
شكل سیاسي منحصر به فرد كه در هیچ جاي دنیا مشابهي ندارد )6( در ایران 
به صورت همزمان با اصالحات جایگزین نظام استبدادي و در برابر دموكرات 

محض بودن قرار دادند.
اما ایشان صراحتاً در پاسخ به سوالي درباره این دموكراسي و این نوع جمهوري 
عبارتي دارند كه گویاي این نكته مهم اس��ت كه اسالمي بودن جمهوري در 
ایران علیرغم آنكه بي اعتنا به ابعاد مادي گرایانه اندیشه غربي دموكراسي است 
اما شیوه هاي جاري و اس��تاندارد جهاني اعمال و اجراي آن را مي پذیرد: »اما 
جمهوري به همان معنایي كه همه جا جمهوري است، این كه ما جمهوري 
اسالمي مي گوییم، براي این است كه هم شرایط منتخب و هم احكامي كه در 
ایران جاري شده است، اینها بر اسالم متكي است، لكن انتخاب با ملت است. 

طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه همه جا هست« )7(
با مرور گزاره هاي فوق و توجه به مفهوم كلیدي »مردمساالري دیني« در 
اندیش��ه و كالم رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل العظمي خامنه اي، به 
الگویي از تكامل یك نظام اندیشه اي و اجرایي توسط رهبران انقالب اسالمي 

ایران دست پیدا مي كنیم.
اما از بحث هاي نظري صرف كه عبور كنیم، واقعیت هاي رویارویي احزاب و 
جناح هاي سیاسي كشور با »مردمساالري دیني« و تفوق داشتن حكومت 
مردم بر رأي و نظر فعاالن این جریان ها به لحاظ محتواي عمل بسیار حائز 
اهمیت است. در س��ال هاي پس از پیروزي انقالب اسالمي و پس از دوران 
كوتاه دولت موقت بازرگان، عمده ترین جریاني كه در كشور ادعاي حمایت 
از ایده جمهوري و حكومت دموكراسي را مطرح نمود جریان موسوم به دوم 
خرداد بود كه پس از مدت كوتاهي با تحمیل هزینه  هاي فراوان سیاسي و 

فرهنگي به كشور نام خود را به اصالحات تغییر داد.
دولت اصالحات داراي اركان خاص فكري و اجرایي بود كه به ترتیب سروش 
و منتظري پدران فكري و معنوي و محمدخاتمي مدیر اجرایي آن را تشكیل 
مي دادند. در دوران اصالحات حجم وس��یعي از تولیدات فكري و فرهنگي 
كشور صرف ترویج آراي رادیكال در باب جمهوري و هدم اسالمیت نظام به 

نفع جمهوریت آن شد.
»ابطال گرایي« پوپري و جریان »باز اندیشي در دین« و نهضت »رویارویي« 
با اسالمیت نظام هر یك پروژه هایي بود كه هم عرضي با بازنگري در اصل و 

اساس والیت فقیه به رهبري آقاي منتظري تعقیب مي شد.
دولت اصالحات به عنوان محصول ائتالف ه��اي پراكنده )8( از جریان هاي 
مختلف فكري بود كه همگي مدعي توسعه بخشیدن به گفتمان جمهوریت 
بودند. در دوره 8 ساله دولت اصالحات شاهد اوج گیري تبلیغات سیاسي در 

حاشیه براي ساختن یك تحول عمده در كشور هستیم )9(

22 خرداد رویارویي جمهوریت و اشرافيت

جوشش اندیشه 
در سیطره قدرت

اصالح طلبان در دوره بدس��ت آوردن 
تفوق نس��بي در مدیری��ت اجرایي و 
سیاس��ي كشور و بدس��ت آوردن قوه 
مجریه  و اكثریت مجلس ششم تمامي 
تالش خود را به كار بردند تا اسالمیت 

نظام را به نفع جمهوریت ذبح كنند.
پیگیري ایجاد »جامعه مدني سرزنده« 
در كنار از كار اندازي اصل والیت فقیه با 
مدیریت نیروهاي ملي - مذهبي، پروژه 
بسیار بزرگي بود كه اصالح طلبان از 
طیف  هاي مختلف آنرا با رهبري هاي 

مختلف تعقیب مي كردند.
در این مسیر نیز بسیاري از نیروهاي 
داخل��ي و خارجي مرتبط ب��ا محافل 
دانشگاهي - روشنفكري و یا نهادهاي 
بران��دازي ت��الش بس��یار گس��ترده 
و عمیق��ي را براي هدم اندیش��ه هاي 
سیاسي امام خمیني )ره( و جایگزین 
س��اختن ایده هاي غربي و سكوالر از 

جمهوري به كار بردند.
نائیني گ��زارش مي دهد ك��ه بیش از 
2500 تردید و ش��بهه افكني درباره 
اصول اساس��ي جمهوري اسالمي كه 
البته بیش��ترین می��زان و درصد آن 
مربوط ب��ه تحدید اس��المیت به نفع 
دموكراسي و لیبرالیسم است از سوي 
نشریات اصالح طلبان كه در انحصار 
»حلقه كی��ان« )10( قرار داش��تند، 

منتشر شده است.
مرور برخي تولیدات فرهنگي و فكري 
این دوره بسیار حائز اهمیت است كه 
چگون��ه اصالح طلبان ت��الش كردند 
حضور خود را در صحنه سیاسي كشور 
به عنوان یگانه منادی��ان جمهوریت 

رادیكال توجیه نمایند.
سطح و گستره این تالش ها به میزاني 
بود ك��ه حت��ي »رامی��ن جهانبگلو« 
كتابچه هاي وی��ژه اي را براي آموزش 
دانش آموزان به رشته تحریر در آورد 

.)11(
حزب مش��اركت نیز كه در كوش��ش 
براي ایجاد یك س��ازمان سیاس��ي و 
گسترده مردم گرا بود، آموزش دقیق 
فلسفه سیاس��ي غرب در آزمون هاي 
دموكراس��ي خواهان��ه را در می��ان 
اعضایش به مرحله اجرا گذاشت، كه 
این جلس��ات در ش��هرها و محالت و 
به صورت منس��جم با حضور اعضایي 
از مركزی��ت ح��زب ب��راي آم��وزش 

دموكراسي تعقیب مي شد.
در ای��ن دوره م��رور اظه��ارات و 

س��خنراني هاي اصالح طلبان بسیار 
جال��ب اس��ت به نح��وي ك��ه گویي 
یك��ي از كتاب هاي متع��دد »الک«، 
»هابز«، »بدن«، »پوپر«، »روس��و«، 
»هانتینگت��ون«،  »هابرم��اس«، 
»فوكویاما« و ... را گش��وده اید و موبه 
مو تحت آموزش لیبرال - دموكراسي 

قرار گرفته اید.
اصالح طلبان در گس��ترش بخشیدن 
ب��ه آراي جمهوري خواهان��ه خود در 
برابر اس��المیت نظام به این موارد نیز 
بسنده نكرده و طرح هاي بسیار افراطي 
همچ��ون »انقالب صورت��ي« )12(، 
»انقالب سفید« )13(، »نامه توهین 
آمیز« خط��اب به رهبري ب��ا امضاي 
127 نماینده مجلس شش��م و طرح  
ادعاي »خ��روج از نظ��ام« و »خروج 
بر حاكمیت« در كن��ار »چانه زني از 
درون و فشار از بیرون« )14( به عنوان 
طرح هاي عملیاتي و براندازانه را علیه 

حاكمیت به مرحله اجرا گذاشتند.
البته به تمامي موارد فوق باید به حادثه 
»18 تیر« و همس��ویي رسمي وزارت 
علوم دولت اصالحات د رجریان برانداز 
دانش��گاهي نیز به عنون نقطه عطفي 

اشاره كرد.
تمامي این بحران ها با توجیه دفاع از 
جمهوریت و گسترش ایده دموكراسي 
و به پشتوانه رأي باالي محمد خاتمي 

در دوم خرداد 1376 رقم مي خورد.
ش��خص خاتمي نیز رس��ماً با نگارش 
آثار مختلف و س��خنراني هاي متعدد 
و همچنین با طرح ایده »گفت وگوي 
تمدن ها« )15( س��عي كرد همچنان 
خود را در صف اول تجدید نظر طلبان 
نسبت به جمهوریت در برابر اسالمیت 

نظام نگاه دارد.
در هر حال نتیجه این اقدامات و بذل 
و بخش��ش هایي حد و حص��ر وزارت 
بدن��ام فرهن��گ و ارش��اد اس��المي 
دولت اصالح��ات و حتي حمایت این 
مجموعه از نشر آثار همجنس بازان و 
كمونیست هاي تحجرگراي وابسته به 
حزب توده، چیزي به جز شكست هاي 
پیاپي اصالح طلبان در انتخابات هاي 

مكرر كشور نبود.
دیگ اندیشه سیاسي كشور به محض 
فاصله گرفتن ق��درت از دایره جریان 
اصالحات تبدیل به دیگي شد كه دیگر 
مي باید سر س��گ در آن مي جوشید 
چ��ون در اختی��ار پیش��برد اه��داف 
اصالح طلبان و كسب قدرت سیاسي 

ایشان نبود.

حسين بابازاده مقدم

كودتاه عليه 

جمهوريت 

نظام همسو با 

برنامه هاي بنياد 

جامعه باز، طرح 

رفراندوم در 

ايران دموكرايس 

در خاورميانه از 

جانب ديپلاميس 

عمومي امريكا 

حاميت مي شد
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و  كودتا علیه اراده همگاني
پس از شكس��ت هاي پیاپي و دریافت ی��ك بحران آگاهي عظی��م در جریان 
اصالحات یا انبار كوش��ندگان فكري استحاله ش��ده یا گروه  هاي سیاسي اي كه دیگر از 
شاخصه هاي فرقه اي بیش از هر زماني برخوردار ش��ده بود، سناریو جدیدي را طراحي 

كردند و هم عرضي با انقالب هاي مخملین را به مرحله اجرا در آوردند.
»منشور جنبش س��بز« به قلم محمدرضا تاجیك، رئیس مركز تحقیقات استراتژیك 
مجمع تشخیص مصلحت نظام عمده ترین سندي است كه ابعاد این كودتاي مخملین 
علیه حاكمیت اراده همگاني را به نمایش مي گذارد. دامن زدن به اختالف داخلي توسط 
نیروهاي خودي و در پوشش شخصیت هاي موجه و روحاني، شورش موقعیت و شورش 
زمان، شورش مكان و قیام شرایط همگي عبارت هایي بود كه طرح ناكام عزل حاكمیت 
اس��الم و جمهوریت همگاني در ابقاي این حاكمیت را در منشور جنبش سبز تاجیك 

تئوریزه مي كند. )19( 
دیگراني نظیر سروش نیز س��عي كردند تا روح پوپر را بر فراز تهران به پرواز در آورند، 
به این معنا كه وي در جریان حادثه آفریني ه��اي كودتا گونه اصالح طلبان در جریان 
شكست انتخابات ریاست جمهوري 1388 ابراز عقیده مي كند: این اتفاقي كه در ایران 
افتاد و خیلي هم جالب بود یك معناي ویژه اي را نیز از دموكراسي نشان داد. همانطور كه 
مي دانید بر اساس رأي پوپر در دموكراسي مهم این نیست كه شما بتوانید كسي را نصب 
كنید. بلكه مهم آن است كه بتوانید او را عزل كنید.  مردم عزمشان را جزم كرده بودند كه 
آقاي احمدي نژاد را عزل كنند و این یكي از نمادهاي بارز دموكراسي است و جمهوریت 
در كشور ما بود كه موانعي آمده و آن را سد كرده اند.  معین با شكست در انتخابات ریاست 
جمهوري علیرغم دفاع همه جانبه اش از مخالفت با والیت فقیه )16( و ایده فمینیستي 
رنگ سفید )17( و سایر اصالح طلبان محلي با شكست در انتخابات مجلس و شوراها 

عماًل به حاشیه سیاسي ایران رانده شدند. 
 این به حاشیه رانده شدن عماًل در فرایندي دموكراتیك و بر اساس معیارهاي انتخابات 
كه قباًل اصالح طلبان با استفاده از آن قدرت و نفوذ سیاسي خود را كسب كرده بودند، 

رخ داد.

نظریه پردازي بر سر دیگي كه مال ما نیست
به محض تكرار شكس��ت جریان اصالح طلبي در ایران علیرغم همسویي تمام 
عیار رسانه هاي برانداز خارجي و هم عرضي برنامه هاي توسعه دموكراسي خاورمیانه اي 
امریكا و ناتو، كوشندگان فراگیر ساختن گفتمان لیبرالیستي و جامعه باز پوپري، این بار 
تالش كردند به اصطالح دیگ سیاست كشور را به »كله سگ هایي« اختصاص دهند، كه 

براي آنها »نمي جوشید«.
مردم یا همان خالقان »حماسه دوم خرداد« به یكباره از تشكیل دهندگان »جامعه مدني« 
و »اقش��ار فرهیخته دموكراس��ي خواه« به جماعت عوام و با »تربیت استبدادي« تغییر 
هویت داده شدند و اصالح طلبان و فعاالن فكري آنها كوشیدند با تمام توان جامعه ایران را 

جامعه اي استبداد زده و واپس گرا توصیف كنند.
»بشیریه« این جریان را در القاي استبداد زدگي مردم ایران و ناامیدي از رویكرد عقالیي 
آنان به سیاست در محافل آكادمیك سیاسي كشور رسماً تئوریزه كرد و شاگردان و افراد 

تحت تأثیر او این القائات را به بدنه علمي كشور سرایت دادند.
»تاجیك«، »حجاریان« و »آرمین«،  و س��ایر حلقه هاي بعدي القائاتي از این دس��ت را 
تشكیل مي  دادند. در حقیقت به فاصله كوتاهي مردم در نظریه پردازي ها در باب جمهوري 
و دموكراسي تحقیر ش��دند و این تلقي هاي ناروا در باب مردم ساالري در ایران به خارج 
از كشور نیز راه یافت و در كانون تحلیل هاي بیگانگان علیه جمهوري اسالمي ایران قرار 
گرفت.   درست به همین سادگي است كه كودتاي همه جانبه جریان اصالحات علیه اراده 

همگاني مردم در تعیین ریاست جمهوري اسالمي ایران تبیین و نظریه پردازي مي شود.
حتي كس��ان دیگري چون محتش��مي پور كه در س��ال 1386 عیناً آراي مونتسكیو در 
»روح القوانین« را تبیین و تفسیر مي كردند )21( و مو به مو خود را به قوانین موضوعه )22( 
و قانونگرایي پایبند معرفي مي كردند نیز در صف تردید كنندگان در اصل صحت انتخابات 

ریاست جمهوري، با عنوان كمیته صیانت از آراء نقش هاي ویژه اي را ایفا كردند.
بسیج تمام امكانات ستاد میر حسین موسوي، بنیاد باران، احزاب كارگزاران سازندگي، 
جبهه مشاركت و سازمان مجاهدین انقالب اس��المي در كنار ظرفیت امكانات عمومي 
مؤسسات عمومي تحت سیطره اصالح طلبان كه همگي در چهار چوب جمهوریت و بعضاً  
شئون سنتي جمهوري اسالمي ایران در اختیار اصالح طلبان قرار گرفته بود، همگي در 

خدمت كودتایي علیه آراي عمومي و اراده همگاني قرار گرفت.
صحنه هاي زشت و زننده درگیري هاي خیاباني لمپن  هاي حامي جریان موسوم به سبز با 
مردم و پلیس و نیروهاي انتظامي در روزهاي پس از شكست قاطع اصالح طلبان با استفاده 
از تمامي امكانات داخلي و خارجي، نمادي از كودتاي اصالح طلبان علیه جمهوریتي است 
كه در تمامي سال هاي در اختیار داشتن قدرت سیاسي در ایران تالش مي كردند چهره اي 

رادیكال از آن را توسعه دهند.

كودتا علیه جمهوریت نظام همسو با برنامه هاي بنیاد جامعه باز، طرح رفراندوم 
در ایران، دموكراسي در خاورمیانه پروژه دلتا، طرح شوراي روابط خارجي امریكا 
و طرح هاي حمایتي در خصوص مقابله با سانسور وآزادي اطالعات كامالً در یك 

طرح جامع از دیپلماسي عمومي امریكا حمایت مي شد.
در تمامي دوران شكست میرحسین، سید محمد خاتمي و مهدي كروبي عمالً با 
تحریك هاي مكرر و توده گرایانه خود )همان پوپولیسم معروف( و امثال هاشمي 
رفسنجاني با سكوت و اتخاذ مواضع دوگانه و عدم عمل به وظایف صریح سیاسي 
و معنوي خود این كودتاي نافرجام علیه جمهوریت را راهبري كردند. اگر چه 
با گذشت زمان و علیرغم تمامي حمایت هاي خارجي از این جریان و همزمان 
با فشارهاي فزاینده علیه جمهوري اسالمي ایران، این كودتا به موفقیتي دست 
پیدا نكرد و نتیجه آن تنزل جایگاه منطقه اي و جهاني ایران و تضعیف وجهه 
بیروني قدرت سیاس��ي و ملي نظام بود، اما این رویداد به عنوان یك كودتاي 
مخملین علیه اراده همگان در تاریخ سیاسي ایران ثبت خواهد شد. عالوه بر 
ثبت شدن نام جریان اصالحات مترادف با طرح ریزي كودتا علیه آراي عمومي، 
باید توجه داشت كه این گروه سیاسي در مخالفت با ریاست جمهوري قانوني 
كشور برخالف ادعاي سیاسي شان در پیروي از خطوط فكري امام خمیني )ره( 

عماًل جایگاه سنتي خود در تفكرات سیاسي ایشان را نیز از دست دادند.
امام )ره( در خصوص انتخابات عبارتي بس��یار گویا دارند كه بخوبي نش��انگر 
انشقاق جریان كودتا با جریان دموكراسي اصیل اسالمي است: »مردم یكي را 
تعیین مي كنند براي این كه رئیس جمهور باشد، ما هم رأیمان را علناً به مردم 
اظهار مي كنیم كه آقا، آن كه من مي خواهم این است شما میل دارید به این رأي 
بدهید میل ندارید خودتان آزادید ... آراي عمومي نمي شود خطا بكند.« )23(

در هر حال در این نوشتار كوشیدیم، ابعادي از تناقض هاي موجود در عمل و 
بیان اصالح طلبان در مخالفت با جمهوریت نظام ترسیم شود، امید آن داریم كه 
صاحب نظران و خوانندگان از نظرات ارزنده شان ما را مطلع و بهره مند سازند.

پي نوشت: 
1- ر.ک فرهنگ اندیشه هاي سیاسي ، نشر ني، ص 43
2-مباني نظري غرب مدرن، دكتر شهریار زرشناس،ص 121

3-همان، 123
4-خداوندان اندیشه سیاسي، و.ث.جونز، اندیشه و اجتماع 2، ص 351 

5-صحیفه نور جلد 4 ص 157 
6-تأكید بر اینكه مدلي اینچنین در جهان وجود نداشته است و یك اندیشه 
ناب و كاماًل بومي است كه حضرت امام )ره( صراحتاً تأكید مي كنند فقط در 

ایران این مدل بوجود آمده است.
7-صحیفه نور، جلد 2 ص 351 

8-جناح بندي سیاسي در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376 - سعید برزین 
9-براي مطالعه بیشتر از فرجام این پروژه مراجعه كنید به مطلب مولف به 

نام ترمیدور ایراني - ویژه نامه نوروزي سال 1389 جوان
10-به مدیریت عبدالكریم سروش.

11-كتابخانه هاي مذكور شامل آموزش دموكراسي، حقوق بشر، حكومت 
شورایي و ... مي ش��د كه با بودجه كاماًل دولتي و به صورت رایگان سازمان 

دانش آموزي وزارت آموزش و پرورش اصالحات آنها را منتشر مي نمود.
12-طرح احمد شیرزاد در سخنراني جبهه مشاركت اصفهان

13-طرح عیسي سحر خیز
14-راهبرد معروف سعید حجاریان كه قبل از آن با نوشتن »از شاهد قدسي 

تا شاهد بازاري« به بومي سازي ایده سكوالریسم در ایران پرداخته بود.
15- براي مطالعه بیشتر مراجعه كنید به گفت وگوي تمدن ها به قلم محمد خاتمي

16-رضا خاتمي در فیلم تبلیغاتي انتخابات ریاست جمهوري معین كه از صدا 
و سیما پخش شد رسماً اعالم كرد كه ما با اصل والیت فقیه مخالف هستیم.

17- رنگ سفید نمادي فمینیستي است كه در پروژه نماد سازي انتخابات 
ریاس��ت جمهوري معین قرار بود به نمادي شبیه به نماد سبز در تبلیغات 

میرحسین موسوي تبدیل شود.
18-به تعبیر مقام معظم رهبري

19-نگاه كنید به فصل اول این منشور در تعریف ماهیت جنبش.
20-اظهارات سروش در لندن به گزارش بي بي سي فارسي.

21-روزنامه مردم ساالري با عنوان »اسالم به رأي مردم قدرت مي دهد« 
به نقل از گزارش ایس��نا در افتتاحیه اجالس دبیران س��ازمان اس��المي 

دانشجویان ایران 
22-همان

23-صحیفه نور جلد 5، ص 121

در متامي 
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 به نظرم آمد اولین نگاه ریش��ه اي و جریان شناس��انه خود به نفاق جدید را با 
رهنمودي از حضرت امام)ره( عجین سازم. این نكته را ایشان در جریان حادثه 
هفتم تیر بازگو مي نمایند. چند روز بعد از حادثه هفتم تیر و شهادت ستون استوار انقالب 
شهید مظلوم آیت اهلل دكتر بهشتي، حضرت امام)ره( در دیدار خانواده آن عزیزان از وجود 
یك جریان و تفكر امریكایي كه همیشه همراه انقالب هست و خواهد بود صحبت به میان 

آورده و مي  فرمایند:
»من باب اتفاق نبود كه وقتي مجلس شورا مي خواست تأسیس بشود باز مخالفت ها شد 
و وقتي هم تأسیس شد باز در خود مجلس افرادي در آن موادي كه براي حفظ اسالم و 
حفظ استقالل كشور مفید بود، اشكال كردند. این یك مسأله اي بود و یك جریاني و این 
جریان هست همراه با این انقالب، همزاد با این انقالب و االن هست و بعدها هم خواهد 
بود. بي جهت نیست كه یك كسي در مجلس شورا انگشت مي گذارد روي یك ماده اي 
كه آن ماده )اصل والیت فقیه( برحسب خواست اسالم ادامه دهنده اسالم و ادامه دهنده 
راه اسالم است. آن ماده مورد مؤاخذه قرار مي گیرد و مخالفت و من باب اتفاق نیست كه 
بعد از آنكه آن مسأله گذش��ت وقتي كه یك دولت اسالمي است و متعهدي است مورد 
اشكال و مورد هتك قرار مي گیرد... مسائل امریكاست و اسالم... یك جریاني بود كه باید 
افراد متعهد نباشد. اگر ش��ده آنها را از صحنه بیرون كنند و منعزل كنند از مردم... این 
جریاني بود و هست كه مي خواهند این كشور را با آن جریان بكشند به طرف امریكا«. 

)صحیفه امام، ج 15، ص 23(
پس اولین نگاه به جریان مخالف انقالب و اسالم اصیل در كشورمان، وجود یك همزاد 
و همراه و مخالف همیش��گي با خط اصیل انقالب و اس��الم از افرادي است كه همانند 
انس��ان هاي خراب مزاج، توان خوردن و هضم غذاي س��الم و ناب را نداشته و با ظهور 
یك خط و فكر اصیل اسالمي و دیني اما و اگرها و ایرادات آنان سر از تخم در مي آورد و 

نشانه هاي خرابي مزاج روح و فكر آنان را برمال مي سازد.
 در قرآن كریم نیز افراد جامعه اسالمي به گروه هاي مختلفي تقسیم بندي مي شوند. در 
یك نگاه كلي با توجه به معیار ایمان و عمل، قرآن س��ه گروه را معرفي مي فرماید: گروه 
مومنان، گروه كافران و گروه منافقان. جامعه منافقان كه برخوردار از خاصیت دورویي 
بلكه چندرویي هستند و باید اذعان كرد، خطر آنان در طول تاریخ همیشه بیشتر از خطر 
كفار بوده اس��ت و در این زمینه آیات فراواني در قرآن كریم وجود دارد و سوره اي به نام 
منافقین نیز بازگو كننده جریان مخرب این گروه است. عالوه بر روایت متعددي از ائمه 
معصومین)ع( كه به خطر منافقین و فتنه انگیزي آنان اشاره كرده است، داراي خصوصیات 

و شیوه هاي رفتاري اي هستند كه در قرآن به خوبي جریان شناسي شده اند.
آیات ابتدایي س��وره بقره به ذكر خصوصیات��ي از منافقین پرداخته كه به آنها اش��اره 

مي كنیم:
  آنها اعالم مي كنند به خدا و قیامت ایمان دارند در حالي كه اصاًل مومن نیستند.

  همیش��ه درصدد فریب و مكر مومنین هس��تند در حالي كه نمي فهمند كه خود را 
فریب مي دهند

  انسان هاي دروغگو هستند.
  منافقین خود را اصالحگر و اصالح طلب معرفي مي كنند در حالي كه آنها مفسدان 

در زمین هستند. 
  منافقین در حیرت و سرگرداني هستند.

  در طریق و راه تاریك و ظلماني سیر و س��یاحت مي كنند و هیچ بهره اي از نورانیت 
الهي نبرده اند. 

  گرفتار كري و كوري و اللي هستند و هیچ بهره اي از اعضا و جوارح خود نبرده و چشم 

و گوششان پلید است.
  در مقاب��ل ح��وادث طبیع��ي ش��دیداً از مرگ 

مي ترسند.
  همیش��ه منتظر پیدا كردن راه و روزنه اي براي 

نجات خود هستند. 
 نگاه به منافقان صدر اسالم و منافقان صدر انقالب 
و منافقان فتنه اخیر حاكي از این اس��ت كه همگي 
از مصادیق این جری��ان و خصوصیات  مطرح در آن 
هستند و فقط روند تاریخ در نوع ابراز و به كارگیري 
آن تفاوت هایي را برایشان پدید آورده است واال در 

ماهیت و خصوصیات تفاوتي با یكدیگر ندارند. 
با یك تحقی��ق كلي بای��د گفت، محور مش��ترک 
فعالیت ه��ا و هجمه اصلي منافق��ان در طول تاریخ 
اسالم و تش��یع، همانطور كه اش��اره شد، اول حول 
محور اسالم ناب و فرهنگ و عقاید غني اهل بیت )ع( 
و دوم قدرت و مح��ور حاكمیت دین یعني والیت و 
امامت بوده است. شیوه عملكرد آنان نیز تضعیف و 
تخریب و ایجاد جو تبلیغاتي در قالب یك جنگ نرم 
با ایجاد شبهات، شایعات، و داده هاي غلط و تبلیغات 
سوء و منافقانه است و در صورتي كه موفق نشوند، 

دست به قتل و حذف مي زنند.
 همچنین باید اذعان كرد، به لطف خداوند متعال از 
ابتداي شكل گیري انقالب هرگونه نقشه و فتنه اي 
كه این همراهان منافق اسالم و انقالب طرح ریزي 
نموده و بر سر انقالب آورده اند، با تدبیر و عملكردي 
كه در هر دوره ولي فقیه عصر به خرج داده خود آن 
فتنه و جریان نه تنها باعث تقویت این نظام و انقالب 
شده بلكه موجبات برمال شدن چهره گروهي جدید 
از این جریان را فراهم آورده اس��ت. در س��ال هاي 
رهبري حضرت آی��ت اهلل العظمي خامن��ه اي نیز 
تاكنون ش��اهد بوده ایم هر موقع جری��ان همزاد و 
منافق این انقالب حیله و نقشه اي به راه انداخته، ما 
شاهد متجلي شدن بیشتر قدرت و جایگاه والیت و 
رهبري یك فقیه با تقوا و مدبر بوده ایم. اگر چه این 
جریان همانند یك كشتي در حال حركت با برخورد 
به امواج، ریزش ها و رویش هایي را با خود به همراه 
داشته و دارد، اما تنها به لطف الهي و عنایات خاصه 
حضرت ولي عصر عجل اهلل تعالي فرجه الش��ریف، 
تاكنون فتنه ها و دشمني ها عامل قدرت و صالبت 
بیشتر اسالم و انقالب در كش��ورمان شده و عاملي 
براي س��قوط و اضمح��الل جریان نفاق و اس��الم 

امریكایي. 
 بررسي ش��باهت هاي جریان نفاق در صدر و ذیل 
انقالب، یك��ي بودن تفكر و ش��یوه مخالفان در یك 
جریان مش��خص را بیشتر نمایان مي س��ازد كه به 

تعدادي از این شباهت ها اشاره اي كوتاه مي كنیم:
1 - منافقین ابتداي انقالب »م��ورد حمایت امریكا 
و اس��راییل بودند« و منافقین كنوني و سران فتنه 
»مورد حمایت امریكا و اسراییل هستند« و موسوي 

به منشأ الهام بخش آن دسته كساني تبدیل شده كه 
خواهان گشایش به سوي غرب هستند.

2- منافقین ابت��داي انقالب »ب��راي مقابله با اصل 
والیت فقیه تالش مي كردن��د« و منافقین كنوني 
و س��ران فتنه »براي مقابله با مق��ام معظم رهبري 
و خدش��ه دار كردن نظام والیي و اصل والیت فقیه 

تالش مي كنند.«
3- منافقین ابتداي انقالب»به رغم دم زدن از قانون، 
قانون گریز بودند« و منافقین كنوني و س��ران فتنه 
»در دوران انقالب قان��ون گریز ب��وده و در جریان 
انتخابات پش��ت پا زدن آنان به قانون كاماًل مشهود 

مي باشد.«
4-  منافقی��ن ابت��داي انق��الب »مظل��وم نمای��ي 
مي كردند« و منافقین كنوني و سران فتنه »در قالب 

دفاع از حقوق مردم، مظلوم نمایي مي كنند.«
5-  منافقین ابتداي انقالب »دس��ت به قتل و ترور 
زدن��د« و منافقین كنوني و س��ران فتن��ه »موید و 
صاحب عزاي كشته س��ازي هاي اخیر در انتخابات 

هستند.«
6-  منافقی��ن ابت��داي انقالب»مدافع اف��كار غربي 
بودن��د« و منافقین كنوني و س��ران فتن��ه »دچار 
استحاله فرهنگي شده و به دنبال لیبرال- دمكراسي 
غرب بوده و عامل پخش شبهات علیه اسالم و احكام 

و قوانین آن هستند.«
7- منافقین ابتداي انقالب»ب��ه دنبال براندازي به 
شیوه نبرد سخت بودند« و منافقین كنوني و سران 

فتنه »به دنبال براندازي نرم نظام هستند.«
8- منافقین ابت��داي انقالب»دع��وت به تظاهرات 
مي كردند« و منافقین كنوني و سران فتنه »دعوت 

به تظاهرات و آشوب هاي خیاباني مي كنند.«
9- منافقی��ن ابتداي انقالب »اب��زار و عامل اهداف 
دش��منان بودند« و منافقین كنوني و س��ران فتنه 
»مورد اس��تفاده ابزاري اتاق فكر خارج نشین بوده 
و عامل تحقق افكار و برنامه هاي دشمنان غربي در 

كشور هستند.«
10- منافقین ابتداي انق��الب »ایجاد كننده تقابل 
بین نظام و اس��تكبار بودند« و منافقی��ن كنوني و 
س��ران فتنه »ایجاد كننده خط تقابل نظام و افكار 
اسالمي- انقالبي نظام با تفكرات لیبرالیسمي و نظام 

دموكراسي غرب هستند.«
11- منافقین ابت��داي انق��الب »هجمه كننده به 
خطوط قرمز نظام بودند« و منافقین كنوني و سران 
فتنه »عامل هتك حرمت نظام و خطوط قرمز آن در 
زمینه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي 

هستند. «
12- منافقین ابتداي انق��الب »غرب گرا بودند« و 
منافقین كنوني و س��ران فتنه »غرب گ��را و داراي 
انحرافات فك��ري در الیه هایي از فعالین سیاس��ي 

خود هستند.«

بررسي شباهت هاي تاكتیکي و استراتژیکي نفاق قدیم و جدید 

یک بستر و یک رویا 
حجت االسالم والمسلمين احمد سالک

جريان شنايس وقايع و اتفاقات در هر دوره اي شايد بهرين راه يافنت 

بصريت و تحليل دقيق از يک فتنه و واقعه است. نگاهي به وقايع و 

اتفاقات به عنوان يک »جريان« که داراي رسمنشأ و آغاز و انجامي 

است و عبور از ظاهر پيچيده و نامعلوم فتنه ها به اليه هاي زيرين 

رخدادها، رمزگشايي از ماهيت و رسمنشأ بروز آنهاست. 
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13 اسفند 87 - موسوي:  مردم اهانت به مقدساتشان را دوست ندارند

20 اسفند 87 - موسوي با صدور بيانيه اي نامزدي خود را اعالم كرد 

27 اسفند 87 - انراف سيد محمد خامتي به نفع مريحسني موسوي

دخرك آدامس بادكنيك اش را در دهان گذاشت و رشوع به جويدن 

كرد. مرد لبخندي به او زد و رس به س��وي جمعيتي كه در خيابان 

جمهوري به سمتي مي دويدند، چرخاند. دخرك از كيف زردرنگش، 

آدامس بيشري درآورد و در دهان گذاشت. انگار آنچه در دهانش 

بود، براي باد كردن كايف نبود. مرد دوباره به او لبخند زد اما اين بار 

مديت به چهره اش خريه ماند. جمعيت رسيع تر از پيش مي دويد. 

موتورسواري از راه رسيد. جواين كه در ترك نشسته بود، دستش را 

به درون سطل زباله برد و با فندك، تكه اي از زباله را آتش زد. مرد 

با نگاهش موتورسوار را كه تا سطل زباله بعدي ويراژ داد، تعقيب 

كرد. هنوز آتش از س��طل اول شعله ور نشده بود اما دود غليظي 

از دور به چشم مي خورد. مرد كمي جلوتر آمد. گويي آتش بازي 

موتور سوار و ركاب سوارش از چند خيابان آن طرف تر رشوع شده 

بود. ابروانش را باالانداخت و كمي به عقب آمد و دوباره رسجايش 

قرار گرفت. نگاهش به سوي دخرك چرخيد. حاال او با آدامس پف 

كرده اش، درست در سمت چپ مرد ايستاده بود. دخرك مهارت 

بااليي درباد كردن آدامس داشت اما منايش پف كردن آدامس را 

تا انتها ادامه نداد. به نظر مي رس��يد اتفاقات دور و برش او را به 

هيجان آورده است. آدامس را به درون دهان بازگرداند. چند بار با 

عجله آن را جويد و دوباره در آن دميد. اين بار آن را تا مرز تركيدن 

باد كرد. مرد نگاهش را بني دخرك و جمعيت پراكنده در خيابان 

تقسيم كرد. بادكنك رنگارنگ تا مقابل چشامن دخرك پف كرده 

بود. مرد انتظار مي كش��يد تا هر لحظه بادكنك بركد اما اينچنني 

نش��د. در آخرين لحظه بادكنك آداميس به آرام��ي روي صورت 

دخرك نشست. اما صداي تركيدن چيزي به گوش رسيد.   دخرك 

و مرد مي دانستند كه اين صدا از تركيدن بادكنك آداميس نبود و 

از انفجارچيزي در سطل زباله بوده است. مرد و دخرك هر دو به 

يكديگر لبخند زدند. حاال آدامس روي صورت دخرك چس��بيده 

بود و به زحمت از آن جدا مي شد. مرد و دخرك هر دو در كوچه 

پيچيدند و رفتند، در حايل كه مرد جلوتر و دخرك در پي او بود و 

صورتش را از باقي مانده آدامس پاك مي كرد.
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داستان جمهوریت

در بازگويي 

قصه جاودانه 

جمهوريت مردم 

ايران مني توان از 

پرشورترين بخش 

آن كه پيوند 

دوباره مردم 

در اوج فتنه و 

آشوب بود،  ساده 

گذر كرد

داستان جمهوریت ملت ایران در دهمین انتخابات ریاست جمهوري براي 
كساني كه نه بازیگر نمایش فتنه پس از آن بودند و نه در مقابله عملي با آن 
وظیفه اي به عهده داش��تند، بلكه در نقش یك تماشاگر در فكر فرو رفته، آن را دنبال 
مي كردند، سرشار از نشانه ها و انگاره هاي دراماتیك بود.  داستان مردمي كه با هم شروع 
كردند. به حضور یكدیگر رشك مي بردندو با هم پایان داستان را نوشتند. این سه فصل 
قصه جمهوریت ما حذف نشدني است. مي توان براي این قصه فصل هاي دیگري را نیز 
تعریف كرد تا قصه ما فربه تر ش��ود. مي توان آن را از زبان اول شخص یا سوم شخص 
جاري ساخت اما نمي توان در این سه فصل تردید كرد كه »مردم با هم شروع كردند«، 
»مردم به حض��ور مخالف خود رش��ك مي بردند« و »م��ردم پایان داس��تان را با هم 

نگاشتند.« 
نقطه هیجان آور داستان جمهوریت ما كه تفاوت هایي با داستان هاي مشابه غربي آن 
دارد – و شاید به همین خاطر تحلیلگران غربي و غرب اندیش را به خطا افكند- نزدیك 
ش��دن هواداران نامزد پیروز و نامزد مغلوب به یكدیگر بود، آن هم در زماني كه فهم 
ناش��یانه از حوادث آن روزها مردم را در مقابل یكدیگر و منافع آنان را در تضاد آشكار 
مي دید. این همگرایي مردمي براي پایان دادن به فضاي ملتهب پس از انتخابات، به تنها 
ماندن كساني منتج شد كه منافعشان از جنس منافع مردم نبود. این گروه در صحنه 
ماندند و به رفتارهاي رنگین و آتش��ین خود ادامه دادند و البته به نوبه خود س��یماي 

جامعه را نیزمخدوش كردند. 
داس��تان جمهوری��ت ما از زب��ان مردم س��رفصل هاي ب��ي بدیل��ي دارد. فصل اول، 

زمزمه حض��ور حداكثري.  دوم، به 
میدان آمدن نامزد 20 سال ساكت 
و نامزد ه��اي مغل��وب دوره قبل. 
فصل سوم، تیز شدن شاخك هاي 
استكبار. چهارم، تبلیغات پرشور. 
پنج��م، مناظره ه��اي مس��أله دار. 
شش��م ، ذوق زدگ��ي دش��منان! 
هفت��م،  اردوكش��ي هاي خیاباني 
مسالمت آمیز. هشتم ، به هیجان 
آمدن اس��تكبار. نهم، ت��الش رقبا 
براي نتیجه گرفتن از اردوكشي ها 
قبل از برگزاري انتخابات رس��مي. 
دهم، نامه هاي فتنه انگیزو ادعاهاي 
آتشفش��اني! فصل یازدهم، آماده 
باش اروپا،  امری��كا    و از جا جهیدن 
ضد انق��الب. دوازدهم، تضاد آراي 
مردم به عن��وان ه��وادار نامزدها. 
سیزدهم، شدت گرفتن اختالف ها 
حتي بین پدر با پسر، برادر با برادر 
و زن با شوهر. چهارم،  روز انتخابات 
و چشم خیره جهان. پانزدهم، راي 
اولي هاي كهنسال و مفهوم پیچیده 
آن. ش��انزدهم، جلس��ه سري رقبا 
و اعالم »ی��ا پیروزي یا آش��وب«! 
هفدهم، افزای��ش پروازهاي اروپا 
به ایران. هیجدهم،  آماده ش��دن 
اس��تكبار براي پیاده ك��ردن نظام 
جدید در ای��ران! فص��ل نوزدهم، 
ش��مارش آرا و پت��ك جمهوریت 
مردم مسلمان ایران بر سر لیبرال-  
دموكراسي با 85 درصد مشاركت. 
بیستم، ادعاي تقلب با برنامه تنظیم 
ش��ده. بیس��ت و یكم، راهپیمایي 
جمع��ي از رأي دهن��دگان به باور 
تقلب در وسعتي قابل توجه. بیست 
و دوم، س��ربرآوردن فرصت طلبان 
خوش آشوب! بیست و سوم، شورش 
! آتش ! زبانه هاي آتشفشان! اظهار 
نظر كوش��نر وزیر خارجه فرانسه 
كه »كار ایران تمام است« و اظهار 
نظر برژینس��كي كه »این فتنه را 
نیز رهبري ایران به خوبي پش��ت 
س��ر مي گذارد« و... پایان داستان، 
فصلي است كه آن را باید »ایران« 
نام گذاش��ت؛ فصل ایران. داستان 
مردم ای��ران كه به خ��ود آمدند و 
قصه را به خواست و اراده خود تمام 

كردند.  
این است كه نگارنده معتقد است، 
در بازگویي قصه جاودانه جمهوریت 
مردم ایران نمي توان از پرشورترین 
بخش آن كه پیوند دوباره مردم در 
اوج فتنه و آش��وب بود،  ساده گذر 
كرد. آنها كه به نام��زد مغلوب دل 
س��پرده بودند، با كمترین هزینه 
جریان رقیب یا نهادهاي حكومتي 
و صرفاً ب��ا هزینه س��ران فتنه در 
شناس��اندن چهره پنه��ان خود و 
هزینه اي كه جریان خارجي با ذوق 

زدگي پرداخت، به حقیقت ماجرا 
پي بردند و قلم از دس��ت بیگانه و 
فتنه گر بازستاندند و قصه زندگي 
خود را خود نوشتند تا با استقالل 
در اندیشه سیاس��ي خود،  رشك 
آزاداندیشي و آزادي ایراني را كه به 
رغم پر دامنه ترین جنگ نرم تاریخ، 
فری��ب اغواگران را نخ��ورد، بر دل 

بیگانه باقي بگذارند. 
  اما نس��خه اي ك��ه بیگان��گان از 
جمهوریت مردم ایران مي نویسند، 
نه آغاز دلچس��بي دارد و نه پایان 
افتخار آمی��زي. در نس��خه غربي 
یا غرب��زده ای��ن داس��تان، مردم 
از آغ��از ب��راي س��رنگوني نظ��ام 
پ��اي صندوق ه��اي راي آمدند!؟ 
و چ��ون دیدن��د نظام س��رنگون 
نش��د، به خیابان ها ریختن��د و با 
س��ركوب نیروهاي ضد شورش به 

خانه هایشان برگشتند!
  این داستان مشوش براي باور پذیر 
ش��دن ازحادثه اي كه در میانه راه 
اتفاق افتاد، شروع مي كندو هرگز 
از واقعی��ت آغاز ماج��را به نگارش 
در نیامده اس��ت و نویسنده شرف 
حضور در هیچ ی��ك از اجتماعات 
مردمي رانداش��ته و با زبان فارسي 
و اصطالحات و ضرب المثل هاي آن 
و ظرایف ادبي كه مردم در جریان 
تبلیغ��ات، جریان رقی��ب را با آن 
مي نواختند، آش��نا نبوده و از همه 

مهم تر ایراني نبوده است. 
در نسخه ایراني داستان جمهوریت 
ما، مردم مي دانستند به یكي از دو 
نام��زدي رأي خواهند داد كه همه 
لوازم جمهوري اس��المي از قانون 
اساسي تا والیت فقیه و حفظ دیگر 
دستاوردهاي انقالب اسالمي را در 
ش��عارهاي انتخاباتي پذیرفته اند 
و رقاب��ت اصلي بی��ن ای��ن یا آن 
است و در هر صورت نتیجه یعني 
»جمهوري اس��المي با بیشترین 
حض��ور انتخاباتي تاری��خ خود«. 
چنین رأي دهندگاني نمي توانند 
براي س��رنگوني نظام و یا تضعیف 
جایگاه هاي قانون��ي والیت فقیه و 
نهادهاي حكومتي به صفوف اخذ 
رأي بپیوندند و دس��ت آخر نیز از 
نتیجه اي كه عایدشان شده، ناراضي 
و معترض باشند.   به همین خاطر 
درب��اره تركیب جامعه ش��ناختي 
راهپیمایي كنندگان آن روزها باید 
به انگیزه هاي اولیه حضور آنان در 
انتخابات به عنوان ش��اخصه اصلي 
توجه كرد كه به این ترتیب واقعیت 
كناره گیري خود خواس��ته آنان و 
تنها گذاشتن فتنه گراني كه از آغاز 
در این جمع نبودن��د و در ادامه به 

آنان پیوستند،  روشن مي شود.
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راهبردهاي امریکا علیه ایران
استكبار به رهبری امریكا در دهه ها ومقاطع مختلف، 
راهبردهای مختلف��ی را در مواجهه با ایران طراحی و عملیاتی س��اخته 
است.راهبرد امریكایي ها در دهه اول انقالب، بی شك راهبردی مبتنی 
برساختارش��كني بود.این ساختار ش��كنی با ش��یوه ها و مكانیسم های 
متفاوتي همچون تجزیه طلبي، ترور و كودتا در مقاطع مختلف پی گیری 
شد. قدرت های بیگانه از این طریق قصد داشتند ساختار نظام جمهوري 
اسالمي را با شكست مواجه كرده و مانع ازبالندگی و حركت رو به جلوی 
آن ش��وند ولي این راهبرد با توجه ب��ه روحیه جهادی مل��ت و رهبری 
داهیانه امام امت به نتیجه نرسید.این شكست بالفاصله از سوی امریكا با 
آنالیزوضعیت به سوی اتخاذ راهبردی دیگررهنمون شد و راهبرد »تغییر 
رفتار« به صورت تاكتیكی جایگزین »تغییرساختار« شد. دلیل اتخاذ این 
راهبردنیز این بود كه تئوریسین های امریكا بر این باور بودند كه این كشور 
نمی تواند به صورت مستقیم تغییر ساختاردر ایران را عملیاتی سازد؛ مگر 
اینكه در راستای تالش خود براي تغییر رفتار جمهوري اسالمي در حوزه 

رفتار حاكمان و رفتار مردم در برخورد با استكبار فعال شود.
این تالش برای تغییر رفتار كه ش��كل محس��وس آن تالش برای ایجاد 

حاكمیت دوگانه و بروز انشقاق درجامعه 
بود، باردیگر به شكس��ت منتهی شد و 
موجب گردید راهبرد جدیدی مبتنی 
بر ایزوله كردن ایران ی��ا همان راهبرد 
»مهار« تئوریزه شود. بنابراین راهبرد 
مزبور در دهه سوم انقالب در سطح بین 
المللی علیه ایران كلی��د خورد.صدور 
قطعنامه هاي مختلف علیه  جمهوري 
اسالمي در شوراي امنیت، تحریم هاي 
پي در پي ،گشودن جبهه های مختلف 
و...از جمل��ه اقداماتی بود ك��ه در این 
راهبرد س��خت مورد تأكید قرار گرفت 
تا ایران به سوی انزوا رانده شده و ضمن 
كاس��ته ش��دن از قدرت نرم آن،غرب 
بتواند پ��روژه های خود را ب��رای مهار 
منطقه ای ایران در كشورهایی همچون 
عراق، افغانستان، س��وریه و عربستان 
عملیاتی سازد تا در یك فرصت مناسب 
و فارغ از حاشیه های منطقه ای بتوانند 
ایران را مورد تهاج��م اصلی قرار دهند. 
اگرچه این راهبرد هم با شكست مواجه 
شد و غرب نتوانست جمهوري اسالمي 
را منزوي كند ام��ا در این میان راهبرد 
چهارمی خلق شد كه برایندش اعتراف 
به یك واقعیت بود؛نفوذ اس��تراتژیك ، 

معنوی و قدرت نرم ایران در منطقه.
در حقیقت غرب با اتكا به راهبرد »مهار 
منطقه ای« معتقد بود، چون ایران در 
س��طح بین المللی قابل مهار نیست لذا 
با بلوک بندی حوزه تاثیرات ایران باید 
س��عی كرد حوزه نف��وذ آن درمناطق 
اتمیزه ش��ده تر مهار ش��ود.از این رو بر 
اساس راهبرد مزبور عملیاتي علیه لبنان 
و فلسطین طراحي شد و جنگ هایی در 
این مناطق به وقوع پیوس��ت كه البته 

با شكست مواجه ش��د وحقایقی چون 
جنگ هاي 33 روزه و 22 روزه در تاریخ 

ثبت و ضبط شد.
وجود ای��ن وضعیت و ش��رایط موجود 
باعث گردی��د در دهه چه��ارم انقالب 
اس��المی ایران،عرصه جهانی ش��اهد 
تغیی��رات رفت��اری غرب باش��د. لحن 
كش��ورهای متخاص��م ب��ه محوریت 
امریكا تغییر یاف��ت و راهبرد »تغییر« 
به منصه ظهور رسید.یك آستر سازی 
صورت گرف��ت و یك چه��ره جدید  از 
گفت و گو و تغییر در سیاست ها سخن 
به میان آورد. ب��راي اولین ب��ار، اوباما 
رئیس جمهور امری��كا و نماد تغییر این 
كش��ور،در تاكتیكی در پی��ام نوروزي 
س��ال 1388،ملت ایران و حاكمیت را 
از هم جدا نساخت. این رویكرد به واقع 
تاكتیكی بود كه رهبر معظم انقالب،از 
آن به عنوان » مشت آهنین با دستكش 

مخملي« یاد فرمودند.
این تغییركه نام دیگرش راهبرد »مهار 
داخل��ی« ایران بود، بی ش��ك نیازمند 
شناسایی نقاط قوت و ضعف و نیروهاي 
معتقد و معان��د در ایران ب��ود  تا از این 
طریق بتواند به خوبي همه مسائل را در 
ایران شناسایی  و ضمن برآورد و تخمین 
اطالعاتي خود بتواند »ضربه از درون« 
را عملیاتی سازد . در این میان اما مانع 
بزرگ برای عملیاتی شدن این راهبرد، 
وجود گفتمان حاكم در جامعه)گفتمان 
امام)ره( و انقالب اس��المی( به محوریت 
دولت موجود بود، چرا كه با وجود این 
گفتمان و این دولت، امكان تحقق این 
راهبرد عمال ناش��دنی بود لذا عملیاتی 
شدن این راهبرد منوط به روی كارآمدن 

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بی گامن یکی 

از پیچیده تری��ن انتخاباتی بود ک��ه در آن می توان یک 

برایند آشکار را مش��اهده کرد؛ برایندی که یک سوی آن 

تالش های داخلی برای براندازی نظ��ام درقالب انقالب 

رنگی بود و س��وی دیگرآن تالش های خارجی برای تاثیر 

گذاری و حتی حامیت و دخالت مستقیم به نفع برخی 

کاندیداها. 

بنابراي��ن ب��رريس ، كالبد ش��كايف و تدقی��ق در جریان 

انتخابات و اتفاقات پ��س از آن  ،براي ش��ناخت هرچه 

بيشر انقالب های  رنگي الزم و رضوری به نظر می رسد 

تا به عنوان یک تجربه مانع از ظهور و بروز دوباره آن در 

کشور شود. در اين تحلیل تالش خواهد شد، راهربدهای 

خارجی در قبال جمهوری اسالمی مورد بررسی قرار گرفته 

و سپس رفتارها و تحركات عوامل مختلف در جريان پس 

از انتخابات کالبد شکافی شود.

در دهه چهارم 

انقالب لحن 

کشورهای 

متخاصم به 

محوریت 

امریکا تغییر 

یافت و راهربد 

»تغییر« به منصه 

ظهور رسید.

یک آسر سازی 

صورت گرفت و 

یک چهره جدید  

از تغییر در 

سیاست ها سخن 

به میان آورد

پازل فتنه چگونه كامل شد؟
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28 اسفند 87 - نامه دانشجويان به موسوي: ديروز كجا بوديد 

29 اسفند 87 - خامتي موسوي مظهر اصالحات نيست 
اول فروردین88 - كاندیداها دشمن را به طمع نیندازند 

دولتی شد كه شرایط گفتگو،مذاكره و تامین خواس��ت های آنان را مهیا سازد.در 
همین رابطه بررسی مواضع كش��ورهای غربی  و عملكرد رسانه های غربی بوضوح 

بیانگر برجسته شدن خط تبلیغی »رای نیاوردن دولت موجود« می باشد.

 گفتم�ان س�ازي درون�ي 
امریکایي ها

به موازات ای��ن تالش ها ،ب��ا توجه به 
اینكه منسجم ساختن نیروها، توان ها و 
خطوط داخلی و خارجی نیازمند »خلق 
یك گفتمان« به مثابه »متحد سازی« 
اس��ت ،گفتمان س��ازی در دستور كار 
شبكه رسانه ای – دیپلماسی در محیط 

داخل و خارج قرار گرفت.
برهمی��ن اس��اس، پی��ش از انتخابات 
براس��اس منطق »دوانگاره سازی« یا 
»دو قطبی س��ازی«  گفتمان »جنگ 
طلب« و »صلح طلب« طراحي گردید 
تا این مح��ور القا گردد ك��ه دو جریان 
در ایران وج��ود دارد كه  یكی به دنبال 
»جنگ طلبی و ویران س��ازی ایران« 
بوده و جریان دیگر ب��ه دنبال »صلح و 

تعامل« می باشد.
در همین راستا تالش برای محور كردن 
این موضوع م��ورد تأكید ج��دی قرار 
گرفت وبرجسته س��ازی آن  به عناصر 

داخلی انتقال یافت.
با رصد دقیق تر در البه الی تحركات و 
مواضع چهره های سیاس��ی متعلق به 
قطب تعامل، این »پی��ام« كاماًل قابل 
دریافت است كه دولت موجود شرایط 
را به س��وی جنگ و تحریم پیش برده 
وتنها راه جلوگیری از این وضعیت یعنی 
جلوگیری از تحریم ها و رفع مشكالت 
داخلی كنار زدن دولتی است كه مخالف 

این روند است. 
در همین رابطه و برای مستند سازی، 
پیام هایی نیز از خارج كش��ور به داخل 
مخابره ش��د كه این گفتم��ان را موجه 
و قاب��ل اعتن��ا س��ازد.این پی��ام البته 
نمی بایس��ت س��یمایی تهدید آمیز را 
به خود می گرفت.لذا تی��م 1+5 برای 
مذاكره فعال شد و مرتب برای مذاكره 
پیام می داد زیرا برآورد این كشور ها این 
بود كه با تند كردن شیب برای مذاكره و 
جلوه دادن دولت موجود به عنوان ناقض 
گفت وگو می توان ش��رایط را به سوی 
گفت وگو با تیم جدی��دی كه خواهان 
ویرانی ایران)!( نیست پیش برد.تأكید بر 
مذاكره و بازكردن شرایط جدید آن هم 
پس از انتخابات، در حقیقت تالش برای 
ترغیبی بود كه مبنایش تغییر داخلی 

برای تغییر تحریم و فشارها بود.
در این میان تأكید یكی از آقازاده ها كه 
به دوستان تشكیالتی خود گفته بود ما 
خواستار مذاكره با امریكا بعد از انتخابات 
ایران هستیم، در همین چارچوب قابل 

تفسیراست.
از دیگر س��و با تأكید ای��ران جلوگیری 
از تأثیر گ��ذاری كش��ورهای خارج��ی 
درانتخابات  كه تأكی��د بر عدم هرگونه 
گفت وگو با 1+5 قب��ل از انتخابات بود، 

این رویه ش��كل دیگری به خود گرفته 
و حتی رئیس جمهور امریكا اعالم كرد 
مذاك��ره را به بع��د از انتخابات موكول 
كردیم  تا مش��خص ش��ود  چه كسي 

رئیس جمهور ایران می شود.
در این فاصله كشورهای غربی با طراحی 
اس��تراتژی » ب��رد – برد«برنامه ریزی 
در  زمین��ه  ای��ن  در  را  جدی��دی 

دستوركارخود قرار دادند. 
محورهای این استراتژی این گونه بود 
كه اگر دول��ت موجود رأی نی��اورده و 
هس��ته مورد نظر آنان به قدرت برسد، 
با پتانسیل دلخواه خود به راهبرد مهار 
ایران خواهد پرداخت و تغییرات حقیقی 
قابل دسترس با پروژه »دولت سازی« 
در اختیار آنان خواه��د بود و اگر دولت  
موجود بازهم به قدرت رسید، با توجه 
به ترس��یم س��یمای وانموده از آن كه 
هدفش ناراضي س��ازی از دولت است 
می توان به »ملت سازی« روی آورده و با 
لیدرساختن جریان مغلوب، مهار داخلی 
را از طریق ملت سازی عملیاتی ساخت.

در همین راستا منابع و پشتوانه سازی 
برای هر دو الیه این استراتژی برد- برد 

تعریف شد.
برآوردهای اطالعاتی از نیروهای داخلی 
برای ایجاد تقابل میان گروه های داخلی 
در دستور كار، و سازماندهی مورد توجه 
آنها كه با پشتوانه عظیم رسانه به عنوان 
یك قدرت صورت گرفت، خطوط كلی 

ای را مد نظر قرار داد.
تالش براي ناامیدك��ردن مردم از روند 
جاري ام��ور دركش��ور و تبلی��غ براي 
مشاركت گسترده با تأكید بر ضرورت 
تغییر حاكمیت س��خت نیز در دستور 

كار قرار گرفت.
تأسیس شبكه خبری بی بی سی فارسی 
همراه و هم��گام با ش��بكه  تلویزیوني 
ص��داي آمریكا نش��انی ب��ود از تالش 
بی وقفه برای پیاده سازی استراتژی ذكر 
شده.در همین رابطه بررسی   شبكه های 
مزبور نشان دهنده آن است كه خط كلی  
بازنمایي افكار عمومي بر ضد احمدي 
نژاد، به عنوان یك خط كلی القا می شده 

است.
این ش��بكه ها با توجه به مدل »الماس 
خبری«زمان كمتري را ب��ه خبر داده 
و بیشتر زمان پوش��ش خبري را صرف 

تحلیل و جریان سازي می كردند.
 بررس��ی های ص��ورت گرفته نش��ان 
می دهد، سیاس��ت س��ازان این شبكه 
های خبری بر اس��اس این مدل پس از 
طرح یك خبر به س��رعت وارد مرحله 
تحلیل و بازخورد مي شدند و در بخش 
های دیگر برنامه ه��ای خود همچون 
»نوبت شما«ي ش��بكه  خبري بي بي 
سي فارسي س��عي می كردند بازخورد 

رویدادها را نیز جزئي از مسیر اطالع رساني و جریان سازي خود نمایند.
 این شبكه ها همچنین با اس��تفاده بهینه از تاكتیك موزائیكي سعي در 
القاي بي طرفي به مخاطبان داخل و خارج كش��ور داش��تند و سعی می 
كردند برخورد سیاه و سفید با موضوع را در یك برنامه كنار هم قرار داده  و 
یك تركیب موزائیكي را ایجاد كنند به گونه ای  كه میزان جانبداري در آن 
به نفع یك طرف موضوع در ظاهر كم باشد، اما در حقیقت وجود داشت 
البته به حدي كه مخاطب عام قادر به تشخیص  آگاهانه نباشد  اما در بلند 
مدت این تأثیر در ذهن ماندگار شده و بیشترین تأثیر را در ذهن  او  ایجاد 

كند، تا القاي بي طرفي  كند.
اما این همه ماجرا نبود.عالوه بركاركرد ویژه رسانه ها و شبكه های ذكر شده،  
گروه هاي معاند جمهوري اسالمي نیز كه همواره در دوره هاي گذشته بر 
طبل تحریم انتخابات  می كوبیدند، به خط دعوت به حضور گسترده در 
انتخابات پیوستند.این اتفاق در حالی رخ داد كه براي اولین باراپوزیسیون 
و گروه های معان��د بر حض��ور در انتخابات تأكید داش��تند.از جمله این 
حمایت ها مي ت��وان به حض��ور» بهایی��ان«، جمهوریخواهان«،»ملي- 

مذهبي ها«،»ماركسیست ها «و »سلطنت طلبان« اشاره كرد. 
در حقیقت در این استراتژی تمامی ِعّده و ُعّده به میدان آمد تا در مسیر 
پروژه »ملت در برابر ملت « و پروژه »تقابل نخبگان و انش��قاق در میان 
آنان« قرار بگی��رد.در حقیقت هدف نهایی آن بود كه  باید در بخش��ي از 
افكار و باور عمومي تغییری به این معنا ایجاد كرد كه رای ش��ما به یك 
كاندیدای خاص موجب پیروزی حتمی وی خواهد شد و اگر جز این نشد 
در انتخابات تقلب صورت گرفته است. برهمین اساس گام بعدی در این 
استراتژی گسترش باور به انجام تقلب در انتخابات بود و تكرار دروغ گویی 
مسئوالن دولت موجود تا ابتدایی ترین ش��كل ممكن اعتماد عمومی از 

دولت و برگزار كنندگان انتخابات سلب شود.

شکل گیري ائتالف هاي جدید در داخل
اما  این همه ماجرای انتخابات نبود.بررسی تالش های داخلی 
صورت گرفته در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جای بررسی 
های جدی تری دارد؛ گرچه در بیشتر موارد دو جریان داخلی و خارجی 

در تقاطع های بی شماری در كنار یكدیگر قرار گرفتند.
اگر بپذیریم تالش برای مشاركت باال در انتخابات همواره باعث شكل گیری  
دو قطبی هایي در جامعه،ایجاد ائتالف ها و اتحاد جریانات سیاس��ی شد 

همواره امری بدیهی بوده و چندان جای تعجب نداشته است.

این دو قطبی ها بارها میان »راست – چپ« و»اصولگرا- اصالح طلب« 
وجود داش��ته، اما در انتخابات دهم ش��اهد ائتالف و اتحادهاي جدیدی 
بودیم كه متفاوت از اشكال گذشته بود.اگرسپهر سیاسی كشور در نهمین 
دوره انتخابات شاهد قطب بندی »اصولگرایي و ضد اصولگرایي« بود این بار 

تالش شد گفتمان جدیدی خلق شود.
این گفتمان در یك مقطع، ش��كل دهی به گفتمان »بی��ت امام – بیت 
رهبری« را كلید زد؛ به این معنا ك��ه كاندیدای اصالح طلبان كاندیدای 
بیت امام بوده و رئیس جمهور فعلی كاندیدای بیت رهبری  است. برهمین 
اس��اس چون رئیس جمهور وقت خود براس��اس گفتمان حضرت امام و 
عدالت به ریاست جمهوری رسیده بود،مسأله مصادره این گفتمان به نفع 
كاندیدای اصالح طلبان به معضلی برای آنان تبدیل شد.لذا سعی كردند، 
جریان خود را به عنوان احیاكننده گفتمان امام مطرح كرده و  گفتار مورد 

كاربرد رئیس جمهور را گفتمان بدلی عنوان كنند.

در انتخابات 

دهم شاهد 

خلق گفتامن  

جديدي بوديم. 

اين گفتامن، 

دو قطبي 

»بيت امام)ره( - 

بيت رهربي« بود 

كه هدفش قطبي 

ساخنت جامعه 

بود 
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ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

12 فروردين 88 - نشست مريحسني با مجاهدين انقالب 

17 فروردين 88 - موسوي از خدمات احمدي نژاد چشم پويش نكرده ايم 

19 فروردين 88 - مريحسني كشور به سمت فروپايش مي رود 

نه احمدی نژاد
به موازات این تالش از دیگر س��و نیز بنا به توصیه مش��اوران 
كاندیدای تجدید نظر طلبان بنا ش��د هویت كاندی��دای  تجدید نظر 
طلب ،هویت »اصالح« طلبی كه مدام به اصول مراجعه می كند، طرح 
و تبلیغ شود تا یك زنجیره هم عرض ، مخالفان احمدی نژاد را در یك 
صف قرارداده و جبهه»نه احمدی نژاد و تقابل با آن را در سیما و جریان 

كاندیدای اصالح طلبان ترسیم كنند.  
در این طیف كه بخشی از اصولگرایان منتقد،كارگزاران، مشاركتی ها ، 
مجاهدینی ها و...حضور داش��تند، یك خط كشی جدید ترسیم شد و 
سهامدار بخشی ازآن جریانی بود كه  به دنبال  دو قطبي كالن تر بود  و 

یك مقدار  تعرض به حریم رهبري را هم طراحي كرده بود.

مماس خط داخلی و خارجی
در حقیقت با توجه به موارد مطرح ش��ده م��ی توان گفت كه 
انتخابات دهم صحنه مم��اس داخلی و خارجی برخ��ی جریان های 

سیاسی بود.
در جریان انتخابات این مسأله وضوح بیشتری می یابد وقتی مشاهده 
می كنیم كه  در برخي موارد ش��عارها و روش ها واحد می ش��ود و از 
ابزارهاي مشترک اس��تفاده می گردد و بستر ش��رطی كردن جامعه 

وموضوع تقلب و نه احمدي نژاد به اشتراک گذاشته می شود.
این مماس شدن بی شك در قالب برخی پیاده نظام بیروني ،ارتباط گیر 
با س��تادهاي انتخاباتي و نفوذ در احزاب و گروه ها و جریانات به منصه 
ظهور رس��ید و این باور القا ش��د كه پیروزی كاندیدای اصالح طلبان 

حتمی است؛ مگر آنكه در انتخابات تقلب شده باشد.
در حقیقت م��ی توان گفت ك��ه این القا ت��ا به حدی پی��ش رفت كه 
كاندیدای اصالح طلبان را به دو توهم دچار ساخت.توهم اول ظرفیت 
باالی وی برای بس��یج نیروهای اجتماعی و توهم دوم پیروزی قطعي 

در انتخابات!

پیشنهاد به موسوی 
میرحس��ین موس��وی كه با گفتمان امام و انقالب به صحنه 
انتخابات پای گذاش��ت،گرچه با تأكید بر عدم چاپ پوسترهای رنگی 
و عدم تبلیغات وسیع و نیز ش��عارهای مالیم كار خود راآغاز كرد، اما 
به دلیل رشد كند وی در نظر س��نجی ها و عدم تحرک اجتماعی اش 
به وی پیشنهادات چندی ارائه شد.گروه ها و برخی مشاوران موسوی  
با تأكید بر چالش��ی نبودن گفتمان وی، به موسوي  تصریح كردند كه 
باید س��ویه های گفته هایش تعارضاتی با حاكمیت داشته باشد تا وی 
بتواند برای به زیرآوردن گروه های زیر چترجریانی خود، تضمین هایی 
بدهد. در همین می��ان در ابتدا بحث تقلب در انتخابات مطرح ش��د و 
كمیته صیانت ازآرا شكل گرفت و با توجه به شیوه انقالب های رنگی،  
نماد سازی در دستور كار قرار گرفت و مچ بند ، شال، روسری و پرچم 

سبزجهت سیالیت و دردید قرارگرفتن میان هواداران توزیع شد.
توجه به سیالیت وایجاد رعب تبلیغاتی به همراه عاریت گیری از شیوه  
انقالب های رنگی همچون استفاده از ش��عارها، كاریكاتورها و نمادها، 
دیوار نویسي و زمین نویس��ي، پوش��ش هاي نمادین، ایجاد صداهاي 
نمادین، آواز خواني )س��رود خواني( و...موجب ش��د توهم فراگیری 
جریان سبز مطرح شده و تصریح ش��ود كه با این جمعیت به پیروزی 
رسیده و بعد از انتخابات نیز می توان با دستورالعمل های هزار صفحه ای 
برگرفته از انتخابات سایر كشور ها از این جمعیت به شكل مناسبت تری 

استفاده كرد.

 آغ�از پ�روژه ج�دی از
21 خرداد 

ماجرای اردوكشی های خیابانی كه به 
تعبیر یكی از متهمان ح��وادث بعد از 
انتخابات »كلید رمز اغتشاش« بود، در 
جریان تبلیغات انتخاباتی وجود داشت 
و اظهارات��ی نیز مبنی ب��ر تالش برای 
تقلب درانتخابات مطرح شد.اما حركت 
جدی برای كلید زدن اتفاقات اصلی و 
رفتن به سوی  ایجاد انقالب مخملین 

از 21 خرداد آغازشد.
برهمین اس��اس بعدازظهر پنج شنبه 
21 خرداد دو پیام كوتاه طراحی ش��د. 
یك��ی از این پیام های  كوتاه انتس��اب 
جعلي پاسخ مقام معظم رهبري به نامه 

آقاي هاشمي رفسنجاني بود .
 پیامك دوم هم خبری ب��ود مبني بر 
»تجم��ع میلیوني، روب��ه روي وزارت 
كش��ور، س��اعت 24 روز جمع��ه 22 
خرداد«. ه��دف اصل��ی از این پیامك 
این بود كه جمعیتی را به سوی وزارت 
كشورس��وق داده وآن��ان را آم��اده دو 
حركت احتمال��ی نمایند.حركت اول 
مربوط به انتش��ار خبر پیروزی بود تا 
جشن پیروزی برگزار شود و خبر دوم 
مربوط به انتشار خبر شكست بود كه در 
این صورت به داخل وزارت كشورهجوم 
برده و بازی اصل��ی را درآنجا به پیش 

ببرند.
البته در این میان تمهیداتی هم از سوی 
مسئوالن امر اندیشیده شد.یك مورد 
آن مربوط ب��ه پیامك جعلي مربوط به 
مقام معظم رهبري بود كه دفتر ایشان 
در مورد آن اطالعیه داده و معظم له نیز  

صبح 22 خرداد به آن اشاره فرمودند.
 قطع پیام��ك ها باعث ش��د پیام دوم 
نیز انتشار وس��یع نیابد. تدابیرامنیتي 
هم براي وزارت كشور دیده شد تا  روز 
جمعه 22 خرداد انتخاب��ات در كمال 
سالمت و آرامش با مشاركت حداكثري 

برگزار شود. 
اما این جریان از س��اعت 2 بعدازظهر 
ش��روع به تكرار برخ��ي تخلفات كرد.
درسایت كلمه از س��اعت 2 بعداز ظهر 
اخبار پیروزي مخابره شد. آقاي خاتمي 
هم مصاحب��ه اي ك��رد و گف��ت: من 
پیشگو نیس��تم اما اخبار واصله نشان 
از پیروزي آقاي موسوي با فاصله زیاد 
دارد. رسانه هاي خارجي هم در همین 
راس��تا با یك عملیات رواني شروع به 

خبرپراكني كردند. ساعت 6 بعدازظهر 
22 خرداد نیز ابوالفضل فاتح از اعضاي 
ستاد آقاي موسوي طی مصاحبه ای با 
سایت كلمه از پیشتازی موسوی خبر 
داد و از حامیان وی خواست برای  این 
پیروزي با فاصله زیاد نماز و سجده شكر 

بجا آورند.
این روند ادامه داش��ت و حتی فرشاد 
مؤمنی، مش��اور میرحس��ین موسوی 
طی اظهاراتی مدعی پیروزی كاندیدای 
موردنظر خ��ود ب��ا آرای 30 میلیونی 
شد. در همین راستا و در شرایطی كه  
جریان انتخابات كماكان ادامه داشت و 
تمام نشده بود، اولین اطالعیه مهندس 
موسوي خطاب به مردم صادر شد كه 
در آن ضمن تش��كر از مردم و اشاره به 
تخلفات گسترده! خبر از پیروزي خود 
داده بود! و بعد از هش��دار به مسئولین 
ب��راي ش��مارش صحی��ح آرا، از مردم 
خواسته شده بود براي جشن پیروزي 

آماده باشند!
 دراین بیانیه كه هنگام انتشار آن هنوز 
انتخابات تمام نش��ده بود ،2  اتهام به 
جمه��وري اس��المي زده ش��د: اول 
كارشكني، تخلف و نارسایي درجریان 
انتخابات و دوم اینكه نتیجه انتخابات 
براس��اس اطالعات واصله  پیشگویي 
شده و شرط پیروزي اینگونه مطرح شد  
كه مسئولین امر در شمارش آرا نهایت 

دقت را داشته باشند. 
در همین ح��ال با توجه ب��ه این اقدام 
سؤاالت زیادی مطرح شد كه ابهامات 
جدی بابت عملكرد ستاد آقاي موسوی 
و ش��خص وی به وجود آورد. براس��تی 
چرا این جری��ان  تا گ��زارش ناظرین 
س��ر صندوق ها حاضر نشد صبر كرده  
وس��پس تخلفات را به شوراي نگهبان 

ارائه كند؟ 
نكته دیگر اینكه فرض موسوی و ستاد 
وی درست بود.كاندیدای اصالح طلبان 
تصریح كرده بود اگر بر سر صندوق ها 
دقت ش��ود پیروزانتخابات خواهد بود.

در این میان این پرس��ش مطرح است 
كه اگرمشخص ش��د كه ایشان پیروز 
انتخابات  نیس��ت و بر اساس گفته وی 
سر صندوق ها مشكل ایجاد شده ، چرا 
اعتراض خود را از مجاری قانوني دنبال 
نكرده است؟ بی تردید امرعاقالنه این 
بود كه در اولین اقدام از شوراي نگهبان 

می خواستند آرا را بازشماری كند.

میرحسین موسوی كه با گفتمان امام و انقالب به صحنه انتخابات پای گذاشت،گرچه با تأكید بر عدم 
چاپ پوس�ترهای رنگی و عدم تبلیغات وسیع و نیز ش�عارهای مالیم كار خود راآغاز كرد اما به دلیل 
رشد كند وی در نظر سنجی ها، عدم تحرك اجتماعی اش به وی پیشنهادات چندی ارائه شد.گروه ها 
و برخی مشاوران موسوی  با تأكید بر چالش�ی نبودن گفتمان وی، به موسوي  تصریح كردند كه باید 
سویه های گفته هایش تعارضاتی با حاكمیت داشته باشد تا وی بتواند برای به زیر آوردن گروه های زیر 

چترجریانی خود،تضمین هایی بدهد.

آغاز زاويه گرفتن موسوي با شعارهاي انقالبي

بنا به توصیه 

مشاوران 

کاندیدای تجديد 

نظر طلبان بنا شد 

هویت کاندیدای  

تجديد نظر طلب، 

هویت »اصالح« 

طلبی که مدام 

به اصول مراجعه 

می کند، طرح 

و تبلیغ شود تا 

یک زنجیره هم 

عرض ، مخالفان 

احمدی نژاد« را 

در یک صف قرار 

دهد
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ای��ن موض��وع در حالي ب��ود كه طبق 
ش��واهد به دس��ت آمده درهمان ایام 
در جلس��ه ش��وراي عالی امنیت ملي، 
اعضاي این ش��ورا به وزارت كش��ور و 
ش��وراي نگهبان توصیه كردند هر نوع 
هم��كاري ب��ا كاندیداه��ا درخصوص 
بازش��ماري آرا و چك كردن تعرفه ها 
عملی ش��ود. به هر حال بعد از گذشت 
30 سال از انقالب و پیشرفت دستگاه ها 
و سیس��تم ها حتي امكان چك كردن 
تعرفه ها با سازمان ثبت احوال و آراي 
در صندوق ها به ص��ورت رندوم وجود 
داشت و حتي مي شد صاحبان رأي را 
هم پیدا كرد. قطعاً بازش��ماري در این 
زمینه سهل الوصول ترین و عملی ترین 
امكان قانونی بود اما چرا این رویه اتفاق 

نیفتاد؟
مرور اخبار آن ایام بیانگر آن اس��ت كه 
س��تاد كاندیدای اصالح طلبان كه به 
هر ترتیب قصد پیروزي داشت،در این 
زمینه بحث و جدل كرده وجمع بندي 
نهایی شان این بود كه دومین اطالعیه 
را در خصوص انتخابات منتشر سازند 
كه در آن از شعبده بازي دست اندركاران 
انتخابات و صدا و سیما سخن به میان 
آمده بود.در حقیق��ت به یكباره ادعاي 
این جریان عوض شده وتصمیم گرفته 
شد فقط باید به س��مت ابطال رفت.به 
بیان دیگر سخن از بازشماري و شكایت 
تغییر مس��یر داد و فقط و فقط تأكید 

برابطال انتخابات شد.
برهمین اساس میرحس��ین موسوي 
ظهر ش��نبه 23 خرداد در جلسه اي با 
حضورتعدادی از حامی��ان اصلی خود 

جمع بندي س��تاد خوی��ش مبنی بر 
درخواس��ت برای ابط��ال انتخابات را 
مطرح و اعالم رس��می آن را منوط به 

حمایت این افراد بیان می كند.
وی به وضوح تصریح كرده بود كه ابطال 
انتخابات را به شرطی اعالم خواهد كرد 
كه این افراد تا آخر با او بوده و حتی اگر 
كار انتخابات به تنفیذ حكم و تحلیف 
رس��ید آنان در مراس��م ه��ای مربوط 
ش��ركت نكنند و دقیقاً ماجرا اینگونه 
پیش رفت كه یك مقام سابق اجرایی 
كش��ور كه از هم پیمانان موسوی بود 
بعد از جلسه به مجمع روحانیون مبارز 
رفته و این تشكل را مجاب به حمایت 
از خواسته موسوی می نماید كه بیانیه 
ای را در این زمینه صادرنمایند.بیانیه 
ای ك��ه به س��رعت ب��ر روی خروجی 
خبرگزاری ها و شبكه های خارجی قرار 
گرفت و جبهه ای برای درخواست جهت 

ابطال انتخابات را به وجود آورد.

  اح�زاب اص�الح طل�ب 
به میدان آمدند

بنابرای��ن مالحظ��ه می گ��ردد كه با 
صدوراطالعی��ه مجم��ع روحانیون در 
حمایت از میرحسین موسوي احزاب 
گوناگون دوم خرداد همگی به میدان 
آمده و یگان های عملیاتی برای كلید 
زدن فازجدی��د آماده می ش��وند. پس 
از میدان داری اولیه مجمع روحانیون 
در این زمینه، بیانیه س��وم میرحسین 
موس��وی مبنی ب��ر ابط��ال انتخابات 
یك شنبه 24 خرداد ماه صادر می شود.
در حالی كه میرحسین موسوی پیش 

از این بر تقلب در انتخابات تأكید 
كرده بود بناگاه سیاق عمل تغییر 
پیداك��رده وبنا به نب��ود مدارک 
جهت تقل��ب در انتخابات دریك 
حركت رو به جلو اطالعیه  8 بندی 
موس��وی صادر مي ش��ود در آن 
مباحث متناقضی همچون موضوع  
مناظره ها ،تبلیغ��ات انتخاباتي و 

دیگرمسائل مطرح مي شود.
نگاهی به درخواست موسوی در 
این بیانیه كه ب��ا توجه به مناظره 
ها بر استفاده ش��ورای نگهبان از 
نظارت اس��تصوابی تأكید داشته 
و خواستار رد صالحیت احمدی 
نژاد شده بود،بی شك از آشفتگی 
آش��كار وی حكایت دارد. چرا كه 
اگر وی پایبند به م��ر قانون بوده 
مگر جز ای��ن بود كه ای��ن اتفاق 
قبل از 22 خ��رداد روی داده بود 
و چرا در آن زمان وی اقدام به این 
درخواس��ت نكرده بود؟ به وضوح 
وی می توانست حتی اگر شورای 
نگهب��ان در آن زم��ان خواس��ته 
وی را اجابت كند،روز پنج ش��نبه 
21 خرداد طی ی��ك اعتراض در 
انتخابات ش��ركت ننماید، نه این 
كه در انتخابات شركت كرده و در 
مقاطع مختل��ف رأی گیری خود 
را پی��روز انتخابات معرفی كند؟و 
حتی روز شنبه كه شكست قطعی 
وی اعالم ش��د، مواضعی را اتخاذ 
كند و جمعیت تحریك شده ای را 

به خیابان ها روانه سازد!

  انقالب رنگ�ي رنگ 
مي گیرد

و  اطالعیه ه��ا  ای��ن  از  بع��د 
فضا سازی هایی كه درشبكه های 
خارجی و فضای س��ایبر داخلی 
صورت گرفت، یگان های مخملین 
وارد عرصه شده و بازی را به شكل 
دیگ��ری مدیری��ت و راهب��ری 

كردند.
بر اس��اس اص��ول اولی��ه انقالب 
مخملین، اگر قرار باشد حادثه ای 
روی دهد باید جمعیت معترض 
را در خیابان نگاه داشت وسپس 
این حركت را به یك جریان مداوم 
و با درگیري ممت��د تبدیل كرد.
جریان درگیری ای كه باید كشته 
گرفته تا برای مظلوم نمایی تشییع 
جنازه ای صورت بگیرد و به مدد 
آن موج اعتصابات و اعتراضات و 
مواردی برای س��اختار شكنی به 

یك حركت فراگیر تبدیل شود.
 ب��ی تردی��د ب��ا توج��ه ب��ه این 
س��ناریو برای محقق ش��دن آن 
باید نیرویي را ك��ه در مقابل این 
ساختارش��كني ها مي ایستد، در 
اذهان عمومي تخری��ب كرد. لذا 
مشاهده می ش��ود كه با توجه به 

سابقه و تجربه حوادث 18 تیر كه 
در آنجا نی��روی بازدارنده نیروی 
انتظامی مورد حمله قرار می گیرد، 
تالش هایی برای تخریب نیروهای 
عمل كنن��ده نی��روی انتظامی و 
بس��یج صورت گرفته  و حوادث 
كوي دانشگاه و مجتمع سبحان 

شكل می گیرد.
گرچه در18 تیر این جریان یك 
كش��ته مش��كوک می گیرد، اما 
دراین حوادث نتوانستندكش��ته 
بگیرند،ولي اعالم كش��ته كردند. 
به سرعت موضوع كوي و مجتمع 
س��بحان را رس��انه اي كرده و به 
سراغ خواص و نمایندگان مجلس 
رفتند كه همراه��ي آنان را جلب 
نمایند و موج را به سمت باال ببرند 
و یك موضوع جدید  درست كرده 
و  آن را چاشني تقلب كرده و بعد 
اعالم كنند كه تقلب ش��ده است. 
درحقیقت  ای��ن جریان به دنبال 
این بود ك��ه اینگونه طراحی كند 
كه همان جریانی كه تقلب كرده 
كاره��اي دیگري مثل كش��تن و 
زدن را هم انجام مي دهد.به بیان 
دیگر این طراحی انجام شد به این 
قصد ك��ه فضا را غبارآل��ود كنند 
و ب��راي مردمي ك��ه مي خواهند 
وارد صحنه ش��وند ای��ن تردید را 
به وجود آورند كه فتنه كجاست 
و چه كس��ي خودي و چه كسي 

غیرخودي است؟ 

  آغ�از فاز آش�وب و 
اغتشاش

با بروز این وقایع، بسیاري از خواص 
توصیه های��ی را به ای��ن جریان 
گوش��زد كردند كه در ابتدا  بهتر 
است خواس��ته خود را از مجاري 
قانوني دنبال كرده و دو موضوع را 
رها كنند: 1- به دنبال ابطال نبوده 
اما هرگونه اقدام قانوني الزم است 
انجام دهند چراكه نظام در قبال 
ابطال بدون دلیل كوتاه نمي آید 
و دوم اینكه كار خیاباني را جمع 
كنن��د، اما متأس��فانه این نصایح 
كارگر نیفتاد. از این رو آن جمعیت 
معترض را كه پرخاشگر هم شده 
بود، با جمعیتی كه رس��انه های 
خارجی با تبلیغات و القائات خود 
گردآورده بودند به میدان آوردند.

در این میان نكته قابل توجه اینكه 
حتي گروهك ها و افرادي كه رأي 
هم ن��داده بودند هم ب��ه میدان 
آمدند! از سوي دیگراین جریان به 
دلیل اینكه نتوانسته بود در كوي 
دانشگاه و مجتمع سبحان كشته 
بگیرد حمله به یك حوزه بس��یج 
را طراحي ك��رد و این همان خط 
انقالب مخملین بود كه از خارج 
اداره مي شد.چرا كه در روش های 

یک مقام سابق 

اجرایی کشور که 

از هم پیامنان 

موسوی بود 

بعد از جلسه به 

مجمع روحانیون 

مبارز رفته و این 

تشکل را مجاب 

به حامیت از 

خواسته موسوی 

می مناید که 

بیانیه ای را 

در این زمینه 

صادرمنایند 
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با این ح��ال با توجه به برگ��زاري نماز 
جمعه 29 خرداد و تأكیدات مقام معظم 
رهبری كه حتی  طیف های سبزبا دست 
بند و سربند سبز درنمازجمعه شركت 
كردند، بخش عمده آنان بیانات  مقام 
معظم رهبري را فصل الخطاب قرار داده 
و حركات را تمام شده دانستند. درآن 
ایام نظرس��نجي ها هم همین مس��أله 
را نش��ان می داد؛ به گونه ای كه بیش 
از 80 درص��د مردم به رون��د انتخابات 
و پیگیري مس��ائل از طریق قانون نظر 
داش��تند.درصدي هم قائل ب��ر ابطال 
بودند و درصدي هم مس��ائل دیگري 
را مطرح كرده بودند. این امر به وضوح 
نش��ان مي داد كه توده م��ردم و افكار 
عمومي به روند قانون��ي پایبند بوده و 
جمعیت عم��ده 14 میلیونی حامیان 
موسوي به پیگیري مس��ائل از مسیر 

قانوني پایبندی نشان دادند.
دراین می��ان با توجه ب��ه بیانات رهبر 
معظ��م انق��الب در حالی ك��ه انتظار 
می رفت مجم��ع روحانیون مب��ارز با 
س��رلوحه قراردادن قانون، راهپیمایی 
مورد تأكید خود را لغو كند اما متأسفانه 
این مس��أله روز ش��نبه و تنها ساعتی 
مانده به زمان برگزاری راهپیمایی طی 
یك اطالعیه عملی گردید. در حقیقت 
مجمع روحانیون مبارزبا این اقدام  هم 
از بارحقوقي راهپیمایي خود را رهایی 
داد و هم این اقدام را پس از قطعی شدن 
سازماندهي برای راهپیمایی انجام داد؛ 
درست زمانی كه كار از كار گذشته بود.

  30 خرداد چه گذشت؟
اما چه اتفاقاتی در 30 خرداد 
به وقوع پیوس��ت؟ براس��اس اطالعات 
به دس��ت آمده تمامی گروه های معاند 
نظام جمهوری اسالمی بویژه منافقین  
وارد عرصه ش��ده و برای اغتش��اش و 
آشوب آفرینی از هیچ اقدامی فرو گذار 

نكردند.
نگاهی به ماجراهای آن روزبی تردید در 
بردارنده بسیاری از مسائل است.دریك 
نمونه آن  بعد از آن كه  تصویر دو تن از 
اغتشاشگراني كه یك بسیجي را كتك 
زده بودند در سیماي جمهوري اسالمي 
پخش ش��د وپس از دس��تگیری آنان 
مشخص شد كه این دو با یكدیگرهمكار 
بوده وحتی یكي از آنها نیزعضو سابق 
حزب توده بوده است.به دیگر بیان هر 
كس��ي كه زخمي از این انقالب دیده 
بود آن روز براي انتق��ام گیري تالش 

بسیاری كرد.

  ماجرای ندا آقا سلطان
این اما بخش��ی از ماجرا بود.

هنگامی ك��ه راهپیمای��ی در خیابان 
آزادی درح��ال برگ��زاری بود،پ��روژه 
ای ناجوانمردان��ه در خیابانی به دور از 
راهپیمای��ی كلید خورد ك��ه درآن ندا 
آقا سلطان به طرز مش��كوكی به قتل 

رسید.
به گونه ای كه  از زمان طراحي تا اجرای 
آن فیلمبرداري حرفه ای انجام ش��د و 

انق��الب رنگ��ی حمله ب��ه مراكز 
دولتی و نظامی یكی از شیوه های 
توصیه شده است. بنابراین جریان 
مزبورتصمیم گرف��ت این حوزه 
را خلع س��الح كرده و سالح ها را 
به داخل جمعی��ت تزریق كند تا 
ترورهای آنان همه با سالح نظامی 
باشد.در حقیقت تالش می شد با 
كش��ته گیری در تهران این موج 
را به شهرس��تان ها تعمیم دهند.
شایداین اقدام بیش از هر چیزی 
از گفته یكی از تئوریس��ین های 
جریان اصالحات نشأت می گرفت 
كه پی��ش از انتخاب��ات گفته بود 
حركت ما خ��ون م��ي خواهد و 
همچنین گفته بود اي كاش ما یك 
رگه طالباني در مجموعه داشتیم 

كه خون الزم ریخته شود. 

 25 خ�رداد و آنچ�ه 
گذشت...

با توج��ه به م��وارد گفته ش��ده، 
حركت 25 خرداد كه یك حركت 
غیرقانوني بود از میدان انقالب تا 
میدان آزادي كلید زده می شود.

اما آنچه در این میان مهم است، آن 
است كه  همه جمعیت حاضر شده 
در این روز همه اغتشاشگر نبودند، 
بلكه عده ای به قصد اعتراض آمده 
بودند وآن جمعیت اغتشاشگربرای 
بهره گیری از این جمعیت  حمله 
به یك حوزه بسیج را طراحي كرد 
ودر ای��ن طراحی حت��ی بیش از 
50 كوكتل مولوتف به سمت این 

حوزه پرتاب می شود .
 تیران��دازي هایی هم به س��مت 
حوزه صورت می گیرد  و با این حال 
نیروهای  بس��یجي با جوانمردي 
ماشیني را پشت در حوزه گذاشته 
كه از در آن كسي نتواند وارد شود 
و خود نیز برای س��نگرگیري به 
باالي پشت بام حركت می كنند. 
اما اغتشاشگران سازمان یافته به 
آشوب ادامه مي دهند كه فیلم آن 

موجود می باشد.
اغتشاش��گران گرچ��ه موفق به 
خارج كردن اس��لحه از این حوزه 
نمی ش��وند، ام��ا اقدام��ات آنها 
متأس��فانه موجب كش��ته شدن 

7تن از جمعیت می شود.
در مجم��وع برنام��ه دوش��نبه 
25 خرداد كه تمام شد،سه شنبه 26 
خرداد  شوراي هماهنگي انقالب 
درخواست حضور مردم در میدان 
ولیعص��ر را اع��الم كرد.گرچه در 
این میان ش��واهد به دست آمده 
حكایت از آن دارد كه واسطه هایی 
از جریان فتنه خب��ر آوردند  كه 
اگر این تجمع را تعطیل كنید ما 
وارد مذاكره مي شویم زیرا هدف 

آنها این ب��ود كه مي خواس��تند 
جمعیت دوش��نبه 25 خرداد را 
به عن��وان یك جمعی��ت تثبیت 
كنند و بعد بنش��ینند با تكیه بر 
آن جمعیت مذاكره كنند. اما این 
تجمع لغو نشد و جمعیت زیادي 
در میدان ولیعصر جمع ش��دند و 
جریان مقاب��ل هم  جمعیت خود 
را به مقابل صدا و سیما كشاندكه 
همچون روز 25 خرداد كه فائزه 
هاش��می به اظهارات��ی پرداخت 
بازهم در مقابل صداو سیما، وی 
تصریح كرد كه كش��ته هاي ما را 
بدهید، مي خواهیم تشییع جنازه 
برپا كنیم و بعد از آن هم اینگونه 
حرف ها را ادام��ه دادند كه از این 
پس خط مظلوم نمای��ي را دنبال 

كنند.

ب�راي  طراح�ي    
نماز جمعه 29 خرداد

 پس از ای��ن وقایع مق��ام معظم 
رهبري تصمی��م گرفتن��د نماز 
جمعه 29 خ��رداد را اقامه كنند 
و برای همه نیروه��ا از هر طیفی 
نیزروش��ن بود ك��ه صحبت هاي 
ایشان در خطبه ها فصل الخطاب 
اس��ت. بر س��اس اخبار به دست 
آمده جری��ان فتنه طی جلس��ه 
ای درمیان خ��ود تصریح كردند 
كه اگر این صحبت ه��ا به عنوان 
فصل الخطاب محسوب شود تمام 
فعالیت هاي آنان خنثي ش��ده و 
تمامی تالش ها ی آن��ان نقش بر 

آب خواهد شد.
در همین رابطه چند راهكاردراین 
زمینه به بحث و بررسی گذاشته 
م��ی ش��ود.یكی از این ط��رح ها 
این بود ك��ه روز پنج ش��نبه یك 
جمعی��ت 70- 80 نف��ره اع��م 
از اس��تاد و دانش��جو در دانشگاه 
تهران متحصن شوند و روز جمعه 
جمعیت خ��ود را به س��مت نماز 

جمعه آورده تا نماز برهم بخورد.
یكی دیگر از برنامه هایی كه مورد 
بررس��ی قرار گرفت، این بود كه 
جمعیتي را در حوالي نماز جمعه 
ب��ه راه انداخت��ه و ی��ك فضاي 
دوقطب��ي را در آن منطقه ایجاد 
كنند، اما با توجه به هزینه بر بودن 
و عدم عملیاتی شدن این مسأله 
تصمیم گرفتند مجمع روحانیون 
مبارز بیانی��ه ای صادر و برای روز 
شنبه 30 خرداد تظاهرات كنند.

این اق��دام یعنی اینك��ه ما نمي 
خواهیم به طور علن��ي در مقابل 
نظام بایس��تیم اما پی��ش از آنكه 
نظام موضع بگیرد، ما درخواست 
مجوز براي راهپیمایي سراسري 

كرده ایم. 

در راهپياميي 

غريقانون 25 

خرداد، جمعيتي 

از اغتشاشگران 

به سمت يك 

حوزه بسيج 

حمله كرده و 

بيش از 50 ككتل 

مولوتوف به 

سمت اين حوزه 

پرتاب مي كنند
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30 فروردين 88 - موسوي: ميل - مذهبي  ها دوستان قدميي بنده هستند 

يك ارديبهشت 88 - مريحسني: راه من از نهضت آزادي جدا است 

2 ارديبهشت 88 - آغاز به كار ستاد هامهنگي حاميت هاي مردمي از احمدي نژاد 

تصاویر آن به تلویزیون منافقین تحویل 
داده ش��د وتنها چهار س��اعت پس از 
وقوع این حادثه كلیپ آن را س��اخته 
و شبكه هاي بیگانه هر یك ربع یك بار 
آن را تكرار كردند.در هم��ان ایام این 
موضوع وقتي اتفاق افتاد سفیر ونزوئال 
در ایران به دبیرخانه ش��وراي امنیت 
ملي رفته  و تصریح كرد كه این اتفاقی 
كه صورت گرفته درانتخابات این كشور 
نیزعملیاتی شده و در آنجا هم  دختري 
را با یك شكل خاصي ترور كرده و آن را 

تبدیل به نماد اعتراض كردند.
در ای��ن می��ان عزیمت س��ریع آرش 
حجازی، فرد همراه ندا آقا س��لطان به 
انگلیس و نیز س��فر كاس��پین ماكان، 
نامزد آقا سلطان  به  تل آویو و دیدار وي 
با رئیس رژیم صهیونیس��تي ابعاد این 

مسأله را واضح تر ساخت.

  امید به بازگشت 
با توج��ه ب��ه تمامی م��وارد 
گفته ش��ده،  بعد از این اتفاقات برخی 
بزرگان فعال ش��ده و برای بازگش��ت 
این افراد به دامن نظ��ام  رایزنی هایي 
را انج��ام داده و آنان را ب��ه حركت در 
مس��یر قانون رهنمون س��اختند و با 
توجه به اینكه مهلت شكایت به شورای 
نگهبان به پایان رس��یده بود این وقت 
برای رس��یدگی ویژه تمدید ش��د و از 
معترضین خواسته ش��د  كه اعتراض 
های خود را برای رسیدگی، به این شورا 

اعالم نمایند.
در این میان البته پیش از این نیزآقاي 
آخون��دي نماینده آقاي موس��وي در 
ش��وراي نگهب��ان گفت��ه بود ك��ه با 
بازش��ماري صندوق ها كاري ندارند. 
در دیدار مسئوالن ستادهاي انتخاباتي 
كاندیداها با مقام معظم رهبري نیز وی 
مطرح مي كند كه این ستاد با بازشماري 
كاري نداش��ته و آنان خواس��تارابطال 
انتخابات هستند كه این مسأله نشان 
می دهد این طیف به دنبال حل مسأله 

نبوده اند.

  تولد طرح حکمیت
پس از تمامي ای��ن ماجراها، 
موضوع وس��اطت مطرح شد و امید بر 
این بود كه معترضین بیایند و  به قانون 
گردن نهن��د و به اطالعی��ه  اولیه خود 
بازگشته و بازشماري را بپذیرند. اما به 
جز این موضوع چن��د راهكار دیگر هم 
مطرح كردند. اول این كه درخواس��ت 
تعلیق بدون زم��ان ش��ود. دوم اینكه 
ش��وراي نگهبان پنج میلیون از آراء را 
ابطال كند تا انتخاب��ات به مرحله دوم 
برود و دراین مرحله بین آقاي موسوي 
و آقاي احمدي نژاد رقابت انجام بشود. 
راه حل سوم نیز پیشنهاد حكمیت بودو 
بر همین اس��اس طرح حكمی��ت را از 
طریق یكی از همراهان خود در درون 
نظام آماده كرده و طی نامه ای سه نفر را 

به عنوان حكم انتخاب نمودند.

آقایان افتخار جهرمي، ري شهري 
و سید حسن خمیني این سه حكم 
بودند و این جری��ان در نامه خود 
تصریح كردند،اگر شوراي نگهبان 
بپذیرد، این س��ه نفر حكم شده 
و هر چ��ه كه افراد ف��وق قضاوت 
كردند آنان به نظ��ر آنها تمكین 

خواهند كرد.
سپس هم به قم رفتند تا از مراجع 
درخواست كنند كه به مقام معظم 
رهبري نامه  نوشته و درخواست 
كنند كه مق��ام معظ��م رهبري 
دخالت كرده و حكمیت پذیرفته 

بشود.
 فاز بعدي كه تصمیم گیري ش��د 
این بود كه  گفته شد اگر همه این 
اتفاقات نش��د، براي خروج از این 
غائله،  از مراجع بخواهیم كه آقاي 
هاش��مي به عنوان رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، به آقاي 
موسوي نامه نوشته واز وی بخواهد 
كه وی برای مصالح انقالب از حق 
خود بگذرد وموسوی نیز در پاسخ 
به این درخواس��ت اطالعیه ای با 
این مضمون صادر كرده  و تصریح 
كند كه به  رغم ای��ن تقلب حاضر 
اس��ت به خاطرمردم و انقالب از 

حق خود گذشت كند!

  آغاز بازشماري
در این میان درخصوص 
بازش��ماری آرا نهایتاً آقاي وي،  
بازشماري را قبول كرده  و در دو 
استان به صورت اتفاقي با حضور 
نماینده ایش��ان بازشماري انجام 
ش��د و  محرز گردید كه  اصاًل در 
صندوق ه��ا تخلف��ي ك��ه منجر 
ب��ه ابطال ی��ك صندوق ش��ود، 
مشاهده نشده اس��ت. در همین 
رابطه ش��ورای نگهبان پذیرفت 
تعدادي ازافراد مورد  وثوق حضور 
پیداكرده و در برابر آنها و در مقابل 
دوربین ها به ص��ورت اتفاقي 10 
درصد از صندوق ها بازش��ماري 
شود.دو كاندیدای دیگر نیز اعالم 
آمادگي كردند، اسامي را نیزاعالم 
كردند.ام��ا در این می��ان قبل از 
اعالم نتایج، جلسه گرفته و چند 
مسأله را مورد بحث و بررسی قرار 

دادند.
اول اینك��ه اگر ش��وراي نگهبان 
س��المت انتخاب��ات را اع��الم 
كرد،این جریان آن را نپذیرفته  و 
مشروعیت دولت جدید را نپذیرند. 
دوم اینكه براي پیگیري رسانه اي و 
حقوق بین الملل ساماندهي كرده 
و رس��انه هاي داخلي و خارجي را 
براي استفاده از این مسأله آماده 
ساخت.سوم هم اینكه از این پس 

تكثر در رهبري این جریان بود. 
بر همی��ن اس��اس موقع��ي كه 
نتایج اعالم ش��د، بالفاصله همان 
ش��ب تلویزیون B.B.C فارسي، 
میزگردي با حضور شیرین عبادي 
و ی��ك حقوقدان دیگر گذاش��ته 
و آن��ان ، ضمن اعت��راف به اینكه  
پرونده انتخاب��ات از نظر حقوقي 
بس��ته ش��ده، ادعا كردند، اما از 
نظر مش��روعیت و اعتبار مردمي 
تا زماني ك��ه س��ایر كاندیدا ها و 
ه��واداران آنه��ا  را به رس��میت 
نشناسند، این پرونده مفتوح است 

و امكان پیگیري بیروني دارد. 

  از ستادهاي موسوي 
چه اسنادي به دست 

آمد؟
پس از ای��ن ماجرا ه��ا بعضی از 
احزاب كه تا دیروز ارتباط  گیري 
با رس��انه هاي خارج��ي را براي 
خودش��ان ممنوع مي دانس��تند، 
خیلي شفاف با رسانه هاي بیروني 
ارتباط برقرار كردند. به طور مثال 
همان شبي كه ستاد قیطریه ضربه 
خورد و افرادش دس��تگیر شدند 
معلوم شد كه این ستاد مجهز به 
سیستم استودیو است و از همین 
اس��تودیو تولید برنامه مي كند و 
ب��راي تلویزیون ه��اي خارج��ي 
مخابره مي كند. موقعي كه ستاد 
هفت تیر لطمه خورد،  مش��خص 
شد كه نامه  ای كه با امضاي جعلي 
وزیر كش��ور خدمت مقام معظم 
رهبری منتشر شده بود در آن جا 
تهیه شده بود. CD نود سیاسي 
نیز كه قبل از انتخاب��ات بیش از 
5 میلیون عدد از آن توزیع ش��ده 
بود در این س��تاد تهی��ه و تكثیر 

مي شده است.
  اهداف ستاد فتنه چه بود؟

با توجه به موارد ذكر شده می توان 
گفت كه س��تاد فتنه درمجموع 
دو هدف را دنب��ال مي كند؛ اول ، 
مش��روعیت دولت را در داخل و 
خارج با چالش روب��ه رو كند.  در 
داخل براي از دست ندادن قدرت 
و در خارج براي كم كردن قدرت 

مذاكره جمهوري اسالمي.
دوم هم كه بحث حقوق بش��ري 
جمه��وري اس��المي و مس��أله 
زنداني ها را دام��ن بزند. براي این 
كار دنبال این بوده و هس��تند كه 
سازمان خودشان را حفظ كنند. 
این سازمان به هر مناسبتي یك 
اعالم حض��ور اجتماع��ي دارد تا 
همیشه سیستم را درگیر نگه دارد 
و به سمت س��ازماندهي تحصن 

برود.

هامن شبي كه 

ستاد قيطريه 

رضبه خورد و 

افرادش دستگري 

شدند، معلوم 

شد كه اين ستاد 

مجهز به سيستم 

استوديو است و 

از همني استوديو 

توليد برنامه 

مي كنند و براي 

تلويزيون هاي 

خارجي مخابره 

مي كنند
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2 ارديبهشت 88 - موسوي واليت فقيه همواره كشور را از كودتاها نجات داده است 

6 ارديبهشت 88 - پيشنهاد تشكيل كميته صيانت از آرا توسط كانديداهاي اصالح طلب

7 ارديبهشت 88 - كرويب: حكم حكومتي و اطاعت از رهربي را قبول دارم 

گونه اثر اجتماعي ندارند جز اینكه یك سري نیازهاي اقتصادي را به جامعه و خانواده خود 
تحمیل مي كنند. 

فرزندان آن روزهاي انقالب آرام آرام رش��د كردند و به س��ني رسیدند كه مي توانستند 
اثربخشي خود را در جامعه چه به صورت فعالیت اجتماعي و چه به صورت سیاسي ثابت 
كنند. انتخابات مجلس در سال 74، سیگنال هاي پوست اندازي سیاسي را به طور جدي در 
جامعه پراكنده كرد. رأي اول استان تهران را آقاي حسیني ) اخالق در خانواده( از آن خود 
كرد و بعد از ایشان خانم فائزه هاشمي رأي دوم را به دست آورد. این اتفاق را باید این گونه 
تفسیر كرد كه جامعه، شاخص هاي قبلي را براي گزینش نمایندگان خود با شاخص هاي 
جدیدي جابه جا كرده كه موجب شده روحاني اي كه در خصوص ناهنجاري هاي خانواده 

در رسانه ملي صحبت مي كند به عنوان رأي اول تهران معرفي شود. 
برخي جریانات به سرعت با درک صحیح از این سیگنال ها براي روزهاي آینده برنامه ریزي 
كردند و در مقابل، دیگر جریانات از نشانه هاي ظهور طبقه جدید تأثیرگذاران سیاسي و 

اجتماعي به راحتي عبور كردند. 
همین روند در سال 76 به یك سرمایه اجتماعي بزرگ بدل شد. 

نوجواني كه در سن 17 س��الگي باید تصمیم مي گرفت كه چه كسي را به عنوان رئیس 
جمهور خود انتخاب كند بنا به خواس��ته هاي خود كه مبتني بر آزادي هاي اجتماعي و 

تغییر بود در دوم خرداد سال 76، رأي خود را به صندوق انداخت. 
به زعم عموم تحلیلگران سیاسي كشور نوع ادبیات بیاني آقاي خاتمي در انتخابات سال 76 
نزدیك به آرمان ها و خواسته هایي بود كه نسل جدید انقالب عالقه خود را دو سال پیش 

از دوم خرداد، به نوع چینش مجلس چهارم نشان داده بود. 
جریان سیاسي آن روزها به بهترین شكل از این موج ایجاد شده در كشور به سود خود بهره 
برد كه البته سوء آثار آن در سال هاي پس از دوم خرداد مشخص شد. لذا این حقیقت به 
وجود آمد كه تغییرات جمعیتي در جامعه ایراني، تحول اجتماعي – سیاسي را در كشور 
به وجود مي آورد. این نس��ل، گفتمان آزادي را اولویت خود برگزید كه به نوعي هم یك 

فرصت براي جریان هاي سیاسي شمرده مي شد و هم یك خطر. 
پس از گذشت 8 سال از دوره آقاي خاتمي رأي دهنده اي كه 20 ساله بود حاال به سن 28 
سال رسیده بود. جوان ها به آستانه ازدواج رسیدند وبه طور قطع افرادي كه قصد ازدواج 
دارند دیدگاهشان با دیدگاه یك جوان 20 ساله بسیار متفاوت است. لذا نیازها به صورت 
منحصر به فردي شروع به تغییر كرد. یعني نیازها از احتیاجات سیاسي محض به سوي 
نیازهاي اقتصادي حركت كرد. در شرایطي كه دولت اصالحات به شدت درگیر رانت هاي 
اقتصادي شده بود و وضعیت اشتغال در كشور به طور چشمگیري كاهش یافته بود گفتمان 
آزادي به گفتمان عدالت تغییر جبهه داد. به همین علت بود كه دكتر احمدي  نژاد با این 
شعار توانست آراي مردمي را در سال 84 به پاي خود بنویسد. اینجاست كه مي توانیم درک 

درستي از تغییرات جمعیتي در عرصه سیاست و اجتماع به دست آوریم. 

مدل هاي غربي توسعه و شکاف هاي طبقاتي
تغییر ارزش هاي نس��ل جدید را باید یكي دیگر از ش��اخص هایي دانست كه 
جریان هاي سیاسي به آن یا بي توجهي و یا توجه ویژه مي كنند. این در حالي است كه اگر 
نتوان این انتقال ارزش ها را مدیریت كرد یك شكاف عظیمي میان ارزش هاي نسل جدید 

و ارزش هاي حكومت به بار خواهد نشست. 
یعني آن خواسته اي كه به زعم نسل جوان خوب است در نگاه نظام اسالمي عبور از خط 

قرمزها معرفي مي شود كه موقعیت خطرناكي را شامل حال كشور مي كند. 

با شكل گرفتن یك پدیده سیاسي، فضاي كشور به سمتي پیش مي رود كه باید 
آن را در دوسطح مورد بررسي قرار داد. زماني عرصه سیاسي كشور با واقعه اي 
بي ریشه روبه روست و در مجالي دیگر عرصه سیاست كشور دستخوش اتفاقاتي 

مي شود كه ریشه در چندین سال كار باوقفه دارد. 
به طور قطع وقایع زودگذر با راهكارهاي مدیریتي به راحتي قابل حل است، 
اما در مواقعي كه جریان هاي سیاس��ي ش��كل گرفته در بس��تر وقایع، مولد 
اتفاقات منحصر به فردي مي ش��ود باید با مطالعه دقیق آن به بررسي جامع 

آن پرداخت. 
به دیگر بیان مي توان بدین صورت گفت كه اتفاق��ات یا در الیه هاي بیروني 
اتفاق مي افتند و یا در الیه هاي دروني به منصه ظهور مي رسند. هرچه قدر یك 
رخداد سیاسي جدي تر مي شود و به مباني نظام مي زند باید هوشیارتر بود و 

به زمینه هاي آن پرداخت. 
پش��توانه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هر رویداد سیاس��ي تأثیرات آن را 
جدي تر مي كند، به همین علت است كه نمي توان هزینه هاي انتخابات دهم 
ریاس��ت جمهوري را نادیده گرفت و منكر آن شد. این انتخابات از این حیث 
مورد توجه است كه با ایجاد شرایط خاص در آرایش نیروهاي سیاسي و جامعه، 
حضور بیگانگان را در مس��ائل مربوط به انقالب اسالمي، به شدت حساس و 
دخیل كرد.  بسیاري از افراد و كارشناسان علوم سیاسي در توجیه مسائل پس 
از انتخابات تفسیر به رأي هاي جالبي را از خود منتشر كردند و هر یك از ظن 

خود یار و یا ضد جریان فتنه شد. 
هر جریان سیاس��ي بر روي یك س��ري از ارزش هاي اجتماعي استوار است، 
به همین جهت در نخستین گام باید به این نكته توجه كرد كه پشتوانه هاي 
اجتماعي این پدیده چه بود و چه بخش��ي از جامعه از آن حمایت مي كند و 

چرا؟
دومین نكته به پش��توانه هاي اقتصادي یك جریان سیاسي برمي گردد. یك 
واقعه سیاسي زماني كه به وقوع مي پیوندد فقط یك رخداد سیاسي نیست، 
بلكه اتفاقي است كه یكسري از پتانسیل هاي اقتصادي را جلب كرده و به دنبال 
خود مي كشد. به عبارتي با اهتزاز پرچم هر جریان سیاسي چه افرادي به صورت 
اقتصادي از آن نفع مي برند. مجموعه پشتوانه هاي اجتماعي و اقتصادي یك 
جریان، فرهنگ سیاسي آن را شكل مي دهد و این فرهنگ سیاسي یك عنصر 

بنیادین در آینده آن جریان است. 
برهمین اساس مبحث اتفاقات رخ داده را باتوجه به نكاتي كه گفته شد مي توان  
از 3 روزنه مورد مطالعه  قرار داد. م��ورد اول فاكت ها یا حقایقي كه در جامعه 
وجود دارد. دوم فاكتورهاي و شاخص هایي كه این جریان را شكل دادند و سوم 

آكتور یا بازیگران صحنه هستند. 

دوربرگردان سرمایه ها
آن چیزي كه پس از انتخابات شاهد آن بودیم آیا یك پروژه سیاسي 
بود یا یك پروسه اجتماعي؟ پاسخ روشن به این پرسش به هر دوي این عوامل 
برمي گردد. به دیگر بیان مي توان گفت كه فتنه اخیر یك پروژه سیاسي بود كه 
از برخي ظرفیت هاي اجتماعي و اقتصادي كشور براي اهداف خود بهره برد. 
البته وقتي به عقب بر مي گردیم مي بینیم كه همین جریان اجتماعي در سال 
76 چنان سرمایه رأیي ایجاد كرد كه آقاي خاتمي به عنوان رئیس جمهور از 
سوي اجتماع برگزیده شد. در سال 84 توان فراواني براي تداوم این سرمایه با 
استفاده از ابزارهاي رنگارنگي صورت گرفت كه به شكست انجامید. از آن روز 

4 سال گذشته بود و اینك به سال 88 رسیده بودیم. 
جری��ان اصالح طلب به طور وی��ژه اي در انتخاب��ات دهم این موض��وع را در 
دستور كار قرار داد و با ایجاد فضاس��ازي ها و فعالیت هاي اجتماعي سعي در 
بازپس گیري سرمایه آراي عمومي داشت. چپ هاي ایران با برنامه ریزي هاي 
صورت داده خود، در تبدیل كردن این سرمایه از كف رفته به سرمایه آشوب 
تالش هاي بي وقفه  و البته سازماندهي شده اي را ترتیب دادند. به همین علت 
است كه تأكید مي شود فتنه اخیر را هم باید از منظر یك پروژه سیاسي نگاه 
كرد و هم از دریچه یك پروس��ه اجتماعي، چرا كه هر دو به شدت موردنظر 

برپاكنندگان مسائل پس از انتخابات بودند. 

قافیه خوب خوانده شد
به روزهاي آغازین انقالب اسالمي مي رویم. در آن روزها یك رشد 
جمعیتي جهش وار در تاریخ انقالب اس��المي ثبت ش��د . یعني نرخ رشد و 
میزان تولد به بیش از 4 درصد افزایش پیدا كرد. بي هیچ شبهه   اي، این جهش 
همواره آثار اجتماعي و سیاسي را در همه كشورهاي دنیا به همراه دارد، چرا 
كه با بروز این پدیده طیف عظیمي از نوزادان وارد جامعه مي ش��وند كه هیچ 

 آكتورها و 

فاكتورهاي فتنه 88  
بدون ترديد، فضاي پس از انتخابات و حوادث پيش آمده پس از اعالم 

نهايي آراي مردمي، جريان هاي متعددي را در کشور ايجاد کرد که با 

واکاوي دقيق آن مي  توان به نتايج قابل فهم و مليس دست يافت.
ور
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فقط كافي است به سیر این تغییر ارزش ها 
نگاهي داشته باشیم. س��ال 68 جنگ به 
اتمام رسیده بود. در همین ایام یك تغییر 
گفتماني شاید قهراً در كشور اتفاق افتاد. 
آقاي هاش��مي به عنوان رئیس جمهور با 
این گفتمان پا به عرصه گذاشتند كه فضا 
باید به سوي سازندگي حركت كند و البته 
ضرورت هم بود، اما الگویي كه براي توسعه 
اقتصادي گرفته ش��د بر مبن��اي الگوي 
خصوصي س��ازي بر اس��اس تئوري هاي 
نئولیبرالیسم بود كه دم دست ترین مدل 
توس��عه اي بود. همین امر ن��ه تنها باعث 
تغییر گفتمان ش��د، بلكه اثرات سیاسي 
– اجتماعي را در جامعه ب��ه وجود آورد. 
ادبیات سیاسي مهم ترین بخشي از فضاي 
كشور بود كه دچار دگرگوني شده  و قشر 
مس��تضعف و طاغوت در آن به فراموشي 
سپرده شد. منظور اینكه قشر مستضعف 
در ادبیات سیاسي كش��ور كه در دهه 60 
مط��رح بود در ای��ن دهه به عنوان قش��ر 
آسیب پذیر در مدل توس��عه اي شناخته 
شود.  در همین وضعیت، طبقه جدیدي از 
مدیران ظهور كرد كه با فرض صحیح این 
موضوع كه مدیران انقالب بودند از مزایاي 
اقتصادي و مالي فضاي سیاس��ي جدید 
ش��كل گرفته به طور عجیب��ي بهره مند 
ش��دند.  میلوان جیالس در یوگس��الوي 
معتقد اس��ت كه پس از بروز هر انقالبي 
طبقه جدی��دي از مدیران ب��ه روي كار 
مي آیند كه تنها تفاوتشان با مدیران قبل 

از انقالب تأخیر در ظهورشان است. یعني 
مدیران انقالبي همان روش��ي را در پیش 
مي گیرند كه مدیران نظام پیشین بر آن 
تكیه زده بودند. در چنین حالتي است كه 
توده مردم حالت اعتراضي به خود گرفته 
و فغان خ��ود را از این اخت��الف طبقاتي 
سر مي دهند. این همان طبقه جدید است 
كه مقام معظ��م رهب��ري از آن به عنوان 

اشرافي گري جدید یاد مي كنند. 
نكته دیگري كه اتفاق افتاد بهبود وضعیت 
معشیت و سطح رفاه طبقه متوسط جامعه 
بود. س��طح زندگي و توقعات با س��رعت 
شگفت انگیزي كه از آثار اجراي برنامه هاي 
توس��عه اي بود افزایش پیدا كرد؛ این در 
حالي بود كه ش��كاف طبقاتي گسترش 
پیدا ك��رده بود، به نحوي ك��ه همزمان با 
ارتق��اي س��طح مال��ي و رفاه��ي طبقه 
متوسط، طبقه آسیب پذیر دچار پسرفت و 
عقب ماندگي شد كه تأثیرات اجتماعي اش 
را در س��ال هاي بعد به ظهور رساند.   این 
یك اصل است كه توس��عه بحران آفرین 
است و مش��كالت سیاس��ي، اجتماعي و 
اقتصادي پس از اجراي الگوهاي توسعه اي 
اجتناب ناپذیر. به همین دلیل اس��ت كه 
امروزه به توسعه همه جانبه اعتقاد داریم 
و بر طبل آن مي كوبیم.  دولت سازندگي 
فقط به توسعه اقتصاد پرداخت كه مسائل 
زیادي را گریبانگیر نظام كرد و آثارش را 
در س��ال 76 نمود داد. یعني بحران هاي 
اجتماعي كه مورد اعتناي دولت وقت نبود 

در نهایت به سیاست كشیده شد و 
دوم خرداد را به وجود آورد. 

فاكتورهاي فتنه سبز
به طور كل��ي فاكتورها به 
دو بخش مثب��ت و منفي تقس��یم 
مي ش��وند. در فاكتوره��اي منفي 
شاخصه هاي متعددي دخیل بودند 
كه به ب��روز و ادامه بح��ران كمك 
شایاني كردند. یكي از این شاخصه ها 
توسعه ناهماهنگ بود كه بحران ساز 
است، چرا كه موجب شكاف طبقاتي 
مي شود و طبقه متوسط را همان طور 

كه ذكر شد فربه و متوقع مي كند. 
ای��ن طبق��ه ب��ه ش��دت در عمل 
محافظه كار است و براي آن چیزي 
كه به دست آورده و به منظور حفظ 
آن با احتیاط گام بر مي دارد. یكي از 
محققان غربي پس از شورش هایي 
كه در نیویورک رخ داد پژوهشي را 
انجام داد كه به نتایج قابل لمسي در 
ارتباط با جامعه ایراني دست یافت. 
بر اس��اس تحلیل وي، عامل اصلي 
ایجاد بحران در جوامع احساس��ي 
محرومیت نسبي است. تصور كنید 
در یك اجتماع كوچكي از كارگران 
غذایي س��اده سرو مي ش��ود و همه 
بدون هیچ گونه مش��كلي به صرف 
غ��ذاي خ��ود مي پردازن��د، ام��ا به 
محض اینكه براي تع��دادي از این 
افراد، طعامي ویژه آماده مي ش��ود 
صداي اعتراض سالن را فرا مي گیرد 
و از وضع موجود احس��اس ناراحتي 
مي كنند. طبقه متوسط وقتي سطح 
توقعش ب��اال مي رود پ��س از مدتي 
میان وضعیت موجود و مطلوب خود 
تعارضي را احساس و اعتراض مي كند 
آن هم با توجه به این نكته كه جامعه 
ایراني همواره غرغریسم رایج خود را 
دارد و هیچ كس از جایي كه قرار دارد 

راضي نیست. 
گرچه اعتراض ب��ه وضعیت موجود 
توسط طبقه متوسط شكل مي گیرد، 
اما باید پذیرفت كه این طبقه خصلت 
براندازي و یا انقالب را ندارد. معموالً 
طبقات متوس��ط وقتي به وضعیت 
مطلوبي دس��ت پی��دا مي كنند به 
انقالب روي مي آورن��د آن هم نه به 
این صورت كه خ��ودش وارد كارزار 
ش��ود، بلكه ب��ا بهره گیري از قش��ر 
پایی��ن، براندازي را در دس��تور كار 

قرار مي دهد. 
طبقه پایین كه در ادبیات سیاس��ي 
انقالب اسالمي از آن به عنوان قشر 
مس��تضعف یاد مي ش��ود، وقتي در 
یك فض��اي اعتراضي ب��ا این طبقه 
گره مي خورند، مي توانند خطرساز 
باش��ند، لذا مي ت��وان نتیجه گرفت 
كه اوج عمل سیاسي طبقه متوسط 

اصالحات است، نه براندازي. 
این قاعده جامعه شناسي این طبقه 

از جامعه است كه میالد آن را باید در 
برنامه هاي توسعه  اي دولت سازندگي 
و بلوغ��ش را در دوران اصالح��ات 

مشاهده كرد. 
فاكتور دیگري كه در حوادث اخیر 
به ش��كل جدي به آن توجه نش��د 
بحث انتقال ارزش ها از نسل قبل به 
نسل بعد بود. مدیریت این ضرورت، 
كار دش��واري را مي طلبید كه البته 
بخش هایي از آن انجام و قسم هایي 
از آن به فراموشي سپرده شد. نسل 
نخست انقالب نوع رابطه اش با نظام 
و انقالب رابطه احساسي است و به 
تبع نس��ل هاي بعد رابط��ه تاریخي 
ب��ا ارزش ه��اي انق��الب اس��المي 
دارند. ش��كاف نس��لي ایجاد ش��ده 
در این بین ضربه ه��اي جدي را در 
شكل گیري حوادث پس از انتخابات 
به وجودآاورد.  فقدان شبكه نخبگان 
سیاسي سامان مند را هم باید یكي 
دیگر از فاكتورهاي اساسي در فتنه 

اخیر به شمار آورد. 
از حزب جا افتاده سخن مي گوییم. 
اگر در كش��ور حزب جا افت��اده به 
فعالیت مشغول باش��د به طور قطع 
مي تواند زنجی��ره اي از فعالیت هاي 
مدني و سیاسي نخبگان را گرد آورد 
و به فعالیت بپردازد. این احزاب براي 
فعالیت در حكوم��ت اصل را حفظ 
مي كنن��د، از موج ه��اي اجتماعي 
براي به قدرت رسیدن خود استفاده 
مي كنند، اما زماني كه این احزاب در 
كشور با این دو خصلت وجود نداشته 
باشند به احزاب فرصت طلب تبدیل 

مي شوند. 
در جوامعي كه احزاب بدین س��ان 
فعالی��ت مي كنند، ای��ن گروه هاي 
سیاسي چون ریشه اجتماعي قوي 
ندارند دور مي ایس��تند و به محض 
اتفاق رخدادي سیاس��ي خود را به 
صحنه مي رسانند و براي رسیدن به 
قدرت از آن سوء استفاده مي كنند. 
جالب تر اینكه براي رسیدن به قدرت 
شعارهایشان رادیكال تر از شعارهاي 
مردمي مي شود، چرا كه مي خواهند 
س��وار بر موج مردمي شوند و دست 
آخر ب��ه ای��ن نقطه مي رس��ند كه 
نمي توانند این موج را كنترل كنند. 
برهمین مبنا، كارشناسان سیاسي 
كش��ور بر این باورند ك��ه ما حزب 
داری��م، اما هیچ كدام از آنها ریش��ه 
اجتماعي نداشته  و ندارند. معموالً 
مكان هایي كه خ��اک خیلي تغییر 
مي كند مي گویند درخ��ت بكارید 
تا ریش��ه هاي درخت، خاک را ثابت 
كند. جامعه ما جامعه سیالي است 
و این احزاب هستند كه باید با ریشه 
دواني در اجتماع به فعالیت بپردازند، 
اما زماني كه ریش��ه وجود نداش��ته 
باشد وضعیتي را به وجود مي آورند 

كه امروز نظاره گر آن هستیم. 

تغيري ارزش هاي 

نسل جديد را 

بايد يکي ديگر 

از شاخص هايي 

دانست که 

جريان هاي 

سيايس به آن 

يا يب توجهي و 

يا توجه ويژه 

مي کنند 
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فاكتورهاي مثبت
جامعه ایراني مسلمان را مي توان یك نمودار فرض كرد كه هر چه 
به سوي طبقات پایین جامعه حركت مي كند جنبه ایماني و مذهبي آن نیز 
بیشتر مي ش��ود و نظام كه ارزش هاي حاكم بر آن ارزش هاي دیني است با 
این قشر یك ارتباط قوي مذهبي – دیني ایجاد مي كند. بنابراین ریشه هاي 
ارزشي نظام در طبقات پایین بسیار مستحكم تر از آن چیزي است كه در دیگر 
طبقات وجود دارد كه فاكتور مهمي براي نظام اسالمي به وجود مي آید چراكه 
پیشتر اشاره شد این طبقه مستضعف است كه پتانسیل براندازي یك نظام 

سیاسي را دارد. 
رهبري اصلي ترین فاكتور مثبت در حوادث اخیر بود. رهبري توانست خود 
را در سطحي نشان دهد كه اساساً نه فقط جریانات قبل بلكه جریانات بعد را 
هم دیده و آگاهي دهند. این آگاه��ي دادن به جامعه از اهمیت فوق العاده اي 
برخوردار است. كافي است ببینید كه مقام معظم رهبري چه زماني از تغییر 
گفتمان به س��وي عدالت خبر داده بودند. اواخر دوره آقاي هاش��مي بود كه 
رهبري بر این گفتمان تاكید ك��رده بودند و پیش بیني مي كردند كه عدالت 
در چند سال آینده و با عنایت به سیر اجتماع و تحول، محور اصلي گفتمان 
كاندیداهاي ریاست جمهوري مي شود. ایشان از یك موضع باال درحال ارزیابي 
تغییرات در جامعه بودند و هستند و درک دقیقي از حركت هاي سیاسي كشور 
دارند و تأثیر مهم آن را در كنترل وقایع اخیر مي توان به وضوح مشاهده كرد. 
س��ومین فاكتور مثبتي كه نظام را در كنترل جریان فتنه كمك كرد بسیج 
نیروهاي اجتماعي بود. پایه اي ترین عنصر در یك حركت براندازي تسخیر 
خیابان ها و اردو كشي هاي خیاباني است؛ چرا كه مي تواند از آن به عنوان یك 
ابزاري مهم براي گرفتن امتیاز از نظام یا برانداختن حكومت بهره بگیرد.  نظام 
هنوز هم قدرت باالیي براي بسیج كردن این نیروها دارد كه این مورد توسط 
برخي طراحان فتنه اخیر نادیده گرفته شد. یكي از خطاهاي استراتژیك آقاي 
موسوي نادیده گرفتن این قاعده بود كه در شطرنج نمي توانید مهره تان را در 
جایي قرار دهید كه پیشتر توسط طرف مقابل اشغال شده است. اردوكشي هاي 
خیاباني در شرایطي شكل گرفت كه همین بسیج اجتماعي خیابان ها را در 
تسلط خود داشت. بحران هاي چند سال اخیر نش��ان داده است كه فیصله 
بخش تمامي جریانات سیاسي، همین نیروهاي بسیج اجتماعي است كه با 
حضور گسترده در خیابان ها و راهپیمایي میلیوني، جریان هاي سیاسي ضد 
ارزش هاي نظام را سرجاي خود مي نشانند.  نكته دیگري كه در براندازي ها 
مورد توجه است گره دادن نیازهاي بخش متوسط یا معترض جامعه به طبقه 
پایین جامعه اس��ت. نمونه این مس��أله را در بحران هاي پس از دوم خرداد 

مي توان مشاهده كرد. آنجایي كه چپ هاي كمونیس��ت خارج كشور براین 
موضوع تاكید مي كردند كه جریان هاي دانشجویي معترض باید با جریان هاي 
كارگري ارتباط برقرار كرده و در هم ادغام شوند. آن ها خط را به درستي پیدا 
كرده بودند و اگر چنین رویایي تحقق پیدا مي كرد بحران ها در مرحله بغرنجي 
قرار مي گرفتند منتها به علت متفاوت بودن دغدغه هاي گروه هاي دانشجویي 
با انتظارات گروه هاي كارگري، هیچ زمان جامه عمل به خود ندید و بحران ها 

در همان سطح طبقه باالي جامعه باقي ماند. 
پس از روي كار آمدن آقاي خاتمي و جریان هایي كه در زمان ریاست جمهوري 
ایشان پدیدار شد نظام وظیفه مدیریت تغییر گفتمان ها را به عهده گرفت. به 
هر صورت بین سال هاي 76 تا 84 طبقات پایین جامعه مورد بي مهري قرار 
گرفت و تنها اقدام دولت اصالحات برطرف كردن دغدغه هاي اقشار متوسط 

به باال بدون در نظر گرفتن مباني دیني نظام اسالمي بود. 

سال 84، آراي درآمده از صندوق هاي رأي، 
تغییر اساس��ي در گفتمان مورد حمایت 
مردم را ب��ه خوبي نمایان ك��رد. گفتمان 
عدالت كه سراس��ر به گفتمان امام)ره( و 
انقالب نزدیك بود ب��ه نظریه هاي غربي 
آزادي و توس��عه سیاس��ي غلبه  و فصل 

نویني را در كشور ایجاد كرد. 

آكتور انتخاب شد
چرا نخس��ت وزیر س��ال هاي 
جنگ؟چرا آقاي خاتمي ن��ه؟ چه نقاط 
مثبتي در مهندس موسوي قرار داشت كه 
وي را به عنوان سر سلسله انتخاب كردند؟ 
به طور قطع موسوي از برخي پتانسیل ها 
س��ود مي برد كه مي توانست وي را رهبر 
جریان اصالح��ات معرفي مي كند.  یكي 
از ظرفیت ها س��كوت 20 س��اله وي بود. 
اینك هم��گان اعتقاد دارند كه س��كوت 
كردن محیط را راز آلود مي كند. معموالً 
اف��رادي ك��ه س��كوت مي كنن��د باعث 
مي ش��وند تا اطرافیان كنجكاو شوند كه 
آنها چه مي خواهند بگویند. این شرایط 
ب��راي مهن��دس موس��وي مهیا ب��ود و 
با فضا س��ازي هاي ص��ورت گرفته مردم 
مشتاق ش��دند كه نخس��ت وزیر جنگ، 
پس از 20 سال چه مباحثي را مي خواهد 

مطرح كند. 
 مهندس موس��وي ب��ه عن��وان یكي از 
چهره هاي گفتمان عدال��ت مطرح بود. 
ایشان مي توانست به عنوان سردمدار این 
گفتمان پرچم عدالت خواهي را از دست 
دكتر احمدي  نژاد گرفته و خود یكه پرچم 
دار این گفتمان ش��ود یا حداقل این كه 
شریك گفتماني رئیس جمهور لقب بگیرد 

كه عدالت را به كل به فراموشي سپرد. 
در واقع نیز روحیات گفتماني میرحسین 
موس��وي رابطه اي تنگاتنگ با گفتمان 
عدالت دكتر احمدي  نژاد داش��ت. یكي 
از تحلیلگران ارش��د سیاس��ي كشور در 
خصوص یكي از دیدارهاي خود با مهندس 
موس��وي با بیان این كه میرحسین بارها 
گفته كه بنده به ش��خصه چندین نوبت 
به ایشان مش��اوره داده ام گفته است كه 
موسوي از گفتمان عدالت احمدي  نژاد در 
بهمن ماه سال 87 حمایت كرد و معتقد 
بود ك��ه راه احمدي نژاد هم��ان گفتمان 
امام)ره( و انقالب اس��ت اما نمي تواند آن 

را اجرا كند. 
به این نقل ق��ول این تحلیلگ��ر در مورد 
دیدار خود با میر حسین از زبان وي توجه 
كنید: در س��ال 84 دكتر معین نزد من 
آمد و گفت كه مي خواهم كاندیدا ش��وم 
توصیه تان چیس��ت؟ من هم گفتم شما 
از نیروهاي انقالبي و خط امامي هستید. 
بهتر است با همین روحیه و ساده زیستي 
خود پا به عرصه بگذارید چون یك سرمایه 

است. 
ایشان توجهي نكرد و به شعارهایي روي 
آورد كه به هیچ عن��وان مورد عالقه عامه 
مردم نبود و فقط در بین بخشي از اجتماع 
كه جریان ه��اي ضدنظام بودن��د پایگاه 

اجتماعي داش��ت و در نهایت شكس��ت 
خورد. این توصیه میرحسین به معین در 
ش��رایطي اتفاق افتاد كه خود وي هم در 
گرداب دوري از انتظارات مردم و پایبندي 
به آرمان خواهي هاي غربي به شكست در 
مقابل گفتمان انقالب نائل شد.  موسوي 
یك ظرفی��ت سیاس��ي قوي داش��ت و 
با عنایت ب��ه كارنامه وي در پس��ت هاي 
اجرایي پس از انقالب مي توانست شوک 
بزرگي را به فضاي سیاس��ي كشور وارد 
كند. از دیگرسو چهره معرفي شده وي به 
جامعه سیماي ساده زیست وي بود كه با 
جریان هاي اقتصادي و بخش سرمایه داري 

هیچ گونه رابطه اي ندارد. 
یكي دیگر از عوامل شكست میرحسین 
در انتخاب��ات این بود كه وي نتوانس��ت 
ارزیابي دقیقي از می��زان حامیان جوان 
آقاي خاتمي براي حمایت از خود داشته 
باشد. اگر موسوي همان شعارهاي دكتر 
احمدي نژاد را ارائه مي كرد هیچ تفاوتي 
با جبهه مقابل البت��ه از حیث گفتمان ها 
نمي داشت لذا مهندس موسوي مواضع 
خ��ود را تغییر داد.  پس مي ت��وان به این 
نتیجه رس��ید كه ظرفیت هاي موسوي 
براي حضور در جبهه مقابل اصولگرایان 
بس��یار باال بود و به همین دلیل به افراد 
دیگر براي رهبري پرچم اصالحات ترجیح 

داده شد. 

بازخواني اهداف انتخابي و 
اشتباهات وحشتناك

اما چه مي خواستند در انتخابات مي كنند 
و نتوانستند. اهداف سیاسي در انتخابات 
به م��وارد گوناگوني بر مي گ��ردد كه در 

سرفصل هاي زیر خالصه مي شود:
1-   احیاي ظرفیت رأي خاتمي 

2- افزایش ظرفی��ت رأي خاتمي بدین 
شكل كه با گفتمان متفاوت آقاي موسوي 
نه تنها آراي بیشتري در سبد اصالح طلبان 
ریخته مي ش��د بلكه ش��كافي هم میان 
اصولگرایان به وجود مي آمد كه تا حدودي 
نیز موفق بود اما نه به ای��ن دلیل بلكه به 

خاطر سهم خواهي از دولت.
3-   نظری��ه پردازان سیاس��ي موس��وي 
به دنب��ال آن بودند ك��ه وي را تبدیل به 
عنصري براي مخالفان احمدي  نژاد و سر 
دسته این گروه و آراي بیشتري را جذب 
كنند. لذا معتقد بودند كه رأي خاتمي در 
سبد موسوي اس��ت و رأي یك بخشي از 
اصولگرایان كه مخالف احمدي  نژاد بودند 
نیز به آراي دوم خردادي ها اضافه شده و 
لذا آراي بیش��تري در صندوق ها به پاي 
میرحسین ریخته خواهد ش��د. اما یك 
سري اش��تباهات انجام دادند كه منجر 
به بروز اتفاقات اخیر در فضاي سیاس��ي 

كشور شد:
1- موس��وي از گفتمان عدالت خواهي 
عبور كرد و آن را براي همیش��ه بوسید و 
به كنار گذاشت و سراغ نوعي دموكراسي 
رفت كه یك ورژن باالتر از دموكراس��ي 
آقاي معین بود. این نوع ارزش خواهي به 

اينک همگان 

اعتقاد دارند که 

سکوت کردن 

محيط را راز آلود 

مي کند. معمواًل 

افرادي که 

سکوت مي کنند 

باعث مي شوند تا 

اطرافيان کنجکاو 

شوند که آنها 

چه مي خواهند 

بگويند
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9 ارديبهشت 88 - محسن رضايي از قصد خود براي كانديداتوري خرب داد 

10 ارديبهشت 88 - كرويب: مشكيل با نظارت شوراي نگهبان در انتخابات نداريم

16 ارديبهشت 88 - موسوي: بايد احرام دولت را نگه داشت 

هیچ عنوان در بین آحاد تاثیرگذار جامعه 
طرفداري نداشت. اگر مي گوییم گفتمان 
ارائه شده توسط اصالح طلبان در انتخابات 
گذش��ته پایگاه اجتماعي نداشت به این 
خا طر اس��ت كه معین با آن همه جریان 
رادیكالیسم خود نتوانس��ت میزان آراي 
خود را به بیش از 4 میلیون در سراس��ر 
كشور برساند چه رس��د به آقاي موسوي 
كه شعارهایش تندتر از شعارهاي معین 

در سال 84 بود. 
2-   زمان��ي ك��ه موس��وي وارد فض��اي 
مناظرات كشور شد ظرفیت سكوت 20 
ساله خود را از دس��ت داد. ایشان به علت 
20 س��ال دور بودن از فضاي سخنراني و 
ادبیات سیاسي، نتوانس��ت آن صراحت 
لهجه و فصاحت و بالغت سیاس��ي را در 
مناظره هاي خود پیاده كند. لذا ایش��ان 
در براب��ر فردي كه بس��یار س��ریع بود و 
جواب هاي تیزهوش��انه اي كه با چاشني 
فن بیان همراه ب��ود موفق به جذب آراي 
عمومي نش��د. این یعني از دس��ت دادن 
ظرفیت سكوت 20 ساله كه از قضا براي 

ایشان هم گران تمام شد. 
3- مهندس موسوي از گفتمان امام)ره( 
و انقالب خارج شد به طوري كه در میان 
هواداران و مخالفانش این ذهنیت ایجاد 
ش��د كه موس��وي براي مقابله با نظام و 
انقالب و امام)ره( آمده است. این ذهنیت 
به راحت��ي در ش��عارهاي رادیكالیس��م 
طرفداران ایشان پیاده ش��د تا جایي كه 

شعاري همچون موسوي بهانه است كل 
نظام بهانه اس��ت در بیشتر كارناوال هاي 
این كاندیدا جاي گرف��ت. هرچقدر این 
طیف جریان را به دست مي گرفت در ازاي 
آن نیروهاي ارزشي و پایبند به گفتمان 
امام)ره( از اصالح طلبان فاصله مي گرفتند. 
البته خود موسوي نیز با بیانیه هاي خود 
پس از انتخابات لی��دري این جریان را بر 
عهده گرفت كه خطاي اس��تراتژیكي را 

انجام داد. 

پس از انتخابات
تحلیل اصالح طلبان در خصوص پیروزي 
در انتخابات رنگ باخت و توهم هاي تزریق 
شده به میرحسین موسوي در این زمینه 
كه تو پیروز انتخاباتي فضاي پس از اعالم 
نهایي نتیج��ه انتخاب��ات را وارد مرحله 

بحران سازي كرد. 
به دیگر بیان مي توان این گونه بیان كرد 
كه براي تبلیغات و جذب آرا ش��عارهایي 
مطرح شد كه خودشان نیز باورشان شده 
بود كه برن��ده نهایي انتخابات هس��تند 
در حالي كه توهم پی��روزي روح و كالبد 
موسوي را دربرگرفته بود.  اما این پایان كار 
نبود چرا كه موسوي تالشي دوباره را آغاز 
كرد كه س��رمایه آراي خود را به سرمایه 
اجتماعي تبدیل كند و با اردوكشي هاي 
خیاباني به حركت خود ادام��ه دهد. در 
مرحله بعد تالش كرد این س��رمایه را به 
سمت آش��وب پیش برد. در همین زمان 

بود كه طبقه محافظه كار پاي خود را از آش��وب بیرون كشید و حجمي كه 
3 میلیون نفر در تهران گفته مي شد به هزاران نفر رسید. موقعي كه واكنش 
نظام و بسیج اجتماعي آغاز شد این تعداد به دو سه هزار نفر تقلیل یافت كه 
انگیزه هایشان با انگیزه هاي موسوي متفاوت بود. بر این اساس مي توان گفت 

كه آشوب ها باعث ریزش سرمایه اجتماعي میرحسین شد. 
خطاي دیگر این بود كه میرحسین با وجود این كه از نظام شناخت دقیقي 
داش��ت نتوانس��ت و یا ش��اید هم نخواس��ت نوع و نحوه واكنش نظام را به 
اردوكشي هاي خیاباني تشخیص دهد. برداشت آن ها این بود كه روان شناسي 
امام با رهبري زمین تا آسمان متفاوت اس��ت؛ به همین دلیل بود كه گفته 
مي شد اگر فشار باال رود مي توان چانه زني را درپیش گرفت. تصور بر این بود 
كه این بار نظام كوتاه خواهد آمد و برخواس��ته هاي آنان جامه عمل خواهد 
پوشاند كه واكنش س��ریع و قاطع نظام این خیال خام را به تاریكخانه ابدي 
انتقال داد. یك بار هم چنین اشتباهي را مرتكب شدند و چوبش را خوردند اما 

بازهم از آن درس نگرفته و اشتباه را تكرار كردند.
دوم این كه ماهیت طبقات حامي جریان س��بز توسط سران اصالح طلبان 
شناخته نشد. باید قبول كرد كه حامیان جریان فتنه، قدرت براندازي نظام 
را نداشتند اقشاري از طبقه متوسط با الیه بندي هاي بسیار گسترده حامیان 
این جریان را شكل مي دادند. حامیان جریان فتنه تنها یك خصلت داشتند: 
رادیكال در شعار و محافظه كار در عمل. اش��تباه دیگر این بود یك سیاسي 
كه قصد حضور در باالترین مسند اجرایي كشور را دارد باید به قدري از توان 
سیاس��ي و زیركي برخوردار باشد كه اگر هم با س��رعت 180 كیلومتر وارد 
كوچه بن بستي شد بتواند بالفاصله مسیر خود را تغییر دهد و مسیري دیگر 
را انتخاب كند. بدون شك میدان حضور در سیاست براي میرحسین موسوي 
باز بود اما وي اشتباه هولناكي را مرتكب شد و همان راهي را انتخاب كرد كه بن 
بست محض بود.  اما به اعتقاد بنده، در پروسه هاي طي شده پس از انتخابات 
دست كم گرفتن نیروهاي بسیج اجتماعي یكي دیگر از خطاهاي بزرگ آقاي 
موسوي بود كه از فردي مثل وي بس��یار بعید بود. این درحالي است كه در 
روزهاي باشكوهي همچون 22 بهمن و 14 خرداد، مردم به طور چشمگیري 
با آرمان هاي امام و انقالب بیعت مي كنند و اجازه تنفس��ي هر چند اندک به 

دشمنان نظام نمي دهند. 

مهندس موسوي 

از گفتامن 

امام)ره( و 

انقالب خارج شد 

به طوري که در 

ميان هواداران 

و مخالفانش اين 

ذهنيت ايجاد 

شد که موسوي 

براي مقابله با 

نظام و انقالب و 

امام)ره( آمده 

است 
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ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

18 ارديبهشت 88 - احمدي نژاد و رضايي در انتخابات ثبت نام كردند 

19 ارديبهشت 88 - ثبت نام موسوي و كرويب در انتخابات 

21 ارديبهشت 88 - كرويب: خط قرمز من نظام، امام و رهربي است 

 موس��وي همواره به عنوان یكي از پتانسیل هاي بالقوه سیاسي، 
 هم��واره مورد توج��ه جریانات سیاس��ي بویژه جری��ان چپ یا 
اصالح طلبان قرار داشت. به گونه اي كه در انتخابات هفتمین دوره ریاست 
جمهوري )سال 1376( قبل از سید محمد خاتمي ، سران جریان موسوم 
به چپ به سراغ موس��وي رفتند و از او براي كاندیداتوري دعوت به عمل 
آوردند ك��ه البته وي این دع��وت را نپذیرفت. یك بار دیگر و در آس��تانه 
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوري)سال 1384( گروه هاي اصالح طلب 
از میرحسین موسوي خواستند تا به عنوان نامزد انتخابات وارد صحنه شود 

اما او این بار نیز- با تاملي بیشتر- دست رد به سینه آنها زد.
اما با آغاز گمانه زني هاي مربوط به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوري ، 
برخي  رس��انه ها زمزمه هایي مبني بر احتمال نامزدي او در این انتخابات 
را مطرح كردند. این زمزمه ها زماني در محافل سیاسي جدي گرفته شد 
كه شخص میرحسین بعد از س��الیان طوالني ، فعالیت هایي را به نمایش 
گذاشت كه بیانگر آمادگي او براي ورود مجدد به عرصه سیاسي بود. آغاز به 
كار جمعیت توحید و تعاون و سایت كلمه از سوي دوستان و یاران نزدیك 
موس��وي از جمله پیام هاي معنادار او به حوزه سیاسي بود ، هر چند بستر 

چنین فعالیت هایي به مدت ها قبل برمي گشت. 
نكته مهم براي تحلیلگران سیاسي این بود كه چرا میرحسین موسوي در 
ادوار گذشته به رغم دعوت جریانات سیاس��ي حاضر به نامزدي نشده اما 

براي انتخابات دهم این بار بدون دعوت مي آید؟
در پاس��خ به این سؤال ، گزینه هاي مختلفي مطرح اس��ت. از جمله اینكه 
میرحسین موس��وي كه در آستانه 70 سالگي اس��ت ، شرایط سني خود 
را به گونه اي ارزیابي كرده كه حضور در انتخابات ریاست جمهوري دوره 
دهم آخرین فرصت براي نقش آفریني او در عرصه سیاسي محسوب شده 
و در صورت عدم استفاده از این فرصت ، ظرفیت او در این عرصه به پایان 
مي رسد.در این استدالل ، همچنین به بسترسازي هاي موسوي از چند سال 
قبل اشاره مي شود كه با هدف انجام یك برنامه سنگین سیاسي-اجتماعي 
نظیر انتخابات ریاست جمهوري آغاز شده بود. به عنوان مثال ، میرحسین 
موسوي از چند س��ال پیش اقدام به تشكیل مؤسس��ه اي با 15 كارگروه 
مختلف متشكل از برخي دوس��تان و همفكران دانشگاهي خود كرده كه 
خروجي هاي این كارگروه ها دقیقاً در تراز برنامه هاي سیاسي ، اقتصادي ، 

فرهنگي و اجتماعي یك دولت به شمار مي آید.
اما گزینه جدي دیگر در پاسخ به سؤال فوق ، تاثیر چهره هاي پرنفوذ و اصرار 
آنان براي به صحنه كشاندن میرحسین موسوي است. برخي تحلیلگران 
سیاسي با استناد به شواهد و قرائن گوناگون معتقدند كه در اقناع موسوي 
ب��راي ورود به عرصه انتخاب��ات ، تاثیرگذاري چهره هایي چون  هاش��مي 
رفسنجاني و سید حس��ن خمیني قابل انكار نیست.در این باره بویژه باید 
تاثیر آقاي هاشمي رفسنجاني را مدنظر قرار داد كه با توجه به نظر صریحش 

مبني بر ضرورت تغییر دولت احمدي نژاد ، ب��راي هدایت كالن جبهه مخالف رئیس 
جمهور ، انگیزه جدي و كافي داشت.

 بر مبناي این استدالل ، آقاي هاشمي رفسنجاني براي رقابت با احمدي نژاد گزینه ها و 
احتماالت مختلفي را در نظر گرفته بود كه میرحسین موسوي یكي از این گزینه ها بود. 
خصوصاً اینكه آلترناتیو آقاي هاش��مي در برابر دولت احمدي نژاد ، ایده دولت وحدت 
ملي بود و بعد از این كه این ایده در مسیر شماره یك )رئیس جمهور اصولگرا و كابینه 
از هر دو جناح( به فرجام نرسید ، براي مسیر شماره دو دولت وحدت ملي ، میرحسین 
موسوي گزینه مناسب تري از خاتمي به شمار مي آمد. موسوي به دلیل سوابق خود در 
دهه 60 چهره اي ارزشي محسوب مي شد كه حتي جریان اصولگرا نیز به اندازه خاتمي 

روي او حساسیت نداشت و امكان تشكیل دولت وحدت ملي با او بیشتر بود. 
مضافاً اینكه حلقه مهمي از نزدیكان آقاي هاشمي )نظیر آقایان مسیح مهاجري ، دعاگو 
و برخي اعضاي سابق حزب جمهوري اسالمي( انگیزه اي براي حمایت از خاتمي نداشته 

اما گرایش زیادي به میرحسین داشتند. 

بسترها و انگیزه هاي ورود نخست وزیر دهه 60 به انتخابات 88 

موسوي چرا آمد؟
اعالم حضور مريحسني موسوي ، نخس��ت وزير دهه 60  

در عرصه انتخابات دهم پس از 20 سال سکوت و گوشه 

گريي سيايس براي بسياري از تحليلگران عجيب مي منود. 

او از س��ال 1368 به بعد طي دو دهه گرچ��ه در برخي 

نها دهاي حکومتي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام 

و شوراي عايل انقالب فرهنگي عضويت داشت اما عماًل 

حاشيه نشني سياست بود و در اين مدت طوالين جز چند 

اظهار نظر کوتاه ، موضع گريي و فعاليت سيايس علني از 

خود بروز نداد.
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آنچه به تدریج نمایان گردید این بود كه آقاي موس�وي ب�ه رغم آن كه در مواضع اولیه خ�ود تالش مي كرد محور 
دیدگاه هاي خود را گفتمان امام)ره( و انقالب و اتکا بر اصول معرفي كند ، با ش�یب نسبتًا تندي به گفتمان جریان 
رادیکال اصالح طلب نزدیک مي ش�د. به همین دلیل نیز ، جریان هاي تند سیاسي نظیر سازمان مجاهدین انقالب 
و حزب مشاركت ،گروه هاي اپوزیسیون نظیر نهضت آزادي و ملي – مذهبي ها و حتي چهره ها و گروه هاي مخالف 
نظام در خارج كشور و رسانه هاي آنها ، به سرعت ، تردیدهاي گذشته درباره نخست وزیر دهه 60 را كنار گذاشته و 

با اطمینان كامل به حمایت صریح از او پرداختند.

تمايل به راديكال ها، علت حمايت اپوزيسيون به موسوي

نکته قابل 

تأمل ديگر در 

مواضع انتخابايت 

موسوي ، انتقاد 

شديد و تند او 

از رويکردها 

و برنامه هاي 

دولت نهم و 

احمدي نژاد بود 

که بعضاً از دايره 

انتقاد خارج و به 

تخريب نزديک 

مي شد 

میرحسین در دو نما
همانگونه كه عنوان ش��د ، میرحس��ین موس��وي بعد از پای��ان دوره 
نخست وزیري اش در سال 1368 براي مدت 20 سال به حاشیه سیاست رفت. 
آنچه در این دوران طوالني از او در خاطره ها باقي مانده بود ، مواضع خط امامي ، 
ضداستكباري و عدالتخواهانه اي بود كه متناسب با مسئولیت او در دوران دفاع 
مقدس ، تصویري ارزشي و اصولي از او به دست مي داد. درست به همین دلیل 
بود كه برخي چهره هاي اصلي ائتالف خواهان تغییر دولت احمدي نژاد ، تاكید 
داشتند كه میرحسین موسوي با این ویژگي ها بهتر از خاتمي مي تواند جبهه 
متكثر و متنوع مخالفان دولت نهم را – از چپ و راست – نمایندگي كند. برخي 
نیز با اشاره به همین ویژگي ها تاكید داش��تند كه میرحسین موسوي بهتر از 
هر كس��ي مي تواند پایگاه رأي احمدي نژاد – طبقات محروم و مستضعف- را 

از آن خود كند.
مطابق با این پیشینه ، میرحسین موسوي در بیانیه اعالم حضورش در عرصه 
انتخابات ریاس��ت جمهوري ، تالش كرد تا به گونه اي ظریف ، ضمن تاكید بر 
كلیدواژه هاي جریان اصالح طلب ، مفاهیم ارزش��ي در پیوند با انقالب و دفاع 
مقدس را به نحو نمایاني مطرح كند و به تعبیر خ��ود او در قامت یك »اصالح 

طلب اصولگرا« ظاهر شود.
البته در همان بیانیه نخستین ، در میان تمامي مفاهیم و واژه هاي به كار گرفته 
شده ، جاي خالي یك مفهوم و اصل متعالي به خوبي روشن بود: »والیت فقیه 

و رهبري«.
همین نكته ظریف نیز موجب ش��د تا از همان ابت��داي راه ، برخي تحلیلگران 
سیاسي اصولگرا نسبت به این خأل در ادبیات و مواضع میرحسین موسوي ابراز 
نگراني كنند. بویژه این كه موسوي در پرونده دوران نخست وزیري خود ، سابقه 
اختالف با حضرت آیت اهلل خامنه اي را داشت. با این وجود ، میرحسین در محافل 
خصوصي تاكید داشت كه او جایگاه ولي فقیه در نظام را باور دارد و اختالف او 
با حضرت آیت اهلل خامنه اي مربوط به مقطعي است كه ایشان در مقام ریاست 

جمهوري بوده اند و اكنون در جایگاه والیت فقیه ، مسأله متفاوت است.
میرحسین موسوي همچنین در امتداد تصویر تاریخي از خود ، براي ایجاد پیوند 
با طبقه مستضعف ، عالوه بر به كارگیري ادبیات متناسب با مطالبات این قشر 
در موضع گیري هاي اولیه ، نخستین برنامه تبلیغات انتخاباتي خود را به صورت 

نمادین در حسینیه اي در منطقه جنوب شهر تهران )نازي آباد( برگزار كرد.
اما به رغم این نماي متناس��ب با گذش��ته ، در هم��ان برنام��ه و مواضع اولیه 
انتخاباتي موسوي ، برخي س��یگنال ها بیانگر آن بود كه نخست وزیر سابق در 
آس��تانه انتخابات ، چهره اي جدید از خود به نمایش خواهد گذاش��ت. انتقاد 
تلویحي موسوي از حمایت ایران از جنبش حماس و نیز تاكید او بر جمع آوري 
گشت هاي ارشاد در صورت كسب مقام ریاست جمهوري ، از جمله این پیام ها 

بود كه بازتاب فراواني در داخل و خارج كشور نیز داشت.
نكته قابل تأمل دیگر در مواضع انتخاباتي میرحسین موسوي ، انتقاد شدید و 
تند او از رویكردها و برنامه هاي دولت نه��م و احمدي نژاد بود كه بعضاً از دایره 
انتقاد خ��ارج و به تخریب نزدیك مي ش��د. این در حالي بود ك��ه رهبر معظم 
انقالب تاكید داش��تند در نقد عملكرد دولت ، منصفانه برخورد شود. لبه تند و 
گزنده انتقادات موسوي در حالي متوجه دولت احمدي نژاد شده بود كه او در 
تبیین ریشه مشكالت هیچ اشاره اي به دولت هاي گذشته )دولت هاي خاتمي 
و هاشمي( نمي كرد و ریشه تمام مشكالت را به سیاست ها و عملكرد دولت نهم 

مرتبط مي كرد.
درباره اتخاذ چنین مواضعي از سوي موسوي ، ابتدا عقیده بر این بود كه او تحت 
فشار عناصر تندروي جبهه اصالح طلبان)بویژه حامیان آقاي خاتمي( و براي 
تأمین نظر و جلب حمایت آنها مجبور اس��ت تك مضراب های��ي این گونه در 
مواضع خود داشته باشد. در خصوص انتقادات تند از دولت نیز توجیه این بود 

كه براي یك كاندیداي رقیب ، این امر طبیعي است.
اما موضوع زمان��ي پیچیده تر ش��د كه گزارش دیدارها و جلس��ات 
خصوصي آقاي موسوي با برخي گروه هاي سیاسي خاص در رسانه ها 
منتش��ر گردید. بعد از آنكه س��ید محمد خاتمي از عرصه انتخابات 
كناره گیري كرد و از نامزدي میرحسین موسوي اعالم حمایت نمود ، 
گروه هاي رادیكال حامي او ابتدا واكنش��ي منفي نشان داده و براي 
حمایت از موس��وي دچار تردید بودند. اما بالفاصله بعد از جلساتي 
كه با موسوي داشتند به س��رعت بر این تردیدها فائق آمدند. گویي 
در این جلس��ات ، رادیكال هاي حامي خاتم��ي دریافتند كه مواضع 
پنهان موس��وي تفاوت چنداني با مواضع خاتمي ن��دارد. به عنوان 
مثال ، موسوي در دیدار با اعضاي س��ازمان مجاهدین انقالب تاكید 
كرده بود كه مواضع من با ش��ما 95 درصد اشتراک دارد اما به جاي 
حمایت علني از من ، شما ماموریتي دیگر یعني حمله به دولت نهم 

را در پیش بگیرید.
اما جنجالي ترین جلس��ه موس��وي ، دیدار او با اعضاي گروه نهضت 
آزادي بود ك��ه به عنوان یك جری��ان خارج از دایره نظام ش��ناخته 
مي شوند.س��ال 1366 در آس��تانه برگزاري انتخابات مجلس سوم ، 
حجت االسالم محتشمي پور وزیر كشور دولت میرحسین موسوي 
در نامه اي خطاب به امام خمیني)ره( با اشاره به مواضع و دیدگاه هاي 
انحرافي نهضت آزادي ، از ایشان در خصوص این گروه استعالم كرده 
و حضرت امام)ره( نیز در پاسخ به نامه وزیر كشور موسوي ، صراحتاً 
بر انحراف فكري گروه نهض��ت آزادي و فقدان صالحیت اعضاي آن 
براي مناصب اجرایي ، تقنیني و قضایي تاكید كرده بود. با وجود چنین 
سابقه اي ، انتشار خبر دیدار موس��وي با اعضاي گروه نهضت آزادي 
واكنش هاي زیادي را در نیروهاي متعهد به نظام و انقالب برانگیخت. 
اما میرحسین موسوي پس از آن كه نتوانست صراحتاً خبر تعامالت 
خود با نهضت آزادي را انكار كند ، بر حقوق شهروندي آنها تاكید و از 
ضرورت استفاده از آنها در اداره كشور سخن به میان آورد ؛ موضوعي 
كه كاماًل در تباین با دیدگاه صریح ام��ام خمیني)ره( درباره اعضاي 

نهضت آزادي محسوب مي شد.
آنچه به تدریج نمایان گردید این بود كه آقاي موسوي به رغم آن كه 
در مواضع اولیه خود تالش مي كرد محور دیدگاه هاي خود را گفتمان 
امام)ره( و انقالب و اتكا بر اصول معرفي كند ، با شیب نسبتاً تندي به 
گفتمان جریان رادیكال اصالح طلب نزدیك مي شد. به همین دلیل 
نیز ، جریان هاي تند سیاسي نظیر سازمان مجاهدین انقالب و حزب 
مشاركت ،گروه هاي اپوزیسیون نظیر نهضت آزادي و ملي – مذهبي ها 
و حتي چهره ها و گروه هاي مخالف نظام در خارج كشور و رسانه هاي 
آنها ، به سرعت ، تردیدهاي گذشته درباره نخس��ت وزیر دهه 60 را 
كنار گذاش��ته و با اطمینان كامل به حمایت صریح از او پرداختند. 
رسانه هاي وابسته به س��رویس هاي بیگانه نظیر بي بي سي فارسي 
و صداي امریكا نیز كه در گذش��ته معموالً بر طبل تحریم انتخابات 
مي كوبیدند ، به طرز معناداري وارد جبهه حامیان میرحسین موسوي 
شده و سمت و سوي برنامه هاي خود را به تالش براي پیروزي او در 

انتخابات تنظیم كردند.
البته به همان اندازه اي كه مواضع جدید موسوي موجب جلب حمایت 
گروه هاي نامبرده به وي گردید ، طیف هاي مختلفي از عناصر ارزشي و 
مذهبي جامعه نیز كه قباًل نگاه دیگري به موسوي داشته و حتي بعضاً 
به حمایت از او متمایل شده بودند ، در دیدگاه قبلي خود تجدیدنظر 

كرده و از او زاویه گرفتند.
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28 ارديبهشت 88 - جلسه كميته صيانت از آرا با حضور موسوي و ميزباين هاشمي

2 خرداد 88 -    هاميش پرحاشيه دوم خرداد با حضور خامتي و رهنورد و پيام موسوي

2 خرداد 88 -  فائزه هاشمي: احمدي نژاد رأي بياورد بر او مشتبه مي شود كه امام زمان است

بازخوانی رویکردهاي اقتصادي میرحسین به روایت دولتمردانش 

 اقتصاد به سبک شعر قرن هفتم 

حافظ بهتر است یا كارشناس؟
در انتخابات سال 88  میرحسین موسوی چنان از نبود 
آمار اقتصادی ش��فاف گالیه می كرد و مدعی بود كه به نظرات كارشناسی 
توجه نمی كنند، تو گویی نخس��ت وزیر دوران جنگ چرتكه به دست تمام 
برنامه ها را بر مبنای محاسبات ریاضی و تحلیل های عددی تصویب می كرد 
و امور را با محاسبات انتگرالي و جداول احتماالت و منحنی های اقتصادی 
پیش بینی می كرد. وی حتی در مصاحبه ای با سایت اختصاصی اش )كلمه( 
گفته بود: »تصمیم گیری های كشور در سطح كل نظام تمكین خارق العاده ای 

نسبت به نظام كارشناسی داشت.« 

اما آیا واقعاً میرحسین در زمان مسئولیتش این گونه  بود؟ 
بهم��ن احم��دی  امویی در 
صفحه 179 كتاب »اقتصاد سیاس��ي 
جمهوري اس��المي«  با طرح س��ؤال 
زیر از روغنی زنجانی رئیس س��ازمان 
برنامه و بودجه در دوران نخست وزیري 
میرحسین موسوي،  ادعای شعارگونه 
میرحسین را چنین به چالش می  كشد 
كه دال ب��ر تنش میان نخس��ت وزیر 
پیشین و كارشناسان اقتصادی است. 

یك مسأله دیگری كه در رابطه با شخصیت روحی آقای میرحسین موسوی 
وجود دارد و من از شما كه سال ها با ایشان همكاری نزدیك داشته اید صحت 
آن را جویا می شوم این است كه ش��نیده ایم روحیه و گرایش غالب شخص 
مهندس موسوی به هنر و فلسفه است و عمدتاً كارشناسان سازمان برنامه را 
به این توصیه می كرد كه خود را زیاد درگیر آمار و ارقام خشك نكنند و قدری 

هم مولوی و حافظ بخوانند؛ صحت دارد؟ 
در این مدت وی در تالش��ی كه حاك��ی از عدم قبول شكس��ت در جریان 
انتخابات بود، دول��ت را به م��وارد زیادی چ��ون عدم اس��تفاده از نظرات 
كارشناس��ی، به حاش��یه راندن مراكز برنامه ریزی و حذف سازمان برنامه 
و بودجه، عدم اس��تفاده از منابع خارجی، اقتصاد صدق��ه ای و ... متهم كرد 
بی آنكه بگوید خود و حامیان وی در  مواجهه با این موارد چه عملكرد مثبتی 

داشته اند. 
صرفنظر از وارد بودن یا نبودن نقدهای مطرح ش��ده به دولت كه در جای 
دیگری باید بررسی شود، در گزارش زیر سعی ش��ده تا با بازخوانی روایت 
مردان اقتصادی میرحسین موسوی به بررسی تطبیقی شعارهای »به روز 

شده« میرحسین با عمل وی بپردازیم. 
همچنین در این گزارش سعی شده تا با بررسی تاریخی مدیریت میرحسین 
در حوزه اقتصاد و اندیشه های اقتصادی وی مواردی از انتقادات و برنامه های 
طرح شده از سوی میرحسین را با عمل وی تطبیق بدهیم كه جنگ یا اثری 

بر آن نداشته یا اثر جنگ درباره آنها چندان قابل مالحظه نیست. 
برای این منظور از روایات زنده یاد دكتر محسن نوربخش، دكتر نیلی معاون 
اقتصادی وزیر سازمان برنامه، دكتر روغنی زنجانی وزیر برنامه میرحسین و 

محمدعلی نجفی وزیر آموزش و پرورش مدد گرفته ایم.

نقاش سبک آبسره پس از بیست سال کناره گیری از سمت های اجرایی دولت در خردادسال گذشته وارد عرصه انتخابات شد تا شاید بتواند با خاطرات کوپنی و جیره بندی بر 

مسند ریاست جمهوری تکیه زند، غافل از اینکه دوری این  سال ها وی را به تعبیر ابطحی هندوانه رسبسته ای کرده بود برای نسل جوان. 

اما آنهايی که دوران اول انقالب را به یاد دارند خوب می دانستند که تفکر اقتصاد دولتی وی با ژست های تبلیغاتی و انتقادهای مدیریتی اش در حوزه اقتصاد چندان همسو 

نبود و عمل وی با گفتار امروز او فاصله  از عرش تا فرش دارد. هرچند که وی در دفاعيات خود بر این نکته تأکید داش��ت که »آینده را با تکرار گذشته منی سازیم« و جنگ را 

رسپويش برای ضعف های مدیریتی قرار داده بود اما عملکرد یک س��ال گذشته وی و حامیان میرحسین که وی را به میدان کش��اندند، رضب املثل»از کوزه هامن تراود که در 

اوست« را تداعیگر بود. 
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مهندس موسوی 

به من گفت که به 

دکر نیلی سفارش 

کنید این قدر به 

کمیات اهمیت 

ندهد و ایشان 

را تشویق کنید 

یک مقداری هم 

به عرفان روی 

بیاورند

روغنی زنجانی: »من با جرأت و صراحت 
می گویم كه مهندس موس��وی انسانی 
ش��ریف، باایمان و دیندار و وطن دوست 
اس��ت  و از این لحاظ در هی��أت دولت 
سرآمد بودند. اما این را هم اضافه می كنم 
كه عاش��ق تر بودن فرد دلیل بر درست 
عمل كردن او نیست. ایشان برای اجرای 
روش های اجرایی عالقه مندی های خود 
تئوری مشخصی نداش��تند. دلیل آن را 
هم بای��د در فضای ذهن��ی، تخصصی و 
تجربه های زندگی فرد جست وجو  كرد. 
تخصص مهندس موسوي در تحصیالت 
دانشگاهی  ایشان در زمینه هنر، معماری 
و شهرسازی اس��ت. از لحاظ فلسفی هم 
به فلسفه چپ عالقه وافر داشته و دارند. 
به ش��دت هم تحت تأثی��ر دیدگاه های 
دكتر علی ش��ریعتی قرار داش��تند. اما 
نوع عملكرد و نگاه سازمان برنامه با این 
مقوالت س��ازگاری ندارد. آنها باید برای 
ه��ر روش اجرایی و نظر خود اس��تدالل 
قابل قبولی ارائه دهند. در تمامی حوزه ها 
باید متغیرهایی را مورد توجه قرار دهند 

كه در نهایت در متغیرهای كمی خالصه 
می ش��وند... وقتی ما آم��ار فعالیت های 
فرهنگ��ی و فك��ری جامعه را ب��ه آقای 
مهندس موس��وی ارائه می دادیم ایشان 
همیش��ه یادآوری می كردند كه چقدر 
به عدد و رقم و ریاضیات توجه می كنید، 
بهتر است سری هم به كتاب های مولوی 
و حافظ و عارفان دیگ��ر بزنید و این قدر 
خشك به مسائل توجه نكنید... طبیعی 
است كه ایش��ان نخس��ت وزیر بودند و 
ما به راحتی نمی توانس��تیم بگوییم كه 
ش��عر حافظ و مولوی چ��ه ربطی به این 
مسائل دارد... ویژگی شخصیتی مهندس 
موسوی این گونه بود و ما باید با آن كنار 
می آمدیم. یك ب��ار هم به هم��راه دكتر 
نیلی كه معاون اقتصادی سازمان برنامه 
و بودجه ب��ود، خدمت ایش��ان رفتیم و 
گزارش��ی از وضعیت اقتصادی كش��ور 

ارائه دادیم. 
پس از پایان گزارش ایشان از من خواست 
كه چند دقیقه بیش��تر بمان��م، اما دكتر 
نیلی رفتن��د. مهندس موس��وی به من 
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مسعود روغنی زنجانی، وزیر سازمان و برنامه میرحسین موسوی نقل می كند: »در آن مقطع من معاون آموزش امور 
بازرگانی مجتمع دانشگاهی علوم بازرگانی در همین دانش�گاه عالمه طباطبایی بودم. رشته من هم اقتصاد بود و 
دوستانی كه با آقای موسوی كار می كردند، دوستان من هم بودند. در واقع یکسری دوست مشترك داشتیم كه بنده 
را به ایشان معرفی كردند. یک روز ایش�ان مرا به حضور پذیرفت و گفت می خواهم شما به من در مسائل اقتصادی 
مشاوره بدهید. من گفتم كه تازه در مقطع فوق لیسانس فارغ التحصیل شده ام و براي این كار باید تالش زیادی برای 
شناخت اقتصاد ایران انجام داد. ایشان گفتند شما كارتان را با گزارش های تحلیلی كه در نخست وزیری و یکسری 

جاهای دیگر تهیه می شود شروع كنید. من هم كارم را آغاز كردم...

شايسته ساالري در دولت موسوي

گفت كه ب��ه دكتر نیلی س��فارش كنید 
این قدر به كمیات اهمیت ندهد و ایشان 
را تشویق كنید یك مقداری هم به عرفان 
روی بیاورن��د. ادبی��ات ما غنی اس��ت و 
مباحث اخالقی و عش��ق و ایثار را باید از 
آن استخراج كرد... توجهی هم به اعداد و 
ارقام نمی كردند، عاطفی بود و احساسي 

عمل مي كرد.
]صص 180 و 181 كتاب 1.س[

حساسیت به نرخ دالر 
دكت��ر نیلی این ب��ار خاطره ای 
مشابه دارد كه می گوید: »من یادم است 
كه در حال خواندن كتاب برنامه كالن در 
شورای اقتصاد برای تصویب یا اظهارنظر 
آنها بودم كه به قس��مت نرخ ارز رسیدم. 
یك جمله ای در آنجا ب��ود كه این جمله 
در حقیقت اذعان می كرد به رغم تورمی 
كه در كشور بوده نرخ ارز ثابت نگه داشته 
شده است و این اقدام آثار نامطلوبی هم 

در پی داشته است. 
همین كه من وارد بحث ش��دم تا راجع 
به نرخ ارز صحبت كن��م، آقای مهندس 
موسوی بحث را متوقف كردند و گفتند 
كه من اصاًل آمادگی شنیدن بحثی راجع 
به این موضوع را ندارم و اگر می خواهید 
راجع به ای��ن موضوع بح��ث كنید، من 
جلس��ه را ترک می  كنم و آقای زنجانی 

جلسه را اداره خواهند كرد. 

در نتیج��ه آن موض��وع كام��اًل كن��ار 
گذاش��ته ش��د.  روغنی زنجانی در جای 
دیگری می گوید: »مهندس موسوی در 
زمینه مباحث اقتص��ادی ضعیف بودند 
و به لحاظ فلس��فی توانای��ی انجام تفكر 
اقتصادی نداشتند... آن موقع محور تمام 
گفت وگوه��ا و راه حل ه��ا كنترل قیمت 
كاالها، خدمات و ارز بود، استدالل آقای 
عالی نس��ب هم این بود ك��ه نارضایتی 
مردم در حال افزایش است و فاصله بین 
خط فقط و س��طح دس��تمزدها هر روز 
باالتر می رود پ��س باید كنترل قیمت ها 
ص��ورت بگیرد. اس��تدالل  های ایش��ان 
عمدتاً اجتماعی و عاطفی بود و كمتر از 
واقعیت های اقتصادی نشأت می گرفت. 
البت��ه این اس��تدالل های احساس��ی و 
عاطفی بود كه نظرات كارشناسی را تحت 

تأثیر قرار می داد. 

ش�ای�سته  س�االری
 یا رفیق بازی؟!

مهندس موس��وی در طی س��خنرانی و 
مناظره هایش همواره بر حذف پارتی بازی 
و رفیق بازی در دستگاه های دولتی تأكید 
داشت و بر ش��عار شایسته ساالری اصرار 
می ورزید، ت��ا آنجایی ك��ه در مناظره با 
دكتر احمدی نژاد گفت: »باید پارتی بازی، 
خویشاوندس��االری، رفاقت ب��ازی و 
حلقه ه��ای تنگ��ی را ك��ه ب��ر دور خود 

تنیده ایم از بین ببریم و از كار بیندازیم« یا در مناظره با دكتر رضایی گفت: 
»شایسته ساالری باید داشته باشیم«.

شاید كامل ترین مثال تناقض این شعار انتخاباتی با عملكرد ایشان را دكتر 
محمد ملكی نجفی در كتاب اقتصاد سیاسی در گفت وگو با بهمن احمدی 
امویی ثبت كرده باشد. وی كه وزیر آموزش و پرورش مهندس موسوی است 
در صفحه 358 این كتاب چنین می گوید: »این را خیلی خوب به خاطر دارم، 
یكی از وزیران در همان دوره اول تعریف می ك��رد در روز اول وزارت وقتی 
منشی دفتر وزارت گفت: این كارتابل شماس��ت و باید این نامه ها را پاراف 
كنید، معنی كارتابل و پاراف كردن را نمی دانستم. با این خاطره در حقیقت 

می خواهم وضعیت موجود آن زمان را تا حدودی تشریح كنم.« 
اما این تنها نشان شایسته ساالری در دولت میرحسین نیست بلكه رفاقت و 

نفوذ رفیق  در وی به خصوص در حوزه اقتصاد كاماًل مشهود است. 
مسعود روغنی زنجانی، وزیر سازمان و برنامه میرحسین موسوی و یكی از 
مشاوران اصلی اقتصادی وی از بازخوانی خاطرات خود و چگونگی ورودش 
به دولت میرحسین چنین نقل می كند: »در آن مقطع من معاون آموزش 
امور بازرگانی مجتمع دانشگاهی علوم بازرگانی در همین دانشگاه عالمه 
طباطبایی بودم. رشته من هم اقتصاد بود و دوستانی كه با آقای موسوی 
كار می كردند، دوس��تان من هم بودند. در واقع یكسری دوست مشترک 
داشتیم كه بنده را به ایش��ان معرفی كردند. یك روز ایشان مرا به حضور 
پذیرفت و گفت می خواهم شما به من در مسائل اقتصادی مشاوره بدهید. 
من گفتم كه تازه در مقطع فوق لیسانس فارغ التحصیل شده ام و براي این 
كار باید تالش زیادی برای شناخت اقتصاد ایران انجام داد. ایشان گفتند 
ش��ما كارتان را با گزارش های تحلیلی كه در نخس��ت وزیری و یكسری 
جاهای دیگر تهیه می شود شروع كنید. من هم كارم را آغاز كردم... در واقع 
من كارم را به عنوان مشاور با مهندس ش��روع كردم... یك سال نماینده 
مهندس موسوی در كمیسیون اقتصاد بودم. در واقع از این طریق به حوزه 
اقتصاد ایران و نظام تصمیم گیری كشور وارد شدم.« ]صص 139 و 141 
كتاب ا.س[ و یا دكتر مس��عود نیلی درباره چگونگی رس��یدن به سمت 
معاونت سازمان برنامه و بودجه خود چنین می گوید: »در فاصله سال های 
1362 تا 1363 بر اساس عالیق ش��خصی و ارزیابی  ای كه از ضرورت ها و 
نیازهای كشور داش��تم از زمینه تحصیلی اصلی كه مهندسي ساختمان 
بود جدا شدم و در یك دوره كارشناس��ی ارشد برنامه ریزی سیستم های 
اقتصادی كه با پشتیبانی مؤثر سازمان برنامه ش��كل گرفته بود شركت 
كردم. این اولین ورود رسمی من به صورت نظری در مباحث اقتصادی و 
برنامه ریزی اقتصاد بود... اما از دی ماه به بعد براساس پیگیری ها و مذاكرات 
و در واقع دعوت جدی و رسمی كه از جانب آقای روغنی زنجانی مبنی بر 
حضور من در س��ازمان برنامه و بودجه صورت گرفت، من به این سازمان 
آمدم. این اولین و مهم ترین عامل پیوستن من به سازمان بود. عامل دوم 
این بود كه من سابقه آشنایی مربوط به سال 59 با آقای ستاری فر داشتم. 
ما مدتی در ستاد واگذاری زمین همكار بودیم. تعداد زیادی از دوستان هم 
آنجا كار می كردند. دوست مشترک زیادی داشتیم... چون ایشان معاون 
امور اجتماعی سازمان برنامه بودند حمایت هایی از من مبنی بر اینكه به 
سازمان برنامه منتقل شوم و در آنجا فعالیت داشته باشم انجام شد. البته 
صحبت بر این بود كه من به عنوان معاون اقتصادی سازمان شروع به كار 
كنم اما در صحبت هایی كه با آقای روغنی زنجانی داش��تیم و با توجه به 
تمایل خودم و از آنجایی كه برای نخس��تین بار وارد آن سازمان می شدم 
ترجیح دادم كه تسلط كارشناسی به موضوعات پیدا كنم. برخالف آقای 
ستاری فر كه نظرشان این بود من معاون اقتصادی سازمان برنامه باشم.« 

]صص234 و 235 – كتاب ا.س[

محمدعلی 

نجفی: به نظر 

من یکی از 

ضعف های 

دوران موسوي 

این بود که نقشی 

که سازمان برنامه 

می توانست ایفا 

کند از آن سلب 

شده بود 
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روغني زنجاين: 

مريحسني موسوي 

هميشه يادآوري 

مي كردند كه 

چقدر به عدد و 

رقم و رياضيات 

توجه مي كند. 

بهر است رسي 

هم به كتاب هاي 

مولوي و حافظ 

و عارفان ديگر 

بزنيد و اين قدر 

خشك به مسائل 

نگاه نكنيد 

هرچه انگلیس بگوید 
رفیق بازی نه تنها در انتخاب مسئوالن جزو شاخصه های شخصیتی 
ایشان است بلكه نفوذ كالم رفیق نیز بس��یار مهم تر از نظرات كارشناسی بود. 
روغنی زنجانی درباره ضریب نفوذ تأثیر فراوان عالی نسب، مشاور ارشد اقتصادی 
نزدیك موسوی در تأیید این موضوع چنین می گوید: »در اداره جلسات وقتی 
همه حرف می زدند آقای موس��وی می گفتند كه آقای عالی نس��ب اظهار نظر 
نكردند و وقتی هم آقاي عالي نس��ب اظهارنظر مي كرد مح��ور راه حل ها روي 
نظرات ایشان مي چرخید. البته ممكن بود كه از پنج یا ده نكته اي كه مي گفتند، 
فقط سه تای آنها مورد توجه قرار می گرفت اما این حرف ایشان بود كه در نهایت 
سرنوشت  اظهارنظرهای كارشناسی را رقم می زد... ]عالی نسب[ آدم مسن و قابل 
اعتمادی بود. به هرحال ایشان آدمی بود كه فعالیت اقتصادی عملی داشت. البته 
در حوزه خرد و بنگاهداری و در حوزه كالن تجربه ای نداشتند. تا حدودی هم در 
خارج از كشور تحصیل كرده بودند. اما از همه مهم تر دیدگاه چپ رو ایشان نسبت 
به اقتصاد بود كه بسیار اثر داشت... ما با دیدن ایشان به یاد انگلس می افتادیم.  
»انگلس« هم یك س��رمایه  دار بود اما به كارل مارك��س كمك می كرد]صص 
152 و 151 كتاب ا.س[  و باالخره درباره نقش رفیق بازی در تصمیم گیري  های 
اقتصادی میرحسین، روغنی زنجانی به این سؤال نویسنده كتاب اقتصاد سیاسی 
جمهوری اسالمی كه از وی پرسیده می شود: یعنی ایشان در یك گروه متمركز 
از دوستان و نزدیكان خود اقدام به تصمیم گیری  می كرد؛ چنین پاسخ می دهد: 

»بله! دیدگاه ایشان این گونه اقتضا می كرد. البته االن هم همین طور است.« 

سازمانی برای نمایش برنامه 
در میان سخنان میرحسین موس��وی چه پیش از انتخابات و چه 
پس از انتخابات یكی از ش��اه كلید هایی كه در هر محفل آن را گره گش��ای 
مسائل كشور عنوان می كرد و همواره دولت نهم و دهم را به خاطر آن مورد 
خطاب قرار می داد حذف سازمان برنامه و بودجه و انتقال آن به حوزه ریاست 
جمهوری بود. وی حتی اولین اقدام خ��ود را در صورت پیروزی اش احیای 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان كرده  و در مناظره دكتر احمدی نژاد 
گفته بود: »سازمان مدیریت برنامه ریزی  تنها س��ازمانی است كه در قانون 

اساسي آمده و به معاونت تبدیل كردند، اختیاراتی ندارد«. 
ش��اید دلیل این همه تأكید را بتوان در عملكرد آخرین نخست وزیر ایران و 
نوع تعامل سازمان برنامه كه در زمان ایشان وزارت برنامه بود یافت. نگاهی 
كه مطمئناً جنگ و معضالت آن نه تنها نباید تأثیر منفی بر این تعامل داشته 

باشد بلكه عمق و ضرورت نگاه برنامه ریزی دقیق تر را گوشزد كرده است. 
به عبارت دیگر جنگ نمی توانس��ته بهانه ای برای كاهش بهره گیری از این 

مشق مهم اقتصادی هر كشوري  باشد. 
به خصوص برای مسئولی كه مدعی است احیاي سازمان برنامه در ابتدای 

انقالب توسط او صورت گرفته است. 

اما اظهارنظر دست اندركاران آن سال ها حاكی از نمایشی كردن یك سازمان و تأسیس 
نهادی در نخست وزیری است كه وظیفه سازمان برنامه را انجام می داد. 

محمدعلی نجفی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دوره خاتمی و وزیر آموزش و پرورش 
میرحسین موس��وی در این باره با اش��اره به اینكه جنگ محمل خوبی برای نداشتن 
برنامه اقتصادی بود، چنین می گوید: »به نظر من یكی از ضعف های آن دوران این بود 
كه نقشی كه سازمان برنامه می توانست ایفا كند از آن سلب شده بود. یا بخشی از آن 
به دلیل ضعف خود س��ازمان برنامه بود یا به دلیل برداشت غلطی كه دولت نسبت به 
سازمان برنامه داشت... در مجموع سازمان در سال های اول بعد از انقالب بسیار تضعیف 

ش��ده و دولت به خوبی از سازمان برنامه استفاده 
نكرد... در مورد دولت مهندس موسوی یك اشكال 
دیگری هم وجود داشت. در زمانی كه آقای بهزاد 
نبوی در نخست وزیري كار می كردند ستاد بسیج 
اقتصادی را تش��كیل دادند... اشتباهی كه انجام 
شد این بود كه این ستاد كه برای یكسری كارهای 
خاص ایجاد ش��ده بود به تدریج وظایف سازمان 
برنامه و بودجه را هم عهده دار شد و فعالیت هایی 

در كارهای این سازمان كرد. تا جایی كه در اواخر دولت مهندس موسوی وقتی كه آقای 
میرزاده معاون اجرایی ایشان و رئیس ستاد بسیج اقتصادی بودند بخشي از فعالیت هایي 
كه انجام می شد، مستقیماً با فعالیت ها و مسئولیت های مربوط به سازمان برنامه بود، 
برخی هم مسئولیت دس��تگاه های اجرایی بود. مثالً معاونت اجرایی نخست وزیر و آن 
ستاد در خیلی فعالیت های اجرایی دخالت می كردند و پروژه هایی را اجرا می كردند. 
عالوه بر آن ستاد دیگری تحت عنوان ستاد طرح های دهه اول انقالب در نخست وزیری 
ایجاد شد كه مهندس هاشمی طبا مسئولیت آن را برعهده داشت، یكسری طرح ها را به 
عنوان طرح های مهم تعریف كردند و اجرای این طرح ها را این ستاد پیگیری می كرد. 
البته در مواردی خودش مجری ط��رح بود. بنابراین تداخل های��ی از این نوع كارایی 

سازمان برنامه و بودجه را تقلیل داده و ... 
از جهت سیستماتیك اینكه مسئولیت یك دستگاه اجرایی را بگیرد و به نخست وزیری 
بیاورد طبیعتاً یك نوع اغتشاش  و تداخل  كار ایجاد می كرد. سازمان برنامه بعد از انقالب 
و به خصوص در دهه اول به شدت تضعیف ش��د. نگاهی كه به سازمان برنامه بود یك 
نگاه كم  و بیش بدبینانه بود و همین نگاه منفی باعث شد كه برخی كارشناسان خوب 

سازمان برنامه یا از سازمان بروند یا اگر در آن ماندند منفعل شوند. 
]70و 6 و 5 و 364 كتاب ا.س[ 

بودجه نویسی یا توزیع میلگرد! 
روایت روغنی زنجانی از س��ازمان مدیریت دوره میرحس��ین حكایت از دل 
پرخون وی و بی مهری نخست وزیر دارد. وی درباره وضعیت سازمان برنامه آن برهه از 
زمان می گوید: »پیش از اینكه من به سازمان برنامه بیایم، حتی توزیع سیمان و میلگرد 

برای طرح های عمرانی یكی از وظایف روزمره سازمان برنامه شده بود.  w
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5 خرداد 88 - نجف قيل حبيبي: احمدي نژاد در متام نظرسنجي ها پيشتاز است

5 خرداد 88 - سازماندهي كميته صيانت  از آرا در دفر سازمان مجاهدين انقالب

5 خرداد 88 - اصالح طلبان با هرنمندي وضعيت فعيل را مديريت كنند 

مدل مدیریتی 

که موسوي 

به خصوص در 

عرصه اقتصادی 

پیاده کرده بود 

نه تنها باعث 

رسخوردگي 

نیروهای 

مدیریتی شده 

بود بلکه بعضاً به 

استعفای وزیران 

نیز منجر می شد 

من به شدت با آن مخالفت كردم و تمام 
این فعالیت ها را مانع شدم، كار سازمان 
برنام��ه كه نبای��د تخصی��ص میلگرد و 
سیمان باش��د. آنها كارهای متعددی را 
به س��ازمان برنامه مح��ول می كردند تا 
س��ازمان برنامه از عهده آنها ب��ر نیاید و 
تضعیف شود. وقتی هم كه سازمان برنامه 
از معاونت نخس��ت وزیری به وزارتخانه 
تبدیل ش��د، مهندس موسوی احساس 
كرد كه س��ازمان برنامه از ایشان گرفته 
شده است بنابراین سعی كرد تا نهادی به 
موازات سازمان برنامه را در نخست وزیری 
تأس��یس كند. برای این وزارت شورای 
اقتص��اد و دبیرخان��ه ش��ورای اقتصاد، 
ستاد بسیج اقتصادی را تقویت می كرد. 
س��تاد طرح های دهه اول انقالب نیز كه 
ظاهراً برای راه اندازی یكسری طرح های 
عمرانی تأسیس شده بود چنین كاركردی 

داشت«. 
]ص 185. كتاب ا . س[

دكتر مسعود نیلی، معاون وقت سازمان 
برنام��ه ام��ا از زاویه ای دیگ��ر بی مهری 
نخست وزیر را بررس��ی می كند و دلیل 
اصلی این بی مهری را گرایش س��ازمان 
برنامه به اقتصاد مدرن و قبول نداش��تن 
س��از و كارهای اقتص��ادی می دان��د و 
می گوید: دس��تگاهی كه وظیفه اصلی 
آن ارائه طرح های جدید در مسائل اداره 
كشور بود به حاش��یه رانده شد. من فكر 
می كنم سازمان برنامه تقریباً تا سال 67 
و 68 كه مجدداً افكارنویس��ی با شهامت 
از داخ��ل آن مطرح ش��د و چالش های 
اجتماعی – سیاسی خاص خود را هم در 
پی داشت برای بیش از ده سال در رخوت 

و سكون قرار گرفت.]ص242[
وی در نق��د دوران مدیری��ت آق��ای 
میرحسین می افزاید: »یك نقد اساسی 
به دوران قبل از آقای هاشمی وارد است و 
آن این كه سازوكارهای اقتصادی را قبول 
نداش��تند. اقتصاد با یكس��ری انگیزه ها 
به حركت ادام��ه می دهد و بای��د به آن 
انگیزه  ها اهمیت داده ش��ود.  به نظر من 
این بزرگ تری��ن انتقادی اس��ت كه آن 
موقع وارد بود. مثل این می ماند كه شما 
بخواهید فرزندتان را دو جور تربیت كنید. 
یك روش این است كه قواعد روانشناسی 
رفت��اری را بپذیرید كه ب��ه مقتضای هر 
س��نی چه نوع رفتار و واكنش��ی داشته 
باشید. ضمن آنكه ممكن است پدر و مادر 
سلیقه خاص خود را به لحاظ نوع كاراكتر 

فرزندشان داشته باشند. 
اگ��ر آن پ��در و م��ادر قواع��د حاكم بر 
روانشناسی رفتاری را بپذیرند می توانند 
فرزند خود را به نحو موفقی تربیت كنند، 
چون قواعد را به رسمیت شناخته اند. علم 
روانشناسی می گوید اینها در نهاد افراد 
اس��ت و این چیزی نیست كه بتوان نفی 
ك��رد. در مقابل پدر و م��ادری را در نظر 
بگیرید ك��ه بخواهند تربی��ت مكانیكی 
فرزندشان را به عهده بگیرند و با عتاب و 
خطاب او را تربیت كنند و ممكن است به 

دلیل ساز و كارهای حاكم بر رفتار او كه به 
رسمیت شناخته نشده هر روز بیشتر او را 

در تقابل با خود قرار دهند. 
من فكر می كنم نوع نگاه ب��ه اقتصاد در 
كش��ور همانند نوع نگاه دوم است ... و به 
نظر من مجموعه ای��ن عوامل مهم ترین 
مس��ائلي بود كه اقتصاد هرچ��ه جلوتر 
می رفت به سمت یك اقتصاد دستوری 
حركت می كرد. به عن��وان مثال یكی از 
مسائلی كه آن زمان در برنامه اول مطرح 
بود - بعد ها به صورت قانون در برنامه اول 
مطرح ش��د - این بود كه الگوی مصرف 
باید برای همه مصارف مردم تدوین شود؛ 
یعنی پوشاک، خوراک، مسكن و همه چیز 
باید براس��اس یك الگوی مص��رف اجرا 
شود و همه موظف به اجرای آن الگو هم 
باشند. یعني وارد شدن در كوچك ترین 
محدوده ه��ای تصمیم گی��ری فردی و 
خصوصی. این ش��رایط جلوی رش��د و 

خالقیت را مي گیرد. 
]صص 4 و 283 كتاب 1 . س[

دكتر نیلی با انتقاد از ای��ن نوع تفكر كه 
نسبت به برنامه و بودجه در كشور وجود 
داشت می افزاید: پس از آنكه مشخص شد 
وزارت برنامه و بودجه رویكرد مورد قبول 
دول��ت را ندارد]زیرا گرای��ش به اقتصاد 
مدرن پیدا كرده بود[ در آن مقطع دولت 
به عنوان واكنش در مقابل این مس��أله 
بخشی از وظایف وزارت برنامه و بودجه را 
به نخست وزیری و زیر نظر نخست وزیری 

منتقل كرد. 
ستاد بس��یج اقتصادی، ستاد طرح های 
دهه انقالب و س��تاد بازس��ازی از جمله 
نهادهای��ی بودند كه در نخس��ت وزیری 
ش��كل گرفتند و بخش هایی از وظایف 
وزارت برنامه و بودجه را انجام می دادند. 

...]و[ یكی از مسائلی كه آقای موسوی با 
جدیت پیگیر آن بود كاهش سطح وزارت 
برنامه به یك س��ازمان تح��ت كنترل و 

نظارت نخست وزیر بود. 
روغنی زنجان��ی درباره نح��وه تضعیف 
وزارت برنامه و بودجه و انتقال آن به دفتر 
نخست وزیر كه در نهایت منجر به واكنش 
مجلس و مصوبه ارتقای سازمان برنامه و 
بودجه تا سطح معاون رئیس جمهور شد 
در صفحه 189 كتاب اقتصاد سیاس��ی 
توضیحی دارد كه خواندنی است: »ایجاد 
نهادهای موازی و ستادهای مختلف كه 
همان كار س��ازمان برنامه را می كردند، 
یكی از آن كارها بود كه در نهایت منجر 
به تضعیف جایگاه س��ازمان برنامه شد. 
ستاد بس��یج اقتصادی و ستاد طرح های 
دهه اول انقالب كه مهندس هاشمی طبا 
ریاست آن را بر عهده داشتند دو نمونه از 
این ستادها  و نهادهای موازی بودند. در 
واقع اختیارات و وظایف وزارت برنامه و 
بودجه به نخس��ت وزیر منتقل شد. این 
اختالف نظرهای بین دولت یواش یواش 
به مجلس نیز رسید در نتیجه تعدادی از 
اعضای كمیسیون برنامه و بودجه به ویژه 
آقای عبداهلل نوری كه در آن موقع رئیس 

كمیسیون بودند، به این فكر رسیدند كه رئیس سازمان برنامه و بودجه باید 
متفاوت از وزرا باشد بنابراین در فرایند تدوین و اصالح قانون اساسی آن را 

جزئی از تشكیالت ریاست جمهوری در نظر گرفتند. «

نهاد سازی پا به پا برای وزیر!
از دیگر ادعاهای میرحسین برای حل معضالت اقتصادی، نهادسازی 
و احیای ش��وراهای عالی بود )كه به بخش��ی از این نهادس��ازی در باال اشاره 
كردیم(. وی تغییرات مدیریتی در سطح وزرا و بانك ها كه منجر به بی ثباتی در 
سیاست ها می شد را به باد انتقاد گرفت. 
صرفنظر از درست یا غلط بودن شیوه 
مدیریتی در دولت نهم بررسی تجربه 
عملی میرحسین موسوی در دولتش 
ما را با مدل مدیریتی ایش��ان در حوزه 

اقتصاد آشنا می كند. 
مدل مدیریتی كه ایشان به خصوص در 
عرصه اقتصادی پیاده كرده بودند نه تنها 
باعث ش��ده بود كه نیروهای مدیریتی 
باعث سرخوردگی بشوند بلكه بعضاً به 

استعفای وزیران نیز منجر می شد. 
در مدل مدیریتی مهندس موسوی با كسانی كه همسو با نظر ایشان نبود دو 

مدل برخورد می شد. 
در مدل اول ایجاد نهادها و ش��وراهای موازی بود كه اتفاقاً سرنوشت سازمان 
برنامه و بودجه مورد عالقه ایشان كه بارها از تضعیف مراكز برنامه ریزی انتقاد 
كرده بودند دچار چنین سرنوشتی شد و كاماًل برخالف ادعای ایشان بود چرا 
كه ایشان در سال دوم مش��اورگذاری برای وزیران اقتصادی بود كه به تعبیر 
روغنی زنجانی باعث بروز بحران های متعددی شده بود و نتیجه  ای جز چالش 

و درگیری نداشت. 
روغنی زنجانی درباره مدل اول چنین توضیح می دهد:  وی به تكنوكرات های 
بدنه دولت باور اعتقادي نداشت. برای همین بود كه به ازای هر وزیر دو  یا سه 
مش��اور از طرف ایشان در جلسات نخس��ت وزیر و هیأت دولت حضور به هم 

می رساندند. 
این یكی از بزرگ ترین نقاط ضعف مهندس موس��وی بود. وزرا هم معموالً بر 
این باور بودند كه گویا نیروهای نخست وزیر به موازات آنها كار می كنند. این 
موضوع همیشه محل مناقشه و درگیری بود. دلیل عمده این همه، بدبینی آقای 
موسوی بود. در این نوع مدیریت فرد تجلی پیدا می كند، نگاه تردید  آمیز بود و 
به فرایندهای تصمیم گیری جنبه فردی می داد. مثالً در تصمیم گیری هایی كه 
در شورای عالی كشاورزی گرفته می شد وزیر جهاد، وزیر كشاورزی، وزیر نیرو 
و تعدادی از معاونانشان حضور پیدا می كردند و وقتی آقای مهندس موسوی 
وارد جلسه می شدند، تعدادی از مشاورانشان نیز به همراه ایشان وارد می شدند. 
مشاور كشاورزی ایشان آقای شریف زادگان بود، البته این مسأله ناشی از نظام 
سیاسی پس از انقالب بود. وزیر در یك فرایند بسیار پیچیده و پس از عبور از 
فیلترهای متعدد و گزینش های بسیار سخت مورد اتفاق نظر گروه ها و افراد 
قرار می گرفت و در نهایت به تأیید مجلس نیز می رسید. اما وقتی بر مسند كار 
می نشست در مقابل این وزیر یكسری نهادهای غیررسمی تقویت می شدند؛ 
مثل انجمن های اس��المی وزارتخانه ها و نهادهاي غیر شفاف دیگر ... جالب 
این بود كه این نهادها در نخس��ت وزیری نیز پایگاه قوی داشتند و به شدت 
مورد حمایت نخست وزیر بودند. مشاوران نخس��ت وزیر حكم وزیر در سایه 
داشتند، یكی از پناهگاه های انجمن های اسالمی وزارتخانه ها بودند. در واقع 
از طریق انجمن های اسالمی تصمیم گیری معاونان و وزرا و خط و ربط شان و 
نوع تفكرشان به نخست وزیر اطالع داده می شد كه معموالً این اطالعات غلط 

و از روی غرض بود. 
وجود فضاي بدبیني نیز مسائل را تشدید مي كرد به  جاي حل ریشه اي مسائل 
عمدتاً تالش بر این بود كه بین وزیر و نهادهاي غیررسمي قدرت در وزارتخانه ها 
باالنس و تعادل ایجاد شود... در اینجا   این را هم اضافه  مي كنم این برخوردها 
و بهادادن هاي بي مورد به انجمن هاي اسالمي و گسترش حیطه دخالت آنها 
در عملكرد وزیر، معاونان و كادر اداري وزارتخانه ها، موجب تخلیه ش��دن و 

سرخوردگي نیروهاي اداري و مدیریتي كشور شد.
درحالي كه نخست وزیر  كه خود وزرا را انتخاب و به مجلس معرفي كرده است، 
باید بتواند و این توانایي را داشته باشد كه با وزرا كار كند. اگر آنها را قبول ندارد 

بركنارشان كند، نه اینكه براي آنها بپا بگذارد.
...)به عبارت دیگر( یكي دیگر از ویژگي هاي آقاي مهندس موسوي این بود كه  w

w
w

.o
ur

pr
es

id
en

t.i
r

www.ourpresident.ir


30

ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

7 خرداد 88 - انفجار مبب در زاهدان 10 شهيد به جاي گذاشت 

9 خرداد 88 - حاميت 211 مناينده مجلس از احمدي نژاد 

9 خرداد 88 - مبب گذاري در هواپيامي حامل خامتي در پرواز اهواز - تهران 

بهاي چنداني به نهادسازي در تصمیم گیري ها نمي داد. این مسأله منجر به بروز 
بحران هاي متعدد شد... و مشاورگذاري به جاي نهادسازي، عملكرد و نتیجه اي 

جز چالش و درگیري نداشت.«)ص9و8و177(
اما مهندس براي محدودكردن قدرت وزرا و مسئوالن زیردست خود تنها از 
مدل مشاور بپا استفاده نمي كرد كه  بعضا به استعفاي وزیر منتهي مي شد. 
چنانچه بدنه دولت با خواست هاي او همراه نمي شد یا ناگزیر به تن دادن به 
نظرات دیكته شده مشاورانشان مي ش��د و یا به نوعي دستگاه مذكور با ابداع 
ستادهاي جدیدي چون ستاد بسیج اقتصادي، ستاد طرح هاي دهه اول انقالب 
و... به حاشیه رانده مي شد. روغني زنجاني درباره مدل دوم و چگونگي به حاشیه 
راندن و محدود كردن وظایف برخي وزارتخانه ها و  به خصوص سازمان برنامه 
و بودجه چنین مي گوید: ...ستاد بسیج اقتصادي با وظایف گسترده و متنوعي 
تشكیل و تقویت شده بود. موضوع فعالیتش به گونه اي بود كه در حیطه وظایف  
چندین وزارتخانه مي گنجید... ابتدا مدتي آقاي بهزاد نبوي سرپرستي آن را 
برعهده داشتند و بعد از مدتي آقاي میرزاده معاون اجرایي نخست وزیر ریاست 
آن را برعهده گرفتند. شرح وظایف آن ستاد هم فقط به چگونگي توزیع كوپن 
ختم نمي شد. مباحث قیمت گذاري و سیاست گذاري از شوراي عالي اقتصاد 
گرفته شد و در اختیار  ستاد بسیج اقتصادي كشور قرار گرفت. مهمترین دلیل 
تقویت این نهادهاي موازي نیز همان طوري كه گفتم عدم اعتماد به نهادهاي 
سنتي و نیاز به ابزارهایي براي پیشبرد كارها و دستورالعمل هاي خارج از روال 
قانوني موجود بود.  بارها اتفاق افتاد كه نخست وزیر با این سیستم بروكراسي 
و قانوني نهادهاي سنتي قادر به پیش��برد رأي و نظر خود نبود. بنابراین آن 
نهادهاي موازي بستري بودند براي اعمال نفوذ و پیش بردن برنامه ها. در واقع 
این نهادهاي موازي با وظایف و اعتبار و نفوذ ویژه، وزارتخانه ها  را به میادیني كه 
مي خواستند هل  مي دادند. طبیعي بود كه كار كردن در چنین شرایطي بدون 

چالش و درگیري  و صرف هزینه هاي زیادي نیست.

تقویت نهادهاي موازي
بارها وزرا در هیأت دولت از این نهادها و ش��یوه برخورد آنها گله 
مي كردند كه چرا از طریق نهادهاي قانوني كارها پیش نمي رود. حتي براي 
اعتراض به جلسه هیأت دولت هم نمي آمدند و در این رابطه نامه هاي بسیاري 

بین وزارتخانه ها و نخست وزیر ردوبدل شده بود.
ستاد طرح هاي دهه اول انقالب هم همینطور بود. این ستاد باتوجه به شرایط 
بسیار بد اقتصادي تولید سیمان، آهن آالت، ماشین آالت و قطعات یدكي و 
بسیاري از كاالها را به دقت مورد نظارت و كنترل خود داشت. تمام تالش 
آنها این بود كه تمام این منابع را به سمت طرح هاي موردنظر خودشان سوق 
دهند. طرح هاي آنها در اولویت قرار داشت و این موجب شد كه بسیاري از 
طرح هاي عمراني متوقف شوند و سازمان برنامه نیز بارها موظف به تخصیص 

منابع و امكانات مورد نیاز آنها شد.«)ص6و185(
روغني زنجاني درباره چرایي این برخورد میرحسین موسوي چنین مي گوید: 
»نظر مهندس موسوي این بود كه تعداد زیادي از وزرا به ایشان تحمیل شده 
و مورد توجه خاص ایشان نیست. بنابراین با تقویت نهادهاي موازي عملكرد 
آنها را تحت تأثیر ق��رار مي داد و به نوع��ي با این ش��یوه در وزارتخانه هاي 
تحمیلي اعمال نفوذ مي كرد. این باعث مي شد كه  درعمل ایشان به نحوي 
این را جبران كند و در آن حوزه اختیارات تام داشته باشد، مي آمدند و این 
موازي كاري ها را صورت مي دادند. البته درآن موقع هم اثر داشت. به نظر من 

با اصول مدیریت نوین اداره نمي شد.

حیاط خلوت و كسري بودجه
از جمله دیگر ادعاهاي تبلیغاتي میرحسین موسوي ایراد به نظام 
بودجه ریزي و كسري بودجه، واقع بینانه نبودن بودجه سازي جاري، انتقاد از 

كسري بودجه و همچنین تبدیل شدن بانك ها به حیاط خلوت دولت بود.
زنده یاد محسن نوربخش با بیان خاطرات خود تصویري از نحوه بودجه نویسي 
و چگونگي پركردن كس��ر بودجه  داد كه خواندن آن نه تنها خالي از لطف 
نیست بلكه به راحتي مي تواند عملكرد نخست وزیر هنرمند كشور را در حوزه 

اقتصاد كالن به تصویر بكشد.
خاطره دكتر نوربخش در صفحه 91 كتاب اقتصاد سیاس��ي چنین آمده است: 
»كسر بودجه تقریباً به رقمي معادل كل درآمدها رسیده بود. صحنه بسیار سختي 
بود. درهمان مقطع نیز گزارش سازمان برنامه و وزارت دارایي مبني بر اینكه از 
جهت اقتصادي تداوم كار دشوار خواهد بود، خدمت امام و سایر بزرگان رسید كه  
منجر به اخذ تصمیماتي شد. در واقع امكان مانور زیادي وجود نداشت و تالش ما 

هم بر این بود كه بتوانیم راه حلي براي كسري بودجه پیدا كنیم.«)ص91(

وي همچنین درباره نحوه تأمین كسري بودجه كه س��ال به سال رخ مي داد و افزایش 
مي یافت چنین مي گوید: این مسأله باعث نگراني بود. البته   كسري هم به این صورت 
بود كه در زمان تصویب بودجه براساس پیش بیني درآمد نفت و به صورت متعادل تنظیم 
مي شد اما در شش ماهه دوم س��ال، دولت اعالم مي كرد كه به علت افت قیمت نفت یا 
عدم امكان صدور، درآمد نفت حاصل نش��ده  و میزان��ي از درآمدها تحقق پیدا نكرده 
است. به همین دلیل كمبود را از طریق اس��تقراض از بانك مركزي جبران مي كرد. در 
این مورد هم بحث هاي زیادي صورت مي گرفت. براي بخشي از هزینه ها دولت از طریق 
اخذ مجوزهاي خاص اقدام مي كرد و بخشي هم كه به مجلس مي آمد، اجبارهایي بود 
كه مجلس جز اینكه به رغم باورهاي اقتصادي اش اقدام به تصویب و اجراي آنها كند، 

راه دیگري نداشت.«
زنده یاد نوربخش همچنین در ترسیم وضعیت اقتصاد آن ایام چنین مي گوید: »در آن 
زمان سازمان برنامه، گزارشي تهیه كرده بود و در آن پیش بیني شده بود كه باتوجه به 
تجربه چندسال گذشته اگر این روند ادامه پیدا كند ما با چه وضعیتي مواجه خواهیم 
شد. به طور مثال در بخش هاي پولي و مالي مانند كسر بودجه، تولید ناخالص داخلي، 
رشد نقدینگي و نرخ تورم پیش بیني هایي انجام شده بود. همین طور بخش واقعي اقتصاد 
كه به چقدر انرژي و به چه میزان پاالیشگاه نیاز داریم و نیاز به برق چقدر خواهد بود و 
كمبود آن چقدر است. به چه میزان سرمایه گذاري نیاز است و پیش بیني هایي از این 
قبیل در آن گزارش صورت گرفته بود. به طور كلي گزارش بسیار تكان دهنده اي بود. به 
این معنا كه نشان مي داد ما سال به سال با كسر بودجه هاي بیشتري مواجه هستیم. در 
نتیجه از یك طرف با رشد نقدینگي و تورم و از طرف دیگر با عدم رشد تولید ناخالص 
داخلي و درنتیجه كاهش درآمد ملي كش��ور و به تبع آن كاهش درآمد سرانه روبه رو 
بودیم. حتي براي حفظ وضع موجود در شرایطي كه گاهي با سه ساعت خاموشي در روز 
مواجه بودیم، مشكل داشتیم. در ارتباط با نیازهاي سوخت نیز با واردات بنزیني روبه رو 
بودیم كه براساس قیمت هاي آن مقطع پیش بیني شده بود و باید حدود 12 میلیارد دالر 
به ظرفیت نیروگاه سازي و حدود هشت میلیارد دالر به پاالیشگاه سازي اختصاص یابد. 
در واقع به 20میلیارد دالر سرمایه گذاري نیاز داشتیم كه چنین حجم سرمایه گذاري 
موجود نبود. از طرف دیگر امكان رشد تولید ناخالص داخلي نیز ممكن نبود. بنابراین 
نتیجه این گزارش این بود كه ما با افول روز به روز امكانات تولیدي كشور و تشدید عدم 
تعادل هاي اقتصادي و حالت انفجار آمیز و غی��ر قابل كنترل ناهنجاري هاي اقتصادي 

روبه رو هستیم. )صص3 و 92(
دكتر مسعود نیلي نیز در خاطرات خود  علت اصلي بروز رشد اقتصادي كسري بودجه 
در آن ایام را با اشاره به افكار میرحسین موسوي كه بیشتر از دو قشر اقتصاد بازار سنتي 
و چپي متأثر بود دخالت بیش از حد دولت مي داند و مي گوید: »این مسیر منجر شد به 
53درصد كسري بودجه در سال 67 كه وقتي این اتفاق افتاد فاصله قیمت هاي رسمي 

و قیمت هاي آزاد به باالترین حد خود در آن موقع رسید.«

تورم 25درصدي یا 30درصدي؟
افزایش گراني و تورم 25درصدي در دولت نهم دستمایه خوبي براي نامزدهاي 
دهمین دوره ریاس��ت جمهوري بود. آنچنان ك��ه كروبي با كارش��ناس معروف خود 
»ننه جون« در مناظره با احمدي نژاد به رئیس دولت نهم حمله كرد و میرحسین نیز خود 
را سردمدار كنترل تورم عنوان كرد و مدعي شد كه شاخ غول تورم را در صورت پیروزي 
خواهد شكست. صرف نظر از اینكه در سال گذشته تورم به رقم 10درصد نزدیك شد و 
پیش بیني هاي منابع داخلي و خارجي  حكایت از تورم تك رقمي در سال جاري دارد با 
نگاهي به آمار تورم در سال هاي مسئولیت میرحسین موسوي با رئیس جمهور دولت 
نهم مي توان به شعاري بودن این ادعا پي برد به خصوص آنكه به گفته موسوي در یكي 
از مصاحبه هایش در آن ایام مردم با درک بیشتر شرایط براي كشور سرمایه اجتماعي 

دكتر مس��عود نیلي در این باره معتقد بود: »اصوالً درنوع نگاه و زاویه مهندس 
موسوي به اقتصاد هیچ تغییري ایجاد نشده بود.  وي در سال 68 اقتصاد و مسائل 
پیچیده آن را درهمان اقتصاد 60 مي دید. از این لحاظ آقاي موس��وي یكي از 
اصولگراترین مسئوالن اجرایي كشور بعد از انقالب است. همان قواعد  و اصولي 
را كه وي در سال 60 داشت، بدون كمترین تغییري تا سال 68 حفظ كرد و تصور 

مي كنم هم اكنون نیز چنین است.
مهندس موسوي براي گسترش فعالیت هاي اقتصادي هرگز اعتقادي به استفاده 
از منابع خارجي نداشت و این چیزي بود كه تا آ خرین روز دولتش برآن پافشاري 
كرد. تصور  ایشان آن بود كه به هر قیمتي باید كشور را به صورت نقدي اداره كرد. 
ناگفته نماند شرایط وخیم اقتصادي دولتمردان را در سال 66 مجبور به استفاده 
از منابع خارجي تحت عنوان یوزانس كرد و اگرچه این شیوه بسیار نامطلوب، 
گران قیمت و كوتاه مدت استفاده از منابع خارجي بود، اما چون ایشان حاضر به 
پذیرش استقراض خارجي نبودند، دولت ترجیح داد گران ترین شیوه استفاده از 
منابع خارجي را به صورت غیرآشكار بپذیرد. ایشان همچنین معتقد به دخالت 
دولت در قیمت گذاري بودند و تالش كردند كه این اعتقاد خود را تا پایان نگه 

دارند.« )ص 278(
دكتر محسن نوربخش نیز درباره وضعیت پس از جنگ چنین مي گوید: »بعد از 
پذیرش قطعنامه تحوالت خاصي در بخش اقتصادي روي داد. یكي از آنها نوسان 
شدید نرخ ارز بود كه در آن زمان پیش بیني مي شد، مجدداً باال برود. همین طور 
بخشي از هزینه ها كه در ارتباط با تدارک جنگ بود از بودجه حذف و البته در 
مقابل یكسري نیازهاي جدید نیز مطرح مي شد. مانند چگونگي سرمایه گذاري 
در بخش انرژي. تا آن زمان بحث  استفاده از تسهیالت خارجي فقط در قالب 
یوزانس مطرح بود و قبل از این كه الیح��ه دولت )برنامه اول( به مجلس بیاید 
جلسات متعددي در مجلس برپا ش��د... چند خط فكري اصلي در این برنامه 
منظور شده بود كه توصیه مي شد به آنها توجه شود.  یكي مسأله استفاده از منابع 

خارجي بود كه بحث بسیار طوالني در مورد آن انجام شد.
حتي یك جلس��ه غیرعلني با حضور تمام اعضاي دولت و نمایندگان مجلس 
براي بررسي این موضوع برگزار شد. آقاي مهندس موسوي هم درجلسه حضور 
داشتند. بحث هاي مفصلي در ارتباط با استفاده از امكانات خارجي صورت گرفت 
و در نهایت مجلس به این جمع بندي رسید كه اگر مي خواهیم درداخل كشور 
بازسازي صورت گیرد و این سرمایه ها برگردد باید اجازه استفاده از منابع خارجي 

بدهیم كه البته دولت با آن مخالف بود.

اقتصاد صدقه اي یا كوپني
اقتصاد صدقه اي، از دیگر جمالت كلیدي میرحسین موسوي است كه 

هرازچندگاهي حتي پس از انتخابات نیز آن را تكرار مي كند.
وي جمله اي حكیمانه و البته كلي درمناظره با كروبي دارد كه مي گوید: »بنده 
درمقابل مردم تعهد مي كنم باز توجه ما به این قش��ر خواه��د بود. ما اقتصاد 
صدقه اي نخواهیم داشت، بلكه اعتقاد داریم اگر پول و امكاناتي در اختیار دولت 
است حق مردم است و باید به بهترین شكل هزینه شود تا كیفیت اقتصاد مردم 
ارتقا پیدا كند.« اگرچه این جمله در مناظره با كروبي كه مانند حراج گذاران 
اجناس عتیقه در هر دوره انتخاباتي میزان پول ماهانه به مردم را باال مي برد،  
صحیح باش��د اما با تكرار این واژه نش��ان داد كه روي سخنش رفیق گرمابه و 
گلستان وي نبوده، بلكه دولت نهم و دهم است و  مهم ترین دلیل به كار بردن 
این واژه به توزیع سود سهام عدالت میان مردم باز مي گردد. توزیع سود میان 
مردمي كه دس��ت كم در این دوره براساس اولویت و دهك هاي  پایین جامعه 

سهام عدالت دریافت كرده اند.
خوشبختانه براي تمام كساني كه ابتداي انقالب را به یاد دارند و طي این سال ها 
سكوت چندساله موسوي را از یاد نبرده اند، میرحسین موسوي را مبتكر آذوقه 
كوپني در ایران مي دانند. این ابتكار كه نش��أت گرفته از سیاست هاي  شبهه 
سوسیالیستي است این امكان را فراهم كرد تا كاالهاي اساسي مورد نیاز عموم 
بین همه از فقیر و غني به میزان مساوي تقسیم شود. به عبارت دیگر توزیع كوپن 
و جیره بندي كردن كاالهاي اساسي ابتدایي ترین كاري است كه سیاستمداران 
یك كشور در دوران جنگ و بحران انجام مي دهند و از این لحاظ مقایسه توزیع 
سهام عدالت كه از سوي ایشان به »اقتصاد صدقه اي« تعبیر شده با توزیع كوپن 

و جیره بندي كردن كاالهاي اساسي قابل قیاس نیست.
منابع:
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3(  كتاب اقتصاد سیاسي جمهوري اسالمي
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عظیمي بودند كه قناعت و ایثار را س��رلوحه كار خود قرار داده اند و در روندي طبیعي 
اكنون مردم كشور مصرف گراتر از ایام جنگ هستند.

براساس جدول )شماره 1( چنانچه معیار ركورد  زدن در یك سال باشد، نرخ تورم در 
سال  67 به 28/9درصد رسید كه در مقایسه با بیش��ترین سال افزایش تورم در دولت 
نهم با 25/4درصد حدود 3/5درصد اختالف دارد. اما اگر متوسط نرخ رشد تورم دركل 
چهارسال دولت دهم را بگیریم به عدد 16/525درصد مي رسیم كه درمقایسه با رشد 
متوسط تورم در چهار سال )1364 تا 1367 چهار سال آخر نخست وزیري( 21/8درصد 
مي باش��د. به عبارت دیگر اختالف افزایش رش��د تورم در دولت موسوي در مقایسه با 
دولت نهم اختالفي حدود 5درصد را نشان مي دهد. اما چرا افزایش تورم صورت گرفت؟ 
بررسي ها نش��ان مي دهد كه صرف نظر از ش��رایط جنگ مجموعه تصمیم گیري هاي 
اقتصادي كه عمدتاً برگرفته از نظرات میرحسین موسوي و تیم اقتصادي وي بود، اثرات 
بسیاري در ثبت ارقام رشد تورم درس��ال هاي مذكور داشته است كه مهمترین عامل آن 
اصرار بیش از حد میرحسین موس��وي براقتصاد دولتي و افتادن برمسیر دولتي تر شدن 
اقتصاد بود. دكتر مسعود نیلي در تأیید این تحلیل چنین مي گوید: »دولت تمام تالشش 
كنترل قیمت ها و گسترش نقش خود در اقتصاد بود.  این اقدام موجب افزایش تورم شد. از 
طرف دیگر رشد  تولید ناخالص ملي منفي بود و براي چندسال متوالي درآمدي عاید دولت 

غیر از صادرات نفت نبود.
هزینه هاي دولت كه افزایش یافت، براي تأمین مالي آن هیچ راهي نبود  جز استقراض از بانك 
مركزي. این هم یعني تورم بیشتر. به دنبال باالرفتن غیررسمي قیمت ها لزوم دخالت دولت 
در اقتصاد بیشتر شد. نتیجه این همه افزایش كسري بودجه و اتكاي بیشتر به استقراض از 

بانك مركزي و افزایش تورم بود.«)ص386(

فرصت هاي خارجي؛ از مخالفت تا ایراد
فرصت هاي اقتصادي از دست رفته ناش��ي از نحوه تقابل با خارج و پایین بودن 
س��رمایه گذاري خارجي محور دیگر شعار تبلیغاتي میرحسین موس��وي بود. وي بدون 
توجه به ش��رایط تحریم، دالیل پایین بودن س��رمایه گذاري خارجي را وضعیت آشفته 
سیاست گذاري ها، برنامه ها و مدیریت ها عنوان مي كرد، اما هیچ گاه به رغم داشتن سابقه وزیر 
امور خارجه عملكرد قابل قبول و عرضه اي را تا به كنون در این حوزه و در ارتباط با اقتصاد از 
كارنامه خود بروز نداده است. دلیل این امر نیز براساس شواهد و شنیده ها به نوع مدیریت و 
تفكر ایشان باز مي گردد كه مخالف استفاده از منابع خارجي بود. مهندس موسوي اگرچه 
در مصاحبه هاي انتخاباتي اش از عدم استقراض خارجي به عنوان یكي از نكات برجسته 
مدیریت خود درمقابل بدهي 80میلیارد دالري عراق پس از جنگ یاد مي كرد اما گفته هاي 
مسئوالن اقتصادي دولت وي حكایت از پافشاري برعدم استفاده از  منابع خارجي و عدم 
اعتقاد به استفاده از منابع خارجي حتي پس از جنگ دارد؛ سیاستي كه درنهایت منجر به 
بروز واكنش هاي افراطي در دولت هاي بعد شد و منجر به اتخاذ تصمیم سیاست هاي تعدیل 

و اخذ وام هاي بي حساب و كتاب خارجي با بهره هاي باال و كوتاه مدت شد.
به عبارت دیگر در شرایطي كه پس از جنگ گرایش مسئوالن و بدنه كارشناسي دولت به 
سوي اقتصاد مدرن بود اما میرحسین موسوي همچنان به مدیریت اقتصاد دولتي بدون 

استفاده از منابع خارجي اصرار مي ورزید. 

بهاي چنداني به نهادسازي در تصمیم گیري ها نمي داد. این مسأله منجر به بروز 
بحران هاي متعدد شد... و مشاورگذاري به جاي نهادسازي، عملكرد و نتیجه اي 

جز چالش و درگیري نداشت.«)ص9و8و177(
اما مهندس براي محدودكردن قدرت وزرا و مسئوالن زیردست خود تنها از 
مدل مشاور بپا استفاده نمي كرد كه  بعضا به استعفاي وزیر منتهي مي شد. 
چنانچه بدنه دولت با خواست هاي او همراه نمي شد یا ناگزیر به تن دادن به 
نظرات دیكته شده مشاورانشان مي ش��د و یا به نوعي دستگاه مذكور با ابداع 
ستادهاي جدیدي چون ستاد بسیج اقتصادي، ستاد طرح هاي دهه اول انقالب 
و... به حاشیه رانده مي شد. روغني زنجاني درباره مدل دوم و چگونگي به حاشیه 
راندن و محدود كردن وظایف برخي وزارتخانه ها و  به خصوص سازمان برنامه 
و بودجه چنین مي گوید: ...ستاد بسیج اقتصادي با وظایف گسترده و متنوعي 
تشكیل و تقویت شده بود. موضوع فعالیتش به گونه اي بود كه در حیطه وظایف  
چندین وزارتخانه مي گنجید... ابتدا مدتي آقاي بهزاد نبوي سرپرستي آن را 
برعهده داشتند و بعد از مدتي آقاي میرزاده معاون اجرایي نخست وزیر ریاست 
آن را برعهده گرفتند. شرح وظایف آن ستاد هم فقط به چگونگي توزیع كوپن 
ختم نمي شد. مباحث قیمت گذاري و سیاست گذاري از شوراي عالي اقتصاد 
گرفته شد و در اختیار  ستاد بسیج اقتصادي كشور قرار گرفت. مهمترین دلیل 
تقویت این نهادهاي موازي نیز همان طوري كه گفتم عدم اعتماد به نهادهاي 
سنتي و نیاز به ابزارهایي براي پیشبرد كارها و دستورالعمل هاي خارج از روال 
قانوني موجود بود.  بارها اتفاق افتاد كه نخست وزیر با این سیستم بروكراسي 
و قانوني نهادهاي سنتي قادر به پیش��برد رأي و نظر خود نبود. بنابراین آن 
نهادهاي موازي بستري بودند براي اعمال نفوذ و پیش بردن برنامه ها. در واقع 
این نهادهاي موازي با وظایف و اعتبار و نفوذ ویژه، وزارتخانه ها  را به میادیني كه 
مي خواستند هل  مي دادند. طبیعي بود كه كار كردن در چنین شرایطي بدون 

چالش و درگیري  و صرف هزینه هاي زیادي نیست.

تقویت نهادهاي موازي
بارها وزرا در هیأت دولت از این نهادها و ش��یوه برخورد آنها گله 
مي كردند كه چرا از طریق نهادهاي قانوني كارها پیش نمي رود. حتي براي 
اعتراض به جلسه هیأت دولت هم نمي آمدند و در این رابطه نامه هاي بسیاري 

بین وزارتخانه ها و نخست وزیر ردوبدل شده بود.
ستاد طرح هاي دهه اول انقالب هم همینطور بود. این ستاد باتوجه به شرایط 
بسیار بد اقتصادي تولید سیمان، آهن آالت، ماشین آالت و قطعات یدكي و 
بسیاري از كاالها را به دقت مورد نظارت و كنترل خود داشت. تمام تالش 
آنها این بود كه تمام این منابع را به سمت طرح هاي موردنظر خودشان سوق 
دهند. طرح هاي آنها در اولویت قرار داشت و این موجب شد كه بسیاري از 
طرح هاي عمراني متوقف شوند و سازمان برنامه نیز بارها موظف به تخصیص 

منابع و امكانات مورد نیاز آنها شد.«)ص6و185(
روغني زنجاني درباره چرایي این برخورد میرحسین موسوي چنین مي گوید: 
»نظر مهندس موسوي این بود كه تعداد زیادي از وزرا به ایشان تحمیل شده 
و مورد توجه خاص ایشان نیست. بنابراین با تقویت نهادهاي موازي عملكرد 
آنها را تحت تأثیر ق��رار مي داد و به نوع��ي با این ش��یوه در وزارتخانه هاي 
تحمیلي اعمال نفوذ مي كرد. این باعث مي شد كه  درعمل ایشان به نحوي 
این را جبران كند و در آن حوزه اختیارات تام داشته باشد، مي آمدند و این 
موازي كاري ها را صورت مي دادند. البته درآن موقع هم اثر داشت. به نظر من 

با اصول مدیریت نوین اداره نمي شد.

حیاط خلوت و كسري بودجه
از جمله دیگر ادعاهاي تبلیغاتي میرحسین موسوي ایراد به نظام 
بودجه ریزي و كسري بودجه، واقع بینانه نبودن بودجه سازي جاري، انتقاد از 

كسري بودجه و همچنین تبدیل شدن بانك ها به حیاط خلوت دولت بود.
زنده یاد محسن نوربخش با بیان خاطرات خود تصویري از نحوه بودجه نویسي 
و چگونگي پركردن كس��ر بودجه  داد كه خواندن آن نه تنها خالي از لطف 
نیست بلكه به راحتي مي تواند عملكرد نخست وزیر هنرمند كشور را در حوزه 

اقتصاد كالن به تصویر بكشد.
خاطره دكتر نوربخش در صفحه 91 كتاب اقتصاد سیاس��ي چنین آمده است: 
»كسر بودجه تقریباً به رقمي معادل كل درآمدها رسیده بود. صحنه بسیار سختي 
بود. درهمان مقطع نیز گزارش سازمان برنامه و وزارت دارایي مبني بر اینكه از 
جهت اقتصادي تداوم كار دشوار خواهد بود، خدمت امام و سایر بزرگان رسید كه  
منجر به اخذ تصمیماتي شد. در واقع امكان مانور زیادي وجود نداشت و تالش ما 

هم بر این بود كه بتوانیم راه حلي براي كسري بودجه پیدا كنیم.«)ص91(

وي همچنین درباره نحوه تأمین كسري بودجه كه س��ال به سال رخ مي داد و افزایش 
مي یافت چنین مي گوید: این مسأله باعث نگراني بود. البته   كسري هم به این صورت 
بود كه در زمان تصویب بودجه براساس پیش بیني درآمد نفت و به صورت متعادل تنظیم 
مي شد اما در شش ماهه دوم س��ال، دولت اعالم مي كرد كه به علت افت قیمت نفت یا 
عدم امكان صدور، درآمد نفت حاصل نش��ده  و میزان��ي از درآمدها تحقق پیدا نكرده 
است. به همین دلیل كمبود را از طریق اس��تقراض از بانك مركزي جبران مي كرد. در 
این مورد هم بحث هاي زیادي صورت مي گرفت. براي بخشي از هزینه ها دولت از طریق 
اخذ مجوزهاي خاص اقدام مي كرد و بخشي هم كه به مجلس مي آمد، اجبارهایي بود 
كه مجلس جز اینكه به رغم باورهاي اقتصادي اش اقدام به تصویب و اجراي آنها كند، 

راه دیگري نداشت.«
زنده یاد نوربخش همچنین در ترسیم وضعیت اقتصاد آن ایام چنین مي گوید: »در آن 
زمان سازمان برنامه، گزارشي تهیه كرده بود و در آن پیش بیني شده بود كه باتوجه به 
تجربه چندسال گذشته اگر این روند ادامه پیدا كند ما با چه وضعیتي مواجه خواهیم 
شد. به طور مثال در بخش هاي پولي و مالي مانند كسر بودجه، تولید ناخالص داخلي، 
رشد نقدینگي و نرخ تورم پیش بیني هایي انجام شده بود. همین طور بخش واقعي اقتصاد 
كه به چقدر انرژي و به چه میزان پاالیشگاه نیاز داریم و نیاز به برق چقدر خواهد بود و 
كمبود آن چقدر است. به چه میزان سرمایه گذاري نیاز است و پیش بیني هایي از این 
قبیل در آن گزارش صورت گرفته بود. به طور كلي گزارش بسیار تكان دهنده اي بود. به 
این معنا كه نشان مي داد ما سال به سال با كسر بودجه هاي بیشتري مواجه هستیم. در 
نتیجه از یك طرف با رشد نقدینگي و تورم و از طرف دیگر با عدم رشد تولید ناخالص 
داخلي و درنتیجه كاهش درآمد ملي كش��ور و به تبع آن كاهش درآمد سرانه روبه رو 
بودیم. حتي براي حفظ وضع موجود در شرایطي كه گاهي با سه ساعت خاموشي در روز 
مواجه بودیم، مشكل داشتیم. در ارتباط با نیازهاي سوخت نیز با واردات بنزیني روبه رو 
بودیم كه براساس قیمت هاي آن مقطع پیش بیني شده بود و باید حدود 12 میلیارد دالر 
به ظرفیت نیروگاه سازي و حدود هشت میلیارد دالر به پاالیشگاه سازي اختصاص یابد. 
در واقع به 20میلیارد دالر سرمایه گذاري نیاز داشتیم كه چنین حجم سرمایه گذاري 
موجود نبود. از طرف دیگر امكان رشد تولید ناخالص داخلي نیز ممكن نبود. بنابراین 
نتیجه این گزارش این بود كه ما با افول روز به روز امكانات تولیدي كشور و تشدید عدم 
تعادل هاي اقتصادي و حالت انفجار آمیز و غی��ر قابل كنترل ناهنجاري هاي اقتصادي 

روبه رو هستیم. )صص3 و 92(
دكتر مسعود نیلي نیز در خاطرات خود  علت اصلي بروز رشد اقتصادي كسري بودجه 
در آن ایام را با اشاره به افكار میرحسین موسوي كه بیشتر از دو قشر اقتصاد بازار سنتي 
و چپي متأثر بود دخالت بیش از حد دولت مي داند و مي گوید: »این مسیر منجر شد به 
53درصد كسري بودجه در سال 67 كه وقتي این اتفاق افتاد فاصله قیمت هاي رسمي 

و قیمت هاي آزاد به باالترین حد خود در آن موقع رسید.«

تورم 25درصدي یا 30درصدي؟
افزایش گراني و تورم 25درصدي در دولت نهم دستمایه خوبي براي نامزدهاي 
دهمین دوره ریاس��ت جمهوري بود. آنچنان ك��ه كروبي با كارش��ناس معروف خود 
»ننه جون« در مناظره با احمدي نژاد به رئیس دولت نهم حمله كرد و میرحسین نیز خود 
را سردمدار كنترل تورم عنوان كرد و مدعي شد كه شاخ غول تورم را در صورت پیروزي 
خواهد شكست. صرف نظر از اینكه در سال گذشته تورم به رقم 10درصد نزدیك شد و 
پیش بیني هاي منابع داخلي و خارجي  حكایت از تورم تك رقمي در سال جاري دارد با 
نگاهي به آمار تورم در سال هاي مسئولیت میرحسین موسوي با رئیس جمهور دولت 
نهم مي توان به شعاري بودن این ادعا پي برد به خصوص آنكه به گفته موسوي در یكي 
از مصاحبه هایش در آن ایام مردم با درک بیشتر شرایط براي كشور سرمایه اجتماعي 

دكتر مس��عود نیلي در این باره معتقد بود: »اصوالً درنوع نگاه و زاویه مهندس 
موسوي به اقتصاد هیچ تغییري ایجاد نشده بود.  وي در سال 68 اقتصاد و مسائل 
پیچیده آن را درهمان اقتصاد 60 مي دید. از این لحاظ آقاي موس��وي یكي از 
اصولگراترین مسئوالن اجرایي كشور بعد از انقالب است. همان قواعد  و اصولي 
را كه وي در سال 60 داشت، بدون كمترین تغییري تا سال 68 حفظ كرد و تصور 

مي كنم هم اكنون نیز چنین است.
مهندس موسوي براي گسترش فعالیت هاي اقتصادي هرگز اعتقادي به استفاده 
از منابع خارجي نداشت و این چیزي بود كه تا آ خرین روز دولتش برآن پافشاري 
كرد. تصور  ایشان آن بود كه به هر قیمتي باید كشور را به صورت نقدي اداره كرد. 
ناگفته نماند شرایط وخیم اقتصادي دولتمردان را در سال 66 مجبور به استفاده 
از منابع خارجي تحت عنوان یوزانس كرد و اگرچه این شیوه بسیار نامطلوب، 
گران قیمت و كوتاه مدت استفاده از منابع خارجي بود، اما چون ایشان حاضر به 
پذیرش استقراض خارجي نبودند، دولت ترجیح داد گران ترین شیوه استفاده از 
منابع خارجي را به صورت غیرآشكار بپذیرد. ایشان همچنین معتقد به دخالت 
دولت در قیمت گذاري بودند و تالش كردند كه این اعتقاد خود را تا پایان نگه 

دارند.« )ص 278(
دكتر محسن نوربخش نیز درباره وضعیت پس از جنگ چنین مي گوید: »بعد از 
پذیرش قطعنامه تحوالت خاصي در بخش اقتصادي روي داد. یكي از آنها نوسان 
شدید نرخ ارز بود كه در آن زمان پیش بیني مي شد، مجدداً باال برود. همین طور 
بخشي از هزینه ها كه در ارتباط با تدارک جنگ بود از بودجه حذف و البته در 
مقابل یكسري نیازهاي جدید نیز مطرح مي شد. مانند چگونگي سرمایه گذاري 
در بخش انرژي. تا آن زمان بحث  استفاده از تسهیالت خارجي فقط در قالب 
یوزانس مطرح بود و قبل از این كه الیح��ه دولت )برنامه اول( به مجلس بیاید 
جلسات متعددي در مجلس برپا ش��د... چند خط فكري اصلي در این برنامه 
منظور شده بود كه توصیه مي شد به آنها توجه شود.  یكي مسأله استفاده از منابع 

خارجي بود كه بحث بسیار طوالني در مورد آن انجام شد.
حتي یك جلس��ه غیرعلني با حضور تمام اعضاي دولت و نمایندگان مجلس 
براي بررسي این موضوع برگزار شد. آقاي مهندس موسوي هم درجلسه حضور 
داشتند. بحث هاي مفصلي در ارتباط با استفاده از امكانات خارجي صورت گرفت 
و در نهایت مجلس به این جمع بندي رسید كه اگر مي خواهیم درداخل كشور 
بازسازي صورت گیرد و این سرمایه ها برگردد باید اجازه استفاده از منابع خارجي 

بدهیم كه البته دولت با آن مخالف بود.

اقتصاد صدقه اي یا كوپني
اقتصاد صدقه اي، از دیگر جمالت كلیدي میرحسین موسوي است كه 

هرازچندگاهي حتي پس از انتخابات نیز آن را تكرار مي كند.
وي جمله اي حكیمانه و البته كلي درمناظره با كروبي دارد كه مي گوید: »بنده 
درمقابل مردم تعهد مي كنم باز توجه ما به این قش��ر خواه��د بود. ما اقتصاد 
صدقه اي نخواهیم داشت، بلكه اعتقاد داریم اگر پول و امكاناتي در اختیار دولت 
است حق مردم است و باید به بهترین شكل هزینه شود تا كیفیت اقتصاد مردم 
ارتقا پیدا كند.« اگرچه این جمله در مناظره با كروبي كه مانند حراج گذاران 
اجناس عتیقه در هر دوره انتخاباتي میزان پول ماهانه به مردم را باال مي برد،  
صحیح باش��د اما با تكرار این واژه نش��ان داد كه روي سخنش رفیق گرمابه و 
گلستان وي نبوده، بلكه دولت نهم و دهم است و  مهم ترین دلیل به كار بردن 
این واژه به توزیع سود سهام عدالت میان مردم باز مي گردد. توزیع سود میان 
مردمي كه دس��ت كم در این دوره براساس اولویت و دهك هاي  پایین جامعه 

سهام عدالت دریافت كرده اند.
خوشبختانه براي تمام كساني كه ابتداي انقالب را به یاد دارند و طي این سال ها 
سكوت چندساله موسوي را از یاد نبرده اند، میرحسین موسوي را مبتكر آذوقه 
كوپني در ایران مي دانند. این ابتكار كه نش��أت گرفته از سیاست هاي  شبهه 
سوسیالیستي است این امكان را فراهم كرد تا كاالهاي اساسي مورد نیاز عموم 
بین همه از فقیر و غني به میزان مساوي تقسیم شود. به عبارت دیگر توزیع كوپن 
و جیره بندي كردن كاالهاي اساسي ابتدایي ترین كاري است كه سیاستمداران 
یك كشور در دوران جنگ و بحران انجام مي دهند و از این لحاظ مقایسه توزیع 
سهام عدالت كه از سوي ایشان به »اقتصاد صدقه اي« تعبیر شده با توزیع كوپن 

و جیره بندي كردن كاالهاي اساسي قابل قیاس نیست.
منابع:

1( مناظره هاي كاندیداهاي دهمین دوره ریاست جمهوري
2( نظرات اقتصادي كاندیداهاي اقتصادي � مركز تحقیقات و پژوهش هاي صداوسیما

3(  كتاب اقتصاد سیاسي جمهوري اسالمي
4( مصاحبه هاي میرحسین موسوي در گفت وگو با سایت كلمه

اقتصاد صدقه اي، 

از ديگر جمالت 

كليدي مريحسني 

موسوي است كه 

هرازچندگاهي 

حتي پس از 

انتخابات نيز آن 

را تكرار مي كند

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


32

ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

مراكز تهیه و توزیع یا مراكز رانت
عزت  سحابي كه طي چند ماه اخیر طیف همفكران وي 
با میرحسین دیدار داشته اند، خود نیز یكي از عامالن اصلي دولتي كردن 
صنعت، بازرگاني و بانك ها در ابتداي انقالب ب��ود. وي درباره مراكز رانت 
چنین مي گوید:»10 رش��ته واردات بود كه مراكز تهیه و توزیع را تشكیل 
مي  دادند. تهیه و توزیع كاالهاي شیمیایي، كاال و منسوجات، آهن و فوالد، 
فلزات، ماشین آالت، علوفه و مواد كشاورزي و سرپرستي هر یك از اینها نیز 

به وزارتخانه هاي مربوط داده شد. 
این مراكز تا سال 68  كه آقاي هاشمي آمدند و برنامه  پنج ساله اول جمهوري 
اسالمي تهیه شد، همچنان فعال بودند. بعدها كه تجارت آزاد شد، همچنان 
این مراكز فعال بودند اما فعالیت آنها بسیار كم شده بود. اما در دوره 59 تا 
68 كل تجارت خارجي كش��ور را این مراكز انجام مي دادند و همین مراكز 
یكي از منابع فساد و جمع آوري رانت شدند. چرا كه بعد از اینكه ما از شوراي 
انقالب كنار رفتیم و دولت آقاي موسوي روي كار آمد، مراكز تهیه و توزیع 

در دست كساني افتاد كه داراي افكار خاص خود بودند.
 با این بهانه كه دولت فقط وظیفه خدمت دارد و نباید سودي ببرد بنابراین 
كاالها را با ارز دولتي وارد مي كردند، یكي دو تومان روي آن مي گذاشتند 
و آن را به بازار و تج��ار مي دادند. تجار هم در بازار ای��ن كاالها را به قیمت 
ب��ازار مي  فروختند. خ��ود بنده چندین م��ورد را در بین پارچه فروش��ان، 
لوازم التحریر فروشان و غیره شاهد بودم كه كاالها را با قیمت ارز هفت توماني 
مي گرفتند و با قیمت شانزده، هیجده، بیست و بیست و هفت دالر در بازار 
مي فروختند. چرا كه قیمت دالر سیر صعودي داشت. به این ترتیب رانت ها 

در آنجا جمع مي شد.«
عادلي نیز درباره آش��فتگي هاي به وجود آمده از اختالف نرخ ارز و تاثیرات 
آن كه در نهای��ت منجر به تصمیم یكسان س��ازي نرخ ارزش ش��د چنین 
مي گوید:»در آن زمان آشفتگي اقتصاد از نظر قیمت ها بود كه هیچ راهي جز 
تصحیح آن انحرافات در مناسبات اقتصادي وجود نداشت. تنها چاره ما این 
بود كه نرخ ارز را به حالت واقعي برگردانیم. در تابستان 68 نرخ ارز آزاد از 
138 تا 142 تومان نوسان داشت، در حالي كه نرخ رسمي هفت تومان بود و 
به دلیل این تفاوت یك سري نرخ هایي بین این دو وجود داشت. نرخي براي 
صادرات میوه و سبزیجات، یك نرخ براي صادرات كاالهاي سنتي و فرش و 

یك قیمت هم براي واردات كاالهاي ضروري مثل كاغذ.
 در آن زمان نرخ هاي رسمي و غیررس��مي ارز در كشور حدود 12 نرخ بود 
كه این موضوع انحرافات زیادي را در اقتصاد  ایجاد كرده بود و هیچ چاره اي 
جز كاهش تعدد نرخ وجود نداشت. براي سامان دادن این كار گفتیم این 
نباش��د كه هر كاالیي بسته به اینكه چه كس��ي آن را وارد مي كند نرخش 
تعیین شود. چون قباًل این گونه بود. من وارد جزئیات این مسأله نمي شوم 

چون سیاسي مي شود.«
وي در اصرار به پاسخ گفت وگو كننده و جواب این سؤال كه حاال اگر ممكن 

است تا حدي توضیح بدهید؟ مي افزاید:»مثالً یك گروهي مي توانستند نرخ ارز را گاهي 
18/5 تومان بگیرند. برخي دیگر با نرخ 32 تومان، تعداد دیگر با قیمت هفت تومان. 

بنابراین در برخي  اوقات یك كاالیي با سه نرخ متفاوت وارد جامعه مي شد.« 
وي در ادامه و در پاس��خ به این سؤال كه یعني بس��ته به اینكه وارد كننده چه كسي 
باشد و به كجا وابسته باشد قیمت كاالي وارداتي و نرخ ارز پرداختي تعیین مي  شد، 
مي گوید:»وارد كننده اي كاالیي را با ارز آزاد وارد مي كرد و همزمان همان كاال با ارز 
هفت تومان و 32 تومان و 19 تومان هم توسط افراد دیگري وارد مي شد؛ تمام آنها به 
نرخ آزاد در بازار به فروش مي رسیدند. اما وارد كننده هاي مختلف با قیمت هاي متفاوت 
وارد مي كردند. در نتیجه سودهاي مختلفي مي بردند كه ما به این كار خاتمه دادیم.

]ص 482 و 481 كتاب اقتصاد سیاسي جمهوري اسالمي [

رانت براي فراریان
روغني زنجاني رئیس سازمان برنامه میرحسین موسوي نیز برداشت خود را 
از ریشه ها و تبعات رانت هاي آن دوران چنین بازگو مي كند:»به دلیل سیستم كنترل 
قیمت، آدم هاي متدیني كه معتقد بودند باید مقررات دولت و بازوي كارشناسي آن 
را به لحاظ شرعي رعایت كرد، آسیب دیدند. در نتیجه یك نسل جدید در بازار شكل 
گرفت كه اصاًل اعتقادي به اینها نداش��تند. در اواخر دوره آقاي موسوي مالحظه شد 
آدم هاي بازاري متدین و پایبند آسیب دیده اند. البته نه همه آنها، بنابراین گروه جدید یا 
بازرگان هایي كه اصالً به لحاظ شرعي مقید نبودند، یك دفعه باال آمدند. حتي مي بینیم 
در این دوره و در دوره بعد هم همین طور افرادي كه زماني تاجر، صنعت گر و بازرگان 
بودند و از ایران رفته بودند، در فرآیند واردات به ایران به شدت پولدار شدند. ضمن آنكه 
فكر مي كردند به نظام هم وابستگي ندارند... در واقع كوپن موجب جابه جایي طبقاتي 
بسیاري از افراد و گروه ها شد. افراد نوكیسه و آدم هاي تازه به دوران رسیده محصول 

این دوره و دوره بعدي هستند.«]ص163[

هدیه دولتي به نوكیسه ها
محمدعلي نجف��ي، وزیر آموزش و پرورش میرحس��ین موس��وي و رئیس 
اسبق س��ازمان برنامه و بودجه نیز درباره چگونگي اس��تفاده از رانت توسط اشخاص 
مي گوید:»رانت ها و مسائلي كه در دوره جنگ داشتیم، عمدتاً از همان روش سیستم 
دولتي اقتصاد، به این افراد ]رانت خوار[ داده شد. یا همین طور ارز ارزان قیمت كه در 

اختیار یك عده قرار مي گرفت و آنها استفاده اش را مي بردند.
...به نظرمن،  ای��راد اصلي در ارتباط با تصمیم گیري ها، گرای��ش بیش از حد دولت به 
اقتصاد دولتي و كوپني ب��ود. من فكر مي كنم گرایش دولتي ب��ه تصمیم گیري ها در 
چارچوب اقتصاد دولتي، در آن سال ها زیاد بود. به ویژه تیمي كه توسط آقاي میرزاده 
و یك عده از دوستانشان به عنوان ستاد اقتصادي نخست وزیر ایجاد شده بود. آن تیم 
به تفكرات اقتصاد دولتي بیش از آنچه كه الزمه آن دوران و الزمه اداره جامعه در یك 
شرایط جنگي بود، دامن مي زد. بزرگ ترین ایراد آن سال ها همین است. اگر دولت نگاه 
مثبت تري به فعالیت هاي بخش خصوصي و كم كردن نقش دولت در آن جاهایي كه 

مؤثر بود داشت، مي توانست جلوي بسیاري از رانت ها را بگیرد.

  چگونگي شکل گیري اولین هسته هاي رانت خواري در دولت موسوي 

نوكيسه هاي كوپني
منتقدان نخست وزير سابق، رشايط استثنايي نايش از جنگ را مي پذيرند ويل در هامن حال وي را متهم مي كنند، با پافشاري در پيشربد يك سياست شبه سوسياليستي و آميخته با 

مشاوره هاي اقتصاد سنتي نه تنها فروريزي اقتصاد ايران را طي اين دوران شدت بخشيده كه در آن رشايط جامعه اخالقي نخستني نطفه هاي رانت خواري و زايش افراد نو كيسه 

را براي اولني بار پس از انقالب در پي داشته است و در حقيقت موجب شده كه اخالق در حوزه اقتصاد از آن مقطع خدشه دار شود. 

اين در حايل است كه موسوي طي يكسال گذشته دستگاه اداري را متهم به كم كاري در حوزه مقابله با مفاس��د اقتصادي مي كند و مدعي است، بايد دوباره اخالق مداري را به 

دولت بازگرداند. توصيف چگونگي شكل گريي افراد نوكيسه از زبان مديران وقت نخست وزير كه بعضاً حاميان اصيل او نيز به شامر مي آيند، انگيزه هاي مريحسني موسوي را براي 

بازگشت به قدرت منايان مي كند.  به خصوص آنكه نه تنها اغامض هاي سؤال برانگيزي در مواجهه با پديده رانت خواري و ظهور  افراد نوكيسه داشته بلكه با شيوه عملكرد وي عماًل 

كساين از رانت هاي ويژه برخوردار شده اند كه به گفته روغني زنجاين، وزير برنامه ريزي اعتقاد چنداين هم به انقالب اسالمي نداشته اند.

در حقيقت مريحسني موسوي با اجازه دسريس برخي افراد به واردات در كنار ارصار به شناور بودن نرخ ارز كه به گفته دكر عاديل رئيس كل بانك مركزي دولت هاشمي و مديركل 

مريحسني موسوي در وزارت امور خارجه، تا 12 نرخ وجود داشت و زمينه ظهور و بروز ويروس رانت خواري را در اقتصاد اخالقي و جنگي آن ايام فراهم كرد. 

تا همزمان با عده اي كه در جبهه هاي دفاع مقدس از جان و مال خود مي گذشتند، برخي ديگر در داخل و خارج كشور، با اغامض هاي نخست وزير كيسه هاي خود را فربه و فربه تر 

كنند. گزارش زير به چگونگي شكل گريي رانت و تولد افراد نوكيسه و كم كاري ها و فشارهايي مي پردازد كه مانع از مقابله جدي با اين پديده مي شد.
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9 خرداد 88 - رضايي: موسوي برنامه اي براي اقتصاد كشور ندارد 

9 خرداد 88 - احمدي نژاد حجم سنگني تهمت و هتايك در تاريخ كشور يب سابقه است 

10 خرداد 88 - پيوسنت اعضاي شاخص حزب مشاركت در 6 استان غريب به كرويب 

در آن ده ساله جنگ تحمیلي خیلي از ثروتمندان فعلي كشور به ناحق ثروتمند شدند. 
از همان دوران و در شرایط جنگ رانت هایي وجود داشت و فعالیت هاي زیرزمیني و 
بازار سیاهي كه در چارچوب آن فعالیت ها اتفاق مي افتاد، درآمدهاي كالني را به این 
گروه هاي تازه به دوران رسیده منتقل كرده بود. اگر  دولت نگاه مثبت تري به اقتصاد 
بخش خصوصي داشت، مي توانست جلو نابساماني ها و رانت ها را بگیرد و هم مي توانست 
تا حدودي بنیادهاي اقتصاد را قوي تر كند به گونه اي كه در س��ال هاي 65 و 66 با آن 

بحران هاي حاد اقتصاد و ضعف شدید تولید  مواجه نشدیم.]ص386[
وي در پاسخ به این كه تالشي براي گرفتن سیستم توزیع از این افراد نشد، به هر حال 
دولت نیز مي دانس��ت كه چه رانت هایي نصیب اینها مي شود؟ گفت:»به نظر من اگر 
هم تالشي شد موفقیت آن كم بود. دالیل این موفقیت هم متعدد است. فكر مي كنم 
خود مهندس موسوي به عنوان نخست وزیر قطعاً  مي خواست برخي از این گلوگاه هاي 
اقتصادي كشور... از اختیار آنها خارج شود ولي عماًل یا میسر نبود یا برنامه دقیقي براي 
موفقیت در این كار نداش��تند....«. نجفي همچنین در خص��وص علت قدرت گرفتن 
نهادهاي موازي كه فعالیت هاي رانتي داشتند در دوران میرحسین موسوي مي گوید:... 
این كه برخي بنیاد و نهاد ها در زمان آقاي موس��وي رشد پیدا كرده و قدرت بیشتري 
كس��ب كردند، معلول سیاست هایي بود كه بر عدم ش��فافیت و جلوگیري از فعالیت 
اقتصادي به صورت رقابت تاكید داش��ت. ضمن اینكه ممكن بود در یك جاهایي به 
عنوان علت عمل كند. البته تا یك حدي توانایي برخورد و مقابله با بنیادها و جلوگیري 

از این فعالیت هاي رانت طلبانه وجود داشته است.
... به نظر من یك جاهایي ایشان]آقاي مهندس موس��وي[ نمي خواستند وارد عمل 
ش��وند، كما اینكه برخي از این رانت ها و یا ایجاد برخي از این مراكز را خود دولت به 
دالیل سیاسي یا غیرسیاسي تجویز مي كرد. بنابراین دولت كه خودش اینها را تجویز 
مي كند، نمي تواند جلوي برخي دیگر بایستد. البته این فقط بحث دولت آقاي مهندس 

موسوي نبود. بعد از ایشان هم این مسأله ادامه داشت.]ص 2و6  و 381[

ماهي ریزي براي توربه دستان
دكتر مسعود نیلي نیز درباره تحلیل اقتصادي شكل گیري رانت خواران در 
آن دوره چنین  مي گوید: »دولت تمام تالش��ش كنترل قیمت ها و گسترش نقش 
خود در اقتصاد بود. این اقدام موجب افزایش تورم مي شد. از طرف دیگر رشد تولید 
ناخالص  ملي منفي بود و براي چند سال متوالي درآمدي عاید دولت غیر از صادرات 

نفت نمي شد.
هزینه ه��اي دولت كه افزای��ش یافت، براي تأمی��ن مالي آن هیچ راه��ي نبود جز 
استقراض از بانك مركزي. این هم یعني تورم بیشتر. به دنبال باال رفتن غیررسمي 
قیمت ها، لوازم دخالت دولت در اقتصاد بیشتر شد و قس��متي از این اتفاق افتاد و 
فاصله قیمت ها رس��مي و قیمت هاي آزاد به باالترین حد خود تا آن موقع رس��ید. 
اقتصاد سنتي هم از این شكاف بین قیمت هاي رسمي و آزاد حداكثر سود را مي برد 

و برد.«
»بخش خصوصي هم یك بخش خصوصي تجاري و س��نتي بود. این بخش در آن 
زمان بیشترین اس��تفاده را از فرصت پیش آمده ناش��ي از سیاست هاي دو قیمتي 

كرد.«  ]از س��وي دیگر[ »هرچه فاصله بین نرخ ارز رسمي و غیررسمي 
افزایش مي یافت آنهای��ي كه توانایي دریافت موافق��ت اصولي از وزارت 
صنایع را داشتند، رانت استفاده از سهمیه ارزي به دست مي آورند كه به 

اندازه فاصله دو قیمت رسمي و غیررسمي ارز براي آن فرد سودآور بود.
فاصل��ه ش��مار موافقت ه��اي اصولي ك��ه در آن زم��ان صادر ش��ده با 

سرمایه گذاري صنعتي اي كه انجام شده، بسیار زیاد است.«
»به نظر من آن اقتصادي كه در آن سال ها ترویج و حمایت مي شد هرچه 
بیشتر اقتصاد ما را از اقتصاد رقابتي دور و به یك اقتصاد تجاري نزدیك 
مي كرد و با افزایش نقدینگي و ایجاد فرصت هاي س��ودآور بیشتر براي 

بخش خصوصي تجاري و سنتي همراه بود.]ص286[
 ...آخرین صحبت هم این است كه افرادي كه ما به آنها نوكیسه مي گوییم، 
افرادي هس��تند كه بدون صالحیت هاي الزم تخصصي و خالقیت هاي 
فردي ب��ه مكنت مالي رس��یده اند. آنها كس��اني بودند كه توانس��تند از 
فاصله ایجاد ش��ده بین دو قیمتي و چن��د قیمتي حداكثر اس��تفاده را 
بكنند... در واقع كساني با اعمال یكسري سیاس��ت ها، ماهي هایي را به 
رودخانه مي ریختند كه مي دانس��تند در پایین دس��ت رودخانه افرادي 
با تورهایي كه پهن كرده اند، حداكثر استفاده را خواهند برد. آنهایي كه 
در پایین رودخانه در كمین نشس��ته بودند، كوچك ترین هزینه  را براي 
این صیدهاي عظیم خود پرداخت نمي كردند.« این تعبیر دكتر نیلي در 
حقیقت كنایه به دولتمردان آن دوره بود كه بر خالف نظر كارشناس��ي 
بدنه دولت، همچنان اصرار به اقتصاد دولتي و اش��تباهات خود داشتند. 
اما نكته كلیدي اي كه به نظر نگارنده، دستگاه هاي ناظر باید در این باره 
از مسئوالن وقت آن دوره به خصوص میرحس��ین موسوي بازخواست 
كنند، اصرار بر ادامه راه و مسیر اش��تباهي بود كه منجر به ظهور طبقه 
موسوم به نوكیسه ها شد كه حتي در مقابل تغییرات براي بهبود شرایط 

مقاومت مي كردند.
به عنوان مثال دكتر مس��عود نیلي خاطره اي جالب از اصرار میرحسین 
موسوي بر ادامه استفاده برخي خواص از وضعیت نرخ ارز دارد كه مطمئناً 
به عنوان یكي از سندهاي اقتصادي آن دوره قابل پیگیري است. مسعود 
نیلي مي گوید:»من یادم هست كه در حال خواندن كتاب برنامه كالن در 
ش��وراي اقتصاد براي تصویب یا اظهارنظر آنها بودم تا به قسمت نرخ ارز 
رسیدم، یك جمله اي در آنجا بود كه این جمله در حقیقت اذعان مي كرد 
به رغم تورمي كه در كشور بوده، نرخ ارز ثابت نگه داشته شده است و این 
اقدام آثار نامطلوبي هم در پي داشته است. همین كه من وارد بحث شدم 
تا راجع به نرخ ارز صحبت كنم آقاي مهندس موس��وي بحث را متوقف 
كردند و گفتند كه من اصاًل آمادگي شنیدن بحث راجع به این موضوع را 
ندارم و اگر مي خواهید راجع به این موضوع بحث كنید من جلسه را ترک 
مي كنم و آقاي زنجاني جلسه را اداره خواهند كرد. در نتیجه آن موضوع 

كاماًل كنار گذاشته شد.«]ص293[

دكر مسعود نييل 

مي گويد: »دولت 

متام تالشش كنرل 

قيمت ها و گسرش 

نقش خود در 

اقتصاد بود. اين 

اقدام موجب 

افزايش تورم مي شد
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10 خرداد 88 - افشاي طرح ميلياردي فائزه هاشمي براي دخران فريوزه اي در رسانه ها 

11 خرداد 88 - احمدي نژاد: تنها روزنامه منتقد دوره نخست وزيري را مي خواستند تعطيل كنند 

11 خرداد 88 - اغتشاش هواداران موسوي در هاميش خودجوش دانشجويان حامي احمدي نژاد

به اعتقاد صاحبنظران علم سیاست، یك سیاستمدار هنگامي كه 
پاي در عرصه سیاست مي گذارد، باید براي حركت در این عرصه 
بر سه اصل اساسي تكیه كند: نخس��ت آنكه به گونه اي عمل كند كه در 
عرصه سیاست باقي بماند. دوم آنكه بماند و موفق بماند و آراي مردم را به 
خود جلب كند و نهایتاً اینكه بماند، موفق بماند و بتواند این موفقیت را 
ادامه دهد. با مطالعه رفتارهاي میرحسین موسوي در یك سال گذشته 
این واقعیت به اثبات مي رس��د كه عملكرد او با عقالنیت و عرف سیاسي 
مطابق نبوده و او تدریجاً هر سه مرحله را وانهاد و از آنها گذشت. اینجاست 
كه تعبیر ورود او به كوچه بن بس��ت سیاس��ت معنا و مفهوم عیني پیدا 
مي كند. چه آنكه او پس از 20 سال سكوت و دوري از مناصب اجرایي، به 
تعبیر خودش – چنانكه در اولین بیانیه اعالم كاندیداتوري تصریح كرده 
بود- براي »استقرار جامعه ارزشي مبتني بر آموزه هاي اسالم ناب محمدي 
و متكي بر اندیشه هاي حضرت امام« گام در مبارزات انتخاباتي نهاد؛ اما 
دیري نپایید كه او با اتخاذ روش هاي غیر دمكراتیك و غیرقانوني، بسیاري 
از آموزه هاي اسالم، روش هاي امام و قواعد حقوقي و قانوني را زیر پا نهاد. 
شاید به همین دلیل اس��ت كه برخي تحلیلگران سیاسي اولین اشتباه 

موسوي را اعالم كاندیداتوري وي مي دانند.

تناقضات و اشتباهات استراتژیک موسوي
 1- اصالح طلبي كه دائم به اصول مراجعه مي كند

میرحسین موسوي اصرار داشت كه همواره از خود چهره اي فراجناحي 
نزد افكار عمومي خصوصاً مس��تقل از اصالح طلبان ترسیم كند كه اگر 
مي توانست، این رویكرد برگ برنده او مي شد. وي سعي كرد و با اتكا به 
س��ابقه خود در دوره امام )كه بعدها حامیان او اصرار داشتند از عبارت 
نخس��ت وزیر امام درباره او بس��یار اس��تفاده كنند( توجهات منتقدین 
هر دو جناح را به خود جلب كند، اما پس از پیون��د خوردن با جریانات 
اصالح طلب و چهره هاي امتحان پ��س داده نزد مردم، عماًل در تفكرات 
آنها هضم ش��د. او در پیوند با اصالح طلبان تا بدانجا افراط كرد كه افراد 
تندرو و جبهه مشاركت و سازمان مجاهدین انقالب به تصمیم گیرندگان 
اصلي و فعال ستادهاي او تبدیل شدند و این تناقض آشكاري بود با آنچه 

ادعا مي كرد.

 2- ایجاد تزلزل در افکار عمومي
 یكي از اشتباهات جریان اصالحات و میرحسین موسوي ایجاد موجي از تزلزل نزد 
افكار عمومي بود به گونه اي كه گفته مي شد او تا 14 بهمن براي حضور در انتخابات 
همچنان تردید داشته است و تا چند ماه مانده به انتخابات هنوز مشخص نبود بین 

خاتمي و موسوي چه كسي كاندیدا خواهد شد.
خاتمي روزي از آمدن و متقاعد ش��دن خ��ود مي گفت و روزي با اع��الم »یا من یا 
میرحسین« بردامنه ابهامات و تعارضات دروني جبهه اصالحات مي افزود و همین 

تناقض گویي ها موجي از سردرگمي را در میان حامیان آنها ایجاد كرد.
3- نه به  احمدي نژاد

 موس��وي و حامیان او به جاي اثبات خود، روي »رأي نه به احمدي نژاد« حس��اب 
ویژه اي باز كرده بودن��د. از این رو تمام توجهات خ��ود را روي تخریب چهره رقیب 
متمركز كردند و خواس��تند با بهره گی��ري از الگوي »نه به هاش��مي« در انتخابات 
س��ال 84، احمدي نژاد را از میدان به دركنند. غافل از آنكه مقایس��ه این دو مقطع 
تاریخي اساساً اشتباهي بود كه آنها مرتكب شدند. در حالي كه شرایط براي پیروزي 
احمدي  نژاد به خاطر فعالیت هاي مردم گرایانه او مهیا بود، میرحسین و حامیان او 
دچار خبطي تاریخي شده و با شبیه سازي انتخابات سال 84 تالش كردند موجي از 
رأي سلبي علیه احمدي نژاد ایجاد كنند، در حالي كه »نه به هاشمي« در آن مقطع 
در بین مردم وجود داش��ت و هر انتقادي به او، به منزله ورود یك رأي به سبد آراي 
احمدي نژاد بود. میرحسین موسوي كه همواره دم از بي ثباتي و وضعیت بحراني كشور 
مي زد و در عین حال خود را یگانه ناجي وضعیت آشفته كشور معرفي مي كرد، تمام 
تالش خود را صرف تخریب رقیب انتخابات��ي خویش یعني احمدي نژاد كرده بود و 

براي حل آشفتگي هاي مورد ادعاي خود هرگز طرح و برنامه اي ارائه نكرد.
4-  درخواست ابطال انتخابات و پیگیري مطالبات در كف خیابان ها

 میرحسین موسوي با ادعاي تقلب در انتخابات یكي از بزرگ ترین اشتباهات سیاسي 
خود را مرتكب ش��د. او با این ادعا به چارچوب هایي اعتراض ك��رد كه رقابت هاي 
انتخاباتي را در درون همان چارچوب ها آغاز كرده ب��ود و بر خالف ادعاي خود كه 
براي آشفتگي هاي نظام مدیریتي و تبعیت از قانون »اعالم خطر« كرده بود، پس از 
شكست در انتخابات بزرگ ترین رفتارهاي غیرقانوني را كه از آن به »جرم بزرگ« 
تعبیر گردید، مرتكب شد. موس��وي با اتخاذ این رویكرد غیر عقالني و غیر منطقي 
عماًل نظام را با دشواري هایي مواجه كرد كه سرآغاز سلسله خطاهاي او شد و همین 
مواضع بود كه از او نه چهره اي منتقد و مش��فق انقالب كه چهره اي خارج از نظام و 
در قامت یك اپوزیسیون و رادیكال ساخت. چنانكه خود او نیز چندي پیش به پیاده 

شدن از كشتي نظام اعتراف كرد.  
5- دور شدن از گفتمان حضرت امام)ره( و انقالب

 موسوي و حامیان او تبلیغات زیادي به راه انداختند تا به افكار عمومي اثبات كنند، 
روش هاي در پیش گرفته شده در سال هاي اخیر خصوصاً  در دولت احمدي نژاد به 
دوري از گفتمان امام)ره( و انقالب منجر شده اس��ت. از این رو با ترسیم چهره اي 
از موسوي به عنوان ناجي انقالب، یگانه راه بازگشت به گفتمان امام)ره(، انقالب و 
عدالت را در گرایش به موسوي ترسیم كردند، اما چندي نگذشت كه این شعار و ادعا 
نیز به سرعت رنگ باخت و با قرار گرفتن موسوي در مسیر شعارهاي لیبرالیستي 
دیكته شده از سوي سران مشاركت و مجاهدین انقالب، او عماًل از گفتمان امام)ره( 

و انقالب فاصله گرفت.
 6- توهم پیروزي

میرحسین موس��وي تحت تأثیر فضاس��ازي هایي كه از س��وي رادیكال ها براي او 
مهندسي شده بود، دچار توهمي شد كه او پیش از آن در یك سخنراني در دانشكده 
فني دانشگاه تهران در سال 77 بدان پرداخته و آن را رد كرده بود و آن عبارت بود 
از »توهم توطئه«. وي در این باره گفته بود، برداشت من این است كه این گفتمان 
یعني توهم توطئه مورد حمایت غرب و دوستان غرب است. او معتقد بود این گفتمان 
به صورت افراطي از سوي افراد و گروه هاي حاش��یه اي انقالب مطرح و توسط آنها 

تحلیل رفتار میرحسین موسوي 
در انتخابات دهم

بازي در بن بست سياست
 انتخابات ده��م رياس��ت جمهوري از ح��وادث بزرگ 

تاريخي است كه با حضور حداكرثي مردم، جشنواره اي از 

دموكرايس راستني را در معرض قضاوت ناظران قرار داد و 

مي توانست به عنوان يك دستاورد قابل توجه پشتوانه اي 

قوي براي دولت برآمده از رأي م��ردم در عرصه داخيل 

و خصوصاً در مناس��بات جهاين تلقي ش��ود اما حوادث 

تلخ پس از اين رويداد، عظمت و دس��تاوردهاي آن را 

تحت الشعاع قرار داد.

در كوران حوادث سال گذش��ته، به دليل پيچيدگي ها و 

رسعت تحوالت، شايد تحليل وقايع براي تحليلگران دشوار 

بود و به تعبريي در رشايط فتنه گون آن روزها، تشخيص 

حق از باطل سخت به نظر مي آمد. شايد به همني خاطر 

بود كه بسياري از نخبگان و خواص در متييز رسه از نارسه به 

خطا رفتند. اما اكنون كه يك سال از آن روزهاي پر التهاب 

سپري شده و اوضاع آرامي در كش��ور حاكم شده است، 

تحليل وقايع و رفتار بازيگران پس از انتخابات براس��اس 

مستندات موجود مي تواند تحليلگران را در ارائه تصويري 

روشن از واقعيات ياري رساند.

آنچه در اين نوشتار بناست به آن پرداخته شود، مطالعه 

رفتارهاي مريحسني موسوي و اشتباهات و تناقضايت است 

كه او مرتكب شد كه به عقيده نگارنده او همچنان بر تكرار 

آن اش��تباهات ارصار دارد. از اين رو معتقدم مريحس��ني 

موسوي با ورود به عرصه انتخابات و سپردن اختيار خود 

به دست احزاب و گروه هاي راديكال عمالً گام در كوچه اي 

از سياست نهاد كه انتهاي آن، بن بست بود. 
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موسوي در پيوند 

با اصالح طلبان 

تا بدانجا افراط 

كرد كه افراد 

تندرو و مشاركت 

و مجاهدين 

انقالب به 

تصميم گريندگان 

اصيل و فعال 

ستادهاي او 

تبديل شدند 

و اين تناقض 

آشكاري بود با 

آنچه ادعا مي كرد
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ترویج مي شود. اما او 11 سال بعد خود مصداق این توهم شد. میرحسین تحت تأثیر 
فضاسازي هاي كاذب دچار  توهم پیروزي شد. او خوش بینانه ترین نتیجه انتخابات را 
ترسیم و اعالم كرد؛ در حالي كه متأثر از توهم توطئه در ذهن او بدبینانه ترین نتیجه 
نقش بس��ته بود. لذا پس از اعالم نتیجه انتخابات، حامیان او براساس همان نتیجه 
خوش بینانه آش��وب هاي خیاباني را كلید زدند. از اینجا بود كه او بر خالف ادعاي 
اعالم كاندیداتوري »به كمترین بهانه خانه آرزوهاي ملت را خراب كرد تا به جایش 

برج هایي از جاه طلبي« بسازد.
او رقیب خود را متهم كرده بود كه براي عملي كردن نیات خیر و بازگشت به ارزش ها، 
هر شیوه اي را مباح مي داند و به قانون شكني هاي گسترده رو آ ورده است، اما هنگامي 
كه نام او از صندوق آرا بیرون نیامد، بي سابقه ترین قانون شكني ها را مرتكب شد و با 
موجي كه در جامعه ایجاد كرد نه تنها نتوانست آن را مدیریت كند، بلكه پشت این 

موج قرار گرفت و هدایت خود را به موج هاي ایجاد شده سپرد.
7-  اتکا به ابزارهاي بیگانه

 یكي دیگر از اشتباهات استراتژیك موس��وي اتكا به رسانه هاي بیگانه و وابسته به 
دشمنان شناخته شده نظام از جمله بي بي سي و صداي امریكا بود. اعضاي مؤثر ستاد 
موسوي كه حساب ویژه اي روي برنامه هاي او باز كرده بودند، گمان مي كردند كساني 
كه بي بي سي را مي بینند، گفته هاي آنها را قبول مي كنند كه نادرستي این محاسبات 

پس از انتخابات به اثبات رسید. 
خاصه آنكه مردم با ذهنیتي كه از سابقه دخالت بي بي س��ي دركودتاي 28 مرداد 
علیه دولت مصدق داش��تند، بي بي س��ي را با این هدف مي دیدند كه عكس آن را 

انجام دهند.
اگرچه هیچ شاهدي وجود ندارد كه اثبات كند، میرحسین موسوي مهره بیگانگان 
بوده تا س��ناریوي براندازي نظام را بازي كند، اما او عم��اًل در پازلي قرار گرفت كه 
خواست دشمنان بود. تحلیل وقایع سال گذش��ته هر تحلیلگر واقع بیني را به این 
نتیجه مي رس��اند كه بیگانگان در حوادث انتخابات به انحاي مختلف ایفاي نقش 
كردند و نهایت بهره را بردند و زمینه ساز این دخالت هاي بیگانگان، كسي نبود جز 

موسوي و جریان مدافع او.
8-  محاسبات غلط و عدم ارزیابي صحیح از اوضاع

 یكي از اشتباهات فاحش موس��وي و جریان حامي او عدم درک روشن و صحیح از 
قدرت نظام بود. آنها پس از آنكه نتوانستند در رقابت هاي انتخاباتي پیروز شوند، در 
مقابل نظام صف آرایي و تالش كردند با ایجاد موج اجتماعي و دعوت از مردم براي 
آشوب آفریني در خیابان ها به زعم خود نظام را به زانو درآورند، حال آنكه از قدرت 
بسیج مردمي یعني مدافعان مردمي نظام و انقالب غافل بودند. از این رو با نظام با 
اتخاذ روش هاي عقالني نخست به معترضان فرصت داد در چارچوب قانون شكایات 
و اعتراضات خودرا پیگیري كنند، اما هنگامي به این نتیجه رسید كه آنها همچنان 

بر پیگیري مطالبات خود از راه هاي غیرقانوني اصرار دارند، دستگاه هاي 
انتظامي و امنیتي به عنوان نهادهاي حافظ نظم و امنیت، مأموریت یافتند، 

اعتراضات غیرقانوني و آشوب ها را كنترل كنند. 
جریان اصالحات و تئوریسین هاي پشت پرده آن نیز در این اشتباه 
استراتژیك گرفتار نوعي دیگر از توهم بودند. آنها در محافل خصوصي 
خود بارها تأكید كرده بودند كه در صورت شكس��ت در انتخابات با 
رادیكالیزه كردن فضا و اردوكش��ي هاي خیاباني حاكمیت و نظام را 
به سمتي س��وق خواهند داد كه در نهایت به خواسته آنها كه در آن 
مقطع عبارت بود از ابطال فوري انتخابات تن خواهد داد، غافل از آنكه 
آنها پیام مقام معظم رهبري را كه تصریح كرده بودند، نظام در مقابل 
شاه سلطان حسین ها كوتاه نخواهد آمد، درک نكردند و یا نخواستند 

بشنوند.
اكنون كه یك سال از آن حوادث فتنه گون و غبار آلود سپري شده است، به 
خوبي مي توان دریافت، عدم تمكین نظام به خواسته غیرقانوني )كه شاید 
براي برخي هواداران و حامیان موسوي  در آن مقطع درخواستي منطقي 
و معقول به نظر مي آمده( تصمیمي درست، حكیمانه و از سر تدبیر  بوده 
است؛ اگرنه معلوم نبود با تن دادن به این خواسته، دامنه مطالبات بعدي 

تا كجا ادامه پیدا مي كرد.

 ائتالف هاي ناهمگون
 در انتخابات دهم ریاس��ت جمهوري با اع��الم كاندیداتوري 
میرحسین موسوي، بس��یاري از احزاب و گروه هاي داخلي و خارجي 
كه طیف گسترده اي از مدافعان نظام و انقالب تا اپوزیسیون را در خود 
جاي داده ب��ود، از وي اعالم حمایت كردن��د. گروه هایي نظیر نهضت 
آزادي مطرود حض��رت امام و ملي - مذهبي ها كه همواره اس��تراتژي 
تحریم انتخابات در دوره هاي پیش��ین رادر كارنامه خود داش��تند، به 
صف مدافعان كسي پیوستند كه آمده بود تا ارزش هاي اصیل انقالب و 

امام)ره( را زنده كند!
همچنین حضور س��لطنت طلبان، لیبرال ها، گروهك هاي تروریس��تي 
از جمله منافقین، پژاک و... براي حمایت از موس��وي از اتفاقات عجیب 
و غریبي بود ك��ه در انتخابات دهم به وقوع پیوس��ت و حمایت ضمني و 
تلویحي هیأت حاكمه امریكا از جریان  حامي موسوي اوج این تعارضات و 
ناهمگوني ها بود و تأسف آور تر اینكه نخست وزیر امام نه تنها از آنها اعالم 
برائت نكرد بلكه با سكوت خود شائبه هاي فراواني را در اذهان دلسوزان 

نظام و انقالب ایجاد كرد.

اعضاي مؤثر 

ستاد موسوي كه 

حساب ويژه اي 

روي برنامه هاي 

او باز كرده بودند، 

گامن مي كردند 

كساين كه يب يب يس 

را مي بينند، 

گفته هاي آنها را 

قبول مي كنند 

كه نادرستي اين 

محاسبات پس از 

انتخابات به اثبات 

رسيد
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شبکه مسافري 
شبكه سازي اجتماعي كه در ماه هاي پس از انتخابات همچنان 
ردپاي آن در بیانیه هاي موس��وي هوی��دا بود در هم��ان دوران انتخابات 
پایه ریزي شده است. وقتي خبرنگار نشریه تایمز در روز 88/3/21 از موسوي 
مي پرسد، اگر پیروز انتخابات شوید، چگونه نظرات خود را در اداره كشور 
اعمال خواهید كرد؟ وي به حركت هاي چشمگیر خیاباني هفته هاي قبل از 
انتخابات اشاره مي كند كه با آنها در آینده ماهیت قدرت را به نحو بنیادین 
دگرگون خواهد ساخت. لذا همه امید موس��وي به این شبكه هاي از قبل 
ساخته شده بوده است. بند چهارم از استراتژي هاي موج نو به سازماندهي 
ش��بكه هاي اجتماعي اختصاص  دارد و در این بند، از شرایط عضویت در 
هسته هاي اصلي، عضویت در ش��بكه هاي اجتماعي مي باشد. هر هسته از 
شبكه اجتماعي وظیفه دارد 500 عضو شبكه را تغذیه محتوایي نماید. در 
بند 6 شرایط عضویت در ش��بكه  هاي اجتماعي، بر توانایي افزودن حداقل 

10 نفر جدید به شبكه تأكید گردیده است.

ده موج تا اوج
در بخش دیگري از برنامه انتخاباتي، فعالیت ه��اي خود از دوم تا 21 خرداد 
را در »ده موج« سازماندهي مي كنند وحتي براي مرحله دوم انتخابات نیز )23 تا 29 
خرداد( برنامه ریزي مي نمایند كه این موضوع نشان از آگاهي موسوي و تیم وي از عدم 

پیروزي در مرحله اول دارد.
ده موج طراحي شده عبارتند از 1-مراسم دوم خرداد كه در ورزشگاه با حضور خاتمي 

و بخشي از هنرمندان این طیف برگزار مي شود.
2-سازماندهي شبكه هاي اجتماعي از سوم تا پنجم خرداد. این شبكه  ها همان سازمان 
گلدكوئیستي موسوم به رأي 88 اس��ت كه حركت هاي خیاباني را سامان مي داد و به 

قول سردار علي فضلي 4 لشكر را سازماندهي كرده بودند. 
3-ش��ركت در مراس��م س��وگواري )حضرت زهرا)س( ( 6 تا 7 خرداد و اس��تفاده از 

جمعیت هاي مذهبي و یارگیري در این عرصه 
4-طبیعت گردي و صعود همگاني 9 تا 13 خرداد

5-صمیمي شدن با اقشار و اصناف و ورود اختصاصي براي ساماندهي به این بخش ها.

بازخواني برنامه هاي انتخاباتي موسوي

ده موج تا اوج یا افول؟ 
علريغم اينكه موسوي نسبت به كانديداهاي ديگر، 

ديرتر وارد صحنه انتخابات شد اما برنامه انتخابايت 

وي از بقيه كانديداها منسجم تر و علمي تر بود. بدين معنا كه 

از همه روشهاي تحرييك، تهييجي و روانشنايس در آن استفاده 

شده بود.

موسوي برنامه اي براي اداره كشور )بعد از پريوزي احتاميل( 

نداشت. اما برنامه تبليغي � انتخابايت وي با عنوان »موج نو« 

از جامعيت برخوردار بود كه ذيالً بخش هايي از آن به اختصار 

توضيح داده خواهد شد. مري حسني ده برنامه اصيل تبليغي داش��ت كه هر كدام از آنها چندين زير مجموعه داشت. 

عناوين اصيل برنامه هاي وي عبارتند از: 1-تعريف و تبيني موج نو 2-راه موج 3-فيلم آموزيش موج نو 4-جزوات آ موزيش 

5-برريس هاي س��يايس 6-برريس هاي اقتصادي 7 -برريس هاي فرهنگي 8� اقشار 9 - پرسش  و پاسخ 10- مناهنگ هاي 

مختلف. وي، براي هر يك حجم وسيعي در جهت گريي ها و برنامه  ريزي هاي درنظر گرفته بود. در بخش »درآمد«موج نو 

به برتري نريوي انساين رقيب اعراف مي شود و دو رسالت را براي موج نو بر مي شامرند: 1-زمينه اي كه در آن مبارزه 

انتخابايت صورت مي گريد كه از نگاه طراحان فراهم شده دانسته اند و آن عملكرد دولت نهم است 2-چگونگي مبارزه. 

هر دو رسالت مذكور نشان مي دهد، متركز مبارزات انتخابايت موسوي سلبي است و بيشر بر دولت و عملكرد آن متمركز 

شده اند.
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12 خرداد 88 - مناظره تلويزيوين كرويب و رضايي

12 خرداد 88 - دانشگاه آزاد به عقبه كانديداهاي مخالف احمدي نژاد تبديل شده  است  

13 خرداد 88 - هاشمي رفسنجاين تشكيك در سالمت انتخابات حرف ضد انقالب است 

6-تجديد ميثاق با امام، 14 و 15 خرداد كه با حضور پرحجم طرفداران احمدي نژاد 
در مراسم س��الگرد امام )ره(، سخنراني سيد حس��ن خميني نيز تحت الشعاع قرار 
گرفت. 7-همراهي تيم ملي فوتبال كه روز 16 خرداد در ورزش��گاه آزادي مسابقه 

داشت، سبز پوش كردن ورزشگاه در مقابل حجم وسيع رسانه ها
8-گفت وگوهاي ميداني از هفدهم و تا نوزدهم خرداد ك��ه اين حركت به صورت 

ملموس شروع شد و بخش مكمل حركت هاي خياباني بود.
9-صميمي شدن با روستاها. ستاد انتخاباتي موسوي در واپسين روزهاي تبليغات 
انتخاباتي متوجه اين موضوع شد كه روس��تاها جهت گيري ديگري دارند و تالش 
نمود براي آن برنامه ريزي نمايد. زيرا متوجه شده بود كه عليرغم مذهبي تر بودن 

روستاها، توجهي به رنگ سبز در ميان روستاها صورت نگرفته است.
10-آخرين قس��مت جهت روزي طراحي ش��ده اس��ت كه تبليغات ممنوع بوده 
است و آن اس��تفاده از دفتر تلفن در 21 خرداد است. اصوالً ستاد موسوي حداكثر 
بهره برداري را از تكنولوژي كرده  اس��ت. به طوري كه تلف��ن و SMS محور اصلي 

حركت هاي انتخاباتي بوده است.

فيلم هاي آموزشي
در بخشي از برنامه موج نو به تهيه فيلم هاي آموزشي پرداخته شده است 
و نيروهاي آموزش ديده آن لقب »س��فيران موج نو« گرفته اند. اين فيلم آموزشي 
و كارگاهي متشكل از 14 جوان دختر و پسر مي باش��ند كه از چهره هاي مذهبي 
و غيرمذهب��ي تركيب يافته اس��ت و در مقدمه فيلم س��خنان موس��وي، رهنورد، 
بهزاديان نژاد و بهشتي آورده شده است. در اين فيلم از اعضاي محفلي ستاد قيطريه 

خبري نيست.
جوانان حاضر در اين فيلم، به تبادل نظر درباره چگونگي تعامالت اجتماعي براي 
يارگيري مي پردازند و براي مواجهه با هر صنف ادبيات و مفاهيم و محورهاي خاص 
را تئوريزه مي كنند. مثاًل اگر به صنعت گران رس��يدند، از ركود در صنعت س��خن 
مي گويند. اگر به معلمان برخوردي��د... اگر با كارگران مواجه هس��تيد از تعطيلي 
كارخانه و ... سخن بگوييد اگر كس��ي همراهي نكرد چگونه با وي برخورد نماييد 

و ...

جزوات آموزشي 
در بخش جزوات آموزش��ي 6 برنامه اصلي طراحي ش��ده بود كه عبارتند 
از: 1-اص��ول و فنون مب��ارزه انتخاباتي 2-مهارت هاي ارتباطي 3-انگيزه بخش��ي 

4-نماد سازي 5-برنامه انتخاباتي 6-مرام نامه.

انگيزه بخشي
در بند س��وم جزوات آموزشي به انگيزه بخشي اش��اره شده است. در اين 
قسمت براي تحرك بخشي به حاميان به يك واقعيت اشاره شده است. واقعيتي كه 
عصر انتخابات مورد كتمان قرار گرفت و آن برتري ا حمدي نژاد در نظر سنجي ها 
است. در اين بخش سه شيوه براي انگيزه بخشي طراحي شده است كه دقيقاً توسط 
مشاوران روانشناس و جامعه شناس انجام شده است  و در بخشي از آن استراتژي 

تبديل غريبه به دوست، مد نظر است )كاري كه ليبرال ها كردند(.
در اين بخش سه عامل ذيل محورهاي اصلي در تحريك و توليد انگيزه است:

1- استفاده از عامل ترس يعني نااميدي از آينده كشور با ادامه وضع موجود و ايجاد 
دلهره براي به حركت واداشتن مخاطب 2-استفاده از عامل اميد يعني فضاي جديد 
و آمدن موسوي را آرماني و مدينه فاضله اعالم كردن 3-استفاده از عامل حسرت 

براي القا روي كساني كه دچار ترديد يا همراه رقيب هستند.

نماد سازي
در بخش نماد س��ازي علل استفاده از رنگ س��بز به عنوان نماد؛ برخالف 
مدعاي موس��وي كه رنگ اهل بيت است آورده شده اس��ت و شايد به همين دليل 
است كه گرايش به رنگ سبز در شمال تهران بيش��تر از روستاهاي مذهبي است. 

اين علل عبارتند: 
-رابطه اش با طبيعت؛ نماد اصالح، تجديد حيات و حاصلخيزي 2-در فرهنگ عامه، 
سبز نماد به ياد يكديگر بودن مي باشد. 3-به معني اميد و پيشرفت 4-تحول و تغيير 
وضع موجود 5- رنگ بهار و خرداد 6-در علوم سياسي نماد عدالت اجتماعي است. 
بنابر اين داليل ذكر شده جنبه روانشناختي و تحريكي دارد و هيچ ربطي به اهل بيت 

ندارد. نوع گرايش اقشار به موسوي نيز مؤيد داليل آورده شده است.

بررسي هاي سياسي
اين قسمت خاص لجن مالي س��يماي دولت مستقر است. در جزوه 16 از 
جزوات اين بخش 285 وعده از رئيس جمهور كه بدان عمل نشده است آورده شده 

است و بعضاً بدون شرح و فاقد حداقل توضيح مي باشند.  در بخش ديگر با 
عنوان »همه مردان احمدي نژاد« تالش شده است كابينه و مديران وي 
كاماًل متزلزل جلوه نمايد و هر كدام از مديران وي كه در اين تزلزل قرار 
نمي گيرند را ناكارآمد و غير متخصص ذكر نموده  اند. در بخش مربوط به 
سياست خارجي اين بخش، اسامي 19 كشور ذكر گرديده است كه ايران 
به آنها وام يا كمك كرده  است و تالش كرده اند چنين القا  نمايندكه اين 
اقدامات عليرغم فقر موجود در كشور صورت مي گيرد. اين در حالي است 
كه منافع ملي و سياست خارجي الزامات خود را مي طلبد و ورود به اين 

عرصه براي اقناع عامه، عين بد اخالقي و بي تقوايي است.
از جمله اين كمك ها به حماس و حزب اهلل است و در پايان اين بخش از 
موسوي اين جمله آورده شده است »نمي توانيم راجع به عزت مردم غزه و 
حزب اهلل صحبت كنيم و درباره عزت مردم خودمان صحبت نكنيم.« اين 
نگاه عوام گرايانه كه نقدي است به اس��تراتژي امام در سياست خارجي  
نيز ره به جايي نبرد. در جزوه 19 بررسي هاي سياسي، سياست خارجي 
دولت را با صراحت به بي  اعتنايي به تماميت ارضي كشور متهم كرده اند، 
اين در حالي است كه پرونده جزاير ايراني خليج فارس سال هاست توسط 
غرب و عرب ها مفتوح شده و يكي از علل شروع جنگ تحميلي صدام نيز 
همين مسأله مي باشد بنابر اين با ابهام سازي، روشن نمي كنند كه دولت 
در حفظ تماميت ارضي چه كوتاهي اي را انجام داده است اما آنچه در اين 
مانيفست انتخاباتي به چشم نمي خورد، برنامه موسوي براي جايگزيني 
وضع موجود و جنبه هاي ايجابي تبليغات است و نكته دومي كه در اين 
برنامه با هوش��مندي و محافظه كاري بدان اشاره نشده، اين كه طراحان 
اين مانيفست انتخاباتي در س��تادهاي مخفي يا خانه هاي تيمي مستقر 
بودند كه كروبي در دانشگاه آزاد اس��المي نجف آباد و در آخر مناظره با 

موسوي بدان اشاره مي كند.
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13 خرداد88- مناظره احمدي نژاد و موسوي

13 خرداد88- احمدي نژاد: امروز هر سه دولت گذشته مقابل من ايستاده اند

13 خرداد88- موسوي: احمدي نژاد را خيالباف و قانون گريز خطاب كرد

بدعت هاي  ميرحسين
حوادث پس از انتخابات 22خرداد 
1388 رياس�ت جمهوري اي�ران، 
نشان داد ظرفيت پذيرش برخي به 
اصط�اح نخب�گان سياس�ي، مدعي�ان 
قانونمداري و جريانات سياس�ي در گردن 
نه�ادن ب�ه رأي مل�ت و دموكراس�ي و 

مردم ساالري تنها در حد شعار و الف و گزاف اس�ت و تقيد و تعهدي در پذيرش آن تا زماني كه منافع 
شخصي و گروهي اقتضا كند، نيست. لشكركشي خياباني جريان فتنه و دعوت از حاميان به اعتراض، 
تحصن و راهپيمايي بدون مجوز، آشوب و هرج ومرج و زيرپا نهادن قانون برخاف نص صريح اصل 27 
قانون اساسي درطول 30 س�ال اخير بوده اس�ت كه پس از برگزاري بيش از 28 دوره انتخابات بدعتي 
آش�كار و تخلفي محرز از قوانين مصوب و مصرح به شمار مي رود كه خس�ارات فراواني به منافع ملي، 

ديپلماسي خارجي، امنيت اجتماعي، اعتماد مردمي و شأن نظام وارد كرد.

ين
شير

ي 
عل

براس�اس ن�ص صري�ح اصل 
117 قانون اساسي جمهوري 
اسامي انتخاب رئيس جمهور 
ب�ا رأي م�ردم خواه�د بود و 
كس�ي كه حائ�ز اكثريت آرا 
ش�ود رئيس جمه�ور قانوني 
كش�ور ش�ناخته مي شود و 
مقبوليت مردم�ي اش محرز 
و مش�روعيتش نيز با تنفيذ 
حك�م از س�وي ولي فقيه به 
تأيي�د مي رس�د. تاكن�ون با 
تكي�ه بر اي�ن اص�ل و اصول 
انتخاب�ات  دوره   9 ديگ�ر 
رياست جمهوري برگزار و در 
ه�ر دوره طبيعتًا ي�ك نامزد 
ب�ا اكثري�ت آرا پيروز ش�ده 
و ي�ك يا چن�د نام�زد ديگر 
موفق به كس�ب اكثريت آرا 
نش�ده اند و بافاصله جامعه 
به روال عادي خود برگش�ته 
اس�ت، مث�ًا در انتخاب�ات 
هفتم تنها چندس�اعت پس 
از اع�ام نتاي�ج، ناطق نوري 
شكس�ت خورده  رقي�ب 
با ارس�ال پي�ام تبري�ك به 
خاتم�ي پرون�ده انتخابات و 
رقابت ها را بس�ت، اما در اين 
دوره به دلي�ل پافش�اري دو 
كانديداي شكست خورده بر 
مطالبات غيرقانوني خود در 
بدعتي آش�كار جامع�ه را به 
تشنج كشانده و زندگي عادي 
و امني�ت مردم را ب�ا اختال 

روبه رو كردند.

كس�اني ك�ه سنش�ان ق�د مي دهد و 
دوران جنگ را لمس كرده اند و دوران 
نخس�ت وزيري ميرحس�ين موسوي 
را ش�اهد بودن�د و ب�ه ي�اد دارند كه 
م�ردم از وضعيت عموم�ي، اقتصادي 
و معيش�تي در آن دوران هشت ساله 
رضايت نس�بي داش�تند و به هر حال 
با تدابير امام و دول�ت زندگي عادي و 
طبيعي مردم جريان داشت. همچنين 
برعهده داشتن  سمت نخست وزيري 
در زمان امام راح�ل و در دوران خطير 
دف�اع مق�دس ب�ا رياس�ت جمهوري 
حضرت آيت اهلل خامنه اي نه تنها افتخار 
كسي نبود بلكه از ميرحسين چهره اي 
به ياد ماندني و اسطوره اي در ذهن نسل 

اول و دوم برجاي گذاشته بود.
اما پس از انتخابات رياس�ت جمهوري 
به يكباره اي�ن كاخ مرمرين پس از 20 
سال انزواي ميرحسين به يكباره فرو 
ريخت و آن چهره با تداوم جريان فتنه 
از اوج عزت به حضيض ذلت در پيشگاه 

ملت سقوط كرد.
ع�دم تمكي�ن  از قان�ون ب�ا وج�ود 
سردادن ش�عار قانون مداري، دعوت 
به اعتراض، اصرار برتجمعات خياباني 
كه خس�ارات مالي و جاني بي شماري 
را برنظام و مردم تحمي�ل كرد، ايجاد 
جو بي اعتم�ادي مي�ان بخش هايي از 
مردم و  حاكميت، پافشاري برمطالبات 
غيرمس�تند و غيرمس�تدل، تض�اد و 
تفرقه ميان صفوف ملت و ده ها آسيب 
ديگر از پيامد هاي اغتشاشات پس از 
22خرداد بود كه ميرحسين خواسته يا 

ناخواسته به آن دامن زد.

جوسازي و غوغاس�االري و هجمه 
شديد  عليه     بس�يج و بسيجيان 
ك�ه بنيانگ�ذار آن ام�ام راح�ل 
عظيم الش�أن بود و نظ�ام همواره 
درطول 30 سال گذشته از خدمات 
و بركات آن نه�اد مقدس بهره مند 
شده هرچند مسبوق به سابقه است، 
اما هرگز ش�اهد جفاي اين چنيني 
درط�ول اين س�ال ها به اي�ن نهاد 
مقدس و مردم�ي نبودي�م. اينكه 
عده اي به صورت سازماندهي شده 
درقالب تيم ها و زيرنظر ستادهاي 
ملبس به لباس بسيج با قمه و چاقو 
به م�ردم  و حتي بس�يجيان حمله 
كنند يا شيشه ها را خرد و خمير و 
بعد هم برخي مطبوعات به بس�يج 
حمله كنند و در بين مردم هم اين 
طور جا بيندازند كه اينها بسيجي و 
نيروهاي ناجا هس�تند كه تخريب 
مي كنند تا حاميان موسوي را بدنام 
كنند درطول اين سال ها كم سابقه 

بوده است.
تقديم هشت شهيد و بيش از 300 
مجروح در راه امنيت مردم، ضرب 
و شتم بي دليل بس�يجيان و حتي 
حمله شبانه به برخي از بسيجيان 
و مجروح كردن آنها، حمله به حوزه 
117 و تخريب و آتش زدن آن، حمله 
به ناحيه مقداد و... همه در لوا و به نام 
مطالبات انتخاباتي و زياده خواهي 
يك كانديدا ص�ورت گرفت، اما به 
كام دشمن تمام شد كه سرمست از 
اغتشاش ها و آشوب ها در آن سوي 

مرزها كف و سوت مي زدند.

سومدوميكم
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 كس�اني ك�ه از نزديك دس�ت برآت�ش انتخاب�ات دارند، 
مي دانند ك�ه تركيب كل�ي و اصلي هيأت ه�اي اجرايي در 
اكثر انتخابات گذش�ته و اي�ن دوره را فرهنگي�ان عزيز كه 
س�الم ترين، متعهدترين و پاك ترين اقشار جامعه هستند 
برعهده داش�ته اند و چه در دوره اي كه هاشمي رفسنجاني 
رئيس جمهور ش�د، چه در دوره اي كه خاتم�ي رأي آورد و 
چه در اين دوره مجريان انتخابات غالبًا فرهنگيان بوده اند 
كه بدون كمترين چشمداش�ت و بي م�زد و منت وقت خود 
را در اي�ن راه صرف مي كنند و مجري امرخطير، حس�اس و 
مسئوليت آور انتخابات مي شوند و حتي حق الزحمه دو سال 
قبل خود را نيز چندي پيش دريافت كردند. آيا چس�باندن 
انگ تقلب ميليوني، تخلف، جابه جايي رأي، ش�عبده بازي، 
جع�ل، تبليغ به نف�ع يك نفر آن  ه�م با حضور بي�ش از 40 
هزار نماين�ده و ناظر خ�ود كانديداي معت�رض، منصفانه، 
قانون مدارانه و عادالنه بوده است؟ آيا مخدوش كردن چهره 
جمع كثي�ري از فرهنگيان مج�ري انتخابات ب�راي منافع 

زودگذر امري پسنديده است؟ به صاح كيست؟

 تلخ كردن كام مردم پ�س از اين انتخابات 
پرش�كوه يك�ي از ضايع�ات جبران ناپذير 
و تبعات اقدام�ات ضدقانون�ي، قانوندانان 
قانون گريز اس�ت، اي�ن انتخاب�ات فرصت 
عظيمي براي كش�ور ب�ود ك�ه دولتمردان 
مي توانستند با  تكيه برمشاركت 85درصدي 
م�ردم و رأي قاط�ع ب�ه اص�ل حاكمي�ت، 
برمطالبات ملي و منافع نظام پاي بفشارند و 
قدرتمندانه در عرصه هاي بين المللي حضور 
يابند كه متأس�فانه يكي ديگر از پيامدهاي 
تأس�ف بار تحركات و تجمعات غيرقانوني و 
اغتشاشات اخير وارد شدن لطمه به هيمنه 
مردمي نظام ب�وده، هرچند كه بس�ياري از 
مباحث و حقايق پس از گذشت يك سال از 
آن انتخابات حماسي براي مردم روشن شده 
است و امروز مردم با نگاه عميق تر عقاني به 

مسائل مي نگرند نه احساسي؟!

پنجمچهارم
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سابقه سنجش افكار 
در ايران

سنجش افكار در ايران چهار دوره 
را طي كرده است و در هر دوره، به 
نوعي مسائل اجتماعي و سياسي 
مورد توجه بوده اس��ت كه به طور 
خالصه ش��امل موارد زير اس��ت: 
دوره نخست: اين دوره با تأسيس 
س��ازمان برنامه و بودجه، اجراي 
برنامه اصالحات ارضي و تشكيل 
نهادهاي نس��بتاً م��درن در ايران 

آغاز شد.
س��نجش اف��كار در اي��ن دوران 
 ح��دود 15 س��ال طول كش��يد 
)1355-1340(.  ه��دف اصلي، 
شناس��ايي بازخ��ورد برنامه ها در 
اف��كار و گراي��ش م��ردم ب��راي 
دستيابي به اطالعات دقيق جهت  

سياستگذاري بود.
دوره دوم: اي��ن دوره مص��ادف 
با اس��تفاده از عل��وم اجتماعي در 
س��ازمان ها و نهادهاي اجتماعي 
براي بازس��ازي آنهاس��ت. در اين 
دوره، س��نجش افكار از عام گرايي 

خارج و با موضوعات مشخص تري 
درگي��ر ش��د. اين نوع س��نجش 
افكار كه مي توان آن را »سنجش 
برنام��ه اي« نامي��د و خيل��ي هم 
حاشيه اي و ذوقي بود، هم در راديو 
تلويزيون بود و هم در سازمان هاي 
ديگري ك��ه برنامه ش��ان متأثر از 
فضاي نوس��ازي حكومت پهلوي 
اول به نوسازي س��ازمان معطوف 

بود.
دوره س�وم: در اي��ن دوره ب��ه 
انق��الب  ش��كل گيري  س��بب 
اسالمي، س��نجش افكار از اختيار 
س��ازمان ها و نهادها خارج شد. از 
اي��ن رو معموالًٌ كاره��ا به صورت 
پراكنده و با گرايش هاي سياسي 
متفاوت صورت مي گرفت؛ اهداف 
سياسي انگيزه اصلي سنجش افكار 
بود و مطالعات ذي رب��ط، حالتي 

درون گواهي مي يافت.
در ضمن نتايج سنجش افكار اين 
دوره، تنظيم قدرت بود بدين معني 
كه به شكل خيلي سنتي بررسي 
مي ش��د كه اش��خاص مورد نظر 

اساساً مشروعيتي دارند يا نه و اينكه بيشترين و كمترين ميزان مشروعيت مربوط به 
كيست و آيا جامعه به آن توجه دارد يا ندارد.

دوره چهارم: اين دوره تقريباً با دهه 60 و 70 و تأسيس مراكز سنجش افكار در ايران 
آغاز مي شود، اين مراكز بيشتر دولتي اند و سرگرم بنيان گذاردن و توسعه دادن خود 
است يعني تالش كاركنانشان اين است كه خود و مركز نظرسنجي شان در اختيار 
سازماني خاص قرار گيرد. هدف از نظرس��نجي هم شناسايي كليت نظام اجتماعي 
و سياسي و عناصري است كه در اين نظام وجود دارد و تا حدودي مي توان گفت، با 

جهان بيرون خيلي رابطه ندارد.

معنا و مفهوم نظرسنجي
 نظرسنجي، متداول ترين روشي است كه از طريق آن مي توان دريافت كه 
مردم چگونه مي انديشند، افكار و عقايدشان چيست، به چه كارهايي مي پردازند يا در 

آينده به چه كارهايي خواهند پرداخت.
از زاويه ديگر، نظرسنجي روشي است براي س��نجش متغيرهاي افكار عمومي يك 
جامعه كه داراي تكنيك ها، روش ها و فنون خاص خود است. نظرسنجي سعي دارد 
افكار عمومي را درباره مسائل مختلف براي مسئوالن و نهادهاي مربوط نشان دهد 
و اطالعات الزم را براي تصميم گيري در اختيارشان قرار دهد و ارتباطي بين مردم 

و مسئوالن برقرار كند.
نظرس��نجي به عنوان يكي از روش هاي علمي در عصر جديد توانسته است جايگاه 
مناسبي در بين نهادها و سازمان هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
در س��طح جهان پيدا كند و يكي از ابزارهاي مهم، دقيق و علمي اين سازمان ها در 
جهت نهادينه سازي اهداف و خواسته هاي آنان است و در يك رابطه چهارجانبه بين 
سازمان ها و نهادها، مردم و افكار عمومي مسئوالن و مديران و نهايتاً كاالها و خدمات 
عرضه شده مي توان از افكارسنجي به عنوان يك پل ارتباط براي نزديك ساختن آنها 

به يكديگر نام برد.

انواع نظرسنجي
در يك تقس��يم بندي مي ت��وان نظرس��نجي ها را به دو نوع نظرس��نجي 
پيمايشي)غير وابسته به تكنولوژي( و نظرس��نجي اينترنتي)مبتني بر تكنولوژي( 

دسته بندي كرد.
رايج ترين ش��يوه براي كس��ب آگاهي از  اف��كار عمومي درب��اره موضوعي خاص، 
پرسش از خود مردم است كه بهترين و پركاربردترين روش پژوهش در اين زمينه، 
پژوهش هاي پيمايشي است. اين پژوهش ها در غالب پيمايش در كل جامعه و اغلب 
به صورت نمونه گيري انجام مي ش��ود و در قالب آنها متغيرهاي جامعه شناختي در 
قالب مشخصات عمومي پاسخگويان و متغيرهاي روان شناختي در قالب اعتقادات، 
نگرش ها، رفتار و... مورد بررسي قرار مي گيرد و پرسشنامه از رايج ترين تكنيك هاي 

مورد استفاده در اين نوع نظرسنجي ها به شمار مي رود.
بر خالف نظرسنجي هاي پيمايشي، آنچه در اينترنت تحت عنوان نظرسنجي ارائه 
مي شود، بيشتر به يك نظرخواهي شبيه است تا نظرسنجي. در اين معنا نظرخواهي 
اينترنتي را مي توان صورت ساده انگارانه و تقليل گرايانه تري از نظرسنجي ناميد كه 
درصدد اس��ت، نظرات كاربران فضاي مجازي را درخصوص غالباً يك يا چند سؤال 

كوتاه جويا شود.

از جهان مجازي 
تا دنياي واقعي

مطالعه اف��كار عموم��ي و ش��ناخت آن از قرن ها پيش 

مورد توجه نخبگان و نظام هاي س��يايس بوده اس��ت و 

انديشمندان سيايس و عاملان اجتامعي، هر يك مي كوشند 

با اس��تفاده از روش  ها و س��ازوكارهاي مناس��ب، افكار 

انس��ان ها را از طريق روش هاي علمي مانند نظرسنجي 

كشف  و درك كنند.

نظرسنجي با معيارهاي علمي اين امكان را فراهم مي كند 

كه مسئوالن و متوليان امر از ميزان حاميت مردم و تأثري 

عمومي رخدادهاي ميل يا بني املليل ارزيايب دقيق تري به 

دس��ت آورند. همچنني، نظرسنجي ها بنا و معيار مهمي 

در تعيني خط   ميش ها، سياس��ت ها و تصميم گريي هاي 

س��يايس، فرهنگي، اجتامعي، اقتصادي و حتي علمي و 

پژوهيش به ش��امر مي آيد. عالوه بر اين، در امور اداري 

و خدمات عمومي، در حوزه بازرگاين و تجارت و نيز در 

حوزه صنايع، نظرسنجي حائز اهميت است.

به طور متقابل م��ردم نيز به كمك نظرس��نجي از افكار 

همنوعان خود و ديگ��ران آگاه مي ش��وند و به ارزيايب 

ديدگاه هاي خود در برابر نظرات ديگ��ران مي پردازند. 

در حال حارض هيچ سيستم سيايس، اجتامعي، فرهنگي، 

اقتصادي و امنيتي را مني توان يافت كه خود را از سنجش 

افكار مردم يب نياز بداند.

تحقيقات نظرس��نجي ار درون بازارهاي پژوهيش بسط 

يافته اند. اين قبيل تحقيقات از دهه 1930 در امريكا و 

چند كشور ديگر به كار گرفته شده است و از سال 1965 

س��نجش افكار عمومي در رسارس جهان  معمول شده و 

انجمن جهاين تحقيقات افكار عمومي شكل گرفته است.

بنابراين، اگر تاريخ شناخت علمي سنجش افكار عمومي 

و نگرش را اوايل دهه 1930 بداني��م، اكنون بيش از 75 

سال است مطالعات مربوط به نظرسنجي و برريس هاي 

هامييش به مفهوم علمي خود بروز و ظهور يافته است.

ي
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ر ا

كت
د

بر خالف 

نظرسنجي هاي 

پيامييش، آنچه 

در اينرتنت تحت 

عنوان نظرسنجي 

ارائه مي شود، 

بيشرت به يك 

نظرخواهي 

شبيه است تا 

نظرسنجي

نظرسنجي و نظرسازي در انتخابات دهم 
چگونه انتخاب مي شد؟
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14خرداد88- رهرب انقالب: مراقب باشيد عالقه مندي ها به اغتشاش نكشد

14 خرداد 88 - رشد حداقل 12 درصدي آراي احمدي نژاد در مقابل موسوي 

14 خرداد 88 - برگزاري مناظره مريحسني موسوي و محسن رضايي 

مي ده��د،  نش��ان  ف��وق  ج��دول 
نظرس��نجي هاي اينترنت��ي در ح��ال 
حاضر در كشور ما قابليت تعميم به كل 
جامعه آماري را ندارد و با دشواري هاي 

عمده اي مواجه  است.
نتايج سرش��ماري س��ال 85 نش��ان 
مي دهد، حدود 38 درصد خانوارهاي 
اس��تان تهران)بيش��ترين حج��م در 
بين اس��تان ها( داراي رايانه ش��خصي 
هس��تند و همچنين تنه��ا 22 درصد 
خانواده ها در س��طح اس��تان تهران از 
اين امكان اس��تفاده مي كنن��د و اين 
ارقام در كل كش��ور ب��ه مراتب درصد 
كمتري از جمعيت را پوشش مي دهند. 
بنابراين به رغم آن كه سرعت استفاده 
و برخ��ورداري از رايانه در كش��ور در 
حال گسترش است اما نمي  توان  نتايج 

حاصل از آن را تعميم داد.
كمتري��ن دش��واري هاي اس��تفاده از 
نظرس��نجي هاي اينترنتي را مي توان 
به مسأله دسترسي محدود، ترديد در 
حفظ حريم خصوصي افراد و مس��أله 
ميزان اعتبار اين نظرسنجي ها مرتبط 

ساخت.
در مس��أله دسترس��ي به دلي��ل نبود 
زيرساخت شبكه مناس��ب و تا حدي 
نداش��تن توان خريد رايان��ه نزد جمع 
زيادي از مردم در اقصي نقاط كش��ور، 
بخش بزرگي از مخاطبان در نظرسنجي 
حق مش��اركت ندارند و از اين حضور 
محروم هس��تند و به رغم ضريب نفوذ 
خوب رايانه و سرعت مناسب آن، نتايج 

مربوط به آن قابل تعميم به كل كشور 
نيست.

در مس��أله حفظ حريم خصوصي نيز 
افراد مورد بررسي حق دارند بدانند كه 
آيا حريم خصوصي آنها حفظ مي شود 
و چه كسي به اطالعاتي كه آنها فراهم 
مي كنند دسترس��ي خواهد داشت. در 
بسياري از طرح هاي تحقيقاتي حفظ 
گمنامي مزيت به ش��مار مي رود زيرا 
پاس��خگو را به پاس��خ هاي صادقانه و 
صريح تش��ويق مي كند. اين شرايط تا 
حدود زيادي در طرح هاي پيمايش��ي 

فراهم است.
مسأله س�وم: مس��أله ميزان اعتبار 
اس��ت. ش��ايع ترين ايراد در ه��ر نوع 
نظرسنجي متوجه مس��ائلي است كه 
اعتبار يك نظرس��نجي را زير س��ؤال 
مي برد. خطاهايي ك��ه مي تواند اعتبار 
يك نظرس��نجي را مورد خدش��ه قرار 

دهد عبارتند از:
ال�ف- خط�اي پوش�ش: خط��اي 
پوشش ممكن است در همه روش هاي 
نظرس��نجي رخ ده��د. ب��ه عبارت��ي 
چارچوب نمونه موجود نباش��د و همه 
افراد را پوش��ش ندهد. خطاي پوشش 
يكي از گسترده ترين نواقص و خطاهاي 
ش��ناخته ش��ده در نظرس��نجي هاي 

اينترنتي است.
ب-  خط�اي بي پاس�خي: معم��والً 
نظرسنجي هاي اينترنتي كه در ميان 
افراد تحصيلك��رده و متخصص انجام 
مي گيرد با نرخ پاس��خگويي بيشتري 

ف
نظرسنجي هاي اينترنتينظرسنجي هاي پيمايشيمبناي تقسيم بنديردي

منشأ ظهور1
تحوالت اجتماعي دهه 1930-جنگ 

رواني
نظرسنجي هاي اينترنتي

پرسشنامه)الكترونيكي(پرسشنامه)چاپي(تكنيك رايج2

3
فضاي

 قابل اجرا
غالباً فيزيكي و محدود

فضاي مجازي)وسيع و 
جهاني(

بدون محدوديت زمانغالباً محدود به زمان خاصزمان اجرا4

5
نحوه دسترسي 
به جامعه آماري

آسان تردشوارتر

6
تعداد سؤاالت
 مطرح شده

متعدد
بسياركم

)غالباً تك سؤالي(

7
ميزان اعتماد به  نحوه 

پاسخگويي
كمتربيشتر

غيرعلميعلمينمونه گيري8

9
كيفيت
 سنجش

نظراز فكر و نگرش

نامحدود و آزادترمحدود و بسته ترشيوه پاسخگويي10

11
كاركردهاي آشكار 

و پنهان
اصالح گرايانه،  نقاد، كالن نگر و 
كاركرد هاي اجتماعي و سازماني

جزء نگر و شخصيت 
كاركردهاي تبليغاتي

قابل تعميم نيستقابل تعميم استتعميم نتايج12

جدول زير مقايس��ه اي بين ويژگي هاي نظرسنجي هاي پيمايش��ي و اينترنتي ارائه 
مي  كند: 

مواجه اس��ت. افراد با تحصيالت 
كمتر، هم امكان دسترس كمتري 
دارند و هم  انگي��زه كمتري براي 
مش��اركت در نظرس��نجي هاي 
اينترنت��ي. همچني��ن تحقيقات 
نشان داده اس��ت، عموماً مردان 
بيش��تر از زن��ان از ايمي��ل و 
نظرس��نجي  ب��ه  پاس��خگويي 

الكترونيكي استفاده مي كنند.
ج-  خط�اي نمونه گيري: يكي 
ديگر از منابع خطا در نظرسنجي 
اينترنت��ي، خط��اي نمونه گيري 
اس��ت كه در ديگر نظرسنجي ها 
نيز ممكن اس��ت به وج��ود آيد. 
نمونه هاي كوچك ممكن اس��ت 
به خطاي اس��تاندارد بزرگ  تر اما 
با س��و گيري كمتري ختم شوند 
و نمونه هاي بزرگ  تر ممكن است 
به خطاهاي استاندارد كمتر اما با 
سوگيري با ارقام نامشخص تري 

ختم شوند.

د: خطاي اندازه گيري: خطاي 
اندازه گيري خطايي اس��ت كه به 
عنوان مثال پاس��خگو پاسخ هاي 
درس��ت ندهد به وي��ژه در مورد 

سؤاالت حساس.
انتخابات و نظرسنجي

نق��الب اس��المي و  پ��س از ا
ش��كل گيري مردم ساالري ديني 
و برق��راري جمهوري اس��المي، 
شاهد انتخابات متعددي بوده ايم 
به گونه اي كه تقريباً هر سال، يك 
انتخابات در كش��ور برگزار شده 
اس��ت و گروه ها و افراد مختلف با 
طرح ديدگاه ها و نظرات گوناگون 
و بعض��اً متف��اوت و ب��ا انتخاب 
راهبرده��اي وي��ژه، وارد عرصه 

انتخابات ش��ده اند و م��ردم نيز با 
توجه به ن��وع ديدگاه ها و نظرات 
به آنها اقبال يا ادبار نشان داده اند. 
در واقع انتخابات زمينه اي بسيار 
مهم براي رقابت، ابزاري براي بيان 
تقاضاها و تغيير و گردش نخبگان 

محسوب مي شود.
كسب شناخت و آگاهي از شرايط 
سياسي و اجتماعي و جهت گيري 
منابع تأثيرگذار بر افكار عمومي 
در زمين��ه انتخابات هم��واره از 
ابزار ه��اي مه��م و تعيين كننده 
براي كارگزاران جامعه به حساب 
مي آيد زيرا »شناخت« مهم ترين 

عامل در »تصميم گيري« است.
يكي از سطوح و عرصه هاي مهم 
مشاركت سياسي، شركت مردم 
در انتخابات اس��ت. كند و كاو در 
ادبيات موجود در مورد مشاركت 
سياس��ي اي��ن نكت��ه را روش��ن 
مي س��ازد كه ب��ا وج��ود راه هاي 

گوناگ��ون مش��اركت و مداخله 
در سياست، پژوهش��گران توجه 
خاصي به انتخابات و مش��اركت 
انتخاباتي داش��ته اند و مشاركت 
انتخاباتي س��بب گرديده محور 
مش��اركت غالب��اً بر مش��اركت 
انتخاباتي بچرخ��د. دليل واضح 
اين امر را هم مي توان در اهميت 
انتخاب��ات در جوام��ع مختل��ف 
دانس��ت به گونه اي ك��ه مي توان 
گفت، زندگي  سياسي شهروندان 
در دني��اي كنون��ي تقريب��اً در 

انتخابات خالصه مي شود.
ش��ركت در انتخاب��ات عام ترين، 
س��هل ترين و كم هزينه تري��ن 
نوع مش��اركت سياس��ي است و 

نتايج رسشامري 

سال 85 نشان 

مي دهد، حدود 

38 درصد 

خانوارهاي استان 

تهران)بيشرتين 

حجم در بني 

استان ها( داراي 

رايانه شخيص 

هستند و 

همچنني تنها 22 

درصد خانواده ها 

در سطح استان 

تهران از اين امكان 

استفاده مي كنند
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15 خرداد 88 - آراي احمدي نژاد در نظرسنجي ها از 63 درصد گذشت 

15 خرداد 88 - برگزاري مناظره كرويب و رضايي 

17 خرداد 88 - برگزاري مناظره موسوي و كرويب 

ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

يكي از معيارهاي مناس��ب براي 
كشف ميزان مش��اركت سياسي 
مردم ول��و به ش��كل كم��ي آن 
اس��ت و تا ح��دودي انگيزه ها و 
عوامل تشديد كننده مشاركت و 
همچنين موانع مش��اركت را در 
عرصه فعاليت هاي سياسي نشان 

مي دهد.
يكي از مش��خصه هاي انتخابات، 
خصلت گزينشي آن است  يعني 
هم نامزدي انتخابات )در چارچوب 
قانون( آزاد است و هم رأي دهنده 
مي توان��د از مي��ان نامزده��اي 
مختلف اعالم ش��ده، كسي را كه 

تمايل دارد، برگزيند.
در م��ورد ماهي��ت رأي دونظريه 
وجود دارد. دس��ته اي رأي  دادن 
را حق افراد مي دانند و دس��ته اي 
ديگر آن را يك عم��ل اجتماعي 
يا يك تكليف براي افراد اجتماع 
مي دانن��د. انتخاب��ات در اي��ران 
ويژگي ه��اي مه��م و منحصر  به 
فردي دارد. به طوري كه معنايي 
بيش از انتخ��اب كردن و انتخاب 
شدن دارد. در جمهوري اسالمي 
ايران به دليل ويژگي ها و شرايط 
منحصر به فرد اوايل انقالب و بعد از 
انقالب و به دليل توطئه هاي شرق 
و غرب عليه جمهوري اس��المي، 
كنش آش��كار مردم به طور كاماًل 
آگاهان��ه، فرآيند انتخاب ش��دن 
و انتخاب كردن ب��ود اما در پس 
اين كنش آش��كار، هم��واره اين 
هدف دنبال مي شد كه توطئه ها 
و دش��مني هاي غ��رب، به ويژه با 
س��ردمداري امري��كا را خنث��ي 

سازند.
دومين ويژگي انتخابات در ايران 
برگزاري انتخابات فراوان اس��ت 
به طوري ك��ه هر س��اله )به طور 
متوس��ط( ش��اهد يك انتخابات 
بوده ايم. دسته بندي هاي سياسي 
و جناح بندي هاي سياسي از يك 
طرف و عدم تعميق تحزب گرايي 
از ط��رف ديگ��ر باع��ث ايج��اد 
مخاطرات زي��ادي ب��راي مردم 
شده اس��ت اما به جرأت مي توان 
گفت كه اگر در مردم احس��اس 
مثبتي از حق تعيين سرنوش��ت 

نهادينه ش��ود مي توان از مضرات 
اين دس��ته بندي ها ت��ا حدودي 
چشم پوشي كرد و به نكات مثبت 

آن اشاره كرد.
انتخابات و نتاي��ج آن از مقوالت 
م��ورد عالق��ه اف��راد، گروه ها و 
سازمان هاي مختلف با انگيزه هاي 
متفاوت است و اين عالقه عمدتاً 
در پيشگويي و پيش بيني نتايج آن 
خالصه مي ش��ود. معموالً فعاالن 
سياسي به صاحبان قدرت و افراد 
داراي منافع بيش از مردم عادي 
به اين موضوع عالقه مند هستند 
و به همين منظور در هر دوره  اي 
از انتخاب��ات اع��م از انتخاب��ات 
پارلمان��ي، رياس��ت جمهوري، 
شوراها و... مبالغ بسيار زيادي را 
صرف مي كنند تا بتوانند با درك 
شرايط، نتايج را پيش بيني كرده 
و حتي االمكان رفت��ار مردم را در 
انتخابات به كنترل خود درآورده 
و برحس��ب مي��ل و منفعت خود 

هدايت كنند.
از جمل��ه س��ازمان هايي ك��ه به 
مطالعه رفتار انتخاباتي عالقه مند 
هستند، مؤسس��ات تحقيقاتي و 
نظرسنجي هس��تند كه در كنار 
ارائه ش��ناخت انگي��زه علمي نيز 
دارن��د. ب��راي اين س��ازمان ها و 
مؤسسات همانند ساير گروه هاي 
عالقه  مند، شناخت شرايط جامعه 
و گروه ها و افراد و اثر اين شرايط بر 
رفتار انتخاباتي مردم و پيش بيني 
نتايج انتخاب��ات اهميت فراواني 
دارد اما بر خالف گروه هاي ديگر 
كه با  اتمام انتخابات و مش��خص 
ش��دن نتايج از مطالعه و بررسي 
دس��ت مي كش��ند، مؤسس��ات 
تحقيقاتي ضم��ن ارزيابي ميزان 
صح��ت و دقت در پيش��گويي ها 
و پيش بيني هاي خ��ود به دنبال 
ارتقاي سطح توانايي علمي خود 
هستند تا بتوانند در فعاليت هاي 
آتي خ��ود پيش بيني هاي دقيق 

تري انجام دهند.
با اين همه، خواسته يا ناخواسته 
برخي مؤسس��ات و سازمان هاي 
س��نجش افكار مردم به گونه اي 
عم��ل مي كنن��د و به س��نجش 

نظرات م��ردم در انتخاب هاي مختلف 
مي پردازند كه منجر به ارائه تصويري 
نادرست)حداقل ناقص( از گرايش ها و 

تصورات مردم مي شود.
مؤسس��ات تحقيقاتي فعال در عرصه 
نظرسنجي در كشور در ايام انتخابات 
به عنوان رسالت خود و گاه به سفارش 
اح��زاب و گروه ه��اي سياس��ي و گاه 
ب��ه س��فارش س��تادهاي انتخاباتي و 
كانديداه��اي انتخاباتي، به س��نجش 
نظرات و گرايش��ات مردم مبادرت مي 
كنند. دس��ته اي از اين مؤسس��ات به 
دليل ع��دم مالحظه تم��ام نكات فني 
نظرس��نجي، به ارائه تصوير اشتباهي 
از تفكرات و نظرات مردم مي رس��ند و 
عده ديگري از اينها به دليل سوگيري 
ويژه و دريافت س��فارش هايي به جاي 
نظرسنجي به س��راغ نظرسازي هايي 
مي روند تا ب��ا پيروز قلم��داد كردن و 
پيروز نشان دادن س��فارش دهندگان 
)اح��زاب و س��تادهاي انتخاباتي و...(، 
اوالً فضاي تبليغاتي را به س��وي خود 
تغيير دهن��د و در صورت امكان زمينه 
جلب آراي عمومي را فراهم سازند و در 
صورت عدم اين امكان، زمينه را براي 
ط��رح ادعاهاي پ��وچ و واهي همچون 
تقلب و... بعد از اع��الم نتايج انتخابات 

آماده كنند.
در مي��ان ان��واع انتخاباتي كه در س��ه 
دهه گذش��ته در جمهوري اس��المي 
ايران برگزار ش��ده اس��ت و مؤسسات 

نظرسنجي و بعضاً نظرسازي عديده اي 
را درگير معرفي و انتقال نظرات مردم 
كرد، انتخابات دهمين دوره رياس��ت 
جمهوري است كه با حضور چشمگير 
و مش��اركت 85 درصدي مردم همراه 

شد.
آنچ��ه از زاويه موضوع اين نوش��تار به 
انتخاب��ات مرب��وط مي ش��ود و هم در 
ايام تبليغات انتخابات��ي  و هم پس از 
برگزاري انتخابات و آشكار شدن نتايج 
آن همواره  به عنوان يكي از مستندات 
پي��روزي ادعايي اح��زاب وكانديداها 
مطرح شده و مي شود، نتايج حاصل از 

نظرسنجي مردم است.
گرچه گاه��ي اح��زاب و كانديداهاي 
نتخاب��ات  ا در  شكس��ت خورده 
دهمين دوره رياس��ت جمه��وري به 
نظرس��نجي هاي انجام گرفته توسط 
خود آن��ان يا به س��فارش آنها اش��اره 
مي كنن��د ام��ا واقعيت آن اس��ت كه 
هر نظرس��نجي اي مبتني ب��ر رعايت 
چارچوب هاي افكارسنجي با مالحظات 
مربوط به آن مؤيد نتايجي است كه در 
روز بيست و دوم خرداد سال هشتاد و 
هش��ت از صندوق هاي رأي استخراج 

شده است.
آنچه نتايج نظرسنجي هاي واقعي 
را از نظرس�نجي هاي بدون مبنا و 
اساس و به تعبيري از نظر سازي ها 

متمايز مي كند موارد زير است: 
1-  پوش�ش جغرافياي�ي تمام�ي 

برخي نظرس�نجي ها صرفًا در منطقه يا مناطقي از ش�هر تهران صورت مي گرفت)و گاه به اعت�راف برخي فتنه گران در 
جغرافياي كوچك تري مقياس چند ايستگاه مترو در شهر تهران(، تعدادي از اين افكارسنجي ها فقط در مراكز استان هاي 
بزرگ، تعدادي در مراكز همه استان هاي كشور و تعدادي نادر در مراكز همه استان هاي كشور و برخي از شهرهاي بزرگ  هر 
استان انجام شده است. در ميان نظرسنجي هاي سفارشي يا نظرسازي ها، روستاهاي كشور و جغرافياي روستايي جايي 
نداشته است و در حالي كه بين سي تا سي و پنج درصد جمعيت  رأي دهنده در روستاها سكونت دارد، ديدگاه و گرايش 
اين افراد ناديده گرفته شده است. با اين وصف، بديهي است، نتايج حاصل از اين گونه افكارسنجي قابليت تعميم به كل 

جغرافيايي كشور را ندارد و در بهترين شكل فقط مي تواند گوياي نظرات همان بخش ناقص از جغرافياي كشور باشد.

اشكاالت نظرسنجي اصالح  طلبان

در ميان 

نظرسنجي هاي 

سفاريش يا 

نظرسازي ها، 

روستاهاي كشور 

و جغرافياي 

روستايي جايي 

نداشته است و 

در حايل كه بني 

يس تا يس و پنج 

درصد جمعيت  

رأي دهنده در 

روستاها سكونت 

دارند، ديدگاه و 

گرايش اين افراد 

ناديده گرفته 

شده است
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افرادي كه حق رأي دارند
ي��ا  نظرس��ازي ها  از  بس��ياري 
نظرس��نجي هاي سفارش��ي اح��زاب 
و س��تادهاي انتخابات��ي كانديداهاي 
شكس��ت خورده، پوش��ش كامل��ي بر 
جغرافياي انس��اني كش��ور نداش��ت. 
برخ��ي از اين نظرس��نجي ها صرفاً در 
منطقه يا مناطقي از شهر تهران صورت 
مي گرف��ت)و گاه ب��ه اعت��راف برخي 
فتنه گ��ران در جغرافياي كوچك تري 
مقياس چند ايس��تگاه مترو در ش��هر 
تهران(، تعدادي از اين افكارسنجي ها 
فق��ط در مراك��ز اس��تان هاي بزرگ، 
تع��دادي در مراكز همه اس��تان هاي 
كش��ور و تعدادي ن��ادر در مراكز همه 
استان هاي كشور و برخي از شهرهاي 

بزرگ  هر استان انجام شده است.
در ميان نظرس��نجي هاي سفارش��ي 
يا نظرس��ازي ها، روس��تاهاي كشور و 
جغرافياي روستايي جايي نداشته است 
و در حالي كه بين س��ي تا س��ي و پنج 
درصد جمعيت  رأي دهنده در روستاها 
س��كونت دارد، دي��دگاه و گرايش اين 

افراد ناديده گرفته شده است.
با اين وص��ف، بديه��ي اس��ت، نتايج 
حاصل از اين گونه افكارسنجي قابليت 
تعميم به كل جغرافيايي كش��ور ندارد 
و در بهتري��ن ش��كل فق��ط مي تواند 
گوياي نظرات همان بخ��ش ناقص از 
جغرافياي كشور باش��د. بسيار واضح 
است كه همه مردم واجد شرايط رأي 
دادن را نمي توان در ايس��تگاه مترو در 
شهر تهران دانس��ت. به همين ترتيب 
نمي توان هم��ه رأي دهندگان را صرفاً 
در مناطق شمالي شهر تهران يا مردم 
تهران يا مراكز استان هاي بزرگ و حتي 

مراكز همه استان هاي كشور يافت.
2-  تعيين حداقل نمونه آماري قابل 

تعميم به كل كشور
براي تعميم پذيري ديدگاه افراد همواره 
الزم است نمونه اي انتخاب كرد كه به 
لحاظ تع��داد و حجم بتوان��د با درصد 
قابل قبولي از اطمينان و اعتماد آماري 
)حداقل95 درصد اطمين��ان( همراه 

باشد.
بنابراي��ن ع��الوه ب��ر ل��زوم پوش��ش 
جغرافيايي كل كش��ور باي��د نمونه از 
حجم و تع��داد قابل قبول��ي برخوردار 
ش��ود. انتخ��اب نمونه هايي ب��ا تعداد 
100 نف��ر، 500 نفر  ي��ا 1000 نفر در 
صورت انتخ��اب با باالتري��ن وقت هم 
نمي تواند منعكس كننده ديدگاه همه 
مردم واجد شرايط رأي باشد و بسياري 
از نظرس��ازي ها ي��ا نظرس��نجي هاي 
سفارشي از حيث حجم نمونه مشمول 

همين نقصان بوده اند.
3- پوش�ش نمونه آم�اري به همه 
طبقات سني، رأي دهندگان، همه 
طبق�ات تحصيل�ي و همه اقش�ار 

جامعه:
انجام نظرسنجي و اخذ ديدگاه طيف يا 

طيف هاي خاصي از رده هاي سني افراد 
جامعه و ناديده گرفتن ساير طيف هاي 
س��ني، درياف��ت دي��دگاه طيف هاي 
تحصيل��ي خاص و عدم پوش��ش همه 
طبقات تحصيلي جامع��ه و در نهايت 
سنجش افكار تعدادي از اقشار جامعه 
به صورت گزينشي و ناديده گرفتن همه 
اقشار نمي تواند به درستي افكار و عقايد 

و آراي افراد جامعه را نشان دهد.
از سوي ديگر در صورت پوشش نمونه 
به همه طبقات سني، تحصيلي و اقشار 
جامعه نيز چنانچه نسبت منطقي بين 
تعداد آنه��ا در انتخ��اب نمونه مدنظر 
نباش��د نتايج گمراه كننده اي به دنبال 

خواهد داشت.
4-  انتخ�اب روش درس�ت ب�راي 

دسترسي به نمونه آماري
در نظرس��نجي هاي انتخابات��ي، براي 
آنكه بتوان نمونه اي معرف جامعه پيدا 
كرد، انتخاب نمونه به همه طيف هاي 
سني، تحصيلي و اقش��اري در جامعه 
كافي نيست. چه بس��ا با مالحظه همه 
موارد فوق نيز مؤسس��ات نظرسنجي 
يا سفارش دهندگان نظرسازي، روش 
درستي براي دسترسي به نمونه آماري 

انتخاب نكنند.
در اين گونه موارد برخي مؤسس��ات، 
نمونه آماري را صرفاً از مردم حاضر در 
ميادين و خيابان ه��ا انتخاب مي كنند 
و درص��دد تعميم نظ��رات آنها به كل 
مردم كشور برمي آيند. تعدادي از اين 
مؤسس��ات همه نمونه آم��اري خود را 
از پارك ه��ا و مراكز تفريح��ي انتخاب 
مي كنند. عده اي از آنه��ا تنها از بازار و 
محل كسب و كار مردم نمونه  خود را 
برمي گزينند و تع��دادي نيز با مراجعه 
صرف به منزل مردم و اخذ ديدگاه هاي 
آنان درصدد تعميم پذيري آنها به كل 

افراد واجد شرايط رأي برمي آيند.
واقعيت آن اس��ت كه هيچ يك از اينها 
به تنهاي��ي تعميم پذيري نتايج حاصل 
از نمونه به جامعه را تضمين نمي كنند. 
تجربه نظرسنجي هاي انتخاباتي مؤيد 
اين نكته اس��ت كه در افكار س��نجي 
انتخاباتي بايد تركيب بهينه اي از حجم 
نمونه انتخ��اب كرد. تركيب��ي كه هم 
شامل مردم ميادين و خيابان ها باشد، 
هم مردم ساكن در منازل را شامل شود، 
هم به بازار و محل كس��ب و كار مردم 
توجه كند و هم مردم حاضر پارك ها و 

مراكز تفريحي را شامل شود.
نتاي��ج حاص��ل از چني��ن نمونه هايي 
قابليت تعميم پذي��ري بااليي خواهد 

داشت.
در كش��ور ما مؤسس��ات نظرس��نجي 
كه خود را مقيد ب��ه رعايت مالحظات 
چهارگانه فوق كنند، انگشت ش��مار و 
محدود است و پر واضح است كه نتايج 
آنها نيز قابليت اتكا دارد و به تعبيري به 
مفهوم ويژه، يك نظرسنجي انتخاباتي و 

افكارسنجي واقعي از مردم است.

نتايج نظرسنجي هاي انتخاباتي
يكي از مؤسسات معتبر نظرسنجي در كشور كه مالحظات فوق 
را به عنوان سياست هاي افكارسنجي در عمل دنبال مي نمايد، در ادوار 
مختلف انتخابات رياست جمهوري درصدد بررسي رفتار انتخاباتي مردم 

ايران برآمده است.
در همه نظرسنجي هاي انتخاباتي دو مسأله وجود دارد: يكي پيش بيني 
مش��اركت احتمالي مردم در انتخاب��ات و ديگري ميزان اقب��ال يا ادبار 
به كانديداهاي مختل��ف انتخاباتي. تئوري  ها و نظري��ات مختلف علوم 
اجتماعي و جامعه شناسي در باب مشاركت و عوامل مؤثر بر آن در كتب 
و منابع گوناگون علمي موجود است اما به دليل ويژگي هاي رفتاري در 

هر كشور، اين عوامل مي تواند قبض و بسط يابد.
مطالعه رفتار انتخاباتي مردم ايران كه در خردادماه س��ال 1385 )يك 
س��ال پس از انتخابات دوره نهم رياس��ت جمهوري اس��المي ايران( با 
نمونه اي به حجم 6528 نفر از مردم سراسر كشور صورت گرفته است. 
عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت و انتخاب كانديداهاي رياست جمهوري 

را تبيين كرده است. نتايج به قرار نمودار زير است:

برخي موسسات 

نظرسنجي منونه 

آماري را رصفاً از 

مردم در ميادين 

و خيابان ها 

انتخاب مي كنند 

و درصدد تعميم 

نظرات آنها به 

كل مردم كشور 

برمي آيند
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نگاهي به مناظره هاي انتخاباتي88

در برابر 
50ميليون چشم

ش��يوه هاي تبليغايت انتخابات دهم با انتخابات گذشته 

نس��بتاً متفاوت بود. پس از اعالم تايي��د صالحيت چهار 

کاندي��دا يعني محم��ود احمدي نژاد، محس��ن رضايي، 

مهدي کرويب و مريحسني موسوي، تبليغات اين نامزدها که 

از مدت ها قبل به صورت غريرسمي آغاز شده بود، وارد 

فاز رسمي و قانوين شد. 

با شروع رسمي رقابت ها آنچه به وضوح روش��ن گرديد، دو قطبي شدن فضاي 
انتخابات بين آقايان احمدي نژاد و موسوي بود. آنچه فضاي عمومي جامعه و نيز 
نظرسنجي هاي مختلف نشان مي داد، اين بود كه رقابت اصلي بين احمدي نژاد 
و موسوي اس��ت هر چند همان گونه كه در سطور بعد اش��اره خواهد شد، بنا به 
نظرسنجي هاي مختلف، اقبال مردمي به احمدي نژاد به طور واضحي بيشتر از 

ميرحسين موسوي بود. 
احمدي نژاد به واسطه آن كه در رأس دولت مس��تقر قرار داشت و نيز سفرهاي 
استاني، در مراحل اوليه تبليغات انتخاباتي تقريباً خود را بي نياز از تبليغات مرسوم 
مي ديد. او حتي هنگام ثبت نام در انتخابات، اعالم كرد كه ستاد انتخاباتي نخواهد 
داشت. با اين وجود، ستادهاي مردمي وي آغاز به فعاليت كرده و در دو هفته پاياني 
تبليغات انتخاباتي نيز به دليل فشار سنگين تبليغات رقيب، احمدي نژاد نيز مجبور 

شد دست ستادهاي مردمي خود را براي تبليغات ميداني آزادتر بگذارد. 
س��تادهاي كروبي و رضايي نيز در تبليغات انتخاباتي كمابي��ش فعال بودند اما 
بيشترين و متنوع ترين تبليغات انتخاباتي متعلق به ستاد انتخاباتي موسوي بود. 
گرچه ميرحسين در ابتدا تاكيد كرده بود كه نيازي به تبليغات گسترده نمي بيند 
اما با شروع تبليغات رسمي، ستادهاي او به سرعت و در حجم بسيار گسترده و 
پرهزينه اي تبليغات ميداني و خياباني را در دستور كار قرار دادند. عالوه بر تصاوير و 
پوسترها و پالكاردها متنوع از شخص ميرحسين، طيف وسيعي از اقالم تبليغاتي با 
رنگ سبز كه به عنوان نماد انتخاباتي موسوي انتخاب شده بود، روانه جامعه شد. 

خيابان گردي روزانه و شبانه نيز از ابتكارات ستاد موسوي بود كه ابتدا به صورت 
محدود و با حضور سازماندهي شده در برخي ميادين تهران آغاز شد،  اما بالفاصله 
با استفاده از شيوه هاي تشكيالت هرمي، تبديل به اپيدمي در اكثر نقاط شهر تهران 
گرديد. اين شيوه از جانب س��اير رقبا نيز در پيش گرفته شد و خصوصاً حاميان 

احمدي نژاد نيز به صورت منسجم در برابر هواداران موسوي ظاهر شدند. 
البته در ايام تبليغات انتخاباتي، خيابانگردي هاي شبانه منجر به اغتشاش قابل 
توجهي نگرديد و فضا نسبتاً مسالمت آميز بود هر چند زمينه التهابات و اغتشاشات 

بعدي تا حدودي از همين خيابان گردي ها ريشه گرفت.

مناظره هاي تلويزيوني
مناظره تلويزيوني كانديداها را بايد از جمله وجوه مميز انتخابات دهمين 
دوره رياست جمهوري به ش��مار آورد كه بر اساس سنجش هاي مختلف، هم بر 

ميزان مشاركت و هم بر نتيجه نهايي انتخابات تأثير قابل توجهي داشت. 
اگر چ��ه در انتخابات هفتمي��ن دوره رياس��ت جمهوري)دوم خ��رداد 76( نيز 
مناظره اي تلويزيوني بين چه��ار كانديداي آن انتخابات برگزار ش��د اما مدل و 
محتواي مناظره هاي انتخابات دهم، بديع و جديد و دامنه تأثيرگذاري آن بسيار 

افزونتر بود. 
يكي از نقاط قوت مناظره هاي تلويزيوني انتخاب��ات دهم كه به صورت دوجانبه 
بين كانديداهاي چهارگانه برگزار شد، شفاف سازي فضاي انتخابات و ايجاد معيار 

روشني براي مردم جهت ارزيابي توانمندي هاي هر چهار كانديدا بود. 
في الواقع برگزاري مناظره ها فرصتي بود تا مردم فراتر از عكس ها و پوس��ترها و 
فيلم هاي تبليغاتي، در فضايي واقعي و عيني – و نه مصنوعي و روتوش شده – به 
مقايسه نامزدها پرداخته و تصميم گيري نهايي خود را بر اين اساس انجام دهند. 
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مقايسه نظرسنجي هاي قبل و بعد از مناظره ها به خوبي بيانگر تأثيرگذاري آنها بر تصميم 
سياسي رأي دهندگان است. اين موضوع خصوصاً درباره مناظره آقايان احمدي نژاد و موسوي 
صدق مي كند. اين دو، اصلي ترين رقباي انتخابات دهم بوده و به طور طبيعي، مهم ترين مناظره 
بين آنها برگزار گرديد. به گونه اي كه گفته مي شود حدود 50 ميليون نفر در داخل و خارج 
كشور مناظره آقايان موسوي و احمدي نژاد را نظاره گر بوده اند. روند  يابي نظرسنجي هاي قبل و 
بعد از مناظره موسوي-احمدي نژاد بيانگر آن است كه تا قبل از مناظره بين اين دو، گرچه آراي 
احمدي نژاد در سطح كشور با فاصله نسبتاً زيادي از موسوي جلوتر بود اما روند آراي موسوي، 
شيب صعودي بيشتري داشت. اما بعد از مناظره، اين شيب صعودي متوقف و حتي به سمت 
نزول گرايش پيدا مي كند و در عوض آراي احمدي نژاد شيب صعودي به خود مي گيرد. به 
گونه اي كه در شهر تهران كه ميرحسين موسوي با نسبت تقريبي 50 به 30 حدود 20 درصد 
از احمدي نژاد پيشي گرفته بود، بعد از مناظره، اين فاصله به شدت كاهش يافته و حتي در 
مقطعي تقريباً مساوي شد هر چند كه با افزايش حجم تخريب ها عليه احمدي نژاد از جمله 
توزيع سي دي»90 سياسي« مجدداً آراي موسوي حدود 10 درصد از احمدي نژاد جلو افتاد. 
نقطه قوت بعدي مناظره ها، خنثي شدن تبليغات دشمنان نظام بود كه در مقاطع مختلف 
تالش مي كردند رقابت هاي انتخاباتي در جمهوري اسالمي را نمايشي و غيرجدي بنمايانند. 
مناظره ها اين تلقين نادرست را خنثي نمود و روشن ساخت كه رقابت سياسي در ايران، جدي 
و واقعي است. به تعبير مقام معظم رهبري مناظره ها نشان داد كه جمهوري اسالمي مردم را 
محرم خود دانسته و »اندروني و بيروني« ندارد.  بدون ترديد درصد قابل توجهي از افزايش 

مشاركت مردمي در انتخابات دهم رياست جمهوري ناشي از همين عامل بود. 
اما يك نقطه ضعف جدي مناظره هاي تلويزيوني كانديداها، مديريت ضعيف اين مناظره ها بود. 
رسانه ملي به عنوان مبتكر مناظره ها نتوانست در نحوه ارائه، مديريت قابل قبولي اعمال كند 

به گونه اي كه نقش رسانه در مناظره ها كاماًل انفعالي بود. مجري تلويزيوني مناظره ها)آقاي 
دكتر پورحسين( نيز قدرت اعمال مديريت بر روند مناظره ها را نداشت و با برخورد انفعالي وي، 
عمالً دست كانديداها براي هدايت برنامه به هر سمت و سويي كه مي خواستند باز بود. اين در 
حالي است كه مطابق عرف رايج رسانه هاي دنيا، مجري مناظره ها مي بايست جسارت الزم 
براي هدايت و كنترل روند برنامه را داشته و بي طرفي او به معناي اجازه دادن به طرفين براي 

خروج از دايره موضوع مورد بحث نيست. 
در همين زمينه بايد به بي برنامگي رسانه ملي براي فضاسازي بعد از مناظره ها اشاره كرد. با 
تأثيراتي قابل توجهي كه مناظره ها بر فضاي سياسي و اجتماعي كشور گذاشت، صداوسيما 
مي بايست براي بازخوردهاي طبيعي اين تأثيرات برنامه ريزي مي كرد. ادامه مناظره ها در 
سطوح مختلف مي توانست يكي از اين برنامه ريزي ها باشد كه رهبر معظم انقالب نيز بر آن 

تاكيد كردند اما به صورت جدي مورد توجه رسانه ملي قرار نگرفت. 
نقطه ضعف ديگر مناظره هاي تلويزيوني، عدم رعايت برخي قواعد اخالقي از سوي كانديداهاي 
شركت كننده بود. به طور طبيعي فضاي مناظره توام با چالش، نقد و حتي پرخاش طرفين 
به يكديگر است اما بر همين فضاي جدي و چالشي مي بايست قواعد اخالقي و حقوقي حاكم 
باشد تا نتيجه منطقي حاصل شود. به ويژه در نظام مردم ساالري ديني كه با فضاي ولنگار 
دمكراسي هاي غربي تفاوت هاي ماهوي دارد، بازيگران سياسي مي بايست بيش از هرچيز 
ديگر به اصول و قواعد ديني و اخالقي توجه داشته باشند.  نام بردن دكتر احمدي نژاد از آقايان 
هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري و اتهام تلويحي فساد مالي به فرزندان آنان، زير سؤال بردن 
مديريت 24 ساله نظام از جانب دكتر احمدي نژاد، طرح اتهاماتي چون دروغگويي، خرافي 
گري، رمالي و. . . از سوي آقايان موسوي و كروبي عليه دكتر احمدي نژاد، تباني ديگر كانديداها 
)خصوصاً آقايان موسوي و كروبي( عليه دكتر احمدي نژاد و تبديل برنامه مناظره فيمابين 
به محاكمه كانديداي غايب )احمدي نژاد( و. . . از جمله موارد بداخالقي در مناظره ها بود كه 
تأثيرات منفي قابل توجهي بر عرصه اجتماعي و سياسي كشور وارد كرد و موجب دامن زدن 

به فضاي نفرت و نقار و دل چركيني در جامعه گرديد. 

برگزاري مناظره ها 

فرصتي بود تا مردم 

فراتر از عکس ها 

و پوسرتها و 

فيلم هاي تبليغايت، 

در فضايي واقعي 

و عيني – و نه 

مصنوعي و 

روتوش شده – به 

مقايسه نامزدها 

پرداخته و 

تصميم گريي نهايي 

خود را بر اين 
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ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

18 خرداد 88 - انتشار نامه جعيل منتسب به سپاه درخصوص تجمع بسيجيان در مصيل 

18 خرداد 88 - برگزاري مناظره احمدي نژاد و رضايي 

19 خرداد 88 - نامه يب سالم هاشمي رفسنجاين خطاب به رهرب معظم انقالب 

همان گونه كه ماحظه می شود در نظرسنجی های مركز افكارسنجی بسيج نيز اوالً 
محمود احمدی نژاد به نحو معناداری در تمامی مقاطع از رقبای خود جلوتر است و 
ثانيًا به تناوب رخدادهای انتخاباتی، ميزان آرای كانديداها دچار افت و خيز شده 

است. به عنوان مثال در مراحل اوليه تبليغات انتخاباتی، آرای ميرحسين موسوی با شيب 
صعودی بيشتری به پيش می رود اما بعد از مناظره با احمدی نژاد، رای او با افول مواجه شده 

و احمدی نژاد شيب صعودی می گيرد. 

 اول ارديبهشت
1388 

28 ارديبهشت
1388 

16 خرداد
1388 

12 خرداد
1388 

19 خرداد
1388 

احمدی نژاد 51/5 درصد
موسوی 14/9 درصد 

كروبی 5/2 درصد
 رضايی 1/9 درصد

 تصميم نگرفته ام 17 درصد 
 ساير و بدون پاسخ 9/5 درصد

احمدی نژاد 46/9 درصد
 موسوی 18/8 درصد

 كروبی 4/5 درصد
 رضايی 2/7 درصد

تصميم نگرفته ام 22/2 درصد
 بدون پاسخ 4/9 درصد

احمدی نژاد 50/6 درصد
 موسوی 25/1 درصد

كروبی 3/5 درصد
 رضايی 3/1 درصد

 تصميم نگرفته ام 12/8 درصد
بدون پاسخ 3/9 درصد

احمدی نژاد 45/5 درصد
 موسوی 27/3 درصد

 كروبی 4/4 درصد
 رضايی 2/7 درصد

تصميم نگرفته ام 16/1 درصد
 بدون پاسخ 4/1 درصد

احمدی نژاد 52/8 درصد
موسوی 25/5 درصد

كروبی 2/3 درصد
 رضايی 3/6 درصد

تصميم نگرفته ام 12/7 درصد
بدون پاسخ 3/1 درصد

 )بعد از شروع
 مناظره كانديداها(

12345

مركز سنجش افكار پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج نيز يكی از مراكز فعال در زمينه نظرسنجی های عمومی است كه در مقاطع مختلف 
درباره موضوعات سياس�ی و اجتماعی روز اقدام به تحقيقات ميدانی می كند. اين مركز در ماه های منتهی به انتخابات دهم رياست جمهوری 

نظرسنجی های متعددی در سطح كشور )شهرها و روستاها( انجام داد كه نتايج پنج نوبت آخر اين نظرسنجی ها به شرح ذيل است:  

نظرسنجی مركز 
سنجش افكار بسيج  

انتخاب��ات فرصت��ي ب��راي س��نجش اعتب��ار اين گون��ه 
افكارسنجي هاست. هر چند تعداد مراكز نظرسنجي كه قادر 
به انجام كاري متقن، دقيق و علمي باشند، در كشور كمتر 
از انگشتان يك دست اس��ت و معموالً نيز تمايلي به انتشار 

يافته هاي خود ندارند. 
مركز تحقيقات صدا و س��يما از جمله اين مراكز است كه با 
بهره گيري از آخرين روش هاي علمي، اقدام به نظرسنجي 

مي كند. 
در طول انتخابات نيز نظرسنجي هاي صدا و سيما نه به شكل 
رسمي بلكه  از طريق سايت هايي كه به نحوي به آن دستيابي 
پيدا كرده بودند، منتشر ش��د كه مقايسه آنها با نتايجي كه 
در اين گزارش به آن اشاره خواهد شد، مخاطب را به صحت 
و سقم آن رهنمون خواهد ساخت.  ميزان مشاركت و رأي 
رئيس جمهور منتخب براي برخي به ويژه رقيبان انتخاباتي 
غيرمنتظره بود و آنان در مواضعي صريح با زير سؤال بردن 
انتخاب م��ردم تالش كردند تا القاگر تخلفات گس��ترده در 

انتخابات دهم رياست جمهوري باشند. 
اين در حالي است كه نظرسنجي هاي سازمان صدا و سيما 
كه از اواخر سال 87 آغاز شده و از 24 فروردين 88 در اين 
گزارش به آن اشاره خواهد شد، به خوبي نشان مي دهد كه 
جايگاه كانديداها در چند ماه گذشته در چه موقعيتي بوده 

است. 
جايگاه ميرحسين موسوي در شهر تهران: 

نكته قابل توجهی كه اعتبار نظرسنجي و سالمت 
انتخابات را نش��ان مي دهد، نظرسنجي هاي مربوط به شهر 
تهران اس��ت هر چند در ماه هاي فروردين و ارديبهش��ت 
)8 نظرس��نجي( احمدي نژاد آراي باالت��ري دارد اما تمام 
نظرسنجي هاي صداوسيما در خرداد ماه )12 نظرسنجي( 

موسوي را در موقعيتي برتر نشان مي دهد. 
اين در حالي است كه بر اس��اس نتايج شمارش آرا در شهر 
تهران كه از سوي وزارت كش��ور اعالم شده، در شهر تهران 
موس��وي دو ميليون و 166 هزار و 245 رأي و احمدي نژاد 
يك ميليون و 809 هزار و855 رأي كس��ب كرده است كه 

ميزان دقت نظرسنجي ها را نشان مي دهد. 
در حالي كه در ش��هرهاي اس��تان تهران نظير اسالمشهر، 
پاكدش��ت، ورامين،  دماوند، رباط كريم، ري، س��اوجبالغ، 
ش��هريار، فيروزكوه، كرج، نظرآب��اد و ورامين، احمدي نژاد 
پيشتاز بوده و تنها در شميرانات موسوي حدود يكصدهزار 

رأي بيش از احمدي نژاد كسب كرده است. 

نظرسنجي   هاي روستايي 
 نكته مهم ديگر آراي مناطق روس��تايي است كه 
اغلب كانديداه��ا از آن غافل بوده و س��رمايه گذاري خود را 
عمدتا در ش��هرهاي بزرگ مصروف كرده ان��د. در حالي كه 
براساس تقسيمات جمعيتي 31 درصد سهم آرا در روستاها 
متمركز بوده است. سهم تهران 12 درصد، مراكز استان 21 

درصد و شهرهاي تابعه حدود 36 درصد بوده است. 
مركز تحقيقات صدا و س��يما طي دو نوب��ت در 88/3/9 و 
88/3/16 اقدام به نظرسنجي روس��تايي كرد كه نتايج آن 
مي تواند تأثيرگذاري اين آرا را چه از نظر ميزان مش��اركت 
و چ��ه از جهت تركي��ب رأي به خوب��ي نمايان س��ازد. در 
نظرس��نجي 88/3/9 ميزان مش��اركت 77 درصد، رأي به 
احمدي نژاد 68/3، موس��وي 15 درصد، رضايي يك درصد 
و كروبي 2 درصد به دس��ت آمده اس��ت و در نظرس��نجي 
88/3/16 ميزان مش��اركت 80 درص��د، رأي احمدي نژاد 
75/1 درصد، موسوي 15درصد، رضايي و كروبي 1/2 درصد 

به دست آمده است.
 بديهي اس��ت غلبه آراي روس��تايي با س��هم 31 درصدي 
و رأي ب��ه احمدي نژاد مي توان��د تاثيري ج��دي بر نتيجه 
انتخابات داشته باشد و اين همان موضوعي است كه برخي 
كانديداهاي معترض چه در تبليغات و حضورهاي فردي از 

آن غافل بوده اند و چه در تحليل نتايج آرا. 

نظر سنجي هاي سراسري )شهري(
در نظرس��نجي مورخ 88/3/6 از مردم 31 ش��هر 
كش��ور پرس��يده ش��ده اس��ت اگر فردا انتخابات رياست 
جمهوري برگزار شود، از ميان كانديداها به چه كسي رأي 
خواهيد داد؟ 51/2 درصد از پاس��خگويان گفته اند به آقاي 
احمدي نژاد و 30/6 درصد به آقاي ميرحس��ين موس��وي 
رأي مي دهند، 3/5 درصد كروبي و 1/9 درصد پاسخگويان 
به رضاي��ي رأي مي دهن��د و 8/4 درصد پاس��خگويان هم 

اظهارنظري نكرده اند. 
نظرس��نجي ملي )سراسري در 30 شهر كش��ور(  در تاريخ 
88/1/23 حكايت از رأي 52/8 درص��د براي احمدي نژاد، 
18/7درصد براي ميرحسين موس��وي؛ 3/6 درصدكروبي 
و 1/6 درصد رضايي اس��ت. نظرس��نجي 30 فروردين 88 
به ترتي��ب ارق��ام 56/2 )احمدي نژاد( ، 18/4 )موس��وي( ، 
4 )كروب��ي(  و 1/6 درص��د ب��راي رضايي نش��ان مي دهد. 
نظرس��نجي هاي 1/24 تا 88/2/28 نش��ان از رش��د آراي 

ميرحس��ين موس��وي دارد، ام��ا همچن��ان فاصل��ه آراي 
احمدي نژاد در نظرسنجي هاي استاني تا اين تاريخ دو برابر 

آراي موسوي است. 

تأثير مناظره ها در نظرسنجي ها 
با ابت��كار س��ازمان صداوس��يما، ش��ش مناظره  
تلويزيوني بين كانديداها برگزار شد كه ضمن تبديل شدن 
به پربيننده ترين برنامه هاي تلويزيوني، توانست نقش مهمي 
در ش��كل دهي به آرا ايفا كند. اين مناظره ها در شبكه 3 از 

88/3/12 آغاز شد و تا 18 خردادماه ادامه يافت. 
مناظره آقايان احمدي نژاد و موس��وي در تاريخ 13 خرداد 
و كروب��ي و احمدي ن��ژاد 16 خ��رداد برگزار ش��د. فارغ از 
هرگونه قضاوتي درخصوص محتواي مناظره ها، نظرسنجي 
انجام ش��ده درخصوص مناظ��ره احمدي نژاد و موس��وي 
نش��ان مي دهد، آراي احمدي نژاد برخالف برخي تحليل ها 
پس از اي��ن دومناظره رون��دي صعودي پيدا كرده اس��ت. 
احمدي نژاد كه در نظرسنجي 3/13 در تهران 35/8 درصد 
و در نظرس��نجي ملي 49/8 درصد آرا را به خود اختصاص 
داده بود، در نظرس��نجي 3/17 از مردم تهران آراي خود را 
به 47/5 و در نظرسنجي سراس��ري به 62/7 درصد رساند. 
به عبارت ديگر مناظره  او با موسوي و كروبي نه تنها از آراي 
وي نكاست، بلكه توانس��ت افكار عمومي را بيشتر به سمت 

خود جلب كند. 
در نظرس��نجي مس��تقلي درخصوص مناظره موس��وي و 
احمدي نژاد كه 88/3/14 در تهران اجرا ش��د، مردم 48/5 
درصد اطالعات ارائه شده از س��وي محمود احمدي نژاد و 
36/5 درصد اطالعات ارائه ش��ده از س��وي موسوي را قابل 

اعتماد و دقيق تر دانسته اند. 
مورد مهم ديگري از مخاطبان پرسيده شده است كه ارزيابي 
آنها را درخصوص تاثير مناظره بر بينندگان نشان مي دهد، 
37/5 درصد اعتمادشان به آقاي ميرحسين موسوي بيشتر 
و 28/7 درصد كمتر ش��ده اس��ت. در حالي ك��ه اين اعداد 
درباره احمدي نژاد اين گونه اس��ت: 40/9 درصد بينندگان 
اعتمادشان به احمدي نژاد بيشتر و 32/4 درصد كمتر شده 

است. 
در يك جمع بندي كلي مي توان از استقبال بيشتر مردم از 
احمدي نژاد پس از مناظره ها خبر داد. آنچه روشن است اين 
كه نتيجه انتخابات در تركيب آرا با نتايج نظر س��نجي هاي 

انجام شده پيش از انتخابات منطبق مي باشد. 

نظرسنجی ها  چه می گفتند؟
 در انتخابات 10

موسوي
احمدي نژاد

رضايي
كروبي

 ي��ي از راه هاي كش��ف نظرات م��ردم و درياف��ت ديدگاه ه��اي آن��ان در هر موضوع��ي، اجراي 

نظرسنجي هاست. نظرسنجي مقوله اي است مبتني بر مبناي علمي كه با پيچيدگي خايص در طراحي، 

پرسش و استخراج روبه روست و در صورت اش��تباه در هر يك از مراحل، يب ترديد پاسخ ها و نتايج 

كسب شده مني تواند از صحت و اعتبار الزم برخوردار باشد. 
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تبليغات وسيع و پرحجم؛ پاشنه آشيل حريف 
انتخابات براي بس��ياري از مردم نماد اس��راف در خرج 
كردن است. اينكه سخن از بس��ياري از مردم مي شود، شايد براي تعدادي 
از هموطنان، چندان ملموس نباشد، زيرا خرج كردن براي پوستر و ستاد و 
روزنامه، لوازم حضور در انتخابات تلقي مي شود، ولي زماني  كه نامزدهايي 
كه در انتخابات مختلف به عرصه مي آيند،  صرف كردن بي حساب و كتاب 
را به عنوان استراتژي برگزينند، البد براي تعداد زيادي از مردم، غير قابل 
هضم شمرده مي شود. تبليغات وسيع و پرحجم يكي از نامزدهاي رياست 
جمهوري در انتخابات سال گذشته، براي عده زيادي از مردم كه به هر جهت 
به كارزار انتخابات پا گذاشته بودند، به شكل معناداري، تعجب برانگيز بود. 
تبليغات وسيع ميرحسين موسوي كه نسبت به رقباي خود، گوي اسراف 
را از همگي ربوده بود، باعث شد بسياري از مردم كه در دهك هاي مياني و 
پايين جامعه حضور داشتند، خود را با اين سؤال مهم در ذهن روبه رو ببينند: 
هزينه اين همه تبليغات وس��يع و پرحجم از كجا تامين مي شود؟ از سوي 
ديگر، مسائلي كه در ارتباط با فس��اد مالي برخي از كانديداها در انتخابات 
مطرح شد، جاي پاسخ اين س��ؤال را در اذهان مخاطبان به صورت جدي 
خالي گذاشت: كس��اني كه با متهمان پرونده هاي فساد مالي مانند شهرام 
جزايري ارتباطات مالي مشكوك دارند و به اين نكته نيز معترفند، چگونه 
مي توانند در قامت رياس��ت قوه مجريه، خود را از وسوسه دست اندازي به 
بيت المال )در صورت پيروز شدن در انتخابات( مصون دارند؟ مهدي كروبي 
زماني كه در مناظره پ��ر افت و خيز خود با محمود احمدي نژاد س��خن از 
گرفتن مبالغ گزاف ميليوني از جزايري به ميان مي آورد، چگونه مي تواند 
زماني كه رئيس جمهور شد، فساد مالي خود را ادامه ندهد؟ چنين سؤاالتي 
در ذهن مخاطبان، باعث شد بسياري از گروه هاي اجتماعي و به خصوص 
دهك هاي پايين كه بنا به آمار ارائه شده، تنها قادر به تامين حداقل زندگي 
خود هستند، با نگاهي متفاوت به كانديداها نگاه كنند. از طرفي، حضور نه 
چندان پرزرق و برق محمود احمدي نژاد در عرصه هياهوي خياباني و ستاد 
راه انداختن و كاروان تشكيل دادن به چش��م مردم مي آمد و در آن سوي 
ميدان، تع��دادي از كانديداها با صرف ميلياردها تومان، زنجيره س��بز در 
طوالني ترين خيابان پايتخت تشكيل مي دهند و روزنامه هاي مختلفي را در 
تيراژهاي ميليوني چاپ و به رايگان در اختيار اقشار مختلف قرار مي دهند. 
واقعيت اين است كه تفاوت در حجم وس��يع تبليغات و هزينه هاي صرف 
شده، باعث شد بسياري از مردم كه با درآمدهاي متوسط و پايين، زندگي 
خود را اداره مي كنند با نگاهي متفاوت به ليست نامزدهاي مختلف بنگرند: 
چه كسي به من شبيه تر است؟ كسي كه رشوه ميليوني از بدنام ترين تاجر 

كشور مي گيرد؟ كسي كه ميلياردي در 
تبليغات خود خرج مي كند؟ كس��ي كه 
براي حضور هواداران در ستادهاي خود، 
كيس��ه اي براي قس��مت كردن ندارد؟ 
شكل دهي آراي برخي از اقشار بر اساس 
اي��ن همگوني ص��ورت گرف��ت. منطق 
ساده اي پشت اين ماجرا قرار داشت: به 
كسي رأي مي دهم كه به من از سايرين 

شبيه تر است! 
با اين تعبير بيراه نيس��ت اگر گفته شود 
تبليغات پرحجم و وس��يع ك��ه خبر  از 
س��رمايه گذاري اقتصادي باالي برخي 
چهره هاي صاحب نفوذ و صاحبنام براي 
حمايت از كانديداي س��بز م��ي داد، به 
عنوان يكي از پاش��نه هاي آشيل فراوان 
هواداران ميرحسين موسوي در انتخابات 
مطرح ش��د. تبليغاتي ك��ه منبع تامين 
هزينه هاي اقتصادي آن، هنوز با گذشت 
يك س��ال از انتخابات، ح��رف و حديث 

فراواني را به دنبال دارد. 

تخريب  دولت نهم در مقابل 
قضاوت همگاني

دولت نهم در اين كش��ور چه كرده بود؟ 
اين را باي��د در انتخابات انتهاي آن دوره 
جس��ت وجو كرد. ب��ه ق��ول فرنگي ها، 
انتخابات در اصل »روز داوري« اس��ت. 
داوري مردمي كه تمشيت چهار سال از 
امور خود را در يد اختيار كسي ديده اند 
كه اكنون براي كسب آراي مجدد مردم 
به ميدان آمده اس��ت. اين كه دولت نهم 
براي مردم از لحاظ اقتصادي و اجتماعي 
چه كرده اس��ت را مي ت��وان از برآيند و 
ميانگين آراي مردم دانست. مردم، تنها 
در پايتخت ايران، ساكن نيستند. آمارها 

نشان مي دهد تنها 12 درصد آراي اخذ 
ش��ده از مردم تهران بود و با اين حساب 
88 درصد آرايي كه به صندو ق ها ريخته 
ش��ده، متعلق به هموطناني اس��ت كه 
خارج از حدود دارالحكومه س��اكنند. با 
اين حس��اب، اگر ف��رض بگيريم دولت 
نهم تمامي مس��اعي خود را براي ساير 
اس��تان ها به غير از ش��هر تهران صرف 
كرده باش��د )فرض بگيريم( مردمي كه 
درباره دولت نهم قرار اس��ت در آستانه 
انتخابات رياست جمهوري دهم داوري 
كنند، نظرشان 88درصد نظر همه جامعه 
رأي دهنده اس��ت، به تعبي��ر ديگر، در 
صورتي كه منتقدان دولت نهم و شخص 
محمود احمدي نژاد، سياس��ت هاي وي 
را در بوته نقد قرار دهند، تنها مي توانند 
نظرشان را در مورد 12 درصد از جامعه 
رأي دهندگان داراي مص��داق بيابند و 
ساير استان ها و شهرهاي كشور، مشمول 
انتقادات آنها كه عموما داير بر عدم توسعه 
سياس��ي يا اعطاي آزادي ه��اي مدني و 
حزبي است، نمي شود. اين است كه گفته 
مي شود تخريب بي امان و گسترده دولت 
نهم به عنوان يك استراتژي در تقابل با 
قضاوت همگاني قرار مي گيرد و پربيراه 
نيست نظر 88 درصد ايراني غير تهراني 
را نظر قاطبه ملت اي��ران ندانيم. به بيان 
ديگر، زماني كه حريف با تابلوهاي »دروغ 
ممنوع« و كاريكاتورهاي شخصيت هاي 
تلويزيوني، ش��خصيت رئي��س جمهور 
قانوني كش��ور را مورد هجمه و تمسخر 
قرار مي داد و در كنار آن با ارائه آمارهاي 
بي بنا و بنياد و فيلم هاي ساختگي مبتني 
بر جلوه هاي ويژه تصويري، قصد داشت 
تمامي دس��تاوردهاي دولت نهم را زير 

كدام كانديدا 
به من شبيه تر است؟

آرايش اجتماعي در انتخابات رياست جمهوري دهم

يب گامن، انتخابات دهم رياست جمهوري، جزء مقاطع بسيار حساس حيات سيايس و اجتامعي کشور ما 
به شامر مي آيد. در انتخابات خرداد ماه 88، بيش از آرايش و حضور نريوهاي سيايس که عموما در بسياري 
از ماه هاي سال فعال هستند، حضور برخي جريانات اجتامعي و طبقات مختلف مردم در عرصه انتخابات 
بيش از ساير مقاطع تاريخ معارص مشهود بود. به طور مثال مي توان از حضور معنادار اصناف مختلف در 
برنامه هاي تبليغايت و انتخابايت نامزدهاي رياست جمهوري به عنوان دلييل براي متفاوت بودن انتخابات 
دهم از ساير انتخابات رياست جمهوري تعبري کرد. در انتخابات سال گذشته، اقشار مختلف مردم، تنها 
به عنوان رأي دهنده در انتخابات حضور نداشتند بلکه فراگريي اين رويداد سيايس به قدري زياد بود که 
طبقات مختلف مردم که در انتخابات گذشته، چندان حضور پررنگي در روند شکل دهي آرا نداشتند، به 
شکل کامال واضحي به آوردگاه انتخابات وارد شده بودند. ويل به راستي آرايش اجتامعي نريوهاي جامعه 
در شکل دهي به روند انتخابات دهم رياست جمهوري، چه شامييل داشت؟ مطلب حارض، سعي دارد 
در حداقل کلامت، به نحوه آرايش آراي اجتامعي و حضور طبقات مختلف مردم در انتخابات رياست 

جمهوري و رفتار سيايس نامزدها در مواجهه با اين رشايط بپردازد. 

تفاوت در حجم 

وسيع تبليغات و 

هزينه هاي رصف 

شده، باعث شد 

بسياري از مردم 

که با درآمدهاي 

متوسط و پايني، 

زندگي خود را 

اداره مي کنند 

با نگاهي 

متفاوت به 

ليست نامزدهاي 

مختلف بنگرند

ي
 بن

ي
يم

سل
يد 

ام
و | 

ديل
ها

ضا 
در

حم
م

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


47

ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

19 خرداد 88 - كشف مركز تكثري و توزيع ميليون ها يس دي تخريبي عليه احمدي نژاد 

20 خرداد 88 - احمدي نژاد: رقيب عرصه را باخته و دنبال ايجاد تنش است 

21 خرداد 88 - قطع شبكه پيامك كشور به دليل افزايش شايعات انتخابايت 

سؤال ببرد، 88 درصد از رأي دهندگان، 
خود را در مورد دستاوردهاي دولت نهم، 
با قضاوت بي جه��ت و نس��بتاً  آگاهانه 
مواجه مي ديدند ك��ه در آن بايد به اين 
موضوع رأي مي دادند: دولت نهم به كار 
خود ادامه دهد  يا س��كان دولتداري را 
به ديگراني كه كام��اًل مواضع متفاوت و 
برنامه هاي ديگري داشتند، واگذار كند. 
اينجاس��ت كه بار ديگ��ر، منافع جمعي 
قاطبه ملت ايران )كه در باال به گستردگي 
آنها در سراسر كشور اشاره شد( راه خود 
را جست وجو كرد و رأي به تداوم خدمت 
داده شد. از طرف ديگر احساس مي شد 
تخريب گسترده دولت نهم، باعث حالت 
مظلوميت در محمود احمدي نژاد شود، 
زيرا وي در حضور مردم كش��ور بارها به 
اين واقعيت اش��اره نمود ك��ه رقابت در 
انتخابات رياس��ت جمهوري دهم، بين 

يك نفر با سه رقيب ديگر است. 
اينج��ا ب��ود ك��ه تخري��ب گس��ترده 
دستاوردهاي اقتصادي و رفاهي دولت در 
مناطق مختلف ايران، در تقابل با تصميم 
گيري جمعي ايرانيان، به خصوص كساني 
كه هرگز لذت نوازش حيوانات دست آموز 
خود را در كافي شاپ هاي شمال تهران، 
تجربه نكرده بودند، قرار گرفت و نتيجه 
كاماًل برعكس شد: منتقدان دولت نهم 
هر چه به طبل تخري��ب كوفتند، مردم 
شهرستان ها به رأي دادن براي تداوم كار 

احمدي نژاد مصمم تر شدند. 

تمركز بر دور دوم انتخابات
نگاه��ي اجمال��ي ب��ه روش 
تبليغات��ي و برنامه ه��اي كانديداه��اي 
دور ده��م انتخابات رياس��ت جمهوري 

نشان مي دهد، سياست اصلي و راهبرد 
تعيين كننده س��ه نفر از نامزدهايي كه 
خارج از بدنه دولت قرار داش��تند به اين 
اصل باز مي گشت: با تمركز بر شكستن 
آراي دهك هاي مختلف و اقشار گوناگون 
جامعه، مي توان ب��ازي را به وقت اضافه 
كشيد و در دور دوم، پشت دولتمردان نهم 
را به خاك شكست رساند. ولي در اردوگاه 
احمدي نژاد، بحث بر س��ر نحوه آرايش 
تبليغاتي نبود، بلك��ه ابتدا عملگرايي در 
مقابل تئوري س��ازي قرار داش��ت و در 
مرحله بعد، قطع شدن خدمت رساني به 
مردم محروم و آسيب پذير، ضايعه اي بود 
كه نمي شد به سادگي آن را در گفتمان 

احمدي نژاد، قابل قبول دانست. 
شايد به دليل همين نگره بود كه رئيس 
جمه��ور ت��ا لحظات��ي پيش از ش��روع 
موعد قانوني و رس��مي تبليغات رياست 
جمه��وري، همچنان پيگي��ر مصوبات 
خود در مناطق محروم و شهرستان هاي 
غي��ر برخ��وردار از جمله اسالمش��هر و 
پاكدش��ت بود. در زماني كه ميرحسين 
موس��وي وعده ديدار با ه��واداران خود 
را در ب��رج ميالد ته��ران، نم��اد ثروت، 
غرور و تكنولوژي گذاش��ته بود، محمود 
احمدي نژاد با تمركز بر س��فرهاي برون 
مركزي خود، مهمان اسالمش��هري ها 
ش��د. ش��ايد در نظر اول، اي��ن رويكرد، 
نوعي تبليغات غير رسمي قلمداد شود، 
ولي وقتي با نماين��دگان مجلس از اين 
شهرستان ها گفت وگو شود، به سادگي 
روشن مي شود كه حضور رئيس جمهور 
در مناطق غيربرخ��وردار، چه تأثيري را 
بر رفاه و معيش��ت هموطنان غير مركز 
نشين گذاش��ته اس��ت. اين رويكرد در 

مقابل تمركز حريف به كش��اندن 
بازي دموكراس��ي به وقت اضافه، 
كام��اًل جوابگو ش��د. زي��را هجمه 
به دس��تاوردهاي مختلف دولت، 
شكس��تن آراي دهك هاي پايين 
از طريق زير س��ؤال بردن وضعيت 
اقتصادي كشور، واردات اجناس و 
كاالهاي خارجي كه زيربناي توليد 
را در كش��ور دچار نوسان مي كند 
و همچنين باال ب��ردن فرضي خط 
فقر، آمار بي��كاري و به تعبير يكي 
از نامزدها، »ضري��ب فالكت« در 
مقاب��ل گفتماني ق��رار مي گرفت 
كه نه تنها به كش��اندن ب��ازي به 
دور دوم اعتق��ادي نداش��ت، بلكه 
با روش كام��اًل  عملياتي، به دنبال 
خدمت رس��اني به مردم تا آخرين 
نفس و دقايق ب��ود. اين چنين بود 
كه مردم شهرستان هايي كه حضور 
رئيس نهمين دولت را در زادگاه و 
س��كونتگاه خود بارها لمس كرده 
بودند، هنگام عالمت گذاري روي 
تعرفه هاي اخذ رأي، در مقابل نام 
كس��ي عالمت گذاشتند كه چهره 
او را بدون اس��تفاده از رسانه هاي 
مجازي و كاغذي، از نزديك ديده 

بودند.

رفاه براي همه در مقابل 
توس�عه سياسي براي 

خواص
اين ش��ايد ي��ك لطيف��ه تاريخي 
و اجتماع��ي در اي��ران باش��د كه 
جناح موسوم به راس��ت، به دنبال 
رفاه م��ردم و جن��اح موس��وم به 

چپ به دنبال توس��عه سياس��ي و 
احزاب اس��ت. در كل دنيا، حضور 
محافظه كاراني كه طبعاً از اقش��ار 
برخوردار و صاحب رفاه هس��تند، 
باعث مي ش��ود نمايندگان آنها در 
انتخاب��ات نيز دغدغه خ��ود را آب 
و نان و معيش��ت ندانند و به دنبال 
توسعه سياسي و آزادي هاي مدني 
و شخصي باشند و در طرف مقابل 
چپ ها، يا آنهايي كه از دهك هاي 
پايين اجتماع هستند، اعتقادي به 
اولويت داشتن بحث هاي آزادي هاي 
شخصي و حزبي نداشته و به دنبال 
برآوردن نيازه��اي ابتدايي زندگي 
باش��ند. ولي در اي��ران، اين رابطه 
به طور كلي برعكس ش��ده است. 
اصولگراي��ان اكث��راً  از دهك هاي 
پايين جامعه برخاس��ته اند و وقتي 
سخن از برنامه هاي انتخاباتي خود 
مي رانند، كلماتي مانند رفاه براي 
همه، معيش��ت و عدال��ت بيش از 
آزادي احزاب و روزنامه ها و رسانه ها 
به گوش مي رسد. در جبهه مقابل، 
چپ ها )موسوم به اصالح طلبان( با 
ارائه روش هايي براي توسعه سياسي 
و فعاليت هاي حزبي و مطبوعاتي، 
راه را براي رس��يدن خود به قدرت 
هموار مي كنند. همانطور كه زماني 
مصطفي معين، به عنوان كانديداي 
رياست جمهوري سخن از توسعه 
سياس��ي مي زد و مي خواست حق 
اقليت��ي از سياس��تمداران كهنه 
كار را به عن��وان مطالب��ات مردم 
در انتخابات دوره نهم، به كرس��ي 
بنشاند، اقبالي در حد يك دهم آرا 

رئيس جمهور 

تا لحظايت پيش 

از رشوع موعد 

قانوين و رسمي 

تبليغات رياست 

جمهوري، 

همچنان پيگري 

مصوبات خود در 

مناطق محروم و 

شهرستان هاي غري 

برخوردار بود
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ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

21 خرداد 88 - بروز شايعات در خصوص پاسخ رهرب انقالب به نامه هاشمي

22 خرداد 88 - برگزاري دهمني دوره انتخابات رياست جمهور ي   

22 خرداد 88 - اعالم پريوزي زودهنگام از سوي مريحسني موسوي 

پيدا نكرد، در دوره دهم نيز ميرحس��ين موسوي و مهدي كروبي با جمع 
كردن عده اي از تندروتري��ن اصالح طلبان سياس��ي، حرف هاي خود را 
درباره حضور دهك هاي باال در توزين نيروهاي سياسي، به تمامي مردم 
تس��ري دادند و تصور كردند همه ايراني ها نان خ��ود را آنقدر داغ و چرب 
مي بينند كه فيلشان ياد هندوستان توسعه احزاب و سياست كرده است. 
براي همين يكي از اساسي ترين محورهاي تبليغاتي خود را توسعه حزبي 
و سياسي معرفي كرده و به كوس تقدم سياست بر اقتصاد كوفتند. حضور 
برخي چهره هايي كه به دليل مفاسد اقتصادي بارها محكوم شده اند مانند 
غالمحسين كرباس��چي در پوس��تر اصلي مهدي كروبي، نشان مي دهد 
اين نامزد انتخاباتي به ق��دري از واقعيت ها و نيازهاي اصلي جامعه به دور 
مانده اند كه حمايت يك چهره سياس��ي نه چندان خوشنام را به حمايت 
ميليوني جمعيت گمنام و بي نام مردمي كه هنوز دغدغه معيشت و رفاه، 
اصلي ترين محرك آنها براي رأي دادن است، ترجيح مي دهد. اين چنين 
مي شود كه شعار رفاه براي همه كه توسط محمود احمدي نژاد به عنوان 
يك برنامه عملي به جامعه ارائه شد، در مقابل گرايش خواص محور مهدي 
كروبي و ميرحسين موسوي قرار گرفت و از آنها با فاصله معناداري با نفر 

اول، بازنده انتخابات ساخت. 
جالب اينجاست حضور كانديداهايي كه شكست را در انتخابات دهم رياست 
جمهوري تجربه كردند در مناطق محروم نيز نگاهي از باال به پايين و مبتني 
بر ذهنيت اشرافي گرايي و سياست زده آنها بوده است. به طور مثال زماني 
كه ميرحسين موسوي در جمع مردم ساري حضور يافت، به جاي رسيدگي 
و پذيرفتن واقعيت نه چندان رضايتبخش اقتصادي مردم، از ظرفيت هاي 
آسياي مركزي به عنوان »حياط خلوت ايران« نام مي برد و تصور مي كند 
همانطور كه امريكاي التين به عنوان حياط خلوت اياالت متحده، برخي 
از اقالم خام آن كشور را تامين كرده و مبدل به زباله داني محصوالت گران 
امريكايي شده اس��ت، آس��ياي مركزي نيز بايد براي ايران، چنين حال و 
هوايي داشته باشد. شايد نفس اين مس��أله، چندان بد نباشد، ولي جاي 
سخن گفتن از حياط خلوت ايران در ميان مردم عموماً كشاورز و پيشه ور 
شهرستان ساري نشان از بي تجربگي و عدم دريافت واقعيت هاي زندگي 
سارويان دارد. ساروياني كه اين روزها با مشكالت ناشي از تمركز امكانات در 
پايتخت مواجهند و رؤياي مهاجرت به سرزمين برج هاي بلند و خيابان هاي 

شيك تهران را براي گذران بهتر معيشت در ذهن مي پرورانند. 
در س��وي ديگر ميدان، مردي كه از نظر هواداران خ��ود، محروميت را با 
گوشت و خون احساس كرده است، براي مردم ايران سخن از توزيع عادالنه 
امكانات و رفاه مي زند، يعني واقعگرايي در برخورد با پديده هاي اجتماعي، 

فقر و كمبود امكانات را سرلوحه كار خود قرار مي دهد. 

تمركز بر مركز، نگاه به شهرستان ها
ش��ايد اگر محمد خاتمي به عنوان رئيس جمهور ايران، زحمت 
بيرون رفتن از ساختمان هاي شيك و محافظت شده خيابان پاستور را به 
خود مي داد، رهبر انقالب اسالمي، در خالل س��ال هاي 77 تا 84 زحمت 
مسافرت هاي طوالني به مناطق محروم كشور را به خود نمي دادند. با اين 
همه، زماني كه به عنوان خلف محمد خاتمي، كليد قوه مجريه به محمود 
احمدي نژاد تسليم ش��د، وي با برنامه ريزي فش��رده و طوالني، سركشي 
به صفحات مختلف اي��ران را در صدر كارهاي خود ق��رار داد تا از نزديك، 
مش��كالت مناطق مختلف را دريافته و براي آن چاره انديش��ي كند. براي 
همين سفرهاي استاني به عنوان بديع ترين دس��تاورد دولت نهم، باعث 

تفاوت عمده نگاه طيف جديد سياستمداران ايراني با گذشتگان شد. 
تيم احمدي نژاد در سفرهاي اس��تاني، حتي به روستاها هم سر كشيد و با 
درد مردم دردمند آشنا ش��د. ولي از آن طرف، تمركز بر پايتخت نشين ها 
به عنوان اصلي ترين مش��خصه كانديداهايي كه نتوانستند رأي زيادي را 
در س��بد خود ببينند، شناخته ش��د. حضور در مركز، حساب كردن روي 
رأي مركز نشينان، آن هم در محالت بااليي شهر كه سوداي زندگي از ما 
بهتران را در مخيله دارند، باعث شد كانديداهايي كه كانون هاي اجتماعي 
رأي مردم را به درس��تي درك نكرده بودند، خود را ب��ا موقعيت خطيري 
روبه رو ببينند. پس بيراه نيس��ت اگر طيف هاي م��ردم در مناطق محروم 
و شهرستان ها، زماني كه وقت رأي دادن رس��يد، هر يك به عنوان يكي از 
اعضاي ستاد احمدي نژاد براي پيروزي وي كار كنند و تالش كنند رئيس 
جمهوري به پاستور برود كه به معناي واقعي نماينده و رئيس جمهور همه 
ايرانيان باش��د، نه به طور نمادين به ايراني بودن بپردازد و در اصل، رئيس 
جمهور باالنشينان پايتخت باشد. نگاه به شهرستان ها در دولت احمدي نژاد 

هر چند موجب شد متلك هايي را طرف 
مقابل براي وي طراحي كند و به عنوان 
»دولت سيب زميني« و »دولت صدقه« 
در بوق و كرنا كنند، ولي چيزي كه نتيجه 
انتخابات را رقم زد، حضور مردم همين 
شهرستان ها بود كه مي ديدند براي اولين 
بار در تاريخ سياسي ايران، يكي از حكام 
درجه يك كشور، به در خانه هاي محقر 
آنها در دورافتاده ترين مناطق بش��اگرد 
و الم��رد و قائنات و بازفت آمده اس��ت، 
ل��ذت متلك پراني را به دل س��ازندگان 
آن گذاشت تا زماني كه نتايج انتخابات 
مشخص شد، خنده تمسخر بر لبانشان 
بخشكد. در اينكه سرنوش��ت انتخابات 
در بيرون تهران رقم خورد، همين نكته 
كافي اس��ت كه 32درصد آراي ريخته 
ش��ده به صندوق را روس��تايياني دادند 
كه بنا بر تقسيمات قانوني وزارت كشور، 
تنها نماينده دولت در محل سكونتشان، 
تابلوي »ده��داري« را باالي س��ر خود 

آويخته است. 

رفت�ار  سياس�ي،  رفت�ار 
اجتماعي

علماي علوم انس��اني در تعري��ف رفتار 
سياس��ي، تمام��ي ح��ركات، گفت��ار و 
برنامه هايي ك��ه معطوف ب��ه معادالت 
قدرت در س��طح ملي و منطقه اي است 
را مد نظر ق��رار داده اند. ب��ا اين تعريف، 
تمايل افراد براي به دست گرفتن قدرت 
سياسي در مقاطع مختلف، گونه اي رفتار 
سياس��ي تلقي مي گردد كه في نفسه نه 
ممدوح است و نه مذموم. ولي نيت ودليل 
رفتار سياسي، باعث مي شود تالش براي 
كس��ب قدرت، در حوزه اخ��الق داراي 
مفاهيم »خوب« و »بد« ش��ود. كس��ب 
قدرت ب��راي قدرتنماي��ي و حكمراني، 
آفتي است كه برخي از نامزدهاي رياست 

جمهوري ثابت كردند كه با آن عياقند. 
تفاوت رفتار سياسي و رفتار اجتماعي از 
همين موضوع ناشي مي شود. در بروشور 
تبليغاتي مهدي كروبي، اعضاي س��تاد 
مركزي ب��ا عناويني مانن��د روزنامه نگار 
و زنداني سياسي مش��خص شده بودند. 
اين اشخاص با وجودي كه داراي سابقه 
چندان درخشاني در حوزه هاي مختلف 
مديريت و اجرا نبودند، سياسي بودن و 
زندان سياس��ي رفتن را به عنوان امتياز 
مثبت خ��ود در مقابل نام��زدي مطرح 
كردند ك��ه از سياس��ت ورزي به خاطر 
سياس��ت ورزي، چن��دان دل خوش��ي 
نداشت. محمود احمدي نژاد با رفتارهاي 
خود بارها نشان داده است شيفته خدمت 
اس��ت، نه تش��نه قدرت. س��اعت هاي 
طوالن��ي و ممت��د كار ب��راي م��ردم، 
گفت وگو و مسافرت به مناطق مختلف 
ايران، اس��تراحت در شرايط طاقت فرسا 
ك��ه نمونه هاي تصوي��ري آن بارها روي 
س��ايت هاي مختلف خبري قرار گرفته 
است، تفاوت محس��وس نگاه اجتماعي 
احمدي نژاد را در مقايسه با ميرحسين 
موسوي كه هوادارانش چهره و لباس خود 
را با رنگ س��بز تزيين مي كردند، نشان 
مي دهد. جايي كه نگاه سياس��ت محور 
مهدي كروبي، ب��ا تكيه ب��ر چهره هاي 
»زندان سياس��ي رفت��ه« و هواداراني از 
اقشار مختلف سياستمداران و اشخاص 
معل��وم الحال كه تعبي��ر »از گوگوش تا 
سروش« برايشان بس��يار برازنده به نظر 
مي رسد، با آرمان هاي اجتماعي مردم كه 
در شخص احمدي نژاد متبلور شده است، 
تالقي پيدا مي كند و انتخابات 22خرداد 
به عن��وان نقطه اين تالقي، بس��ياري از 
سنگ هاي مردم و سياس��تمداراني كه 
تشنه قدرتند را به خوبي هويدا مي كند. 
نگاه اجتماعي احمدي ن��ژادي در قالب 

حضور در مرکز، 

حساب کردن 

روي رأي مرکز 

نشينان، آن هم 

در محالت بااليي 

شهر که سوداي 

زندگي از ما بهرتان 

را در مخيله 

دارند، باعث شد 

کانديداهايي 

که کانون هاي 

اجتامعي رأي 

مردم را به درستي 

درک نکرده بودند، 

خود را با موقعيت 

خطريي روبه رو 

ببينند
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و گفتم��ان عدالت گس��تر، خدمت محور 
و اصولگ��را در مقابل نگاه سياس��ت زده 
ميرحسين موسوي و مهدي كروبي كه 
چهره هاي تا مغز استخوان سياست محور 
و سياست ورز را در كنار خود مي ديدند، 
غلبه را براي رئيس جمهور دهم رقم زد؛ 
زيرا معادالت سياس��ي در سرزميني كه 
مردم آن سياسي ترين و آگاه ترين ملت 
جهانند، به سادگي پاسخ از پيش تعيين 
ش��ده ندارد. به عبارت ديگ��ر جايي كه 
مردم، سياست را در خدمت عدالت و رفاه 
خود نبينند، چندان عالقه اي به شطرنج 
روي ميز سياستمداران كهنه كار ندارند. 

رس�انه س�االري در مقاب�ل 
مردم ساالري

ناگهان قارچ هاي رسانه اي سربرآوردند. 
روزنامه هاي داخلي يكي پس از ديگري 
مجوزهاي خود را از تاريكخانه هاي احزاب 
بيرون كشيدند و توپخانه هاي كاغذي، 
امواج پروپاگاندا و آژيتاسيون را به سمت 
مردم فرستادند. رسانه ساالري در ادبيات 
رقباي احمدي نژاد يك��ي از حرف هاي 
اصلي بود. اس��تفاده از رنگ ب��ه عنوان 
يك رسانه مدرن، انتش��ار روزنامه هاي 
خلق الس��اعه و ش��ب نامه هايي كه قرار 
بود تنها و تنها شبهه افكني كنند و دروغ 
بس��ازند، با پول هاي ش��بهه ناكي كه از 
كانال هاي داخلي و خارجي به دس��تگاه 
عظيم رسانه اي طيف اصالح طلب تزريق 
مي شد، فضاي جامعه را بناگاه آلود تا در 
آستانه انتخاب دهمين رئيس جمهور، هر 
آن كس سواد خواندن و نوشتن داشت، 
رسانه نگار ش��ود. بيراه نيست در دادگاه 
متهمان حوادث پس از انتخابات، بازوي 
رس��انه اي به عنوان يك��ي از اصلي ترين 
كانال هاي فش��ار به دول��ت )و به تعبير 
ديگر، حكومت( معرفي شد. سايت هايي 

مانند كلمه، ن��وروز، جمهوريت و برخي 
تارنماهاي آن س��وي آب مانند توئيتر و 
فيس بوك، فضا را ب��راي ارتباط با مردم 
مهيا ديدند. رسانه س��االري تا جايي در 
برنامه ه��اي نامزدهاي ن��اكام انتخابات 
مهم شد كه شبكه هايي كه عناد آشكار 
با كل نظام داش��تند نيز ب��ه كمك آنها 
آمده و به عنوان سخنگوي مهدي كروبي 
و ميرحس��ين موس��وي رفت��ار كردند. 
ش��بكه صداي امريكا كه آشكارا توسط 
عوامل سازمان مجاهدين خلق )منافقين( 
اداره مي ش��ود، تريبون رسمي هواداران 
ميرحس��ين موس��وي و مهدي كروبي 
ش��د. بنگاه س��خن پراكني بريتانيا )بي 
بي س��ي( كه حمايت بي چون و چراي 
خود را از گروه هاي اپوزيس��يون خارج 
از كشور بارها اعالن كرده است، هر روز 
و ش��ب مصاحبه هاي طوالني با اعضاي 
س��تادهاي اين دو نامزد انجام مي داد و 
توسط تلويزيون، راديو و اينترنت منتشر 

مي كرد. 
از ط��رف ديگر، محم��ود احمدي نژاد با 
حضور در ميان مردم، مردم ساالري را به 
عنوان گفتماني در مقابل رسانه ساالري 
برگزي��د و با م��ردم از طريق خ��ود آنها 
س��خن گف��ت. حض��ور احمدي ن��ژاد 
در مراس��م مختل��ف در جمع م��ردم و 
همچنين س��فرهاي طوالني اس��تاني 
مؤيد اين نكته اس��ت كه به تعبير وي و 
برنامه ريزان ستادش، مردم، قرار نيست 
حرف رس��انه هاي معلوم الح��ال را بهتر 
و صحيح تر از س��خن كس��ي بدانند كه 
رودررو با آنها مي نش��يند و زانو به زانوي 
مشكالتش��ان، از رفع بي��كاري، تورم و 
فش��ار اقتصادي، كار مي كن��د. گفتمان 
مردم س��االري به جاي غوغاس��االري از 
طريق رسانه هاي مختلف، غلبه كانديداي 
پيروز را قبل از انتخابات مسجل كرده بود. 

چرا كه به تعبير بنيانگذار جمهوري 
اس��المي، زماني كه آنها از عملكرد 
كسي تعريف مي كنند، بايد به حال 

او تأسف خورد. 
س�ازمانده��ي آراي 

خاموش و خاكستري
تكنيك رأي گرفتن در ايران، از همه 
جاي دنيا پيچيده تر است. كسي كه 
قدم در انتخابات مي گذارد، به قدري 
المان ها و متغيرهاي مختلف را در 
رأي دادن مردم، مؤثر مي بيند كه 
ناچار است با هزار اما و اگر و برنامه 
در اي��ن وادي، كورمال كورمال راه 
برود. س��ازماندهي آراي خاموش، 
يكي از اين تكنيك ه��اي پيچيده 
اس��ت. كانديداه��اي اصالح طلب 
روي آرايي كه در انتخابات گذشته 
هم��واره خان��ه نش��يني اختي��ار 
مي كردند، حساب ويژه اي باز كرده 
بودند. ب��ه تعبير آن��ان، اگر فردي 
در خان��ه بمان��د و روز رأي گيري 
اجازه دهد مهر در شناس��نامه اش 
بخورد، او يكي از مخالفاني است كه 
نمي خواهد وضعيت موجود ادامه 
پيدا كند. براي همين سعي كردند 
با قطبي كردن فض��اي انتخابات، 
آراي خاموش را ص��دا بزنند. البته 
اي��ن كار، باعث حضور گس��ترده 
مردم در پاي صندوق هاي رأي شد، 
ولي نهايتاً منجر ب��ه آن چيزي كه 
آنها مي خواستند، نگرديد. زيرا در 
ايران، آراي خاموش، تنها رأي هاي 
مخالف��ان نب��ود، بلك��ه رأي هايي 
بود كه تريبوني ب��راي اعالم وجود 
نداش��تند، يعن��ي رأي دهك هاي 
پايين اجتماع و كساني كه به تعبير 
آن بزرگمرد، پابرهنگان هميش��ه 
تاريخ بودند. به دليل جوس��ازي ها 
و فش��ارهايي ك��ه دروغ پ��ردازي 
دستگاه هاي رسانه اي معاند درباره 
دس��تاوردهاي دولت نهم به وجود 
آوردند، آراي خاموش ناگهان بيدار 
شد و خيزش مردم پابرهنه، اين بار 
به س��مت و س��ويي رفت كه پيش 
بيني آن از حد فهم و درك برج عاج 
نشينان، فراتر بود. مردم در اقصي 
نقاط ايران، به پ��اي صندوق هاي 
رأي رفتن��د و رأي دادند. منتها به 
چه كسي؟ نكته اصلي در اين است 
كه آراي خام��وش بي تريبون هاي 
ايراني، ج��اي اصلي خ��ود را پيدا 
كرد و ب��ه كانديدايي اهدا ش��د كه 
قرار بود تريبون و ياور آنها باش��د. 
به بيان ديگر، رقب��اي احمدي نژاد 
به خوبي توانستند حساسيت افكار 
عموم��ي و آراي خام��وش برخي 
طبق��ات اجتماع��ي و اقتصادي را 
برانگيزن��د، ولي توان و پتانس��يل 
استفاده از آن را نداشتند. زيرا آراي 
خاموش به گونه اي برانگيخته شد 
كه به خ��ودي خود، س��ازماندهي 

خاصي نياز نداشت. موج برخاست 
و به مس��ير اصلي خود رفت. آراي 
خاموش روستانش��ينان و ساكنان 
اس��تان هاي دوردس��ت به س��بد 
احمدي نژاد ريخته ش��د، زيرا آنها، 
محمود را از خود مي دانستند و به 
شيوخ سعادت آباد نشين و كساني 
كه دهه ها از عرصه حيات اجتماعي 
اي��ران دور بودند، چن��دان قرابتي 
ح��س نمي كردن��د. اي��ن موضوع 
به خوبي نش��ان مي دهد عملكرد 
تحري��ك آمي��ز و وسوس��ه انگيز 
كانديداهاي رقي��ب احمدي نژاد تا 

چه اندازه  به سود وي تمام شد. 

نگاهي به آمار و ارقام
در اي��ن قس��مت، برخي 
از آمار روس��تاها و ش��هرهاي دور 
دست كشور را به عنوان نمونه ذكر 
مي كنيم تا تفاوت نگاه دو نامزد در 
كس��ب آرا ملموس تر ش��ود، البته 
بايد به اين نكته توجه داش��ت كه 
شهرستان هاي انتخاب شده، تنها 
مشتي است كه نمونه خروار است 
و در كل كشور، به جز چند استان 
معدود، چنين آرايي قابل تس��ري 

است:
اس�تقبالي باالت�ر از ميانگين 
كشوري در استان چهارمحال 

و بختياري
شهرستان ش��هركرد، مركز استان 
چهارمحال و بختي��اري 189 هزار 
و 933 رأي داش��ته اس��ت. آم��ار 
مي گوي��د يكه��زار و 543 رأي از 
اين تعداد، باطله بوده و بقيه ميان 
چهار كانديداي دوره دهم رياست 
جمهوري تقس��يم ش��ده است. از 
اي��ن ميان، س��هم دكت��ر محمود 
احمدي ن��ژاد 135 ه��زار و 968 
رأي بوده اس��ت. يعن��ي نزديك به 
72درصد آرا. مير حسين موسوي 
در رتبه دوم قرار گرفته با 44 هزار و 
456 رأي و پس از او محسن رضايي 
ميرقائد رأي 5 ه��زار و 322 تايي 
خود را كس��ب كرده است. مهدي 
كروبي هم با 2 هزار و 634 رأي در 
رديف آخر قرار دارد. آمار شهركرد 
روايت مي كند بيشتر مردم روستاها 
و شهرهاي اين شهرستان )شامل 
شهركرد، س��امان، فرخشهر، نافچ، 
طاقانك، هفش��جان و كيان بيشتر 
از هم��ه كانديداه��ا ب��ه محم��ود 
احمدي ن��ژاد اعتم��اد كرده ان��د. 
اس��تقبال مردم از رئي��س جمهور 
نهم، 10 درصد از ميانگين كشوري 

بيشتر بوده است.
شهرس��تان اردل ك��ه قب��اًل به نام 
»اردل و ناغ��ان« مع��روف بود، در 
يكي از سردس��يرترين مسيرهاي 
اصلي بي��ن اصفهان و اه��واز قرار 
دارد. اين شهرس��تان با بافت قالي 

تکنيک رأي 

گرفنت در ايران، 

از همه جاي 

دنيا پيچيده تر 

است. کيس که 

قدم در انتخابات 

مي گذارد، به 

قدري  متغريهاي 

مختلف را در رأي 

دادن مردم، مؤثر 

مي بيند که ناچار 

است با هزار اما 

و اگر و برنامه 

در اين وادي، 

کورمال کورمال 

راه برود
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و قاليچه هاي بختياري شهرت فراواني كسب كرده است. گويش، موسيقي 
وفرهنگ مردم اردل وحومه، بختياري اس��ت و شامل بخش هاي مركزي 
)اردل( و ميانكوه است. در اردل، دهستان هاي پش��تكوه، ناغان، ديناران 
و مشايخ واقع شده و روس��تاهاي اين بخش دوپالن، دشتك و سرپير نام 
دارند. بخش ميانكوه نيز به دهس��تان ميانكوه اختصاص يافته است. آمار 
انتخابات دهم رياست جمهوري مي گويد اردلي ها 33 هزار و 53 بار به پاي 
صندوق رأي رفتند و 26 هزار و 190 نفرشان به محمود احمدي نژاد رأي 
دادند. 5 هزار و 176 نفر به موس��وي و يك هزار و 446 نفر رأي خود را به 
سبد رضايي ريختند. سهم كروبي هم 122 رأي بوده است. اين آمار نشان 
مي دهد استقبال از احمدي نژاد در اردل، نزديك به 80 درصد بوده است. 
در ضمن، 119 نفر هم نفهميدند به چه كس��ي رأي بدهند و نظرشان شد 

»رأي باطله!«

انتخابات در سرزمين گز و عسل
خيلي ها شهرس��تان بروجن را به گز بلداجي و عسل بي نظيرش 
مي شناسند. عده اي، آنجا را به ش��اعر پرآوازه اش داراب رئيسي بختياري 
و تعدادي هم جاذبه ه��اي زيباي گردش��گري اش مانند ت��االب بروجن، 
سدچغاخور و گردشگاه س��ياه س��رد را به خاطر مي آورند. اين شهرستان 
در جنوب شرقي ش��هركرد از بخش هاي مركزي و بلداجي تشكيل شده و 
شهرهاي بروجن، فرادنبه، سفيددشت، بلداجي و نقنه را در خود جاي داده 
است. گويش مردمان بروجن فارسي و بختياري است و مردمش به هنر، به 
خصوص ادبيات و نقاشي عالقه فراواني دارند. آمار انتخابات اخير در بروجن 
روشن مي كند كه 68 هزار نفر پاي صندوق رفتند تا 48 هزار و 224 نفرشان 
به ادامه كار رئيس جمهور نهم رأي مثبت بدهند. نزديك ترين رقيب احمدي 
نژاد، تعداد 17 هزار و 356 رأي آورد تا موسوي در اين شهرستان دوم شود و 
مجموع آراي ساير كانديداها تنها به يكهزار و 884 نفر برسد. بقيه هم باطل 

شد تا نزديك به 71 درصد بروجني ها، احمدي نژاد را انتخاب كنند.

آراي ساكنان آبشار آتشگاه
شهر لردگان،  مركز شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال 
و بختياري باهزار و 700 متر ارتفاع از سطح دريا، در 160 كيلومترى جنوب 

شرقی شهركرد قرار گرفته است. 
آبشار آتشگاه از اماكن معروف گردشگرى اين شهرس��تان است، اين آبشار 
در دره اى روح اف��زا و دلگش��ا به طول دو كيلومتر در باال دس��ت روس��تاى 

كوچك آتشگاه قرار گرفته است و هر ساله 
مردم زيادي را براي اس��تفاده از طبيعت 
به اين منطقه مي كش��اند. در لردگان 98 
هزار و 299 نفر به پاي صندوق انتخابات 
دهم رفتن��د تا 74 هزار و 347 نفرش��ان 
ب��ه محمود احمدي ن��ژاد براي ب��ار دوم، 
»بله« بگويند. اين آم��ار يعني نزديك به 
76 درص��د رأي دهندگان. ميرحس��ين 
موس��وي در اين شهرس��تان 19 هزار و 
263 رأي آورده و بع��د از رضايي 3 هزار 
و 953 رأيي، مه��دي كروبي با 621 رأي 
ايستاده است تا آمار رأي احمدي نژاد در 
كنار آبشار آتشگاه 15 درصد از ميانگين 

كشوري باالتر باشد.

انت��خاب�ات در س��رزمين
 پسته خندان

در  واق��ع  دامغ��ان،  شهرس��تان 
اس��تان س��منان، دس��ت به يك��ي از 
ركوردش��كني هاي تاريخ��ي در عرصه 
مش��اركت سياس��ي ايرانيان زده است. 
ميزان مش��اركت در اين شهرستان كه 
به پس��ته خندانش معروف است، بيش 
از 90درصد برآورد ش��ده و دامغاني ها 
نشان داده اند با صندوق رأي بسيار آشنا 
و آشتي هس��تند. در اين شهرستان از 
مجموع 57ه��زار و 680 رأيي كه مردم 
به صن��دوق ريختن��د، دكت��ر محمود 
احمدي نژاد 46 هزار و 32 رأي س��هم 
برد تا به عنوان اولين كانديداي پيروز در 
اين شهرس��تان لقب بگيرد. ميرحسين 
موس��وي 10 ه��زار و 319 رأي را در 
صندوق خ��ود ديد و س��اير كانديدا نيز 
به ترتيب 679 و 127 رأي سهم بردند. 
استقبال بي نظير مردم دامغان با توجه 
به وجود دو بخش مرك��زي و اميرآباد و 
همچنين ش��هرهاي دامغان،  اميريه و 
ديباج نش��ان مي دهد توزيع يكنواخت 
آراي كانديداي برنده انتخابات، در تمامي 
حوزه هاي رأي گيري در اين شهرستان 

انجام شده است.
شهرستان گرمسار كه به عنوان خاستگاه 
و زادگاه يكي از كانديداهاي دهمين دوره 
معروف اس��ت، درغربي تري��ن صفحات 
استان سمنان قرار دارد. اين شهرستان به 
داشتن مردمي زحمتكش و سختكوش 
معروف اس��ت. با وجودي ك��ه به تهران 
نزديك تر اس��ت در حوزه اس��تحفاظي 
اس��تان س��منان ق��رار گرفت��ه و در آن 
بخش هاي گرمسار و ايوانكي قرار گرفته 
كه شهرهاي آرادان و گرمسار از مهم ترين 

زيستگاه هاي انساني در آن است. 
آم��ار انتخابات دهم رياس��ت جمهوري 
مي گويد 48 ه��زار و 781 گرمس��اري 
ب��ه پ��اي صندوق ه��اي رأي رفتند كه 
38هزار و 448 نفرش��ان به همشهري 
خود محم��ود احمدي ن��ژاد رأي دادند. 
9هزار و 126 نفر به موسوي و 333 نفر 
رأي خود را به سبد رضايي ريختند. سهم 
كروبي هم 451 رأي بوده است. اين آمار 
نشان مي دهد اس��تقبال از احمدي نژاد 

در گرمس��ار، نزديك به 80 درصد بوده 
اس��ت. در ضمن، 9 هزار و 900 نفر هم 
به سه كانديداي باقيمانده رأي دادند و 

نظرشان شد »رأي اقليت!«

باالترين استقبال از انتخابات 
دهم

خيلي ها شهرستان شاهرود را به شعرا، 
عرفا و مكان هاي تاريخي اش مي شناسند. 
عده اي، آنج��ا را به عارفان پ��رآوازه اش 
بايزي��د بس��طامي و ش��يخ ابوالحس��ن 
خرقاني و تعدادي هم جاذبه هاي زيباي 
گردشگري اش مانند جنگل زيباي ابر در 
50 كيلومتري شمال اين شهرستان و قله 
4 هزار متري شاهوار را به خاطر مي آورند. 
اين شهرستان در ش��رقي ترين قسمت 
استان سمنان و در همسايگي خراسان 
رضوي، خراسان شمالي، اصفهان، يزد و 

گلستان قرار دارد.
گويش مردمان شاهرود فارسي است كه 
اين زبان را با لهجه شيرين مايل به پارسي 

ميانه صحبت مي كنند.
مردم ش��اهرود به عرفان، ادبيات و ش��عر 
عالقه فراواني دارند. آمار انتخابات اخير در 
اين شهرستان روشن مي كند كه 155 هزار 
و 51 نفر پاي صندوق رفتند تا 122 هزار 
و 85 نفرش��ان به ادامه كار رئيس جمهور 
نهم رأي مثبت بدهند. نزديك ترين رقيب 
احمدي نژاد، تعداد 29 ه��زار و 163 رأي 
آورد تا موس��وي در اين شهرس��تان دوم 
ش��ود و مجموع آراي ساير كانديداها تنها 
به 2هزار و 330 نفر برسد. بقيه هم باطل 
شد تا نزديك به 80 درصد شاهرودي ها، 

احمدي نژاد را انتخاب كنند.

آراي سنگسري ها
شهر مهدي شهر، مركز شهرستان 
مهدي ش��هر از توابع اس��تان س��منان با 
جاذبه هاي فراوان گردش��گري و سه شهر 
مهدي شهر)سنگسر س��ابق(، شهميرزاد 
و در جزين در شمال ش��رقي سمنان قرار 
گرفته اس��ت.  نام هاي قديم شهرس��تان 
مهدي شهر )سنگس��ر( و شكل هاي ديگر 
تحريف ش��ده آن در كتب س��فرنامه ها و 
تواريخ متعدد بارها آمده است. از جمله در 
شاهنامه فردوس��ي هفت بار نام سنگسر و 

مشتقات آن تكرار شده است.
جاذبه هاي گردش��گري اين منطقه هر 
س��اله مردم زيادي را براي اس��تفاده از 
طبيعت به اين شهرستان مي كشاند. در 
مهدي ش��هر 23 هزار و 781 نفر به پاي 
صندوق انتخابات دهم رفتند تا 18 هزار 
و 455 نفرش��ان به محمود احمدي نژاد 
براي ب��ار دوم، »بله« بگوين��د. اين آمار 
يعني نزديك به 78 درصد رأي دهندگان. 
ميرحسين موس��وي در اين شهرستان 
4هزار و 714 رأي آورده و بعد از رضايي 
289 راي��ي، مهدي كروبي ب��ا 95 رأي 
ايستاده است تا آمار رأي احمدي نژاد در 
سرزمين دالوران سمناني 15 درصد از 

ميانگين كشوري باالتر باشد.

آراي خاموش 

روستانشينان 

و ساکنان 

استان هاي 

دوردست به 

سبد احمدي نژاد 

ريخته شد، زيرا 

آنها، محمود را از 

خود مي دانستند 

و به شيوخ 

سعادت آباد نشني 

و کساين که 

دهه ها از عرصه 

حيات اجتامعي 

ايران دور بودند، 

چندان قرابتي 

حس مني کردند
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22 خرداد 88 - متهم ساخنت وزارت كشور به تقلب در انتخابات 

23 خرداد 88 - پيام تربيك مقام معظم رهربي به رئيس جمهور منتخب 

23 خرداد 88 - انتشار اولني بيانيه موسوي 

پيش�ينه ش�بهه افكني در 
انتخابات ايران 

س��المت انتخابات در جمهوري اسالمي 
هم��واره از س��وي جري��ان ضدانق��الب 
شناخته شده و شناس��نامه دار زير سؤال 
بوده و رس��انه هاي غربي و صهيونيستي 
نيز جريان ضدانقالب را در طي س��ه دهه 
اخير در اي��ن زمينه همراه��ي كرده اند. 
طي 31 سال گذشته دش��منان همواره 
تبليغ كرده ان��د كه جمهوري اس��المي 
يك نظام غيرمردمي اس��ت و از پشتوانه 
آراي ملت ايران برخوردار نيس��ت. بديهي 
است، در چنين فضايي، دشمنان هر يك از 
انتخابات ايران را انتخاباتي ناسالم، غيرآزاد، 
غيررقابتي و ناعادالنه معرفي كنند. در نقطه 
مقابل تمامي نيروهاي سياسي داخلي از 
گرايش ها و س��ليقه هاي مختلف، ضمن 
داشتن حساس��يت روي انتخابات، نظام 
اسالمي را در حفظ آراي مردم امين دانسته 
و اگر در مواردي اعتراضي  هم وجود داشته، 
متوجه تخلفات مح��دود انتخاباتي بوده و 
سالمت كليت انتخابات را با عالمت سؤال 

مواجه نمي ساختند. 
در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، 
آقاي كروبي تنها كانديدايي بود كه مدعي 
تقلب در انتخابات ش��د. اين ادعاي آقاي 
كروبي به عنوان دبير كل مجمع روحانيون 
مبارز درحالي مطرح گرديد كه انتخابات 
از س��وي اصالح طلبان برگزار شد و آقاي 
موس��وي الري از اعضاي برجسته مجمع 
روحانيون مبارز و وزير وقت كشور به عنوان 
متولي اصلي برگزاري انتخابات بود و وي با 

صراحت بر سالمت انتخابات تأكيد و ادعاي 
آقاي كروبي را بي اساس دانست. در انتخابات 
دهمين دوره رياست جمهوري، نه تنها يك 
فرد، بلكه يك جريان چنين ادعايي داشت 

كه نياز به بررسي دارد. 

انتخابات�ي  راهبرده�اي 
اصاح طلبان براي بازگشت 

به قدرت 
جبهه دوم خرداد كه پس از پيروزي آقاي 
خاتمي در دوم خرداد س��ال 1376 شكل 
گرفت و با شعارهايي چون جامعه مدني، 
توسعه سياسي و نهايتاً ش��عار اصالحات 
موفق ش��ده بود ع��الوه بر ق��وه مجريه، 
شوراهاي اسالمي و اكثريت مجلس ششم 
را نيز در اختي��ار بگيرد، دچ��ار اين توهم 
گرديد كه براي هميشه رقيب سياسي را 
از صحنه حذف كرده و مردم با آنان پيوندي 
ناگسس��تني دارند و در هر انتخابات آنان 
خواهند بود كه با رأي مردم در قدرت باقي 
خواهندبود. اما اين تحلي��ل غلط آنان به 
س��رعت رنگ باخت و به دليل تعارضات 
دروني، ناكارآمدي و مهم تر از همه عبور از 
خطوط قرمز نظام اسالمي و فاصله گرفتن از 
آرمان هاي واالي حضرت امام خميني)ره(، 
اعتماد م��ردم از آنان س��لب گرديد و اين 
اصولگرايان بودند كه موفق ش��دند با رأي 
مردم در انتخابات شوراهاي اسالمي دوره 
دوم در سال 1381 وارد قدرت شوند و اين 
روند با به دست گيري اكثريت مجلس هفتم 
و رياست جمهوري دوره نهم تكميل و سبب 
شد تا جريان دوم خرداد با آن تحليل هاي 

تقّلب كليد رمز سناريوي آشوب
برخي صاحبنظران علوم س��يايس از ايران بعد از انقالب اسالمي با 

عنوان كشور انتخابات ياد مي كنند. بيش از يس انتخابات طي سه دهه 

و در واقع به طور ميانگني در هر سال يك انتخاب به دليل سامل بودن 

سازو كارهاي برگزاري انتخابات اعم از دستگاه هاي اجرايي و نظاريت 

به صورت آزاد، رقابتي و عادالنه در چارچوب قانون برگزار شده و هر 

فرد، حزب و گروه سيايس اي كه توانسته آراي مردم را جلب منايد، از 

رهگذر انتخابات وارد ساختار قدرت شده است. از ابتداي پريوزي 

انقالب اسالمي و تأسيس جمهوري اس��المي تاكنون همواره نوعي 

دسته بندي و جناح بندي س��يايس در درون خانواده انقالب وجود 

داش��ته و در هر يك از انتخابات به دليل آزاد و سامل بودن انتخابات 

شاهد جابه جايي قدرت در قوه مقننه و قوه مجريه ميان جناح هاي 

سيايس هستيم. 

ايجاد شبهه در سالمت انتخابات دهمني دوره رياست جمهوري و 

اتهام تقلب به نظام اسالمي در اين انتخابات از سوي اصالح طلبان 

حوادث تلخ و ناگواري را در سال گذشته به دنبال داشت. تشكيك در 

سالمت انتخابات از س��وي افرادي چون موسوي و كرويب و حاميت 

گس��رتده جريان مدعي اصالحات از اين ادعا، جامعه اس��المي را با 

فتنه اي عميق روبه رو س��اخت. هر چند فتنه گران در دست يايب به 

اهداف خود ناكام ماندند، لكن رضورت تبيني ميداين اين شبهه افكني 

و رفتار اصالح طلبان در قبال انتخابات دهم همچنان به قوت خود 

باقي است. در اين نوشتار به اختصار اين موضوع برريس مي شود. 

ي
وان

 ج
هلل

دا
ر ي
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عجيب و غريب در مورد پايگاه هاي 
مردمي خود، از صحنه قدرت، از سوي 
مردم كنار گذاشته شود. اين جريان 
از يك طرف مدعي خط امام بود و از 
طرف ديگر به دنبال تغيير ساختارهاي 
نظام ديني و سكوالريزه كردن جامعه 
اي��ران و به همي��ن دليل ني��ز مورد 
حمايت و عنايت دشمنان شناخته 
شده خارجي و تمامي گروهك هاي 
ضدانقالب قرار گرفت. پس از انتخابات 
نهم رياست جمهوري، اصالح طلبان 
به اين جمع بندي رس��يدند كه بايد 
تمام توان خود را براي بازگش��ت به 

قدرت سياسي به كار گيرند. 
اين جريان در انتخابات مجلس هشتم 
و شوراهاي دوره س��وم نتوانست به 
خواست خود برس��د و لكن براساس 
اعترافات يكي از متهمين اغتشاشات 
پس از انتخابات سال گذشته، راهبرد 
رسيدن به قدرت اجرايي به هر قيمت 
را در پيش گرفت. اصالح طلبان براي 
پياده س��ازي اين راهب��رد و تحقق 
خواسته ش��ان مبني بر تسلط بر قوه 
مجريه، چندين سناريو را طراحي و 
عملياتي كردند. اين سناريوها عبارت 

بودند از: 
1- س��ناريوي بحراني نش��ان دادن 

كشور و ضرورت نجات آن 
2- س��ناريوي طرح دول��ت وحدت 
ملي براي نجات كشور به عنوان يك 

ضرورت در مقطع كنوني 
3- سناريوي تش��كيك در سالمت 

انتخابات 
4- سناريوي تشكيل كميته صيانت 

از آراي مردم 
5- سناريوي انجام تقلب در انتخابات 

و جابه جايي آن 
6- سناريوي لشكركشي خياباني براي 

ابطال انتخابات و پيشبرد مقاصد 
7- س��ناريوي تعمي��ق اختالف��ات 

اصولگرايان 
اصاح طلب�ان و پي�ش بيني دو 

وضعيتي نتيجه انتخابات 
اصالح طلبان ب��ا راهب��رد پيروزي 
در انتخابات دهمين دوره رياس��ت 
جمهوري به هر قيمت دو وضعيت را 

براي نتيجه پيش بيني كردند:
1- وضعيت پيروزي با رأي مردم: 

برخ��ي اصالح طلب��ان بر اي��ن باور 
بودند كه ب��ا حجم ب��االي تخريب 
انجام گرفته عليه دولت نهم و وجود 
اختالفات در جبه��ه اصولگرايي به 
ويژه با آمدن فردي مانند موس��وي، 
نتيجه انتخابات، پيروزي آنان خواهد 
بود. بر اين اس��اس نيروهاي��ي را در 
پوشش هاي مختلف لكن با نماد واحد 

رنگ سبز منسجم ساخته بودند تا با 
لشكركشي خياباني و برپايي جشن 
پيروزي، مقدمات راه اندازي يك به 
اصطالح جنبش اجتماعي را فراهم 
ساخته و با تداوم تجمعات و تظاهرات 
به اصطالح مردمي، خواس��ته هاي 
خود از جمله تغييرات مورد نظر را با 
عنوان پاسخگويي به مطالبات مردم 
دنبال نمايند. اين نقشه در واقع اجراي 
همان نظريه »فشار از پايين و چانه زني 
در باال« بود كه س��عيد حجاريان در 
ماه هاي اوليه شكل گيري جبهه دوم 
خرداد مطرح س��اخت و در آس��تانه 
انتخاب��ات هش��تمين دوره مجلس 
شوراي اس��المي طي مصاحبه اي بر 
اين نظريه پافش��اري كرده و گفت: 
»همچن��ان معتقدم اصالح��ات با 
فش��ارهاي اجتماع��ي ب��ه پيروزي 

مي رسد.« 
جمله محمد خاتم��ي در مالقات با 
جورج سوروس صهيونيست كه گفته 
بود، من در دوران اصالحات با انسداد 
سياسي مواجه بودم و تنها كليد قفل 
بسته شده سياست در ايران فشارهاي 
اجتماعي در قال��ب كمپين جنبش 
دانشجويي و جنبش زنان مي باشد، 
توجيه كننده مقاصد دوم خردادي ها 
از به خيابان آوردن هواداران مي باشد. 
موسوي نيز يك روز قبل از برگزاري 
انتخابات با همي��ن ذهنيت و نگاه به 
برنامه هاي طراحي ش��ده از س��وي 
جريان مدعي اصالحات در مصاحبه 
با مجله تايم مي گوي��د: »تجمعات 
خياباني چشمگير هفته هاي گذشته 
احتم��االً ماهيت س��اختار قدرت را 
به نحوي بنيادي��ن دگرگون خواهد 
ساخت و در واقع اين اتفاق با فشار بر 
رهبر نسبت به پذيرش بيشتر افكار 

عمومي رخ خواهد داد.«
2- وضعيت شكست و پيروزي رقيب 

با رأي مردم 
برخي ديگر از اصالح طلبان به صورت 
جدي معتقد بودند، شانس پيروزي 
موسوي بسيار كم مي باشد و رقيب 
وي يعني احمدي نژاد با برخورداري 
از پايگاه هاي وس��يع مردمي پيروز 
حتمي انتخابات دهم خواهد بود. با 
چنين تحليلي از نتايج انتخابات دهم 
بود كه اصالح طلبان براي جلوگيري 
از تكرار دولت نهم، سالمت انتخابات 
را نشانه گرفته و با طراحي سناريوي 
تش��كيك در صحت انتخابات و زير 
س��ؤال بردن نتيج��ه آن ب��ا ادعاي 
تقلب، بر اين باور بودند كه براساس 
الگوي انقالب هاي رنگي و كودتاهاي 
مخملين مي توانند با لشكركش��ي 

در انتخابات 

نهمني دوره 

رياست 

جمهوري، آقاي 

كرويب تنها 

كانديدايي بود 

كه مدعي تقلب 

در انتخابات 

شد. اين ادعاي 

آقاي كرويب به 

عنوان دبري كل 

مجمع روحانيون 

مبارز درحايل 

مطرح گرديد كه 

انتخابات از سوي 

اصالح طلبان 

برگزار شد و آقاي 

موسوي الري از 

اعضاي برجسته 

مجمع روحانيون 

مبارز و وزير 

وقت كشور به 

عنوان متويل 

اصيل برگزاري 

انتخابات بود
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23 خرداد 88 - كرويب نتايج انتخابات را مضحك و شگفت خواند 

23 خرداد 88 - اولني تجمع غريقانوين در اعرتاض به نتايج انتخابات 

23 خرداد 88 - دستگريي تعدادي از اعضاي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب 

خياباني، انتخابات را باطل نمايند. 
پيش بيني دوم خردادي ها اين بود 
كه با به خيابان آوردن يك جمعيت 
قابل مالحظه درتهران تحت عنوان 
مطالبات و خواست عمومي مردم، 
موفق به ابط��ال انتخابات ش��ده و 
انتخاب بع��دي را با س��ازوكارهاي 
جديدي برگزار خواهن��د كرد و در 
شرايط جديد حتماً پيروز انتخابات 
خواهند بود. در واقع در وضعيت دوم، 
با فش��ارهاي اجتماعي هواداران و 
فضاسازي رسانه اي و عمليات رواني 
)نه به صورت طبيع��ي( قدرت را به 
دس��ت خواهند گرفت و با استمرار 
همين فشارهاي اجتماعي، تغييرات 
مورد نظ��ر وعده داده ش��ده در ايام 
تبليغات انتخاباتي را انجام خواهند 

داد. 
سناريوي شبهه افكني 
و تشكيك در سامت 

انتخابات 
جريان مدعي اصالحات طي ماه هاي 
منتهي ب��ه انتخاب��ات، آنچنان در 
سالمت آن تشكيك ايجاد كرد كه 
برخي هوادارانش��ان به ويژه جوانان 
در مناطق ش��مالي تهران كه بعضاً 
براي اولين بار بود كه مي خواستند در 
انتخابات شركت كنند، به اين ذهنيت 
دچار شده بودند كه نظام اسالمي در 
اين انتخابات حتماً تقلب خواهد كرد و 
نشانه انجام اين تقلب را هم عدم اعالم 
نام موسوي به عنوان پيروز انتخابات 
مي دانستند. شعار هواداران موسوي 
مبني بر »اگر تقلب نش��ه، موسوي 
رئيس جمهور ميشه« نشان دهنده 
همين ذهنيت است. گروه هاي دوم 
خردادي با نظرسازي هاي ساختگي 
به هوادارانشان اينگونه القا  مي كردند 
كه اگر حق شما با تقلب ضايع شد، 
بايد در ك��ف خيابان ح��ق خود را 
بگيريد. شعر » اگر تقلب بشه، ايران 
قيامت ميشه« نشان دهنده همين 
نگاه مي باشد. بنابراين ايجاد ترديد در 
سالمت انتخابات و ادعاي انجام تقلب 
در نتيجه آن با جابه جا كردن آراي 
يك يا چند نام��زد به نفع يك نامزد 
خاص، از مدت ها قب��ل از برگزاري 

انتخابات و با اهداف اش��اره ش��ده 
برنامه ريزي گرديد. نكته قابل توجه 
اينكه، افرادي در ايجاد تشكيك در 
سالمت انتخابات پيش قدم شدند كه 
هرگز از آنان چنين توقعي نمي رفت 
لكن اين اتف��اق رخ داد و آنان از باب 
»اگر ملك ز باغ رعيت خورد سيبي 
– غالمان او در آرند درخت از بيخ« 
زمينه ه��ا و بس��ترهاي وارد كردن 
اتهامات فراوان به نظام اس��المي از 
جمله تقلب درانتخاب��ات را فراهم 
ساختند.  به نمونه هايي از اين دست 

اشاره مي شود: 
الف- آقاي رفس��نجاني در مراس��م 
س��ي امين س��الگرد قانونگذاري در 
مجلس شوراي اس��المي مي گويد: 
»مردم هيچ گاه ضدانقالب نمي شوند 
و اگر احس��اس كنند، رأي شان جور 
ديگري خوانده مي شود و تأثيرگذار 
نيست و نيز احساس كنند نمي توانند 
نقش خود را به خوبي در جامعه ايفا 
كنند، حضورشان ضعيف مي شود.« 

)خبرگزاري كار ايران، 87/9/12(
ب-  آقاي رفسنجاني در خطبه هاي 
نماز جمع��ه تهران در ارديبهش��ت 
1388 حدود يك ماه قبل از انتخابات 
مي گويد: »بايد به طور جدي تالش 
شود تا سالمت انتخابات براي مردم 
مشخص شود تا با خيال راحت بروند 

و رأي بدهند.« 
ج- چند روز بعد از صحبت هاي  آقاي 
رفسنجاني در مراسم سي امين سال 
قانونگذاري، آقاي حس��ين مرعشي 
سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي 
اين گونه نسبت به سالمت انتخابات 
ايجاد تشكيك مي كند: »مردم بايد 
اطمينان داشته باشند كه رأي شان 
درست خوانده مي شود تا پاي صندوق 
رأي بيايند. باي��د بدانند هر چه آنان 
مي خواهند همان اتف��اق مي افتد و 
امانت حفظ خواهد شد.« )خبرگزاري 

كار ايران، 87/10/8(
3- بعد از اظهارات شك برانگيز آقايان 
رفسنجاني و مرعشي نسبت به سالمت 
انتخابات  پيش رو  يعني دهمين دوره 
رياس��ت جمهوري، محسن آرمين 
سخنگوي سازمان مجاهدين با ترفند 

خاصي طي مصاحبه با خبرگزاري ايلنا مي گويد: از مراجع تقليد مي خواهيم نظر خود درباره 
حكم شرعي دست بردن در آراي  مردم را به صراحت اعالم كنند تا با اعالم نظر آنها، جلوي 

تخلف در انتخابات گرفته شود)!( )خبرگزاري ايلنا، 87/10/26(
4- آقاي كروبي كه در انتخابات نهم نيز مدعي تقلب شده بود، چند روز مانده به برگزاري 
انتخابات طوري سخن مي گويد كه خبر قطعي از انجام تقلب دارد و آمادگي خود را براي بر 
هم زدن اوضاع و جلوگيري از اين تقلب اين چنين اعالم مي كند:»اين روزها نشانه هايي ديده 
مي شود كه حركت ها ي خودسرانه اي انجام مي گيرد. اين را تأكيد مي كنم و مي گويم اين 
بار بعداز نماز صبح نخواهم خوابيد و از اول صبح با گزارش گيري از تمامي ستادها در سطح 
كشور اوضاع را رصد و دنبال مي كنيم. چنانچه تا ساعت 11 صبح خبرهايي از تقلب در آرا 
بدهند، آن وقت مي دانيم چه اقدامات مقتضي را در برابر تقلب هاي انتخاباتي انجام دهيم و 
اجازه نخواهيم داد اعالم اين موضوع به ساعات بعدازظهر كشيده شود. بنابراين مسئوالن، با 
دقت زياد مراقب باشند تا آراي مردم در صحت و سالمت كامل شمارش و اعالم شود. )سايت 

آفتاب 88/3/18(

 سناريوي تشكيل كميته صيانت از آراي مردم
 جريان مدعي اصالحات براي ايجاد ذهنيت منفي در مورد س��المت انتخابات، 
اقدامات متعددي را در دستور كار قرار داد كه يكي از مهم ترين اين اقدامات، تشكيل كميته 
صيانت از آراي مردم بود. نفس تشكيل اين كميته و اعالم خبر آن براي عده اي در بردارنده 
اين پيام بود كه گويا قرار اس��ت در اين انتخابات آرا جابه جا شود و بر همين اساس جريان 
دوم خرداد اقدام به تشكيل كميته صيانت از آراي مردم كرده است. در ارديبهشت 1388 
برخي از س��ايت ها و خبرگزاري ها خبري مبني بر تشكيل جلسه اي در منزل رفسنجاني 
منتشر ساختند كه موضوع آن انتخابات و كميته صيانت از آرا بود. در اين جلسه كه آقايان 
موس��وي، كروبي، خاتمي و به نقلي بهزاد نبوي حضور دارند، تركيب كميته صيانت از آرا 
مشخص مي شود. مهدي هاشمي به نمايندگي از پدرش، عليرضا بهشتي و محتشمي از 
طرف ميرحسين و كرباسچي و الويري از جانب كروبي به عنوان اعضاي اصلي اين كميته 

انتخاب مي گردند.
شوراي نگهبان تش��كيل كميته صيانت از آرا را غيرقانوني اعالم كرد، ليكن اين كميته با 
صدور بيانيه هايي با امضاي محتشمي و مصاحبه هايي كه اعضاي آن انجام مي دادند، فقط به 
دنبال تشكيك در سالمت انتخابات و ايجاد جو رواني و ذهنيت منفي عليه برگزاركنندگان 

انتخابات بود.

 سناريوي انجام تقلب  در انتخابات با جابه جايي آراي مردم
 ادعاي انجام تقلب در انتخاب��ات با جابه جايي آراي مردم ب��ه نفع احمدي نژاد، 
سناريوي اصلي جريان اصالحات براي رسيدن به هدف بود. همه حوادث پس از انتخابات 
و اغتشاشات انجام گرفته و پيامدهاي ناشي از آن ازقبيل دستگيري ها و دادگاه ها محصول 
همين ادعاست. موضوع تقلب در انتخابات با جابه جايي آرا نياز به زمينه سازي هاي قبلي 
داشت و آقاي رفسنجاني از جمله كساني بود كه در س��ال 87 و چندين ماه مانده به زمان 
برگزاري انتخابات در اين راستا و در جمع اعضاي سازمان اسالمي دانشجويان دانشگاه آزاد 
منطقه 9، اين چنين گفت:»اگر ناظران و مسئوالن برگزاري انتخابات رأي مردم را ضايع 
كنند و اعالم قيمومت كنند و نگذارند آنچه مردم مي خواهند اعالم شود، اين كار خيانت و 
مستوجب عذاب الهي است. حتي اگر براساس مصلحت برخي بگوينداين فرد نبايد انتخاب 
شود، اشتباه است و منتهي به استبداد مي ش��ود و اين اتفاق شومي خواهد بود.« )هشدار 

هاشمي رفسنجاني نسبت به دستكاري آراي مردم، روزنامه اعتماد، 87/10/5(
اين بيانات از سوي هاشمي رفسنجاني كه در ساختار قدرت سياسي جمهوري اسالمي به 
دليل سوابق و مسئوليت هاي كنوني از جايگاه ويژه اي برخوردار است، زمينه هايي را فراهم 
ساخت تا ديگران به راحتي و با صراحت به دنبال القا اين مطلب برآيند كه اراده اي مبني 
بر جابه جايي آراي مردم در انتخابات شكل گرفته و حتماً براي پيروز شدن يك فرد خاص 
)احمدي نژاد( اين كار انجام خواهد گرفت. با چنين زمينه سازي ها و فضاسازي ها در ميان 
هواداران ميرحسين موسوي اينگونه تبليغ شد كه پيروز انتخابات به طور قطعي موسوي 
خواهد بود مگر اينكه تقلب شود. رسانه هاي بيگانه و شبكه هاي ماهواره اي و لس آنجلسي 
نيز با تمام توان موضوع تقلب را پوشش خبري داده و در تحليل ها و تفسيرهاي خبري و 
ارتباط با مخاطبان تالش كردند اين ذهنيت را تقويت كنند كه در انتخابات ايران حتماً  
تقلب خواهد شد؛ مگر آنكه موسوي به عنوان پيروز انتخابات اعالم شود. صحبت هاي صريح 
عفت مرعشي همسر آقاي رفسنجاني در روز جمعه 88/3/22 پس از رأي دادن در حسينيه 
شماره 2 جماران كه در سايت هاي خبري انعكاس يافت، نمونه اي از اين ذهنيت هاي شكل 
گرفته است. وي با صراحت از پيروزي موسوي در صورت عدم تقلب سخن گفته و مي گويد:  

در صورتي كه تقلب شود مردم بريزند در خيابان ها و اعتراض كنند!

 موسوي و ادعاي پيروزي در انتخابات
 با توجه به جهت گيري هاي هدفمند رسانه هاي وابسته به طيف اصالح طلبان در 
مرحله قبل از انتخابات مبني بر اينكه براساس نظرسنجي ها ميرحسين موسوي بيشترين 

جمله محمد 

خامتي در مالقات 

با جورج سوروس 

كه گفته بود، تنها 

كليد قفل بسته 

شده سياست در 

ايران، فشارهاي 

اجتامعي در قالب 

كمپني جنبش 

دانشجويي 

مي باشد، 

توجيه كننده 

مقاصد آنان از 

به خيابان آوردن 

هواداران مي باشد 
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شانس پيروزي را دارد و اينكه همين جهت گيري با آب و تاب در رسانه هاي خارجي بازتاب 
پيدا مي كرد، در روز برگزاري انتخابات اين رسانه ها با عمليات سنگين رواني، از پيش افتادن 

موسوي نسبت به رقبا خبر مي دادند.
به عنوان نمونه سايت تابناك همسو با ديگر رس��انه هاي دوم خردادي در مطلبي تحت 
عنوان »آراي خاموش به صحنه آمدند« مي نويسد:» مشاهدات و گفت وگوي خبرنگار ايلنا 
با برخي از رأي دهندگان حاكي از آن است كه بسياري از كساني كه پس از انتخابات 76 در 
انتخابات شركت نكرده اند و به رأي خاموش تبديل شده بودند، پس از 12 سال در انتخابات 
شركت مي كنند. براساس اين گزارش پيش بيني مي شود نتيجه انتخابات در مناطق حومه 
شهر تهران بر خالف برخي پيش بيني ها كه از رأي مطلوب كانديداي خاصي حكايت مي كرد، 

كامالً به نفع كانديداي ديگري رقم بخورد. )سايت تابناك، 88/3/22(
در چنين فضايي ميرحسين موسوي قبل از پايان رأي گيري در سراسر كشور و آغاز شمارش 
آرا، در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي طي مصاحبه اي خبر از پيروزي خود بر ديگر رقبا داد 

و در همان شب بيانيه اي به اين شرح صادر كرد:
 به نام خدا. مردم شريف ايران، ضمن تشكر از حضور پرشور و استقبال گسترده شما از انتخابات 
رياست جمهوري، به اطالع مي رساند طبق گزارش ها ومستندات واصله به رغم تخلفات و 
كارشكني هاي متعدد و نارسايي هايي گسترده، مستندات واصله حاكي از آن است كه رأي 
اكثريت قاطع مردم متوجه اين خدمتگزارشان بوده اس��ت. از مسئوالن امر مي خواهم در 
شمارش آرا نهايت دقت را بنمايند و اعالم مي كنم در غير اين صورت از همه امكانات قانوني 

براي احقاق حقوق حقه ملت ايران اقدام خواهم كرد.
همين جا فرصت را مغتنم مي شمارم و از ملت شريف ايران مي خواهم آماده برگزاري جشن 
پيروزي در ش��امگاه ميالد بانوي دو عالم حضرت فاطمه زهرا)س( باشند.) سايت تابناك، 

88/3/22، كد خبر 51618(
رفتار ميرحس��ين موس��وي و بيانيه وي دقيقا الهام گرفته از الگ��وي انقالب هاي رنگين و 
توصيه هاي جين شارپ بود. وي قبل از شمارش خود را پيروز  مي داند و مسئوالن را تهديد 
مي كند كه اگر نتيجه غير از اين باشد وي نه تنها پذيراي نتيجه نبوده، بلكه با تمام امكانات 

وارد صحنه اعتراض مي شود.

ادعاي تقلب و آغاز پياده سازي سناريوي لشكركشي خياباني
 انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با مشاركت 85 درصد واجدين شرايط 
پيروزي بزرگي براي ملت ايران و نظام اسالمي بود و مي توانست طراز جمهوري اسالمي 
در عرصه بين المللي را ارتقا بخشد. ليكن پياده س��ازي يك توطئه در بستر انتخابات از 
سوي جريان مدعي اصالحات، جامعه اسالمي را دچار فتنه اي عميق ساخت و در بستر 
جنگ نرم دشمنان، اين فتنه اغتشاشات و ناآرامي هايي را به دنبال داشت. با اعالم نتايج 
اوليه انتخابات از سوي مجامع رسمي، ميرحسين موس��وي در چارچوب يك نقشه از 
قبل طراحي شده با صدور اعالميه اي نسبت به اين نتيجه واكنش نشان داد و بسترها و 
زمينه هاي الزم را براي لشكركشي هاي خياباني و ايستادگي در برابر نظام و قانون فراهم 

ساخت.
در بخشي از اعالميه روز شنبه 88/3/23 موسوي آمده است: نتايجي كه براي دهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري اعالم شد، بهت آور است. مردمي كه در صف هاي طوالني 
اخذ رأي شاهد تركيب آرا بودند و خود مي دانند كه به چه كسي رأي داده اند، با حيرت 
تمام به شعبده بازي دست اندركاران انتخابات و صدا و سيما نگاه مي كنند. آنان بيش از 
هميشه به دنبال آن هستند كه بدانند چگونه و توسط چه كساني و مقاماتي طرح اين 

بازي بزرگ ريخته شده است. 
موسوي در اين بيانيه به ايستادگي در برابر نتايج اعالم شده تصريح و در اطالعيه هاي 

بعدي به ادامه موج سبز تأكيد مي كند. 
در ادامه بيانيه موس��وي بيانيه هاي احزاب و مجموعه هاي ديگر اصالح طلبان با همان 
ادبيات موس��وي و ادعاي انجام تقلب در انتخابات و ضرورت ايس��تادن در برابر نتيجه 
انتخابات صادر مي شود. مجمع روحانيون، جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين و كميته 
صيانت از آرا، مجموعه هايي هستند كه بيانيه هاي تند و تيزي را صادر و نظام اسالمي را 
متهم به تقلب در انتخابات و جابه جايي آرا كرده و با اين مواضع خود، برخي هواداران را 

به خيابان ها كشانده و بدينگونه اغتشاشات و ناآرامي ها شروع مي شود. در اين 
وضعيت رسانه هاي خارجي در يك اقدام هماهنگ و  همسو با برخي رسانه هاي 
داخلي وابسته به احزاب دوم خردادي، آتش بيار معركه شده و در چارچوب 
قواعد جنگ نرم و عمليات رواني، سعي در تحريك هواداران موسوي كرده و 
آنان را به صحنه مقابله با نيروهاي انتظامي و انجام تخريب و آتش زدن بانك ها  

و اماكن عمومي تشويق مي نمايند.
در آشفته بازاري كه گروه هاي دوم خردادي به راه انداختند، تمام دشمنان، 
معاندين و مخالفين از قبيل سلطنت طلبان، منافقين، بهائي ها، چپ گراها، 
ملي - مذهبي هاي وابس��ته به بيگانه و گروه هاي منحرف و شرور و اراذل و 

اوباش، براي ايجاد بي ثباتي در تهران و ديگرشهرها بسيج مي شوند.

 انتخابات؛ كف خواسته هاي موسوي و  گروه هاي همسو
 موسوي در مالقات با رفسنجاني در روز شنبه 88/3/23  از ايستادگي 
خود در صحنه خب��ر داده و كف خواس��ته هايش را ابط��ال انتخابات اعالم 

مي كند. 
مقام معظم رهبري در مالقات موس��وي با ايشان بر پيگيري موضوع از طريق 
مجاري قانون��ي تأكيد مي فرمايند. ام��ا جريان  مدعي اصالح��ات كه دنبال 
فتنه انگيزي بود بدون ارائه مس��تندات و طرح شكايت به ش��وراي نگهبان و 
پيگيري مطالبات خود از طريق قانون، فش��ارهاي اجتماعي بر نظام اسالمي 
جهت ابطال انتخابات را به عنوان تنها راه حل ارائه و آن را دنبال كرد و اينگونه، 
اتفاقاتي  از روز شنبه 23 خرداد تا روز عاشوراي امام حسين)ع( كه دل شيعيان 
را به درد آورد، يكي پس از ديگري رخ داد. در اين حوادث خس��ارات معنوي و 
مادي بسيار زيادي به نظام اسالمي و ملت ايران وارد شد. گروه هاي دوم خردادي 
ادعايي را كردند كه هرگز قادر به اثبات آن نبودند. در جريان دادگاه متهمين 
اغتشاشات و حوادث پس از انتخابات و براساس اسناد بسيار متقن كامالً آشكار 
شد تقلب به عنوان يك دروغ بزرگ سناريويي بود براي جلوگيري از پيروزي 
اصولگرايان و به قدرت رساندن اصالح طلبان با كانديداتوري ميرحسين موسوي 

و اين سناريو بود كه تمامي مشكالت پس از انتخابات را رقم زد.

 مردم كمر فتنه را شكستند
 هر چند در فتنه پس از انتخابات برخي خواص و احزاب سياس��ي 
از اين آزمون سرافراز بيرون نيامدند، لكن ملت ايران با بصيرت و آگاهي و در 
تبعيت از مقام معظم رهبري كه بسيار مدبرانه و هوشمندانه مديريت عبور از 
فتنه 88 را بر عهده داشتند، موفق شدند كمر فتنه را شكسته و فتنه گران را 
منزوي و به حاشيه برانند. حضور حماسي مردم در 9 دي و 22 بهمن نشان 
داد فتنه گران در ميان توده هاي ميليوني مردم جايي ندارند. برهمين اساس 
بود كه مقام معظم رهبري سال 1388 را سال عظمت و پيروزي ملت ايران 
ناميدند. در پايان اين نوشتار ذكر اين نكته الزم است كه هر چند فتنه سال 
88 كه با شبهه افكني در انتخابات دهم آغاز شد با شكست مواجه شد، ليكن 
فتنه گران همچنان در فك��ر تداوم فتنه بوده و در كمي��ن فرصت ها به ويژه 
انتخابات آتي هستند. نظام اسالمي و مردم مؤمن، انقالبي و واليتمدار بايد 
همواره هوشيار باشند. نظام سلطه و در رأس آن امريكايي ها شكست سنگيني 
را از ملت ايران خورده اند و همواره در تكاپوي ضربه زدن هستند. گرچه جنگ 
نرم آنان با شكست مواجه شد، اما آنان نااميد نشده و با طراحي جنگ هوشمند 
و به كارگيري تركيبي از قدرت س��خت و قدرت نرم به دنبال فشار آوردن بر 
ملت ايران و نظام اسالمي هستند. آنها همچنان چشم به داخل ايران دوخته و 
تمام توان و امكانات خود را براي كمك به جريان فتنه و مخالفين نظام اسالمي 
به صحنه آورده اند. به طور قطع با صبر و ايس��تادگي ملت ايران در صحنه و 
پش��تيباني از واليت فقيه ديگر توطئه ها و فتنه هاي در راه همانند گذشته 

خنثي خواهند شد؛ ان شاء اهلل.

ميرحسين موسوي قبل از پايان رأي گيري در سراسر كشور و آغاز ش�مارش آرا، در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي طي 
مصاحبه اي خبر از پيروزي خود بر ديگر رقبا داد و در همان شب بيانيه اي به اين شرح صادر كرد:

 به نام خدا. مردم شريف ايران، ضمن تشكر از حضور پرشور و استقبال گسترده شما از انتخابات رياست جمهوري، به اطاع مي رساند 
طبق گزارش ها ومستندات واصله به رغم تخلفات و كارشكني هاي متعدد و نارسايي هايي گسترده، مستندات واصله حاكي از آن است 
كه رأي اكثريت قاطع مردم متوجه اين خدمتگزارشان بوده است. از مسئوالن امر مي خواهم در شمارش آرا نهايت دقت را بنمايند و اعام 
مي كنم در غير اين صورت از همه امكانات قانوني براي احقاق حقوق حقه ملت ايران اقدام خواهم كرد. همين جا فرصت را مغتنم مي شمارم 

و از ملت شريف ايران مي خواهم آماده برگزاري جشن پيروزي در شامگاه مياد بانوي دو عالم حضرت فاطمه زهرا)س( باشند

آغاز  اقدامات غيرقانوني  موسوي

جريان مدعي 

اصالحات براي 

ايجاد ذهنيت 

منفي در 

مورد سالمت 

انتخابات، 

اقدامات 

متعددي را در 

دستور كار قرار 

داد كه يي از 

مهم ترين اين 

اقدامات، تشكيل 

كميته صيانت از 

آراي مردم بود
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طي 30 سال گذشته متامي انتخابايت که در ايران 

برگزار شده در صحت و سالمت بوده است و اگر 

در موارد نادري هم انتقادي وجود داش��ته خييل زود به 

پايان رسيده است. چنني سابقه درخشاين اجازه مني داد تا 

اگر در مقطعي اعالم شود در انتخابات تقلب شده، افکار 

عمومي ب��ه راحت��ي آن را بپذيرد؛ پذي��رش مردمي اين 

موضوع نيازمند مباحثي به عنوان پيش زمينه بود.

س��خنان برخي از جمله آقاي هاش��مي در س��ال 87 در 

خصوص ترديد س��المت انتخابات و احت��امل تقلب در 

آن، زمينه خو گرفنت افکار عموم��ي با موضوع تقلب در 

انتخابات را فراهم مي ساخت.

هاش��مي ک��ه در جم��ع اعض��اي ش��وراي مرک��زي 

خدمتگزاران س��ازندگي و نيز اعضاي س��ازمان اس��المي 

دانشجويان دانش��گاه آزاد منطقه 9 سخن مي گفت، با 

تاکيد دوباره بر لزوم سالمت انتخابات، خطاب به ناظران 

و مس��ئوالن برگزارکننده انتخابات گفت: »اگر ناظران و 

مسئوالن برگزاري انتخابات راي مردم را ضايع کنند و اعالم 

قيموميت کنند و نگذارند آنچه مردم مي خواهند اعالم 

شود، اين کار خيانت و مستوجب عذاب الهي است.«

وي افزود: »حتي اگر بر اساس مصلحت برخي بگويند اين 

فرد نبايد انتخاب شود، اشتباه است و منتهي به استبداد 

مي شود و اين اتفاق شومي خواهد بود.«

ي
ضاي

ي ر
عل

اظهارات ترديدآميز نس�بت به س�امت انتخابات و 
تذكر رهبر انقاب

در كنار اين سخنان، برخي از س��ران جبهه دوم خرداد نيز اظهارات 
ترديد آميزي را نس��بت به س��المت دهمين دوره انتخابات رياست 

جمهوري ابراز مي داشتند.
اين نوع سخنان در نهايت عاملي شد براي اينكه مقام معظم رهبري 
در آغاز سال 88 در جوار مرقد ش��ريف رضوي در سخنراني خود به 
اين بحث بپردازند و نس��بت به آن ابراز گاليه كنند. معظم له در اين 
باره فرمودند: »انتخابات به فضل اله��ي و به حول قوه الهي انتخابات 
سالمي است. من مي بينم بعضي ها در انتخاباتي كه دو سه ماه ديگر 
انجام خواهد گرفت، از حاال شروع كرده اند به خدشه كردن. اين چه 
منطقي است؟ اين چه فكري است؟ اين چه انصافي است؟ اين همه 
انتخابات در طول اين 30 سال انجام گرفته است، مسئوالن وقت در 
هر دوره اي رسماً متعهد شده اند و صحت انتخابات را تضمين كرده اند، 
و انتخابات صحيح بوده است؛ چرا بي خود خدشه مي كنند، مردم را 

متزلزل مي كنند، ترديد ايجاد مي كنند؟«
اما عده اي گوش ش��نوايي براي ش��نيدن اين اظهارات روش��نگرانه 
نداشتند و با كار كردن روي موضوع »كميته صيانت از آرا« به عنوان 
گام دوم و طرح بحث تقلب در انتخابات، عاملي شدند تا بخشي از مردم 
واقعا باور كنند كه گويا قرار است در انتخابات اتفاقي بيفتد و آن بخش 
از مردم هم كه به اين باور نرسيده بودند از نظر ذهني آماده مي شدند تا 

شاهد انتخاباتي متفاوت با برخي جنبه هاي منفي باشند.

بحث تقلب در انتخابات و نقش آن در كودتاهاي مخملي
با گذشت زمان و جدي تر شدن طرح بحث »كميته صيانت از آرا« مردمي كه 
به مسائل توجه داشتند، از نظر رواني احتمال وقوع موضوع ادعايي تقلب در انتخابات 
را باال مي ديدند. تداوم پرداختن به موضوع تقلب در انتخابات به شكل كلي جامعه را با 
آن درگير ساخت تا جايي كه در گوشه ذهن مخاطبان اين بحث، دغدغه اي ايجاد شد 
كه احتمال دارد در انتخابات تقلب شود. به عبارتي طرح اين موضوعات و ارائه رفتاري 
كه وقوع آن را قطعي مي نمود، سبب ش��د كه عده اي پيشاپيش به استقبال تقلب در 
انتخابات بروند و برايشان قطعي و مسلم ش��ود كه در اين انتخابات تقلب خواهد شد. 
نكته دقيق در اين بحث اين است كه در »كودتاهاي مخملي« قبل، معموال بحث تقلب 
در انتخابات در زمان ش��مارش آرا و احيانا پس از آن به ميان مي آمد؛ در حالي كه در 
انتخابات اخير ايران اين ترفند از ماه ها پيش از انتخابات مطرح شد و برخي رسانه هاي 
بيگانه نيز به آن دامن مي زدند. به اين ترتيب بذر ادعاي تقلب در انتخابات در بس��تر 

انتخابات افشانده شد تا پس از برگزاري انتخابات شكوفا شود كه اين چنين نيز شد.

تشكيل كميته صيانت از آرا توهين به مردم و نظام بود
نمايندگان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي دو نفر از نامزدهاي انتخابات 
دهم رياست جمهوري به دنبال جلسه مشتركي كه در ششم فروردين 88 داشتند براي 
تشكيل كميته صيانت از آرا به توافق رسيدند و سيد علي اكبر محتشمي پور از ستاد 
مهندس موسوي و مرتضي الويري از ستاد مهدي كروبي به عنوان رؤساي كميته هاي 
صيانت از آرا انتخاب شدند. اما مسائل اصلي و اساسي از گذرگاه كميته اي مي گذشت 
كه محتشمي پور رياست آن را بر عهده داشت و كميته س��تاد كروبي راهرويي از آن 
محسوب مي شد. تشكيل كميته صيانت از آرا كه با ش��عار حفظ سالمت انتخابات و 
كمك به اجراي قانون همراه بود البته واكنش هاي بسياري را در پي داشت. از جمله 
آنها عباسعلي كدخدايي، س��خنگوي ش��وراي نگهبان بود كه در واكنش به تشكيل 
كميته صيانت از آراي اصالح طلبان، طي يك موضع گيري ش��فاف و صريح، تشكيل 
چنين كميته اي را از اس��اس غيرقانوني خواند و آن را مغاير با قانون اساسي دانست. 
بنا به گفته كدخدايي هر نهادي كه بخواهد عه��ده دار وظايفي درخصوص انتخابات 
شود، نيازمند قانون است. او تأكيد كرد تا زماني  كه قانوني در اين رابطه تصويب نشود، 
تشكيل اين گونه نهادها و مراجع مشابه هيچ اعتبار حقوقي و قانوني نخواهد داشت و 

توهين به مردم و نظام تلقي مي شود.

اصرار كميته صيانت از آرا در راستاي نافرماني مدني
از طرفي اگر به قوانين نگاهي بيندازيم درمي يابيم كه توجيه قانوني اين كميته 
يك توجيه مبهم و باطلي است. زيرا در اصل 39 قانون انتخابات، مسأله نظارت مردمي 
بر انتخابات در قالب انتخاب 13 نفر از معتمدين محل )8 نفر اصلي و 5 نفر علي البدل( 
آمده است كه بايد توسط هيات نظارت شوراي نگهبان تاييد شوند. تشكيل دهندگان 
كميته صيانت از آرا بر اساس اين اصل مدعي بودند كه فارغ از نظارت شوراي نگهبان و به 
جهت پاسداشت نظارت مردمي بر انتخابات، اين كميته را تشكيل داده اند. آنان مدعي 
بودند كه اگر قانون، اصل نظارت مردمي را پذيرفته پس چرا معتمدين محل را شوراي 
نگهبان بايد تاييد كند؟ در پاسخ بايد گفت كه نظارت مردمي بر انتخابات بايد يك  ساز 
و كار مشخصي داشته باشد؛ نمي شود كه هر گروه و حزبي با علم كردن مسأله نظارت 
مردمي، به تشكيل يك كميته روي آورد تا در مهمترين پديده سياسي كشور، يعني 
انتخابات دخالت كرده و اذهان عمومي جامعه را در جهت خواست خود نسبت به آن 
هدايت كند؛ چه اينكه ممكن است گروهي وابسته به بيگانه و با اهدافي ساختارشكنانه با 
علم كردن اين موضوع خواستار نظارت مردمي بر انتخابات شود. بنابراين ناديده گرفتن 

قانون در اينجا سبب تشويش اذهان عمومي و هرج  و مرج خواهد شد.

توجيه قانوين اين 

کميته يک توجيه 

مبهم و باطيل 

است. زيرا در 

اصل 39 قانون 

انتخابات، مسأله 

نظارت مردمي بر 

انتخابات در قالب 

انتخاب 13 نفر از 

معتمدين محل 

)8 نفر اصيل و 

5 نفر عيل البدل( 

آمده است که 

بايد توسط هيات 

نظارت شوراي 

نگهبان تاييد شوند

بازخواني پرونده كميته اي كه آشوب هاي خياباني را كليد زد
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23 خرداد 88 - اراذل و اوباش با تخريب اموال عمومي به رضب و شتم مردم پرداختند 

24 خرداد 88 - برگزاري جشن پريوزي احمدي نژاد در ميدان وليعرص تهران 

24 خرداد 88 - درگريي پراكنده در برخي نقاط تهران 

كميته صيانت از آرا  و  ارتباط آن با سازمان سيا و خانه آزادي
در آخر باي��د به نكته قاب��ل تاملي درخصوص طراح��ي و اجراي 
س��ناريوي كميته صيان��ت از آرا و ارتباط معن��ي دار آن ب��ا توصيه هاي 
راهبردي سازمان س��يا و خانه آزادي به گروه هاي سياسي داخل كشور در 

آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، اشاره شود.
در واقع »خانه آزادي« بنياد سياسي وابس��ته به سازمان جاسوسي امريكا 
)سيا(، با انتشار دستورالعملي، توصيه هاي س��ازمان سيا را براي صيانت از 

سالمت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در ايران منتشر ساخت.
در مطلبي كه »دانيل كالينگرت« عضو رسمي س��ازمان جاسوسي امريكا 
)س��يا( و معاون مديري��ت برنامه هاي خان��ه آزادي با عن��وان »انتخابات 
مهندسي شده، و راه هاي مقابله با آن« منتشر كرد، به موفقيت شيوه هاي 
اعمال شده س��ازمان سيا در مس��ير انقالب هاي مخملين اش��اره و تاكيد 
مي كند: »افشاي اعمال كنترل در انتخابات در سرنگوني حاكمان ديكتاتور 
صربستان در سال 2000، در گرجستان در جريان انقالب سرخ سال 2003، 
در اوكراين در جريان انقالب نارنجي سال 2004، و در قرقيزستان در انقالب 
الله سال 2005، موثر واقع شد.« وي شوراي نگهبان كه برابر اصل 99 قانون 
اساسي و ماده 8 انتخابات رياست جمهوري تنها مرجع صالحيتدار نظارت 
بر انتخابات است را مانع اصلي قلمداد كرده و توصيه هايي را براي مخدوش 

كردن قانون و اصول آن و عبور از شوراي نگهبان ارائه مي كند. 
در مجموع مي توان اصل حركت كميته صيانت از آرا را در دو مورد خالصه كرد:
1- ش��كل گيري با هدف اصلي مقابله با نهادهاي نظارتي نظام و زير سؤال 

بردن شوراي نگهبان
 2- زير سؤال بردن انتخابات از طريق طرح موارد عيني تخلف )كه هيچ كدام از آنها 
اثبات نشده است( با هدف كلي جنگ رواني عليه نظام و مردود دانستن انتخابات. 
بنابراين كميته صيانت از آرا يك طرح پيچيده بود كه اگرچه تظاهر به قانون و 
صيانت از آراي مردم مي كرد، اما در اصل يك كميته هماهنگ سازي عمليات 
رواني عليه نظام و دولت نهم تلقي مي ش��ود. توجه به عدم قانوني بودن اين 
كميته، عدم مشروع دانستن راه هاي قانوني توسط آن، ايجاد جنگ رواني و 

سياهنمايي عليه نظام و انتخابات و ... اثبات كننده اين مسأله است.
با اين اوصاف امروز بر همگان روشن شده است كه اگرچه شوراي نگهبان 
تش��كيل كميته صيانت از آرا را غيرقانوني اعالم نم��ود، لكن اين كميته با 
صدور بيانيه هاي مكرر قبل و پس از برگ��زاري انتخابات، نقش عمده اي را 
در صحنه آرايي رخدادهاي تلخ انتخابات دهم ايفا كرد. اين بيانيه ها كه با 
امضاي »محتشمي« منتشر مي شد، ضمن تش��كيك و ترديد در سالمت 
انتخابات و ادعاي تقلب در آن، با صراحت ابطال انتخابات را خواستار شد و 

با موج آفريني ها به آشوب ها دامن زد. 

تاش براي كسب مشروعيت با جعل تاريخ 
اما نكته ديگري كه در بحث كميته صيانت از آرا بايد به آن توجه شود ادعايي 
است كه محتشمي پور آن را مطرح مي كرد و سعي داشت تشكيل چنين كميته اي را از 
ابتكارات امام خميني )ره( معرفي كند. چنانچه در مصاحبه اي گفت: » زماني كه وزير 
كشور بودم، شوراي نگهبان تصميم گرفته بود آراي بيش از صد صندوق را در تهران 
باطل اعالم كند. من از اين كار جلوگيري كردم و طبق فرمان امام كميته اي پنج نفره 
متشكل از يك نماينده شخص امام، دو نماينده وزير كشور و دو نماينده شوراي نگهبان 

به  عنوان كميته صيانت از آرا، بر سالمت انتخابات نظارت كردند.«
به هر حال در اينكه در دوره س��وم انتخابات مجلس، كميته اي براي صيانت از آراي 
مردم به دستور امام خميني)ره( تشكيل ش��د، ترديدي نيست، اما آن كميته با آنچه 
دوم خردادي ه��ا در انتخابات 1388 تش��كيل دادند، تفاوت فاح��ش دارد. چنانچه 
محتشمي پور نيز در مصاحبه اش به دو مورد از آن تفاوت ها اشاره كرده است و اذعان 
دارد كه اختالف در آن دوره ميان دو نهاد مسئول در انتخابات بود؛ يعني بين وزارت 
كشور به عنوان مجري انتخابات و شوراي نگهبان به عنوان ناظر انتخابات. و ديگر آنكه 
كميته صيانت از آرايي كه در زمان امام )ره( تشكيل شد، بعد از انتخابات شكل گرفت. 
در حالي  كه كميته صيان��ت از آراي جبهه اصالحات چند ماه پي��ش از انتخابات 22 
خرداد 88 تشكيل شد! ضمن آنكه اصال اختالفي ميان نهادهاي مسئول در انتخابات 

ديده نمي شد كه نيازي به تشكيل كميته صيانت از آرا باشد.

از سوي ديگر اصل 8 قانون انتخابات رياس��ت جمهوري تصريح مي كند: »نظارت بر 
انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان اس��ت. اين نظارت عام و در تمام 
مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.« طبق اين اصل، شوراي نگهبان 
مي تواند بر صالحيت معتمدين محل نيز نظارت كن��د. همچنين تبصره 3 ماده 39 
)مربوط به معتمدين محل( مي نويسد: »معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام 
عملي به اسالم و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل 
موثر در تحكيم رژيم سابق و وابس��ته به گروه هاي غيرقانوني نباشند.« بر اساس اين 
تبصره روشن است كه نظارت شوراي نگهبان در انتخاب معتمدين محل بايد وجود 
داشته باشد و شايد در كميته صيانت از آرا افرادي جمع شده بودند كه با پشت پا زدن به 
قانون اساسي خواستار تغييرات اساسي در نظام بودند. از اين رو ديگر مصداق معتمدين 
تصريح شده در قانون نمي شوند. بنابراين اصرار كميته صيانت از آرا بر جايگاه قانوني و 
مردمي خود و لزوم پذيرش آن توسط نظام در واقع نوعي نافرماني مدني بود كه بررسي 

رفتار اين كميته در قبل و بعد از انتخابات بيشتر مسأله را روشن مي كند.

کميته صيانت 

از آرا يک طرح 

پيچيده بود که 

اگرچه تظاهر به 

قانون و صيانت 

از آراي مردم 

مي کرد، اما در 

اصل يک کميته 

هامهنگ سازي 

عمليات رواين 

عليه نظام و 

دولت نهم تلقي 

مي شد
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24 خرداد 88- كرويب، احمدي نژاد را به رسميت مني شناسد 

24 خرداد 88 - بيانيه شامره 2 موسوي، مردم از منادهاي سوگواري استفاده كنند

24 خرداد 88 - دعوت اپوزيسيون براي رس دادن الله اكرب بر روي پشت بام ها 

تمامي آنچه تا اينجا گفته شد، جزو بديهيات است و جاي تعجب ندارد اگر خواننده فكر كند 
كه چرا نگارنده وقت او را با بيان اين بديهيات اوليه ضايع مي گرداند!

اما تعجب بيش��تر  و حيرت افزون تر اينجاس��ت كه در جريان دهمي��ن دوره انتخابات 
رياست جمهوري همين بديهيات از سوي دو نفر از كانديداها، ميرحسين موسوي و مهدي 
كروبي زير پا گذاشته شد و وقايعي تلخ و بحراني  و  خسارت بار را براي كشور و ملت ايران 

رقم زد.
آيا مي توان پنداش��ت كه اين دو نفر به هنگام تصميم گيري براي كانديداتوري رياست 
جمهوري از اين امر بديهي غافل بودند كه در تمامي مراحل انتخابات از ثبت نام تا اعالم 
نتيجه نهايي، بايد در چارچوب قانون انتخابات عمل كنند؟ و آيا مي توان چنين پنداشت 
كه اين دو نفر از قانون انتخابات بي  اطالع بوده اند؟ و آيا مي توان چنين پنداشت كه اين دو 

نفر نمي دانستند مرجع رسيدگي به شكايات داوطلبان، شوراي نگهبان است؟
و آيا مي توان چنين پنداشت كه اين دو نفر هيچ شناخت قبلي نسبت به شوراي نگهبان 
نداشته اند و ناگهان پس از اعالم نتيجه انتخابات، نسبت به اين شورا شناخت و ديدگاه 

خاصي پيدا كرده اند؟
به راستي چرا ميرحسين موسوي پس از اعالم نتيجه رأي گيري، آنگونه رفتار را در پيش 
گرفت و »خود« را به جاي »قانون«  قرار داد و حكم و فرمان خويش را بر همگان واجب 

االطاعه دانست؟
به فرض كه وي براساس اطالعات دريافتي، به وقوع تقلب در انتخابات يقين پيدا كرده بود، 
آيا اين يقين شخصي، دليلي موجه بر زير پا نهادن قانون بود؟ اگر در زمان نخست وزيري 
وي كه برگزاري انتخابات با دولت و به رياست نخست وزير بود، به فرض يكي از كانديداهاي 
رياست جمهوري چنين عنوان مي كرد كه يقين دارد در انتخابات تقلب صورت گرفته و 
براساس يقين شخصي خود و بدون طي كردن مراحل قانوني، حكم مي كند تا انتخابات 
ابطال ش��ود، آيا او به اين تحكم كانديداي مزبور گردن مي نهاد؟ پاسخ اين سؤال كاماًل 

واضح است.
اينك پس از گذشت يك سال جا دارد مهندس موسوي به اين سؤال پاسخ دهد، به فرض 
كه وقوع تقلب در انتخابات براي شما مسلم شده بود و به فرض كه به شوراي نگهبان اعتماد 
نداشتيد، اما آيا بهتر نبود براي اثبات نظريات خود در اين زمينه ها، گام در مسير قانوني 
مي گذاشتيد؟ خوشبختانه در ميان همراهان ميرحسين موسوي، دو وزير كشور سابق، 
سه رئيس ستاد انتخابات كشور، چندين معاون وزير كشور،چندين استاندار و فرماندار 
سابق و ده ها نفر از مديران كل و مقامات سياسي سابق و الحق حضور داشتند كه همگي 
به مقتضاي مس��ئوليت هاي پيشين خويش به طور كامل نس��بت به تمامي جزئيات و 
ريزه كاري هاي انتخابات و مراحل شمارش آرا تا هنگام اعالم نتايج كامالً آگاه بودند. حتي 
شكي در اين نيست كه در همان زمان در وزارت كشور و استانداري ها و فرمانداري ها نيز 
بودند كساني كه نظر مثبت به مهندس موسوي داشتند. بنابراين مهندس موسوي قادر 
به تشكيل يك هيأت تخصصي و به عبارت دقيق تر، فوق تخصصي متشكل از خبرگان 
انتخاباتي بود كه با توجه به اشراف برتمامي جوانب امر مي توانستند با انجام يك بررسي 
بسيار دقيق و كارشناسانه، هرگونه تقلبي را كشف و به اطالع افكار عمومي برسانند. اما چرا 
مهندس موسوي به رغم اصرار و تمناي مسئوالن به بهانه هاي واهي از پيمودن اين مسير 
قانوني، منطقي و عقالني سرباز زد؟! نكته ديگري كه در همين جا بايد به آن توجه كرد، نقش 
جامعه در كنترل رفتارهاي سياسيون است. طبيعتاً در زمان برگزاري انتخابات رياست 
جمهوري هر يك از كانديداها كمابيش بخش هايي از جامعه را به خود جلب مي كنند و با 
گذشت روزها و نزديك شدن به موعد رأي گيري احساسات و عواطف هر بخش از جامعه 
نسبت به كانديداي مورد نظر خود به حداكثر ممكن مي رسد. كافي است روزهاي قبل از 
برگزاري انتخابات 22 خرداد 88 را به يادآوريم كه چه شور و هيجاني بر مردم در سراسر 
كشور حاكم بود. در چارچوب اين احساسات و عواطف پرحرارت، به دو نكته بديهي بايد 
توجه كرد: اول آنكه هر بخش از جامعه به شدت عالقه مند به پيروزي كانديداي مورد نظر 
خود است و براي شنيدن خبر پيروزي او در انتخابات لحظه شماري مي كند و دوم اينكه از 

ميان كانديداهاي موجود، در نهايت يكي از آنها  به رياست جمهوري خواهد رسيد.
با در نظر داشتن اين دو واقعيت، به وضوح مي توان دريافت كه همواره زمان اعالم نتيجه 
انتخابات رياست جمهوري، يكي از حساس ترين لحظات حاكم بر جامعه و كشور است چرا 
كه عده اي به شدت خوشحال و عده اي به شدت ناراحتند. اگر كليت جامعه را در اين زمان 
به يك بشكه باروت آماده انفجار تشبيه كنيم، سخني به گزاف نگفته ايم. در چنين شرايطي، 
سخنان و رفتارهاي هيجاني و غيرمنطقي كانديداي رياست جمهوري و شخصيت هاي 
سياسي گرداگرد او قادر است با وارد آوردن شوك به هواداران خود، موجب بروز انفجار و 
بحران گردد. اما سؤال اينجاست كه آيا راه برون رفتي از اين وضعيت را مي توان تصور كرد؟ 
آيا همواره بايد يك جامعه ملتهب را در نظر داشت كه با شوك هاي وارده از سوي يك جمع 
سياسي، به حالت انفجار مي رسد؟ آيا نمي توان جامعه اي را متصور بود كه با رفتار متين و 
منطقي خود قادر است رفتارها و تحركات بحران زاي افراد و جمع هاي سياسي را مهار كند 

و از وقوع انفجارها و بحران هاي خسارت بار جلوگيري به عمل آورد؟
اينجاست كه بايد به نقش و اهميت »فرهنگ سياسي« در سرنوشت ملت ها توجه كرد و 

درجهت رشد و تعالي آن كوشيد.

 هر ملت و جامعه اي در طول حيات خود و در گذر سال ها و سده ها، مجموعه اي 
از تجربيات را در حافظه تاريخي خود انباشت مي كند و با مرور انديشمندانه و 
محققانه آنها، عبرت ها مي گيرد و در مسير پيش روي خويش از اين عبرت ها 
به مثابه چراغي فروزان بهره مي گيرد تا مبادا ب��ه بيراهه رود يا به چرخيدن 
بي سرانجام در دايره اي بس��ته گرفتار آيد يا اسفبارتر از همه، به قهقرا رفته و 
راه سقوط را در پيش گيرد. بنابراين تجربه هاي تاريخي، چه تلخ باشند و چه 

شيرين، همگي ارزشمندند و در خور تأمل و تدقيق.
ملت ايران نيز انبوهي از تجربيات را در حيات چندين و چند هزار ساله خود دارد 
كه هر يك در جاي خود قابل بحث و بررسي اند اما در اين مقال آنچه يك سال 
پيش از اين بر انبان تجربيات اين ملت بزرگ افزوده شد را از زاويه »صيانت از 
قانون« كه به اعتقاد نگارنده نقطه عطفي در حيات سياسي ايرانيان محسوب 
مي شود، مورد توجه قرار مي دهيم. دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، 
فارغ از تمامي حواش��ي و جوانب آن، روال و ساز و كاري بود كه بايد همچون 
دوره هاي قبل به تعيين يك فرد به عنوان رئيس جمهور براي مدت چهار سال 
بينجامد. بديهي است در هر كشوري و از جمله در كشور ما براي انجام اين امر 
بزرگ سياسي، قوانين، ضوابط و قواعد خاصي تدوين و تعيين شده است كه 
همگان اعم از داوطلبان رياست جمهوري، مسئوالن برگزاري انتخابات و نيز 
عموم مردم به عنوان رأي دهندگان مي بايد رعايت آنها را بر خود الزم و ضروري 
بدانند. طبيعتاً  در اين قانون تمامي امور مربوط به انتخابات از نخستين مرحله 
يعني نحوه ثبت نام تا آخرين مراحل كه مي تواند شامل نحوه اعتراض داوطلبان 
به نتايج و مرجع رسيدگي كننده به اين اعتراضات و شكايات باشد، آمده است.

در اين حال نكته مهم اين است كه داوطلبان رياست جمهوري براي حضور در 
اين امر بزرگ، بايد به  قانون انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن پايبند و مقيد باشند. به 
عبارت ديگر، عقالً و منطقاً نمي توان پنداشت كه كانديدايي بدون چنين تقيدي 
وارد صحنه انتخابات شود. هنگامي كه بحث از ضرورت تقيد به ميان مي آيد، 
لزوماً به معناي درست و صحيح پنداشتن و ايمان و اعتقاد قلبي داشتن به قانون 
نيست. اساساً  در يك جامعه قانونمند، نمي توان اينطور تصور كرد كه يكايك 
آحاد جامعه به يكايك مواد قانوني در زمينه هاي مختلف اعتقاد قلبي دارند. 
همواره كساني هستند كه به داليل مختلف به برخي مواد قانوني اعتراض دارند 
يا حتي آنها را اشتباه و بلكه زيانبار مي دانند. اما الزامات زندگي اجتماعي همه ما 
را ناگزير از آن مي سازد كه فارغ از ديدگاه خود نسبت به قوانين موجود، آنها را 
الزم االجرا بدانيم و شكي در اين نيست كه اگر جز اين باشد، حيات اجتماعي ما 
به واسطه حاكم شدن اغتشاش، هرج و مرج و درگيري هاي فزاينده و بي پايان، 

در معرض نابودي قرار مي گيرد.
البته ناگفته نماند كه الزم االجرا دانس��تن قوانين به معناي ثبات ابدي آنها 
نيز نيست. شيوه ها و راه هاي تغيير و تحول در قوانين و بهبود بخشيدن آنها، 
كاماًل مشخص و معلوم است و نيازي به توضيح درباره آنها نيست. اما در اينجا 
س��خن از يك امر بديهي و واضح اس��ت. بدين معنا كه التزام عملي به قانون 
درزمينه انتخابات اظهرمن الش��مس بوده و هيچ عقل و منطقي نيز جز اين 
را نمي تواند بپذيرد. قاعدتاً روي ديگر اين سخن آن است كه چنانچه كسي 
قانون انتخابات- تمام قانون انتخابات- را قبول نداشته باشد منطقاً نبايد در اين 
عرصه حضور يابد و به هر حال بايد اهداف و مقاصد خود را از راه ها و شيوه هاي 

ديگري پي بگيرد.

سقراط وارونه!

موسوي قادر به 

تشكيل يك هيأت 

تخصيص بود كه 

مي توانستند با 

انجام يك برريس 

بسيار دقيق و 

كارشناسانه، 

هرگونه تقلبي را 

كشف و به اطالع 

افكار عمومي 

برسانند. اما چرا 

مهندس موسوي 

به رغم ارصار و 

متناي مسئوالن 

به بهانه هاي 

واهي از پيمودن 

اين مسري قانوين، 

منطقي و عقالين 

رسباز زد؟!
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و شواليه هاي توهم بزرگ

»نتايجي كه براي دهمني دوره انتخابات رياست جمهوري اعالم شد، بهت آور است. مردمي كه در صف هاي طوالين اخذ رأي شاهد تركيب آرا بودند و خود مي دانند 

كه به چه كيس رأي داده اند، با حريت متام به شعبده بازي دست اندركاران انتخابات و صداوسيام نگاه مي كنند. آنان اينك بيش از هميشه به دنبال آن هستند كه بدانند 

چگونه و توسط چه كسان و مقامايت طرح اين بازي بزرگ ريخته شده است.«

جمالت فوق بخيش از بيانيه مريحسني موسوي در روز 23خرداد و پس از اعالم رسمي نتايج انتخابايت است. زماين كه متوجه شد برخالف تصور او 11ميليون با برنده انتخابات 

فاصله رأي دارد و حتي اگر در هزاران صندوق نيز به رضر كانديداي پريوز جابه جايي رأي صورت گرفته باشد باز نخواهد توانست خأل يازده ميليوين را پركند. اين درحايل است 

كه شب قبل از آن موسوي درجمع خربنگاران خود را رئيس جمهور خواند و خواستار صيانت از آراي مردمي شد.

هرچند يك فرضيه اين است كه مريحسني موسوي هامن شب از نتايج كيل آرا و جهت گريي آن مطلع بوده اس��ت و اعالم زودهنگام در نشست خربي جهت ايجاد جنگ رواين 

و تحت الشعاع قراردادن نتايج آرا بوده است. اما فرضيه ديگر نيز اين اس��ت كه وي واقعاً تصور مي كرد كه برنده دوئل انتخابايت بوده و از اين پس رئيس جمهور ايران است. 

بحث پرداخنت به فرضيه اول در اينجاست و ما سعي مي كنيم در اين مطلب به اين بپردازيم كه چه رشايط و زمينه هايي ايجاد شد كه موسوي به چنني تصوري برسد. آيا واقعاً 

مريحسني نظرسنجي هاي متعدد نهادهاي مختلف و ارگان ها اعم از اصولگرا و اصالح طلب را نديده بود يا به او نشان نداده بودند. اگر اينگونه است كه او نه تنها شايستگي 

رياست جمهوري كه حتي شايستگي وزارت و مديركيل را نيز ندارد اما اگر ديده بود بايد ديد عواميل كه باعث شد موسوي خود را كانديداي پريوز بداند كه به دنبال آن 8 ماه 

نظام اسالمي گرفتار التهاب و اغتشاش نسبي باشد، چيست؟

اگر اين اقدام مريحسني در اعالم پريوزي، نپذيرفنت جمهوريت و دموكرايس نظام را »توهم بزرگ« بناميم يب شك نقش افراد تأثريگذار و خواص كه در اين توهم رشيكند، بسيار 

پررنگ و برجسته است. افرادي كه بايد آنان را »شواليه هاي توهم بزرگ« ناميد.
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راهبردهاي اصاح طلبان 
براي ورود به انتخابات دهم

چهار شكس��ت پياپ��ي اردوگاه دوم 
خ��رداد در انتخابات هاي��ي همچون 
ش��وراي ش��هر دوم، مجلس هفتم، 
رياست جمهوري نهم و مجلس هشتم 
فرصت هرگونه آزمون و خطا را از اين 
جبهه گرفته بود و اين بار خود را مخير 
بين بازگشت به قدرت يا مرگ سياسي 
مي ديدند لذا بديه��ي بود كه تمامي 
پتانسيل اين جبهه و حتي درصورت 

توان پتانس��يل اقتباس گرفته شده 
از رقيب اصولگراي خود و همچنين 
پتانس��يل خارجي و اپوزيس��يون را 
به كار گيرند تا امكان انتخاب مجدد 
احمدي نژاد و تكرار دولت اصولگراي 
نهم را به صفر برسانند. لزوم تحقق اين 
هدف ايجاب مي كرد كه اصالح طلبان 
از برخي آرمان ها و اولويت هاي خود 
دست كش��يده و به حداقل ها بسنده 
كنند كه ش��ايد بت��وان آن را در اين 
دوكالم »احمدي ن��ژاد نه« خالصه 

كرد. اينكه چه كس��ي انتخاب 
خواهد شد، اين فرد اصالح طلب 
باش��د يا اصولگرا، تندرو باش��د 
ي��ا معتدل، ن��گاه او نس��بت به 
مس��ائل مختل��ف و آرمان هاي 
دوم خرداد چگونه است؟ چقدر 
مي تواند اهداف محقق نش��ده 
دوم خ��رداد را پيگي��ري كند، 
همه در اولويت هاي بعدي قرار 

مي گرفتند.
اين استراتژي كلي اصالح طلبان 

را مي ت��وان در »جنبش فراگير 
از هم��ه زخمي ه��اي انتخابات 
گذش��ته.« مطرح شده از سوي 
حجاري��ان، تش��كيل جبه��ه 
گس��ترده از مخالف��ان قديم و 
جدي��د« كه به��زاد نب��وي آن 
را مطرح ك��رد  ي��ا »راه اندازي 
ائتالفي از جناح هاي سياسي � 
فكري ريشه دار اصالح طلبان و 
اصولگرايان« كه حسين مرعشي 

آن را ارائه كرد، متبلور ديد. w
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ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

25 خرداد 88 - راهپياميي حاميان موسوي در خيابان آزادي 

25 خرداد 88 - تالش براي ترصف يك پايگاه بسيج در تهران توسط حاميان موسوي

25 خرداد 88 - بازداشت حدود 1100 تن از اغتشاشگران در تهران 

القاي ناكارآمدي دولت در اداره جامعه
جبهه دوم خ��رداد و مخالف��ان احمدي ن��ژاد براي ح��ذف وي از 
رياست جمهوري دهم و جايگزين كردن فرد ديگر به جاي او بايد ابتدا اقبال 
عمومي حاصل شده در جاي جاي كشور نسبت به اين شخصيت نوظهور كاهش 
مي دادند چرا كه تا وقتي وي با اقبال بي نظير مردمي روبه روست و در هر سفر 
استاني با جمعيت صدها هزار نفري و حتي ميليوني مورد استقبال قرار مي گيرد 

نمي توان پروژه  هاي بعدي را اجرا كرد.
اين افراد درست بر روي نقاط قوت دست گذاشته و سعي داشتند آن را مخدوش 
نمايند و اينگونه وانمود كنند كه درصورت تكرار رياست جمهوري احمدي نژاد، 
كشور در سراشيبي سقوط قرار خواهد گرفت. ترس از سقوط باعث ايجاد عدم 
ثبات اقتصادي و امنيت بازار مي شود و اين القا طي چهار سال كم كم در كشور 

نهادينه مي شد.
مهدي كروبي در اين رابطه مي گويد: »شرايط كشور خطرناك و حساس است. 

حركت هايي وجود دارد كه بايد از آنها غافل نشويم.«
مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و نماينده مجلس ششم نيز 
دي ماه 86 طي يك همايش ادعا مي كند: »تمام حس گرها از سوي كارشناسان 
سياسي و غيرسياسي، اصولگرا و اصالح طلب و نيز در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام آژير خطر را به صدا درآورده اند كه فاجعه اي در راه اس��ت ولي تمام اين 
مسائل از سوي دولت با برچسب زدن و اتهام زدن به افراد پاسخ داده مي شود.« 
انصاري مي گويد: »جامعه ما دچار آسيب هايي شده كه اگر ديراقدام كنيم اساس 

نظام را دچار مشكل مي كند.«

محمد خاتمي شخصيتي كه 8 سال رياست اجرايي كشور را برعهده داشت و 
البته اولويت اصلي خود را اقتصاد و معيشت مردم نمي دانست، يك ماه قبل از 
برگزاري انتخابات در گفت وگو با روزنامه رسالت مي گويد: »مسئله فوري لزوم 

تغيير وضع كنوني است كه اگر تغيير نكند همه زيان مي بينند.«
محمدرضا خاتمي پا را از برادر بزرگ تر خود فراتر گذاشته و دولت احمدي نژاد را 
با مغول ها مقايسه مي كند: »اگر حمله مغول توانست اين ملت را از پاي درآورد، 
شرايط فعلي هم مي تواند اين ملت را تسليم خود كند. امروز ملت اصالح طلب 
ايران رئيس دولتي مي خواهد كه از شنيدن نام دموكراسي دچار تهوع نشود!«

اما كرباسچي از بعد بين المللي اين القاي ترس را دامن مي زند و مي گويد: »با 
اشتباهات دولت ايران كشور با بحران جدي مواجه شد و اجماع جهاني عليه 
ما شكل گرفت كه آثار آن هر روز مشخص تر مي شود. اگر در سطح ملي تمام 
دلسوزان از همه جناح ها خطر را احساس و نياز به اقدامي جدي را حس كنند؛ 

به تشكيل دولت وحدت ملي روي مي آورند.«
بهزاد نبوي عضو سازمان غيرمشروع مجاهدين تنها راه نجات كشور را حذف 
احمدي نژاد مي داند و عنوان مي كند: »امروز نجات كشور از وضعيت بحراني 
موجود مطرح است و اساساً ضرورتي ندارد دنبال ايده آل هايمان باشيم  يا ببينيم 
با شركت در انتخابات چقدر مي توانيم به آن ايده آل ها تحقق ببخشيم؟ بلكه بايد 
درصدد باشيم نامزدي را معرفي كنيم كه بتواند كشور را نجات دهد و به دنبال 
پيروزي وي كه همان نجات كشور است باشيم.« حسين مرعشي نيز در اين 
رابطه مي آورد: »بايد متوجه باشند كه ما براي نجات آنها اين كار را مي كنيم. از 
نظر ما آقاي احمدي نژاد ضربات جبران ناپذيري به اقتصاد زده است.« مرعشي 
البته راهكار خود براي عبور از بحران فعلي را بازگشت خاتمي به قدرت مي داند و 
مي گويد: »آقاي خاتمي اگر همين فردا رئيس جمهور ايران شود چنان ظرفيتي 
دارد كه بحران هاي بين المللي ايران را منتفي كند و كش��ور را از اين چالش 

گسترده بيرون بياورد.«

زير س�ؤال بردن س�امت 
انتخابات

از پروژه هاي��ي ك��ه پ��س از ح��ذف 
اصالح طلب��ان از جري��ان ق��درت ط��ي 
چندسال اخير دنبال شده زير سوال بردن 
سالمت انتخابات است. اين افراد كه خيلي 
از آنها طي 8 س��ال دول��ت اصالحات در 
انتخابات مسئوليت هاي مختلف داشته اند 
و ب��ا س��ازوكار آن كاماًل آش��نا هس��تند 
و مي دانند ك��ه در انتخاب��ات هيأت هاي 
اجرايي از مردم هس��تند و نه دولتي ها و 
نهايتاً 10 درصد اجراكنندگان انتخابات 
دولت احمدي نژاد با دولت خاتمي تفاوت 
كرده باش��د اما به رغم همه اينها به بهانه 
اينكه هيأت هاي اجرايي و نظارت به قول 
اين افراد همفكر هستند، سالمت انتخابات 

دچار شبهه و خدشه است.
 حتي برخ��ي از تندروه��اي اين جناح 
ضرورت نظارت بين المللي برانتخابات 
كش��ورمان را مط��رح مي كنن��د. البته 
اين ش��بهه مخصوص انتخاب��ات دهم 
رياست جمهوري نبود بلكه فاز حركتي 
آن از مجل��س هش��تم آغاز ش��د و در 

انتخابات اخير پررنگ تر شد.
تاج زاده عضو دو حزب منحله مشاركت و 
مجاهدين درهنگام ثبت نام براي مجلس 
هشتم عنوان مي كند: »اميدوار هستيم 
كه در اي��ن انتخابات هم��ه گرايش ها 
بتوانند حضور داشته باشند و انتخابات 
چنان سالم برگزار شود كه كسي به فكر 
دعوت از مراجع بين المللي براي نظارت 
برانتخابات نباشد و اين امر صددرصد به 
عملكرد اصولگرايان بستگي دارد كه فارغ 
از نظارت بين المللي آيا حاضرند انتخابات 
س��الم برگزار كنن��د يا خير؟ س��خنان 
ت��اج زاده آن قدر تند و ساختارش��كنانه 
بود كه حتي افرادي مانند موسوي الري 
و عارف نيز واكنش تندي به اين سخنان 

نشان دادند.
نهضت غيرقانوني آزادي نيز طبق معمول 
با صدور بيانيه اي برخالف منافع ملي  از 
نظارت بين المللي بر انتخابات استقبال 
كرده و آن را جزو حقوق اوليه شهروندي 
بر مي شمارد. با آغاز مراحل اوليه انتخابات 
دهم دنباله گيري سوژه ترديد در سالمت 
انتخابات شدت بيشتري گرفت و اين بار 
ش��خصيت هاي بس��يار مهمتري به آن 
دامن زدند و حتي دو ت��ن از كانديداها 
راهبردهاي خاص��ي براي اي��ن مقوله 

تدارك ديدند كه در ادامه مي آيد. 
س��المتي، دبي��ركل ح��زب منحل��ه 
مجاهدين روز شش��م آذرماه 87 يعني 
شش ماه مانده به انتخابات اين موضوع را 
مطرح مي كند و مي گويد: »ما نگران آرا 
هستيم و آن را بارها در جريان انتخابات 
اعالم كرديم و اينكه يك حزب به شكل 
گس��ترده نمي تواند برجريان برگزاري 
انتخاب��ات نظ��ارت كن��د، ي��ك ضعف 
محسوب مي ش��ود اما متأس��فانه همه 
ابزارها در دس��ت جناح رقيب اس��ت.« 

مرعشي سخنگوي حزب كارگزاران نيز 
هش��تم دي ماه 87 در ادامه اين سناريو 
مي گويد: »مردم بايد اطمينان داش��ته 
باش��ند كه رأي ش��ان درس��ت خوانده 
مي ش��ود تا پاي صن��دوق رأي بيايند. 
بايد بدانند هرچه آنان مي خواهند همان 
اتفاق مي افت��د و امانت حف��ظ خواهد 

شد.«
محس��ن آرمين ديگر عض��و مجاهدين 
اين سناريو را با كشيدن پاي مراجع به 
مقوله ادامه مي دهد و اينگونه فضاسازي 
مي كند كه انگار تقل��ب بزرگي صورت 
گرفته و بايستي مراجع دراين باره فتواي 

شرعي بدهند. 
»از مراجع تقلي��د مي خواهيم نظر خود 
را درباره حكم شرعي دس��ت بردن در 
آراي مردم به صراح��ت اعالم كنند تا با 
اعالم نظر آنها جلوي تخلف در انتخابات 
گرفته ش��ود.« جالب است اين سخنان 
در 26دي ماه 87 ايراد شده است يعني 

شش ماه قبل از انتخابات.
آي��ت اهلل هاش��مي رفس��نجاني نيز از 
زاويه ديگري بحث سالمت انتخابات را 
مطرح مي كند. وي آذرماه 87 در مراسم 
سي امين سالگرد قانونگذاري در مجلس 
مي گويد: »مردم هيچ��گاه ضدانقالب 
نمي شوند و اگر احساس كنند رأيشان 
جور ديگري خوانده مي شود و تأثيرگذار 
نيست و نيز احس��اس كنند نمي توانند 
نقش خود را به خوبي در جامعه ايفا كنند 

حضورشان ضعيف مي شود.«
رئيس مجلس خبرگان همچنين يك ماه 
قبل از انتخابات در نم��از جمعه تهران 
تأكيد مي كند: »بايد به طور جدي تالش 
ش��ود تا س��المت انتخابات براي مردم 
مش��خص ش��ود تا با خيال راحت بروند 
و رأي دهن��د. به بيانات رهبري بس��يار 
آرامش دهنده ب��ود. نمي خواهم بگويم 
كه غير از اين اس��ت؛ اما در تبليغاتي كه 
مي شود؛ ضرورت دارد كه عالئم روشني 
براي سالمت انتخابات نشان داده شود.«

شيخ مهدي كروبي طبق معمول از فاز 
تهديد وارد مي ش��ود و با تكرار توهمات 
چهارس��ال قبل خود ك��ه مدعي تقلب 
آن هم در دولت اصالحات ش��د، اين بار 
مي گويد: »اين روزها نش��انه هايي ديده 
مي ش��ود كه حركت هاي خودسرانه اي 
انجام مي گيرد. اي��ن را تأكيد مي كنم و 
مي گويم اين بار بعد از نماز صبح نخواهم 
خوابيد و از اول صبح با گزارش گيري از 
تمامي ستادها در سطح كشور اوضاع را 
رصد و دنبال مي كنم چنانچه تا ساعت 
11 صبح خبرهايي از تقلب در آرا بدهند، 
آن وقت مي دانيم چه اقدامات مقتضي را 
در برابر تقلب هاي انتخاباتي انجام دهيم 
و اجازه نخواهيم داد اعالم اين موضوع به 
ساعات بعدازظهر كشيده شود. بنابراين 
مس��ئوالن بادقت زياد مراقب باشند تا 
آراي مردم درصحت و س��المت كامل، 

شمارش و اعالم شود.«

مردم هيچگاه 

ضدانقالب 

مني شوند و اگر 

احساس كنند 

رأيشان جور ديگري 

خوانده مي شود و 

تأثريگذار نيست و 

نيز احساس كنند 

مني توانند نقش 

خود را به خويب در 

جامعه ايفا كنند 

حضورشان ضعيف 

مي شود
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و فضاسازي براي القاي تقلب 
بزرگ

جناح اصالح طلب براي انتخابات دهم 
صددرصد ظرفيت خود را به ميدان آورد 
تا شانس بازگشت خود به حاكميت را 
امتحان كند. از اي��ن رو تمامي راه هاي 
ممكن را ب��راي پي��روزي در انتخابات 
تدارك ديده بود اما سناريونويسان اين 
جناح روي ديگر سكه را نيز پيش بيني 
كرده بودن��د و آن عدم اقبال عمومي به 
كانديداي مورد حمايت آنها و پيروزي 
رقيب بود. بدين منظور در اولين پروژه 
كميته صيان��ت از آرا را راه اندازي كرد. 
طبق گزارش سايت ها و خبرگزاري ها در 
آن زمان جلسه اي در منزل رئيس مجمع 
تشخيص برگزار شد كه در آن وضعيت 
فضاي انتخاباتي و تشكيل كميته صيانت 
از آرا مورد بررس��ي قرار گرفت. در اين 
جلسه مهدي هاشمي به عنوان نماينده 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني، بهشتي 
و محتش��مي پور نمايندگان موسوي و 
كرباسچي و الويري نماينده كروبي در 

كميته صيانت از آرا معرفي شدند.
با اينكه طب��ق قانون اساس��ي وظيفه 
نظارت بر انتخابات فقط برعهده شوراي 
نگهبان اس��ت و دخالت س��اير خالف 
قانون است اين كميته طي بيانيه هاي 
مختلف با امضاي محتش��مي پور )وزير 
اسبق كش��ور( ضمن ترديد در سالمت 
انتخابات و ادعاي تقلب در آن با صراحت 

ابطال انتخابات را خواستار شد.
نكته قاب��ل تأمل در طراح��ي و اجراي 

س��ناريوي كميته صيانت از آرا، ارتباط 
معن��ي دار آن با توصيه ه��اي راهبردي 
سازمان سيا و خانه آزادي به گروه هاي 
سياسي داخل كشور در آستانه انتخابات 
اس��ت. »خانه آزادي«، بنياد سياس��ي 
وابسته به سيا، با انتش��ار دستورالعمل 
توصيه هاي سازمان سيا را براي صيانت از 
سالمت انتخابات دهم رياست جمهوري 

ايران منتشر ساخت.
ميرحس��ين موس��وي كانديداي ناكام 
انتخاب��ات خود يك��ي از دامن زنندگان 
ب��ه بح��ث تقل��ب اس��ت. وي درجمع 
اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه تهران 
و علوم پزشكي در تاريخ 13 اسفند 87 
مي گويد: »در فضاي دروغ، تباهي، فساد 
و نبود عدالت و درفضايي كه افراد به اين 
فكر هستند كه هر روز سفره آنها كوچك 
نشود و زير گام س��نگين ظالمان خرد 
نشود و در اين فضاي بي پناهي طبيعي 

است آزادي هم از بين برود.«
ميرحس��ين همچني��ن در ورزش��گاه 
ش��هيد دس��تغيب ش��يراز با حمله به 
دول��ت احمدي نژاد مي گوي��د: »دولت 
من نه دولت رمالي خواهد بود و نه دولت 

كف بيني.«
بياني��ه اع��الم حمايت از ميرحس��ين 
س��ازمان مجاهدي��ن ني��ز اي��ن امر را 
پررنگ ت��ر نش��ان مي دهد: »س��المت 
انتخابات به ش��دت به مخاط��ره افتاده 
است به طوري كه ديگر تقريباً اعتمادي 
به آمارهاي انتخاب��ات از جمعيت واجد 
حق رأي گرفته تا آراي شركت كنندگان 

و تا آراي كانديداها وجود ندارد.«
اين بيانيه درصورتي است كه رهبر 
انق��الب روز اول نوروز در مش��هد 
نسبت به تش��كيك در انتخابات 
توسط عده اي مغرض هشدار داده 
بودند: »م��ن مي بين��م بعضي ها 
در انتخاباتي كه دو س��ه ماه ديگر 
انجام خواهد گرفت از حاال شروع 
كرده اند به خدشه كردن، اين چه 
منطقي اس��ت؟ اين چ��ه فكري 
است؟ اين چه انصافي است؟ اين 
هم��ه انتخابات درط��ول اين 30 
سال انجام گرفته است � درحدود 
30 انتخابات � مسئوالن وقت در 
هر دوره اي رسماً متعهد شده اند و 
صحت انتخابات را تضمين كرده اند 
و انتخابات صحيح بوده است چرا 
بي خود خدش��ه مي كنند، مردم 
را متزلزل مي كنن��د، ترديد ايجاد 

مي كنند؟«
سناريوي القاي تقلب در رده هاي 
مختلف جن��اح اصالح طلب از باال 
تا پايين ادامه مي ياب��د و هركدام 
به س��هم خود نقش��ي در اين باره 
ايف��ا مي كنن��د به گون��ه اي ك��ه 
محمدخاتمي نيز بيكار ننشس��ته 
و در جمع مردم اصفهان مي گويد: 
»بايد براي نجات كشور از مهلكه اي 
ك��ه در آن گرفت��ار ش��ده ايم در 
22خرداد حضور گسترده اي داشته 
باشيم كه حضور مردم باطل السحر 
است تا بگوييم به رغم كارشكني ها 

و اراده  اي كه مي خواهد اقليت به 
كشور حاكم باشد، بگوييم با حضور 
مردم مي توانيم موانع را پشت سر 

بگذاريم.«
عفت مرعشي همسر رئيس مجلس 
خبرگان ني��ز روز انتخابات به رغم 
اينكه تبليغات كاماًل ممنوع است 
با حماي��ت علني از ميرحس��ين 
و تخطئ��ه و توهي��ن علن��ي ب��ه 
رئيس جمهور مي گويد: »اگر تقلب 
ش��ود از مردم مي خواهم با حضور 
در خيابان ها واكنش نشان دهند 
اما درصورتي كه تقلب انجام نشود 
مطمئن هس��تم كه ميرحس��ين 

موسوي رأي خواهد آورد.«
عالوه بر ش��خصيت هاي مختلف، 
جمعي��ت پياده نظام اي��ن جبهه 
در كف خيابان ه��ا نيز در روزهاي 
منته��ي ب��ه انتخاب��ات يك��ي از 
شعارهاي خود طبق يك سناريوي 
برنامه ريزي ش��ده قبل��ي اينگونه 
سر مي داد: »اگه تقلب بشه شنبه 

قيامت مي شه.«
همه اي��ن س��ناريوها دركنار هم 
فضاي دروغ و توهم بزرگ را فراهم 
كردند تا موس��وي از مهندسي آرا 
و شعبده بازي در انتخابات بگويد 
و بع��د از آن كاره��اي غيرقانوني 
چندماه كشور را درگير خود سازد. 
تمامي افراد ف��وق را بايد همچون 
شواليه هايي دانست كه بستر توهم 

بزرگ را فراهم كردند. 

در اين جلسه 

مهدي هاشمي 

به عنوان مناينده 

آيت الله هاشمي 

رفسنجاين، بهشتي 

و محتشمي پور 

منايندگان موسوي 

و كرباسچي و 

الويري مناينده 

كرويب در كميته 

صيانت از آرا 

معريف شدند
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10 تاكتيك جنگ نرم در انتخابات 88

اهداف جنگ نرم در انتخابات 
اگر بپذيريم كه اهداف دشمن درجنگ نرم در چهار موضوع 
كلي تغيير باور، تغيير افكار، تغيير رفتار و تغيير س��اختار يك نظام سياسي 
خالصه مي شود، بايد امروز كه تقريباً بسياري از زواياي پنهان انتخابات سال 
گذشته روشن شده است، به اين باور رس��يده باشيم كه دشمن در انتخابات 
رياست جمهوري 88، به دنبال تحقق اهداف ذكر شده بود و تقريباً در بخش هايي 

نيز توفيق هايي را كسب نمود كه اجماالً به برخي از آن اشاره مي شود.

ـ تغيير باور 1
صرفنظر تعاريف كالس��يكي كه صاحب نظران جنگ نرم همچون 
جوزف نامي و ديگران در زمينه جنگ ن��رم ارائه داده اند، يك تعريف عملياتي 
كه ارتش اياالت متحده امريكا در آيين نامه رزمي خود از جنگ نرم داده است، 
اين پديده را اينگونه تعريف مي كند: »استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات 
و ديگر اعمالي كه منظور اصلي آن تأثيرگذاري بر باورها، احساسات، تمايالت و 
رفتار دشمن، گروه بي طرف و يا گروه هاي دوست است به نحوي كه براي برآوردن 
مقاصد و اهداف ملي پشتيبان باشد.« با اين تعريف مشخص مي شود مهم ترين 
شاخصه درجنگ نرم، تأثيرگذاري بر باورهاست. باور مجموعه اعتقاداتي است 
كه فرد براي رسيدن به آن تالش مي كند. طبيعتاً وقتي باور يك فرد براساس 
آموز ه هاي اسالمي، ليبراليستي يا سوسياليستي شكل گرفته باشد، همه تالش 
او نيز بر آن خواهد بود كه رفتار و عملكرد خود را برهمان اساس تنظيم نمايد. 
آنچه در انتخابات خرداد 88 در اهداف دش��من بيش از همه اهميت داش��ت، 
تغيير باور ملتي بود كه همواره براس��اس آموز ه هاي مكتب اس��الم با رويكرد 
تكليف مداري درصحنه انتخابات حاضر مي ش��دند. آموزه هايي كه خميرمايه 

آن، انديش��ه هاي ديني و آموزگار آن امام 
خميني)ره( بود. اولين گام دشمن در تغيير 
باور مردم براي انتخابات رياست جمهوري از 
بين بردن انگيزش آنها براي يك مشاركت 
تكليف گرايانه و ايجاد شبهه »عدم سالمت 
انتخابات« بود. دشمن براي جاانداختن اين 
شبهه دراذهان مردم، بحث تشكيل »كميته 
صيانت از آرا« را مطرح كرد و برخي خواص 
منحرف كه درجريان انتخابات انحراف آنها 
براي همگان آشكار گرديد، پرچمدار طرح 
چنين كميته اي شدند. انتشار اخبار مكرر 
تشكيل جلسات »كميته صيانت از آرا « در 
رسانه هاي خارجي با محوريت راديو امريكا و 
بي بي سي و همچنين مصاحبه هاي آتشين 
برخي آقايان همچون كروبي، موس��وي و 
محتشمي پور، پازلي از يك سناريو بود كه 
درخارج از كشور توس��ط دشمن طراحي 
ش��ده بود تا باور م��ردم به برگ��زاري يك 
انتخابات سالم دچار خدشه گرديده و از اين 
پس مردم با نگاه تكليف گرايانه ديني پاي 
صندوق هاي رأي حاضر نشوند. كليد تغيير 
باور مردم نسبت به برگزاري يك انتخابات 
سالم با شبهه عدم برگزاري انتخابات سالم 

و ضرورت تش��كيل كميته صيان��ت از آرا  
زده شد و اين پازل با بحث نظارت انتخابات 
توس��ط يك مجموعه ديگر كه مش��خصاً 
از »مجمع تش��خيص مصلحت نظام« نام 
برده مي شد، تكميل شد. تا آنجا كه شوراي 
نگهبان متولي اصلي برگ��زاري انتخابات 
به عنوان ي��ك مجموع��ه غيرقابل اعتماد 
از س��وي دش��منان دروني و بيروني نظام 

معرفي گرديد.
ـ تغيير افكار 2

درصورتي باور مردم نس��بت 
به يك پدي��ده تغيير خواه��د كرد كه 
همواره فك��ر و ذهن مردم اين باش��د 
كه چگونه مي توانند در مس��ير تغيير 
قرار گيرند. تص��ور كنيد يك مهندس 
مكانيك در كارخانه اي كار مي كند و با 
تبليغات منفي به اين باور رسيده باشد 
كه فرآيند توسعه و رشد تكنولوژيكي 
دنياي غرب آنچنان مقهوركننده است 
كه او درصورت هرگون��ه ابتكاري توان 
رقابت را نخواهد داشت. طبيعي است 
درچنين شرايطي، نه تنها فكر خويش را 
براي نوآوري و ابتكار در توليدات جديد 

ند
شو

ن ر
حس

امروزه با كوچك تر و پيچيده تر شدن جهان به  واسطه رشد روزافزون وسايل ارتباط جمعي از قبيل اينرتنت و ماهواره معادالت گذشته درتنظيم روابط بني كشورها تاحدود 

زيادي به هم خورده و جاي خود را به معادالت جديدي داده است، به گونه اي كه به جاي به كارگريي مستقيم زور، توجه قدرت ها به استفاده از قدرت نرم و ايجاد تغيريات از 

طريق مساملت آميز با به كارگريي شيوه هاي نوين در امور داخيل مداخله كشور ها جلب شده است.

دراين ميان جنگ نرم با هدف گرفنت فكر و انديشه ملت ها نقش مهمي را در سست منودن حلقه هاي فكري و فرهنگي جوامع ايفا مي كند و در اين راستا امريكا و برخي قدرت هاي 

سلطه، همواره تالش داشته اند با ارائه تعريف جديدي از آزاديخواهي، جنگ نرم گسرتده اي را عليه ديگر كشورها از جمله ايران اسالمي شكل دهند. عمر 30 ساله انقالب اسالمي 

مملو است از اقدامايت كه دشمنان جمهوري اس��المي با بهره گريي از شيوه هاي تبليغايت و رسانه اي در بسرت جنگ نرم به دنبال شكس��ت يا انفعال ايران بوده اند. جنگ رايانه اي، 

اينرتنتي، راه اندازي شبكه هاي راديويي و تلويزيوين و شبكه سازي هاي اجتامعي از اشكال جنگ نرمي است كه همواره جمهوري اسالمي   با آن مواجه بوده است. اگر انتخابات 

رياست جمهوري در خرداد 88 را به عنوان يك منونه مطالعايت جنگ نرم دشمن قرار دهيم، به سهولت مي توانيم پارامرت ها، عوامل و مصاديق جنگ نرم را در زواياي مختلف اين 

انتخابات مشاهده كنيم. پرداخنت به همه مؤلفه هاي پديدآورنده جنگ نرم دشمن در انتخابات رياست جمهوري و گنجاندن آن در يك مقاله شايد امكان پذير نباشد ويل اشاره اي 

به كليايت از شاخصه هاي اين جنگ در انتخابات، قطعاً درنوع نگاه نخبگان و افكار عمومي جامعه و همچنني عربت گريي براي مقاطع ديگر انقالب مؤثر خواهد بود.

كليد تغيري باور 

مردم نسبت 

به برگزاري يك 

انتخابات سامل 

با شبهه عدم 

برگزاري انتخابات 

سامل و رضورت 

تشكيل كميته 

 صيانت از 

آرا  زده شد
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26 خرداد 88 - ديدار منايندگان س��تاد هاي 4 نامزد انتخابات رياس��ت جمهوري 

بامقام معظم رهربي 

26 خرداد 88 - رهرب انقالب: همه بايد در مقابل اغتشاش رصيح موضع گريي كنند 

متمركز نخواهد كرد، بلكه چه بسا اين شخص ابزاري براي تبليغات سوء دشمن و 
گرفتن انگيزه از ديگران خواهد بود. كسي كه دغدغه ذهني او به جاي پيشرفت كشور، 
گارد گرفتن درمقابل نوآوري ياحداقل رخوت، سستي و بي تفاوتي باشد، هيچ گاه 
منشأ اثر مثبت نخواهد بود. آنچه در انتخابات خرداد 88 در مقوله تغيير افكار توسط 
دشمن در قالب جنگ نرم رخ داد، اين بود كه شهروند ايراني تمام فكر و ذهن خويش را 

بر اين امر موهوم كه قرار نيست انتخابات سالمي برگزار شود، متمركز كند.

ـ تغيير رفتار 3
تغيير رفتار گام س��وم پس از تغيير باور و تغيير افكار اس��ت. رفتار يعني بروز 
عيني چيزي كه انتظار آن را داشتيم. يعني عملكرد آشكار فرد در محيط هاي طراحي و 
پيش بيني شده مهندسي كه در يك كارخانه به  باور رقابت با دنياي صنعت رسيده باشد 
و مكرر در فكر و ذهن خويش راه هاي رسيدن به قله پيشرفت و تالش را طراحي و مرور 
كند و اين فكر را تبديل به دغدغه ذهني خويش نمايد، طبيعي است براي رسيدن به اين 
مطالبه دروني حداكثر تالش را خواهد كرد تا با توليد محصول، ايده آل ها، آمال و آرزوهاي 

خود را محقق نمايد.
در انتخابات 88 فاجعه رفتاري از آنجا آغاز شد كه دشمنان پس از تالش براي تغيير باور 
و افكار مردم، به دنبال بروز رفتاري از مردم بودند كه بتوانند مسير را براي آينده خويش 
هموار كنند. اينكه وقتي گروهي با دستكاري باورهاي مردم و دروغ پردازي »عدم سالمت 
انتخابات«، فكر و ذهن بخشي از جامعه را به انحراف سوق دهند، آيا ريختن آنها به خيابان ها 
پس از اعالم نتيجه انتخابات، چندان دور از انتظار است. آن رفتاري كه در انتخابات سال 
گذشته رخ داد را بايد محصول پيگيري دو تغييري دانست كه پيش از آن كليد خورده بود. 
بروز رفتارهاي ناهنجار و خشونت آميزي همچون ريختن به خيابان ها و آتش زدن اماكن 
عمومي، سطل هاي زباله و تعرض به حريم خصوصي و عمومي مردم و سلب آسايش مردم 
و به مخاطره انداختن امنيت جامعه و آشكارا برضد نظام مستقر اسالمي، قدعلم كردن 
كه توسط سران فتنه و عوامل پياده نظام آنها دنبال مي شد را بايد در راستاي برنامه ريزي 

دشمنان براي تغيير رفتار مردم و بروز رفتارهاي موردانتظار آنها دانست.

ـ تغيير ساختار 4
قطعاً مهم ترين هدف درجنگ نرم دش��من تغيير ساختار نظام سياسي است. 
دش��من تمام هزينه هاي يك جنگ نرم را مي پردازد تا بتواند ميوه مورد دلخواه خود را 
درتغيير ساختار نظام سياسي برداشت كند. بنابراين آخرين گامي كه دشمن درجنگ 
نرم دنبال مي كند تغيير ساختار سياسي يك واحد سياسي است. همواره يكي از آرزوهاي 
ديرينه امريكايي ها در ايران، تغيير ساختار سياس��ي جمهوري اسالمي بوده است و اگر 
درمقاطعي از تاريخ انقالب اسالمي بحث تغيير رفتار جمهوري اسالمي توسط دشمنان 
مطرح مي شده است، درفاصله اندكي شاهد بوديم كه آنها مطلوب نهايي خويش كه همانا 

تغيير ساختار سياسي در ايران بوده است را مطرح مي كردند.
وقتي »گري سيك« مشاور امنيت ملي امريكا در اوج اقتدار دوم خردادي ها و طرح مباحثي 
همچون تسامح و تساهل توسط دولت وقت ايران، سخن از تغيير ساختار سياسي ايران 
مي راند و كانون توجه خود را به س��مت رهبري نظام جمهوري اسالمي سوق مي دهد و 
به صراحت مي گويد: »ما بايد ششلول هاي خود را به سمت رهبري نشانه برويم كه اراده ما 
را در صحراي طبس دفن كرد« و اميدوارانه از شرايط حاضر سخن مي گويد و اقدامات انجام 
شده را مقدمه اي براي تغيير حكومت و ساختار سياسي ايران مي داند، بايد بپذيريم كه 

تغيير ساختار مهم ترين گام و هدف درجنگ نرم دشمن به حساب مي آيد. 
دشمنان داخلي و بيروني نظام در انتخابات س��ال گذشته، تمام برنامه هاي خود را براي 
پيگيري و عملياتي نمودن سه گام تغيير باور، افكار و رفتار انجام دادند كه درنهايت به تغيير 
ساختار سياسي جمهوري اسالمي ختم شود و به تعبير آنها پايان انقالب اسالمي را جشن 
بگيرند كه با درايت و تيزبيني رهبر معظم انقالب درعدم تمكين به خواسته هاي غيرقانوني 
و نامشروع سران فتنه و عناصر آنها، اميد دشمن نااميد شد و عمالً دشمن در پيگيري هدف  

غايي خود كه همانا تغيير ساختار سياسي جمهوري اسالمي بود، شكست خورد.

مصاديق جنگ نرم دشمن در انتخابات 88
دشمن درجنگ نرم از ش��يوه ها و تاكتيك هاي متفاوت استفاده مي كند كه قطعاً 
دراين نوشتار پرداختن به همه اين شيوه ها و تاكتيك ها و به تعبير ديگر مصاديق امكان پذير 
نيست. از اين رو تنها به برخي از اين مصاديق كه موجب تحميل هزينه هايي به نظام در انتخابات 

رياست جمهوري گرديد، اشاره مي شود:

دروغ بزرگ 1
دروغ بزرگ قديمي ترين و پردامنه ترين تاكتيكي است كه تاكنون درجنگ نرم 

مورد استفاده قرار گرفته است.
اين تاكتيك عمدتاً براي مرعوب ك��ردن و فريب ذهن حريف مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. 
بدين معني كه پيامي را ك��ه به هيچ وجه واقعيت ن��دارد، بيان مي كنن��د و مرتب بر »طبل 

تكرار« آن مي كوبند تا ذهن مخاطب 
آن را جذب كند. اين تاكتيك درزمان 
هيتلر و توس��ط فردي به نام »گوبلز« 
رئيس دستگاه تبليغاتي نازي ها مطرح 
شد. گوبلز بر اين اعتقاد بود كه »دروغ 
هرچه بزرگ تر باشد، باور آن براي مردم 
راحت تر است.« گوبلز معتقد بود اين 
تاكتيك هم براي مرعوب كردن دشمن 
و هم تهيي��ج افكارعمومي، تش��ويق 
عناصر خود و مرعوب س��اختن طرف 
مقابل بسيار كارساز است. گوبلز اين 
تاكتيك را تا آنجا كارآمد مي دانست 
كه يقين داش��ت با بهره گيري از آن، 
قدرت تصميم گي��ري از رقيب كاماًل 
سلب خواهد ش��د. گوبلز معتقد بود: 
»دروغ بايد به حدي بزرگ باش��د كه 
هيچ كس جرأت و فك��ر تكذيب آن را 
نداشته باش��د.« او مي گفت: »بعضي 
دروغ هايي را كه مي گفتم خودم از آنها 

مي ترسيدم.«
در انتخابات رياست جمهوري، پروژه 
»تقلب« بزرگ تري��ن دروغي بود كه 
گفته شد. آن هم تقلبي با 11ميليون 
رأي كه حتي پذيرش آن براي بسياري 
از نزديكان موسوي و كروبي مشكل بود. 
اما چه شد كه در انتخابات، اين دروغ 
بزرگ جا افتاد و طرفداران موسوي را به 
كف خيابان ها كشاند و آن فاجعه بزرگ 
را رقم زد. به نظر مي رسد طراحي اين 
دروغ بزرگ توسط رسانه ها و اتاق هاي 
فكر خارج از كشور صورت گرفته بود و 
سران و عوامل فتنه در داخل نيز اين 
تاكتيك را نسخه نجات بخش خود و 
ابزاري براي وادار كردن نظام درمقابل 
خواسته هاي غيرقانوني و نامشروع آنها 
مي دانستند. از اين دروغ هاي بزرگ به 
كرات در انتخابات سال گذشته شاهد 
بوديم. 72 تن س��ازي از كش��ته هاي 
دروغي��ن حوادث پ��س از انتخابات و 
نظام را متهم به تجاوز جنسي و... كردن 
از دروغ هاي بزرگي بود كه در انتخابات 
سال گذشته ش��اهد آن بوديم. يكي 
از دروغ ه��اي بزرگ مضح��ك زمان 
تبليغ��ات انتخاب��ات، ش��ايعه خروج 
ش��مش طال از مرز تركيه ب��ه ارزش 
18ميليارد دالر بود. اين دروغ به قدري 
بزرگ بود كه برخ��ي آن را باور كردند 
درحالي كه ميزان درآمد ساليانه كشور 
كمتر از 90ميليارد دالر بود و اين حجم 
مالي يعني چيزي ح��دود 20درصد 

درآمدكل كشور.

كلي گويي 2
محتواي واقعي بسياري از 
مفاهيمي كه از سوي رسانه هاي غربي 
مصادره و درجامعه منتش��ر مي شود، 
مورد كنكاش قرار نمي گيرد. توليدات 
رسانه هاي غربي در حوزه هاي سياست، 
فرهنگ و اقتصاد مملو از مفاهيم كلي 
در اين حوزه ها مي باشد. دموكراسي، 
حقوق بشر، آزادي و... مفاهيمي هستند 

كه بدون تعريف و توجيه مش��خص، 
باهدف اقناع مخاطب��ان در زمينه اي 
مشخص به كار گرفته مي شوند. درواقع 
كلي گويي عبارت است از ايجاد ارتباط 
نظري و عملي خاص با مفهومي ويژه تا 
مخاطب بدون بررسي داليل، شواهد و 
قرائن، آن نظر و عمل را بپذيرد. تاكتيك 
كلي گويي، تاكتيكي اس��ت كه سعي 
مي شود ذهن مخاطب متوجه حواشي 
و ش��اخ و برگ يا جزئيات نشده و در 
رابطه با هسته مركزي پيام، حساسيت 
از خود نشان ندهد و آن  را بدون بررسي 
و كن��كاش بپذيرد. ب��ه همين دليل 
برخي اين تاكتيك را »بي حس سازي 
مغزي« نيز مي نامند. در انتخابات سال 
گذشته شاهد بوديم كروبي و موسوي 
مكرر اين بحث را مطرح مي كردند كه 
»روند انتخابات ناس��الم بوده است« 
و در ذكر مصادي��ق آن تنها به كلياتي 
بس��نده مي كردند. حتي نمايندگان 
آنها درجلسه با برخي مسئوالن طراز 
اول كشور نيز همين ش��يوه را اتخاذ 
كردند و از ذك��ر جزئيات ادعايي خود 

پرهيز داشتند.

3 شايعه سازي
ش��ايعه انتقال ش��فاهي 
پيامي اس��ت ك��ه ب��راي برانگيختن 
ب��اور مخاطبان و همچني��ن تأثير در 
روحيه آنها ايجاد مي شود. مطالب كلي 
ش��ايعه بايد حول محورهاي اساسي 
و مهمي باش��د كه مخاطب نسبت به 
آنها حساسيت بااليي دارد. هرشايعه 
دربرگيرن��ده بخش قاب��ل توجهي از 
واقعيت مي تواند باش��د. يعني همان 
به كارگي��ري از تاكتيك تس��طيح در 
شايعه س��ازي. ولي ضري��ب نفوذ آن 
بستگي به درجه ابهام و اهميت موضوع 

دارد.
درواقع هرچقدر شايعه پيرامون مسائل 
»مبهم« و »مهم« باشد به همان مقدار 
ضريب نفوذ آن افزايش مي يابد. باتوجه 
به موضوع و جامعه هدف، ش��ايعات 
گوناگوني توليد مي شوند كه عبارتند از 
شايعات تفرقه افكن، هراس آور، آتشين، 
خزنده، اميدبخش و دلفيني يا غواصي 
كه به تناس��ب زمان هاي خاص توليد 
و بعد از تأثيرگذاري خود براي مدتي 
خاموش و دوباره ب��ا ايجاد زمينه هاي 
ذهني الزم درجامعه ايجاد مي شود. در 
بحث شايعه سازي از سه شيوه تسطيح، 
همانندسازي و برجسته سازي استفاده 
مي شود. در انتخابات سال گذشته در 
اشكال مختلف اخباري درسطح جامعه 
منتشر مي شد كه جنبه شايعه داشت.

بزرگتري��ن ش��ايعه، اع��الم پيروزي 
موسوي در انتخابات رياست جمهوري 
بود كه جرقه يك تن��ش و ناهنجاري 
اجتماعي را زد و مبنايي براي اقدامات 
ساختارش��كنانه درنظ��ام گردي��د. 
شايعه تجاوز جنس��ي توسط كروبي 
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مي گويد: »ما بايد 
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26خرداد 88 - بازداشت محمدعيل ابطحي، محسن امني زاده، محمد عطريانفر 

و سعيد حجاريان 

27 خرداد 88 - سايت مهدي هاشمي: هيچ مدريك از تقلب گسرتده نداريم 

و كشتارهاي غيرواقعي را مي توان از جمله شايعات بزرگي دانست كه به عنوان 
شيوه هاي جنگ نرم در انتخابات رياست جمهوري پيگيري مي شد.

تصديق اشخاص معروف 4  
تصديق يعني اينكه شخصي كه مورد احترام يا منفور جامعه است 
بگويد فكر، برنامه، محصول يا شخص معيني خوب يا بد است. حمايت اشخاص 
معروف )سياستمداران، هنرمندان، ورزشكاران، دانش��مندان و...( و گروه هاي 
فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي از فردي يا جرياني تصديق ناميده مي شود. 
تالش جريان فتنه درحوادث پس از انتخابات و رايزني برخي عناصر اين جريان 
براي همراهي برخي مراجع تقليد كه مورد وثوق و احترام جامعه هستند درحمايت 
از اين جريان يا حمايت برخي عناصر سياسي شاخص از اين جريان، مصداق بارز 

بهره گيري از اين تاكتيك در انتخابات سال گذشته بود.

5 انتقال حرمت ها
انتقال حرمت يعني اينكه اقتدار، حرمت و منزلت امري مورد احترام 
به چيزي ديگر براي قابل قبول تر كردن آن  موردي كه تالش مي ش��ود حرمت 
به عنوان ابزار دراختيار آن قرار گيرد. اس��تفاده از برخي نمادهاي مذهبي و ملي 
يا انتس��اب به اش��خاص و جريان هايي كه مورد احترام توده هاي عمومي مردم 
هستند، از جمله تاكتيك هاي انتقال ناميده مي شود. در اين تاكتيك از ابزارهاي 
گوناگون سمعي و بصري استفاده مي ش��ود. نماد سبز از جمله حرمت هايي بود 
كه در انتخابات سال گذشته توسط كسي كه خويش را منتسب به خاندان اهل 
بيت)ع( مي دانست، استفاده شد. موس��وي با بهره گيري از اين تاكتيك تالش 
داشت موجي را براي حمايت ملت ايران از خويش فراهم كند و باتوجه به اينكه 
پيشتر اين شيوه در انتخابات خرداد 76 توسط خاتمي استفاده شده بود، او نيز 
اميدداشت با سوء استفاده از احساسات پاك و ديني مردم از اين شيوه براي پيروزي 

خود بهره بگيرد. 

شخصيت سازي و ترور شخصيت 6
از ديگ��ر روش هاي جنگ ن��رم مي توان به شخصيت س��ازي هاي 
كاذب و درنقطه مقابل آن ترور برخي شخصيت هاي موجه اشاره كرد. دشمنان 
مي كوشند تا رقيباني از درون همان جامعه براي شخصيت هاي اصلي و رهبران 
جامعه ايجاد كنند. در اين كار با گزينش كساني كه برخي قابليت ها را در اختيار 
دارند، با روش جايگزين سازي مي كوشند تا جابه جايي در سطوح رهبري و مديران 
عالي نظام هاي سياسي را فراهم آورند و با كم هزينه ترين روش، بيشترين سود را 
ببرند. در داستان حضرت موسي)ع( فرعون كوشيد تا نخست با ساحران و سپس 
با بلعم باعورا كه فردي عابد بود به اهداف خود برسد و جايگزيني براي آن حضرت 
بسازد. شخصيت سازي هايي كه امروز در قالب دادن جايزه صلح جهاني به برخي 
افراد همچون شيرين عبادي صورت مي گيرد را بايد درهمين راستا ارزيابي كرد. 
موسوي مصداق بارز اين شخصيت سازي ها بود كه رسانه هاي خارجي هرروز با 
انجام مصاحبه هاي آنچناني به دنبال آن بودند تا موسوي فراموش شده را بار ديگر با 
سپهر سياست آشنا كنند و اقدامات خود را پس از شكست اصالح طلبان، در ايران 
پيگيري نمايند. در كنار اين شخصيت سازي ها، ترور شخصيت نيز انجام مي شود 
كه در تاريخ انقالب مصاديق زيادي از آن را س��راغ داريم. تخريب چهره علماي 
بزرگ همچون آيت اهلل مصباح يزدي از مصاديق بارز آن است كه توسط مجريان 

دوم خرداد دنبال مي شود.

تكرار زمان بندي شده 7
براي زنده نگه داشتن اثر يك پيام، دشمنان با تكرار زمان بندي شده 
پيام سعي دارند اين موضوع را تازماني كه موردنياز است زنده نگه دارند. در اين 
روش دشمن با تكرار پيام، سعي در القاي مقصودي معين و جاانداختن پيامي در 
ذهن مخاطب دارد. تكرار مثل ضربه هاي پياپي چكش اس��ت كه سرانجام ميخ 
را به درون تخته مي كوبد. بنابراين فرس��تنده پيام اميدوار است كه اين شكلي از 
ضربه زدن مداوم، باعث دريافت نكات پيام  شود. دروغ بزرگ تقلب در انتخابات 
ازجمله آن مواردي بود كه به كرات توس��ط موسوي و سران فتنه تكرار گرديد و 
امروز كه يك سال از انتخابات رياست جمهوري مي گذرد، كمتر شاهد تكرار اين 
دروغ در بيانيه ها يا سخنراني هاي سران فتنه هستيم و اين نشان از آن دارد كه اين 
تكرار امروز كارايي خود را از دست داده است و اين شيوه نمي تواند مخاطب را با 

اين جريان همراه نگه دارد.

8 ارائه پيشگويي هاي فاجعه آميز

در اين تاكتيك با اس��تفاده از آمارهاي ساختگي و ساير شيوه هاي 

شعار »تغيري« 

كرويب و توسل او 

به آمارهاي دروغ 

در انتخابات و 

همچنني مصاحبه 

با رسانه ها در 

ساعت يازده 

شب انتخابات 

توسط موسوي 

و اعالم پريوزي 

خود آن هم 

بالفاصله پس از 

امتام رأي گريي 

از جمله 

پيشگويي هاي 

فاجعه آميزي 

بود كه در قالب 

سناريوي دشمن 

در انتخابات سال 

گذشته دنبال شد

جنگ نرم از جمله كلي گويي، پاره حقيقت گويي، اهريمن س��ازي و... به ارائه پيشگويي هاي 
مصيبت بار مي پردازند كه بتوانند حساسيت مخاطب را نسبت به آن افزايش داده و براساس 
ميل و هدف خويش افكار وي را هدايت نمايند. ارائه اخبار و آمارهاي آلوده به دروغ از وضعيت 
سياسي، اقتصادي كشور و فاجعه آميز بودن آينده كشور در صورت تداوم وضع موجود، ذيل 
اين تاكتيك تعريف مي شود. شعار »تغيير« كروبي و توسل او به آمارهاي دروغ در انتخابات و 
همچنين مصاحبه با رسانه ها در ساعت يازده شب انتخابات توسط موسوي و اعالم پيروزي خود 
آن هم بالفاصله پس از اتمام رأي گيري از جمله پيشگويي هاي فاجعه آميزي بود كه در قالب 

سناريوي دشمن در انتخابات سال گذشته دنبال شد.

استفاده از جاذبه هاي جنسي 9

استفاده از نمادهاي اروپتكال از تاكتيك هاي مهم مورد استفاده رسانه هاي غربي 
و برخي رسانه ها در سال هاي اخير مي باشد؛ به طوري كه درشرايط فعلي »مانكن ها« از جمله 
افراد پردرآمد در غرب محسوب مي ش��وند كه در تبليغات و آگهي هاي تجاري از آن ها بهره 
جسته مي شود. استفاده از زنان و دختران با ظاهري اروپتكال در تبليغات انتخاباتي موسوي و 
كروبي در انتخابات سال گذشته آن هم با موهاي مش كرده، ناخن هاي الك زده سبز و زرد و 
تغيير چهره به همان رنگ و پوشيدن لباس هاي تنگ و چسبان از جمله مصاديق اين تاكتيك 
تلقي مي شود كه ضمن جذب مخاطب، تالش مي شد بااين شيوه براي ارتقاي سطح اثرگذاري 

پيام اقدام شود.

ادعا به جاي واقعيت 10
رسانه هاي خبري براي دستيابي به اهداف موردنظر خود گاهي ادعاهايي عليه افراد، 
گروه هاي مختلف و رقيب مطرح مي كنند و آنان را مجبور به پاسخگويي مي نمايند. در واقع در 
اين روش اخبار مخابره شده  يا به چاپ رسيده نوعي ادعا به جاي واقعيت را در ذهن مخاطب 
تداعي مي كند و با استفاده از كلماتي نظير »ادعا« منبع خبر سعي مي كند اوالً خبر را از دست 
ندهد و ثانياً صحت و سقم خبر را به گردن منبع مدعي آن انداخته و ثالثاً چنانچه خبر مورد 
تأييد قرار گرفت، اعتبار پخش آن را نصيب خود و درنهايت پيامي كه مدنظرش است را به همراه 
خبر القا كند. درشايعه منبع خبر را نمي گويند اما در خبرهايي ادعايي، عمداً منبع خبر را ذكر 

مي كنند، ولي منبعي كه بي اعتبار است و بارها مورد تكذيب قرار گرفته است.
اين شيوه درحقيقت مانند يك برگ دوطرف برنده است. استفاده كنندگان از آن، چه ادعا را رد و 
چه آن را تأييد نمايند، درهر دوصورت، پاسخ خود را گرفته اند. در جريان انتخابات سال گذشته 
پس از هر درگيري خياباني و برخورد نه چندان شديد نيروهاي امنيتي � انتظامي با اغتشاشاگران، 
ادعاهايي دال بركشته شدن تعداد زيادي به همراه اسم هاي دروغين از سوي برخي رسانه هاي 
غربي و همسو با آنها در داخل منتشر مي شد. زماني كه مسئوالن امنيتي و خبري كشور اين خبر 
را تكذيب مي كردند جريان فتنه به اين تصميم مي رسيد كه اين شيوه تأثير رواني خود را گذاشته 
است. چراكه اين ادعا توانسته است شيرازه روحي بخش هاي دخيل درنظام را به هم بريزد. لذا 
در انتخابات ش��اهد بوديم هر روز ادعايي جديد از س��وي جريان فتنه رخ مي نماياند و يك نوع 

به هم ريختگي را در اتخاذ مواضع دربخش تصميم گير نظام پديد مي آورد.
آنچه درباال گفته شد بخشي از تاكتيك هاي جنگ نرم دشمن و قرينه هاي آن در انتخابات سال 
گذشته بود كه آن را تجربه كرديم و پرداختن به همه آنها، قطعاً نيازمند مجموعه مقاالتي خواهد 

بود كه در اين مجال امكان پرداخت به همه آنها ميسر نيست. w
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  علم كم جو، تئوري آور به دست!
بديهي است، فعاليت سياسي فتنه گران و براندازان براي گذر از جمهوري اسالمي، بدون توليد نظريه و در خالء 
ممكن نبود. از اين رو آغوش اين فتنه گران به روي تئوري ها و توليدات راهبردي مراكز شبه مطالعاتي غرب، باز بود. يك روز 
اين فتنه جويان از سفرهاي علمي سروش، كديور، مهاجراني و...به غرب خشنود مي شدند، روز ديگر به انتقال آراي جرج 
سوروس، كارل پوپر، ريچارد رورتي، يورگن هابرماس و...اگر هم الزم بود مشاوران دفتر فرح و كهنه كاراني مانند احسان 
نراقي، داريوش شايگان، داريوش آشوري، چنگيز پهلوان و...هم حرف هايي داشتند كه آنها را بر سر ذوق آورد و فقر ذهني شان 
را كاهش دهد.در اين ميان شارحان و تبيينگران آراي مراكز شبه مطالعاتي غرب هم فعال تر بودند؛ رامين جهانبگلو، هاله 
اسفندياري، كيان تاجبخش، هادي سمتي، ناصر هاديان، مهدي خلجي، مجيد تفرشي، ركسانا صابري و...مجاري كانون هاي 

مطالعاتي انگليس، امريكا و رژيم اشغالگر براي پر كردن خالء فكري اين سياست بازان فتنه جو بودند. 
مطالعه اجمالي تمامي مجموعه نوشتارها و سخنراني هاي موسوي، حجاريان، عبدي، تاج زاده، رهنورد، تاجيك، آرمين، 

آغاجري و...جهت مندي اصلي و رئوس نظري آراي آنها را نمايان مي سازد.
از مباحث مربوط به سياس��ت داخلي، راهبردهاي عصيان آفريني اقشار حاش��يه اي عليه متن حكومت، نقش شبكه هاي 
اجتماعي در تحركات سياسي، تحريك اقوام عليه حاكميت ملي، پيوستن به الگوهاي حقوق بشري، فمينيستي و ارتباطي 
غرب و...قابل مشاهده است. همچنين مشروعيت بخشي به رژيم صهيونيستي، همزيستي مسالمت آميز جمهوري اسالمي 
با رژيم اشغالگر، پذيرش هژموني اياالت متحده در جهان و تعامل با البي ايرانيان مقيم اياالت متحده، به عنوان راهبردهاي 

پيشنهادي سياست خارجي جمهوري اسالمي و...مشهود است.
آنان به سبب بنيان هاي ضعيف نظري، خواسته يا ناخواسته ابتدا ذهن و زبان خويش را به خدمت دشمن درآوردند و سپس 
چون باورشان شده بود انقالب اسالمي به آخر خط رسيده است، شتابان تيشه ها را براي زدن ريشه هاي انقالب اسالمي 
بلند كردند تا در رژيمي كه سوداي تاسيس آن را پس از براندازي انقالب اسالمي داشتند، همچنان جايي در قدرت داشته 
باشند.از خودشان هم خيلي متشكر بودند كه روياي فروپاشي انقالب اسالمي را زودتر از ديگران دريافته بودند. يك بار رهبر 
حكيم و فرزانه انقالب اسالمي، رفتار اين غوغازيستان را در حكايتي شنيدني توصيف  فرمودند: حكايت آنها حكايت مردي 

را مي ماندكه شايعه كرد آش مي دهند و چون صفي از گرسنگان رديف شد خود نيز براي گرفتن آش به خط شد.  

فتنه گري با فقر نظري
محمد مهدی شیرمحمدی

 دو روي يك سكه
تفرعن و غرور علمي توام با فقر نظ��ري يكي از امراض 
مزمني  است كه نحله شبه روش��نفكري ايران با آن دست به گريبان  است. 
عناصر اين نحله از يك سو خود را با كانت، دكارت، پوپر، هابس، مونتسكيو، 
لوتر و ولتر  همطراز مي بينند و از س��وي ديگر، به تحقي��ر و تخطئه ملت 
مي پردازن��د. در واقع باب روش��نفكري به همان پاش��نه اي مي چرخد كه  
ميرزامحمدخان مجدالملك سينكی در رساله كشف الغرايب از آن شكوه 
مي كرد و منورالفكران را ش��ترمرغ هايي مي ديد كه ج��ز تخطئه ملت كار 
ديگري نمي دانند. اين نحله با سكة دو روي غرور توام با فقر علمي، همواره 

ِعرض خود برده و زحمت ملت را مضاعف كرده است.

 دو شاهد؛ يك واقعيت 
درباره زحمتي كه نحله شبه روش��نفكري براي ملت ما پديد آورده 
است، سخن به ميان نمي آورم چون خاكستر آخرين آشوبي كه از فتنه گري 
آنان برانگيخت  هنوز داغ است.اما براي فقر نظري آنها اشاره به شواهدي را الزم 
مي دانم. باشد كه در انديشه درمان آن باشند هرچند به ايشان چنين اميدي 
هم نيست. سه سال پيش كتابي در ايران وارد بازار نشر شد كه تحقيقي مفصل 
از يك محقق ايراني مقيم آلمان بود. او در اين تحقيق كه آن را شبهه مدرنيته... 
ناميده است، با بررسي متون، مقاالت و نظريات زعماي روشنفكري چپ، شواهد 
عيني به دست داده بود. در آخرين مورد، يكي از همين فتنه گران اعترافاتش را 
به خبط ها و خطاهاي نظري خود و دوستانش اختصاص داد و ضمن تصريح بر 

اين فقر نظري، در نهايت »ماكس وبر« را مقصر فتنه 88 معرفي كرد!

 غريب و نامأنوس
اغلب فتنه گران، ذاتا با تحصيالت و مطالعات ژرف نظري غريب 
و نامأنوسند و آشنايي جدي با دانش هاي انساني و معارف اسالمي ندارند. 
تقريبا همه آنها مهندس بودند و در س��ال هاي نخس��ت پي��روزي انقالب 
اسالمي، به عنوان مهندسي خويش فخر مي فروختند. مهندس بهزاد نبوي، 
مهندس عباس عبدي، مهندس محسن آرمين، مهندس سعيد حجاريان، 
مهندس مجيد محمدي و... حتي محسن كديور، عبدالكريم سروش و... هم 
قبال مهندس بودند. حداكثر مطالعات آنها در حوزه معارف اسالمي آشنايي 
با خطابه هاي دكتر علي شريعتي و اگر بسيار با همت بودند، مطالعه آراي 
تفسيري محمد تقي شريعتي و آيت اهلل طالقاني بود. هنوز هم در بيانات و 
اظهارات آنها اثري از آش��نايي آنان با مباحث عميق كالمي، فلسفي و...يا 
جلوه هايي از آثار ژرف استاد مطهري، عالمه طباطبائي و... نمي بينيم. بديهي 
بود مش��اغل متعدد هم به آنها فرصت مطالعه آثار وزين را نمي داد.ولي به 
محض آشنايي با اندك مباحث نظري و استشمام ترجمان هاي ناقص آراي 

مدرنيته، خود را عالمه دهر و شكافنده تمام علوم بشري مي يافتند!

 از منظر تطبيقي
انصاف را اگر بخواهيم معيار قرار دهيم، در تطبيق بسياري از آراي اين 
افراد با آراي شبه روشنفكران نسل هاي پيشين، اينان را از تقي زاده، طالبوف، 
آخوندزاده و...كم مايه تر و سطحي تر مي يابيم. براي اينكه طوالني شدن بحث 
مالل آور نشود، تنها به دو مورد تطبيقي اكتفا مي كنم. تطبيق جنبه هاي نظري 
سخنراني  حجاريان در فستيوال تابس��تاني دانشجويان دانشگاه اميركبير با 
محتواي كتاب اخذ تمدن غربي اثر تقي زاده و تطبيق وجوه نظري سخنراني  
كذائي هاشم آغاجري در همدان با سياحت نامه ابراهيم بيك مي تواند نمونه 
خوبي براي اهل مطالعه باشد.اميدوارم خود اين نفرات براي اين مطالعه تطبيق 
پيش قدم ش��وند. هرچند اين نفر دوم- آنگونه كه من او را مي شناس��م- به 
ناسزاگويي اكتفا خواهد كرد.چه آنكه يكبار هم سياحت نامه را خوانده و آن را 
خالصه نويسي هم كرده و افقي روشن، بيش از آنچه يك قرن پيش زين العابدين 

مراغه اي در سياحت نامه ابراهيم بيك مي نماياند، نيافته است!

  ُحجيت علمي
با اين فقر مطالعاتي آنان ناچار بودند، درشت گو يي هاي شبه علمي 
خود را حجيت ببخشند.به همين منظور نزد حسين بشيريه، جواد طباطبائي، 
عبدالكريم سروش و... مي شتافتند. محصول اين رابطه كه در جاي ديگر بايد 
مفصل تر به بحث گذاشته شود، باور تاسيس معادل هايي در برابر نظام اسالمي 
بود. بر همين اساس كوشش خود را براي تاسيس جامعه مدني اباحه گرا در 
برابر جامعه توحيدي، تاسيس دولت ديكتاتوري مصلحي در برابر واليت فقيه، 
پي جويي توسعه سياسي و تكثر ظاهري احزاب با ستاد فرماندهي مشترك در 
برابر حضور آگاهانه مردم در صحنه، تاسيس سازمان هاي سكوالر مردم نهاد در 
برابر هيئات و دسته  جات انقالبي و...صرف كردند.برخي از افراد اين طيف البته 

  مدارك علمي با طعم تعارفات دوستانه
اين سياست بازان، براي اينكه طي مدارج علمي، 
آسان-و بي مطالعه باش��د-روش هاي جالب تري هم اتخاذ 
مي كردند. مثالً موسسات مطالعاتي متعددي تاسيس مي شد 
و يكديگر را به عضويت هيات علمي در اين موسسات پذيرا 
مي شدند. يا در حين تحصيل يكديگر را به عنوان مشاوره و 
راهنما مي پذيرفتند و دغدغه هاي خود را به عنوان موضوع 

پايان نامه پيگيري مي كردند.
مهندس محسن كديور راهنماي مهندس آرمين مي شد، تا 
با هم آزادي را از منظر مفسران معاصر بررسي كنند.مهندس  
موس��وي راهنماي پايان نامه هاي دكتراي علوم سياس��ي 
مي شد تا دوستانش را در بررسي جهاني شدن، امنيت ملي، 
سياست خارجي، آراي س��يد قطب، نائيني، ش��ريعتي و...

راهنمايي كند!  زمس��تان س��ال 1387 زهرا رهنورد )زهره 

كاظمي آزاد( را به عنوان نخس��تين اس��تاد تمام زن ايراني 
معرفي كردند. اين در حالي بود كه تاكنون 173 بانوي ايراني 
مرتبه استاد تمام داشته اند. البته قبال براي اين درشت گويي ها 
درباره وي كه از سوي همسرش روشنفكرترين زن ايران)!( 
لقب يافته بود، زمينه هاي بسياري در دانشگاه فراهم شده بود. 
رهنورد كه كارمند دانشگاه تهران بود، بدون داشتن مدرك 
كارشناسي ارشد، به مقطع دكتراي دانش��گاه آزاد راه يافته 
بود.  كافي است بدانيم همسر او عضو هيات امناي دانشگاه 
آزاد است. وي سپس عضو هيات علمي دانشگاه تهران شد 
و چندماهي بعد بدون كمترين تجربه آموزشي در دانشگاه، 
رئيس دانش��گاه الزهرا گرديد.  از اين ميان عبدي همچنان 
مهندس مانده بود ولي در دانشگاه تربيت مدرس به تدريس 
مباحث اجتماعي مي پرداخت. همان دانشگاهي كه بايد براي 

مراكز علمي ديگر استاد پرورش مي داد!

  حضرات حوزوي
اين روش را مهندسان فتنه جو براي دوستان حوزوي هم ديكته مي كردند و با پول، فضاي تبليغاتي مناسب 
و...آنان را به تاسيس مراكز مطالعاتي شبه حوزوي، بنا نهادن تشكل هاي موازي در برابر جامعه مدرسين حوزه علميه 

قم، جامعه روحانيت مبارز، طالب و فضالي حوزه علميه قم و...تشويق مي كردند.
تعارف القاب علمي حوزوي به يكديگر، رد و بدل كردن اجازات اجتهاد، روايات و حديث به همديگر، تاسيس دفتر و 
بيت براي گردآوري وجوهات و اعطاي شهريه به طالب و اخذ استفتاء از همديگر از همين سنخ بازي هاي تبليغاتي 

براي جبران فقر نظري بود.
مثل مهدي كروبي كم نيستند از اين سيستم  بازاني كه يك جمله عربي را درست نمي  توانند دريابند اما سال هاست 

القاب وزين علمي به آنها تعارف مي شود.

براي اينكه آشنا به علوم انساني هم معرفي شوند، نه مثل آحاد دانشجويان فرهيخته بلكه با تدابير مافوق قانون و به طور 
ويژه به دانشگاه ها راه يافتند و براي آنها كالس هاي فوق العاده تشكيل مي شد.اندكي بعد به تعدادي از آنها مدارك تحصيلي 
مقاطع تحصيالت تكميلي رشته هاي علوم سياسي، جامعه شناسي، علوم قرآني، تاريخ و...هم دادند و آنها را به عنوان عضو 
هيات علمي به بدنه دانشگاه ها ملحق ساختند. شگفت است كه در همين سال ها كه اينان غوغاي اخراج اساتيد دانشگاه ها 
را به راه انداخته اند، برخي از اين دانش نياموختگان مدرك گرفته، بدون هيچ غوغايي به برخي از كرسي هاي علمي دست 

يافتند و برخي موقعيت دانشگاهي خود را مستحكم تر كردند. 
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در جريان فتنه پس از انتخابات رياست جمهوري ايران شاهد 
شكل گيري حلقه هاي رسمي و غيررسمي بوديم كه به بعضي 

از اين موارد مي پردازيم

 بارانداز ثابت در چند كشور

دفتر دوبي
از مدت ها قبل، سازمان سيا، وزارت دفاع )پنتاگون( و وزارت 
امور خارجه امريكا دفاتر ثابتي را در چند كشور با هدف تسهيل ارتباط 
با ايرانيان دائر كردند. يكي از اين دفاتر در »دوبي« بود كه نزديك ترين 
دفتر به آب و خاك جمهوري اس��المي ايران به حساب مي آيد. دفتر 
دوبي توسط »ديك چني«، معاون رئيس جمهور امريكا دردوران بوش 

مديريت مي شد و دختر او در دوبي حضور ثابت داشت.
چني در دفتر دبي براي ش��كار دو دس��ته از ايرانيان وارد عمل ش��د؛ 
ايرانياني كه در ش��به جزيره عربس��تان به ويژه در كشورهاي امارات، 
كويت، قطر و بحرين به كار مش��غول بودند و يا در اين كشورها داراي 
موقعيت هاي اقتصادي، تجاري و ي��ا فرهنگي اند. در يك ارزيابي كلي 
بايد گفت، در طول دو دهه 1970 و 1980 حداقل 30 درصد از اقتصاد 
ايران و نيروي كار در ايران در ش��به جزيره عربستان سامان مي يافت. 
اين موضوع به خصوص در استان هاي جنوبي كشور شامل خوزستان، 
بوش��هر، فارس، كهگيلويه و بويراحمد، كرمان و هرمزگان برجسته تر 
بود. در بعضي از استان ها سهم نيروي كار اعزامي به مرز، به 40 درصد 
كل نيروي كار مي رس��يد. گمان امريكايي ها اين ب��ود كه »مهاجران 
ايراني ش��به جزيره« يك موقعيت مناس��ب براي كس��ب اطالعات، 
ارتباط گيري و به كارگيري به حساب مي آيند و اين در حالي است كه 
ايرانيان مهاجري كه براي كسب و كار به خليج فارس اعزام مي شوند از 
وطن پرست ترين جمعيت هاي كشور به حساب مي آيند و عدم پذيرش 
مذهبي آنان در نظام هاي سياسي كشورهاي جنوب خليج فارس، آنان 
را به كشورشان دلبسته تر مي كند اما به هر حال اين نكته كاماًل مغفول 
در نگاه امريكايي ها به ايرانيان جوياي كار در ش��به جزيره است.نكته 
ديگر در دفتر دبي، جذب و ارتباط گيري با نيروهاي نخبه ايراني است. 
اين نيروها را مي توان به بهانه كار، تجارت و گذراندن اوقات فراغت به 
دبي كش��انده و به اين دفتر وصل كرد. بعضي از خبرها حكايت از آن 
دارد كه در طول سال هاي 1374 تا 1385 حدود 100 ميليارد دالر از 
سرمايه هاي ايراني به دبي كشيده شده اند و در طول اين دوران به طور 

ميانگين روزانه 500 ايراني به دبي رفت و آمد كرده اند.
در دوره رياست جمهوري »جرج بوش« كه با دوره دوم رياست جمهوري 
»خاتمي« در ايران تالقي داشت، دفتر دبي زير نظر معاون رئيس جمهور 
امريكا فعال تر شد و از شكل مخفي به شكل علني درآمد. يك گزارش 
بيانگر اين اس��ت كه اين دفتر، از طريق س��ر پل هاي��ي در ايران كه با 
وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اس��المي و علوم، تحقيقات و فناوري 
در ارتباط بودند به جذب و اعزام نخبگان سرگرم بودند. در اين دوران 
اكيپ هاي ايراني كه تعداد آنان بين 20 تا 100 نفر بوده است، از طريق 
اين سرپل ها، نظير كيان تاجبخش، شناسايي شده و با تسهيالت خاص 

به دبي اعزام مي شدند و از آنجا به هلند و يا امريكا  اعزام مي شدند. اين گروه ها در 
يك كارگاه سياسي شركت مي كردند و براي كار آماده مي شدند. بعضي از خبرها 
بيانگر آن است كه در فاصله سال هاي 80 تا 87، حدود 150 اكيپ ايراني به دبي 
اعزام شده اند و تعداد كساني كه به اين دفتر رفته اند، از 7500 نفر هم فراتر بوده 
است. اين اكيپ ها در دوره هايي 15 تا 30 روزه شركت كرده اند. مهم ترين متوني 
كه در اين دوره ها مورد مطالعه قرار گرفته روي موضوع »تغيير در ايران« تمركز 
داشته و مباحث بيش از آنكه تئوريك باش��د، جنبه كاربردي و عملياتي داشته 

است.
در اين دوران يك دفتر تخصصي هم در تهران شكل گرفته بود كه بيش از جنبه 
كاربردي، روي جنبه هاي تئوريك تأكيد داش��تند. اين دفتر تخصصي با عنوان 
»دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور« در اين وزارتخانه فعال بود. در رأس اين 
دفتر مصطفي تاج زاده قرار داشت ولي در ظاهر » جواد اطاعت«آن را اداره مي كرد. 
دفتر سياسي وزارت كشور، »آموزش دموكراسي« و »مديريت تغيير« را در دستور 
كار داشت. اين دفتر در عمل به راه اندازي، مديريت تغذيه و به كارگيري نيروهاي 
خاص در استان ها، شهرستان ها و مركزيت مشغول بود و در هر شهرستان،بنا به 
استعداد، 3 تا 5 نفر اين دوره ها را طي مي كردند. كارگاه وزارت كشور اقدام به چاپ 
چندين كتاب كرد كه توسط عناصر كاماًل الييك نظير »حسين بشيريه« نوشته 
شده و مبالغ قابل توجهي دريافت كرده بودند. حسين بشيريه كه نامدارترين استاد 
كارگاه هاي سياسي وزارت كشور بود از چهره هاي هوادار سوسياليسم بود كه در 
دانشكده وزارت اطالعات 
- در دوره اي كه س��عيد 
حجاريان بر اين دانشكده 
رياست داش��ت و حجت 
االسالم ري شهري، وزير 
اطالعات ب��ود- تدريس 
مي ك��رد. بش��يريه ب��ا 
فروپاش��ي بلوك شرق و 
كم فروغ ش��دن انديشه 
سوسياليزم به وجه ديگر 
انديش��ه سكوالرس��يتي 
يعني »غرب گرايي« روي 
آورد و دموكراس��ي را به 
عنوان مهم ترين رهيافت 
سياسي بشر مورد توجه 
قرار داد. دكتر بشيريه در 
اين كارگاه هاي سياسي، 
بنياني را پايه گذاش��ت كه انته��اي آن نظريه »جمهوري خال��ص و بي پيرايه« 
بود. او بعدها كه نظريه تبليغ ش��ده در كارگاه هاي سياس��ي به دليل هوشياري 
رهبري و مردم به بن بست رس��يد و كاربس��ت هاي فتنه گران پس از انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال 88 به جايي نرس��يد، در مصاحبه با روزنام��ه آلماني 
»اش��پيگل« با صراحت گفت:»بايد فعاليت ها روي حذف جمهوري اس��المي و 
جايگزين كردن يك جمهوري خالص متمركز ش��ود.« بش��يريه امروز در خارج 
از كشور به س��ر مي برد و با حلقه جرس )جنبش راه سبز( اتصال دارد و حضور او 
در حلقه جرس بر اين باور تأكيد مي كند كه رابطه كاماًل معنادار ميان حلقه هاي 

داخلي، منطقه اي و بين المللي وجود داشته است.

دفتر هلند
دفت��ر هلند باران��داز سياس��ي امريكا در اروپ��ا بود كه ب��ه قصد جذب 
ظرفيت هاي ايراني مستقر در اروپا و نيز س��اماندهي به رفت و آمد ايرانياني كه 

 فتنه درحلقه ها

از دفتر دوبي 
تا وزارت كشور

در ويژه نامه نوروزي روزنامه جوان كه توفيق همكاري 

داش��تم، مقاله اي با عنوان »فتنه در حلقه ها« تقديم 

كردم. تقاضاي دوستان به »اختصار« مبتني بود و قلم 

زياده گوي حقري نتوانس��ت بر اين عه��د پايدار مباند. 

نتيجه اين ش��د كه مقاله به رسانجام نرس��د و با وجود 

نقصان به چاپ برس��د. فرصت جديد كه به مناس��بت 

سالگرد انتخابات بسيار ش��كوهمند 22 خرداد فراهم 

شد، اين امكان را به وجود آورد كه آن »نامتام« استمرار 

پيدا كند. بدون ذكر آنچه نوشته ش��د و اميد مراجعه 

دوستاين كه آن نوشته دس��رتيس دارند و مي توانند در 

اينرتنت آن را با عنوان مقاله به دس��ت آورند، به ادامه 

مطلب مي پردازم.

در دوران رياست 

جمهوري جرج 

بوش كه با دوره 

دوم رياست 

جمهوري 

اصالح طلبان 

مصادف بود 

دفرت دويب 

زيرنظر معاون 

رئيس جمهور 

امريكا از 

طريق برخي 

رسپل ها با برخي 

وزارتخانه هاي 

اصالح طلبان متاس 

برقرار كرده بود

سعداهلل زارعي
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27 خرداد 88 - انتش��ار بيانيه شامره سه و چهار موس��وي در خصوص حمله 

به كوي دانش��گاه و مربي دانس��نت حاميان خود از اغتشاشات و تخريب هاي 

صورت گرفته 

براي كار يا تحصيل و يا اقامت به اروپا نمي آيند بلكه حضورشان كوتاه  مدت است 
و براي اموري نظير تجارت، مداوا، ديد و بازديد و يا اوقات فراغت و يا فرصت هاي 
كوتاه تحصيلي و علمي به اروپا سفر مي كنند، تأسيس شد؛ طيف وسيع و متنوعي 

از نيروهاي متخصص و غير متخصص. 
از نظر امريكايي ها حضور ايرانيان در اروپا - اعم از آناني كه حضور طوالني مدت و 
يا حضور كوتاه مدت دارند – يك فرصت خوب براي جذب نيرو و كسب  اطالعات 

سازماندهي نيروها و به كارگيري آنان به حساب مي آمد.
بعضي از خبرها بيانگر آن است كه بيش از 700 هزار ايراني به طور ثابت، با حضور 
دراز مدت در كشورهاي اروپايي به خصوص سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان 
زندگي مي كنند و روزان��ه نزديك به هزار نفر به كش��ورهاي اروپايي رفت و آمد 
مي كنند كه البته بخشي از اين مسافران عازم كشورهاي غير اروپايي نظير كانادا، 
امريكا و كشورهاي امريكاي التين اند كه حضور آنان براي ساعاتي در يك كشور 

اروپايي جنبه ترانزيت دارد.
در كش��ور هلند، امريكايي ها عالوه بر يك دفتر س��اماندهي ب��ه ايرانيان مهاجر 
اروپا، راديو فردا را ه��م راه انداخته بودند كه در واقع ي��ادآور »راديو آزادي« بود 
كه امريكايي ها با هدف مقابله با اتحاد جماهير شوروي راه انداخته بودند. بعضي 
از خبرها بيانگر آن اس��ت كه كمتر از نيمي از حدود 700 هزار ايراني ساكن در 
اروپا حداقل براي يك بار پايشان به دفتر كشيده شده و يا با مقامات اين دفتر در 

كشورهاي محل اقامت ايرانيان ديدار كرده اند.

دفتر واشنگتن 
از بدو پيروزي انقالب اسالمي و به خصوص در جريان بحران گروگانگيري 
س��فارت امريكا در تهران، يك دفتر ثابت پيگيري امور اي��ران زير نظر زبينگينو 
برژينسكي – مشاور وقت امنيت ملي امريكا – در واشنگتن دائر گرديد. كار اين 
دفتر هماهنگي ميان دستگاه هاي مختلف امريكا در مواجهه با ايران بود و به طور 
كلي به دو دسته فعاليت جاري و دراز مدت اشتغال داشت. اين دستگاه ها شامل 
وزارت امور خارجه، وزارت دفاع )پنتاگون( سازمان اطالعات مركزي )سيا( شوراي 

روابط خارجي كنگره و بخش خاورميانه كاخ سفيد مي شد. 
دفتر واش��نگتن در دوره ريگان دو فعاليت موازي را در دستور كار قرار داد. يك 
فعاليت معطوف به تالش براي تنگ تر كردن حلقه محاصره اقتصادي و تضعيف 
موقعيت جنگي ايران و اخالل در روابط خارجي ايران بود. فعاليت ديگر معطوف 
به برقراري ارتباط با ايرانيان اعم از اپوزيسيون و گروه هايي نظير نهضت آزادي و 
پيدا كردن دولتمرداني است كه به امريكا خوشبين هستند. اسنادي وجود دارد 
كه دولت ريگان از طريق افرادي نظير »قرباني فر« در صدد برآمد با س��طحي از 
مسئولين ايراني تماس بگيرد. هدف آنان اين بود كه از طريق تقويت افرادي در 
درون حكومت ايران، جمهوري اسالمي را با شكاف مواجه نمايند. اوج اين فعاليت، 
س��فر مك فارلين معاون وزير خارجه امريكا به ايران در س��ال 65 بود. اقدامات 
معطوف به ارتباط گيري با بعضي از مسئولين ايراني در جريان سفر مك فارلين به 

نتيجه پيش بيني شده نرسيد و به يك بحران در دولت ريگان تبديل گرديد. 
دفتر واشنگتن دردوره جرج بوش پدر – 1367 تا 1371 – درگير ماجراي فروپاشي 
شوروي و اردوگاه ش��رق گرديد و از اين رو عماًل اولويت ايران از دستور كار دولت 

امريكا خارج شد. در اين دوره اولين جنگ امريكا و عراق هم به وقوع پيوست. 
همچنين درگيري در منطقه بالكان و وضعيت منطقه حس��اس ش��اخ آفريقا – 

درگيري هاي سومالي – توجهات را از ايران به حوزه هاي ديگر معطوف كرد. 
نظر دفتر واشنگتن در دوره رياس��ت جمهوري كلينتون – 1371 تا 1379 –با 
فراغت از بحران فروپاشي بلوك ش��رق بار ديگر به ايران معطوف گرديد. در اين 
دوره با پيشنهاد مارتين ايندايك و دو س��ناتور امريكايي، نظريه »مهار دو گانه« 
ايران و عراق در دس��تور كار امريكا قرار گرفت. منظور آنان اي��ن بود كه ايران و 
عراق را از جنبه اقتصادي و مش��روعيت سياسي در ضعف نگاه دارند تا در نهايت 

اين دو حكومت با فش��ارهاي داخلي مواجه ش��وند و در يك دوره 5 تا 
10 ساله با فروپاشي مواجه ش��وند. در دوره رياست جمهوي كلينتون 
فشارهاي اقتصادي و سياسي بر ايران تشديد شد و امريكايي ها در عرصه 
ديپلماسي موفق شدند يك بحران ديپلماتيك ناشي از فراخوان سفراي 
اروپايي به بهانه ماجراي »كافه ميكونوس« را بر ايران تحميل كنند ولي 

اين ماجرا براي امريكا فقط يك سود كوتاه مدت را در پي داشت. 
دفتر واشنتگن در دوره »جرج واكر بوش« - 1379 تا 1387 – به رويه 
تهاجمي در برابر ايران روي آورد. »نئوكان ها« با بهره گيري از ماجراي 
11سپتامبر 2001، ايران را به يك جنگ تهديد كردند. بوش آشكارا 
از يك جنگ صليبي – به معناي جنگ مذهبي خبر داد و ايران را يكي 
از »محورهاي ش��رارت« خطاب كرد. دراين دوره امريكا به دو كشور 
همسايه ايران – افغانستان در شرق و عراق در غرب – حمله كرد و ده ها 
هزار نيروي نظامي و اطالعاتي را به اين دو كشور گسيل نمود. در دوره 
رياست جمهوري بوش، ادبيات امريكا از فش��ار براي نتيجه گيري در 
آينده به »تغيير آني ايران« تبديل شد. بر اين اساس »استفاده از همه 
ظرفيت ها« مورد توجه قرار گرفت. در اين دوره فعال كردن گسل هاي 
قومي و مذهبي به قصد بي ثبات ك��ردن حكومت مركزي ايران دنبال 
شد. در شرق ايران گروهكي تروريست با نماي مذهبي – جنداهلل – وارد 
ميدان شد و با استفاده از پايگاه هاي امريكا در پاكستان – به خصوص در 
بندر جواني كه در نقطه مرزي با جنوب شرقي ايران قرار دارد – به مردم 
در استان سيستان و بلوچستان حمله مي كردند و عماًل يك دلمشغولي 
را براي حكومت مركزي فراهم كردند. در ش��مال غرب��ي ايران گروه 
تروريستي ديگري با نماي قومي – پژاك – وارد ميدان شد و با استفاده 
از پايگاه هاي امريكا در عراق – به خصوص در مركز فرماندهي امريكا در 
شهر سليمانيه – به مردم در استان آذربايجان غربي حمله مي كردند و 

موقعيت امنيتي ايران را تضعيف مي نمودند. 
مقامات امريكايي همزمان با اين اقدامات، با فعاالن سياسي در ايران نيز 
ارتباط برقرار كردند و آنان را به گسترش اعتراضات تشويق مي كردند. 
اس��نادي وجود دارد كه امريكايي ها با بعض��ي از نمايندگان مجلس 
ششم ارتباط برقرار كرده و از طريق آنان بر حكومت جمهوري اسالمي 
براي هماهنگ شدن با امريكا فشار آورده اند. درباره اين توافقات، نامه 
سرگشاده 127 نماينده مجلس ششم به رهبر معظم انقالب – يك ماه 
پس از اشغال عراق توسط امريكا – به چشم مي خورد. دفتر واشنگتن در 
دوره پرماجراي رياست جمهوري بوش پسر موفق شد حلقه اي در درون 
حاكميت، براي فعاليت مخالفان ايراني در داخل و خارج كشور اضافه 

كند و از اين طريق به »تالش براي تغيير ايراني« سرعت ببخشد. 
دفتر واشنگتن در سال اول دوره رياست جمهوي »باراك اوباما« همان 
روش ها را دنبال كرد اما در عين حال مانند دوره رونالد ريگان، اولويت 
را به ارتباط گيري در داخل ايران داد. اوباما در جريان سفر شهريورماه 
88 به مصر، بخشي از اتهامات ايراني ها عليه دخالت امريكا در ايران را 
پذيرفت و اعالم كرد، مي خواهد ارتباط جديدي را با دنياي اس��المي 
پايه گذاري كند اما اين اظهارات درباره ايران – كه از اهميت بيشتري 
هم برخوردار بود – ب��ه زودي رنگ باخت. اوباما با مش��اهده بعضي از 
اظهارات و مقاالت كه توسط طيفي از نيروهاي مرتبط با حاكميت در 
ايران مطرح مي شد، پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري اين 
مواضع را تش��ديد  كرد. او گمان مي كرد. كه يك فرصت طاليي براي 
تغيير ايران فراهم شده است. اوباما با وقوع رخدادهاي پس از انتخابات 
رياست جمهوري ايران، به مواضع بسيار تندي عليه ايران روي آورد و با 

صراحت از آشوب طلبان حمايت كرد.

در كشور هلند، امريكايي ها عالوه بر يك دفتر ساماندهي به ايرانيان مهاجر اروپا، راديو 
فردا را هم راه انداخته بودند كه در واقع يـادآور »راديو آزادي« بود كه امريكايي ها با 
هدف مقابله با اتحاد جماهير شـوروي راه انداخته بودند. بعضـي از خبرها بيانگر آن 
اسـت كه كمتر از نيمي از حدود 700 هزار ايراني سـاكن در اروپا حداقل براي يك بار 
پايشان به دفتر كشيده شده يا با مقامات اين دفتر در كشورهاي محل اقامت ايرانيان 

ديدار كرده اند.

هلند مركز ساماندهي ايرانیان مهاجر

اسنادي 

وجود دارد كه 

امريكايي ها 

با بعيض از 

منايندگان مجلس 

ششم ارتباط 

برقرار كرده و 

از طريق آنان 

بر حكومت 

جمهوري اسالمي 

براي هامهنگ 

شدن با امريكا 

فشار آورده اند
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27 خرداد 88 - اعزام اتوبوس از سوي دانشگاه آزاد براي ايجاد اغتشاش خياباين

28 خرداد 88 - آغاز راهپياميي 150 كيلومرتي ط��الب قم براي بيعت با رهرب 

معظم انقالب در مناز جمعه تهران 

 ضد انقالب داخلی همسو 
براس��اس اطالعات به دس��ت آمده نق��ش ضدانقالب 
و گروهك ه��ای داخل كش��ور، خط  دهی نظ��ری اعتقادی مس��تقيم و 
غيرمستقيم و ايجاد و تقويت گفتماني خاص برای جريان فتنه و راهبری 
آنها در قبل، حين و پس از انتخابات ب��ود. مختصات كلی اين ضدانقالب 

عبارت است از:  
- حضور در داخل كشور 

- ارتباطات فردی و ساختاری با عناصر جريان فتنه 
- اشتراكات گفتمانی و رويكردی با عناصر جريان فتنه 

- اشتراكات راهبردی و كاربردی در مقابله با نظام واليی و انقالب اسالمی 
با توجه به مختصات ذكر ش��ده مصاديق اين طي��ف عبارتند از: گروهك 
نهضت آزادی، جريانات التقاطی ليبراليس��تی و سوسياليس��تی و طيف 

جريان آقای منتظری  

 ضد انقالب خارجی
نقش ضد انقالب و گروهك   های خارج از كشور همسو با جريان 
فتنه، خط دهی سياسی و عملياتی مستقيم و غيرمستقيم؛ جلب حمايت 

خارجی؛ تدارك نيازهای رسانه ای و ارتباطی و... بود. 
مختصات كلی اين طيف عبارت است از: 

- جمهوری خواهان سكوالر )گروهك اكثريتی و توده ای سابق(
- ملی گرايان الئيك 

- اصالح طلبان سابق و متواری به خارج از كشور 

ضد انقالب داخل و خارج غيرهمسو 
نقش ضد انقالب داخل وخارج غيرهمسو با جريان فتنه، قبل از 
انتخابات تحريم و پس از آن ادعای همسويی و مشاركت فعال در اغتشاشات 
خيابانی و اس��تفاده از فرصت هايی بود كه جريان فتنه با مناسب  سازی و 
بسترسازی فراهم كرده بود. همچنين تخريب اماكن عمومی، انجام ترور، 

بمب گذاری و. . . از جمله اقداماتی بود كه اين طيف، دنبال می كرد. 
در اين ميان اما به موازات گردهمايی  اين عناصر در جريان انتخابات و حوادث 
بعد از آن طيف داخلی نيز كه به دنبال انقالب مخملين بود،  با همكاری سه 
طيف گفته شده خيابان ها را جوالنگاه برنامه  های براندازانه خود ساخت. »قيام 
شرايط« و »پارلمان خيابانی« اين عناصر كه آستر و پوششی برای آشوب ها بود 
در بردارنده ابعاد وسيعی از تالش ها برای قوام و سازمان دادن اغتشاشات بود. 

ش��ايد بتوان طی يك برش نوع اتفاقات به وجود آم��ده در حوادث بعد از 
انتخابات را به شكل زير ترسيم كرد: 

الف- مقطع اعتراضات
در اين مقطع به علت وجود برخي شبهات نيروهای مختلفی در راهپيمايی 
25 خرداد حضور داشتند. در اين ميان با توجه به عدم شفاف سازی و نوع 
تبليغات بازندگان انتخابات هنوز س��ره از ناسره مش��خص نشده بود. اما 
درپی نمازجمعه 29 خرداد و سخنان روشنگرانه مقام معظم رهبری، طيف 
زيادي از معترضين، تأكيد بر پيمودن مسير قانونی و توجه به فرمايشات 
رهبر انقالب را در دستوركار خود قرار داده ومسير خود را از كسانی كه در 

پی فتنه انگيزی بودند جدا ساختند. 
ب- مقطع اعتراضات و اغتشاشات  

در اين مقطع گرچ��ه برخی معترضين صف خود را از اغتشاش��گران جدا 
ساختند،  اما عده ای ديگر با حركتی سازماندهی شده، پا به ميدان گذاشته 

و اولين تحركات خود را 30 خرداد كليد زدند. در اين مقطع و در بررسی  های صورت 
گرفته در برخی نقاط ليدرهايی شناسايی شدند كه در مسيرها و تقاطع مختلف به 
دنبال صحنه آرايی بودند. در همين زمينه برخی افراد اعم از زن و مرد شناسايی شدند 
كه شيوه سازماندهی قابل توجهی داشتند. در ابتدا زنان با چادر و مانتوی سبز و مردان 
با عينك و تی شرت سبز در حوزه موردتوافق حضور يافته و با ارزيابی  های خود با تلفن 
همراه و تلفن عمومی شرايط منطقه را به مديريت پشت صحنه مخابره می كردند. بعد 
از گذشت 20 تا 30 دقيقه، جمعيت  های مختلفی از ايستگاه  های مترو و  اتوبوس ها 
به سمت ميدان عمليات سرازير شده و افراد مختلف ضمن صحبت با آنها، با تعدادی 
از آنان،  ستون  های جمعيتی را شكل می دادند. جالب اينكه پس از شكل دهی توده 
جمعيتی زنان چادر خود را برداشته و با همان مانتوی سبزبه فعاليت مشغول شده 
و مردان نيز با برداشتن عينك و پوش��يدن پيراهن   روی تی شرت به عمق جمعيت 
رفته و سر ستون و انتهای ستون جمعيت را با انتقال شعارها و مسير  های راهپيمايی 
طی می كردند. بنا بر اطالعات به دست آمده ازليدرها افراد مزبور دارای چند خصيصه 

مشخص بودند:  
1- چندان بلند قد نبودند. دليل آن هم در پی دس��تگيري يكی از ليدرها  اين گونه 
عنوان ش��د كه در ميان جمعيت و توده گردآمدگان گم شده و امكان رد گيری آنان 

نباشد. 
2- ورزيده بودند و فعاليت ميدانی قابل توجهی داشتند. 

همچنين رفت و آمدهای پيك  های موتوری و ارتباط گيری آنان با ليدرها از انتقال 
پيام  های جديدی حكايت داشت. يكی از ليدرهای دستگيرشده در اين خصوص گفته 
است،  اين پيك ها وظيفه ديده بانی داشته و نحوه حضور نيروهای انتظامی و ارتباط با 
دستجات ديگر و نقشه ميدانی را متناسب با حضور نيروها به آنان انتقال می داد ه اند. 
از ديگر سو طبق گزارش ميدانی در اين ايام اتباع افغانی اي دستگيرشدند كه از آنان 
به عنوان »ايستگاه « نام برده می شد. اين افراد كه در جهات مختلف مناطق تجمع 
و راهپيمايی حضور داشتند به صورت كامال مبدل و با كت و شلوارهای گرانقيمت 
در گوشه ای ايس��تاده و بعضا با زنگ خوردن تلفن مكالماتی را داشته اند. درهنگام 
دستگيری، از  اين افراد موبايل ماهواره ای ثريا و مقاديری چك پول از يك ميليون 
و پانصد تا يك ميليون و هشتصد هزارتومان كشف شده بود. اين افراد در اعترافات 
اوليه خودتصريح كرده بودند، آن��ان جزو كارگرانی بودند ك��ه در ميادين و برخی 
خيابان ها برای رفتن به پروژه  های س��اختمانی تجمع می كردند و پيش از ش��روع 
اغتشاشات برخی افراد، به آنها پيشنهاد كار با رقم روزانه 150 هزار تومان را داده اند. 
پس از قبول پيشنهاد،  افراد فوق آنان را به يك فروشگاه پوشاك برده و برای آنان كت 
و شلوارهايی با برند  های معروف خريداری كرده و ضمن در اختيار قرار دادن موبايل 

آرايش ميداني 
آشوب ها

در جریان دهمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری، 

برخی گروهک ه��اي ضد انقالب به م��وازات تالش  های 

داخلی برخی فتنه گران صحنه هایی از آشوب و اغتشاش 

را خلق کردند. 

گروهک  های ضدانقالب که ابتدا در ستادهای انتخاباتی 

کاندیداه��ای اص��الح طلب��ان نفوذ ک��رده بودن��د،  به 

آرامی جهت دهی  های خود را برای آشوب کلید زده و در 

ناآرامی ها  نقش آفرینی داش��تند. با بررسی   های صورت 

گرفته فارغ از تالش برای انقالب مخملین، می توان برش 

زیر را جه��ت تالش آنان برای س��ازماندهی آش��وب ها، 

تعریف و تصویر کرد. 

یکی از لیدرهای 

دستگیرشده 

در این خصوص 

گفته است،  این 

پیک ها وظیفه 

دیده بانی 

داشته و نحوه 

حضور نیروهای 

انتظامی و ارتباط 

با دستجات دیگر 

و نقشه میدانی 

را متناسب با 

حضور نیروها 

به آنان انتقال 

می داد ه اند
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ماهواره ای به آنان گفته شده است كه  در چه مس��ير هايی حضور داشته و گزارش 
وضعيت را هنگام تماس با آنان مخابره كنند. 

همچنين اين افراد ماموريت داش��تند هنگام مراجعه برخی اف��راد و با ذكر كدهای 
مختلفی به افراد فوق متناسب با تماس گرفته شده با آنان وجه نقد همراه خود را به 

آنان انتقال دهند. 
در اين زمينه گفته می شود دليل استفاده از اين اتباع افغانی با توجه به مليت آنان شك 

نكردن نيروهای انتظامی و امنيتی بوده است. 
اين اما همه ماجرا در اين مقطع نبود. در راهپيمايی ها و تجمعات، زنان بدحجابی ديده 
می شدند كه درابتدای ستون جمعيت قرار داشتند.  اين افراد كه كامال محرز بود از 
شأن و وجاهت يك زن متشخص برخوردار نبودند، با فحاشی  های بسيار زننده قصد 
تحريك نيروهای انتظامی را داشته و از سوی ديگر به دليل اين كه در پراكندگی اين 
زنان محذورات اخالقی وجود داش��ت، ازاين نكته اس��تفاده كرده و مان��ع از انجام 

ماموريت اين نيروها می شدند. 
در دس��تگيری يكی از گروه هايی كه تعداد زيادی از زنان در آن حضور داشتند و از 
ميدان ونك به سمت ميدان وليعصر حركت می كردند،  ليدر آنان مردی بود كه هدايت 
آنان را برعهده داش��ت. فرد مزبور دراعترافات خود گفته بود كه مستقيما از »م. ه« 
6 ميليون تومان اخذ كرده و به وی گفته شده بود كه با هدايت اين زنان كه در سابقه 
برخی از آنان پرونده ناهنجاری  های اخالقی نيز وجود داشت به سوی ميدان وليعصر 
حركت كرده و پس از انجام ماموريت خود ضمن تقسيم اين 6 ميليون ميان اين زنان 

به وی مراجعه كرده وحق الزحمه خود را دريافت كند. 
وی همچنين درمورد  ماهيت اين زن��ان گفته بود كه آنان در س��تاد  های انتخاباتی 
فعال بوده ويك شبكه بودند كه حتی در ستادها نيز رعايت خيلی از مسائل اخالقی 
و اسالمی را نمی كردند به گونه ای كه به راحتی با جنس مخالف خود دست داده و در 

برخی از راهپيمايی ها نيز دست به دست مردان حركت می كردند. 

مقطع آشوب واغتشاش  
بنا به برخی اطالعات به دست آمده فرماندهی اين آشوب ها متشكل از برخی 
نيروهای سياسی و عناصر بازنشس��ته برخی نهادها بوده است. گرچه برخی از افراد 
فعال در روزهای اوليه و درتعدادی از خانه های تيمی و دفاتر اداری در مناطقی همچون 
پاس��داران، قيطريه،  باغ فيض، تهران پارس، سعادت آباد، ش��هرك اكباتان، خيابان 
آزادی، ونك و هفت تير دستگير شدند اما بعضی از كميته های اين فرماندهی همچون 
كميته »مالی«، »عمليات روانی � رسانه ای«، »پشتيبانی«، »محوربند«، »شناسايی« 

و »عملياتی«  در سطح شهر به ساماندهی آشوب ها مشغول بودند. 
با توجه به تالش برای »رعب تبليغاتی« و توجه به » درنگاه قرار دادن سطح آشوب ها«، 
كميته  »محوربند«  از مهم ترين اين كميته ها بود ك��ه با چرخش لحظه به لحظه در 
سطح شهر آش��وب ها را پايه ريزی می كرد. اس��اس كار نيروهای محوربند بر اساس 
انتخاب محل »درگيری ها« و نيز »ام��كان گريز« از مهلكه صورت می گرفت كه اين 
ماموريت به دليل سوابق كاری برخی از اعضای اين كميته در شناخت محيط شهری 

و آدرس  های خيابانی طراحی منحصر به فردی داشت. 

كميته شناسايی
اعضای اين كميته كه دارای خط نفوذ در برخی مراكز بودند، شناسايی نقاطی 
كه بايد مورد حمله قرار بگيرد را دنبال كرده و كروكی بانك ها، مراكز نظامی، اماكن 
دولتی، خانه های مسئوالن ، نقطه های مناسب آشوب و. . . را ترسيم می كردند. در اين 
ميان حمله به خانه چند نفر از مسئوالن وزارت كشور در منطقه سعادت آباد در همين 

چارچوب قابل ارزيابی بوده و اعترافاتی نيز در اين زمينه به دست آمده است. 

نيروهای عملياتی
وظيفه اين نيروها به خط كردن اراذل و اوباش و ني��ز ميدان بندی آنها در 
صحنه بود. تنی چند از نيروهای بازنشس��ته يك نهاد سر پل ارتباطی در اين بخش 

بوده و آشوبگران را به مناطق مختلف راهنمايی می كردند. همچنين آماده 
سازی »معبرهای گريز« از جمله وظايف اين نيروها بوده است. 

بر اساس بررسی  های صورت گرفته گفته می شود كميته عملياتی مزبور 
همچنين در جريانات اخير با برخی گروه های تجزيه طلب ارتباط برقرار 
كرده و از نيروهای آنان در اغتشاشات بهره گيری می كرده است. دستگيری 
برخی افراد با لباس های چريكی – شهری و سبك كه حتی در ميان آنها 
برخی از دختران ساكن در مناطق مرزی بوده اند، خود مؤيد و سندی بر 

همكاری با برخی گروهك های آشوب سازمی باشد. 
همچنين در اين ميان با دس��تگيری برخ��ی اراذل و اوب��اش، چند خانه 
تيمی كشف شد كه در آن جا اليه  های پايين تر گرد هم آمده و به استراحت 
و بررسی برنامه  های ارائه ش��ده می پرداختند. نكته قابل توجه اينكه  اين 
خانه  های تيمی يا در خانه  های خيلی قديمی س��از تش��كيل مي شد يا در 

آپارتمان  های خيلی نوساز كه هنوز كسی در آن جا سكونت نكرده بود. 

نحوه درگيری
بر اس��اس مش��اهدات عينی، ن��وع درگيری ها و آش��وب ها از 
سازماندهی كاماًل حرفه ای در اين زمينه پرده بر می دارد. در اين درگيری ها 
آشوب طلبان با ايجاد يك خط حائل فرضی به شمال، جنوب يا شرق و غرب 
در نقطه های تماس، با ريختن روغن، سطح آسفالت را لغزنده می كردند 
تا نيروهای انتظامی هنگام تالش برای دستگيری آنها با مشكل لغزندگی 
مواجه شده و از ديگر سو با زمينگير شدن آنها امكان مقابله آسان تر فراهم 

شود. 
همچنين كش��ف مقادير معتنابهي ميخ سه پر، نش��ان از آن داشت كه با 
پاشيدن آن در كف خيابان بس��ياری از موتورها و ماشين هايی كه از آن 
منطقه عبور می كردند پنچر ش��ده و ترافيك مصنوع��ی به وجود بيايد و 

هم اينكه وسايل نقليه نيروهای انتظامی  زمينگير شوند. 
همچنين در بخش هايی كه اغتشاشگران در نقطه تهاجم بودند، نيروها به 

سه اليه تقسيم می گرديدند : 
اليه اول پرتاب های خشن را در دستور كار داشته و با سنگ و آجر به تهاجم 
می پرداختند. همچنين نيروهای اين اليه مجهز به گاز اشك آور برای كور 

كردن ديد افراد رو به روی خود بودند. 
اليه دوم نيز كه سعی ش��ده بود عمدتا از حاميان باشند، توليد سر و صدا 
و  ايراد شعارهای تند و تهييج آميز برای مردم تماشاچی را در دستور كار 

داشتند. 
اليه سوم نيز كه مسلح به سالح های سرد همچون شمشير، قمه، نيمچه 
و پنجه بوكس بودند ايجاد رعب و وحشت را پيگيری كرده و هنگامی كه 
اليه اول نيروهای مقابل را زمينگير می كردند اين اليه به ضرب و ش��تم 
آنان می پرداختند. همچنين گفتنی اس��ت نيروهای اين اليه مس��لح به 
سالح گرم بوده و گلوله مستقيم از ميان جمعيت به سوی مردم شليك 
می كردند. كشف گلوله ای كه متعلق به كاليبرهای 26 بود نشان می داد، 
آنان از اسلحه هايی اس��تفاده می كردند كه توليد صدای خفيفی داشته 

باشد. 
اين اما همه ماجرا نبود. 

سالح و نحوه توزيع آنها
چگونگی توزيع سالح ها نيز در نوع خود قابل توجه است. بر اساس 
اخبار دريافتی در سطح ش��هر تهران، گزارش ش��ده بود، افرادی با رجوع به 
بازار خريدهای عمده ای از چاقو، قمه، اسيد و اكليل سرنگ انجام داده  بودند. 
و  اين خريدها در اماكن ام��ن آنها نگهداری و به همراه برخی از س��الح های 
گرم خريداری و قاچاق ش��ده دپو و توزيع می گرديده اس��ت. بررس��ی  های 

در دستگيری يكی از گروه هايی كه تعداد زيادی از زنان در آن حضور داشتند و از ميدان ونك به سمت 
ميدان وليعصر حركت می كردند،  ليدر آنان مردی بود كه هدايت آنان را برعهده داشـت. فرد مزبور 
دراعترافات خود گفته بود كه مستقيما از »م. ه« 6 ميليون تومان اخذ كرده و به وی گفته شده بود كه 
با هدايت اين زنان كه در سابقه برخی از آنان پرونده ناهنجاری  های اخالقی نيز وجود داشت به سوی 
ميدان وليعصر حركت كرده و پس از انجام ماموريت خود ضمن تقسيم اين 6 ميليون ميان اين زنان به 

وی مراجعه كرده وحق الزحمه خود را دريافت كند.

جمعیتي زنانه با لیدري مردانه

برخی از افراد 

فعال در 

روزهای اولیه 

و درتعدادی از 

خانه های تیمی و 

دفاتر اداری در 

مناطقی همچون 

پاسداران، 

قیطریه، 

 باغ فیض، 

تهران پارس، 

سعادت آباد، 

شهرك اكباتان، 

خیابان آزادی، 

ونك و هفت تیر 

دستگیر شدند
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به عمل آمده ديگرهمچنين بيانگر 
آن است كه اين دپوها و توزيع ها در 
بخش های مختلف شهر و در پوشش 
برخ��ی صنوف همچون آرايش��گاه 
زنانه ص��ورت می گرفت. همچنين 
سالح های گرم تهيه ش��ده شامل: 
كلت ماكاروف، كلت 450 برونينگ 
و. . . نيز بخش ديگ��ری از دپو  های 
انجام ش��ده بود كه به همراه برخی 
سالح  های جديد ديگردراغتشاشات 
به كارمی رفت. ازجمله اين سالح های 
جديد به كاررفته در اغتشاش��ات، 
 می توان به ن��وع خاصی از »كوكتل 
مولوتوف« كه از كش��ور سوئد وارد 
 ش��ده بود اش��اره كرد. اين كوكتل 
مولوتوف ك��ه دوجداره می باش��د 
دو زمان��ه نيز بوده و »ح��رارت زا« و 
»آتش زا« می باشد. شاهدان عينی 
تأكيد كرده اند با پرتاب اين »كوكتل 
مولوتوف« ع��الوه بر ايج��اد آتش، 
حرارت آن به حدی بود كه آسفالت 
خيابان را كاماًل مذاب می س��اخت. 
گفته می شود تهيه اين سالح توسط 
فرزندان يكی از چهره های سياسی 

انجام شده بود. 
همچنين براس��اس گزارش  های 
ميدان��ی نح��وه برخ��ی دپوهای 
س��الح  های دس��تی و نخاله  های 
ساختمانی نيز قابل توجه می باشد 

از جمله :  
1- در ايامی كه قرار آشوب گذاشته 
ش��ده بود،  پ��س ازتخليه ش��دن 
س��طل  های زباله، در س��اعت 2تا 
3 شب، س��نگ به اندازه يك سوم 
سطل زباله در برخی سطل  ها  قرار 
داده می ش��د تا در برنام��ه آن روز 

مورد استفاده قرار گيرد. 
2- دربرخی كوچه پس كوچه  های 
ميدان آش��وب الس��تيك فرسوده 
درجوی  های آب قرار داده شده بود. 
3- در برخ��ی س��طل  های زبال��ه 
نزديك به ميدان آش��وب چوب و 

چماق قرار داده شده بود. 
4- در برخ��ی س��طل  های زبال��ه 
ش��يلنگ  های قوی كه داخل آنها 
س��يم مفتول بوده قرار داده شده 

بود.
 و. . . 

عمليات روانی و رسانه ای
اين كميته گر چه تا هنگام انتخابات از طريق برخی س��ايت ها و 
وبالگ ها به عمليات روانی و اطالع رسانی به حاميان خود مشغول بود، اما 
 ،email با توجه به مسدود شدن رسانه های خود برای تجمعات از طريق
پخش اعالميه و تراكت در سطح ش��هر و نيز ارتباط چهره به چهره بهره 
گرفت.  همچنين طبق هماهنگی صورت گرفته پوش��ش درگيری ها از 
طريق صدای امريكا و بی بی س��ی فارس��ی انجام می شد. مضاف بر اينكه 
مسئوليت استقرار فيلمبرداران و تأمين فضای امن برای انجام مأموريت اين 

افراد نيز در زمره فعاليت هاي آنان بود. 
بر اس��اس خبری كه برای اولين بار توس��ط روزنامه »جوان« در آن ايام 
منتش��ر ش��د، يك اكيپ فيلمبرداری در خيابان مفتح شمالی دستگير 
شدند كه مجهز به دوربين فيلمبرداری فوق حرفه ای، لپ تاپ و فرستنده 

ماهواره ای بودند. 
اين اكيپ كه دوربين خود را روی يك سه پايه در باالی پشت بام قرار داده 
بودند، تصاوير خود را به ش��بكه های ماهواره ای ارسال می كردند. گفتنی 

اس��ت افراد اين اكيپ كه در حال فرار دستگير ش��ده بودند چهار كارت خبرنگاری 
شبكه های خارجی را به همراه داشتند. همچنين كميته فوق وظيفه خلق و انتشار 
شايعات همچون دستگيری برخی از افراد، تحصن، استعفای مس��ئوالن و. . . را در 
دستور كار خود قرار داده بود.  گفته می شود اين افراد دراعترافات اوليه خود به گرفتن 
مجموعا 60 ميليون تومان اشاره داشته اند كه سر گروه آنان كه جوانی 29 ساله بود 

گفته است وی با سهم خود يك مزدای 3 خريداری كرده است. 
همچنين در ميدان هفت تير گروهی دستگير شدند كه با ضبط برخی از تصاوير، آنها 
را به شبكه  های خارجی از جمله بی بی سی فارسی ارسال می كردند. نحوه لو رفتن اين 
گروه نيز   تصويری بوده كه در بی بی سی انتشار يافته بود و با كارشناسی انجام شده 
زاويه تصوير برداری مشخص و س��اختمانی كه از آن فيلمبرداری شده شناسايی و 
مورد ضربه قرار می گيرد كه گروهی 5 نفره دستگير شده و ضمن اعتراف به همكاری با 
شبكه  های خارجی بر هماهنگی خود با مشاوريكی از كانديداها اعتراف كرده بودند. 

روز عاشورا 
دراين ميان گرچه اغتشاشات 
و س��ازماندهی آن كاماًل مشخص است 
اما خشن ترين و تش��كيالتی ترين  اين 

آشوب ها در روز عاشورا كليد خورد. 
در اين روز طبق گزارش  ه��ای ميدانی 
در ابت��دا گروهی زير پ��ل چوبی جمع 
ش��ده و يك زن به صحبت در ميان آنها 
پرداخته اس��ت. س��پس ب��ا آمدن يك 
موتوری كه پشت پيراهن وی به اندازه 
يك بند انگشت پارچه س��بز بوده آنان 
شكل ستون به خود گرفته و به سمت پل 
كالج حركت كرده اند. دراين اثنا جمعيت 
فوق به ايراد ش��عارهای ساختار شكنانه 
پرداخته و به دست و سوت و كف زدن 
پرداخته بودند،  همچنين اين جمعيت با 
حمله به مراكز دولتی به تخريب و آتش 
زدن اين اماكن پرداخته و سپس به ادامه 

سوت و كف زدن خود می پرداختند. 
درهمي��ن ميان ب��ا آت��ش زدن قرآن و 
دس��تگيری يك فرد در زي��ر پل كالج 
كه به دور از جمعيت ب��ود راز اهانت به 
ساحت امام حس��ين)ع( و روز عاشورا 
برمال شد. فرد مزبور شخصی به نام»ر« و 
از بهائی  های مقيم خارج از كشور بود كه 

يك ماه پيش وارد ايران گرديده بود. 
وی دراعترافات اوليه خود به ديدارخود 

با برادر زن يكی از فتنه گران اشاره كرده 
و گفته ب��ود،  بهائی ها طب��ق قرار  های 
گذاشته شده، روزعاش��ورای امسال را 
ميان حاميان خود روز اتفاق بزرگی بيان 

كرده بودند. 
درمجموع ب��ا توجه به اين م��وارد بايد 
گفت، ساماندهی آش��وب های فوق در 
حالی صورت گرفت كه نيروهای ارزشی 
با حض��ور بهنگام خ��ود در اقصی نقاط 
آشوب خيز ش��هر، عمده تحركات آنان 
را خنثی كرده و ضم��ن حضور خود در 
راهپيمايی ها، آشوب طلبان را در فتنه ای 

كه برانگيخته بودند ناكام گذاشتند. 
بی شك، بازنده  اين جريانات كسی بود 
كه دست در دست هدايتگران غربی به 
ماشين اغتشاش عليه ملت تبديل شد 
و فرج��ام خويش را به طغيان و خش��م 
مردم آگاه و بيدار س��پرد. در شب های 
اغتشاش��ات بی ترديد، مجاهدت و ايثار 
مردانی تجلی يافت ك��ه تأمين امنيت 

ملت، بر جانشان تقدم داشت. 
اينان جانشان را در برابر انقالب رنگينی 
قرار دادند كه هدفش��ان ن��ه انتخابات 
كه دگرگ��ون س��اختن نظامی بود كه 
خون های بسياری برای اعتاليش به پای 
درخت انقالب ريخته شد. بی شك بايد 
قدردان فرزندان بی نام و نشان ملت بود. 

  یك اكیپ 

فیلمربداری در 

خیابان مفتح 

شاملی دستگیر 

شدند كه مجهز 

به دوربین 

فیلمربداری فوق 

حرفه ای، لپ تاپ 

و فرستنده 

ماهواره ای بودند. 

این اكیپ 

تصاویر خود را 

به شبكه های 

ماهواره ای ارسال 
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28 خرداد 88 - فائزه و مهدي هاشمي ممنوع الخروج شدند 

28 خرداد 88 - تجمع حاميان موسوي در ميدان امام خميني)ره( و فردويس

28 خرداد 88 - دعوت مردم به برگزاري تجمع توسط مجمع روحانيون در 30 خرداد 

سراب ائتالف سه گانه 

م 
قد
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در جريان رويدادهاي پس از انتخابات عظيم و گسترده رياست جمهوري 
در ايران، ش��اهد روند س��ازي هايي بوديم كه مقام معظم رهبري آن را 

هوشمندانه و دقيق »كاريكاتورسازي« نام نهادند.
عناصر فعال در جريان فتنه از داخل و خارج تالش زي��ادي را صرف كردند تا بين 
لشكركش��ي خياباني با اراذل و اوباش و رويدادهاي دوره پيروزي انقالب اسالمي 

همساني شكلي و مفهومي ايجاد كنند.
اين تالش ها در دو سطح روبنايي مثل تقليد از واكنش هاي مردم در برابر رژيم پهلوي در سر 
دادن شعار اهلل اكبر، مخفي كردن تظاهركنندگان در منازل و ... و همچنين در سطح زيربنايي 

قابل تأمل است.
البته شايان ذكر است، اين دو سطح كاماًل به هم مرتبط و متعامل برنامه ريزي شده بودند و 
عناصر زيربنايي و روبنايي فتنه به شكل دقيقي متعامل و متكامل با يكديگر عمل مي كردند 
و تا رسيدن به مرحله فروپاشي در فاجعه اخالقي سبزها در روز عاشورا، شاهد موفقيت هاي 
مقطعي اين جريان هستيم. به طور مثال عناصر تئوريسين فتنه گران در خارج از كشور اعم 
از سبزهاي سكوالر كه عماًل عناصر ضد دين و الئيك را تشكيل مي دهند تا روشنفكران به 
اصطالح مذهبي، تمام توان خود را معطوف به تئوريزه كردن تحركات اراذل و اوباش حامي 

موسوي در ايران مبني بر اينكه ايران شاهد وقوع يك انقالب اجتماعي است، كردند.
آنها استدالل مي كردند، چون آشوب ها »توده اي«، »خشونت آميز«، »متراكم«، »پيوسته« و 
»زنجيره وار« است، پس »نارضايتي عميق« از وضعيت عمومي كشور را نمايش مي دهد و اين 

به معناي قرار گرفتن جمهوري اسالمي در آستانه انقالبي ديگر است.
از سوي ديگر القاي كليدي اي كه در اين نوشتار مورد بررسي دقيق تري قرار مي گيرد، عبارت 
است از اينكه: هر گاه در ايران »روحانيون«، »روشنفكران« و »بازار« با هم متحد شوند، وقوع 
و پيروزي انقالب پيش رو حتمي خواهد بود. در واقع تئوريسين هاي جريان سبزهاي افراطي، 
تالش مي كردند به مسئوالن سياسي كشورهاي غربي القا كنند كه در ايران تمامي عناصر مورد 
نياز براي شكل گيري يك اجماع برانداز عليه جمهوري اسالمي شكل گرفته است و فروپاشي 

نظام سياسي كشور نزديك است.
غربي ها هم با همين تحليل هاي خيالي و به صورت شتابزده به ميدان حمايت از فتنه گران و يك 
جريان شكست خورده و وامانده سياسي آمدند زيرا تصور مي كردند شرايط انقالب مشروطه و 
انقالب اسالمي در »ائتالف سه گانه« بين روحانيت، روشنفكران و بازاريان شكل گرفته است و 

نيروهاي مؤثر اجتماعي ايران نابودي نظام سياسي كشور را مورد هدف قرار داده اند.
اما آنچه حائز اهميت اس��ت، عاجز بودن غرب و برخورد عجوالنه و احساساتي آنها با مقوله 

درگيري ها و شورش هاي پراكنده در پايتخت است.
اما بازار و بازاريان همواره انقالب مشروطه را همراهي مي كردند و با ايجاد اخالل، همراهي در 
تأمين نيازمندي هاي مادي و ... نقش كليدي مكمل در انقالب مشروطه را ايفا نمودند. در انقالب 
اسالمي هم روحانيت اصيل و انقالبي به رهبري امام خميني)ره(  سمت سرنگوني نظام سياسي 
بسيج كرد با اين تفاوت كه تا سرانجام كار، روحانيت عامل اصلي و نقش مديريتي انقالب را 
عهده دار بود. در جريان فتنه عميق پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 چند نكته 
قابل تأمل وجود دارد كه نشان مي دهد، عمالً ائتالف سه گانه اي شكل نگرفته و ائتالف مورد نظر 

غربي ها و تئوريسين هاي خارج از گود نشين جريان فتنه، غير علمي و مغرضانه است.

سنخ شناسي نيروهاي سه گانه 
الفـ  روحانيون 

روحانيوني كه جريان درگيري هاي پس از انتخابات را هدايت كردند، داراي برخي از ويژگي ها 
مي باشند كه به نوبه خود و براي پي بردن به واقعيت ائتالف ياد شده حائز اهميت است. اين 
روحانيون شامل »مهدي كروبي«، »محمد خاتمي« و روحاني بازيگر پنهان به عنوان فعاالن 
سياسي و چهره اي نظير »صانعي« به عنوان فعال و چهره ديني اين جريان مي شوند. حتي 
آقاي منتظري هم كه عمرش به ديدن فرجام فتنه گري ها كفاف نداد، به اندازه مورد انتظار 
هاديان اين جريان با آنها همراهي نكرد، زيرا قباًل مثل صانعي از دست شيوخ سه گانه سبز 

آسيب ها و زخم زبان هاي زيادي را متحمل شده بود.
شيوخ سه گانه اما از نظر ش��اخصه هاي اصلي روحانيت و خصوصاً آن شاخصه هايي كه در 
انقالب مشروطه و انقالب اسالمي روحانيون با آن شاخصه ها شناخته شدند، عمالً نسبتي 

نداشتند.
از نظر علمي و فقاهت، از نظر زي  طلبگي و زندگي در كسوت و شأن يك طلبه خصوصاً در 
سطح مسائل مالي، از منظر قابل اعتماد بودن و قابل رجوع بودن، از منظر ارتباط محفلي 
و صميمانه با پايين ترين س��طوح جامعه و ده ها وجه ديگر، اين چهره ها آني نبودند كه در 

دو انقالب بزرگ ايران م��ردم آنها را 
روحاني قلمداد مي كردند.

اين افراد بيشتر چهره هاي سياسي 
پس از انق��الب اس��المي بودند كه 
توده هاي جامعه نيز آنها را شريك و 
مسئول حقيقي بسياري از مشكالت 
كشور مي ش��ناختند. در مورد آقاي 
صانعي ني��ز وضع از اي��ن بهتر نبود، 
صانعي پيش از وقايع انتخابات با صدور 
فتواهاي تعجب برانگيز در باب روابط 
مردان و زنان، احكام اسالمي و حقوق 
متقابل و بسياري موارد ديگر، عماًلٌ 
جايگاه  مرجعيت خود را به نفع تبديل 
ش��دن به يك چهره زرد و جنجالي 

ترك كرده بود.
طبيعي اس��ت، آنچه »روحاني« در 
انقالب مش��روطه و اسالمي خوانده 
مي ش��د، از زمين تا آسمان با چنين 

خصوصياتي تمايز داشت.
حت��ي وقتي ي��ك چه��ره روحاني 
دس��ت چندم مبادرت به انبار سالح 
و اس��تفاده احتمال��ي از آن ب��راي 
درگيري هاي انتخاباتي سال 1388 
كرد، فوراً كساني كه او را مي شناختند 
از مالكيت كارخان��ه صنعتي بزرگ 
حاشيه ش��هر و تملك غير قانوني و 

انحصاري آن سخن به ميان آوردند.
بـ  روشنفكران 

روش��نفكران در يك تعري��ف كوتاه 
نيروهاي اجتماعي هس��تند كه در 
جنبش ه��اي سياس��ي و اجتماعي 
ايران به عنوان تأمين كننده محتواي 

جنبش ها عمل مي كنند.
روش��نفكري در اي��ران ب��ا لژهاي 
فراماسونري متولد شد و نقطه انتهاي 
آرزويش، مدرنيزه كردن ايران از حيث 

درون و بيرون است.
در جري��ان درگيري ه��اي به وجود 
آمده پس از انتخابات، چند طيف از 
روش��نفكران جريان كودتاي سبز را 
با نقش آفريني محوري روشنفكري 

ديني حمايت كردند.
اين بخش نيز كماكان از مش��كالت 
مش��روطه  عص��ر  روش��نفكران 
درغرب زدگي، احساس بي هويتي و 
خودباختگي در برابر بيگانگان و رفتار 
تقليدي در انديشه غرب عذاب مي برد. 
با توجه به اينك��ه در برابر روحانيون 
حامي جريان س��بز نيز اين گروه از 
تس��لط نظري بيش��تري برخوردار 
است و عمالً روحانيون جريان مذكور 
سعي مي كنند انديشه هاي غربي و 
تقليدي روشنفكران را ترجمه ديني 
كنند، اينجا روش��نفكران از برتري 
نظري برخوردار هستند، اما عمالً و در 
مرحله اجرا نمي توانند اتاق فكر جريان 

سبزهاي برانداز باشند.
اين ضع��ف را حلقه لن��دن كاماًل به 
نمايش گذاش��ت و حتي درگيري را 

تجربه كرد.
اعتراض هاي خيابان��ي به مثابه مال 

بي صاحبي بود كه هر كسي و خصوصاً 
جريان روشنفكري موسوم به ديني 
س��عي در تصاحب آن داش��ت كه با 
فروكش كردن شور كاذب ايجاد شده 
و تنوير افكار عمومي به پايان رسيد و 
روشنفكران توان احياي آن را نخواهند 
داشت. چالش پيش روي روشنفكران 
اين اس��ت كه به رغم اينكه نسبت به 
روحانيون حامي جريان فتنه از اصالت 
بيشتري در مسير انديشه اي و مشي 
شخصي خود برخوردار هستند، افكار 

عمومي به آنها توجهي ندارد.
جـ  بازار 

پيش از اين به نق��ش نيروهاي بازار 
در انقالب هاي اسالمي و مشروطه و 
نقش آفريني آنها اشاره شد. در اينجا 
به نكاتي مهم در خصوص موضوعات 
و فعاالن اقتص��ادي در جريان فتنه 

اشاره مي شود.
مثلث سه گانه باز به اين دليل ناقص 
بود كه نيروهاي واقعي ب��ازار در آن 
غايب بودند و به جاي آن، عمليات هاي 
اقتصادي در جنگ نرم همچون تحريم  

و پولشويي جايگزين آن شده بود. 
حامي��ان اقتص��ادي فتنه درس��ت 
برخالف دو انقالب ايران نه نيروهاي 
اصيل ب��ازار كه دالالن و مفس��دان 
اقتص��ادي بودند كه با پولش��ويي و 
زمين خ��واري و تجارت هاي كثيف، 
اقتصاد كشور را طي ساليان متمادي 

دچار بحران كرده بودند.
آن بازاري كه ب��ه كمك انقالب هاي 
مشروطه و اس��المي آمد، بازاري بود 
كه بازاريان��ش براي تحوي��ل دادن 
جنس به مشتري از روي قبر كوچك 
كف حجره ش��ان عب��ور مي كردند و 
مكاسب مي خواندند و اين بازار، بازار 
نزول خوارهاي حرفه اي و س��ازماني 

است.
طبيعتاً آن بازار اصيل در حمايت از 
روحانيت اصيل توانس��ت ايده هايي 
از روش��نفكري گرفت��ه و در انقالب 
خلق كند، حال آنكه اين بازار جديد 
متشكل از مفسدان اقتصادي تازه به 
دوران رسيده تنها مخارج ميلياردي 
لشكركشي هاي خياباني، ميتينگ ها، 
ماهواره ها و نشريات وابسته به جريان 

سبز را تأمين مي كرد.
تأمين مالي فتنه به هر شكل ممكن 
مأموريت اين ساختار اقتصادي فاسد 
بود. در هر حال آنچه اهميت دارد اين 
است كه غربي ها در اش��تباه بزرگ 
نظري و ع��دم فهم از جامع��ه ايران، 
روابط خود را با جمهوري اس��المي 
ايران به عنوان قدرتمند ترين كشور 
منطقه خاورميانه به چالش كشيدند.

اميدواريم غربي ها بدانند روشنفكران 
و ايده پردازان اپوزيسيون جمهوري 
اسالمي ممكن است بار ديگر نيز آنها را 
فريب داده و هزينه هاي كالن سياسي 

در روابط متقابل را تحميل نمايند.

وقتي يك چهره 

روحاين دست 

چندم مبادرت 

به انبار سالح 

و استفاده 

احتاميل از آن 

براي درگريي هاي 

انتخابايت سال 

1388 كرد، فوراً 

كساين كه او را 

مي شناختند از 

مالكيت كارخانه 

صنعتي بزرگ 

حاشيه شهر و 

متلك غري قانوين و 

انحصاري آن سخن 

به ميان آوردند

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


70

ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

29 خ��رداد 88 - حضور جمعيت كم نظ��ري مردم در مناز جمعه ته��ران و ابراز 

احساساسات يب سابقه در حاميت از فرمايشات رهرب معظم انقالب 

با توجه به اينكه شام عضو فرقه بهائيت هستید، سؤال من از شام اين است كه 
چه چيز بر شام گذشت و چه دستورايت از تشكيالت و از بيت العدل گرفتيد كه 

در حوزه انتخابات و وقايع پس از آن به خصوص واقعه عاشورا وارد شويد؟ 
درست است كه من يك بهائی هس��تم اما زياد در تشكيالت نبوده و ارتباط چندانی 

با آنان ندارم. 
اما شام در اعرتافات خودتان گفته بوديد، در تشكيالت حضور جدي داشتيد. 
عرض كنم كه تشكيالت شامل دو بخش مي شود. يكي ضيافت هاي 19 روزه است و 
ديگری تشكيالت خادمين كه كميسيون هايي مانند كميسيون فرهنگي، هنري يا 
كالس هاي روحي در آن برگزار مي ش��ود يا خودشان كالس هايي برگزار مي كنند تا 
فرد يا افرادي را جذب كنند. من در اين تشكيالت 5 يا 6 سال بيشتر حضور نداشتم 
و فقط در ضيافت هاي 19 روزه ش��ركت مي كردم. البته وقاي��ع و اتفاقات را از مادرم 

مي پرسيدم. 
 در مورد تشكيالت و دستورگیری از بيت العدل چیزی نگفتید.

در مورد سؤالی كه شما داشتيد،بايد بگويم گفته می شد دستوری مبنی بر حضور و 
فعاليت در انتخابات از سوی بيت العدل صادر شده است اما من در اين زمينه چيزی 

نديدم چرا كه تا آن جا كه ما می دانيم قرار بر عدم دخالت در سياست است. 
اما اس��نادي وجود دارد كه به صورت آش��كار در اينرتنت نیز انتشار یافته و 
اینکه بهائيت در آخرين انتخابات شوراي شهر اولني ورود تشكياليت خود در 
عرصه انتخابات را انجام داد. البته مقداري چالش پيدا كرد چراكه در ييك از 
شهرستان ها با مشكل روبه رو شد. در انتخابات نهم رياست جمهوري هم به 
طور جدي در انتخابات حضور داشتيد. لذا با توجه به شعار عدم دخالت در 
سياست براي آنكه ايجاد چالش نشود بيت العدل پيام داد كه منظور ما براي 
مشاركت در انتخابات اين است كه افراد در كشورهاي خودشان حضور موثر 

داشته باشند تا از اين طريق موضوع را الپوشاين كنند.
بله! بنده هم اين موضوع را به خاطر مي آورم كه هر كس��ي مي خواهد و دوست دارد، 
مي تواند در انتخابات شركت كند. بله، اين يك تضاد است و من حق را به شما مي دهم. 
اما بايد بگويم كه درباره روز عاشورا)سال 88( هيچ وقت كسي مستقيم نيامد بگويد 
كه برويد و در وقايع عاشورا شركت كنيد. اما به طور مثال از طريق پيامك  يا گفته ها 
و پيش��نهادهای بچه ها ما كارهايي را انجام مي داديم. به طور مثال بچه ها مي گفتند 
كه ما هم روي پش��ت بام مي رويم و به جاي اهلل اكبر مي گوييم: »اهلل ابهي«. من هم 

گفت و گوی»جوان« با يك عضو فرقه بهائيت بازداشت شده در اغتشاشات 88

تشكيالت مي گفت اتفاق بزرگ در راه است
 تاريخ معارصايران رسشار از ظهور و بروز فرقه هايي است كه متامي تالش خود را براي به چالش كشيدن دين اسالم و اعتقادات مذهبي مردم ايران به كار بستند اما به طور يقني 

مي توان گفت، متام آنها ناكام ماندند و بر اثر همني ناكامي آرام آرام از صحنه حذف ش��دند. اما در اين ميان فرقه اي با عنوان بهائيت در ق��رن 19 در ايران ظهور پيدا كرد كه اكرث 

مورخان آن را مثره دخالت ها و مولود استعامرگر پري براي مردم ايران مي دانند. »بهائیت« و »ازلیت«، که از بابیت منشعب شده اند، دو »مذهب سیاسی« هستند که طی تاریخ، 

با استعامر روس و انگلیس در پیوند بوده و از لطف و حامیت آنها  بهره داشته اند. احمد کرسوی نيز رهربی بهائیت را در آغاز پیدایش بسته و پیوسته به استعامر تزاری دانسته، و 

در ادوار بعد )در اواخر جنگ  اول جهانی( با امپراتوری بریتانیا در پیوند شمرده است. اين موضوع تا آنجا ادامه يافت كه اين فرقه نفوذ بسيار زيادي در دربار پهلوي دوم پيدا كرد 

و توانست بخيش از حكومت را براي پيشربد اهداف خود در اختيار بگريد. اما به ناگاه با ظهور انقالب اسالمي همزمان با برچيده شدن ستون هاي كاخ قدرت پهلوي، بهائيان نيز از 

اريكه قدرت به زير كشيده شدند. اين موضوع كه با خشم رسان اين فرقه در ايران مواجه شده بود باعث شد آنها از هامن سال پايه مخالفت خود با نظام جمهوري اسالمي ايران 

را بنا نهند و در اين راه از هيچ كاري فروگذار نكنند. اما با رشوع به کار دولت اصالحات، بهائيان كمي از خصومت خود با دولتمردان را كنار گذاشتند و در سال 76 نقش جديدي را 

به واسطه حضور دوستان خود در رأس دولت تعريف كردند. اما با كنار رفنت دولت اصالحات از قدرت، وضعيت بهائيان به هامن روال سابق بازگشت. از اين رو آنها در انتخابات 

دهم رياست جمهوري متامي قدرت خود را به خدمت گرفتند تا بار ديگر دوستان اصالح طلب خود را به دولت بفرستند اما با شكست  رو به رو شدند. اين پايان كار براي بهائيان 

نبود چراكه آنها اين شكست را فرصتي براي ايجاد تنش در كشور ديدند تا بتوانند از اين طريق ضمن گس��رتش اين فرقه انتقام 30 ساله خود از نظام جمهوري اسالمي را بگريند. 

آنها نريوهاي خود را به خيابان ها فراخواندند و در كنار متامي گروه هاي  معاند حارض در آشوب ها از هيچ عميل فروگذار نكردند و حتي در روز عاشورا فرماندهي اصيل هدايت 

اغتشاشات را به عهده گرفتند. 

آنچه در ادامه مي آيد گفت وگوي »جوان« با »ز.ش« ييك از بهائياين است كه در روز عاشورا دستگري شده است. وي در اين گفت وگو به نحوه سازماندهي بهائيان از سوي تشكيالت 

آنها در ايران براي حضور در اغتشاشات اشاره مي كند. گفتني است، اگرچه در ابتداي اين گفت وگو اين بهايئ دستگري شده تالش مي كند اطالعات دقيقي از نقش تشكيالت بهايئ در 

بروز اغتشاشات به خربنگار ما ندهد و حتی تالش  برای پنهان نگه داشنت ارتباط دقیق تشکیالتی خود با طرح مسائلی همچون دریافت پیامک درایام انتخابات داشت )درحالی 

که در آن ایام پیامک قطع و حتی ارتباط با تلفن همراه در بسیاری از مواقع ممکن نبود( اما در ادامه و با پيرشفت مصاحبه، وي سخنان جالبي را به زبان مي آورد. نحوه سخنان 

وي و اعرتافاتش در خصوص طرح هاي  بهائيان در طول اين مصاحبه به گونه اي بود كه »جوان« به دليل رعايت مسائل امنيتي مجبور به حذف اين نكات از منت مصاحبه شد. 
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از طريق پيامك  

يا گفته ها و 

پیشنهادهای 

بچه ها ما 

كارهايي را انجام 

مي داديم. به 

طور مثال بچه ها 

مي گفتند كه ما 

هم روي پشت 

بام مي رويم 

و به جاي الله 

اكرب مي گوييم: 

»الله ابهي«
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همه بهائيان زبان همديگر را مي فهمند و كدها را درك مي كنند. بنابراين الزم نيست بيايند و رسما بگويند، آهاي 
به خيابا ن ها برويد و در تظاهرات شـركت كنيد. به طور مثال وقتي كه مي گويد شما مجاز هستيد كه در تظاهرات 
شركت كنيد براي افراد بيرون از تشكيالت معني ساده اي دارد اما براي من كه داخل تشكيالت هستم جور ديگر 
معني پيدا مي كند. بنابراين بعد از اين پيام ناظم منطقه در كالس هاي  موسيقي يا فوتبال بهائيان شركت مي كند و 
دستورات الزم براي تظاهرات را مي دهد. به طور مثال مي گويد سطل آشغال آتش بزنيد يا شيشه ها  را بشكنيد و به 

فالن جا حمله كنيد. بنابراين پيام براي افراد غير بهائي يك برداشت دارد و براي ما معناي ديگر.

بهائي ها كدرمزهاي يكديگر را مي شناسند

اين كار را مي كردم. 
 اما ابهي چطور آمد و جاي الله اكرب را گرفت؟

آنها مي گفتند كه اهلل اكبر براي مسلمانان است اما شما براي اينكه چهره خودتان را 
حفظ كنيد، اينگونه شعار دهيد. 

خب! وقتی باالی پشت بام این طور شعار می دهید،پس شام به عنوان بهائی 
در جریان حوادث سال گذشته تحرکاتی داشتید، اما نگفتید نحوه حضور و 

فعالیت شام چگونه بود؟
 بايد بگويم كه هم��ان پيامك ه��ا و ايميل ها و پي��ام هايی كه آق��اي »غ «براي 
من فرس��تاد باعث ش��د فكر كنم جامعه بهايي ها در حال تكاپو اس��ت و آنها هم 
حركت هايي انجام مي دهند. ايشان به من برای مناسبت ها پيامك می زد. خود اين 
موضوع كمي عجيب بود. چرا كه جامع��ه ]بهائيت[ هيچ وقت كاري به اين كارها 
نداشت. از طرف ديگر در آن موقع دستوري پيرامون حضور وجود نداشت اما وقتي 
كه گروه هاي  بهائي براي بازي فوتبال دور هم جمع مي ش��دند يكي يكي اخبار و 
فعاليت هايشان را به يكديگر مي گفتند و از اين طريق من برخي فعاليت ها را شروع 

كردم و وارد موضوع شدم. 
پيامك ها و پیام هایی ك��ه از آقای »غ« دريافت مي كرديد، دس��توري بود يا 

به گونه اي بود كه بايد اين پيام ها را توزيع مي كرديد؟ 
يكسري از اين پيام ها با توجه به اينكه از دوستان نزديك به دست من مي رسيد، حالت 

رسمي براي من داشت. من هم اين پيام ها را برای برخي بچه ها مي فرستادم. 
حاال كه در تظاهرات رشكت مي كرديد به ش��ام گفته بودن��د دنبال چه نوع 

حكومتي هستند؟ 
اين س��ؤال اتفاقا برای خودم هم پيش آمده بود كه در اين خصوص حتی سؤال هم 
كردم. دقيقا پرسيدم اگر ما در اين راهپيمايي ها شركت كرديم و همه آمدند و بهائي 
شدند سيستم حكومتي چه خواهد بود؟ آنها هم جواب دادند كه معلوم نشده چه باشد 

اما بهتر است سلطنتي باشد. 
 اما وقتي من كتاب نگاه بيت العدل به جامعه جهاين را مطالعه مي كردم در 
آنجا چيزي به نام سلطنت نياورده بودند و حتي در پيام هاي مريزا حسن عيل 
نوري )بهاءالله( يا عباس افندي )عبدالبهاء( يا شوقي و حتي اشارات آنها چیزی 

درباره شکل حکومت به صورت سلطنتي نبوده است. 
من اين را نمي دانم. آنها به ما مي گفتند كه اين را بهاء اهلل و عبدالبهاء گفته اند. 

من به جرأت مي توانم بگويم كه حدود 80 تا 85 درصد منابع بهايئ را ورق به 
ورق مطالعه كرده ام. متأسفانه يكرسي فاكتورهايي را امروز مي گويند که تا 
به حال آن ها را نديده ام و موضوع برايم گنگ است. به طور مثال بهائيتي كه 
مدعي جهاين شدن است، در آن عنرص بهايئ چه نقيش دارد؟ بگذریم. به طور 

واضح تر شام در طول وقايع اخري چه كارهايي انجام داديد؟
در اين خصوص بايد بگويم، جامعه يك شور و شوق و تب بااليی براي به خيابان آمدن و 
دفاع از كانديداي مورد نظر خود را داشت. از طرف ديگر ما براي بازي فوتبال كه جمع 
مي شديم، بچه ها)بهائي ها( از اتفاقاتي كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم درفالن 
خيابان افتاده و همچنين از سنگ پراني ها و غيره خبر مي دادند. در كنار اين اخبار هم 
مي گفتند كه اگر موضوع ادامه دار باشد چالشي به وجود مي آيد كه احتماالً به نفع ما 
خواهد بود. بنده كال تا همين ميزان در داخل داستان بودم. البته من يكسري از مسائل 
را هم از فيس بوك دنبال مي كردم و قرارها و تجمعات را از اين سايت متوجه مي شدم. 
البته با توجه به وضعيت پدرم و اينكه من از طرف خان��واده پدري مصون بودم زياد 

جالب نبود كه وارد اين قضايا شوم چون ممكن بود شناسايي شوم. 
ش��ام كه مي گوييد مني توانس��تيد در تجمعات رشكت كنيد اما چرا در اكرث 

تجمعات غريقانوين حضور داشتيد؟
 اتفاق های انتخابات آدم را غير مستقيم كنجكاو مي كند كه موضوعات را پيگيري كرده 
و ببيند حاال هفته بعد چه مي شود يا روزي كه اينها قرار است جمع شوند چه اتفاقاتي 
مي افتد؟ اينها خودش آدم را قلقلك مي دهد. البته بچه ها مي گفتند كه قرار است هفته 
ديگر اتفاقات خيلي بزرگي بيفتد و از اين طريق ايجاد هيجان مي كردند. آنها تحليل 

مي كردند و وقايع را توضيح مي دادند و نهايتاً نتيجه گيري مي كردند و مدام 
از اتفاق بزرگ سخن مي گفتند و ما هميش��ه منتظر بوديم كه هفته بعد 
همه چيز بر گردد و ديانت بهائي كل كشور را بگيرد. در خصوص پيام هاي 
 بيت العدل هم بايد بگويم كه وقتي پيامي مي آمد همه موظف بودند هرجا 
هس��تند به اندازه مورد نياز خود از پيام ها مطلع ش��وند. به طور مثال در 
ضيافت 19 روزه ناظم جلسه )انتحاالت( بعضي از پيام هاي  بيت  العدل را 
تنها به بخشي از آن اشاره مي كردند اما پيام هايي بود كه به طور مستقيم از 
بيت العدل براي بهايي هاي  ايراني صادر مي شد كه اين پيام ها به طور كامل 

قرائت و ما موظف به اجراي آن بوديم. 
ممكن است توضيح بدهيد رده هاي باال شام چطور شام را هدايت 
مي كردند؟ چون ش��ام مي گويید هدايتي در كار نبوده است اما 

تشويق يا فضا سازي به خويب در جريان بهائيت ديده مي شود. 
آنچه در تشكيالت در قالب دستور مي آيد، داراي يك سري پارامترهايي است. 
از سوي ديگر همه بهائيان زبان همديگر را مي فهمند و كدها را درك مي كنند. 
بنابراين الزم نيس��ت بيايند و رس��ما بگويند، آهاي به خيابا ن ه��ا برويد و در 
تظاهرات شركت كنيد. به طور مثال وقتي كه مي گويد شما مجاز هستيد كه 
در تظاهرات شركت كنيد براي افراد بيرون از تشكيالت معني ساده اي دارد اما 
براي من كه داخل تشكيالت هستم جور ديگر معني پيدا مي كند. بنابراين بعد 
از اين پيام ناظم منطقه در كالس هاي  موسيقي يا فوتبال بهائيان شركت مي كند 
و دستورات الزم براي تظاهرات را مي دهد. به طور مثال مي گويد سطل آشغال 
آتش بزنيد يا شيشه ها  را بشكنيد و به فالن جا حمله كنيد. بنابراين پيام براي 
افراد غير بهايي يك برداشت دارد و براي ما معناي ديگر. يا به طور مثال وقتي كه 
به ما دستور داده مي شود كه در انتخابات شركت كنيم يعني بايد در فعاليت هاي 
سياسي هم حضور داشته باشيم يا اينكه گفته مي شود در تجمعات مسالمت آميز 

شركت كنيد يعني در راهپيمايي ها و اغتشاشات نيز حضور داشته باشيد. 
پس در حقيقت منظور ش��ام از اين حرف كه به ما دستور مستقيم 
مني دادند اين بود كه دستورات به صورت دوستانه و در قالب ديگري 

ابالغ مي شد.
بله، درست است. نكته اصلي اينجاست كه دستورات از باال به پايين با يك 
حالت رفاقتي به ما ابالغ مي شود. يعني مستقيم نمي گويند كه فالن كار را 
انجام دهيد. چون اين موضوع باعث برهم خوردن وجهه آنها مي شود. اما 
به طور مثال به ما اجازه حضور در راهپيمايي مسالمت آميز را مي دهند و 
بعد از طريق دوستان يا ناظم منطقه تحريكاتي صورت مي گيرد كه مثال ما 
بايد حق خودمان را بگيريم و يا اگر حضور پيدا كنيم قطعا پيروز هستيم. 
بنابراين م��ن هم در يك فضاي دوس��تانه قرار مي گي��رم و اين موضوع را 
مي پذيرم. بنابراين وقتي در يك جمع دوستانه صحبت از گرفتن مطالبات 
مي شود، اين موضوع سلسله وار باال مي رود و به يك دستور و برنامه ريزي 
تبديل مي شود. از اين طريق هيچ كس متوجه نمي شود كه ممكن است 

دستور ايجاد اغتشاش و ناآرامي از باال صادر شده باشد. 
اشاره خويب در مورد تحريكات رواين داشتيد. ممكن است توضيح 
بدهيد اينها چه تيپ تحريكايت را انجام مي دادند؟ اين تحريكات از 
جانب چه كيس بود؟ به طور مثال ناظم جلسه به صورت مستقيم 
شام را تحريك مي كرد  يا از طريق افراد ديگر اين تحريكات را انجام 

مي دادند؟ 
من به صورت شخصي با فردي به نام »غ« در ارتباط بودم و هفته اي چند بار 

او را مي ديدم و اطالعات و اخبار را از وي مي گرفتم. 
اين آقاي »غ« چه کس��ی اس��ت و چه س��متي در تشکیالت شام 

داشت؟
»ر. غ« پدرش جزو خادمين بهائي در منطقه  امير آباد و يوسف آباد تهران 
بود. خودش هم در تشكيالت نقش داشت اما دقيقاً چيزي به من نمي گفت. 

پرسيدم اگر ما در 

اين راهپياميي ها 

رشكت كرديم 

و همه آمدند 

و بهايئ شدند 

سيستم حكومتي 

چه خواهد بود؟ 

آنها هم جواب 

دادند كه معلوم 

نشده چه باشد 

اما بهرت است 

سلطنتي باشد
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همسرش هم خانم»ژ. س« از افراد موثر تشكيالت بود. 
نام » ژ.س«  براي من خييل آشناست. 

خانم »ژ« منشي خانم شيرين عبادي و عضو كانون مدافعان حقوق بشر كه 
توسط شيرين عبادي اداره مي شد، بود. وی سابقه بازداشت هم دارد. 

نوع ارتباط شام با »غ «چطور بود؟
مالقات هايي كه ما داشتيم به هيچ عنوان رسمي نبود بيشتر در برنامه هاي 
 فوتبال يا كالس هاي  موسيقي بود. وی هميش��ه ده دقيقه اول براي ما از 
وقايع در حال روي دادن صحبت مي كرد و توضيح مي داد كه چه اتفاقاتي 
در حال روي دادن است و اينكه بيرون چه خبراست يا فالني چكار كرده 
و ما چه كار بايد بكنيم؟ عالوه بر اين يكسري فيلم هم به ما نشان مي داد 
و مدام به ما مي گفت كه فعاليت هاي ما بايد پروسه دار باشد و نبايد نااميد 
باشيم و قطعا اتفاق مهمي خواهد افتاد. اينها يك نوع حالت ترغيب براي 

ما بود و هركس ديگر هم جاي ما بود تحريك مي شد. 
 براي تحريك شام بيشرت از چه واژه ها و ادبيايت استفاده مي شد؟

بيشتر »بايد حقمان را بگيريم« و اينكه »بايد اينها ادامه دار باشد.« 
يعني پروسه آشوب بايد ادامه داشته باشد؟ 

بله، منظور همين است. آنها مستقيم مي گفتند كه اين آشوب ها اگر ادامه 
داشته باشد حتما اتفاقي در آينده نه چندان دور خواهد افتاد. 

در قضاياي بعد از انتخابات ما شاهد آتش زدن مسجد لوالگر بوديم 
كه در همني ارتباط دو نفر از بهايي ها نيز دستگري شدند. سوال من 
اين است كه آيا در خصوص توهني به مسجد و توهني به مقدسات 

مسلمني هم تحرييك صورت مي گرفت؟
من توضيح دادم كه به صورت مستقيم چيزي به ما نمي گفتند. به خصوص 
توهين به مقدسات مسلمانان. چراكه اگر اين حرف را مي زدند ادعاهايشان 
در خصوص احترام به همه اديان زير سوال مي رفت اما طبيعي است كه 
وقتي فردي قصد تخريب دارد و مي خواهد اغتشاش كند از كنار هيچ چيز 

به سادگي نمي گذرد. 
هامن طور كه گفتيد شام جمعی بودید كه در كالس هاي موسيقي 
و فوتبال دستورات را مي گرفتيد. آيا وقتي كه به خيابان مي رفتيد، 

بهايئ هاي  ديگر را هم مي ديديد؟ 
نه. نمي ديديم. آقاي »غ « به طور معمول مس��يرها را براي ما مش��خص 
مي كرد. به طور مثال مي گفت بياييد ميدان وليعصر. بنابراين اگر فرض 
بگيريم كه ايشان چند گروه را هدايت مي كردند عقالني به نظر نمي رسيد 
كه همه گروه هاي  خودشان را در يك مسير جمع كنند. به همين خاطر 
من فكر مي كنم يكي از داليل ندي��دن ديگر بهائي ها در تظاهرات همين 

تقسيم مسير توسط )غ( براي گروه هاي  مختلف بود. 

حاال بعد از اين اتفاقات به روز عاشورا رسيديم، چطور شد كه شام روز عاشورا 
به خيابان آمديد؟

روز عاشورا مشخص بود كه قرار نيست يك روز معمولي باشد. اين موضوع را مي توان 
در شعارها، وبالگ ها و صحبت هايي كه شده بود متوجه شد. يعني همه انتظار داشتند 

كه يك اتفاق بزرگ ديگر بيفتد. 
روز تاسوعا آقاي»غ« به من پيام كه فردا عاشورای سبز است. من ابتدا فكر كردم كه 
عاشورا به خاطر نماد امام  حسين سبز است اما كمي كه گذشت متوجه شدم كه روز 
موعود روزعاشوراست. روزي كه همه منتظرش هستند و آرمان شهري كه قراراست 

به يكباره اتفاق بيفتاد در اين روز است. 
ساعت هم اعالم شده بود؟

نه. روز عاشورا من به پدرم گفتم برويم ببينيم چه خبر است. پدرم گفت صالح نيست 
برويم. گفتم: ما با ماشين مي رويم و يك دور مي زنيم. باالخره قانع شد. ما هم سر حافظ 

رفتيم. دود همه جا را گرفته و خيابان بسته شده بود. 
آقای »غ« كجا بود؟

از آقاي »غ« هيچ اطالع و خبري نداشتم، مسأله ارتباط من و آقاي »غ« هيچ وقت يك 
ارتباط سيستماتيك اطالع دهي و اطالع رساني نبود، هميشه پاي يك رفاقت در ميان 
بود. ما هميشه اطالعاتمان را به صورت رفاقتي از او مي گرفتيم؛ آدم متوجه نمي شود، 
شايد اين يك حالت دستوري بوده و طرف دستور داشته كه شما بدون اينكه مشخص 

كني،آنها را تحريك كن. 
اما حضور ش��ام در عاش��ورا يك حضور س��اده نبود. فكر مي كنم يك جاي 

صحبت هاي شام مشكل دارد. پس چرا بازداشت شديد؟
موبايل آقاي »غ« تحت كنترل بود. طبيعتاً به كس��اني كه پيام مي داد و كساني كه 
به وي پيام مي دادند هم تحت كنترل بودند. روز عاش��ورا هم من با موبايلم صحبت 
مي كردم و مي گفتم كه احتماالً كار تمامه و جمهوري اس��المي در آستانه فروپاشي 
است و همه چيز در حال كن فيكون شدن است. همين باعث شده كه يكسري شك 
و شبهه به وجود بيايد و فكر كنند كه ما قرار است كاري انجام دهيم. به همين خاطر 

دستگير شدم. 
اما حكم قايض درباره شام چيز ديگري مي گويد. قايض كه بدون استناد براي 
كيس حكم مني دهد. بنابراين من مطمنئ هستم كه شام مني خواهيد ابعادي 
از اين قضيه را بازگو كنيد. يعني ش��ام فقط به خاطر چند تا پيامك دستگري 

شديد؟)قابل توجه این که در ایام اغتشاشات پیامک قطع بود(
البته تحريك كه مطمئناً از طريق پيامك نبوده و همان طور كه گفتم صحبت هايي 
كه در دوره هاي قبل تر در گروه مطرح مي شد، زمينه اين وقايع را مهيا مي كرد. اين 
تحريكات مس��تمر نيز بوده و هفته اي يك بار مي آمدن��د و توضيح مي دادند كه چه 
اتفاقاتي در حال شكل گيري است. هي طرف تحريك مي شود كه چه خوب مثاًل فالن 
جا مردم ريختند و فالن جا را گرفتند و اين مطالبات را داشتند و همين باعث مي شود 

خانم »ژ« منيش 

خانم شريين 

عبادي و عضو 

کانون مدافعان 

حقوق برش كه 

توسط شريين 

عبادي اداره 

مي شد، بود. وی 

سابقه بازداشت 

هم دارد. من از 

طريق آقاي »غ« 

همرس خانم 

»ژ.س« وارد 

مسائل انتخابات 
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29 خرداد 88 - رهرب معظم انقالب در خطبه هاي مناز جمعه: نظام اس��المي 

اهل خيانت به آراي مردم نيست، تجمعات خياباين پايان يابد و كانديداها راه 

قانون را در پيش گريند. 

كه طرف فكر كند كه اين روز ديگر روز پاياني است و اين اتفاقات حتماً خواهد افتاد. 
حاال كمي به عقب تر مي رويم. زماين كه كانديداها سري تبليغايت شان را طي 
مي کردند. ش��ام چگونه وارد ح��وزه انتخابات ش��ديد؟  از چه كيس حاميت 

كرديد؟ 
در آن ايام به ما تنها گفتند كه به دليل اينكه آقاي احمدي نژاد خيلي سفت و سخت در 
مورد جامعه )بهائی( تصميم مي گيرد مي توانيم در مقابلش بايستيم و گزينه هاي  اين 

كار آقاي كروبي و آقاي موسوي هستند. بنابراين از اين دو نفر حمايت كرديم. 
چرا به اين دو گزينه رسيديد؟ چرا بني اين دو تا تنها اسم ييك از آنها را نگفتند؟

به اين خاطر كه در دوران اصالحات جامعه دستش خيلي بازتر بود. مي توانستيم به 
هركسي كه مي خواهيم نامه بدهيم و فعاليت هاي  بيشتري داشتيم. فكر كنم رسيدن 
به دو گزينه موسوي و كروبي به اين خاطر بود تا از اين طريق بتوانند تبليغات بيشتري 
به نفع بهائيت انجام دهند و نهايتا بهائيان را به عنوان يك جامعه معرفي كنند. عالوه بر 

اينكه هر دوی اين كانديداها جزو همان جناح رقيب احمدی نژاد بودند. 
پس در واقع با آمدن ي��يك از اين دو نفر احتامل اينكه ش��ام مرشوعيت در 
سيستم نظام داشته باشيد، بيشرت مي شد؟ تشكيالت از موسوي و كرويب چه 

انتظاري داشت؟
همان انتظاري كه زمان آقاي خاتمي داش��تند. آنها يك خطي را ش��روع كردند كه 
اثبات كنند ما هم وجود داريم؛ ما هم مي خواهيم رس��مي باشيم؛ ما هم مي خواهيم 
فعاليت كنيم. استدالل تشكيالت اين بود كه اگر اين دو بيايند راحت تر مي شود با آنها 
صحبت كرد. بنابراين بهائيان مي توانند اظهار وجود كنند و برنامه هاي خود را بگويند 
و خودش��ان را معرفي كنند. از ديدگاه بهائيان اين دو نفر خيلي متعادل تر نسبت به 

باقي به نظر مي رسيدند. 
برداشت هاي  ش��خيص خودت در اين خصوص چگونه بود؟ چطور بهائيان 
به رغم شعار عدم دخالت در سياست، در انتخابات رشكت مي كنند و پس از 

آن،  وارد حوزه آشوب ها مي شوند؟
 تشكيالت نگاه مي كند كه كجا برايش به صرفه است و در كدام بخش مي تواند هدفي 
كه دارد را پياده كند. به همين خاطر يك موقع مي گويد نبايد در سياس��ت دخالت 
كرد و معتقد است كه اگر دخالت نكند موفق تر است و موقعي هم مي گويد كه تو بايد 
وارد سياست بشوي. اين يك پارادوكس است و اين سؤال را به وجود مي آورد كه اين 
داستان چيست؟ كسي هم در اين خصوص نمي تواند سؤال  كند. بنابراين به اين نتيجه 
مي رسند كه ممكن است با اين دو گزينه به نتيجه برسند اما اگر با آنها نيز به نتيجه 
نرسند قطعا از آنها عبور مي كنند و به سراغ تفكرات ديگر مي روند. البته بايد بگويم كه 
اين برنامه ها مربوط به يك روز و دو روز يا 3 ماه و 6 ماه نيست. بلكه چندين سال براي 

اين موضوع برنامه ريزي مي كنند و تمامي جزئيات را مورد بررسي قرار مي دهند. 
شام قبل از انتخابات در ستاد كدام ييك از كانديداها حضور داشتيد؟

من اصال ستاد نبودم. 
 دوستانت چطور؟ شنيدي كه در ستادهاي انتخابايت باشند؟

صحبت هايي در اين زمينه وجود داشت كه بعضي از بچه ها به برخي ستادها مي رفتند 
اما خود من در اين خصوص وقت نداشتم. 

روز برگزاري انتخابات كجا بودي؟ موضوع تقلب را چطور شنيدي و اولني پيام 
چگونه به دستت رسيد؟

روز انتخابات من چيزي نشنيدم چون سيستم پيامك قطع بود اما روز شنبه 23 خرداد 
يكس��ري ايميل در خصوص تقلب گرفتم و در خيابان ها هم كاغذهايي در خصوص 

تقلب توزيع مي كردند. 
دقيقا كدام محدوده اين اتفاق افتاد؟

محل كار من در ميدان فاطمي بود. ستاد انتخابات آقاي موسوي هم در همان محدوده 
بود. صبح ش��نبه كه به محل كارم مي رفتم فردي سر خيابان بيستون ايستاده بود و 

يكسري كاغذ A4 پرينت گرفته شده بين مردم توزيع مي كرد. 
محتواي كاغذها چه بود؟

يك نامه از وزير كشور به آيت اهلل خامنه اي كه در آن ميزان واقعي آراي هر كانديدا را 
نوشته بود كه بعداً مشخص شد اين نامه جعلي بوده است. البته قابل حدس هم بود 

چون بسيار كودكانه تنظيم شده بود. 
شب انتخابات پياميك گرفتيد كه به چه كيس رأي بدهيد؟

نه. اما بيش��تر جوك آمد. همان جوك ه��اي تحريك كننده كه اگ��ر احمدي نژاد تا 
چهارسال ديگر هم باشد فالن اتفاق مي افتد. 

دستورغريمستقيم هم در اين خصوص گرفتيد؟
نياز به دستور نداشت. مشخص بود كه بايد به آقاي موسوي راي بدهيم. موضوع بيشتر 
تخريب احمدي نژاد بود و تأييد آقاي موسوي بود كه مثاًل با آقای موسوي اين اتفاقات 

مي افتد و با وجود احمدي نژاد اين اتفاقات مي افتد. 
بعد از طرح موضوع تقلب موضوع تحريكات چطور آغاز شد؟ 

با توجه به اينكه سيستم پيامك قطع بود من بيشتر ايميل دريافت مي كردم. 

اين امييل ها از طرف چه كساين فرستاده مي شد؟
نمي توان گفت، از ط��رف فرد خاصي بود. چون هر نف��ر به صورت اتفاقي 
از چندين آدرس يك موضوع را براي هزاران نفر مي فرس��تاد و دقيقاً اين 
آدرس ها قابل شناسايي نبود. بعد هم اين موضوع به يك موج تبديل شد. به 
طور مثال در محل كار من ياهو مسنجرهاي همكاران پر از پيام هاي  تقلب 
بود. بعد از اين پيام ها هم كه وبالگ ها درست شدند و نهايتا كار به صورت 

واحد در آمد و خود آقاي موسوي شروع به دادن بيانيه كردند. 
نقش آقاي »غ «از روز شنبه بعد از انتخابات چه بود؟ 

اطالع رساني ها از طريق آقاي »غ« صورت مي گرفت و مالقات هاي  ما تنها 
در همان زمان هاي  از پيش تعيين شده بود و ما ديگر ايشان را نمي ديديم. 
حاال چرا هفته به هفته؟ غري از فوتبال و كالس موسيقي به هيچ وجه 

همديگر را مني ديديد؟
خير. چون در همين زمان ها ما مي توانس��تيم تمامي اطالعات مورد نياز 

خودمان را بگيريم. نيازي به مالقات هاي  بيشتر نبود. 
اين آقاي »غ «شغلش چه بود؟ 

عكاس يك شركت تبليغاتي بود و با خانم »ل. الف« يك تيم را تشكيل داده 
بودند كه كارهاي گرافيكي و تبليغاتي و تيزر مي كردند. 

اسم رشكت چه بود؟
نمي دانم. اين كارها در طبقه باالي منزل مادر»غ« صورت مي گرفت. ما يك 
گروه موسيقي هم داشتيم كه در آن آقاي »غ « ساز مي زد و ما هم دستي 
به ساز مي برديم... برنامه ها هم هفتگي بود. گاهي هم كه به منزل ايشان 
مي رفتيم تيم همكار ايشان را مي ديديم. به همين خاطر در اين خصوص 

اطالعاتي دارم. 
در محافل هم ساز مي زدي؟ 

قباًل ممكن بود اين اتفاق بيفتد اما اين چند س��ال آخر خيلي كمتر شده 
بود. بعضي اوقات كنسرت هم مي گذاشتيم، گروه مشتاقي داشتيم. البته 
آقاي »غ « هم با توجه به اتفاقاتي كه افت��اد و صحبت هايي كه مي كرد از 
گروه طرد شد و مس��ئول گروه عذر ايشان را خواس��ت. بارها شده بود كه 
در ابتداي تمرين »غ «ش��روع به حرف زدن مي كرد و فيلم نشان مي داد. 
يكباره به خودمان مي آمديم و مي ديديم كه اصال وقت تمرين نداريم و كار 
گروه عقب افتاده است. بنابراين مالقات هاي ما به همان فوتبال آخر هفته 

محدود شد. 
به عنوان سؤال آخر،  اولني حضورت در صحنه اغتشاشات يك بود؟

اولين حضورم 25 خرداد بود كه همه رفتند. دومي هم راهپيمايي 13 آبان 
بود. آخري هم عاشورا بود كه وقتي بر مي گشتم دستگير شدم. 

رسيدن به دو 

گزينه موسوي 

و كرويب به اين 

خاطر بود تا 

از اين طريق 

بتوانند تبليغات 

بيشرتي به نفع 

بهائيت انجام 

دهند و نهايتا 

بهائيان را به 

عنوان يك جامعه 

معريف كنند
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29 خرداد 88 - كشف چندين تيم و گروه تروريستي توسط رسبازان گمنام امام 

زمان )ع��ج( كه در صدد مبب گذاري و ايجاد آشوب و اغتشاش در نقاط مختلف 

كشور بودند. 

در ستاد اصالحات 
چه گذشت؟

گفت وگوي »جوان« با يك فعال سياسي جبهه دوم خرداد یکی از موضوعات بس��یار مهمی که در دهمین دوره انتخابات 

ریاست جمهوری به شکل جدی توسط رادیکال های اصالح طلب 

پیگیری شد، فرآیند براندازی بود که در این مقطع چهره از نقاب 

برگرفته و شکل عینی به خود گرفت. درهمین رابطه در گفت وگو 

با یکی از اعضای جبهه دوم خرداد و از فعاالن س��تاد انتخاباتی 

اصالح طلبان به بررسی ابعاد پنهان فعالیت های دوم خردادی ها در 

طول حاکمیت خود و تالش های انتخاباتی این جریان در دهمین 

دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداختیم.هرچند این حاصل 

گفت وگوی دو ساعته ما پس از درخواست مصاحبه شونده به دلیل 

برخی از جوانب حذف گردید اما انتشار همین بخش از گفت وگو 

نیز خواندنی و جالب توجه است.در ضمن الزم می دانیم بابت 

برخی از پرش های مصاحبه به دلیل حذف آن از سوی مصاحبه 

شونده از خوانندگان خود عذر خواهی کنیم.

با تشکر از اینکه دعوت ما را برای گفت وگو قبول کردید،اگر اجازه بدهید 
به موضوع فرآيند براندازی در ایران بپردازیم.با توجه به اینکه شام خود 
در جریان اصالحات هستید،فکر می کنید که این فرآیند ازچه زمانی 

آغاز شد؟
 با پيروزی انقالب اس��المی هميش��ه براندازی انقالب و نظام مطرح بوده اس��ت.اما 
درمقاطعی اين فرآيند شتاب بيشتری پيدا كرده ،به ويژه در شرايطی كه دشمنان با 
توجه به شرايط داخلی پيام های خاصی را دريافت می كردند.اگر بخواهم صريح تر و 
واضح تر مطرح كنم، بايد بگويم كه اين فرآيند در زمان اصالحات و با طرح مباحثی 

همچون »چند صدايی« مطرح شد.
مصداق ها و قراین این تالش چه بود؟

يادم  می آيد كه يكی از دوستان می گفت كه تصميم گيرندگان دوم خرداد خيلی روی 
واژه جامعه مدنی اصرار می كردند، وقتی دليل اين مسأله را از آنها پرسيدم گفتند كه 
غرب اين باكس را خوب می شناسد و در داخل كشور هم تعدادی از افراد با اين واژه و 
مفهوم آشنا هستند.ببينيد وقتی اين مطلب بيان می شود نشان می دهد كه دوستان ما 
سعی داشتند با يك شاه كليد مشترك بين خود و غرب سخن بگويند.ادامه اين مسأله را 
ما می توانيم در ديدارهای برخی مسئولين سابق با شخصيت های بين المللی جست وجو 
كنيم كه در ديدارهای خود تصريح می كردند كه  ما می خواهيم در ايران كارهاي بزرگي 
براي نزديكي به غرب و غرب گرايي   انجام دهيم  اما موانع بزرگي وجود دارد كه بايد غرب 
اين موانع را درك كند.البته اين مسأله را نيز بايد بگويم كه اين پيام ها فقط معطوف به 

دولت اصالحات نبود، در مجلس ششم هم چنين كدهايی مخابره می شد.
مثالً چه کدهایی؟

 همين بحث هايی كه در خصوص مقوله  انتصابي – انتخابي  مطرح شد و نهايتاً  هم به 
مواردی مثل تحصن كشيد.آن موقع يادم می آيد كه يكی از همين مجلسی ها گفت، ما 

اصرار داريم به دنيا ثابت كنيم كه متفاوت هستيم .
 فکر کنم چنین موضوعی را یکی از منایندگان مؤثر مجلس ششم در دیدار 

خود با یکی از سفرای خارجی هم گفته بود؟ 
 مسأله اين طوری نبود، يكی از اعضای مؤثر حزب مشاركت بود كه به آلمان رفته بود، 
صحبت هايی كرده بود كه ما متفاوتيم و ما برنامه های ديگری غير از نظر حاكميت داريم.

چه نظرات و برنامه هایی؟
 خب ،اين مسأله را گفتم.همين مسأله ای كه اينها گفته بودند ما در ايران به دنبال كارهای 

بزرگی براي نزديكي به غرب هستيم و اينكه از غرب خواسته بودند موانع آنها را درك كند.
این موانع چه بود؟ توضیح بیشرتی می دهید؟

 شما چی فكر می كنيد؟
شام بگوئید، بهرت است

 اين موانع در حقيقت همان ساختار و اصولی بودند كه در حوادث بعد از انتخابات اخير 
ديديد چه شعارهايی عليه آنها داده شد.

خب، من می خواستم حوادث بعد از انتخابات را در یک جای دیگری از 
شام بپرسیم که خود شام وارد این موضوع شدید.گروه های اصالح طلب 
چه شد که در این انتخابات در فضای مغایرت با چارچوب های مرسوم 

و قانونی وارد شدند؟
 ببينيد اين مسأله را بايد در چندين اليه و چندين محور مورد بررسی قرار داد كه هر كدام 
نيازمند ساعت ها گفت وگوست.اما به عنوان اولين محور می توانم بگويم كه يك دليل 
آن وضع موجودی بود كه دولت نهم و در حقيقت شخص احمدی نژاد به هم زد.برای 
خيلی از بزرگان اصالحات قابل قبول نبود كه يك شخصی بيايد و برای آنها از انقالب 
بگويد، كسانی كه خودشان در اين انقالب و پيروزی آن دست داشتند.از طرف ديگر 
احمدی نژاد نظم و سياقی را كه مديريت های قبلی ترتيب داده بودند، قبول نداشت و در 

نتيجه برخی ازشرايط برای اين ها به هم خورد.در اين ميان گرچه خودم منتقد جدی احمدی نژاد 
هستم و براين باورم كه وی در به كارگيری نخبگان ضعف شديدی دارد و برخی از سياست هايش 
زياد كارشناسانه نيست،اما دوستان ما می گفتند نبايد اين دولت ادامه داشته باشد،چرا كه ادامه آن 

باعث ويرانی بيشتر ايران می شود.
شام هم چنین نظری داشتید؟ 

 من االن هم مخالف احمدی نژاد هستم اما اينكه دولت او موجب ويرانی ايران شده را قبول نداشتم.
احمدی نژاد و دولتش ضعف داشتند و حتی سياست های ابتكاری زيادی هم داشت اما به مذاق ما 

خوش نمی آمد،اين نگاهی ميان دوستان ما بود.
اصالح طلبان برای مامنعت از ادامه کار این دولت چه کردند،آیا برنامه ریزی هایی 

در این زمینه وجود داشت؟
 قطعا.اوالً در دوره اصالحات با توجه به تالش های زيادی كه برای NGO سازی شده بود دوستان 
ما روی اين نهاد های مردم نهاد حس��اب ويژه ای باز كرده بودند.يادم می آيد كه 3 مركز در دولت 
اصالحات مجوز تأسيس NGO  را صادر مي كردند؛ وزارت ارش��اد ، وزارت كشور ، سازمان ملي 
جوانان.درحقيقت در آن زمان برخ��ی اصالح طلبان به دنبال اين بودند ك��ه در قالب راه اندازی 
NGO ها و سفرهايی كه آنان در قالب كارگاه های مختلفی همچون حقوق بشر، روزنامه نگاری و 
غيره داشتند،به عرفی شدن ارتباط  با خارج از كشور و نيز گرفتن سرپل ها بپردازند.در حقيقت قرار 
بود كه اين ارتباطات و اين NGO ها در زمان الزم به عنوان يك لشكر به كار گرفته شوند. از طرف 
ديگر هم برای اين كه ارتباطات خارجی هم ضميمه كار شود طی چهارسال زمامداری احمدی نژاد، 
برخی سران اصالحات دفتری را به بهانه گفتگو در يكی از كشورهای اروپايی دايركردند تا ارتباط 

مستمری با غرب گرفته شود.
این دفرت چرا به وجود آمد ،یعنی قرار بود چه مسیری در این دفرتدنبال شود؟

 ببينيد،كانديدای ما كه قرار بود بر سر كاربيايد با يك سری ش��رايط  وارد كارزار شد.اين دفتر در 
حقيقت محل خوبی برای رايزنی ه��ای خارجی بود.اتفاقا در اين زمين��ه پول هايی هم از برخی 
كشورهای خارجی مثل بحرين وامارات برای تاسيس اين دفتر گرفته شده بود.در حقيقت اين پول ها 
مقدمه ای بود برای انتخابات 88. مضاف بر اين كه اگر شما به تحركات و سفر برخی از سران دوم 
خرداد به كشورهای خارجی نگاه كنيد،می بينيد كه خيلی سعی شد كه گفته شود رياست جمهوری 
احمدی نژاد يك دوره ای است و خاتمی رئيس جمهوربعدی است و وی با پيروزی در انتخابات قوی 
تر از گذشته عمل خواهد كرد. البته اين مسأله را بگويم كه من از برخی دوستان شنيدم كه می گفتند 
پيام های مثبت و تاكيد بر تغيير رئيس جمهور بايد از خارج به ايران بياييد چرا كه تعريف و تمجيد 

شخصي اگر از خارج به داخل ايران بيايد در جامعه موثرتر است.
شام به این مسأله اشاره نکردید که برنامه هایی که باید در داخل انجام می شد،چه 

بود؟
 يكی از اين برنامه ها كه من به وفور در ميان دوستان خودمان ديدم بزرگنمايي مشكالت دولت 
و اجماع عليه آن بود.در همين زمينه يكی از مراكز تحقيقاتی محلی شده بود برای بيان نقطه 
نظرات منفی كه عليه دولت سازماندهی می كردند.البته در اين مركز  نيروهاي قوي و سابقه 

داري از لحاظ اطالعاتي ، امنيتي ، خارجي و ...جمع شده بودند كه خيلی هم فعال بودند.
در كناراين مركز هرچه كه به زمان انتخابات نزديك تر می شديم جلسات بيشتری تشكيل 
می شد كه يكی از اين جلسات،جلسه ای بود كه به مديريت »م.ه« هر پنج شنبه در دفتر كارش 

واقع در نياوران برگزار می شد و درباره انتخابات بحث می شد.
در این جلسه دقیقا چه مواردی مطرح می شد؟

 در اين جلس��ات كه نيروهای كهنه كار اصالحات عموما حضور داشتند،بحث هايی در خصوص 
چگونگی شكل دادن به تحركات اصالح طلبان،چگونگی راه اندازی سايت ها و رسانه های جديد 
مطرح می شد.يادم می آيد كه »م.ه« در يكی از جلسات گفت كه ما به آمريكا پيغام داديم كه تا وقتي 
رئيس جمهورپس از احمدي نژاد انتخاب نشده است، گفتگو با ايران را شروع نكنيد. حتی از دل اين 
جلسات سايت های انتخاباتی اصالح طلبان هم به نمايش گذاشته شد.سايت هاي موج و ياري نيوز از 
اين جلسه بيرون آمد و تمام هزينه هاي آن را »م.ه«مي داد.در مجموع می توانم بگويم كه در انتخابات 
دهم مجموعه تالش های صورت گرفته دوم خرداد دريك مثلت قابل جمع است؛ اولی جمعيتی 
بود كه از طريق NGOها جمع شده بود،دومی جمعيت مجازی ای كه از طريق فيس بوك و توئيتر 

جمع شد و آخر سر هم ستاد رأيی كه آقای »م.ه« تشكيل داده بود.
یعنی شام هم معتقد هستید که بخش عظیمی از حوادث از طریق فضای سایربی 

انجام شده است؟
 بله، نگاه كنيد به سايت هايی انتخاباتی و فيس بوك، می بينيد كه دعوت كننده كالن »قلم 

ييك از مسئولین 

سابق به 

شخصیت های 

بین املللی 

مي گفت:  ما 

می خواهیم در 

ايران كارهاي 

بزرگي براي 

نزدييك به غرب و 

غرب گرايي   انجام 

دهیم  اما موانع 

بزرگي وجود دارد
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و نيوز« و» فيس بوك« بودند.حمايت از ميرحسين موسوي از يك طرف و رنگ مشترك كه همه 
آدم ها را به هم وصل مي كرد در اين سايت ها و شبكه مجازی شكل گرفت.

این تغییرشعارها و فضاهایی که برخالف گفته های اولیه ایشان شکل گرفت،چطور 
بود؟.یعنی می خواهم بگویم چه شد که یک دفعه موس��وی ای که از ارزش های 

انقالب سخن می گفت،یکدفعه شیوه و روش تبلیغاتی اش عوض شد؟
 برای پاسخ به پرسش شما بايد بگويم كه »م.ه« اواخرتبليغات انتخاباتی می گفت كه با شعارهاي 
خود موسوي رأي برايش جمع نمي شود و اينكه دختر و پسرها به اسم موسوي درخيابان ها ريخته اند 
خوبي اش اين است كه معلوم نمي شود موس��وي خط امامي است و همه فكر مي كنند موسوي 
مي خواهد بي حجابي بياورد و از خاتمي هم بازتر عمل مي كند.البته در اين ميان من نقش يكی از 
كانديداهای خودمان را كه از انتخابات انصراف داد  بی تاثير نمی دانم.اين فرد خيلی سعی كرد كه  
موسوي را از خودش مترقي تر )سكوالرتر، غربي تر( معرفي كند.در حقيقت وی خيلي تالش كرد 
تا شعارهاي انقالبي موسوي به گوش مردم نرسد.موسوي هم وقتي ديد شعارهاي انقالبي جايي 
ندارد ، آنها را كم رنگ تر كرد و به شعارهاي غرب گرايانه تر و متمايل به خاتمي بيشتر پرداخت.از 
طرف ديگر يك اصل هم بين اصالح طلبان جا افتاده بود و اينكه احمدي نژاد بايد تغيير كند و چون 
موسوي زمينه رأي بيشتري دارد بنابراين تندروهای جريان سعي مي كردند تا موسوي را از شعارهاي 

اصلي اش دور كنند.
شما ببنيد برای نه به احمدی نژاد حتی خيلی از گروه هايی كه اصالح طلبان نيزبه شكل آشكار رابطه 

خود را با آنان آشكار نمی كردند پای كارآمدند.
منظورتان ملی – مذهبی ها هستند؟

 بله ،اين ها فعال بودند.واسطه حضور ملي – مذهبي ها در اين جلسات هم  حزب مشاركت بود و 
توسلي و خانم شريعتي براي حمايت از موسوي به شهرستان براي سخنراني مي رفتند.من حتی 
از آقای»ت« سوال كردم كه چطور شد كه ملی – مذهبی ها آمدند كه وی در جواب گفت: مهندس 

موسوي با آنها آشناست و هواي آنها را دارد.
اصالح طلبانی که همیشه از قانون و قانون گرایی سخن به میان می آوردند چه شد که 

این چنین از قانون عبور کرده و موجبات آشوب را فراهم کردند؟
 ببينيد،من يك نكته را به شما عرض كنم و اين كه شما فكر نكنيد كه اين اتفاقات يك شبه حاصل 
شد،نه.مسائل از قبل طراحی شده بود و يك آمادگی هايی وجود داشت.من شخصاً از يكی از فعاالن 
ستاد شنيدم كه می گفت بايد در اين انتخابات تكليف خيلی چيزها را روشن كنيم.معنای اين حرف 
هم كامالً روشن بود.اين فرد می گفت كه  بردن اين انتخابات خيلي با انتخابات هاي ديگر فرق دارد 
و در اين وسط، جريان اصولگرا و شخص رهبر ديگر نمي توانند سرشان را بلند كنند و اين به معناي 

كار را يكسره كردن است.
يا اين كه در جلسات وقتی صحبت از پيش بينی نتيجه انتخابات شد اكثريت گفتند كه انتخابات 
به مرحله دوم خواهد كشيد اما كم كم فضای جلسه را دوستان به سمتی بردند كه گفتند موسوی 
حتماً در مرحله اول پيروز انتخابات است مگر اين كه در انتخابات تقلب شود.در همين رابطه با فرض 

تقلب در انتخابات قرار گذاشته شد كه مردم را كم كم آماده ورود به خيابآنها بكنند.
یعنی می خواهید بگويید که اردوکشی های خیابانی  مقدمه ای  برای آشوب بود؟

 بله، به خيابان آوردن مردم قبل از انتخابات مقدمه اي بود براي به خيابان آوردن آنها در شب شنبه 
)يك روز پس از انتخابات( افرادي مانند »ف«،»ت«و»م.ه« و آدم هايشان براي اينكه جوانان را در 
خيابآنهاي شهر نگه دارند خيلي فعال بودند و همه اين ها در پيش بيني و طراحي برنامه براي شب 

شنبه نقش داشتند.
شام بحث تقلب در انتخابات را مطرح کردید که بنا بر تقلب در انتخابات گذاشته 

شد،این طراحی چگونه در میان اصالح طلبان شکل گرفت؟
 يادم می آيد بعد از اعالم كانديداتوري مهندس موسوي در ستاد ايشان آقاي »م« طرح تقلب را مطرح 
كرد.هم آقاي موسوي و هم آقای »م« زمينه بسيارتندي در اين زمينه داشتند و كميته صيانت از 
آرا را تشكيل دادند.نكته مهم در اين زمينه اينكه من وقتی با برخی از دوستان آن موقع صحبت 
می كردم خيلی ها عقيده داشتند كه در ايران بيش از 2 يا 3 ميليون تقلب نمي شود انجام داد، اما 
دوستان ستاد متأثر از آقای »ع.م« بودند كه گفته بود: ما نبايد فتيله بحث تقلب در انتخابات را پايين 
بكشيم چون موقع جرزدن الزم مي شود . البته من اين نكته را بايد بگويم كه بزرگ ترين ضربه را به 
آقای مهندس موسوی آقای »م« زد  و  وی را متوهم كرد.وی در جلسه 23 خرداد مجمع روحانيون 
اعالم كرد كه  من به مهندس موسوي گفته ام كه نگران نباشد ، ما آنقدر سند در مورد تقلب داريم 
كه مي توانيم مسير انتخابات را تغيير دهيم.آقاي مهندس موسوي به دليل بي تجربگي و دور بودن 
از صحنه سياسي زود تحت تأثير قرار مي گيرد. جالب اينجاست كه من دو روز بعد از انتخابات از 
موسوي الري در زمينه تقلب پرسيدم كه در جوابم گفت : آقای»م« چرند مي گويد زيرا تغيير در 

آراي موسوي بيشتر از 700 الي 800 هزار رای نخواهد بود .
اگر اجازه بدهید به بحث آشوب ها بپردازیم،نقطه آغاز آشوب ها کجا بود و این 

طراحی چگونه انجام شد؟
ببينيد،جشن پيروزي يا شكست كه نتيجه آن شورش است مسأله اي بود كه از قبل آماده  شده بود.
آوردن مردم به خيابان ، تعيين مسير ، آوردن تجهيزات و گزارش لحظه به لحظه رخدادها توسط 
فيس بوك تماما ً مواردي بود كه تا قبل از انتخابات آن را پيگيري مي كردند و مي خواستند اين 

اعتراضات را به يك نشست تبديل كنند.
فراموش نمی كنم كه  صبح جمعه  22 خرداد، اطالعيه ای در فيس بوك مهندس موسوي منتشر 

شد كه حاميان موسوي امشب تا صبح بيدار مي مانند.اين با موضوع سمبليكي كه 
كروبي مطرح كرده بود متفاوت بود.بعد از مشخص شدن نتايج اوليه انتخابات، ستاد 
مهندس موسوي به سرعت نيروهايش را سازماندهي كرد. آقای» ت« بعد ازظهر همان 
روز در صفحه فيس بوك ستاد موسوي اعالم كرد، امشب شب طاليي در قيطريه 
خواهد بود.آقای »ت« شخصاً همچنين به خود من تلفنی گفت كه ما قصد داريم اين 

جمعيت را تا پايان انتخابات نگه داريم و آنها را به تمام نقاط شهر هدايت كنيم .
البته من به يك نكته ديگر هم می خواهم اشاره كنم و آن اينكه در يكی از جلسات بعد 
از انتخابات ،فكر كنم يك يا دو روز بعد از آن بود كه يك فردی به نام آقای»ص« با اشاره 
به اعتراضات، صريحاً گفت كه تا االن هرچه اتفاق افتاد تاسوعا بود ما بايد سريعاً عاشورا 

را به راه بيندازيم.اين جمله در حقيقت بيانگر آن بود كه قرار است چه اتفاقی بيفتد.
با توجه به اینکه در ماجرای اغتشاشات نقش رسانه ها خیلی مهم است، 
سؤال من این است که آیا نقش رسانه ها در اغتشاشات با نقش افراد 

هامهنگ شده بود؟
ببينيد، نقش اصلي رسانه ها تحريك بود كه اين نقش را بيشتر شبكه B.B.C انجام 
  B.B.C  مي داد.ايجاد شرايط مناسب براي ارسال تصاوير از مناطق مختلف كشور به
براي پخش آن پس از نيم ساعت و هماهنگي ميليون ها خبرنگار مجاني در شهرها 
براي  B.B.C ، بررسي وبالگ ها به صورت موضوعي در اين شبكه و اداره و مديريت 
كردن 70 درصد وبالگ هاي ايراني توسط دست اندركاران اين شبكه از ديگر اموري 
است كه B.B.C  آن را پيگيري مي كرد. نكته مهم ديگری كه در اين زمينه بايد به آن 

اشاره كنم همگرايي B.B.C   با جريانات داخلي است.
اگر فراموش نكرده باشم در جلسه اي كه اعضاي مجمع روحانيون مبارز با هم داشتند، 
آقايان عجله داشتند كه زودتر بيانيه صادر شود و روي سايت مجمع و قلم نيوز قرار 
گيرد تا زيرنويس شبكه B.B.C  شود  و اين بيشتر از 15 دقيقه طول نمي كشيد.در 

حقيقت شبكه  B.B.C  بخشي از بدنه مجموعه شده بود.
دوستان شام در مجموعه اصالحات بعد از انتخابات موضوع تقلب 
را مطرح کردند،برخی از این افراد همچنان که خود شام اشاره کردید 
با هدف این کار را انجام دادند و برخی دیگر نیز تحت تأثیر دیگران 
به این موضوع پافشاری کردند،شام با این افراد آیا صحبتی داشتید و 
دلیل این را که این جریان خود را پیروز انتخابات می دانستند، از آنها 

پرسیده اید؟
بله، در مجموع ديدارهايی كه من با اينها داشتم ،دوستان می گفتند كه ما : در ايام 
قبل از انتخابات تحليلي داشتيم كه بر اساس آن اصولگرايان حدود 7 تا 10 ميليون 
و اصالح طلبان 5 تا 7 ميليون رأي را به خود اختصاص مي دهند.پيش بيني مان هم 
اين بود كه 10 درصد آرا نيز در اين ميان وج��ود دارد كه اگر اينها به صحنه بيايند 
اصالح طلبان پيروز اين انتخابات خواهند بود.اما اتفاق جالب اين بود كه عالوه بر آن 
10 درصد، 15 تا 20 درصد ديگر در پاي صندوق هاي رأي حضور پيدا كردند كه اين 
مسأله نياز به تحليل مجدد داشت، اما ما فرصت فكر كردن نداشتيم.اين دوستان حتی 
می گفتند كه تصورات ما بر اساس اجتماعات طرفداران موسوي بود.اين تحليل ها هم 
البته دو جنبه داشت، يكي واقعيت هاي بيروني و ديگر تحليل هاي ذهني.در زمينه 
انتخابات ما بيشتر روي تحليل هاي ذهني خودمان متكي بوديم.البته بعد از انتخابات 
معلوم شد كه اين تحليل ها غلط بوده است.جالب اينجاست كه حتی يكی از همين 
افراد به من گفت كه ما به دليل اشتباهات خودمان باختيم.اين اشتباه ما بود كه در 
تحليل هايمان آراي شهرهاي كوچك و روستاها كه به سمت احمدي نژاد بود را جدي 
نگرفتيم.ما به دنبال واقعيت هايي مي گشتيم كه تحليل هاي خودمان را درست از آب در 
بياورد و در واقع به دنبال خوراك براي تحليل ذهني خودمان بوديم، نه واقعيت صحنه ای 

كه در حال رخ دادن بود.

بزرگ ترین رضبه 

را به آقای مهندس 

موسوی آقای »م« 

زد  و  وی را متوهم 

کرد.وی در جلسه 

23 خرداد مجمع 

روحانیون اعالم 

کرد که  من به 

مهندس موسوي 

گفته ام كه نگران 

نباشد ، ما آنقدر 

سند در مورد تقلب 

داريم كه مي توانيم 
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وظايف مأموران ديپلماتيك بر اساس قواعد بين الملل
مأموران ديپلماتيك به نمايندگي از كشور فرستنده وظايف محوله را البته در 
چارچوب قوانين و مقررات بين المللي انجام مي دهند؛ اهم وظايف آنها به ويژه مسئوليت 

رئيس مأموريت )سفير(  به قرار ذيل مي باشد. 
الف- نمايندگي دولت فرستنده نزد دولت   پذيرنده؛

ب- حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن در دولت پذيرنده تا حدودي كه درحقوق 
بين الملل موردقبول است؛

ج- مذاكره با حكومت دولت پذيرنده؛
د- استحضار از اوضاع و سير وقايع در دولت پذيرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع 

و گزارش آن به حكومت فرستنده؛
ه�- بس��ط روابط دوس��تانه و توس��عه روابط اقتصادي و فرهنگي و علمي بين دولت 

فرستنده و پذيرنده )ذوالعين، تابستان 1384: 120 (.
وظايف مذكور ك��ه در مقررات ماده 3 عهدنامه وين پيش بينی ش��ده اس��ت مزايا و 
مصونيت هايی را برای حسن انجام مأموريت مأمورين ديپلماتيك دولت فرستنده در 
سرزمين دولت پذيرنده در نظر گرفته اس��ت. اما همين معاهده ديپلمات های دولت 
فرستنده را ملزم به رعايت قوانين، مقررات و شعائر ملی و مذهبی كشور پذيرنده كرده 
است. عالوه بر اين، معاهده وين مقرر داشته كه اقدام های ديپلمات های كشور فرستنده 
نبايد به عن��وان عملياتی برای مداخله در امور كش��ور پذيرنده ب��دل گردد )ضيايی 

بيگدلی، 1383: 382(.
 بر اين اساس كارمندان دولت فرس��تنده می بايس��ت مأموري كه برخالف مقررات 
بين المللي عمل كند و فعاليت غيرقانوني انجام ده��د، مثاًل اگر در امور داخلي دولت 
محل خدمت مداخله كند، از سوي كشور پذيرنده به عنوان عنصر نامطلوب تشخيص 
داده مي شود.دراين صورت از دولت فرستنده خواسته مي شود كه مأمور خويش را فرا 

بخواند زيرا در غير اين صورت دولت پذيرنده مي تواند او را اخراج نمايد.

انگليس
به گواه تاريخ روابط انگليس با ايران قب��ل ازانقالب و پس از پيروزي انقالب 
اسالمي هيچگاه دوس��تانه و خيرخواهانه نبوده است. انگليس��ي ها هرگز صادقانه با 
ايران برخورد نكرده اند. رفتار آنها با ايران همواره رفتاري مغرضانه، خالف و دون شأن 
ديپلماتيك بوده است. آنها براي دستيابي به اهداف خود تنها شكل و شيوه خود را با 

عصر استعمار تغيير داده اند.
با گذر زمان و حركت به س��مت لحظه های سرنوشت ساز انتخابات رياست جمهوری 
دهم، مجموعاً 55 خبرنگار از رسانه هاي انگليس تحت عنوان پوشش انتخابات به ايران 
سفر كردند. در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه سه هفته به 22 خرداد پروازهاي 
ايران اير با وجود جايگزين شدن پروازهاي بزرگ بازهم با كمبود جا مواجه مي شوند. در 
اين زمان انگليسی ها سعي كردند با افزايش اعزام مسافراني با اهداف خاص به ايران و 

با استفاده از آموزه هاي اطالعاتي خود بر انتخابات تاثيرگذار باشند.
 در اين بين سفارت انگلستان در تهران به عنوان مركز فرماندهی، هدايت و خط دهی 
اقدام های مداخله گرانه دولت خود در پروژه طراحی شده توسط برخی از عوامل داخلی 
فتنه، بی بی سی فارسی و سرويس امنيتی اين كشور را بر عهده داشت. سفارت انگليس 
تحت پوشش نيروهاي محلي،افرادي را بين اغتشاشگران فرستاده ومطالب مورد نظر 
خود را به آنها و به جامعه القا می كرد. آنها با استفاده از بعضي اغتشاشگران اخباري را 
در اين زمينه جمع آوري و براي شبكه هاي خبري خود ارسال مي كردند. درپي بروز 
دخالت هاي افراد سفارت انگليس درهمان روزها 8 تن از كارمندان سفارتخانه دستگير 
شدند تا نقش مبهم آنها در حوادث انتخابات آشكار شود. عصبانيت وواكنش مقام های 
انگليسي پس از دستگيري كارمندان سفارت انگليس در تهران خود بيان كننده ترس 
آنها ازفاش شدن مسائل پشت پرده در خصوص دخالت هاي مخربشان در قضاياي پس 

از انتخابات ايران بود) نادری، 10 مرداد 1388: 12(. 
در تأييد نگرش باال حس��ين رسام تحليلگر ارشد س��فارت انگليس در دومين جلسه 

بار ديگر ديگ پلوي سفارت انگليس

بررسي نقش سفارتخانه هاي خارجي 
در اغتشاشات سال 88

حقوق دیپلامتیک مجموعه قواعدی است که نظام روابط 

سیاسی خارجی بین دولت ها براساس آن استوار است. 

در در ازای تاریخ کشورها، دیپلامت ها و سفارتخانه ها همواره 

از جایگاه وی��ژه ای برخوردار بوده اند. در این بین برای حس��ن 

انجام مأموریت دیپلامت ها و س��فارتخانه ها، موافقتنامه های 

متعددی بین کشورها منعقد شده است. اما برخی از کشورهای 

قدرمتند با نادیده گرفنت اینگونه امتیازها و حسن نیت ها با ادعای 

دنبال ک��ردن منافع ملی و تالش برای کس��ب اطالعات تجاری، 

سیاسی و اقتصادی در چارچوب معاهده های بین املللی، بسیاری 

از کنوانس��یون ها در مورد روابط دیپلامتیک چون کنوانسیون 

وین )18 آوریل 1961 مطابق ب��ا 29 فروردین 1340( را زیر پا 

می گذارند. در سال های پس از پایان جنگ جهانی دوم بسیاری 

از ملت های مظلوم جهان سوم بارها طعم تلخ دخالت های پیدا 

و پنه��ان دیپلامت ه��ا و س��فارتخانه های اس��تعامرگران نو را 

چشیده اند.

دو کشور ایران و شیلی تنها )1(دو منونه از این مجموعه بی پایان 

به شامر می روند. تاریخ معارص کشور ما هنوز هم ارسار ناگفته 

بی ش��امری از نقش مخرب دیپلامت های انگلی��س، آمریکا و 

ش��وروی در وقایع مربوط به جنبش مرشوطه، کودتای س��وم 

اس��فند 1299 رضاخان، ملی ش��دن صنعت نفت و س��ال های 

ابتدایی انقالب اسالمی برای نسل جوان این مرز و بوم دارد.

گرچه با اقدام هوش��مندانه جوان��ان دانش��جوی پیروی خط 

امام خمینی ) ره ( در 13 آبان 1358و تس��خیر النه جاسوس��ی 

آمریکا، بخشی از تاریکخانه رسی این مراکز برای افکار عمومی 

روش��ن گردید اما گذش��ت زمان و به ویژه دخالت های آشکار 

س��فارتخانه هایی چون انگلس��تان، فرانس��ه، ایتالیا، امارات، 

عربس��تان س��عودی و اس��رتالیا در حوادث پ��س از انتخابات 

شکوهمند 22 خرداد  1388، خرب از ادامه توطئه ای سازمان دهی 

شده از س��وی رسویس های امنیتی بیگانه علیه این مرز و بوم 

دارد.

 حض��ور آش��کار دیپلامت های انگلیس��ی با منادهای س��بز در 

میان آش��وب گران س��بز پوش، نفوذ برخی از رابطی��ن امنیتی 

س��فارتخانه های اروپای��ی در س��تاد کاندیداهای خ��اص و یا 

دیدارهای خصوصی و دوستانه سفرای غربی با برخی از  رسان 

فتنه اخیر تنه��ا منونه ای کوچ��ک از تالش ه��ای رسویس های 

امنیتی بیگانه در جهت پیگیری اهداف ش��وم امنیتی خود در 

پوشش فریبنده کنوانس��یون های بین املللی و مأموریت های 

عادی دیپلامتیک اس��ت. گر چه هنوز هم برخی از به اصطالح 

روش��نفکران غربگرای جامعه ما نقش سفارتخانه های خارجی 

را در حوادث پس از انتخابات توهم می خوانند؛ اما بسیاری از 

اسناد گواه بر حق بودن این نظریه دارد)2(. به هر تقدیر نوشتار 

پیش رو در آستانه س��الگرد رفراندوم 40 میلیونی ملت به نظام 

اسالمی در پی واکاوی نقش سفارتخانه های برخی از کشورهای 

غربی و حامیان منطقه ای آنان در حوادث پس از انتخابات است. 

به این منظور در ابتدا به وظایف مأمورین دیپلامتیک بر اساس 

معاهدات بین املللی خواهیم پرداخت.
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روحانيون مبارز در دقيقه 90 

دادگاه متهمان براندازی ن��رم در مورد 
كيفيت اقدام های س��فارت انگليس در 
تهران می گويد: سفارت انگليس به دليل 
سياست هاي خصمانه اش درايران وترس 
ازافشاي ارتباطگيري اش بامنابع داخلي 
اقدام به ارتباط گيري از طريق كاركنان 
محلي مي كن��د و به دس��تور مقام های 
س��فارت من نيز اقدام ب��ه ارتباط گيري 
مي كردم. من حدود 130 مرتبط داشتم 
كه متعهد شدم تعداد آنها را به 180 نفر 
برسانم و تماس هاي من با آنها در اماكن 
عمومي، رس��توران ها و كافي شاپ ها با 
هزينه س��فارت انگليس بود كه مطالب 
مورد گفت و گو در اين جلس��ه ها نيز به 
اطالع مقام ه��ای لندن مي رس��يد)3(. 
تحليلگربخش سياسي سفارت انگليس 
در ادامه سخنان خود در مورد تالش های 
س��فارت به ويژه در جلب روشنفكران و 
دگرانديشان ايرانی می گويد: منبع اصلي 
ما روشنفكراني بودند كه داراي زاويه با 
نظام هستند. وي به نقش آفريني شوراي 
فرهنگي بريتانيا دراين ارتباط گيري ها 
اشاره دارد. رس��ام در اين باره می گويد: 
دوبخش بورس ها وپروژه ها ازمهمترين 
بخش هاي شوراي فرهنگي بريتانيا بود. 
براي ايجاد مرتبطين جديد در هر دوره از 
امتحان های آيلس كه حدود 2 هزار نفر 
در آن شركت مي كردند استفاده مي شد 
و اطالعات اين افراد در اختيار ش��وراي 

فرهنگي بريتانيا قرار مي گرفت. 
رس��ام ب��ه اقدام ه��ای اين ش��ورا براي 
تاثيرگ��زاري در اركان حكومت��ي در 
جمهوري اس��المي ايران اشاره می كند 
و در ادامه اعتراف های خود می گويد:اين 
ش��ورا از طريق انعق��اد پروژه هايي مثاًل 
ازوزارت بهداش��ت هم اطالعات راجمع 
آوري مي كرد وهم ت��الش مي كرد اين 

نهادها راتحت تأثيرخود قراردهد. 
وي شناس��ايي وجذب نخبگان ازطريق 
بورس ه��اي مختل��ف به وي��ژه ب��ورس 
مخص��وص وزارت خارجه انگليس و نيز 
تالش درجهت دستيابي به پيشرفت هاي 
علمي كش��وررا ازديگراهداف ش��وراي 
فرهنگ��ي بريتانياوس��فارت انگلي��س 

درتهران بر می شمارد.
حميد رس��ام با اش��اره به ارتباط گيري 
س��فارت انگليس باNGOها،در مورد 
اهمي��ت راهب��رد ديپلماس��ی عمومی 
ب��رای س��فارت انگلي��س می گوي��د: 
راهبردوسياس��ت ديپلماس��ي عمومي 
ازاساس��ي ترين ش��يوه هادركشورهاي 
مورده��دف بودوس��فارت انگلي��س 
درتهران ازطريق وزارت خارجه،ساالنه 
300 هزارپوند براي اين منظوردريافت 

مي كرد. 
تحليلگرارش��دبخش سياس��ي سفارت 
انگلي��س و يك��ی از 9 كارمن��د محلی 
س��فارت انگلس��تان در تهران در بخش 
ديگ��ری از اعترافات خود به س��فرهاي 
مقام های س��فارت انگليس به شهرهاي 
مختلف ايران اش��اره می كن��د و از آن با 
عنوان سفرهاي استاني سفارت انگليس 
ياد می كند. س��فرهاي اس��تاني اعضاي 
سفارت انگليس تا 2 روزقبل ازانتخابات 
انجام مي شد و در اين س��فرها راجع به 
گرايش های سياس��ي مردم ش��هرهاي 
مختلف و ميزان مش��اركت آنها تحقيق 

مي شد. 
رسام در تأييد اظهارات خود دستورالعمل 
دوصفحه اي را كه به زبان انگليس نوشته 
شده بود دربرابردوربين هاي خبرنگاران 
وعكاساس��ان قرارمی ده��د و می گويد: 
دراين دستورالعمل ارسالي ازسوي لندن 
خواسته شده بود كه اظهارنظرهاي ائمه 

جمعه و نماين��دگان رهبري ايران 
پيگيري ش��ود تا مشخص شودكه 
آيا اين افرادجهت خاصي را دنبال 
مي كنند. همچنين خواسته شده 
بودكه تكي��ه خاصي روي س��پاه 
و  بس��يج انجام ش��ودكه آيا دراين 

انتخابات گرايش خاصي دارند.
وي تصري��ح می كند: توماس��برن 
نفر دوم سفارت انگليس درزمينه 
ارتباط گي��ري و تأمي��ن بودج��ه 
نقش بس��يار ويژه اي داشت. رسام 
در م��ورد هماهنگ��ی س��فارت با 
بی بی س��ی فارس��ي ب��رای القای 
تقلب در انتخابات ايران می گويد: 
گزارش هايي در تهران تهيه مي شد 
كه ب��راي وزارت  خارج��ه انگليس 
ارس��ال مي گرديد كه برخي از آنها 
تبديل به سياست ها مي شد و توسط 

شبكه بي بي سي اجرا مي شد.
وي در ادام��ه س��خنان خ��ود به 
صراح��ت ب��ه مالق��ات دبي��راول 
سفارت انگليس با افراد وابسته به 
حزب اعتماد ملي و اعضاي س��تاد 
ميرحسين موسوي اشاره دارد. او در 
اين باره می گويد: بايكي ازمشاورين 
ستادموس��وي ازطريق من ارتباط 

موثري برقراربود. 
رس��ام ب��ا اعت��راف ب��ه ناراحتی 
دولت انگلي��س از پي��روزی آقاي 
احمدي نژاد چنين می گويد: براي 
س��فارت انگليس بهت آور بود و در 
اولين گزارش ارس��الي ب��ه لندن 
ب��رروي ادعاي يك��ي از كانديداها 
مبني بر تقل��ب در انتخابات تأكيد 

شده بود. 
اين متهم در ادامه از دستور سفارت 
انگلس��تان به كارمن��دان محلی و 

غيرمحلی س��فارت ب��رای حضور 
در آش��وب ها خب��ر می دهد: طبق 
دستور،سفارت ازكارمندان محلي 
خواسته بود در اغتشاش ها حضور 
يابن��د. پاتري��ك ديوي��س كاردار 
س��فارت نيزدرراهپيمايي خيابان 
انقالب تادانش��گاه صنعتي شريف 
حضورداش��ت.)نقش گس��ترده 
س��فارت انگلي��س...، 17 م��رداد 

.)1388
اين مطالب و سخنان در حالی است 
كه دبيرسوم سفارت انگليس نيز بر 
خالف تمامی معاهدات بين المللی 
و به ويژه معاهده وين در مورد روابط 
ديپلماتيك در اقدامی كامالً مداخله 
گران��ه وخالف ع��رف ديپلماتيك 
بالباس سبزبه ميان تجمع كنندگان 
رفته وهمراه آنها درراهپيمايي هاي 
غيرقانوني حضورمی يابد.در مورد 
اقدام های خارج از عرف ديپلماتيك 
سفارت انگليس در تهران نكته مهم 
اين اس��ت كه اين گونه حركت ها 
در هماهنگ��ی كامل ب��ا برخی از 
ديپلمات ها و سفارتخانه های ساير 
كشورهای غربی صورت می گرفته 
اس��ت. به ط��ور مثال توماس��برن 
دبيردوم س��فارت انگليس وشون 
مورف��ي دبيرس��فارت اس��تراليا 
درس��تادانتخاباتی ميرحس��ين 
موس��وي رفت وآمد داشته وباعلي 
ماهرازمش��اورين س��تاد مركزي 
انتخاب��ات ميرحس��ين موس��وي 
نيزتعامل های مختلف��ي را برقرار 
ك��رده بودن��د )ديپلمات ه��اي 
انگليسي تماس هاي مستمري...، 

17 مرداد 1388 (.
جالب آنكه پس از آش��كار ش��دن 

رسام شناسايي 

و جذب 

نخبگان ازطريق 

بورس هاي 

مختلف به ويژه 

بورس مخصوص 

وزارت خارجه 

اين کشور 

را از اهداف 

شوراي فرهنگي 

بريتانياو سفارت 

انگليس در تهران 

بر می شامرد
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ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

30 خرداد 88 - مجلس خربگان حاميت قاطع خود را بيانات رهرب معظم انقالب 

در مناز جمعه 29 خرداد اعالم كرد 

نيات ناصواب سفارت انگلستان در 
حوادث پس از انتخابات سخنگوي 
وزارت خارج��ه انگلي��س به جای 
عذرخواهی از مل��ت و دولت ايران 
اين گونه ح��ركات مداخله گرانه را 
براي ديپلمات ه��ای خود ضروري 
توصيف می كند!چرا ك��ه از منظر 
اين دولت يك فرد مي تواند ايراني 
مفتخر و وطن پرست باشد و در اين 
ظرفيت براي س��فارتخانه خارجي 

نيز جاسوسی كند.
فرانسه و ايتاليا 

مقام های رسمی فرانسه 
از همان آغاز اغتشاش ها در تهران 
با فراموش كردن رفتار سركوبگرانه 
خود با جوانان حومه های شهرهای 
بزرگ اين كش��ور باره��ا و بارها با 
انتق��اد از برخورد حافظ��ان جان، 
مال و ناموس مردم با آش��وبگران 
از آنچه كه تالش مردم ايران برای 
دست يابی به دموكراسی و آزادی 
می خواندند حمايت كردند. در اين 
بين حاكميت نيكوال ساركوزی در 
فرانسه و مواضع آمريكا گرايانه وی 
بر خالف مشی ملی گرايانه و اروپا 
محور پاريس در سال های پيش از 
حاكميت او، در عرصه بين المللی بر 
عمق حمايت دس��تگاه ديپلماسی 
اي��ن كش��ور از اغتش��اش گران 
و س��ران فتن��ه اف��زود. اين گونه 
سرويس دهی ها به جريان فتنه تا 
جايی پيش رفت كه برنارد كوشنر، 
وزيرخارجه يهودی االصل فرانسه 
به صراحت تمام و بر خالف تمامی 
اصول ديپلماتي��ك از آماده بودن 
سفارت اين كشور برای پناه دادن به 
آشوب طلبان در خيابان های تهران 
خب��ر داد ) در ناآرامی ه��ای تهران 
به...، 19 خرداد 1388 (.به دنبال 

اين دستور سفارت فرانسه درتهران 
ه��م نق��ش پررنگ��ی درحمايت 
از آش��وب های پ��س ازانتخابات و 
جاسوسی عليه كشورمان ايفا كرد. 
نازك افشار، كارمند مركز فرهنگي 
سفارت فرانسه كه دربخش فرهنگي 
سفارت فرانس��ه به مدت 18 سال 
مشغول فعاليت بوده است،در اين 
ب��اره می گويد: مس��ئوالن بخش 
فرهنگي اين سفارتخانه ازشركت 
م��ن دربرخي تجمع ه��ای پس از 
انتخابات خب��ر داش��تند. وي در 
مورد دس��تور مقام های فرانسوی 
برای گش��ودن درهای سفارت بر 
روی آشوبگران می گويد: براساس 
تصميم های اتخاذ شده كه به ماهم 
ابالغ مي شد اگر در جريان درگيري 
ك��ه جل��وي در بخ��ش فرهنگي 
ايجادمي شد فردي به سفارت پناه 
مي  آوردمابايد اورا به داخل بخش 

فرهنگي پناه مي داديم.
نكت��ه عجيب ت��ر آنك��ه فرانك��و 
فراتيني وزير ام��ور خارجه ايتاليا 
در اين زمينه در اقدامی هماهنگ 
با س��فارت فرانس��ه اعالم كرد كه 
درهاي سفارت كشورش در تهران 
براي افرادي ك��ه نياز ب��ه رواديد 
داشته باش��ند، باز اس��ت و ايتاليا 
تنها كشوري است كه 70 ويزا براي 
شركت كنندگان در تظاهرات اخير 
تهران صادر كرده است)ايتاليا 70 
رواديد براي اغتشاش��گران...، 14 

تير 1388(.
كلوتيدريس)4(،تبعه كشورفرانسه 
كه مدتی دردانشگاه اصفهان تدريس 
می كرد به دستور سفارت فرانسه به 
ميان تجمع كنندگان م��ی رود و با 
تهيه اخبار و فرس��تادن تصاوير از 
حاميان فتنه سبز به وابسته علمی 

سفارت فرانسه س��عی در انجام تحريك 
و حماي��ت بيش��تر از فتنه گ��ران در نزد 
افكار عمومی و رسانه های غربی می كند. 
مس��ئوالن س��فارت فرانس��ه همچنين 
درجريان اغتشاشاتی كه بعد از انتخابات 
در تهران و حوالی اين سفارتخانه روی  داد، 
در اين سفارتخانه را به روی اغتشاشگران 
گش��وده و برای جلوگيری از دستگيری 
اي��ن اف��راد توس��ط ني��روی انتظامی، 
آش��وبگران را در پن��اه خ��ود نگهداری 
می كردند )سفارتخانه های غربی دوربين 

جاسوسی...، 4 دی 1388(.
امارات و عربستان سعودی

پس از پيروزی انقالب اسالمی و 
رشد بيداری اسالمی در منطقه خاورميانه 
بس��ياری از س��ران محافظه كار جهان 
عرب خود را در محاصره خواس��ته های 
رو به افزايش ملت های مسلمان احساس 
كردند. ناكامی راهكاره��ای ملی گرانه، 
غيردينی و سازش كارانه در برابر اسراييل 
و در نهايت پيروزی های مك��رر ايران و 
جريان های اسالم گرای متاثر از انقالب 
اس��المی در س��طح خاورميانه بر عمق 

ناكامی آنان افزود.
 لذا برخی از رهبران اين كشورها به علت 
گرايش ذاتی خود به غرب و گرايش های 
وهابی تنها راه نجات خود از اين وضعيت 
را تالش و همكاری پيدا و پنهان با دنيای 
غرب به منظور تضعيف نفوذ ايدئولوژيك 
ايران در خاورميانه ديدن��د. پس بر اين 
اس��اس هرگونه ناآرامی داخلی در ايران 
را در جهت منافع خود لحاظ كردند. در 
بين كشورهای محافظه كار عرب، امارات 
به دلي��ل ادعاهای غير واقع��ی در مورد 
جزاي��ر ايرانی خليج فارس و عربس��تان 
س��عودی نيز به علت رقابت سنتی اش 
با اي��ران ب��رای رهبری جهان اس��الم و 
خاورميانه، آشوب های فتنه گرايانه اخير 

را مكانی مناسب برای دنبال كردن منافع 
خ��ود ديدند. حركت ه��ای منافی عرف 
ديپلماتيك سفارتخانه های اين دو كشور 
به ويژه در حوادث روز عاشورا به اوج خود 
رسيد. رضا رفيعي يكی از رابطان سفارت 
امارات درباره همكاری خ��ود با عوامل 
امنيتی س��فارت امارات به نكات جالبی 

اشاره می كند:
م��ن درتل��ه س��رويس هاي اطالعاتي 
امارات گرفتارشدم ومجبوربه همكاري 
و اطالع  رساني فعاليت هاي خود به آنان 
بودم. مدت همكاري من حدود 2 سال به 
طول انجاميد در اين مدت برای اطالعات 
ارايه ش��ده به اين س��رويس ها ماهانه 5 
هزاردرهم ام��ارات درياف��ت مي كردم 
)اعترافات تكان دهنده اعضای اصلی...، 

17 مرداد 1388(.
هرچند نق��ش عوامل بيگان��ه در ايجاد 
آش��وب در برخی مس��يرهای عزاداری 
روز عاش��ورا در تهران از سوی مقام های 
كشورمان انكارناپذير اعالم شد اما در اين 
ميان به نظر می رسد در مقايسه با توجه 
به نقش برخی قدرت های غربی، آنچنان 
كه بايد به نقش عربستان سعودی و افراد 
مرتبط با اين كشور توجه نشده است. چرا 
كه برخی از سرنخ اتفاق های غيرمترقبه 
و موضوعاتی كه در روز عاشورا در تهران 
اتفاق افتاده اس��ت به كش��ور عربستان 

سعودی برمی گردد. 
عربستان با ارتباط گيری با برخی عوامل 
اوباش��گر و تغذي��ه مالی آنه��ا، با صرف 
هزينه های هنگفت برای انجام اقدام های 
تحريك كننده و آن هم به طور مشخص 
در موضوع ساختارشكنی مذهبی اجير 
كرده بود.سعودی ها با توجه به نگاه منفی 
ايرانيان به آنها برای اين منظور از عوامل 
مس��تقيم خود اس��تفاده نكرده و سعی 
كرده اند با واسطه های خود به اين اقدام 

مقام های رسمی 

فرانسه از هامن 

آغاز اغتشاش ها 

در تهران از 

برخورد حافظان 

جان، مال و 

ناموس مردم 

با آشوبگران 

از آنچه تالش 

مردم ایران 

برای دستیابی 

به دموکراسی 

و آزادی 

می خواندند 

حامیت کردند
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و مب��ادرت ورزند. اين گون��ه حركت های 
مداخله گرانه در حالی اس��ت كه دولت 
عربس��تان همزم��ان دولت اي��ران را به 
دخالت در يمن و منطقه شيعه نش��ين 
خود متهم می كردند)تابناك: س��فارت 

عربستان و...، 10 دی 1388(.

نتيجه گيری
عدم رعايت معاهدات بين المللی 
در مورد احترام به حق حاكميت كشورها 
توس��ط ديپلمات ها و س��فارتخانه های 
ايران همواره ب��ه عنوان يكی از ادعاهای 
رسمی و غير رسمی دولت های غربی و 
حاميان منطقه ای آنان مطرح بوده است، 
به گونه ای كه رس��انه های اين كشورها 
به طور مداوم اخب��ار جهت داری را عليه 
كش��ور و ديپلمات های ايرانی انتش��ار 
می دهند. اما بررس��ی عملكرد برخی از 
س��فارتخانه ها و ديپلمات ه��ای همين 
كش��ورها در حوادث پ��س از انتخابات 

واقعيت های ديگری را آشكار می كند.
به دنبال اغتشاش های پس از انتخابات، 
برخی از س��فارتخانه ها و ديپلمات های 
مقي��م ته��ران به ويژه س��فارتخانه های 
كشورهای انگلستان، فرانس��ه، ايتاليا، 

عربستان س��عودی و امارات با پشت پا 
زدن به تمامی اصول و معاهده های بين 
المللی به ويژه معاهده وين نقش مخربی 
در تشديد آشوب ها و تحريك رسانه های 
غرب��ی و مخال��ف نظ��ام در حمايت از 
فتنه گران ايفا كردند. اين كشورها با سوء 
استفاده از كارمندان محلی و در برخی از 
موارد حضور علن��ی ديپلمات های خود 
با نمادهای س��بز در ميان آشوبگران به 

دخالت آشكار در امور كشور پرداختند.
جال��ب آنك��ه در اي��ن بي��ن نوع��ی از 
هم��كاری، هماهنگ��ی و تقس��يم كار 
ميان سفارتخانه های اين كشورها قابل 
رديابی است. گرچه هوشياری نيروهای 
امنيتی كش��ور مانع از آس��يب رساندن 
بيش��تر به منافع ملی ش��د، ولی پنهان 
ماندن زوايای مهمی از اقدام های خالف 
عرف ديپلماتيك اين كش��ورها به ويژه 
ارتباط های پنهان مقام های امنيتی اين 
كشورها در پوش��ش مراوده های عادی 
ديپلماتي��ك با برخی از نق��ش آفرينان 
و نخبگان مردود در ن��زد ملت، نيازمند 
واكاوی و اطالع رسانی بيش��تر به افكار 

عمومی است. 

پی نوشت ها
1- در 11 سپتامبر 1973 در كشور ش��يلی حكومت قانونی سالوادور آلنده 
به وس��يله كودتايی كه طراحی آن را سيا و س��فارتخانه آمريكا در اين كشور بر عهده 
داشتند سرنگون شد. به دنبال اين اقدام مداخله جويانه  18 سال ديكتاتوری بر شيلی 

سايه افكند. 
2- يكی از افرادی كه موضع گيری علنی درباره اين ماجرا داش��ت و رسماً مسئوالن 
قضايی را به توهم توطئه متهم كرد، صادق زيبا كالم، اس��تاد علوم سياسی دانشگاه 
تهران بود. زيباكالم، ديدار رس��ام تحليلگر سياسی سفارت انگلس��تان در تهران را با 
برخی از كانديداهای انتخابات و ارتباط گسترده او با فعاالن سياسی اصالح طلب وظيفه 
عادی ديپلماتيك خواند و اين اقدام قوه قضائيه را تالشی برای پر رنگ جلوه دادن نقش 

سفارت های خارجی در حوادث بعد از انتخابات خواند.
 پس از زيباكالم، تعداد ديگری از فعالين سياس��ی اصالح طلب هم از اس��اس نقش 
س��فارتخانه های خارجی را منكر ش��دند. به طور مثال، فائزه هاشمی رفسنجانی در 
مصاحبه ای، اعتراف های حسين رسام را مورد اشاره قرار داد و انجام اين اقدام ها را صرفا 

انجام وظيفه از سوی او دانست.

روز پس از 

آزادی  ریس، 

»پیررسمی«یکی 

از مقام های ارشد 

سابق امنیتی 

فرانسه، با تأیید 

همکاری امنیتی 

و جاسوسی این 

شهروند فرانسوی 

با سفارت 

فرانسه در تهران 

وظیفه ریس 

را اقدام های 

اطالعاتی 

ازسیاست 

داخلی ایران و 

موضوع های 

هسته ای این 

کشور به سیستم 

اطالعاتی فرانسه 

توصیف می کند

3- رس��ام از افرادي همچون عطريانفر، س��عيدليالز و شمس الواعظين به 
عنوان مرتبطين مهم خود نام  برد و افزود: سفارت انگليس از طريق بخش 
صدور ويزا نيز اقدام به جمع آوري اطالعات و ارتباط گيري با افراد مستعد 
مي كرد. در برابر اين اسناد غير قابل انكار و به ويژه پس از اعترافات ابطحی و 
عطريانفر، ميرحسين موسوي در واكنش بالفاصله با سايت خود مصاحبه 
كرد و با اشاره به آنچه كه آن را دروغ  پراكنی های رسانه غيرملی و برخی افراد 
و تريبون ها مي ناميد، گفت: به رغم ادعای مخالفان، اين جنبش حق طلبانه 

و معنوی كوچك ترين ارتباطی با خارج ندارد.
4-كلوتيد ريس دانشجوی فرانسوی موسسه علوم سياسی ليل به منظور 
پيگيری موضوع پايان نامه دكترايش باعنوان »تاريخ وجغرافی درمدارس 
و كتاب های آموزش��ی ايران پس از انقالب 1979« به اصفهان سفركرده 
بودودراين مدت به تدريس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان مشغول بود. 
اين تبعه فرانسوی بعدها با هوشياری نيروهای امنيتی كشور شناسايی و 
بازداشت گرديد. دادگاه ريس را جمعاً به 10 س��ال زندان محكوم كرد اما 
با توجه به شرايط خاص او مورد رأفت اس��المی و ترحم نظامی جمهوری 
اسالمی قرارگرفت و حبس وی به پرداخت جزای نقدی به ميزان 3 ميليارد 

ريال تبديل شد.
روز پس از آزادی  ريس، »پيرسرمی«يكی از مقام های ارشد سابق امنيتی 
فرانس��ه، با تأييد همكاری امنيتی و جاسوسی اين ش��هروند فرانسوی با 
سفارت فرانس��ه در تهران وظيفه ريس را اقدام های اطالعاتی ازسياست 
داخلی ايران و موضوع های هسته ای اين كشور به سيستم اطالعاتی فرانسه 
توصيف می كند. هرچند اين اظهارات باتكذيب دولت فرانسه روبه روشده 
است، انديشيدن در آن و توجه به تيزهوش��ی مأموران اطالعاتی ايران در 
حراست از محيط فيزيكی و مجازی كش��ور، جای تقدير و قدردانی دارد 

)كلوتيدريس، واقعاً جاسوس فرانسوی ها بود، 28 ارديبهشت 1389 (.

فهرست منابع
1- ذوالعي��ن، پروي��ز)1384( حق��وق ديپلماتي��ك. ته��ران: 

دفترمطالعات سياسي وبين المللي تهران، چاپ دوم.
2-ضيايی بيگدلی، محمدرض��ا)1382( حقوق بين المل��ل. تهران: كنج 

دانش، چاپ نوزدهم.
3-نادری، شبنم) 10 مرداد 1388 ( بررسي نقش انگليس در وقايع اخير 

ايران موج سواران انگليسي. كيهان. ص 12.
سايت ها

1- اعتراف��ات تكان دهنده اعضای اصل��ی ستادميرحس��ين) 17 مرداد 
)1388

10949=http://www.bushehrnews.com/fa/pages/?cid
2- ايتاليا 70 رواديد براي اغتشاشگران ايراني صادر كرد )18 تير 1388(
http://www.irandiplomacy.ir/modules/news/article.

3595=php?storyid
3-در ناآرامی های تهران به شركت كنندگان در اغتشاشات پناه می داديم) 

19 مرداد 1388 (
h t t p : / / w w w . s e e m o r g h . c o m / n e w s / d e f a u l t .

38254=conid&2075=aspx?tabid
3-ديپلمات ه��اي انگليس��ي تماس هاي مس��تمري با س��تاد موس��وي 

داشتند)17 مرداد 1388 (
h t t p : / / w w w . f a r s n e w s . c o m / n e w s t e x t .

8805170931=php?nn
4-سفارتخانه های غربی، دوربين جاسوسی سيا در تهران) 4 دی 1388 

)
34255=http://www.inn.ir/newsdetail.aspx?id

5-س��فارت عربس��تان و وهابيون در حوادث روز عاش��ورای تهران نقش 
داشتند) 10 دی 1388 (

95536=http://www.asriran.com/fa/pages/?cid
ب��ود فرانس��وی ها  جاس��وس  واقع��اً  كلوتيدري��س،   -6 

)28 ارديبهشت 1389(
99134=http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid

7- نقش گس��ترده س��فارت انگليس در آش��وب هاي تهران) 17 مرداد 
)1388

624517=http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId w
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بررسی نقشNGO ها در انقالب های مخملی

از كاپودوكيا  تا  ستادهای شورش

ماجرای دوريان گری شباهت زيادی به سرگذشت طيف تندرو اصالح طلبان ايران 
دارد. آنها ك��ه روزی روزگاری خ��ود را پايبند به انديش��ه های امام 
خمينی)ره( می دانس��تند به نقطه ای رس��يده اند كه فرسنگ ها از 
آنانديشه ها دور شده اند. آنها از استكبارس��تيزی به سكوت در برابر 
استكبار و يا حتی همراهی با آن رس��يده اند. برخی از آنها همچون اكبر گنجی 
در بال اشكال بودن همجنس بازی سخن س��رايی می كنند و بعضی ديگرشان 
وجود ام��ام زمان)عج( را م��ورد ترديد قرار می دهند. مدت هاس��ت كه رئيس 
جمهور امريكا، گروهك تروريستی مجاهدين خلق و سلطنت طلب ها حاميان 
سرس��خت اصالح طلبان به ش��مار می رون��د! مأنوس ش��دن اصالح طلبان با 
انديشه های روشنفكران غربی و تغذيه آنان از خوراك های »ايسمی«- پلوراليسم، 
ماركسيسم، اومانيسم و...، تحسين های پی در پی غربی ها از اخت شدن اصالح 
طلب ها با مكاتب فكری غرب و تحريك حس خودشيفتگی در وجود اصالح طلبان 
سبب رخ دادن يك انقالب نرم و مخملی درانديشه اين گروه سياسی شد كه اين 
انقالب انديشه ای آنان را به سمت تالش برای تحقق يك انقالب مخملی در فضای 
حقيقی ايران و در جريان انتخابات رياست جمهوری دهم كشاند. بر اين منوال، 
فهم تالش جمعی اصالح طلبان برای پياده سازی پروژه انقالب مخملی در ايران 
منوط به آگاهی از اين نكته مهم اس��ت كه انقالب مخملی ابتدا در تفكر فردی 
اصالح طلبان رخ داده است. تغييرانديشه ها، باورها، ارزش ها و هنجارهای موجود 

در يك فرد را انقالب مخملی می گويند. 

 آيا تالش اصالح طلبان برای انقالب مخملـی در ايران توهم 
است؟

پروژه انقالب هوشمند و مخملی در جهان معاصر و همين سال های نزديك در 
چندين كشور از جمله جمهوری های تازه استقالل يافته شوروی به اجرا در آمد 

كه برخی موفقيت آميز بود و برخی ديگر نيز به ديوار شكست خورد. مطالعه و بررسی اين 
انقالب ها برای آنانی كه شايد هنوز تالش اصالح طلبان برای تحقق انقالب هوشمند در ايران-
پس از انتخابات رياست جمهوری دهم- را مورد شك قرار می دهند می تواند روشنگر باشد. 

 انقالب گل رز در گرجستان
همه چيز از يك انتخابات شروع شد. نوامبر سال 2003 بود كه در جريان انتخابات 
پارلمانی گرجستان، »ائتالف گرجستان نو« به رهبری ادوارد شواردنادزه- رئيس جمهور- و 
»ائتالف تروئيكای گرجستان« به رهبری ميخائيل ساكاشويلی، زوراب ژوانيا-رئيس قبلی 

پارلمان- و خانم نينوبورجانادزه- رئيس پارلمان- در مقابل هم قرار گرفتند. 
نظرسنجی »انستيتو جامعه باز« تحت نظر بنياد امريكايی سوروس از پيروزی ائتالف تروئيكا-

مخالفان دولت- خبر می داد اما نتايج شمارش آرا از پيروزی ائتالف گرجستان نو-حاميان 
دولت- حكايت می كرد. با اعالم نتيجه اوليه انتخابات، حدود 15 هزار نفر از هواداران ائتالف 
تروئيكا ضمن اعتراض به نتيجه، گروه حاكم و پيروز را به تقلب در انتخابات متهم كردند. 
معترضان با ساماندهی »جنبش كمارا«سر به آشوب برداشته و با تجمع در برابر ساختمان 

رياست جمهوری و اماكن دولتی، مردم را به مخالفت با نتيجه انتخابات فراخواندند. 
معترضان به در پيش گرفتن شيوه مبارزه مسالمت آميز به نيروهای ارتش و پليس، گل 
رز هديه می دادند. در روز افتتاح پارلمان، معترضان وارد مجلس شده و ادوراد شواردنادزه-

رئيس جمهور- را كه در حال سخنرانی بود وادار به ترك مجلس كردند. آنها با ورود به كاخ 
رياست جمهوری، از رئيس جمهور خواستند ظرف 45 دقيقه از قدرت كناره گيری كند. 
رئيس جمهور زير فشار مخالفان تاب نياورد و سرانجام معترضان توانستند انقالب گل رز را 

در گرجستان محقق كنند. 

 پشت پرده انقالب گل رز و نقش NGOها
برای تحليل واقعی انقالب رز، آگاه ش��دن از آن چه در پس پرده اين ماجرا بوده 
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»دوریان گری« عنوان یکی از فیلم های سینامیی تولید هالیوود است که زندگی فردی به نام »دوریان گری« را به تصویر می کشد. »دوریان گری« جوان زیبایی است که برای تحصیالت کالج به 

شهری دیگر سفر کرده و پس از سال ها دوری به زادگاهش لندن باز می گردد.  دوریان که جوانی سامل و رس به راه است پس از بازگشت به زادگاهش با مردی به  نام »هری« آشنا می شود که این 

آشنایی به وقوع یک »انقالب نرم« در اندیشه و سپس رفتار او منتهی می شود.  »هری« که مردی فرصت طلب و س��خنور است به ادیان آسامنی اعتقادی ندارد و زندگی را در یک جمله معنا 

می کند:  » لذت، لذت و باز هم لذت«.  او خودش را به دوریان نزدیک کرده و در نخستین جمله از گفت وگویش با او، زیبایی و جذابیت دوریان را تحسین می کند. در حقیقت، هری این نکته 

روانشناس��انه را به خوبی می داند که برای یک جوان، هیچ هدیه ای باالتر از تعریف و متجید از ظاهر و ویژگی های او نیس��ت. هری با این حرکت حساب شده، به پنبه خودشیفتگی در وجود 

دوریان آتش می زند. او بالفاصله پس از تحسین زیبایی این جوان، پاکت سیگارش را جلو دوریان می گیرد و او را دعوت می کند تا طعم تجربه های جدید را بچشد و دوریان هم هر چند با اکراه، اما 

می پذیرد.  دومین اقدام هری، سفارش کشیدن تصویر دوریان روی یک تابلو نقاشی است. نقاش، این تصویر را با چنان ظرافتی ترسیم می کند که هر بیننده ای مجذوب آن می شود.  هری، لحظه 

به لحظه در کنار تحسین زیبایی دوریان و ضمن القای فلسفه لذت گرایانه و روشنفکرانه خودش درباره زندگی به اندیشه او، پای دوریان را به میخانه ها و اماکن فساد باز می کند. دوریان جوان 

که تا این زمان، چنین لذت هایی را تجربه نکرده است به راحتی در بازی شطرنج مخملی هری، »کیش و مات« می شود.  جهان بینی، ایدئولوژی و بنیان فکری دوریان در مورد زندگی از این رو 

به آن رو می شود. این دوریان با آن دوریان هیچ شباهتی ندارد. او از هیچ اقدام خالفی منی گذرد. سال ها به همین منوال می گذرد و دوریان در این توهم سیر می کند که همه او را می پرستند! او 

پس از سال ها لذت جویی و گمراهی رسانجام به پوچی می رسد. از کنار مردم که می گذرد نفرت آنها از خودش را با متام وجود ملس می کند. او در پس جربان گذشته بر می آید اما. . . توسط هری 

کشته می شود. هری او را در اتاقی حبس کرده و در آتش می سوزاند.
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30 خرداد 88 - ادامه اعرتاضات خياباين حاميان موسوي در تهران و كشته شدن 

تعدادي از آنها 

30 خرداد 88 - قتل ندا آقا سلطان و انتشار گسرتده صحنه قتل در رسانه هاي ضد انقالب 
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اجتناب ناپذير است. با كنار هم قرار دادن موارد زير، پشت پرده اين انقالب آشكار می شود:  
- دولت امريكا در نخستين واكنش نسبت به بحران گرجستان، ضمن حمايت از معترضان 

مدعی شد كه در انتخابات اين كشور تقلب شده است. 
- اتحاديه اروپا هم در ابعاد مختلف رسانه ای و ديپلماتيك، حمايت از معترضان را در دستور 
كار خود قرار داد.  - بنياد جورج س��وروس، نقش پررنگ��ی را در حمايت مالی و معنوی از 
معترضان انتخابات گرجستان و ساماندهی آنان ايفا كرد. اين بنياد چهل نفر از همكاران خود 
را همراه با بودجه كافی- دو ميليون و پانصدهزار دالر- در اختيار »الكس��اندر لومايا« دبير 
شورای امنيت گرجستان و وزير سابق آموزش و پرورش، كه يكی از سرشاخه های مخالفان 
بود قرار داد. بنياد سوروس همچنين يك ش��بكه تلويزيونی را در اختيار »جنبش كمارا« 
گذاشت.  »پاول البريكو« نويسنده و كارشناس پايگاه خبری-تحليلی ولترنت در گزارشی 
به بررسی انقالب رز گرجستان پرداخته و می گويد:  »اعتراضاتی كه غرب آن را خودجوش 
می ناميد بر دو عنصر بنا شده بود: اولی اين كه گفته شد ثبت نام های انتخاباتی نادرست بوده 
و دوم اين كه، نتايج انتخابات با آخرين نتايج نظرسنجی ها تفاوت دارد. اما مسأله اينجا بود 
كه اين اتهامات، توسط همان »بنياد ملی دموكراتيك« اعالم شد كه هر چند در ظاهر يك 
سازمان مردم نهاد امريكايی) NGO( بود اما در حقيقت، تحت نظر »هيأت ملی دموكراسی« 

به رهبری مادلين آلبرايت وزير خارجه سابق امريكا فعاليت می كرد.«
- بالفاصله پس از پيروزی انقالب رز، كاخ سفيد آمادگی خود را برای همكاری با دولت برآمده 
از اعتراضات اعالم كرد. جرج بوش رئيس جمهوری امريكا نيز با سفر به گرجستان، با تجليل 
از ميخائيل ساكاشويلی- رهبر مخالفان- گرجستان را مشعل آزادی برای منطقه و جهان 
ناميد. او گفت:  » شما در اينجا تنها با يك گل سرخ كه در دستتان بود و با قدرت اعتقادتان 

آزادی را به دست آورديد.«

 انقالب پرتقالی در اوكراين
اين بار هم همه چيز با يك انتخابات ش��روع شد. با نزديك ش��دن پايان دوره دوم 
رياست جمهوری »لئونيد كوچما« در سال 2004، اوكراين در آستانه برگزاری سومين دوره 
انتخابات رياست جمهوری قرار گرفت. در اولين مرحله انتخابات اوكراين هيچكدام از كانديداها 
نتوانستند اكثريت آرا را به دست آورند. انتخابات با حضور دو كانديدا يعنی ويكتور يانوكوويچ 
55 ساله- نامزد مورد حمايت دولت اوكراين و روسيه- و ويكتور يوشچنكو 50 ساله- نخست 

وزير سابق اوكراين و مورد حمايت غرب- به دور دوم كشيده شد. 
يك شنبه اول آذر 1383 با اعالم نتيجه انتخابات و پيروزی ويكتور يانوكوويچ- نامزد مورد 
حمايت دولت- مخالفان به رهبری ويكتور يوشچنكو- كانديدای شكست خورده- دولت را به 
تقلب در انتخابات متهم كرده و اعتراضات گسترده ای را سامان دادند. شب دوشنبه دوم آذر، 
معترضان با شنل های پرتقالی)نارنجی رنگ( در ميدان استقالل كيف-پايتخت اوكراين- جمع 
شده و عليه تقلب در انتخابات شعار دادند. فشارهای معترضان نتيجه داد و با عقب نشينی 

دولت، كانديدای شكست خورده بر مسند قدرت نشست. 

 پشت پرده انقالب پرتقالی و باز هم NGO ها
در انقالب نارنجی اوكراين هم پرده ها را كه كنار بزنيم به اموری متشابه با آنچه در 

گرجستان اتفاق افتاد بر می خوريم. 
- ويكتور يوشچنكو نامزد اپوزيسيون انتخابات از حمايت تمام عيار واشنگتن برخوردار بود. 
نيويورك تايمز در گزارشی نوشت:  » انقالب نارنجی اوكراين از مدت ها پيش تدارك ديده شده 

بود و دولت بوش دست كم 65 ميليون دالر برای اين انقالب هزينه كرده است«. 
- بنياد ملی برای دموكراسی، مؤسسه خانه آزادی و انستيتو جامعه باز متعلق به جورج سوروس 

حمايت همه جانبه خود را نثار ويكتور يوشچنكو و معترضان كرد. 
- سازمان های غيردولتی)NGO ها( نقش به سزايی در ساماندهی اعتراضات و بسيج عمومی به 
ويژه كشاندن پای جوانان به كارزار اعتراض ايفا كردند. مؤسسه جامعه باز سوروس با ساماندهی 
جنبشی از جوانان به نام »جنبش پورا«، در راستای مردمی بودن اين اعتراض قدم برداشت. 
جنبش پورا كه مورد حمايت »ائتالف سازمان های غيردولتی اوكراين برای آزادی انتخاب«- 
مورد حمايت مستقيم سفارتخانه های امريكا و انگليس در كيف- بود با كپی برداری از مدل 

جنبش های دانشجويی اوپتور در صربستان و كمارا در گرجستان تشكيل شد. 

 انقالب الله ای قزقيزستان
اين بار هم همه چيز از يك انتخابات شروع شد. اين دفعه نوبت قرقيزستان 
بود. در مرحله نخست انتخابات شوراهای محلی و استانی قرقيزستان كه در اكتبر 
200 4 برگزار شد حزب »برمت« وابسته به دختر عسگر آقايف- رئيس جمهور- 60 
درصد آرا را به دست آورد. در اين شرايط، جنوبی های كشور احساس كردند كه با 

تشكيل پارلمان اينده از قدرت دور می مانند.
 از سوی ديگر، دو مخالف آقايف يعنی »فيلكس كولوف«- وزير امنيت پيشين- و 
»باقی اف«- نماينده پارلمان- كه هر دو بركنار شده بودند با يكديگر متحد شدند. 
حلقه سوم معترضان را هواداران خانم »اتونبايا«- وزير خارجه سابق قرقيزستان كه 
صالحيتش برای انتخابات پارلمانی رد شده بود- تشكيل دادند كه با نام »جنبش 
آتايورت«) س��رزمين پدری( اعالم وجود كردند. مخالفان، در ژانويه 2005 در 
حالی كه پارچه های قرمز و نارنجی در دست داشتند مقابل پارلمان سر به اعتراض 
برداشتند.   دور اول انتخابات پارلمانی در فوريه 2005 برگزار شد اما با اعالم نتايج 
كه به نفع حاميان رئيس جمهور بود، مخالفان دولت را به تقلب متهم كرده و جنوب 
كشور را متشنج كردند. مرحله دوم انتخابات در شرايطی برگزار و نتايج آن اعالم 
شد كه معترضان با خشونت به غارت اماكن دولتی دست زده و توانستند وارد كاخ 
رياست جمهوری شوند. رئيس جمهور به مسكو پناهنده شد و باقی اف به عنوان 

رئيس جمهور موقت بر اريكه رياست جمهوری تكيه زد. 

 پشت پرده انقالب گل الله و اين بار هم NGO ها
در انقالب نرم قرقيزستان هم عوامل خارجی و داخلی به فعال سازی 
نهاده��ای غيردولتی)NGO ها( برای رس��يدن به اهداف خود اق��دام كردند. 
سازمان های امريكايی تعداد زيادی كافی نت در اين كش��ور راه اندازی كردند تا 
»جنبش مقاومت جوانان كلكل« اخبار مربوط به اعتراضات را با سرعت به تمام 
دنيا مخابره كند. از سوی ديگر، مشخص شد كه خانم »روزا اوتانبايا« از رهبران 
انقالب، ارتباط تنگاتنگی با بنياد جورج سوروس دارد و از اين بنياد كمك های مالی 
دريافت می كند. بر اساس گزارش سفير امريكا در قرقيزستان سازمان هايی همچون 
»انستيتو دموكراتيك ملی«، » انستيتو بين المللی جمهوريخواه« و »بنياد اوراسيا« 
از سازمان های مردم نهاد و غيردولتی فعال در ساماندهی اعتراضات بوده اند. بنا 
به گزارش سفير امريكا در اين كشور، 50 سازمان غيردولتی)سمن، NGO( در 
جريان انقالب نرم قرقيزستان در راستای بسيج نيروها و گسترش دامنه مخالفت ها 

فعاليت داشتهاند. 

 اصالح طلبان مدل انقالب نرم را از كجا الگو گرفتند؟
در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم از محافل 
ستادي و تبليغاتي اصالح طلبان فيلمي كشف ش��د كه نامش »ديكتاتور را 
سرنگون كن« بود. اين فيلم مس��تند كه تا كنون الهام بخش چهار انقالب 
مخملي در كشورهاي صربستان، گرجس��تان، اوكراين و قرقيزستان بوده 
است، اين بار سر از محافل و ستادهاي انتخاباتي طيف اصالح طلب ايران در 
آورد تا تجربه پنجم خود را ركورد بزند. هر چند تهيه كننده اصلي فيلم يك 
مؤسسه بين المللي به نام »بنياد ترويج دموكراسي« است اما براي استفاده 
اصالح طلبان فارسي زبان توس��ط خانم »ش – آ« ترجمه شد و »ن-ص« - 
يكي از كارمندان يك نهاد خاص – ويراس��تاري و گويندگي اصلي آن را بر 
عهده گرفت. »س-آ«، »م- ا«، »ب-ش« و »ه – م« از ديگر عوامل تهيه نسخه 
فارسي اين فيلم هستند. اين مستند براساس يك ش��يوه روايي، چگونگي 
شكل گيري جنبش مخالفان »اس��لوبودان ميلوشويچ« رئيس جمهور وقت 
صربستان در سال 2000 را به تصوير كشيده است. طراحان جنبش موسوم 
به سبز در ايران نيز با يك كپي برداري و الهام گيري مستقيم و دقيق از اين 
فيلم، تمام تالش خود را به كار بردند تا با اجراي مو به موي آموزه هاي آن به 
خواس��ته هاي خود – يعني تصاحب صندلي هاي قدرت – دست يابند. در 

بنياد جورج سوروس، نقش پررنگی را در حمايت مالی و معنوی از معترضان انتخابات 
گرجستان و سـاماندهی آنان ايفا كرد. اين بنياد چهل نفر از همكاران خود را همراه 
با بودجه كافی- دو ميليون و پانصدهزار دالر- در اختيار »الكسـاندر لومايا« دبير 
شورای امنيت گرجستان و وزير سابق آموزش و پرورش  كه يكی از سرشاخه های 
مخالفان بود، قرار داد. بنياد سـوروس همچنين يك شبكه تلويزيونی را در اختيار 

»جنبش كمارا« گذاشت.

پشت پرده انقالب گل رز
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30 خرداد 88 - بيانيه شامره پنج موسوي: انتخابات باطل شده و توسط هيأت 

يب طرف انتخابات مجدد برگزار شود . 

حقيقت، اصالح طلبان ايران با توسل به شيوه »شبيه سازي عيني« اينگونه 
فرض كردند كه ايران، صربستان است و محمود احمدي نژاد هم اسلوبودان 
ميلوشويچ! در اين فيلم، يك گروه دانشجويي به نام اوت پور )otpor( در حالي 
فعاليت هاي خود را عليه ميلوشويچ آغاز مي كنند كه مقر خاصي ندارند و در 
كافه ها و كافي شاپ ها جلسه مي گذارند. آنها كه همواره برانجام اقدامات بدون 
خشونت تأكيد  مي كنند، مهم ترين ابزار ارتباطي خود را »تلفن هاي همراه« قرار 
داده و از اين طريق با سرعتي اعجاب آور، برنامه هايشان را اطالع رساني كرده 
و پيش مي برند.  در بخش هاي متعددي از اين فيلم، مخالفان رئيس جمهوري 
وقت صربستان همواره در راستاي اين شعار قدم برمي دارند: »هركسي جز 
ميلوشويچ«. اصالح طلب ها نيز ماه ها پيش از آغاز تبليغات انتخاباتي ضمن 
ارائه تصويري كدر و غيرقابل پذيرش از احمدي نژاد و القاي »شرايط بحراني 
در كش��ور« همواره اين محور تبليغاتي را ترويج مي دادند: »هركس��ي جز 
احمدي نژاد.«! در يكي از سكانس هاي فيلم، جلسه توجيهي گروه معترض 
»وت پور« نشان داده مي شود كه در آن تأكيد  مي شود»رژيم غير دموكراتيك، 
رژيمي است كه يك گروه كوچك در رأس آن اس��ت و با ابزارهاي سركوب 
مانند قوه قضائيه و رسانه هاي جمعي اوضاع را كنترل مي كند« سپس براي 
حاضران يك »هرم« رسم مي شود: »مردم فكر مي كنند راه سرنگوني قطع 
رأس هرم است اما ما به دنبال انقالب نيستيم، ما خواهان دموكراسي هستيم و 
رژيم حاكم را با انتخابات و رفراندوم سرنگون مي كنيم«. ميرحسين موسوي و 
مهدي كروبي هم بارها چه در اوان تبليغات انتخاباتي و چه در وقايع پس از آن 
»تغيير« سخن گفتند و به حاميان خود سفارش مي كردند بدون خشونت و با 

آرامش هدفشان را پيگيري كنند. 

 نقش NGO هـا در سـاماندهی، هدايت و تقويت انقالب 
مخملی در ايران

پروژه انقالب مخملی)انقالب هوشمند( در ايران را نبايد در بازه زمانی انتخابات 
رياست جمهوری دهم و حوادث پس از آن تعريف و تحليل كرد چرا كه آغاز اين 
پروژه به مدت ها پيش بر می گردد. سرويس های امنيتی غرب از سال ها پيش، 
مجموعه ای از فعاليت های زنجيره ای را در ايران آغاز كردند كه هدف نهايی 
آن بسترسازی نرم افزاری و س��خت افزاری برای جابه جايی قدرت در ايران 
بود.  آنها در اين فعاليت های زنجيره ای، نقش ويژه ای را برای س��ازمان های 
غيردولتی )NGO ها( تعريف كرده بودند و اين سازمان ها يكی از بسترهای 
اصلی پيشبرد اهداف اين سرويس ها طی ساليان اخير بوده اند.  سرويس های 
امنيتی غربی برنامه ها و اهداف خود را از طريق اين سازمان های غير دولتی 
در ايران سازماندهی كردهاند. آنها در اين راستا دو فاز عملياتی را كليد زدند:   
فاز نخست: تأسيس نهادهای غيردولتی در ايران  يا شناسايی و به كارگيری 
سازمان های غيردولتی همفكر با غرب كه می توان آن را مرحله »نهادسازی« 

نامگذاری كرد. 
فاز دوم: شناسايی و پرورش نيروهای مستعد همكاری و ايجاد شبكه ای از 
افراد همسو و همفكر با اهداف كشورهای غربی كه از اين مرحله با عنوان »شبكه 

سازی يا يارگيری« ياد می شود. 

 آن دوم خردادی از »كاپودوكيا« می گويد
»ی- س« يك��ی از افراد فعال در تحركات ض��د امنيتی، اطالعات 
جالبی در مورد چگونگی جذب شدن خود به سرويس های اطالعاتی غرب 
در لوای يك سازمان غيردولتی-ش��بكه اجتماعی- ارائه داده است. او كه از 
فعاالن دانشجويی يكی از دانشگاه های مطرح كشور بود، عالوه بر هدايت دو 
نشريه دانشجويی، مديريت يك NGO را هم بر عهده داشت. او با توصيه و 
راهنمايی يكی از دوستانش برای شركت در سميناری با موضوع حقوق بشر 
به شهر »كاپودوكيا«- تركيه- سفر می كند. خود او در اين باره می گويد:  »من 

به همراه 10 نفر ديگر از جمله دو خانم، هر يك با دريافت مبلغ يك ميليون تومان از جانب 
مؤسسه دعوت كننده خارجی به تركيه سفر كرديم. در فرودگاه مورد استقبال سه نفر از 

اعضای NGO برگ سفيد به مديريت آقای اورال قرار گرفتيم.«
اين تيم ده نفره در هتل مرمر كاپودوكيا اسكان داده می شوند. »ی- س« در اين هتل با 
دو نفر از بانوان فعاالن حقوق بشر هندوستانی آشنا می شود كه آنان نيز به  اين سمينار 
دعوت شده بودند. اين دو فعال سياسی هندی اظهار می كنند كه با شيرين عبادی و شهال 

الهيجی همكاری دارند. 
»ی- س« در ادامه اظهاراتش با اش��اره به اين كه  اين سمينار سه روز به درازا می كشد، 
می گويد:  »ما در اين جلس��ات آموزش��ی كه به صورت ميزگرد برگزار می شد اين گونه 
توجيه شديم كه اين سمينار در رابطه با تأثير NGO ها بر اقشار مختلف جامعه است. 
يك استاد امريكايی می گفت تالش ما فقط برای دموكراسی است و اين سمينار هم در 

ادامه سمينارهای قبلی است كه ما با ايرانی ها در تركيه داشته ايم«. 
»ی- س« همچنين از نشستن پای درس يك استاد صربستانی سخن گفته و تصريح 
می كند:  »اين فرد صربس��تانی با بيان خاطرات خود در مورد انقالب پتر صربس��تان، 
تجربه های خود را درباره چگونگی تحريك مردم، كشاندن آنها به خيابان و شگردهای 
انتش��ار اخبار در بين مردم به ما آموزش می داد. او در مورد ميتينگ ها و اعرتاضات آرام 
و به دور از خش��ونت و اين كه چطور می توان در جريان تظاهرات، پوشش رسانه ها را به 
دست آورد صحبت می كرد. استاد امريكايی نيز، شرايط داخلی ايران را تحليل می كرد و 

تكنيك های بهره گيری از اقوام مختلف ايرانی را به ما ياد می داد«. 
بنا به گفته »ی- س«، در اين سمينار فنون مديريت NGO ها برای اثرگذاری بر مردم 
و بسيج آنان آموزش داده شده اس��ت. مجريان س��مينار مكرر تأكيد می كردهاند كه 
فراگيری اين آموزش ها برای اثرگذاری بر تحوالت آتی ايران ضروری است. آنها از تحوالت 

آتی ايران با عنوان »تحوالت مخملين« ياد می كرده اند. 
»ی- س« می گويد كه مسئوالن سمينار آنها را به تشكيل NGO برای اهداف حقوق 
بشری، دموكراسی و حقوق زنان تشويق می كرده اند. او می افزايد:  » به ما می گفتند برای 
رسيدن به اهدافمان بايد مطالبات اليه های گوناگون اجتماعی و صنفی مثل معلمان و 
كارگران  يا مطالبات قومی مثل كرد، ترك و بلوچ را دامن بزنيم. آنها می گفتند NGO ها 
بايد يك شعار اصلی داشته باشند و آن هم بايد در راستای حقوق بشر، دموكراسی، آزادی 

بيان و حقوق زنان باشد. 
اظهارات اين فعال سياسی دوم خردادی را اگر با اظهارات برخی متهمان پرونده اغتشاشات 
بعد از انتخابات تركيب كنيم، مدل بنياد جورج سوروس در بهره گيری از NGOها برای 
تحقق انقالب مخملی در اوكراين، قرقيزستان، گرجستان و صربستان به دست می آيد؛ 

مدلی كه يكی از طراحان و مجريان آن در ايران »يحيی كيان تاجبخش« بود. 

 هفـت مرحلـه انقـالب نـرم از زبـان فرزندخوانـده پـدر 
انقالب های هوشمند 

كيان تاجبخش نماينده بنياد جورج سورس در ايران كه از چندين سال پيش، طراحی 
تكنيك های انقالب هوشمند در كشورمان را عهده دار بوده و در جريان حوادث پس از 
انتخابات رياست جمهوری دستگير شد، مراحل هفتگانه انقالب نرم را اينگونه تشريح 
می كند:  » اولين آنها شناسايي و جذب نخبگان است يعنی شناسايي افراد و نخبگاني 
كه عالقه مند به همكاري نهادهاي امريكايي و اروپايي هستند. دومين اليه شبكه سازي و 
نهادسازي است كه از طريق معرفي پروژه هاي عملياتي صورت مي پذيرد و هدف آن وصل 
كردن نخبگان با توده ها ست. سومين اليه از طريق كارگاه هاي آموزشي است كه جزوه ها 
و مطالب مربوط به براندازي را در نهادها منتشر مي كند. چهارمين اليه حمله به پايه و 
ستون هاي نظام است كه از سه طريق انجام مي شود: اولين روش مشروعيت زدايي است 
كه در آن به باورها و اعتقادات مردم حمله شده و پايه هاي نظام را تضعيف مي كند، دومين 
روش اعتبارزدايي است كه با ناكارآمد نشان دادن مس��ئوالن و دولت، بی اعتبارشدن 
دستگاه هاي دولتي و نظام را بين مردم دنبال می كند و سومين روش اعتمادزدايي است 
كه در آن شايعه پراكني، تهمت زدن و نسبت دروغگويي به مسئوالن دادن با هدف ايجاد 

تنفر نسبت به مسئوالن در مردم صورت مي گيرد.«
تاجبخش در ادامه تبيين اين مراحل هفتگانه می فزايد:  »پنجمين اليه در فرآيند براندازي، 
دوقطبي ساختن جامعه است؛ دو قطبي ساختن جامعه يعني ايجاد شكاف بين مردم و 

جامعه با هدف جابه جايي افراد از سرمايه سنتي و مقدس به سرمايه ليبرال و غربي.«
او در مورد ششمين و هفتمين اليه فرايند براندازي نيز می گويد:  » در بحث انتخابات دو 
حالت وجود دارد حالت اول اين است كه نيروهاي ضد نظام در انتخابات موفق شده و وارد 
دولت شوند و از درون حكومت و استفاده از ابزار قانون به سمت تغيير جامعه و ارزش هاي 
سنتي حركت كنند كه نمونه آن گورباچف در روسيه است اما در صورتي كه نيروهاي 
مخالف نظام نتوانند در انتخابات موفق شوند به ناچار بايد از مرحله هفتم استفاده كنند. 
مرحله هفتم، نافرماني مدني است. نافرماني مدني با دعوت مردم براي تجمع در ميادين و 
شركت  در راهپيمايي هاي غيرقانوني كه منجر به اغتشاش و خشونت مي شود در پي فشار 

آوردن به نظام است تا نظام عقب نشيني كرده و جابه جايي در قدرت صورت گيرد.«

در جريان حوادث 

پس از انتخابات 

از محافل ستادي 

و تبليغايت 

اصالح طلبان 

فيلمي كشف 

شد كه نامش 

»ديكتاتور را 

رسنگون كن« بود. 

اين فيلم مستند 

الهام بخش چهار 

انقالب مخميل در 

كشورهاي مختلف 

بوده است
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مدام اين مش��كالت را بزرگ جل��وه مي دادند. آنها از 
باالبردن حقوق بازنشسته ها زياد صحبت مي كردند و 
از طرف ديگر با خرج هاي عجيب و غريبي كه در زمان 
تبليغات مي كردند به همه اين گونه القا شده بود كه اگر 
يوشچنكو رأي بياورد اوضاع اقتصادي دگرگون خواهد 
شد. البته پس از پايان درگيري ها، يانوكوويچ در دادگاه 
قانون اساسي اسنادي را ارائه كرد كه امريكايي ها براي 
انتخابات رياست جمهوري 90 ميليون دالر به حساب 

اطرافيان يوشچنكو ريخته بودند.  
مافي در ادام��ه مي گويد: تمامي اي��ن ماجراها تا روز 
انتخابات ادامه پيدا كرد و از صبح روز انتخابات در حالي 
كه تنها يك يا دو ساعت از آغاز رأي گيري نگذشته بود، 
مدام تماس ها و تلفن هاي تبري��ك بود كه بين مردم 
رد و بدل مي شد. حتي ما نيز كه حق رأي نداشتيم از 
اين تماس ها و پيامك ها بي نصيب نمانديم. بنابراين از 
همان صبح انتخابات فكر كرديم كه يوشچنكو قطعاً 

رئيس جمهور شده است. 
وي به اعالم خبر پيروزي يانوكوويچ توسط كميسيون 
انتخابات اوكراين اشاره كرد و افزود: زماني كه انتخابات 
به اتمام رس��يد و خبر پيروزي يانوكوويچ اعالم شد، 
هواداران يوش��چنكو به خيابان ها آمدن��د و در همان 
چادرهايي كه زمان تبليغات مس��تقر بودند، رفتند و 

شروع به اعتراض كردند.
مافي با اشاره به موقعيت جغرافيايي شهر كيف مي گويد:  
تمامي مركزيت سياسي اوكراين شامل مجلس،  كاخ 
رياس��ت جمهوري،  بانك مركزي و س��فارتخانه هاي 
كشورهاي خارجي در يكي از خيابان هاي كيف است 
كه طولش حداكثر يك كيلومتر است. ستاد يوشچنكو 
كه زمان تبليغات چادرهاي زي��ادي را در اين خيابان 
نصب كرده ب��ود، هواداران معترض خود را به س��مت 
اين خياب��ان هدايت ك��رد و نارنجي پوش��ان در اين 
چادرها مستقر شدند. به جرأت مي توانم بگويم كه با 
در نظر گيري طول و عرض خيابان و تعداد چادرهايي 
كه در آن نصب شده بودند،  حداقل جمعيتي كه در اين 
خيابان تجمع كرده بود،  حدود 20 هزار نفر بود،  اما به 
خاطر كوچك بودن خيابان همه فكر مي كردند كه كل 

مردم اوكراين در اين خيابان تجمع كرده اند. همه هم 
نارنجي پوش شده بودند.

وي ادام��ه مي دهد:  جالب اينجاس��ت ك��ه در حين 
تمامي شلوغي هاي كيف، خودروهاي سفارتخانه هاي 
خارجي به راحتي و بدون دغدغه در خيابان ها  حركت 
مي كردند و حتي فعاليت هاي خود را 24 ساعته  انجام 
مي دادند. آنها نمايندگان پارلمان اروپا را به اوكراين 
مي آوردند تا در حمايت از نارنجي ها سخنراني كنند. 
چراكه يكي از شعارهاي يوشچنكو پيوستن به اتحاديه 
اروپا بود و اين س��خنراني ها مي توانست اين شعار را 

باورپذير تر كند.
اي��ن ايراني مقي��م اوكراي��ن ب��ه ادام��ه اعتراضات 
نارنجي پوش��ان اش��اره مي كن��د و مي گوي��د: اي��ن 
چادر نشيني ها شش روز طول  كشيد و پس از شش روز 
معترضان به سمت مجلس رفتند و به راحتي مجلس را 
تسخير  كردند، سپس به سمت كاخ رياست جمهوري 
حركت كردند. تسخير مجلس كافي بود كه رأي نتايج 
انتخابات باطل اعالم شود و س��پس دستور برگزاري 

انتخابات جديد را بدهند. 
مافي تمامي اين وقايع را با وقايع ايران شبيه س��ازي 
مي كند و مي گويد: خود من در ايام انتخابات طرفدار 
ميرحسين موس��وي بودم، اما با ديدن كارناوال هاي 
تبليغاتي حاميان موس��وي در خيابان ها مدام به ياد 
وقايع اوكراين مي افتادم. روز پس از انتخابات نيز وقتي 
كه از خواب بيدار ش��دم و ديدم كه رسانه هاي حامي 
ميرحسين از تقلب مي گويند، متوجه شدم كه اينجا 
هم قرار است اتفاقاتي بيفتد. حتي همسرم به من گفت 
برويم ببينيم كه چادرها كجا برپا مي شوند. بنابراين 
هرچه بيشتر مي گذشت من بيشتر مطمئن مي شدم 

كه انقالب رنگي در ايران شكل گرفته است.
وي در پايان اضافه مي كن��د: من پس از انقالب رنگي 
اوكراين را هم ديدم. ب��اور كنيد نه تنه��ا هيچ كدام 
از وعده هاي نارنجي ها عملي نش��د،  بلكه وضع بدتر 
هم شد. فساد و فحشا در حكومت يوشچنكو تمامي 
اوكراين را فرا گرفت و وضعيت اقتصادي مردم بيش 

از پيش بدتر شد.

محم��د مافي با اش��اره ب��ه اين 
موضوع ك��ه وقايع اخي��ر ايران 
ش��باهت بس��يار زيادي به انق��الب رنگي 
اوكراين دارد،  مي گويد: هشت يا 9 ماه قبل 
از شروع انتخابات در حالي كه فقط اسامي 
كانديداها مطرح شده بود، ما شاهد واردات 
بسيار گسترده نوار و تي شرت هاي نارنجي 
به وسيله هواپيماهاي آمريكايي و انگليسي 
به اوكراين بوديم  و به حدي زياد شده بود كه 
ما را به فكر انداخته بود كه به سمت واردات 

اجناس نارنجي از ايران به اوكراين برويم.
وي در ادامه افزود: اين موضوع تا آنجا ادامه 
پيدا كرد كه يك روز ما متوجه ش��ديم كه 
مردم اوكراين عالقه بسيار زيادي به رنگ 
نارنج��ي پي��دا كرده اند و هم��ه از اجناس 
نارنجي اس��تفاده مي كنند و تقريباً حجم 
زيادي از اين مردم نارنجي پوش شده بودند. 
حتي به رغم اينك��ه تلويزيون اوكراين يك 
تلويزيون دولتي بود اما شاهد حضور مجريان 
و خواننده هاي نارنجي پوش در اين شبكه ها 
بوديم. اگرچه ما بعدها متوجه شديم كه اين 

موضوع برنامه ريزي شده است.
اين ايراني مقي��م اوكراين به آغ��از زمان 
تبليغات در انتخابات س��ال 2004 اشاره 
مي كند و ادامه مي دهد:  با شروع تبليغات 
انتخاباتي س��تاد ويكتور يوشچنكو رسماً 
اعالم كرد هركس براي اين ستاد كار كند و 
تبليغات انجام دهد روزانه دو دالر دستمزد، 
سه قوطي مشروبات و يك وعده غذاي گرم 
مي دهد. تنه��ا كافي بود كه فرد به س��تاد 
انتخابات��ي مي رفت و روزي يك س��اعت 
براي تبليغات وقت مي گذاشت. اين هزينه 
در حال��ي صورت مي گرف��ت كه وضعيت 
اقتصادي در اوكراين چندان مساعد نبود و 
به همين خاطر طرفداران رقيب او نيز براي 

دريافت غذا و پول به ستاد وي مي آمدند.

وي ادامه مي دهد: جالب اينجاست من در 
شركت خودم يك كارمند اوكرايني داشتم 
كه زمان تبليغات استعفا داد. من به او گفتم 
چرا مي خواهي از شركت بروي؟ او جواب 
داد كه براي حض��ور در تبليغ��ات ماهي 
1500 دالر مي پردازند چرا بايد اينجا كار 

كنم و 300 دالر بگيرم؟ 
مافي با اشاره به تبليغات گسترده و پر هزينه 
ستاد يوشچنكو براي اين انتخابات مي گويد: 
خيابان ها نيز شاهد حضور كارناوال ها بود و 
خوانندگان و هنرمنداني كه از اين س��تاد 
پول گرفته بودند شبانه روز در خيابان برنامه 
اجرا مي كردند. اين موضوع در حالي بود كه 
يك سري چادر ارتش��ي نيز در خيابان ها 
نصب شده بود كه نارنجي پوشان در آنجا 
استراحت كنند. اين چادرها آنقدر گرم بود 
كه افراد در ش��ب ژانويه اوكراين كه سرما 
20 درجه زير صفر بود با زير پيراهن در آن 
مي خوابيدند. حال سؤال اينجاست كه اين 
چادرها از كجا آمده بودند و برق آن را چه 
كسي تأمين مي كرد؟ اين موضوع در حالي 
بود كه يوشچنكو و حاميانش هيچ نفوذي 

در قدرت نداشتند.
وي ادامه مي ده��د: آنها همه م��ردم را به 
وس��يله پ��ول و نمايش ه��اي خياباني به 
خيابان ها كشانده بودند. حتي افرادي كه 
زير سن قانوني رأي بودند نيز با اين ستاد 
همراهي مي كردند. باي��د اعتراف كنم كه 
برنامه هاي آنها آنقدر جذاب بود كه خود من 
و خانواده ام نيز يكي از تفريحاتمان رفتن 
به خيابان هاي كيف و ديدن اين ش��وهاي 

خياباني بود. 
اي��ن ايراني مقي��م اوكراي��ن با اش��اره به 
ش��عارهايي كه از سوي س��تاد يوشچنكو 
ارائ��ه مي ش��د،  گف��ت: آنها از مش��كالت 
اقتص��ادي مردم مطل��ع بودن��د، بنابراين 

گفت و  گوی»جوان« با یک ایرانی حاضر در تحوالت سال 2004  اوکراین

سبز مثل نارنجي 
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انقالب های رنگی به یک رش��ته از تحرکات مرتب��ط با هم اطالق 
می شود که بدون درگريي هاي فيزييك و بدون خون ريزي يك نظام 
سيايس سقوط و نظام س��يايس ديگري جايگزين آن مي شود. اين 
نوع انقالب ها بيش��ر در جوامع پسا کمونیستی در اروپای رشقی، 
مرکزی و آسیای مرکزی توسعه یافت تا به كمك اين تحركات، نظام 
سيايس وابسته به غرب در اين جوامع مستقر شود. يك منونه از اين 
تحركات براندازانه نيز پس از انتخابات دهم رياست جمهوري در 
ايران ش��كل گرفت كه به گفته اكرث كارشناسان از نوع انقالب هاي 
رنگي كشورهاي پسا كمونيستي اس��ت. اما براي درك هرچه بيشر 
اين واقعيت »جوان« گفت وگويي با يك ايراين مقيم اوكراين انجام 
داده است كه در سال 2004 همزمان با انقالب رنگي اوكراين در اين 
كشور حضور داشته است و از طرف ديگر وقايع پس از انتخابات 

ايران را نيز از نزديك ديده و آنها را شبيه سازي كرده است.
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  كاركرد رسانه هاي داخلي و خارجي  
در انتخابات دهم

هر كارشناس رسانه به تحليل محتوای رسانه ها به ويژه در تير و خرداد 88 بپردازد، 
شاهد اين محورها خواهد بود:  

 متهم كردن نظام به خيانت در امانت داری  
 ترديد در انتخابات و در هم شكستن اعتماد مردم

 تالش برای امنيتی كردن فضای داخلی كشور
 زير سؤال بردن بی طرفی صدا و سيما

 القای جنبش اجتماعی و اعت��راض عمومی مردم ايران ب��ه نتايج انتخابات و 
عملكرد نظام

 ترسيم فضای سركوب و خفقان و نقض حقوق شهروندی
 القای گسترش روز افزون اعتراضات به سراسر كشور

 القای مخالفت مراجع، علما و نخبگان با نتايج انتخابات
 ارائه تصويری مشوش و آشفته از اوضاع داخلی

 ايجاد ابهام در سالمت انتخابات
 برجسته سازی محدوديت رسانه ای در ايران

 كشته سازی در فضای مجازی با توليد و القاي پيوسته سوژه
 هدايت آشوب ها و جنگ روانی با حضور فعال رسانه هاي غربی

 در مبارزات انتخاباتی، معموالً آخرين روش ها و فنون جهت ترغيب و جلب توجه 
رای دهندگان به كار گرفته می ش��ود و هر روز اين ابزار و روش ها تغيير و تحول 
می يابند. مهم ترين اشكال تبليغات انتخاباتی در گذشته اعالميه، پوستر، بيانيه هاي 
حزبی،  شركت در سخنرانی و همايش هاي گروهی يا تجمعات مردمی  بوده است. 
سپس از طريق تلويزيون اين امكان فراهم می شود كه با ميليون ها رأی دهنده به 
صورت چهره به چهره ارتباط برقرار شود. انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری 
متأثر از ابزارها و روش هاي نوين، شاهد فضای تبليغاتی متفاوت از دوره هاي پيشين 
بود، شرايطی كه بررسی آن نياز به مطالعات دقيق تر رسانه ای و جامعه شناسانه 
دارد. اين نكته را بايد متذكر شد كه ابزارهای جديد تبليغی در كنار تهديدات ايجاد 
شده، نيز فرصت هايي را برای نظام انتخاباتی ما به همراه داشت كه به نظر می رسد 
با نظام مند كردن مديريت رسانه هاي جديد، از وقوع برخی حوادث تلخ در انتخابات 

آينده كشور ممانعت به عمل آورد. 
در اين دوره از انتخابات رياس��ت جمهوری، اينترنت رس��انه مهمی  ش��د و در 
رقابت هاي انتخاباتی نقش فوق العاده و تأثيرگذاری را ايفا كرد. اگرچه اين رسانه 
در دوره نهم سال 1384 هم نقش قابل توجهی داشت، ولی استفاده از آن در اين 
دوره بسيار وسيع تر، متنوع و گسترده تر بود. اينترنت به كاربران منحصر به فرد 
خود، قابليت انتشار اخبار و اطالعات و داده هاي ديجيتالی از قبيل فيلم و عكس، 
كاريكاتور و انيميشن، نمودارها و ساير اطالعات مورد استقبال و كاربرد كانديداها 
و هواداران را می داد. راه اندازی سايت اينترنتی و وبالگ توسط كانديداها، راه اندازی 
سايت اينترنتی و وبالگ توسط هواداران، برخی از احزاب و تشكل هاي سياسی 
به صورت رسمی و غيررسمی، استفاده از چت روم ها برای تبليغات و استفاده از 
شبكه هاي دوست يابی برای ارتباط با جوانان، انتشار آگهی هاي تبليغاتی اينترنتی 
در سايت هاي پرمخاطب، راه اندازی سيستم هاي نظرسنجی اينترنتی و ارسال 
ايميل هاي فراوان توسط ستادها برخی از كاربردهای اينترنت در انتخابات دهم 

است. 
بعد از اينترنت، پيام كوتاه تلفن همراه)پيامك(، يكی ديگر از فناوری هاي مدرنی 
بود كه به كمك ستادها و هواداران نامزدها آمد، اتفاقاً اين فناوری جديد بيشتر در 
جنگ روانی و تخريب نامزدهای رقيب به كار گرفته شد. بر اساس اخبار و اطالعات 
منتشر شده با شروع موج تبليغات رياس��ت جمهوری و محسوس شدن نقش 
رسانه ای پيام كوتاه، مردم كشورمان با ارسال روزانه حدود 150 ميليون پيامك، 
اين حركت را سرعت بخشيدند و در 24 ساعت قبل از انتخابات و تقريباً در زمانی 
كه تبليغات رياست جمهوری به پايان رسيده بود، مشتركان تلفن همراه با استفاده 
از اين رسانه ارزان يك ركورد ديگر را ثبت كردند. در اين روز 30 ميليون مشترک 
همراه اول حدود 110 ميليون و 14 ميليون مشترک ايرانسل حدود 85 ميليون 

پيامك ارسال كردند، همچنين 5 ميليون 
پيامك از سوی مشتركان س��اير اپراتورها 
ارسال شده اس��ت. برخی از اين پيامك ها 
توسط خود مشتركان و برخی سازمان يافته 
ارسال شد. اين روند در روز قبل از انتخابات 
با ارسال شايعات گس��ترده سعی داشت به 
نوعی 24 ساعت ممنوعه تبليغاتی را پوشش 
بدهد و متأسفانه تا حدودی در القاي شبهه 
و زمينه سازی حركت هاي پس از انتخابات 
موفق شد، هرچند در س��اعات پايانی و روز 
انتخابات اين سامانه به نحوی مديريت شد. 

 عملكرد رسانه ملي
سازمان صدا و سيمای جمهوری 
اس��المی برنامه هاي انتخاباتی خ��ود را از 
زمستان س��ال 1387 آغاز كرد. به تدريج 
روند برنامه ها متنوع شد و اوج آن برگزاری 
مناظره هاي انتخابات بود. اقدامی ابتكاری 
كه نقشی بی بديل در تحقق مشاركت 85 
درصد مردم ايران داشت كه مورد تحسين 
همگان و به طور وي��ژه رهبر معظم انقالب 
اس��المی قرار گرفت. بدون اغراق می توان 
گفت، در اين دوره پربيننده ترين، بهترين 
و تاثيرگذارترين برنامه صدا و س��يما برای 
اولين بار مناظره هاي تلويزيونی بود. اگرچه 
پخش مناظره زنده و پربيننده در بسياری 
از كش��ورها كه سابقه دموكراس��ی در آنها 
طوالنی تر است، هنوز محقق نشده است، اما 
كشور ما در كنار معدودی از كشورها برای 
اولين بار اين برنامه را طراحی و پياده كرد. 
كاربردی كردن اين ابزار رسانه ای و تبليغی، 
نقطه عطفی در تبليغات كانديداها در سيما 
بود كه در ريزش آراي برخ��ی كانديداها و 
همچنين جل��ب و روي��ش آرای آنان تاثير 
بسيار بااليی داشت. براساس نتايج چندين 
نظرسنجی، بيش از هشتاد درصد مردم ايران 
اعالم كرده اند، مناظره ها را ديده و به عنوان 
برجس��ته ترين و موثرترين كار رسانه ملی 

ارزيابی كرده اند. 

الف( نقاط قوت صدا وسیما
 طراحی برنامه هاي متن��وع، موثر، بديع 
و گس��ترده برای تبيين ضرورت انتخابات، 

معرفی نامزدها و. . . 
 شجاعت ورود به عرصه هاي جديد مثل 
مناظره و نقش اصلی آن در افزايش مشاركت 

حداكثری 
 مقابله هوشمندانه با موج شبهه افكنی، 
ايجاد تردي��د و ابهام و دلس��ردی در مردم 
رسانه هاي خبری، تصويری و مجازی غرب 

ب( نقاط ضعف صدا وسیما
 عدم تدبير مناس��ب در م��ورد عوارض 
ناشی از سياس��ت هاي باز انتخاباتی و عدم 
پيش بينی و كنترل عواق��ب مناظره هاي 

تلويزيونی
 ضعف و تاخير در كشف و خنثی سازی 
اهداف رس��انه هاي بيگانه و انفع��ال در به 

چالش كشاندن آنها 
 ضعف و تاخير در آگاه سازی به موقع مردم 
ايران و عدم پيش بينی س��از و كار مناسب 
برای مستندس��ازی راديويی و تلويزيونی 
جهت افش��ای جريانات برنامه ريزی شده 

آشوبگران
 ضع��ف و تاخي��ر در پاس��خ ب��ه موقع و 
هنرمندانه و موثر ش��بهات و ابهامات وارده 

بر انتخابات
 عدم پيش بينی تمام جوانب مناظره به 

دليل نو بودن اين تجربه 
 ايج��اد فض��ای ش��ور و هيج��ان بدون 
پيش بينی س��از و كار كنترل و هدايت آن 

متاثر از مناظره ها

عملی�ات رواني رس�انه هاي 
خارجي

بررسی ماهيت رفتار رسانه هاي خارجی در 
انتخابات دهم رياس��ت جمهوری مستلزم 
كنكاش در مواضعی اس��ت كه در س��طح 
رسانه ها به خصوص شبكه هاي ماهواره ای 
صورت گرفت؛ به ويژه اينكه مواضع غرب در 
اين حوادث بيش از آنكه در سطح ديپلماسی 
رسمی مديريت شود، با استفاده از فناوری ها 
و ش��يوه هاي رس��انه ای و تبليغاتی و هنر 
ديپلماسی عمومی اعمال گرديد. رسانه هاي 

غربی محورهای زير را القا می كردند: 

الف-قبل از انتخابات
 نارضايتی مردم از نظام و در نتيجه عدم 
شركت يا شركت كمرنگ مردم در انتخابات

 در صورت پيروزی موسوی، ماهيت روابط 
ايران با جامعه جهانی تغيير خواهد كرد. 

 بحرانی بودن وضعيت اقتصاد ايران و تيره 
بودن روابط آن با دنيا

 انتخابات رقابتی نيست و نتايج آن از قبل 
مشخص است.

 احتمال تقلب گسترده در انتخابات
 وجود جنبش فراگير به نفع موسوی، به 

ويژه در جوانان و زنان
 تأكيد بر پيروزی احتمالی موس��وی به 

خصوص از يك هفته قبل از انتخاب
  بدون حضور ناظران بين المللی جلوگيری 

مواضع غرب 

در حوادث بعد 

از انتخابات 

بیش از آنکه در 

سطح دیپلامسی 

رسمی مدیریت 

شود، با استفاده 

از فناوری ها 

و شیوه هاي 

رسانه ای و 

تبلیغاتی و 

هرن دیپلامسی 

عمومی اعامل 

گردید
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30 خرداد 88 - اخطار رسدار احمدي مقدم به موسوي: در صورت تداوم رويه 

كنوين ناجا به طور قاطع با اقدامات غريقانوين برخورد خواهد كرد و جاي هيچ 

گله اي وجود نخواهد داشت. 

از تقلب انتخاباتی امكان پذير نيست.
 دسترسی احمدی نژاد به امكانات دولتی و 

استفاده وسيع از آنها در تبليغات انتخاباتی
 تطمي��ع م��ردم و خري��دن آرا ب��ه نفع 

احمدی نژاد
ب- بعد از انتخابات

  استقبال شگفت انگيز مردم از انتخابات
 رس��انه هاي رس��می ايران پيش��تازی 
احمدی نژاد را اعالم كردن��د، در عين حال 

موسوی هم ادعای پيروزی می كند.
 تقلب گسترده در انتخابات

 اعتراضات گسترده و تشكيك در سالمت 
انتخابات

 عدم رعايت دموكراسی در ايران
 س��ركوب مردم توس��ط پليس، بسيج و 

نيروهای امنيتی
 كودتا بودن انتخابات

 شكاف بين مردم و حاكميت
 اعمال قدرت سپاه و بسيج

 نتاي��ج انتخاب��ات باعث ش��كاف ميان 
شخصيت هاي ايران شده است.

  حمايت صريح رهب��ری از احمدی نژاد 
باعث شده كه موس��وی نتواند از راه قانونی 

پيگيری كند.
  اعتراض��ات آرام حامي��ان موس��وی در 
خيابان ها توس��ط نظاميان به خاک و خون 

كشيده شد.
  شكاف ميان روحانيت و رهبری

 تفاوت زي��اد آراء ميان احم��دی نژاد و 
موسوی بيانگر تقلبی وس��يع در انتخابات 

است.
  موسوی و مردم خواستار ابطال انتخابات 

هستند.
  موسوی از يك كانديدای معترض به رهبر 

مخالفان تبديل شده است.
 رهبر اپوزيسيون)موس��وی( مردم را به 

تداوم اعتراضات دعوت كرد.
 به خاک و خون كشيده شدن اعتراضات 

مانع از تداوم اعتراضات نشده است.
 حاكمان اي��ران با يك انق��الب از درون 

مواجه شده اند.
 كانديداها همچنان به تقلب در انتخابات 

تاكيد دارند.
 ناآرامی ها همچنان در ش��هرهای ايران 

ادامه دارد.
خالصه آنكه، بررسی رس��انه هاي خارجی 
آشكار ساخت كه پس از انتخابات، كشورهای 
اروپايی و امريكايی از تمام توان رسانه ای و 
حتی ديپلماسی عمومی خود بهره گرفتند 
تا مردم ايران را  ترغيب به انجام يك كنش 
فراگير اجتماعی عليه نظام ك��رده و افكار 
عمومی جهان را برای حمايت از آنان تهييج 
كنند. ذكر برخی شواهد درستی اين ادعا را 

نمايان می سازد :  
*جس��ت وجوگر گوگل بالفاصل��ه پس از 
انتخابات، ن��رم افزار مترجم خ��ود را فعال 
نمود تا امكان ترجمه پيام هاي فارس��ی به 
زبان هاي ديگر يا از زبان هاي ديگر به فارسی 
را فراهم سازد، اقدامی كه قرار بود چند ماه 

بعد صورت گيرد. 
  س��ايت هاي توئيتر و فيس بوک امكان 

بهره گيری فزون تر را ب��رای كار بران ايرانی 
فراهم ساختند به گونه ای كه اين دو سايت 
به رس��انه ای جدی ب��رای معارضين نظام 

تبديل شدند. 
  ش��بكه تلويزيونی بی بی س��ی با هدف 
برانگيختن مردم ايران عليه نظام، برنامه هاي 
خود را از 7 ساعت به 24 ساعت افزايش داد. 
  رؤسای چند كش��ور اروپايی و امريكا به 
صورت مس��تقيم عليه نظام موضع گيری 
كردند. از آشوب ها به عنوان اقدامات مدنی 
نام بردند و ش��ايعه تقلب در انتخابات را به 
عنوان واقعيت به ش��هروندان خود معرفی 

نمودند. 
 سوژه هاي مختلفی همچون ندا آقاسلطان، 
صحنه هاي قتل و كشته سازی متعدد توليد 
و همزمان در هزاران سايت و رسانه خارجی 

انعكاس می يافت. 
تحليل محتوای هفتاد روز پس از 22 خرداد، 
برنامه هاي شبكه هاي مختلف تلويزيونی و 
راديويی نشان داد كه آن رسانه ها در حوادث 
بعد از انتخاب��ات، از فن��ون و تكنيك هاي 
عمليات روانی مختلفی استفاده نموده اند. 
مهم ترين آن روش ها و فنون در جدول زير 
درج ش��ده اند. داده هاي مندرج در جدول 
زير كه نتيجه كار پژوهش��ی در مورد ده ها 
رس��انه اس��ت، برای نمونه فقط سه شبكه 
BBC، VOA و CNN را نشان می دهد 
اين ش��بكه هاي تلويزيونی، بيش از س��اير 
ش��بكه هاي تلويزيون��ی غرب��ی از فنون و 
روش های عمليات روان��ی عليه جمهوری 

اسالمی ايران استفاده كرده اند. 
خالصه آنكه، رسانه هاي خبری غرب روزهای 
پس از انتخابات ايران به طرز بی س��ابقه ای 
محتوای خود را به آش��وب ها و اغتشاشات 
ايران اختص��اص دادند. حج��م برنامه ها و 
گزارشات اختصاص داده ش��ده به ايران در 
روزهای پس از انتخابات 22 خرداد از سوی 
رسانه هاي غربی و الجزيره و العربيه به قدری 
افزايش يافت كه گويی آن رسانه ها رسالتی 
جز پوش��ش گس��ترده حوادث ايران برای 
خود قائل نبودند. تحليل محتوای رس��انه 
نشان داد كه آن رسانه ها با پوشش گسترده 
حوادث بعد از انتخابات در پی تحقق اهداف 

زير هستند: 
 كاهش مشروعيت سياسی نظام جمهوری 
اس��المی در نزد افكار عمومی و دولت های 

جهان 
 كاهش مقبوليت نظام جمهوری نزد افكار 

عمومی داخل ايران 
 بسط شكاف ملت و دولت ايران 

 كاهش مش��روعيت نهاده��ای انتصابی
 )نظير شورای نگهبان و قوه قضائيه ( 

 كاه��ش مقبولي��ت و منزل��ت ني��روي 
انتظامی و فرماندهان آن 

 كاهش منزلت و مقبوليت سپاه و بسيج و 
فرماندهان آنها 

 كاهش مقبوليت مجلس شورای اسالمی  
نزد افكار عمومی 

 تقليل جايگاه و مقبولي��ت رهبری نزد 
افكار عمومی 

 تالش برای ش��كل دهی اجماع جهانی 

خالصه آنكه ، رسانه  هاي خبری غرب روزهای پس از انتخابات ايران به طرز 
بی سابقه ای محتوای خود را به آشوب ها و اغتشاشات ايران اختصاص دادند 
. حجم برنامه ها و گزارشات اختصاص داده ش��ده به ايران در روزهای پس از 
انتخابات 22 خرداد  از سوی رس��انه  هاي غربی و الجزيره و العربيه ، به قدری 
افزايش يافت كه گويی آن رسانه ها رسالتی جز پوشش گسترده حوادث ايران 
برای خود قائل نبودند . تحليل محتوای رسانه  نش��ان داد كه آن رسانه ها با 

پوشش گسترده حوادث بعد از انتخابات در پی تحقق اهداف زير هستند : 
 كاهش مشروعيت سياسی نظام جمهوری اسالمی در نزد افكار عمومی 

و دولت ها ی جهان 
 كاهش مقبوليت نظام جمهوری در نزد افكار عمومی داخل ايران 

 بسط شكاف ملت – دولت ايران 
  كاهش مشروعيت نهادهای انتصابی ) نظير شورای نگهبان و قوه قضائيه( 

 كاهش مقبوليت و منزلت نيوری انتظامی و فرماندهان آن 
  كاهش منزلت و مقبوليت سپاه و بسيج وفرماندهان آنها 

 كاهش مقبوليت مجلس شورای اسالمی در نزد افكار عمومی 
  تقليل جايگاه و مقبوليت رهبری در نزد افكار عمومی 

  تالش برای شكل دهی اجماع جهانی عليه ايران 
 افزايش و گسترش انسجام گروههای اوپوزيسيون 

 زيرسئوال بردن نتيجه انتخابات 22 خرداد 
 گسترش دامنه اعتراضات عليه انتخابات 

 ايجاد انشقاق بين مراجع فكری ) به ويژه علما ، فضال ومراجع حوزوی ( 
 القای ياس و نا اميدی نسبت به نظا م

 افزايش سطح مطالبات سياسی مردم ايران و گسترش دامنه نا رضايتی آنان 
 ترويج نا فرمانی مدنی و تقويت جنش اجتماعی اعتراضی در ايران 

كاهش روحي��ه ، انگيزش و انس��جام عمودی و افق��ی ، نيروهای نظامی و 
انتظامی ايران 

  ترغيب مردم ايران برای دست يازيدن به يك انقالب فراگير عليه نظام

رسانه هاي خربی 

غرب روزهای 

پس از انتخابات 

ایران به طرز 

بی سابقه ای 

محتوای خود را 

به آشوب ها و 

اغتشاشات ایران 

اختصاص دادند. 

حجم برنامه ها 

و گزارش ها به 

قدری افزایش 

یافت که گویی 

آن رسانه ها 

رسالتی جز اين 

برای خود قائل 

نبودند

عليه ايران 
 افزاي��ش و گس��ترش انس��جام 

گروه هاي اپوزيسيون 
 زير س��ؤال بردن نتيجه انتخابات 

22 خرداد 
 گس��ترش دامنه اعتراضات عليه 

انتخابات 
 ايجاد انشقاق بين مراجع فكری )به 

ويژه علما، فضال ومراجع حوزوی ( 
 الق��ای ي��أس و نااميدی نس��بت

 به نظام

 افزايش س��طح مطالبات سياسی 
مردم ايران و گسترش دامنه نارضايتی 

آنان 
 تروي��ج نافرمانی مدن��ی و تقويت 

جنبش اجتماعی اعتراضی در ايران 
 كاهش روحيه، انگيزش و انسجام 
عمودی و افقی، نيروه��ای نظامی  و 

انتظامی ايران 
 ترغيب م��ردم ايران برای دس��ت 
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39396تبليغات خاكستری ) منبع ناشناخته ( 24
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21175مظلوم نمايی از معترضان 26
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11175متهم سازی مسئوالن كشور 29
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  فنون و روش های عملیات روانی  تعدادی از رسانه  هاي غربی
 در حوادث بعد از انتخابات 22 خرداد
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ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

30 خرداد 88 - اغتشاشگران مس��جد لوالگر در خيابان آذربايجان را به آتش 

كشيدند. 

30 خرداد 88 - فائزه و چهار تن از اعضاي خانواده هاشمي دستگري شدند 

اما فيس بوک چيست و چه خدماتی را در اختيار كاربران خود می گذارد؟ 
در اين وب س��ايت كاربران می توانند مانند يك كامپيوتر ش��خصی، 
برنامه هايی روی آن نصب يا حذف كنند. اشتراک فايل، قراردادن فايل های تصويری، 
ويدئويی، صوتی و انجام تبليغات و. . . از جمله ديگر قابليت های ارائه شده در اين 
سايت هستند. اما فيس بوک قابليت ديگری نيز دارد كه به واسطه اين قابليت در 
كشور ما شناخته می شود: »دوست يابی«. فيس بوک با ارائه امكان عضوگيری در 
تعداد باال، به كاربران اجازه می دهد در هر لحظه دوستان جديدی را به مجموعه خود 
اضافه كنند. اين شبكه 200 ميليون عضو دارد؛ از اشخاصی همچون بيل گيتس 
گرفته تا يك خردسال در كشوری فقير. مبلغان فيس بوک اعالم می كنند كه شما 
می توانيد بسياری از دوستان قديمی خود را كه سال ها پيش نديده بوديد، پيدا كنيد. 
س��ؤالی كه برای نگارنده همواره مطرح بوده، اين است كه اگر كسی قصد داشت 
دوستی و رابطه خود را با يك دوست قديمی حفظ كند، ديگر آن را رها نمی كرد كه 
روزی در سايت مذكور او را پيدا كند! اگر كسی مايل به دريافت اطالعات بيشتری از 
اين سرويس و قابليت های نهفته در آن باشد، به راحتی و با جست وجوی كوچكی در 
اينترنت می تواند انبوهی از مطالب را بيابد. اما آنچه شايد در جست وجوهای خود به 
آن برخورد نكنيد، مضرات و تهديدهای احتمالی نهفته در آن است. محيط فيس 
بوک در واقع مجلسی از دوستان و آشنايان يك كاربر محسوب می شود كه بی ترديد، 
سوءاستفاده و بازی با حيثيت يك فرد با آسيب های به مراتب بيشتری رخ خواهد 
داد.  موضوع ديگر به قرار گرفتن تصاوير كاربران در سايت فيس بوک باز می گردد. 
تصاويری كه می تواند به هر ترتيب مورد سوءاستفاده و دستكاری قرار گيرد و به 
حيثيت اجتماعی و خانوادگی افراد لطمه وارد كند. نكته ديگر به استفاده اعتياد گونه 
كاربران از اين سايت باز می گردد كه شايد خود فرد متوجه آن نباشد. اما تمامي اين 
خطرات تنها در يك سوي ماجراي فيس بوک و توييتر قرار دارد، چراكه اين سايت ها 
نقش بسزايي در بروز ناآرامي هاي اخير كش��ور داشتند و اين موضوعي غير قابل 

اغماض است. 

 واقعیتي غیرقابل انكار به نام فیس بوك
اين نكته اي غيرقابل انكار اس��ت كه فيس بوک در هر كش��ور اعضاي 
قابل توجهي دارد. همين تعداد مي تواند براي هر دولتي خطرساز شود. اين سايت 
اجتماعي بيشترين تأثير گذاري در عرصه هاي سياسي را از خود نشان مي دهد به 
طوری كه می توان بوسيله آن يك آشوب و عصيان مدني را در كشوري راه اندازي 
كرد و در واقع به عنوان وسيله  و ابزاری برای اشغالگري كشورهاي بزرگ تبديل شده 
و بي دليل نيست كه برخي كشورها براي مقابله با آن، اقدام به فيلترينگ كرده اند. 

دراينجا به چند مورد اشاره می نماييم. 

بررسي نقش شبكه هاي مجازي در ساماندهي اغتشاشات سال 88 

فتنه فيس بوكي !

ور
كا

ا  ت
سين

»مارک زوکربرگ«  جوان، زماين كه در اتاق خود در كالج كمربيج 

مش��غول طرح ريزي براي راه اندازي سايت فيس بوك براي 

ارتباط ميان همكاليس هاي خود بود، هيچ گاه گامن مني كرد 

طرح او روزي از سوي دولتمردان آمريكا    در صف اول جنگ نرم 

با ايران قرار بگريد. جنگ نرمي كه نياز شديدي به سالح هايي 

نظري فيس بوك دارد.  دس��ت اندركاران جنگ نرم، رسانه ها و 

ابزارهاي عمليات رواين را به چند گروه تقسيم مي كنند كه نقش 

شبكه هاي اجتامعي نظري فيس بوك و تويير در آن اگر بيشر از 

راديو و تلويزيون نباشد، قطعا كمر نيست. چراكه در جوامع 

امروز نفوذ شديد اينرنت در ميان عموم، بيشر ابعاد حیات 

فردی و جمعی مردم را تحت تأثري خود قرار داده است. بنابراين 

بيشر زمينه هاي زندگي اجتامعي افراد نظري خريد، تفريح، 

مطالعه و غريه وابسته به شبكه جهاين اينرنت است و البته در 

كنار متامي اين زمينه هاي زندگي اجتامعي ديد و بازديدهاي 

دوس��تانه و خانوادگي نيز به ش��كل مجازي در آمده اند كه 

ش��بكه هاي اجتامعي نظري فيس بوك هامهنگ كننده اين 

ديد و بازديدهاي دوس��تانه و گپ و گفته هاي افراد اس��ت.

مولداوي كشوري است كه در سال 1991 و پس از فروپاشي شوروي، مستقل شد. اين كشور 
كوچك اروپايي نيز در س��ال هاي اخير تحت تأثير فيس بوک قرار گرفت��ه و بايد اعتراف كرد 
بزرگ ترين تأثير گذاري سياسي اين سايت، در اين كش��ور رقم خورده است. رقابت نزديك 
كمونيست ها و جمهوري خواهان فضايي كامالً ملتهب را به وجود آورد و در اين بين، فيس بوک 
جريان سازي عميقي ايجاد كرد. در رأي پارلماني، كمونيست ها پيروز شدند و به همين دليل، 
آشوب هاي خياباني با برنامه ريزي در فيس بوک تدارک ديده شد. اين تأثير به حدي قوي بود 
كه پس از به آتش كشيده شدن مجلس و زخمي شدن ده ها نفر از شهروندان، از اين اتفاقات 
به عنوان »انقالب فيس بوكي« در مولداوي ياد شد. شهرونداني كه در فيس بوک عضويت داشتند 
و كساني كه خواهان جمهوري يا دموكراس��ي بودند، در فيس بوک پيامي با عنوان »تجمع 
گسترده مقابل پارلمان« را منتشر كرده و پس از اطالع رساني وسيع، مقدمات به آتش كشيده 
شدن مجلس فراهم شد.  مورد ديگر دربرگزاری تظاهرات در كلمبيا بود كه فعاالن سياسي 
كلمبيايی در اعتراض به سياست هاي رئيس جمهوري ونزوئال »هوگو چاوز« راهپيمايي هاي 
گسترده عليه وی را در كلمبيا و در اعتراض به موضع وي عليه اين كشور از طريق » فيس بوک « 

سازماندهي نمودند. 

 شهروندان به مثابه خبرنگار
اما آن چيز كه فيس بوک به صورت ناخودآگاه اعضاي خود را به س��مت آن سوق 
مي دهد، بحث زندگي آنالين و گزارش لحظه به لحظه از اوضاع خود است. سايت هاي شبكه هاي 
اجتماعي چند بعدي هستند و به كاربران توانايي كاربردهاي ساده اي چون پيام هاي فوري و 
يا تبادل پيام هاي شخصي و بارگذاري سريع محتواي توليدي كاربر مثل وبالگ ها، تصاوير، 
ويدئو و نيز بسياري از كاربردهاي ديگر مثل يافتن دوستان قديمي و دوست شدن هاي جديد 
و داشتن شبكه هاي دوستان را مي بخشد. اين قابليت ها عمومي هستند و آنچه در زندگي افراد 
در يك شبكه اجتماعي آنالين اتفاق افتاده را به تفصيل شرح مي دهند. به تعبير ديگر، كاربران 
اين شبكه ها به نوعي يك زندگي آنالين را از طريق اين سايت ها دارند. از سوي ديگر شبكه هاي 
اجتماعي مشاركت مخاطب را از طريق بحث هاي با واسطه كامپيوتري با اعضاي اجتماع دوستان 
يا تماس ها تشويق مي كنند. در واقع تكنولوژي هاي نوين به كاربران عادي كمك كرده است 
محتوا و مطالب اصلي خويش را از طريق كانال هاي مختلف در اينترنت توليد و توزيع كنند. اين 
موضوعي است كه در وقايع اخير كشورمان به خوبي روي داده و نمونه هاي آن در صفحات فيس 
بوک كاربران ايراني قابل مشاهده است. درج قرارهاي برگزاري تجمعات غير قانوني در صفحات 
افراد مختلف و اعالم آمادگي دوستان مجازي وي با نوشتن نظرات خود در اين پست ها تنها 

گوشه اي از تالش هاي سازماندهي شده براي هدايت اغتشاشگران است. 
به چند نمونه از اين پيام ها توجه كنيد:   »تظاهرات شروع شده و من االن جلوی دانشگاه هستم«، 

»صدای تيراندازی می آيد و می گويند يك نفر كشته شده« و...
از س��وي ديگر از طريق توييتر، فيس ب��وک و يوتيوب، فعاالن جري��ان فتنه ايرانی همچون 
خبرنگاران عمل می كنند و آخرين اخبار مربوط به درگيري ها را به جهان می فرستند. برای 
نمونه خبر حضور ميرحسين موسوی در تظاهرات روز دوشنبه 25 خرداد چند ساعت زود تر از 

خبرگزاری های رسمی از طريق توييتر منتشر شد. 

 آمارهاي ایران 
طبق آمار غيررسمي، بيش از صدوپنجاه هزار نفر در ايران عضو فيس بوک  هستند. 
اگر در دوره قبلي رياس��ت جمهوري هر كدام از نامزدها يك وب سايت اصلي و يكي - دو وب 
سايت هوادار داشتند، در اين دوره هر كدام از آنها چند وب سايت هوادار، چند وب سايت خبري 
و شمار فراواني وبالگ داشتند. حاميان هريك از چهار نامزد انتخاباتي، در فيس بوک، توييترو 
فرند فيد )سايت هاي اجتماعي( فعال شدند و هركدام به سهم خود تالش كردند نشان دهند 
نامزدهاي ديگر چيزي در چنته ندارند و نامزد مورد نظر آن ها، گزينه خوبي است. هواداران يكي 
از نامزدها حدود بيست صفحه در فيس بوک باز كرده بودند كه نزديك به ده هزار نفر در آن عضو 
بودند. يكي از صفحاتي كه در فيس بوک باز ش��ده با عنوان »شرط مي بندم كه مي توانم يك 
ميليون نفر مخالف احمدی نژاد را پيدا كنم«، بيش از شصت هزار عضو جذب كرده بود. فيس بوک 
در روز انتخابات در صفحه اصلي كاربران يك نظرسنجي قرار داد با اين مضمون كه شما رأي 
داديد؛ با كليك كردن روي گزينه مورد نظر، يك عدد به كانتر اضافه مي شد؛ چيزي در حدود 
پانزده هزار نفر در اين نظرسنجي شركت كرده بودند. يكي از ابزارهاي اطالع رساني به خصوص 
در روزهاي آش��وب، گروه ها و صفحه هايي بود كه تحت نام فعاالن سياسي درست شده بود. 
چنين گروه هايي نقش مهمي در ايجاد شايعات داشتند. انجام تجمعات بدون مجوز نيز در آنها 

فيس بوك در 

روز انتخابات 

در صفحه 

اصيل كاربران 

يك نظرسنجي 

قرار داد با اين 

مضمون كه شام 

رأي داديد؛ با 

كليك كردن روي 

گزينه مورد نظر، 

يك عدد به كانر 

اضافه مي شد؛ 

چيزي در حدود 

پانزده هزار نفر 

در اين نظرسنجي 

رشكت كرده 
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سرانجام رسيدن وقايع ايران تعميرات سايت خود را متوقف كنند. 
وال استريت ژورنال با درج اين خبر در گزارش خود ضمن اشاره به استفاده فراوان 
از شبكه توييتر در تحوالت اخير در ايران مدعي شد: چنانچه به »انقالب سبز«  در 
ايران كه توسط شبكه اجتماعي »توييتر« قدرتمند شده است، بنگريد، خواهيد ديد 
از فناوري شبكه هاي اجتماعي نظير توييتر بهره گرفته است تا در مقايسه با سال ها 
تحريم، تهديد و مذاكرات در ژنو، اقدامات بيشتري را در جهت تغيير حكومت در 

جمهوري اسالمي صورت دهد. 
اين روزنامه آمريكايي با اشاره به تالش هاي دولت آمريكا    براي در دسترس قرار دادن 
وب سايت هايي كه در راستاي سياست هاي آمريكا    و براي تغيير نظامهاي مخالف 
گسترش سلطه آمريكا    فعاليت مي كنند، ادامه داد: فعاليت هاي صورت گرفته توسط 
وزارت خارجه آمريكا    براي حمايت مالي از توسعه فناوري در جهت كمك به خنثي 
كردن سانسورهاي اينترنتي و مقابله با تالش ها براي محدود كردن دسترسي به 

اطالعات در اينترنت مي تواند ضربه مهمي به مقامات دولت چين باشد. 
وزير خارج��ه آمريكا    ب��ا تأكيد  ب��ر تالش ه��اي آمريكا    در جهت گس��ترش 
ش��ايعه پراكني و حم��الت امنيت��ي و رواني ب��ه كش��ورهاي هدف از طريق 
وب سايت هاي اينترنتي، همچنين تصريح كرد: به عنوان بخشي از تعهدآمريكا   
 به حماي��ت از بخش هاي خصوصي مس��ؤول در زمينه فراهم  ك��ردن آزادي 
اطالعات، وزارت خارجه آمريكا     قرار است نشستي را در سطحي عالي رتبه به 
 Maria( و »ماريا اوترو » Robert Hormats(  رياست »رابرت هورمتس
Otero(« معاونان وزارت خارجه آمريكا    برگزار كند تا نمايندگان شركت هايي 
را كه خدمات ش��بكه هاي اينترنت��ي را فراهم مي آورند، ب��راي گفت وگو در 
خصوص »آزادي اينترنت در جهان« گردهم آورد.  كلينتون همچنين اشاره 
كرد: ما  هم اكنون نيز اقداماتي را به عنوان يك كشور و همچنين به عنوان يك 
وزارتخانه و نهاد دولتي انجام داده ايم تا راه حل هايي ديپلماتيك را براي افزايش 
امنيت سايبري در جهان بيابيم. چندين سازمان متفاوت تاكنون در خصوص 
اين مسأله به يكديگر ملحق شده اند و دو سال پيش ما دفتري را ايجاد كرديم تا 

سياست خارجي آمريكا    را در فضاي سايبري هماهنگ كند. 
اين فعاليت هاي وزارت خارجه آمريكا    پيش از اين نيز سابقه داشته و بيشتر با هدف 
باال بردن ضريب امنيت جهت پوش��يده ماندن فعاليت هاي جاسوس��ي اعضاي 
سرويس هاي امنيتي اين كشور و همچنين فعاالن سايبري ضد نظام هاي مخالف 

آمريكا    انجام مي شده است. 

 تقابل ارتش سایبري با توییتر
اما در مقابل تمامي اين تالش هاي سرويس هاي جاسوسي آمريكا    و ديگر 
دشمنان ايران براي بهره گيري از ابزار فناوري در ايجاد ناآرامي در ايران، متخصصان 
ايراني نيز بيكار ننشسته و عالوه بر پيگيري و دستگيري شايعه سازان اين محيط ها، 
سايت توييتر را هك و ضربه سنگيني را به اين سايت هدايت كننده وقايع پس از 
انتخابات وارد كردند.  بر اين اساس زماني  كه كاربران سايت توييتر وارد اين شبكه 
اينترنتي مي شدند، به سايت ديگري هدايت مي شدند كه اعالم كرده بود، اين سايت 

)توييتر( توسط ارتش سايبري ايران هك شده است. 
در وب سايت هك شده توييتر، تصاويري از يك متن عربي نشان داده شده بود كه 

برروي پرچم سبزي كه نام امام حسين )ع( روي آن بود، نوشته شده بود. 
همچنين يك ش��عر ايراني »رهبر اگ��ر فرمان دهد، ج��ان را فدايش مي كنيم« 
و همچنين آيات عربي »آنهايي كه در راه خدا جهاد مي كنند، پيروز مي ش��وند« 

نوشته شده بود. 
به دنبال نمايش اين تصاوير، توييتر به حالت آف الين درآمد، البته بنا بر اين خبر، 
يكساعت پس از اين رخداد توييتر به طور عادي به كار خود ادامه داد. توييتر پيشتر 
نيز هك شده بود به طوري كه در ماه آگوست به مدت دوساعت سايت توييتر هك 
شد و در ماه ژوئيه نيز اسناد محرمانه تجاري اين شبكه اجتماعي هك شد و به صورت 

عمومي و آنالين به نمايش درآمد. 

به طور مرتب اطالع رساني مي شد؛ حتي در برخي كانال هاي ماهواره اي، به اخبار منتشر شده در 
صفحه يكي از نامزدها در فيس بوک استناد مي شد. اين گونه بود كه فيس بوک نقش خاصي در 
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ايران ايفا كرد؛ نقشي كه در گذشته به اين شدت ديده 
نمي شد. در واقع، اين سايت تبديل به مركزي جهت انتشار اخبار اغتشاشات شده و مورد توجه 
رسانه هاي برانداز نيز قرار گرفته بود.  اين شبكه و گسترش گلد كوئيستي اعضاي آن تا اندازه اي 
باال مي گيرد كه انتخابات سياسي كشور را تحت الشعاع قرار داده و دست اندركاران امنيتي را به 
مسدود كردن آن وا مي دارد.  جاذبه هاي اين شبكه مجازي و اتفاقات حيرت انگيزي كه از قبل از 
عضويت در آن مي افتاد باعث شد، عالقه مندي نسبت به آن افزايش يافته و در اين اواخر، رشته 
كار به دست دوستداران ميرحسين موسوي در اينترنت بيفتد و يكباره موجي اعتراضي عليه 
دولت نهم و در دفاع از موسوي همه فيس بوک را بگيرد و از آن ابزاري ارزان و جذاب براي تبليغ 
اين نامزد رياست جمهوري بسازد.  روزنامه فايننشال تايمز درباره همه گير شدن اين شبكه در 
ايران نوشت: نامزدهاي پيشرو در انتخابات ماه ژوئن ايران براي رقابت با رئيس جمهوري كه 
حمايت دستگاه هاي قدرتمند دولتي را پشت سر خود مي بيند، به شبكه  هايي چون فيس بوک 

متوسل شده اند تا پيام خود را در ميان مخاطبانشان اشاعه دهند. 
شواهد نشان مي داد، فيس بوک تأثير زيادي در دعوت از حاميان موسوي براي شركت در مراسم 
دوم خرداد در ورزشگاه آزادي داشته است. قبل از اين برنامه، پيغام هاي متعددي بين اعضای 
جنبش سبز)حاميان موسوی( در فيس بوک ردوبدل مي شد و همه همديگر را براي حضور در 
اين مراسم تشويق مي كردند. شايد برگزاركنندگان مراسم نيز باور نداشتند بعد از چند سال 
بتوانند حدود 18 هزار نفر را بدون در اختيار داشتن ابزار اطالع رساني راديويي و تلويزيوني به 

ورزشگاه آزادي بكشانند. 
صفحه ميرحسين موس��وي در فيس بوک بيش از 5400 حامي دارد و از طريق اين سايت، 
زندگينامه موسوي، بيانيه ها و سياست هاي كلي و پيش��نهادي وي و نيز اخبار فعاليت هاي 

انتخاباتي و تبليغاتي او در اختيار كاربران فيس بوک قرار مي گيرد. 
فضا سازی های كاذب، نشر اخبار و آمار غير واقعی، گزينش و برجسته سازی موضوعات تحريك 
كننده و تنش آفرين، چهره سازی از كشته شدگان اغتشاش��ات، طرح ادعاهای واهی عليه 
مسؤوالن نظام، اتحاد ايرانيان ضد انقالب خارج از كشور براي انتقال اطالعات از داخل به خارج 
و بالعكس، انتشار بيانيه ها و مواضع كانديداهای معترض و محركين عوامل آشوب و ايجاد جنگ 
روانی عليه نظام از جمله اقداماتی بود كه از طريق فيس بوک به طور برنامه ريزی شده و هدفمند 

در جهت ايجاد و تداوم آشوب های خيابانی به كار گرفته شد. 

 پشت پرده فیس بوك
اخيراً يك مجله فرانسوي با تأكيد  بر اينكه فيس بوک يك سايت وابسته به سازمان هاي 
جاسوسي رژيم صهيونيستي است، فاش كرد، اين سايت در خدمت عضوگيري و جمع آوري 

اطالعات از كاربران اينترنتي فعاليت مي كند. 
البته شاهد اين مدعا حضور مدير فيس بوک در جشن هاي رژيم صهيونيستي كه به مناسبت 

اشغال فلسطين برگزار شده بود، است. 
البته تجربه رژيم صهيونيستي در استفاده از فن آوري اطالعات در زمينه فعاليت هاي جاسوسي 
و امنيتي بر كسي پوشيده نيست، اين رژيم توانايي ها و قدرت زيادي در اين زمينه دارد كه به اين 
وسيله مي تواند اطالعات مورد نياز خود را در هر زماني از جوانان كه نسبت بااليي را هم دارند به 
دست آورد.  در همين خصوص سازمان جاسوسي امريكا )سيا( نيز به تازگي شركت نرم افزاري 
Visible Technologies را خريداري كرده است و توانايي كنترل و جاسوسي پست ها، 
نظرات و گفت وگوهاي حاضر بيش از يك ميليون نفر در روي شبكه هاي اجتماعي چون فيس 

بوک و توييتر را دارد. 
به همين دليل فرماندهان نظامی امريكايی طي دستور جديدي استفاده از سايت هاي شبكه هاي 
اجتماعي نظير فيس بوک و توييتر را ممنوع اعالم كردند زيرا نظاميان نيروي دريايي آمريكا    كه 
در حال فعاليت در خارج از اين كشور هستند با استفاده از شبكه هاي اجتماعي نظير فيس بوک 
و توييتر با خانواده و دوستان خود ارتباط برقرار مي كنند كه از اين طريق اطالعات گسترده ای 

افشا می شود. 
اين موضوع به حدي علني بود كه  هيالري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا    با حمايت رسمي 
از نقش توييتر و فيس بوک در اغتشاشات ايران به آنها كمك مالي مي كند و مي خواهد تا به 

صفحه مريحسني 

موسوي در 
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جنگ نرم در برابر جنگ س��خت در حقيقت شامل 
هرگونه اقدام رواني و تبليغات رس��انه اي اس��ت كه 
جامعه هدف را نشانه مي گيرد و بدون جنگ رواني، درگيري 
نظامي و گش��وده ش��دن آتش، رقيب را به انفعال يا شكست 
وامي دارد.   جنگ رايانه اي، اينترنتي، براندازي نرم، راه اندازي 
شبكه هاي راديويي و تلويزيوني و شبكه سازي از اشكال جنگ 
نرم هستند و اين جنگ در پي از پاي درآوردن  انديشه و تفكر 

جامعه هدف است تا حلقه هاي فكري و فرهنگي آن را سست 
كند و با بمباران خبري و تبليغاتي در نظام سياسي– اجتماعي 

حاكم، تزلزل و بي ثباتي تزريق كند. 
انتخابات اخير رياست جمهوري در ايران به تناسب شرايط پديد 
آمده از سوي عوامل خارجي، معاندان و بعضاً فريب خوردگان 
داخلي، محلي براي حضور و نقش آفريني عده اي سودجو شد 
كه تحت حمايت هاي مالي و فكري اياالت متحده امريكا، دول 

اروپايي و سرويس هاي جاسوسي صهيونيستي قرار داشتند. 
ادعاي تقلب در انتخابات، كشته سازي هاي پياپي، ماجراهايي 
پيرامون كشته شدن س��عيده پورآقايي و قصه پردازي هايي 
از قتل و ش��كنجه و تجاوز و در پي آن انتش��ار ش��ايعاتي در 
محكوميت نظام جمهوري اس��المي ايران از جمله اقداماتي 
بود كه طي س��ال گذش��ته و پس از برگزاري انتخابات شاهد 

آن بوديم.

نبرد پنهان با گالدياتورهاي مجاز ي 
مبارزه با فيلرينگ در داخل كشور، ايجاد امنيت براي كاربران فضاي مجازي عليه جمهوري اسالمي، ايجاد بسر ارتباط امن تلفني و ديتا براي مصاحبه با راديو فردا، راديو زمانه و صداي 

امريکا، شعار و شايعه سازي، توليد سندي خودساخته براي کشته شدن 72 نفر که محسن مخملباف به  علريضا بهشتي در ايران برساند، ارائه حدود 86 ميليون رسويس vpn و فيلرشکن 

به صورت رايگان به کاربران، ديکتاتور خواندن ملت و دولت ايران، تبليغ طرح خامويش سبز، دستکاري منودارهاي آماري مسائل اقتصادي و فرهنگي کشور براي متسخر دولت نهم و 

تغيري اخبار و نظرات مردم بنا به سليقه و تفکر خود، منونه هايي از فعاليت براندازانه پروژه فتنه عميق قبل و بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري است.

پروژه فتنه عمیق کلید خورد
پروژه فتنه عميق ديگر برنامه سازمان يافته و مدون اياالت متحده 
امريكا با حمايت برخي كشورهاي اروپايي و افراد معاند يا فريب خورده در 
داخل و خارج از كشور به شمار مي رود كه با هدف زير سؤال بردن انتخابات 
و القاي دروغ بزرگ »تقلب در انتخابات« در سايت هاي داخلي و خارجي 
زمينه دخالت آش��كار بعضي سياس��تمداران و دولتمردان غربي در امور 

داخلي ايران و دامن زدن به ناآرامي هاي موجود را فراهم مي كرد. 
توهين به مقدس��ات و ارزش هاي ناب نظام جمهوري اس��المي ايران در 
سايت هاي سياس��ي و ش��بكه هاي اجتماعي اينترنتي كه از بيرون كشور 
هدايت مي ش��وند مانند س��ايت هاي گويا نيوز، بي.بي.س��ي، روزآنالين، 
يوتيوب، فيس بوک، توييتر و ... حمله هكري به سايت هاي اطالع رساني و 
خبرگزاري هاي رسمي كشور، هدايت، آموزش و تشويق اغتشاشگران براي 
ايجاد ناامني و آشوب و هتك حرمت مسئوالن و توده هاي مختلف مردم را 

مي توان در زمره اقدامات  سازمان يافته بدخواهان عليه انقالب برشمرد.
دخالت آش��كار بعضي سياس��تمداران و دولتمردان غربي در امور داخلي 
ايران و دامن زدن ب��ه ناآرامي هاي موجود، بيانيه نويس��ي، نامه نگاري و 
قلم فرسايي، راه اندازي كمپين عليه انقالب اسالمي به بهانه هاي مختلف 
و آموزش و تشويق اغتشاش��گران حتي براي انجام عمليات تروريستي به 
منظور ايجاد ناامني در كشور را مي توان ديگر برنامه هاي مدنظر اين شبكه 

عنوان كرد.
در اين بين قلم فرسايي جمعي از افراد در سايت ها و وبالگ هاي شخصي 
به منظور سودجويي و بهره برداري از جو به وجود آمده در كشور به انضمام 
پوش��ش غير واقعي خبري اغتشاش��ات و دعوت به تجمعات غيرقانوني 
توسط شبكه هايي چون B.B.C  فارسي، VOA ، راديو آزادي و راديو فردا، 
همراهي آگاهانه  يا ناخودآگاه سايت ها و وبالگ هاي نامبرده را با رسانه هاي 

وابسته غرب علني كرد. 

 برنامه هاي از پیش تدوین 
شده

صادقي، معاون فني و سايبري سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمي در همين 
رابط��ه ضمن اش��اره به اس��تراتژي 
امنيت مل��ي امريكا طي س��ال هاي 
اخير مبني ب��ر تاكيد بر اس��تفاده از 
فضاي اينترنت ب��ه عنوان مهمترين 
ابزار ديپلماس��ي عمومي به خبرنگار 
»جوان« مي گوي��د: افزايش بودجه 
وزارت دادگس��تري امريكا در بحث 
جرائم رايانه اي و اينترنتي به منظور 
جلوگيري از تهديدات مرتبط، ديگر 
اقدامي است كه اياالت متحده امريكا 

در اين راستا انجام داد. 
همچنين در وزارت امور خارجه اين 
كشور يك دفتر ويژه براي شناسايي 
فع��االن اينترنتي در س��طح دنيا به 

زبان هاي عربي و فارسي فعال شد. 
پروژه هلندي با ه��دف ايجاد تنوع 
رس��انه اي در اي��ران در خص��وص 
فرهنگ مجازي در ايران؛ همچنين 
فعاليت مركز مطالعات��ي و امنيتي 
ج��ورج. س��ي. مارش��ال در س��ال 
2007 در خصوص فرهنگ مجازي 
فارسي زبانان و ايرانيان، مويد توجه 
روزاف��زون آمريكايي ها ب��ه فضاي 

مجازي است. 
صادق��ي همچنين اظه��ار مي كند: 
فعاليت هاي مطالعاتي اي كه در فضاي 
مجازي صورت مي گيرد، نمونه هايي 
از اقدام��ات و پروژه هايي اس��ت كه 
س��اماندهي و اجرا شده تا به نتايجي 

برسند. 
به محض اينكه اوباما وارد كاخ سفيد 
ش��د، اداره تهدي��دات اينترنت��ي را 
راه ان��دازي كردند؛ حت��ي در جريان 
فتنه هم ديدي��م ك��ه پنتاگون 45 
ميلي��ون دالر هزين��ه كرد ت��ا انواع 
س��ايت ها به زبان هاي مختلف را در 

ش��بكه هاي اجتماعي مس��تقيم يا 
غيرمس��تقيم راه اندازي كند، با اين 
هدف كه در فضاي مجازي خبرسازي 

و جريان سازي شود. 
محمدنيا ديگر عض��و مركز مبارزه با 
جرائم س��ازمان يافته سپاه پاسداران 
در گفت وگ��و با »ج��وان«، مجموع 
اين اقدامات كه در قالب شبكه هاي 
مضلي��ن، دارك��وب، فتن��ه و پروژه 
مرصاد ك��ه در قالب هاي سياس��ي 
و امنيت��ي، اخالقي و دين��ي و غيره 
فعالي��ت مي كردن��د را در پناه يك 
سيستم برنامه ريزي شده و با هدايت 
و پش��تيباني عوامل خارجي و كمك 
عوامل معاند يا فريب خورده داخلي 

عنوان مي كند.
وي البت��ه به اين موضوع هم اش��اره 
مي كن��د ك��ه ظه��ور و ب��روز اي��ن 
شبكه ها حاصل سياست هاي جديد 
آمريكايي ه��ا در فضاي مجازي براي 
مب��ارزه با تهديدات اس��ت كه نمونه 
آن را مي توان در  مس��ائل فرهنگي، 
اقتص��ادي، امنيتي و سياس��ي ديد 
كه پ��روژه گرداب يك نمون��ه از اين 

تهاجمات فرهنگي بوده است.
پروژه ه��اي كش��ف و منهدم ش��ده 
متصل به س��رويس هاي جاسوسي 
آمريكايي و ديگر كش��ورهاي غربي 
پس از انتخابات رياس��ت جمهوري، 
مصاديق خوبي براي اثبات برنامه هاي 
هدفمند غرب در جهت اس��تفاده از 
فضاي اينترن��ت به منظ��ور تقويت 
توان نظامي در جنگ يك طرفه نرم 
و حمالت مجازي اس��ت اما مديران 
اصلي شبكه فعال در حوزه انتخابات 
رياست جمهوري دهم، برخالف ديگر 
شبكه ها از جمله مضلين كه به واسطه 
گروهك تروريست منافقين حمايت 
مي شدند، به صورت مستقيم از آمريكا 

حقوق دريافت مي كردند.

در جريان فتنه 

پنتاگون 45 

ميليون دالر 

هزينه كرد تا 

انواع سايت ها 

به زبان هاي 

مختلف را در 

شبكه هاي 

اجتامعي 

مستقيم يا 

غريمستقيم 

راه اندازي كند
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30 خرداد 88 - شكايت جمع كثريي از كسبه و تجار تهراين از مريحسني موسوي 

به دليل وارد آمدن خسارت به آنان به  علت اغتشاشات و تجمعات آشوب طلبانه 

حاميان وي 

جنگ نرم مختص به زمان انتخابات نبود
به ادعاي كارشناسان، جنگ نرم دشمن كه در اغتشاشات پس از 
انتخابات رياست جمهوري ظهور و بروز يافت، اقدامي نيست كه مربوط به 
اكنون باشد و به عبارتي ريشه ساختارشكني هايي كه ما اخيرا در اغتشاشات 
ديديم به سال ها قبل باز مي گردد؛ به دوراني كه مربوط به دهه هاي قبل و 

آغاز انقالب اسالمي است. 
اسنادي كه از النه جاسوسي به دست آمده و خبرهايي كه از روزهاي اول 
انقالب رسيده نشان مي دهد، كس��اني كه از همان روزها مايل نبودند اين 
انقالب به موفقيت برسد از خارج از كش��ور برنامه هايي داشتند و استكبار 
جهاني نيز برنامه هايي براي مقابله با هرگونه نهضت مردمي استقالل طلبانه 

و به طور خاص نسبت به ملت داشت.  
غرب سال هاس��ت بودجه هاي��ي را براي اي��ن اقدامات اختص��اص  داده و 
فعاليت هاي به ظاهر پنهاني تصويب و هزين��ه مي كند اما به محض اينكه 
متوجه شد انقالب با خواسته هاي آنها پيش نمي رود و نمي تواند اهدافش را 

پياده كند اغتشاشات را دامن زد.
همانطور كه سراج كارشناس سياسي نوع حركتي كه اياالت متحده آمريكا 
بر ضد ايران تدارک مي بيند را انتقال از جنگ س��خت ب��ه نرم عنوان و در 
تحليل اين مس��أله مي گويد: روزگاري بحث قدرت در ادبيات استراتژيك 
و سياسي برابر با قدرت سخت و نظامي بود اما با سير تحول مفهوم مبارزه 
در قدرت نرم خالصه شده است كه غربي ها از آن به عنوان قدرت جذابيت 

ياد مي كنند. 
به اعتقاد اين كارشناس سياسي، آمريكايي ها سعي مي كنند با استفاده از 
قدرت رسانه ارزش هاي خود را جهاني كنند. تحوالتي كه در كشور ايران در 
چند سال اخير اتفاق افتاد و رويكرد به ارزش ها و آرمان هاي انقالب به شكل 
جدي صورت گرفت، گفتمان ليبراليس��م و سكوالريسم به حاشيه رفت و 
تالش دشمن براي دوگانه كردن حاكميت شكست خورد، اين تحوالت در 
داخل كشور به نوعي قدرت نرم و دكترين بازدارندگي ايجاد كرد؛ موضوعي 

كه غرب حاضر به پذيرش آن نيست.
بنابراين مي توان گفت، از زماني كه پيروزي انقالب اسالمي ايران رقم خورد 
كمينگاه هاي مختلفي ارزش هاي اين جامعه را نشانه رفت چرا كه اين تحول 
عظيم در عصري روي داد كه هويت انس��اني  دچار بحران ش��ده و كرامت 
انس��اني تعابيري متفاوت يافته بود، پس تمامي جنبش هاي آزادي بخش 
را فراخواند تا نه تنها ايران بلكه جهان اسالم شاهد تحول و حركتي عظيم 
با پيام عدالت، توسعه و رفاه بر مبناي معنويت در راستاي آزادي خواهي و 

آزادگي باشد. 
اظهارات »ميشل فوكو« فيلسوف اجتماعي فرانسوي را كه مانند بسياري 
ديگر از نظريه پردازان غرب لب به اعتراف گشود و انقالب اسالمي ايران را 
نجات از بحران معنويت عنوان كرد، مي توان شاهدي بر اين ادعا دانست؛ 
وقتي كه گفت: مردمي ك��ه روي اين خاک  ]اي��ران[ زندگي مي كنند در 
جستجوي چيزي هستند كه ما غربي ها امكان آن را پس از رنسانس و بحران 

بزرگ معنويت از  دست داده ايم و آن »معنويت سياسي« است.

با هدف تخریب انتخابات و نظام
محمدنيا، فعاليت اين مجموعه را تخليه بانك هاي اطالعاتي كشور، نفوذ و 
خرابكاري در س��ايت هاي اينترنتي ايران، مبارزه با فيلترينگ در داخل كشور، ايجاد 
امنيت براي كاربران ش��بكه مجازي عليه جمهوري اس��المي، ايجاد بس��تر ارتباط 
امن تلفني و ديت��ا براي مصاحبه با راديو ف��ردا، راديو زمانه و صداي آمريكا، ش��عار و 

شايعه سازي، كشته سازي و ... برمي شمارد.
ارائه حدود 86 ميليون سرويس vpn و فيلترشكن به صورت رايگان به كاربران را از 

ديگر اقدامات اين شبكه مي توان محسوب كرد. 
اشراف فني و اطالعاتي مستمر س��پاه در حوزه فضاي مجازي عامل كشف دو شبكه 
گسترده اطالعاتي در فضاي مجازي در حال جمع آوري و ارسال اخبار به خارج از كشور 
است كه با تجزيه و تحليل بر اسناد به دست آمده، يكي با نام ايران پروكسي و ديگري 

با پوشش سالح حقوق بشري رصد شد. 
به گفته معاون فني و سايبري اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي، مركز مبارزه 
با جرايم سايبري س��پاه موفق به كش��ف اين مطلب ش��د كه ايران پروكسي توسط 
سرويس هاي جاسوسي آمريكا ايجاد ش��ده و اهداف خاصي را دنبال مي كند. عمده 

فعاليت آن ايجاد امنيت براي اعضا و كاربران بود . 
بدين ش��كل كه اگر عضوي قصد داش��ت فعاليتي در فضاي اينترنت انجام دهد با 
احساس امنيت كامل فعاليت كند و مطمئن باشد شناسايي و رديابي نخواهد شد. با 
تخصصي كه همكاران سايبري پيدا كردند توانستيم به طور كامل فعاليت اين گروه 

را رصد كنيم. 
وي سرمايه گذاري آمريكايي ها را در حوزه فضاي مجازي بيش از پيش مي داند و عقيده 
دارد: اين شبكه سند خودساخته براي كشته شدن 72 نفر تهيه كرد و آن را در اختيار 
مخملباف گذاشت تا او به عليرضا بهشتي در ايران برساند و آنها بدون اينكه بدانند پشت 

صحنه قضايا كيست به راحتي سند را توزيع كردند. 
صادقي البته فعاليت مجموعه فعاالن حقوق بش��ر را در راستاي تخريب چهره ايران 
همراه و هماهنگ با اي��ن جريان مي داند كه موظف بودن��د ماهيانه 90 گزارش عليه 
ايران توليد كنند. البت��ه به صحت و كذب محتواي آن كاري نداش��تند و فقط دنبال 
جريان س��ازي بودند. اما با تخصص و اش��راف نيروهاي ما در اين ح��وزه به طور قطع 
اين اطمينان را مي دهم كه با تالش بي وقفه و ش��بانه روزي فرزندان اين آب و خاک، 

آمريكايي ها در اين صحنه هم شكست خواهند خورد. 

 اندکي پیرامون ماهیت مدیران فتنه عمیق 
صادقي در تشريح ماهيت پروژه فتنه عميق در فضاي سايبر به معرفي مديران 
اصلي اين شبكه مي پردازد و مي گويد: حس��ن و علي ب، دانشجوي اخراجي دانشگاه 
امير كبير دو برادرند كه به اتهام اقدام عليه امنيت كش��ور از طريق تبليغ عليه نظام و 
تشويش اذهان عمومي شناسايي و دستگير شده و سايت هاي آنان از دسترس خارج 
شده اس��ت.فعاليت هاي مجرمانه اين دو راه اندازي و مديريت سايت هاي ضد امنيت 
كشور، ترويج و اشاعه اخبار دروغ و اكاذيب، تحريك احساسات كاربران با نشر اكاذيب 
و اخبار دروغين مبني بر كشته شدن مردم، تغيير اخبار و نظرات مردم بنا به سليقه و 
تفكر خود، اطالع رساني در مورد مراكز تجمع اغتشاشگران و شعارهايي كه بايد سر 

بدهند و غيره بوده است. 
اميد.ل، 22 ساله نيز از ديگر مديران پروژه فتنه عميق بود كه ارسال ايميل هاي انبوه 
به منظور دعوت به تجمعات غير قانوني)ارسال 30هزار پيام اينترنتي براي تجمع در 
ميدان بهارستان(، تشويش و تخريب اذهان عمومي با زير سؤال بردن انتخابات و القاي 
شبهه در آن، دس��تكاري نمودارهاي آماري مسائل اقتصادي و فرهنگي كشور جهت 
تمسخر دولت نهم، تراكت هاي تبليغاتي تخريبي و توهيني در مورد دولت نهم و تاكيد 

بر تقلب در انتخابات از جمله بخش هايي از جرايم وي است. 
معاون فني و سايبري اطالعات س��پاه پاس��داران در ادامه به عليرضا.ع اشاره دارد و 
جرايم وي را فراخوان براي تجمع غيرقانوني در مقابل مجلس شوراي اسالمي، ارسال 
و انتش��ار ايميل هاي حاوي بيانيه و اطالعيه تحريك آميز، تش��كيل جنبش وبالگي 
سبز، كاريكاتورهاي تخريبي عليه دولت، كاريكاتورها و مطالب تمسخر آميز در مورد 
رياست جمهوري، نامه جعلي منتسب به فرماندهي نيروي زميني سپاه و غيره عنوان 

مي كند. 
امير. الف 32 س��اله هم با اجراي طرح خاموش��ي س��بز در 27،26و 28 مرداد، ارائه 
راهكارهاي مقابله با اقدامات دولت در خصوص طرح خاموشي سبز، ديكتاتور خواندن 
ملت و دولت ايران، تبليغ طرح خاموشي سبز، ارائه اطالعاتي در خصوص وضعيت و 
نحوه كاركرد شبكه برقي كش��ور به جهت ايجاد خاموشي، ارسال اطالعات مربوط به 
انرژي توليد شده نيروگاه هاي كشور براي طرح ريزي در خصوص طرح خاموشي سبز، 
پرداخت 200 دالر به سايت باالترين براي درج لوگوي خاموشي سبز در باالي صفحه 

سايت سياست ها و... اين شبكه را هدايت مي كرد.

اين شبکه سند 

خودساخته 

براي کشته شدن 

72 نفر تهيه 

کرد و آن را در 

اختيار مخملباف 

گذاشت تا او به 

علريضا بهشتي 

در ايران برساند و 

آنها بدون اينکه 

بدانند پشت 

صحنه قضايا 

کيست به راحتي 

سند را توزيع 

کردند

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


90

ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

31 خرداد 88 - س��فارت هاي انگليس، فرانس��ه و اس��راليا به آش��وبگران و 

تروريست ها پناه دادند 

31 خرداد 88 - انتشار بيانيه شامره شش مريحسني موسوي 

س�رویس جاسوس�ي ب�ي بي س�ي؛ از س�نت تا 
مدرنیته

انتشار اخبار توسط بي بي سي فارس��ي در ايران سابقه اي طوالني دارد. به 
گونه اي كه اسناد بسيار معتبري در خصوص نقش اين رسانه فارسي زبان 
در كودتاي 28 مرداد 1332 به چشم مي خورد. نقشي كه 56 سال بعد اين 
رسانه در كودتاي نرم عليه جمهوري اسالمي مجدداً ايفا كرد. »حاال دقيقاً 
نيمه شب 24 مرداد 1332 است «؛ اين رمز عمليات آژاكس خطاب به شاه 

بود كه آغاز عمليات منجر به كودتاي 28 مرداد را در ايران كليد مي زد. 
راديو فارسي بي. بي. سي در 8 دي ماه سال 1319 و در روزهاي نخستي كه 
آتش جنگ دوم جهانی در حال درنورديدن اروپا بود، راه اندازي شد. دليل 
اصلي راه اندازي اين راديو برای رقابت با راديو فارسي برلن بود و برنامه های 
خود را به سود پادش��اهی بريتانيا و ضد حكومت نازی آلمان قرار داده بود. 

اولين گوينده راديوی بی. بی. سی فارسی نيز، حسن موقر باليوزی بود. 
اما پاي��ان جنگ در اروپا هرگ��ز موجب توقف فعاليتهاي اين راديو نش��د، 
چراكه از ديد سياستمداران استعمارگر پير، اين راديو فتح بابي جديد براي 
رسيدن به دروازه هاي سرزمين هاي فارسي زباني بود كه از موقعيتي بسيار 
استراتژيك در قلب خاورميانه و آسياي ميانه برخوردار بودند. از اين رو توليد 
برنامه هاي آنها در تمامي اين س��ال ها ادامه پيدا كرد و مديران بي بي سي 
تمامي تالش خ��ود را براي هرچ��ه نزديك كردن فرس��تنده هاي خود به 

ش�كل گیري محتوای�ي برنامه ه�اي تلویزی�ون »بي . بي . س�ي« 
فارسي

هم اكنون ش��بكه »بي . بي . س��ي« برنامه ريزي خود را براي 170 ميليون مخاطب 
فارسي زبان با بهره گيري از 150 خبرنگار، 150 نيروي فني و 50 نيروي اداري و با 
تمركز بر بيش از صد دفتر خبري در دنيا طراحي نموده است تا راهبردهاي تاكتيكي 

دولت انگليس براي استعمار نو در ايران را ادامه دهد. 
اين رسانه فارسي زبان براي آنكه بتواند تأثير گذاري خود را بيش از پيش نزد ايرانيان 
حفظ كرده و بر آن بيفزايد حربه ها و رفتارهاي مختلفي را س��رلوحه كار خود قرار 

داده است كه عبارتند از: 
 اطالع رساني غیر مستقیم

بر خالف ش��بكه فارس��ي صداي امريكا    )VOA( كه پيام هاي خود را مستقيم به 
بيننده القا مي كند، تهيه كنندگان و به ويژه س��ردبيران ش��بكه »بي . بي . سي« از 
هوشمندي وافري برخوردارند و خبر ها را به گونه اي طراحي مي كنند كه بيننده، 

غير مستقيم مورد هدف قرار گيرد. 
 پیچیدگي در محتوا و پرهیز از رفتار کلیشه اي

شبكه »بي . بي . س��ي« تالش مي كند با بهره گيري از كارشناسان گوناگون و حتي 
از درون ايران، محتواي پيام ها را به گون��ه اي در هم تنيده و دقيق طراحي كند كه 
بيننده بي محابا در معرض پيام هاي گوناگون قرار گيرد؛ و در اين راه، از روانشناسي 
رنگ ها، شيوه دقيق اجرا، تقدم و تأخر هدفمند اخبار، شيوه بديع مصاحبه ها و پرهيز 

از اظهارنظرهاي صريح و دور از هر گونه رفتار كليشه اي مرسوم، بهره مي گيرد. 
 کیفیت حرفه اي و فریبنده ارائه برنامه ها

يكي از نواقص بزرگي كه در تلويزيون هاي لس آنجلس هست، كيفيت پايين برنامه ها 
و رعايت نكردن ابتدايي ترين اصول حرفه اي رس��انه اس��ت. شبكه »بي . بي . سي« 
با بهره گيري از اس��توديوهاي مجهز، دكورهاي زيبا و حرف��ه اي، توليد برنامه هاي 
مستند قوي و گزارش هاي متنوع و نيز توليد برنامه هاي تركيبي خاص، متناسب 
با ذائقه ايراني ضمن اينكه تلويزيون هاي لس آنجلسي و صداي امريكا    را دچار افت 
مخاطب كرده اس��ت، باب جديدي از جنگ رواني عليه ايران اسالمي را باز نموده 

بي بي سي
روي موج سبز 

انتخابات دهم رياست جمهوري را شايد بتوان نقطه عطفي 

در تاريخ رسانه هاي داخيل و رسانه هاي فاريس زبان خارج 

از كش��ور قلمداد كرد. اين نقطه عطف از آن جهت است 

كه قبل و پس از انتخابات، رسانه هاي خارجي با بهره گريي 

از متامي دانش ارتباطي به روز خود ك��ه در البراتوارهاي 

رسانه اي غرب قوام پيدا كرده بود، به جنگ نظام و مردم 

ايران آمدند ت��ا بدون بوي باروت، انفج��ار و آتش، تنها با 

به كارگريي سالح رسانه، نظام را از پاي درآورده و كشور را 

به تسخري خود دربياورند. سالحي كه پس از دوران جنگ 

رسد ارزش آن، بيش از پيش نزد سياسيون غريب ارتقا يافته 

است. 

 بنابراين غريب ها با بهره گريي از فرصت انتخابات كه عرصه 

باز شدن كالف سياس��ت، نقطه عطف تحوالت سيايس در 

يك كشور و زمينه س��از نقد و گفت وگو ميان شهروندان و 

سياستمداران در گسره حوزه عمومي است، مي كوشند به 

خواستهاي خود در قبال يك نظام سيايس و يك رسزمني برسند. 

چراكه در چنني وضعي فرصت مناس��بي فراروي رس��انه ها 

قرار مي گريد تا با بهره گريي از عطش و ش��وق ش��هروندان 

و مخاطبان خود براى آگاهي از مس��ري تح��والت در عرصه 

انتخابات، به القاى خواسته ها و شكل دادن ذهنيت و بينش 

مطلوب خود بپردازند و در نهايت نتيجه كوش��ش طوالين 

مدت خود را در رفتار انتخابايت شهروندان نظاره كنند؛ چيزي 

كه به زبان ساده تر به آن »عمليات رواين« مي گويند. 

شايد ييك از بزرگرين و مهم ترين رسانه هايي كه در طول 

انتخابات و به هنگام بروز وقايع پس از آن، نقش يب بديل 

و غريقابل انكاري در شكل گريي درگريي ها و سازماندهي 

نريوهاي مختلف بر عهده داشت، شبكه يب يب يس فاريس 

بود؛ شبكه اي كه اگرچه در زمان انتخابات كمر از 6ماه از 

تولدش مي گذش��ت اما چنان اثرگذاري و فعاليتي از خود 

نشان داد كه كمر خانواده ايراين پيدا مي شد كه به اخبار اين 

رسانه انگلييس در خصوص انتخابات استناد نكند. بنابراين 

همني اقبال عمومي به شبكه يب يب يس فاريس بود كه اين 

شبكه توانست نقش اصيل را در س��ازماندهي و هدايت 

وقايع انتخابايت و حوادث پس از آن ايفا كند. 

در اين گزارش، نگارنده مي كوشد ابعاد مختلف كاركردهاي 

اين شبكه در انتخابات و حربه هاي رسانه اي به كار گرفته 

شده توسط آنها را مورد برريس و موشكايف قرار دهد. 
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مرزهاي ايران براي نفوذ هرچه بيشتر در ميان ايرانيان به كار بستند. 
با جهش هاي تكنولوژيكي كه در عرص��ه ارتباطات جهاني در ح��ال روي دادن بود، 
مسئوالن بي بي س��ي وجود تنها يك راديو با صداي غيرش��فاف را براي تأثيرگذاري 
بر فارسي زبانان كافي نمي دانستند، بنابراين در سال 1379 اقدام به تأسيس سايت 
بي بي سي فارسي كردند تا از اين طريق، بتوانند عمليات رواني خود را به صورت لحظه 

به لحظه عليه كاربران ايراني ادامه دهند. 
اما راه اندازي اين سايت نيز نتوانست فعاليت هاي اين رسانه ضد ايراني را متوقف كند 
چراكه در سال 2007 صحبت هاي نهايي براي راه اندازي شبكه تلويزيوني فارسي زبان 
اين رسانه نيز مطرح و مسئوالن س��رويس جهاني بي بي سي و دولتمردان انگليسي 
در اين خصوص به توافق نهايي رس��يدند و 22 ميليون دالر از سوي وزير خزانه داري 

انگليس براي اين امر اختصاص يافت. 
 سرانجام شبكه تلويزيوني »بي . بي . سي« فارسي در روز چهارشنبه پانزدهم دي ماه 
سال 87، شصت و هشت سال پس از تأسيس راديو بي بي سي فارسي و درست شش 
ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري ايران، پس از يك دوره طوالني تبليغ و ايجاد 
انتظار براي مخاطبان ) از سال 2007 تا 2009( پخش برنامه هاي خود را روي ماهواره  
»هات برد« براي مخاطبان فارسي زبان ) ايران، افغانستان و تاجيكستان ( آغاز كرد تا 
اغلب تكنولوژي هاي رسانه اي براي رس��اندن پيام لندن به مردم ايران در اختيار اين 
رسانه قرار بگيرد. در نهايت شبكه اي كه به دليل كس��ر بودجه، بي بي سي روماني را 
تعطيل كرد و رايگان به مخاطبان داخل انگليس سرويس نمي دهد و اسپانسر و آگهي 
ندارد و مش��خصاً اغلب خبرنگاران آن از طيف هاي اصالح طلب و مش��اور آن يكي از 
سردبيران نشريات زنجيره اي توقيف شده اس��ت، راه اندازي شد تا به صورت رايگان 

پروژه براندازي نرم در ايران را پيگيري كند. 
شبكه تلويزيوين 

»يب . يب . يس« 

فاريس در روز 

چهارشنبه 

پانزدهم دي ماه 

سال 87  و درست 

شش ماه مانده به 

انتخابات رياست 

جمهوري ايران 

آغاز به كار كرد 
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عوامل بي بي سي فارسي چه کساني هستند؟
مهدی پرپینچی: وي مجری و گوينده سابق راديو بی بی سی 
فارسی است. پرپينجي سابقه سردبيری راديو بی بی سی فارسی را هم 

دارد. 
عنایت اهلل فانی: فانی مجری و سردبير بخش فارسی بی بی سی و مقيم 
لندن می باشد. وی از اهالی ش��هر اوز از توابع الرستان در استان فارس 

است. وی هم اكنون مجری برنامه »به عبارت ديگر« می باشد. 
نیما اکبرپور: وي متولد ششم اس��فند 1353 در شهرستان الهيجان 
است. تحصيالتش را در رشته مهندس��ی كامپيوتر و در گرايش نرم افزار 
در دانشگاه آزاد الهيجان به اتمام رسانده است. نوشتن را به طور جدی با 
وبالگ نويسی آغاز كرده و در هفته نامه چلچراغ ادامه داده است. آخرين 
مسئوليتی كه در اين هفته نامه داشته، معاونت سردبيری بود و در چند 

ماه آخر به عنوان جانشين سردبير بوده است. 
وي در حال حاضر در ش��بكه تلويزيونی بی بی س��ی فارس��ی به عنوان 
برنامه ساز و مجری برنامه كليك با موضوع فناوری مشغول به كار است. 
وي در رس��انه هايي نظير هفته نامه چلچراغ، ماهنامه دنيای كامپيوتر و 
ارتباط، خبرگزاری ايسنا، نشريه الكترونيك زيگزاگ، روزنامه قيام و راديو 

جوان مشغول بوده است.
پونه قدوس�ی: قدوس��ی در خانواده ای مذهبی متولد شد، اما شكل و 
شمايل و نوع پوشش وي در تلويزيون بي بي سي بيانگر اين حقيقت است 
كه به هيچ عنوان پايبند اين تربيت مذهبي نيست. او هم اكنون مجری 

برنامه نوبت شما  است. 
ناجیه غالمی: در افغانستان از پدری كابلی و مادری هراتی به دنيا آمد. 
وقتی س��ه س��اله بود پدر و مادرش به ايران مهاجرت كردند. ناجيه كار 
رس��انه ای خود را در س��ال 2001 به عنوان خبرنگار بی بی سی فارسی 
در مشهد ش��روع كرد. او اولين كس��ی بود كه موفق ش��د مجوز رسمی 

خبرنگاری را از دولت ايران براي كار در بی بی سی اخذ كند. 
نادر س�لطانپور: حرفه خبرن��گاری را در س��ال 1997 در برنامه های 

و اين مي طلبد كه سياستگذاران رسانه ملي، هوشمندانه تر نسبت به رسالت خود 
بينديشند. 

 رویكرد تعاملي با مخاطب 
يكي از رويكردهاي اصلي شبكه »بي . بي . سي«، توليد برنامه هاي اجتماعي از متن 
و بطن جامعه ايران البته با اهداف خاص اس��ت، به گونه اي كه مخاطب ناخودآگاه 
احساس راحتي و تفاهم با اين ش��بكه مي  كند. ساخت برنامه هاي مستند گزارشي 
ويژه، مصاحبه با افراد گوناگون از طبقات گوناگون و نيز انتخاب سوژه هاي به روز، 

از مصاديق اين شيوه است. 
 تالش براي ایجاد نگرش مثبت مخاطب نسبت به دولت بریتانیا

 دولت بريتانيا در طول تاريخ، ردپاي زش��تي از خود در مسائل سياسي- اجتماعي 
ايران بر جاي نهاده است. دخالت در جنبش مش��روطه، رويكرد استعماري دوران 
قاجار، تأثير مستقيم در بر س��ر كار آوردن محمدرضا پهلوي، هم داستاني با عراق 
در جريان هشت سال دفاع مقدس، اشغال ايران به همراه متفقين در جريان جنگ 
دوم جهاني ، مخالفت با ملي شدن صنعت نفت، تالش براي كودتاهاي گوناگون و... 
 تنها گوشه اي از اين پرونده سياه را به نمايش مي گذارد. از استراتژي هاي مهم شبكه 
»بي  .بي . سي« تالش براي پاک كردن اين لكه هاست. شايد ساخت مستند دايي جان 

ناپلئون و پخش آن در نخستين روزهاي راه اندازي شبكه در همين راستا بود. 
 تالش براي بي طرف نشان دادن شبكه

اين ش��بكه، نهايت تالش خود را مي كند تا با توليد برنامه هاي گوناگون كه در آن 
صداي هر دو گروه موافق و مخالف شنيده ش��ود، بي طرفي خود را براي مخاطب 
به اثبات برس��اند؛ نمونه اين رويكرد را در هر ش��ب در برنامه اي مثل » نوبت شما « 
مي بينيم. در اين برنامه، هر ش��ب تعدادي تماس تلفني برقرار مي شود كه تقريباً 
80 درصد آنها از مخالفان و 20 درصد آنها از موافقان سياس��ت هاي ايران اسالمي 
هستند. همچنين از حدود شش وبالگ مورد بررس��ي قرار مي گيرد كه يك تا دو 
وبالگ موافق و چهار تا پنج وبالگ مخالف سياس��ت هاي نظام هس��تند، ليكن با 
ترفندهاي خ��اص، بهره گيري از مجري��ان حرفه اي و آموزش دي��ده، تحليل هاي 
ظريف، اما جانبدارانه و نيز انتقادهايي هدفمند، تالش مي شود اهداف پنهان شبكه 

به خوبي تأمين شود. 
 استفاده از کارشناسان و مشاوران گوناگون داخلي 

برعكس بسياري از شبكه هاي لس آنجلسي و  به ويژه صداي امريكا    كه از كارشناسان 
ثابت و عموماً از مخالفان سرشناس نظام جمهوري اسالمي ايران براي برنامه هاي 
خود استفاده مي كنند، شبكه »بي . بي . سي« تالش مي كند از كارشناسان متنوع  
يا حتي از افراد ميانه رو كه به گونه اي منسوب به نظام نيز هستند، بهره گيرد. اين 
 امر باعث باال رفتن اعتماد مخاطبان مي ش��ود كه مورد نظر مديران شبكه فارسي 
»بي .بي . سي« نيز هست. صادق صبا كه به تازگي مدير اين شبكه شده، مي گويد: 

»ما صداي همه كساني هستيم كه بايد صدا داشته باشند!« 

توجه به رسانه هاي گوناگون به طور همزمان 
برعكس صداي امريكا    ك��ه در آن تفاوتي بين راديو و تلويزيون ش��بكه 
وجود ندارد، برنامه هاي توليدي راديو »بي . بي . سي« و تلويزيون فارسي 
»بي.    بي . سي« كاماًل متفاوت هستند. با وجود اين، »بي . بي . سي« دريافته 
است براي اثرگذاري و جذب مخاطبان بيشتر، بايد از هر سه رسانه راديو، 
تلويزيون و وب سايت استفاده كند كه در اين راه هم، نهايت تالش خود 

را كرده است. 
يب يب يس فاريس 

در چارچوب 

سناريوي خود، 

جمعه شب 22 

خرداد در قالب 

برنامه هاي زنده، 

پروژه تقلب در 

انتخابات را با 

حضور رئيس 

سازمان فدائيان 

خلق كليد زد
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ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

هفتگی راديويی كانادايی به ن��ام »Persian Voice « به عنوان تهيه 
كننده و گوينده آغاز كرد. در س��ال 2005وي تهيه كننده و نويس��نده 
 )Canadian Broadcasting Corporation( CBC ش��بكه
بود و در برنامه »گزارش جهان« كه يكی از پرش��نونده ترين برنامه های 
صبحگاهی بود؛ مش��غول به فعاليت شد. وي در سال 2008 به سرويس 

خبری  بی بی سی فارسی پيوست. 
فرناز قاضی زاده: در ايران در روزنامه هاي نشاط، ياس نو و زن فعاليت 
كرد. او در سال 2000 به عنوان مجری در تلويزيون ايران در يك برنامه 
علمی فعاليت می كرد. در سال 2003 وي همراه با خانواده اش به هلند 
مهاجرت كرد و در آنجا به فعاليت در سايت روزآنالين مشغول شد. او در 
سال 2003 به عنوان خبرنگار راديو بی بی سی مشغول شد و همچنين به 

توليد برنامه هايی مانند صدای شما و روز هفتم دست زد. 
جمال الدین موسوي: متولد واليت باميان افغانستان است. او كار خود 
را در سال 2001 در بی بی سی به عنوان روزنامه نگار و در مجله آسيای 
مركزی بی بی سی شروع كرد. او قبل از اينكه در بی بی سی مشغول به 
كار ش��ود، در هفته نامه ای كه برای مهاجرين افغان مقيم مشهد چاپ 
می شد كار می كرد. جمال الدين همچنين پروژه ای به نام UNHCR را 
مديريت می كرد كه به تربيت و تعليم جوانان افغان برای خبرنگار شدن 

مي پرداخت.
سیما علی نژاد :  حرفه خبرنگاری را در سال 1990 با فعاليت در چندين 
روزنامه و مجله آغاز كرد. او در س��ال 1993 به عنوان خبرنگار و مجری 
به راديو فارسی بی بی سی پيوس��ت. او همچنين به عنوان ويراستار در 
ساخت برنامه های مستند در راديو بی بی سی مشغول به كار شد. او بعدها 
مسئوليت اديتوری سايت بی بی سی فارسی bbcpersian. com را 
بر عهده گرفت. در سال 2002 س��يما از طرف BBC به افغانستان برده 
ش��د تا به تربيت خبرنگاران افغان بپردازد. او بعد از دو س��ال مجدداً به 

لندن برگشت. 
مس�عود بهنود: مس��عود بهنود، زاده 28مردادم��اه 1332درتهران، 
 نويس��نده، روزنامه نگار و فيلمساز ايرانی اس��ت. وی كارش را به عنوان 
روزنامه نگار از سال 1349شروع كرد. وی آثاری در زمينه سياست و تاريخ 
معاصر ايران نگاشته است. بهنود به عنوان يك روزنامه نگار در روزنامه های 
متفاوتی از جمله آيندگان وتهران مصوركار كرده است. او بيش از بيست 
روزنامه و مجله را بنيان نهاده اس��ت كه هيچ ي��ك از آنها در حال حاضر 
منتشر نمی شوند. بهنود در س��ال 2002 به انگلستان مهاجرت كرد. او 
از سال 1381 تاكنون در لندن زندگی می كند و پس از راه اندازی شبكه 
تلويزيونی بی بی سی بخش فارسی با اين شبكه مشغول همكاری است. 
حدود هزار گزارش و دويس��ت برنامه راديويی تهيه كرده است و حدود 
صد برنامه تلويزيونی و چهل فيلم مس��تند تلويزيونی هم ساخته است. 
وي نقش بس��يار فعال و موثري در راه اندازي شبكه فارسي بي بي سي و 
جذب نيروهاي اين رسانه داشت، اما پس از گش��ايش اين تلويزيون به 
حاش��يه رفت و تنها يك برنامه 5 دقيقه اي م��رور روزنامه هاي تهران را 

اجرا مي كند. 

شبكه بي بي سي و آتش بیاري معرکه
ش��بكه فارس��ي بي بي س��ي، بدون ترديد يك��ي از اصلي ترين 
آتش بياران و طراحان آش��وب هاي پس از انتخابات بوده است. اين شبكه 
تلويزيون��ي كه 6 ماه قبل از انتخابات دهم رياس��ت جمه��وري و با هدف 
تأثيرگذاري بر روند انتخابات ايران تأسيس شده بود، با ادعاي اطالع رساني 
لحظه به لحظه از انتخابات دهم رياس��ت جمهوري عماًل به پايگاه انتشار 
تحليل هاي ساختگي و برانگيختگي اجتماعي در ايران تبديل شده است. 
آنچه كارشناس��ان در ماه هاي اخير ابراز مي داشتند مبني بر اينكه شبكه 
فارسي بي بي سي به منظور ايجاد شبكه براندازي نرم و با حمايت نيروي 
انس��اني جرياني در داخل راه اندازي شده اس��ت طي روزهاي منتهي به 

انتخابات و پس از آن عماًل به اثبات رسيد. 
بي بي س��ي كه در طول دوره فعاليت خود همواره از تنظيم و پخش خبر 
به شيوه شبه خبر )فيچرنيوز( و تلفيق سخت خبر)هارد نيوز(  و نرم خبر 
)سافت نيوز(  پيروي كرده است، در آس��تانه انتخابات و پس از آن دقيقاً و 
دائماً با سوئيچ كردن اين شيوه هاي خبري به يكديگر،  اهداف شبهه سازي، 
بحران افكني و هدايت افكار عمومي، انگيختگي و نبض آشوب را هدايت 

كرد. 
اين ش��بكه متعلق به اس��تعمارگر پير كه از روزهاي قبل،  خ��ود را آماده 

بي بي سي فارسي؛ تخته موج سواري انگلیس با سبزها
اما به راستي سؤال اين است كه شبكه بي بي سي فارسي چه رفتاري را در 
قبال انتخابات ايران و حاميان سبزها پيش گرفت تا بتواند با اين افراد موج سواري 
كند؟ پاسخ سؤال را شايد بتوان در تكنيك هاي به كار گرفته شده توسط اين رسانه 

يافت.
 بي بي س��ي برای افزايش توان تأثير گذاری پيام های تبليغ��ی خود، از تاكتيك ها 
و شگردهای جنگ روانی استفاده كرد تا به اهداف رس��انه ای خود به نحو مطلوب 
جامه عمل بپوشاند؛ اين رسانه با بهره گيری از تاكتيك هاي مختلف كه همگي در 
دانشگاه هاي بزرگ رسانه اي جهان تدريس مي ش��ود، درباره رويدادها و تحوالت 
ايران به ويژه انتخابات، ش��بهه افكنی می كند كه مي توان مهم ترين تاكتيك هاي 
به كارگرفته ش��ده توسط اين رسانه را اينگونه بر ش��مرد: تاكتيك برجسته سازي 
سياس��ي، تاكتيك متهم كردن، انگ زدن و برچس��ب زدن )نام گذاري(، تاكتيك 
»پيوند زدن« كه در آن موضوع مورد نظ��ر را به موضوع ديگری مرتبط مي كنند تا 
نتيجه مطلوب به دست آيد، تاكتيك »تأكيد  و تكرار پيام« براي دروني كردن ارزش 
پيام ها، تاكتيك »تحريف« كه واقعيت را به نفع خود تنظيم مي كند، تاكتيك»نقل 
خبر از منابع ناشناخته يا مبهم«، تاكتيك »سانسور«، تاكتيك »تفرقه«، تاكتيك 
»ش��ايعه«، تاكتيك »ايجاد ابهام و ش��بهه افكنی«، تاكتيك »جنجال آفرينی«، 

تاكتيك »القای نتيجه« و تاكتيك »طنز، فكاهی و كاريكاتور«.
بنابراين بي بي سي در تمام طول مدت فعاليت خود در قبل و حين وقايع انتخاباتي 
تالش خود را به كار بس��ت تا با بهره گيري از اين تاكتيك ها چهره اي ديگر از نظام 

جمهوري اسالمي را به تصوير بكشد. 
القای شكاف و دوگانگی بين س��ران نظام، ارائه تصويری ناكارآمد از عملكرد نظام، 
زير سؤال بردن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، القای تقلب در انتخابات، القای 
غيررقابتی بودن و آزادنبودن انتخابات در ايران، القاي دخالت بسيج و نظاميان در 
انتخابات و القای ايجاد فرصت برای تغيير وضع موجود، تنها بخشي از عملكرد اين 

بحران س��ازي اجتماعي كرده بود، پيش��اپيش در اخبار و تحليل ه��اي به اصطالح 
كارشناسان سياسي مسائل ايران، بحث تقلب را تئوريزه و قاطعانه بر آن پاي مي فشرد؛ 

چنانچه احمدي نژاد رأي بياورد شكي در تقلب وجود ندارد. 
بي بي سي در چارچوب سناريوي خود، جمعه ش��ب 22 خرداد در قالب برنامه هاي 
زنده، بالفاصله پس از اعالم آمار هاي غير رسمي از منابع داخل ايران پروژه تقلب در 
انتخابات را با حضور فرخ نگهدار، رئيس سازمان فدائيان خلق  و صادق صبا تحليلگر 
سياس��ي كليد زد و پس از اين به تناوب انتش��ار خبرهايي از ايران، ارتباط مستقيم 
و. . . كارشناساني مانند جمشيد برزگر، هاش��م احمد زاده،  احمد سالمتيان، سعيد 
برزين، مسعود بهنود و. . . در استوديو و آدم هايي از احزاب و گروهك هاي داخل ايران 
هر لحظه به موازات اعالم آراي احمدي نژاد،  بر حم��الت و تثبيت و تلقين تقلب در 
انتخابات افزودند، به صورتي كه نزديك صبح و تا ظهر شنبه جملگي گزارش پراكني 

اين شبكه دستور حمله، اغتشاش و افزايش نارضايتي بود. 

يب يب يس دامئاً با 

سوئيچ كردن 

شيوه هاي 

مختلف 

خربي اهداف  

شبهه سازي، 

بحران افكني 

و هدايت 

افكار عمومي، 

انگيختگي و نبض 

آشوب را هدايت 
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31 خرداد 88 - سازمان مجاهدين انقالب: ما در وجود تقلب و تخلف در انتخابات ترديد نداريم 

31 خرداد 88 - خربنگار يب يب يس به اتهام حاميت از آشوبگران و تحريك افكار عمومي 

از ايران اخارج شد 

رسانه انگليسي براي به آشوب كشاندن انتخابات ايران بود. 
براي ملموس تر شدن موضوع، ذكر برخي  پيام هاي اين شبكه در خصوص انتخابات 

ايران جالب به نظر مي رسد. 
»به باور خيلي ها، همه چيز ممكن است از صف حوزه هاي رأي گيري شروع شود«. 
اين شايد پيامي از سوي بي بي سي بود كه مي توان آن را همتراز با پيام » حاال دقيقاً 

نيمه شب 24 مرداد 1332 است « دانست. 
پيامي كه به ب��روز كودتاي 28 مرداد منجر ش��د و پس از آن ب��ا گفتن اين جمله 
اغتشاش��ات را به صندوق هاي رأي و صف هاي رأي گيري مرتبط كرد و رمزي شد 

براي آشوب هاي روزهاي پس از انتخابات. 
»تعيين و تأييد صالحيت نامزدهاي انتخابات رياس��ت جمهوري حق انحصاري و 
اختيار مطلق شوراي نگهبان است و اين ش��ورا، روزبه روز دايره تأييد صالحيت را 
تنگ تر می كند. اصل 115 قانون ا ساسي درمورد تعيين شرايط رئيس جمهورعماًل 

شوراي نگهبان را به مقنن، ناظر، مجري و قاضي بدل كرده است.« 
اين اظهار نظر بي بي سي در خصوص شوراي نگهبان را نيز مي توان حمله به يكي از 

اركان تأييد سالمت انتخابات قلمداد كرد. 
از سوي ديگر رسانه هاي انگليسي به ويژه بي بي س��ي انگليسي و فارسي در طول 
ماه هاي پي��ش از انتخابات رويكردهايي كه همه در راس��تاي اس��تراتژي مقابله با 
دولت نهم بود را دنبال كردند. ابتدا فعاليت هاي آنها در جهت فضاسازي متناسب با 
تحوالت صحنه شكل گرفت، اما جهت اصلي سوق دادن مردم به سمت بي تفاوت 
سازي و عدم اهميت برگزاري انتخابات سيرمي نمود. اين روند تا گرم شدن فضاي 
انتخاباتي در كشور ادامه داشت، اما رس��انه هاي انگليس كه به عنوان ابزار اجرايي 
سياست هاي مداخله جويانه دولت بريتانيا فعاليت مي نمايند، ناچار به تغيير رويكرد 

و تالش براي مصادره فضاي سياسي كشور در جهت اهداف خود شدند. 
در اين مقطع، رويكرد آنها در نقش سخنگويي مشاركت مردمي و استقبال عمومي 
ظاهر شد و از طريق ستادهاي دو نامزد، هماهنگي سياسي - رواني بخشي از جامعه 
را برعهده گرفتند. جالب است كه اهميت انتخابات ايران براي لندن تا آن حد بود 
كه مجموعاً 55 خبرنگار از رس��انه هاي انگليس تحت عنوان پوش��ش انتخابات به 
ايران سفر كردند. اين گروه 55 نفره رسانه اي بعد از پايان برگزاري انتخابات به دليل 
اينكه نتيجه آنچه كه آنها انتظارش را مي كشيدند نبود، سخنگويي جريان اعتراض 

و سپس اغتشاش را برعهده گرفتند. 
در اين زمان بي بي س��ي فارس��ي با اس��تفاده از تصاوير دوربين هاي غير حرفه اي 
اغتشاشگران، دامنه تبليغات آنها را به حوزه هاي بين المللي كشاند و زمينه را براي 
اظهارنظر مقامات انگليس كه همه امور رسانه اي را پنهان مديريت مي كردند و ساير 

مقامات گستاخ اروپايي، هموار ساخت. 
اما با بررسي رويكرد ش��بكه خبري بي بي سي فارس��ي در ايام پس از انتخابات به 
اين نكته خواهيم رسيد كه مديران اين شبكه با بهره گيري از شيوه الماس خبري، 
زمان كمتري را به خبر مي دهند و بيش��تر زمان پوش��ش خبري را صرف تحليل و 

جريان سازي موضوع مي كنند. 
 بر اساس مدل الماس خبري رسانه ها پس از طرح يك خبر به سرعت وارد مرحله 

تحليل و بازخورد مي ش��وند كه اين شيوه عموماً در رس��انه هاي سايبر 
صورت مي گيرد و ش��بكه خبري بي بي سي فارس��ي با توجه به تعريف 
برنامه اي مانند نوبت شما سعي كرد طرح بازخورد رويدادها را نيز جزئي 

از مسير اطالع رساني و جريان سازي خود كند. 
اما گفتن از حربه ها و توانمندي هاي شبكه بي بي سي فارسي دليلي بر آن 
نمي شود كه اين شبكه را قدرتي بزرگ در عرصه رسانه هاي فارسي زبان 

بدانيم كه صدا و سيماي ما توان مقابله با آن را ندارد. 
فتنه سال گذشته اگرچه صدمات زيادي را به عرصه سياسي و اقتصادي 
كشور وارد كرد، اما يك دس��تاورد بزرگ نيز براي كش��ور داشت و اين 
دس��تاورد چيزي نيس��ت جز پيدا كردن راهكار مقابله با جنگ نرم در 
عرصه هاي مختلف. در همين راس��تا گفتن اين واقعيت ضروري به نظر 
مي رسد كه طي سال گذشته بهره گيري از شيوه هاي اطالع رساني نوين 
كه با جلوه هاي بصري زيبا نيز همراه شده است در دستور كار رسانه ملي 
قرار گرفته است و توانس��ته از همين محل تا حد بسيار زيادي از جذب 
مخاطبان داخلي به رسانه هاي خارجي بكاهد، اما اين موضوع به تنهايي 
كفايت نمي كند چراكه الزم است صدا و سيماي جمهوري اسالمي براي 
مقابله با جنگ نرم كه دقيقاً مورد تأكيد  رهبر معظم انقالب نيز هس��ت، 
برنامه ريزي هاي بيشتري انجام دهد، زيرا صداي توپ و تانك اين جنگ 
خاموش شايد سال ها بعد به گوش برسد؛ بنابراين، تعلل در اقدام ممكن 

است ضايعات جبران ناپذيري را به جامعه تحميل كند. 
از اين رو، برخي روش هاي مقابله با جنگ نرم در حوزه رسانه را مي توان 

اينگونه نام برد: 
اطالع رس��اني مناس��ب و درس��ت از برنامه ها، تبيين ماهي��ت منابع و 
ش��بكه هاي خبري گوناگون براي مخاطب، ايجاد خالقي��ت و نوآوري 
در توليد برنامه هاي متنوع و جذاب، تالش براي اعتمادس��ازي عمومي، 
بهره گيري از هم��ه ظرفيت هاي هنري براي رس��اندن پي��ام، پرهيز از 
جبهه گيري مشخص و آشكار درباره موضوعات و ارائه غير مستقيم پيام 
براي اثرگذاري بيش��تر، توجه به نظريات گوناگون،   به ويژه منتقدان در 
برنامه ها در راس��تاي افزايش اعتماد عمومي و غناي محتوايي برنامه ها، 
استفاده از برنامه سازان هوش��مند، فكور و آگاه به سياست هاي جامعه و 
در عين حال متخصص در امور برنامه سازي، تالش براي ايجاد مصونيت 
رواني در جامعه، تالش براي آموزش و ارتقاي س��طح توانايي هنرمندان 
و توليدكنندگان آثار هنري در رس��انه، بررس��ي و تالش براي شناخت 
دقيق مخاطب و نيازه��اي او، پرهيز از تك بعدي نگ��ري و رصد مداوم 
رسانه هاي غربي در راستاي شناخت تاكتيك هاي جاري براي مقابله با 
آن، تغيير و بازنگري در س��اختارهاي توليدات رسانه اي متناسب با نياز 
روز، بازتعريف خطوط قرمز رس��انه اي و حذف خطوط پيچيده نامدوني 
كه بر پايه ساليق ترسيم شده است نه مصلحت ها با هدف باال بردن حس 
اعتماد عمومي نسبت به رسانه، بازنگري و كاهش بوروكراسي و سلسله 
مراتب طوالني تصميم گيري در راس��تاي انتشار س��ريع اخبار با هدف 

كنترل افكار عمومي.

يب يب يس فاريس 

با استفاده 

از تصاوير 

دوربني هاي 

غريحرفه اي 

اغتشاشگران، 

دامنه تبليغات 

آنها را به 

حوزه هاي 

بني املليل كشاند 

و زمينه را براي 

اظهارنظر 

مقامات انگليس  

هموار سازد 
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31 خرداد 88 - كشته شدن 10 نفر در تهران توسط تروريست هاي مسلح 

يك تري 88 - اتحاديه اروپا س��فراي ايران در متام كش��ورهاي عضو اتحاديه را 

احضار كرد  

پروژه گلف 2000 

پ��س از مقطع��ي ك��ه 
روزنامه ه��ای جري��ان 
وابس��ته به داليل مختلف توقيف 
شد، تنها اينترنت ماند و شبكه هاي 
ماهواره اي؛ كش��ورهاي غربي نيز 
كه در آن مقط��ع اصالح طلبان را 
در پايان راه می ديدند سرمايه هاي 
عظيم مالي و حمايتي خود را پشت 
اين جريان ق��رار دادند. در همين 
راستا در خارج از كشور شبكه هاي 
ماهواره اي با بودجه كش��ورهاي 
غربي گسترش پيدا كرد و جمعی 
از روزنامه نگاران داخلي بر اساس 
تفكرات خود جذب رس��انه هاي 
ضدانق��الب ش��دند. در داخل نيز 
جريان دوم خرداد پس از كش��ف 

پتانسيل اينترنت شروع به ساخت 
وب سايت هاي مختلف كرد. 

اينترن��ت آن دوران تازه به فضای 
رس��انه ای كشور وارد ش��ده بود و 
هنوز س��ايت ها و خبرگزاری ها به 
گس��تردگی امروز درنيامده بود. 
جريان اصالح طلب به خوبی از اين 
خأل  استفاده كرد و در بحران های 
مختل��ف در آن س��ال ها نظي��ر 
18تير78 و يا ديگ��ر بحران های 
خود ساخته اين جريان، اينترنت 
نش��ان داد كه می تواند به خوبی و 
حتی برتر از رسانه های نوشتاری 
افكار عموم��ی  را تهييج نمايد. در 
اين دوران است كه اصالح طلبان 
ب��ه پتانس��يل ب��االی اينترنت و 

ظرفيت های پنهان آن پی می برند. 
در همان ايام، پس از فيلتر شدن سايت 
» امروز« به مديريت مصطفی تاج زاده 
بود كه جمعی از روزنامه نگاران و وبالگ 
نويسان جنگ رواني گسترده اي را عليه 
نظام ش��روع كردند. اين اعتراضات به 
گونه اي پيش رفت كه حتي وب سايت 
BBC اعتراض وبالگ نويسان را مخابره 
كرد. اصالح طلبان از پتانسيل اينترنت 
و وبالگ نويسي كمال استفاده را بردند 
و حتي ناظران خارجي كه اوضاع ايران 
را رص��د مي كردند متوجه اين پتانسيل 
شدند و راه هايي را ايجاد كردند تا بتوانند 

از اين ظرفيت استفاده كنند. 
آش�نایي اصالح طلب�ان 

با وب��الگ نویسي
وقتی ي��ك ابزار ن��و درجامع��ه درهر 
حوزه ای وارد می ش��ود، يافت��ن كاربر 
برای آن ابزار مدتی زمان می برد. حال 
اين ابزار اگر درحوزه رسانه و با كاربری 
ش��خصی باش��د صدالبته كه به زمان 
كمتری برای فراگير شدن نياز دارد. اين 
ابزار نوين در اي��ران چيزی جز وبالگ 
نبود؛ صفحات رسانه ای كاماًل  شخصی 

در اينترنت با ضريب نفوذ باال!
نقش اينترنت براي اص��الح طلبان در 
قضاياي س��ال 78 و همچنين تحصن 
مجلس شش��م  پس ازآن روشن شد، 
زيرا اينترنت ابزاري ب��ود كه هر زمان 
رس��انه هاي عادي ) روزنام��ه ( دچار 
مشكل شدند، بتوانند افكار عمومي را 
بس��يج كنند. به همين دليل از همان 
ابتدا س��رمايه گذاري عظيمي در اين 

بخش صورت گرفت. 
چهره های مختل��ف جريان اصالحات 
با پی بردن به اين قدرت و ضريب نفوذ 
باال درصدد راه انداختن وب سايت های 
خب��ری و صفحات ش��خصی برآمدند. 
راه ان��دازي وب س��ايت هايي همانند 
روزآنالين، راديو زمانه، راديو فردا و. . . از 
كارهايي بود كه در آن دوران با هدايت 
برخی چهره هايی كه بعدها وابس��تگی 
آنان مشخص شد صورت گرفت. تشويق 
نمايندگان متحصن مجلس ششم براي 
نوشتن خاطرات و قرار دادن آن بر روي 
وبالگ خود از جمله كارهايي بود كه در 
آن زمان توس��ط همان چهره هايی كه 

ذكرشان رفت، انجام شد. 

نقش رسانه ها در متامي كشورهايي كه در آنها براندازي 

نرم صورت گرفته،  كاماٌل محس��وس و تأثريگذار است. در 

ايران نيز افرادي كه به دنبال فتح س��نگر به سنگر نظام 

بودند و تئوری فشار از پایین و چانه زنی در باال را ارائه 

کرده بودن��د، نقش بی بدیل و قدرمتند رس��انه ها اعم از 

مکتوب و غیر مکتوب را درک کردند. 
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اصالح طلبان از 

پتانسيل اينرنت 

و وبالگ نوييس 

كامل استفاده 

را بردند و حتي 

ناظران خارجي 

كه اوضاع ايران را 

رص��د مي كردند 

متوجه اين 

پتانسيل شده و 

راه هايي را ايجاد 

كردند تا بتوانند 

از اين ظرفيت 

استفاده كنند

ديويد ممریرامين جهانبگلومحمود سريع القلمناصر هاديانگری سيک w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


95

ان
جو

ه 
ام

وزن
| ر

اد 
رد

 خ
22

ه 
ام

ه ن
یژ

و

به موازات اين گفته ها نوع توجه كش��ورهای خارجی به به��ره گيری از اينترنت 
درايران نيز قابل توجه است. ناظران خارجي رويدادهای ايران دريافته بودند كه 
اس��تفاده از اينترنت در ايران بر خالف ديگر كشورهاي منطقه در حال گسترش 
است و تنها كاری كه تا آن زمان برای مقابله با اين رس��انه انجام می شد مسدود 
كردن آنها بود كه البته دولت هاي غربي هزينه فراواني خرج مي كردند تا بتوانند 
اين فيلترها را از ميان بردارند. دولت هاي غربي مي دانس��تند كه با اين پتانسيل 
مي توانند به براندازي نرم نظام جمهوري اسالمي كمك فراواني كنند. اما اينترنت 
مورد استفاده ديگري نيز داشت و آن اينكه اينترنت ابزار ارتباطي مناسبي براي 
برقراري ارتباط كش��ورهاي غربي با مؤسس��ات غيردولتي )NGO(بود. در آن 
مقطع زمانی حمايت هاي خارجي در انواع مختل��ف صورت مي گرفت كه كمك 
مالي كشورهاي اروپايي به خصوص هلند در زمينه راه اندازي سايت ها و مجالت 
خيلي تاثي�رگذار بود. در همين راستا ش��خصي به نام فرح كريمي از نمايندگان 
پارلمان هلند بودج��ه اي معادل 15 ميلي��ون يورو براي تقويت وب س��ايت ها و 

وبالگ ها دريافت مي كند. 
همزمان با تخصيص بودجه های سنگين براي سرمايه گذاری در فضای سايبری، از 
طرف ديگر مامورين امنيتی غرب نفوذ در رسانه های اينترنتی جريان اصالحات را 

برای به دست گرفتن فضای موجود در دستور كار خود قرار دادند. 
ماموران امنيتي با كنجكاوي و كنكاش وبالگ ها را رصد مي كردند تا بتوانند افراد 
مستعد داخل ايران را جذب كنند. آنها روش��هاي گوناگوني اعم از ارسال افراد به 
جشنواره هاي مختلف، پوشش دادن به سفرها از طريق رسانه هاي همسو با خود، 
مصاحبه با رسانه هاي مختلف و توجه خاص به سياستمداران و چهره های برجسته 

اصالح طلب و وب سايت هاي آنها مانند محمد علي ابطحي، داشتند. 

پروژه گلف 2000
در اين شرايط اما پروژه استفاده از فضای مجازی برای شكل دهی به يك 
شبكه اينترنتی توسط بيگانگان باعث گرديد كه پروسه های براندازانه ای عليه ايران 
ش��كل گيرد. يكی از اين پروژه های تعريف ش��ده برای اين پروسه، اقدامات مركز 
»بركمن«از زير مجموعه های دانشگاه هاروارد بود كه وظيف��ه اصلی اش بررسي 
جنبه هاي سياسي - اجتماعي اينترنت است.   در گذشته كنفرانسي در اين دانشگاه 
برگزار شده بود كه هدف آن بررس��ي نمونه هاي مختلف غيرامريكايي اينترنت در 
انتخابات كشورهاي مختلف بود. براي امريكا    و ناتو اهميت داشت كه متوجه شوند 
اينترنت تا چه ميزاني درديگر كشورها بومي شده است. همچنين كنفرانسي در آن 
سالها پيرامون توانمندي وبالگ ها و اينترنت در اسراييل  برگزار شد. اين كنفرانس 
توسط يكي از عناصر ايراني تبار اس��راييل  به نام » ديويد منا شويد« كه در پروژه 
» گلف 2000 « گري سيك )مشاور و عضو ارشد شوراي امنيت ملي امريكا    در زمان 

كارتر( همكاري مي كرد، برگزار گرديد. 
گري سيك پروژه اي را راه اندازي كرده بودكه در آن از همه ايراني هايي كه در داخل و 
خارج از كشور با سرويس هاي امنيتي كشورهاي مختلف همكاري می كردند استفاده 
می شد. هدف از اين پروژه ارتباط با برخی نخبگان داخلي و كسب اطالعات از اوضاع 
ايران بود كه بعضي از اساتيد دانشگاهي و شخصيت هاي اصالح طلب از جمله؛ سريع 
القلم، س��يامك نمازي، جهانبگلو، قمي، هاديان، ذاكري��ان و. ... در اين پروژه عضو 
بودند. در همين كنفرانس درتل آويو بود كه روزنامه نگاری ايرانی درآن شركت كرد 
و مباحثی چون استفاده درست جريان اصالحات از اينترنت، راه اندازي جنگ رواني، 
براندازي نرم، انجام مواردي كه رسانه هاي سنتي و بومي از انجام آن عاجز هستند و. . 
. . مطرح شد. از سوی ديگر مؤسسه اي به نام »ممري«، در اسراييل مشغول به فعاليت 
شبه رسانه ای است كه دراصل امريكايی است. وظيفه اين مؤسسه در زمينه مطالعات 
رسانه اي خاورميانه است. تالش اصلی اين مؤسسه مبارزه با فعاليت هاي ضد اسراييل 
است كه در ديگركشورها صورت مي گيرد. مؤسسه »ممری« پروژه اي را دنبال مي كند 
كه هدف آن حمايت از اصالح طلبان دنياي اس��الم از جمله ايران است. مسؤول اين 
پروژه يكي از افسران قديمي اطالعات ارتش اسراييل  است. بنا به گفته های اين افسر 
قديمی اسرائيلی اهداف اين مؤسسه درايران اشاعه تفكراتي مانند تفكرات عبدالكريم 

سروش و برخی ديگر ا ز روشنفكران وابسته به آنها می باشد. 

همكاري روزنامه نگاران ایرانی با پروژه گلف 2000
در اين پروژه آنچنان كه در آن برنامه ريزی شده بود قرار شده بود 
كه برخی از چهره های برجسته اصالح طلب جذب شوند و از طريق آنها 
روزنامه نگارانی كه از ديد آنها توان حركت در راستای اهداف اين پروژه 

را داشتند به گلف 2000 ملحق شوند. 
بر همين اساس بود كه اصالح طلبانی كه با اينترنت آشنا بودند و حضور 
پررنگ در دنيای مجازی داشتند جذب شدند. در اين راستا بود كه افرادي 
از قبيل محمد علي ابطحي، ابراهيم نبوي، سينا مطلبي، اميد معماريان، 
مسيح علي نژاد، نيك آهنگ كوثر، پرستو دو كوهكي، مسعود بهنود و. . . 

به اين پروژه ملحق شدند. 
در مثلث براندازي هر كدام از مؤسسات امريكا  يي فعاليت خاصي را انجام 
مي دهند كه در ايران نيز يكسري افراد با آنها همكاري مي كنند. مهمترين 
مؤسسه » هوفر« زير مجموعه دانشگاه استنفورد است كه در زمان جنگ 
سرد تشكيل شده اس��ت. اين مؤسس��ه پروژه اي به نام »دموكراسي در 
ايران« دارد كه زير نظر 3 شخص امنيتي به نام هاي عباس ميالني، لري 

دايمند، مايكل مك فور اداره مي شود. 
عباس ميالني در زمان ش��اه به دليل فعاليت در گروه هاي چپ دس��تگير و 
در بازداش��ت تبديل به يك سلطنت طلب دو آتشه ش��د! بطوري كه پس از 
انقالب و يكي دو سال زندگي در ايران، كش��ور را به مقصدامريكا    ترک كرد 
و در آنجا كتاب هاي متع��ددي به نگارش در آورد و از دس��تاوردهاي رژيم 
پهلوي تقدير كرد. او كم كم به يكي از رهبران اپوزيس��يون تبديل شد كه با 
ديگران فرق عمده اي داش��ت و آن رابطه با عناصر اصالح طلب داخلي بود. 
پروژه »دموكراس��ي در ايران« پيرامون فرهنگ عامه مردم در ايران مانند 
موسيقي، وبالگ ها و مس��ائل جنس��ي كار مي كند. بخش دانشجويي اين 
مؤسسه بسيار فعال است كه افرادي مانند فاطمه حقيقت جو، آرش )احمد( 
نراقي از اعضای حلقه كيان و نزديك به عبدالكريم سروش دركنفرانس هاي 
آنها سخنراني می كنند.  در داخل ايران نيز افرادي كه به كارگزاران نزديك 
هستند به اين مؤسسه نزديك هستند. بطور نمونه محمد عطريانفر در هر 
مجله يا روزنامه اي كه كار مي كند از عباس ميالني تحت پوشش يك تاريخ 
نگار كه كارهاي خ��ود را انجام مي دهد، مصاحب��ه مي كند. اهميت عباس 
ميالني براي CIA از رضا پهلوي هم بيشتر اس��ت، زيرا او با اصالح طلبان 
رابطه خوبي دارد وحتي تمام هزينه هاي مالي اكبر گنجي در خارج از كشور 

را نيز او تأمين مي كند. 

شروع پروژه تقلب همزمان با تشدید فعالیت سایبری
پس از انتخابات رياست جمهوري سال 84 13 حزب سبز آلمان 
كنفرانسي با ش��ركت اكثريت اپوزيس��يون ايراني از فرح كريمي گرفته تا 
عليرضا ن��وري زاده، ابراهيم نبوي، خ��ان بابا تهراني، رضا معين��ي و. . . را 
در بلژيك برگزار كرد. در آن كنفرانس اعالم ش��د كه درانتخابات رياس��ت 
جمهوري تقلب صورت گرفته و احمدي نژاد با تقلب به مرحله بعدي رفته 
است!  در همان جلسه پيش��نهادات مختلفي مطرح ش��د كه فرح كريمي 
نماينده پارلمان هلند و شخصی كه بودجه 15 ميليون يورويی جهت تقويت 
وب سايت ها و وبالگ ها گرفته بود راه اندازي وب سايت هاي گوناگون مثل 

روز آنالين،   شهرزاد نيوز،   گذار و. . . را پيشنهاد داد. 

پروژه صداهای جهان 
يكی ديگر از پروژه هايی كه برای رص��د و برنامه ريزی عملياتی 
درفضای س��ايبری برنامه ريزی ش��د پروژه »صداهای جهان« بود. پروژه 
»صداهاي جهان« زير مجموعه مركز بركم��ن )دانشگاه هاروارد( در سال 
2004 تعريف شد. هدف اين پروژه تمركز بر تمام بالگرهاي دنيا بخصوص 
كشورهاي مخالف امريكا    از جمله ايران اس��ت تا بتوانند به هدف خود كه 

ايجاد جنگ رواني در اين كشورهاست دست پيدا كنند. 

جذب روزنامه 

نگاران و فعاالن 

رسانه ای ایرانی 

یکی از اهداف 

پروژه های 

میان مدت 

و درازمدت 

سازمان های 

جاسوسی غربی 

بویژه »سیا« 

در پروژه های 

مربوط به جنگ 

نرم می باشد
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كودتاي مخميل 

جریان شکست 

خورده انتخابات 

در ايران بسیار به 

انقالب رصبستان 

شبیه است. در 

آن كشور گروهي 

بنام »آتپور« 

وجود داشت 

كه ظاهرا گروه 

دانشجويي 

بودند

منابع مالي اين پروژه را بنياد سوروس ) OSi( تأمين مي كند كه به اكثر 
مؤسسات غير دولتي در دنيا كمك مالي می كند. طراح و پيگير اين پروژه 
فردي به نام »زوكرمن« است كه قباًل  در بنياد سوروس فعاليت می كرده 
است. او بر روي استفاده از اينترنت براي براندازي نرم در كشورهاي مختلف 
فعاليت زيادی داشته است و با نهادها ي اطالعاتي امنيتي غربی نيز رابطه 
دارد. فرد فعال ديگر در اين پروژه خانم »ربكامك كين« است كه قبالً  در 
CNNفعاليت داشته است.   بر اساس مشاهدات و اطالعات موجود پروژه 
»صداهاي جهان« توسط سازمان اطالعات مركزی امريكا ساپورت مالي 
مي شود و اين سازمان، آن را طراحي كرده تا بتواند دركشورهاي مخالف 
امريكا    نيروها را جذب كن��د و يك جنگ رواني از طري��ق وبالگ ها عليه 

حكومت در آن كشورها راه اندازي كند. 

جذب روزنامه نگاران ایرانی در سازمان سی��ا
جذب روزنامه نگاران و فعاالن رس��انه ای ايرانی يكی از اهداف 
پروژه های ميان مدت و دراز مدت سازمانهای جاسوسی غربی بويژه »سيا« 
در پروژه های مربوط به جنگ نرم می باشد البته شايد سيا مشخصا خود 
وارد اين يارگيری نش��ود وليكن از طريق برخی سرويس های واسطه اين 
جذب نيرو صورت خواهد گرفت. برای جذب افراد مختلف از طرق مختلف 
وارد می شوند آنها مي دانند كه يك فرد رسانه اي عالقه به مطرح شدن دارد 
چه از طريق مصاحبه و گفت وگو با نشريات و رسانه هاي گوناگون، استفاده 
از اين افراد به عنوان كارشناس در راديو، تلويزيون و... . روش هاي جذب 
افراد مختلف است و بستگي به نقاط ضعف آنها دارد. جذب برخی بر اساس 
مسائل مالی صورت می گيرد و يا از طريق مسائل جنسي و ارتباط جنسي 
مخالف جذب اين سازمان ها مي شوند اما روش مالي براي جذب افراد در 
ايران كاربرد بيشتری داشته است. در اين ميان NGO  ها نقش مهم و به 
نوعی محلل در اين خصوص بازی می كنند NGO هايی كه منابع مالي 
شان از خارج كشور تأمين مي شود به گونه اي به آنها پول تزريق مي شود 

كه قابل بررسي نيست.
 مؤسس��ه گفت وگوي اديان متعلق به محمد علي ابطحي و يا مؤسس��ه 
گفت وگوي تمدن ه��اي محمد خاتمي و صادق خ��رازي از طريق ديگر 
مؤسس��ات خارجي مانند »هيفوس«، »س��وروس«، »كلوپ مادريد«، 
»جرمن مارش��ال فايند« و. . . تأمين مالي مي شوند. مؤسسات خارجي 
بيشتر در زمان جنگ سرد بوجود آمدند اما بعداز ماجراي 11 سپتامبر 

رشد و گسترش قابل توجهي پيدا كردند. 

اب�زارامریكا    براي جنگ نرم
امريكا در امپراتوري ظاهری كه برای خود بنا كرده اس��ت درصدد 
اشاعه قدرت خود به اقصی نقاط دنياست. امريكا    پس از جنگ جهاني دوم از دو 
ابزار براي پيشبرد اهداف خود استفاده كرده كه عبارتند از قدرت نرم و قدرت 

سخت كه همان ابزار نظامی است. 
الف- قدرت سخت: حمالت نظامي امريكا به عراق و افغانستان نمونه هاي 

بارز اين جريان هستند. 
ب- قدرت نرم:  دولت امريكا    در برابر بعضي از كش��ورها مانند ايران از قدرت 
نظامي خود استفاه نمي كند اما روش ديگري به نام براندازي نرم را ايجاد كرده 
كه مرتبط با مفهوم قدرت نرم اس��ت.  »جوزف ناين« تئوريس��ين امريكايي از 
اساتيد دانش��گاه هاروارد در اين زمينه می گويد: »قدرت فقط ابزارهاي نظامي 
نيست، قدرت خيلي از ابزارهايش فرهنگي، اقتصادي و سياسي است و با همين 
عوامل مي تواند نفوذ خود را گس��ترش دهد.« براندازي نرم در س��ال هاي دهه 
80 عليه اتحاد جماهير ش��وروي و جمهوري هاي تازه استقالل يافته شروع به 
گسترش كرد. نمونه هاي بارز آن در صربستان، گرجستان، اوكراين و قبل از آن 
چكسلواكی و كرواسي و حتي در لبنان كه منجر به خروج نيروهاي سوري از اين 

كشور شد، صورت گرفت. اما در بعضي از كشورها مانند ونزوئال اين براندازي نرم با شكست 
مواجه شد.  اين گونه براندازي ها زمانی نتيجه بخش خواهد بود كه نتيجه اكثريت مردم كه 
حاميان اصلي حكومت هاي مردمي هستند از دولت ها ناراضي شوند. در ايران و هر كشوري 
كه اكثريت از حكومت رضاي��ت دارند و حتي حاضرند براي حكوم��ت هزينه بپردازند اين 
انقالب ها نتيجه بخش نخواهد بود. امريكا    براي طرح براندازي نرم از تئوريسين هاي مختلف 
از جمله »جين شارپ« بهره مي گيرد كه 50 سال از عمر خود را در مؤسسه اش صرف كرده 

تا طرح استفاده از نقاط ضعف حكومت ها را براي براندازي نرم شناسايي كند. 
 در وب سايت اين مؤسس��ه به نام »آلبرت انيشتين« ش��ايد به 20 تا 30 زبان زنده دنيا 
متون و روش مبارزه مس��المت آميز آموزش داده شده اس��ت. البته اين زبان ها آلماني، 
فرانسوي و يا اسپانيايي نيست بلكه به زبان ها ي برمه اي، چيني، عربي، فارسي و. . . است 
كه امريكا    دوست دارد در كش��ورهايي كه به اين زبان ها گويش دارند انقالب نرم صورت 
بگيرد.  افراد ديگر مانند »مارک پالمر« رئيس مؤسسه »كنوس« نيز درمورد ايران بسيار 
تحقيق كرده اند. آنها حتي 2-3 سال پيش كالس هايي را تشكيل دادند و برخی از فعاالن 
جريان دوم خردادي مانند عمادالدين باقي را دعوت كرده و دوره هاي براندازي نرم را به 

آنها آموزش دادند.  

استف��اده از مدل صربستان در ای�ران
روش انقالب مخملی صربستان يكی ا ز روش هايی بود كه جهت براندازی 

درايران شبيه سازی شد. 
اين مدل مبتني بر انتخابات اس��ت و زمان آغاز آن حداقل 2 س��ال قبل از برگزاري 
يك انتخابات شروع مي شود. آنها ابتدا شروع به برنامه ريزي كرده و نامزد مورد نظر 
خودشان را انتخاب مي كنند. به طور نمونه آقاي »ساكاشويلي« )رئيس جمهورفعلي 
 گرجستان ( كسي نيست كه يك شبه به دنياي سياست آمده باشد. اين فرد بورسيه 
»فول برايت« متعلق به وزارت خارجه امريكاست. او س��ال ها دراين كشور تحصيل 
كرده و براي اين روزها تربيت شده است. پس از تعيين نامزد مورد نظر به شدت روي او 
سرمايه گذاري اجتماعي مي كنند. به اين صورت كه افراد طرفدار آن نامزد به آموزش 
مردم به صورت شبكه اي ) مدل تجاري – گلد كوئيستي ( مي پردازند كه روش ثابت 

براي يارگيري در كمپين هاست. بعد از اين مرحله سمبل و نماد گرافيكي و رنگي را 
براي اين نامزد انتخاب مي كنند و شروع به آماده سازي افكار عمومي جهت رأي دادن 
به نامزد ش��ان مي كنند. از طرف ديگر قبل از انتخابات خودشان را آماده مي كنند تا 
اگر انتخابات را واگذار كردند شروع به تشكيك در انتخابات كنند و اعالم نمايند كه 
تقلب صورت گرفته است و اصل مشروعيت حاكميت را زير سئوال مي برند و شروع 
به اعتصاب مي كنند و در نهايت انتخابات را ابطال كرده و يا مجدد با نظارت ناظران 

خارجي برگزار شود كه در نهايت نامزد مورد نظرشان پيروز شود. 
 اين فرآيند دركشورهاي گرجستان، صربس��تان، اوكراين و كرواسي انجام شد و به 

عباس ميالنیمحمدعلی ابطحیمسيح علی نژادنيک آهنگ كوثراميد معماريانسينا مطلبی w
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يك تري 88 - ابراز همدردي همرس شاه مخلوع با آشوب طلبان و اغتشاشگران 

2 تري 88 - فرزند شاه مخلوع: راه من و موسوي هم اكنون به يك تقاطع مشرك 

رسيده است. 

هلند در بخش رسانه با اختصاص بودجه  اي 15 میلیون یورویي سرمایه گذاري عظیمي انجام داده که یكي از این مجموعه ها 
که با این بودجه راه اندازی شد، »رادیو زمانه« اس�ت. عناصری از حامیان جریان دوم خرداد اعم از معصومه ناصري، مهدي 
گرامي،   نیک آهنگ کوثر،   ابراهیم نبوي، عباس معروفي، کالنتري و. . . درآن مشغول به کار هستند. سردبیر خبر رادیو زمانه 
فردي به نام حسین علوي از افراد موثر رسانه اي در اتحادیه جمهوریخواه است. در بخش اینترنت نیز این چند ساله فعالیت ها 
گسترش یافته است. بخش اعظم بودج��ه هاي هلند صرف بر پایي وب سایت هایي مانند روزآنالین به سردبیري حسین 
باستاني و مشارکت نوشابه امیري،   ابراهیم نبوي،   عباس میالني،   علي افشاري،   فرح کریمي و  احمد زید آبادي شده است. وب 
سایت خانه آزادي که با سازمان سیا رابطه مستقیم دارد و وب سایت گذار که افرادي مانند محمد تهوري،   فاطمه حقیقت جو، 

فرج سرکوهي، عباس معروفي و. . . در آن مشغول به فعالیت هستند، از جمله این پایگاه هاي اینترنتي هستند. 

هلند ، ميزبان سايت هاي برانداز

بازوي فكري در 

ايران از سال هاي 

خييل دور يعني 

از اواسط جنگ و 

در دهه 60 آغاز 

شد. در همني 

راست�ا، يك تفكر 

روشنفكري از 

ميان نريوهاي 

مسلامن انقالبی 

بريون مي آيد كه 

رهربي آن برعهده 

عبدالكريم رسوش 

و مجله كيهان 

فرهنگي است

نتيجه هم رسيده است و همان متون آموزش��ي كه در صربستان مورد استفاده قرار 
گرفته به فارسي ترجمه شده و با تغييرات كمي در ايران مورد استفاده قرار گرفت كه 
اين تغييرات بستگي به آداب و رسوم فرهنگ و مذهب جامعه دارد. مهمترين عوامل 
اجرايي اين انقالب ها جوانان هستند كه س��رمايه گذاري خوبي بر روي آنها صورت 
مي گيرد. بر روي انرژي جوانان حساب مي شود زيرا آنان تنها افرادي هستند كه 2 – 3 

ماه از زندگي خود را بدون پول، وقف انتخابات مي كنند. 
كودتاي مخملي جريان شكست خورده انتخابات در ايران بسيار به انقالب صربستان 
شبيه است. در آن كشور گروهي به نام »آتپور« وجود داشت كه ظاهرا گروه دانشجويي 
بودند. اعضای اين گروه شروع به عضو گيري كردند. اين عضو گيری شباهت زيادی به 
جريان موسوم به موج سبز در ايران داشت. همچنين جزوه های آموزشی كه در صربستان 
توزيع شده بود در ايران نيز توزيع شد برای مثال در يكی از اين جزوات آموزشي نكته اي 
آمده به نام » موقعيت دشوار« كه از مهمترين روش هاي استراتژيك است و حكومت ها 
را در شرايطي قرار مي دهد كه نتواند با معترضين برخورد كنند. در اين نكته آمده كه بايد 
زير پوشش عادت هاي مذهبي قرار بگيريد و حركاتي مانند پياده روي در خيابانها را انجام 
دهيد كه هيچ دولتي نمي توانند از آن جلوگيري نمايد. در انتهاي اين جزوه آموزشي 
اشاره اي به چند حلقه فيلم آموزشي كرده كه پيرامون انقالب صربستان است وحتي 
فيلم ها به زبان فارسي دوبله شده و بر روي وب سايت ها قرار گرفته است. جزوه ديگري 
نيز وجود دارد كه درمورد نحوه تسخير مكان ها و ساختمان هاي حساس شهر است و در 

آن آموزش مي دهد كه گروه هاي معترض چگونه بتوانند مراكز مهم را تصرف كنند. 

چندين ميليون دالر پول مي دهند 
تا به سنديكا هاي كارگري در ايران 
كم��ك كنند. تمامي اس��ناد اين 
كمك ها در وب س��ايت س��ازمان 
NED موج��ود اس��ت. عل��ت 
دسترس��ي آس��ان به اين اسناد 
را مي توان ظاهرس��ازي دانست. 
خيلي از افراد معتقدن��د كه اين 
مؤسسات چون مخفي كاري انجام 
نمي دهند پس به دنبال مطلب و 

مسأله خاصي نيستند !
NGO-5 ها: اين زير مجموعه 
در دوره دولت اصالحات از اهميت 
خاص��ي برخوردار ش��د. غرب به 
اين نتيجه رس��يده ب��ود كه بايد 
NGO ها در ايران گسترش پيدا 
كنند و ضعف آن��ان از نظر منابع 
انساني،   مالي و مديريتي نيز تأمين 
شوند، به همين دليل موسساتي 
تأسيس شد كه بيشتر آن در هلند 
بود. وظيفه اين مؤسسات اين بود 
كه به NGO هاي ايراني خدمات 
آموزش پرس��نل،   آموزش جمع 
آوري پول از خارج كش��ور و. . . را 
بدهند. دو NGO برجس��ته در 
كش��ور با نام هاي »كنش گران« 
به مديري��ت »س��هراب رزاقي« 
)مدي��ركل وق��ت وزارت كش��ور 
در بخ��ش NGO  ه��ا در دوره 
اصالح��ات( كه مبل��غ 2 ميليون 
يورو بودجه از مؤسسات هلندي 
دريافت كرد و مؤسسه »همياران« 
با مديريت »باقر نم��ازي« ) پدر 
س��يامك نمازي،   عض��و دعوتي 
مؤسس��ه NGT كه وابس��تگي 

آن به سيا معلوم ش��ده است ( از 
جمل��ه NGOهاي��ي بودند كه 
مي ت��وان در اين زمينه ن��ام برد. 
مؤسسه همياران بعد از زلزله بم 
در سال 2003 ميالدي يكسري 
كالس هاي آموزش��ي ب��ا عنوان 
جذب پول از خارج كشور در تهران 
برگزار كرد كه مدرسان آن افرادي 
همچون هادي قائم��ي بودند كه 
سابقه وابستگی به سرويس های 

امنيتي غرب را دارند. 
6- زیر مجموعه دانشجویي: 
اوج فعالي��ت زي��ر مجموع��ه 
دانشجويي در جريان 18 تير 78 
بود و بعد از آن نيز تضعيف شد. اما 
مدتي بعد با مركزيت دفتر تحكيم 
وح��دت و ش��اخه هاي مرتبط با 
آن نقش ج��دي در بازوي اجراي 
براندازي ايفا كرد. دادگاه آغاجري، 
نامه ب��ه كوف��ي عن��ان، تحريم 
انتخابات و. . . از جمله فعاليت هاي 
اين زيرمجموعه بوده است. رفتن 
افرادي همچون محسن سازگارا، 
  اكبر عطري،   علي افش��اري،  رضا 
دلبري به امريكا    و ش��اغل شدن 
اين افراد در مؤسساتي كه كار آنها 
براندازي نظام جمهوري اسالمي 
اس��ت مي تواند بهترين مس��تند 
براي همكاري اي��ن زيرمجموعه 
دانست. بازوي دانشجويي در اين 
گونه امور از ديگر زيرمجموعه ها 
فعال تر هس��تند. زيرا احساسات 
آنها راحت تر تحريك مي ش��ود و 
ديگر اينكه كمتر به دنبال ماديات 

هستند. 

  ب�ازوهاي پ�روژه بران�دازي در ای�ران
مدل براندازی كه در ايران طراحي شده بود مانند ديگر كشورها داراي 3 
بازوي ؛ فكري، اجرايي و رسانه اي است. هركدام از اين بازوها داراي زيرمجموعه هاي 
فعالي مي باشند كه به طور مثال بازوي فكری داراي زير مجموعه هاي :  روشنفكري 
مذهبي،   روشنفكري سكوالر، سرمايه داري،   سياست خارجي،   ادبيات و. . . مي باشد 
كه در هر ك��دام از اين موارد مؤسس��اتي در خارج و داخل اي��ران وجود دارند كه 

به صورت فعال نقش دارند. 
بازوي اجرايي اين پروژه را داراي 5 زير مجموعه می باشد. 

1- زیر مجموعه زنان: كه ازچند طيف تشكيل شده است كه مهمترين ليدرهاي 
 NGO اين طيف» شادي صدر« و »شيرين عبادي« هستند. اين طيف ها بيشتر با
 هاي هلندي در تم��اس بودند كه هزينه هاي اين گروه ه��ا و كمپين ها را پرداخت 
مي كنند. طيف ديگري به مس��ؤوليت پروين اردالن،   دختر علي اردالن از رهبران 
جبهه ملي فعاليت مي كند. طيف »نوش��ين همداني خراساني« كه تمايالت چپ 

دارند نيز از جمله اين طيف ها هستند. 
2-  زیر مجموعه قومي – نژادي: بيش��تر امور اين كار درطيف شيرين عبادي 
صورت مي گي��رد. او با اينكه در زمينه حقوق بش��ر فعاليت مي كن��د اما رگ هاي 
قومي – نژادي در فعاليت هايش وج��ود دارد. گروه هاي ملي – مذهبي نيز دراين 

زمينه متمركز هستند. 
3- زیر مجموعه حقوق بش�ر:  مهمترين چماقي كه امريكا    ب��راي رويارويي با 
مخالفان خود استفاده مي كند حقوق بشر اس��ت. در اين زير مجموعه چند طيف 
وجود دارد كه اين بار نيز طيف شيرين عبادي از فعاالن اين عرصه هستند. »هادي 
قائمي« كه از عناصر فعال و امنيتي در امريكاس��ت از حاميان خارجي اين طيف 
هس��تند. او مدتي رئيس بخش ايران سازمان صهيونيس��تي »ديباي حقوق بشر 
اس��ت« و با بودجه 15 ميليون يورويي هلند مؤسس��ه اي را راه ان��دازي كرده كه 

تمركزش فقط حقوق بشر در ايران است. 
4- زیر مجموعه کارگري: اگر به ياد داشته باشيد در سال هاي گذشته سنديكاي 
اتوبوس��راني اعتصابي را ايجاد كرده ب��ود كه رهبري آن را ف��ردي به نام »منصور 
اصانلو« برعهده داشت. افرادي به داليل مختلف از جمله عقب افتادگي دستمزد 
خود دست به اعتصاب مي زنند اما حواسشان نيست كه مؤسسات برانداز درامريكا   
w مانند NED،   صندوق مالي و دموكراسي و. . . به صورت آشكار به مؤسسات ديگر 
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2 تري 88 - رهرب معظم انقالب و متديد مهلت رسيدگي به شكايات مربوط به 

انتخابات موافقت كردند. 

2 تري 88 - بازداشت علريضا بهشتي مشاور ارشد مريحسني موسوي 

از زير شاخه هاي 

معروف 

رسانه،   صداي 

امريكاست 

خييل از افراد 

مانند سازگارا، 

  افشاري،   شريين 

عبادي،   مهرانگيز 

كار و. . . . رساًم 

ا زنیروهای این 

شبکه محسوب 

می شوند

ب�ازوهاي فكري پ�روژه 
بران�دازي در ای�ران

بازوی فكری در پروژه ها ی انقالب 
مخملی از اهميت بااليي برخوردار 
است و ش��ايد بتوان گفت قبل از 
هر مس��أله اي كار فكري ش��روع 
مي شود و سال ها طول مي كشدكه 
ديگر بازوها )اجرايی و رسانه ای( 

به كار بيفتد. 
بازوي فكري در ايران از سال هاي 
خيلي دور يعني از اواسط جنگ 
و در دهه 60 آغاز ش��د. در همين 
راس��ت�ا، يك تفكر روشنفكري از 
ميان نيروهاي مس��لمان انقالبی 
بي��رون مي آي��د كه رهب��ري آن 
برعهده عبدالكريم سروش و مجله 
كيهان فرهنگي است. در آن زمان 
مديريت مجموعه كيهان با سيد 
محمد خاتمي بود. س��ردبيرهاي 
اين مجل��ه اعم از اف��رادي مانند 
ماش��اء ال�له ش��مس الواعظين، 
  مصطفي رخ صفت، منتظر قائم و... 
همگي بعدها از جريان اصالحات 
سر درآورند. مقاالتي كه سروش 
در اين مجله به نگارش در مي آورد 
موضوعات خاصي را در پي داشت. 
به ط��ور نمونه س��روش در اولين 
مقاالت خود اين موضوع را انتخاب 
مي كند كه چيزي به عنوان غرب 
وجود ندارد كه بخواهيم در مورد 
غ��رب زدگ��ي صحب��ت كنيم و 
اينگون��ه غرب س��تيزی كه يكي 
از گفتمان هاي مه��م انقالب بود 
زير سؤال مي رفت. آنها پايه هاي 
فرهنگي انقالب را آرام آرام هدف 
گرفت��ه و ازمي��ان مي بردند. اين 
روند ادامه پيدا مي كند و با مجله 
كان به زير ساخت هاي سياسي و 
مذهبي نظ��ام جمهوري نيز نفوذ 
مي كن��د و چون تفكر س��روش و 
دوس��تانش دين را از سياس��ت 
جدا مي داند، پتانس��يل هاي ضد 
اس��تعماري و مقاومتي شيعه يا 
به اصطالح»خمينيستي« را زير 

سؤال مي برد. 
در اروپاي ش��رقي هم ب��ه همين 
صورت عمل شد و زير ساخت های 
فكری را كم ك��م از ميان بردند و 
بعد از مدتي نتيج��ه گرفتند كه 
ما بايد جامعه خ��ود را به امريكا و 

غرب شبيه كنيم. 
شاخه ديگر بازوي فكري براندازی 
در ايران،   روش��نفكران س��كوالر 
هستند. در ابتداي انقالب به دليل 
اينكه فضاي ضد سكوالر در جامعه 
حاكم ب��ود اين افراد نتوانس��تند 
زياد در جامعه مانور بدهند اما در 
دوران اول رياست جمهوري آقاي 
هاشمي رفسنجاني و به خصوص 
با حمايت هايي ك��ه بعضي افراد 
كه بعدها اسمش��ان »كارگزاران 

سازندگي« شد و همچنين كساني 
كه از روش��نفكري مذهبي  خارج 
ش��ده بودند، رش��د كردند. چاپ 
مجله و برگ��زاري س��خنراني از 
مهمترين اقدامات آنها بود. يكي 
از عوام��ل مهم اين گ��روه رامين 
جهانبگلو است كه بعد از سال ها 
زندگي در فرانس��ه ب��ه ايران آمد 
و با حمايت هاي ف��راوان محافل 
نزديك به دوم خرداد، كارگزاران 
س��ازندگي و به خصوص مؤسسه 
پژوهش هاي فرهنگي ش��روع به 

فعاليت كرد. 
زير ش��اخه بعدي ب��ازوي فكري 
ادبيات است. كانون نويسندگان 
كه ظاهر چپ دارد ولي عملكردش 
كاماًل  در خدمت امريكا    است. يك 
زير ش��اخه هم در مورد فرهنگ 
عامه فعال اس��ت ك��ه در بيرون 
ايران فعالي��ت مي كند و از داخل 
هم حمايت هايي شده است.  زير 
شاخه مهم ديگر سياست خارجي 
است كه مركزي ترين زير شاخه 
در بح��ث مال��ي و لجس��تيكي 
اس��ت. بحث هاي اين زيرش��اخه 
در فصلنامه ه��اي ج��دي ت��ر و 
توس��ط ديپلمات  هاي نزديك به 
كارگزاران مانند صادق خرازي و 

عباس ملكي مطرح مي شود. 
اكثر اين آقايان سال ها درامريكا   
 زندگي و ي��ا تحصي��ل كرده اند. 
آقاي عباس ملكي بع��د از اينكه 
مس��ئوليتش در وزارت خارج��ه 
ايران تمام شد در دانشگاه هاروارد 
و در مرك��زي ك��ه مش��كوک به 
ارتباط ب��ا س��ازمان هاي امنيتي 
امريكاست مش��غول به كار روي 
پروژه اي به نام طرح امنيت انرژي 
ش��ده اس��ت. صادق خرازي هم 
با توجه به س��وابقي ك��ه در دفتر 
نمايندگ��ي اي��ران در نيويورک 
دارد، رابطه اش با شخصي به نام 
تري تاي پارس��ي محرز اس��ت و 
از طرفي با مؤسس��ات امريكايي 
مانند AIC نيزهمكاري مي كند. 
افراد ديگري مانند س��ريع القلم، 
هاديان،  س��متي و … با تفكرات 
خاص شروع به تئوري سازي در 
زمي ن��ه تأمين مناف��ع امريكا    در 
ايران كردند. آنها موضوعاتي مانند 
انرژي اتمي، حماي��ت از لبنان و 
فلس��طين و… را آرام آرام مورد 
هجوم قرار مي دادند. اين تئوري ها 
در مراكز تحقيقاتي مختلف اعم از 
مركز تحقيقات رياست جمهوري، 
  مركز تحقيقات استراتژيك مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام و   مركز 
پژوهش ه��اي وزارت خارجه در 
دولت اصالحات پرداخته ش��د و 
با مطبوعات به صورت گسترده در 

جامعه پخش مي شد.  w
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از زير شاخه هاي 

معروف 

رسانه،   صداي 

امريكاست 

خييل از افراد 

مانند سازگارا، 

  افشاري،   شريين 

عبادي،   مهرانگيز 

كار و. . . . رساًم 

ا زنیروهای این 

شبکه محسوب 

می شوند

نقش مباحث اقتص�ادي در بران�دازي 
پس ا ز انتخابات نهم رياست جمهوری و انتخاب احمدی نژاد اين 
زير شاخه فعال تر شد چون وی يك نوع رويكرد متفاوت از 16 سال گذشته 

را در پيش گرفته بود. 
موسي غني نژاد و مس��عود نيلي از جمله افرادي هس��تند كه در مقام يك 
چهره آكادمي��ك مطالبي ارائ��ه مي دهند كه ش��ايد مس��تقيماً به دنبال 
براندازي نباشند؛ اما نتيجه كارشان در همان بازوي فكري براندازي جاي 
مي گيرد. آنها اصول اعتقادي جمهوري اس��المي مثل عدالت را زير سؤال 
مي برند. اين افراد ديگر در مطالب و س��خنراني خود از واژه مس��تضعفين 
استفاده نمي كنند، بلكه واژه » آس��يب پذير«  را به كار مي برند كه يكي از 
تكنيك هاي امريكايي است كه خيلي هم استفاده مي شود. نام اين تكنيك 

»قاب بندي« است. 
وقتي ما اسم كساني را كه درآمدشان كم است آسيب پذير بگذاريم، معني 
فقر را تغيير مي دهيم و برخالف مس��تضعف كه مورد استضعاف قرار گرفته 

 افرادي را معرفي مي كنيم كه خود به خود ضعيف هستند. 

رسانه ؛ب�ازوي پرقدرت پ�روژه بران�دازي 
يكي ديگر از بازوهاي براندازي كه در مسائل اخير خود را بيشتر نشان داد، رسانه 

است كه در سال هاي اخير درآن خيلي سرمايه گذاري شده است. 
اين بازو داراي 3 زير ش��اخه اس��ت: مطبوعات،   اينترنت ) موبايل،   س��ايت و. . . (،   راديو – 
تلويزيون.  از قبل راديو – تلويزيون اين تكنولوژي را به امريكا    داد تا از بيرون به داخل ايران 
دسترسي پيدا كند به همين دليل سرمايه گذاري زيادي در اين زمينه انجام مي شد اما در 
اين چند سال اخير در زمينه مطبوعات هم سرمايه گذاري شده و حتي يكسري از مؤسسات 
مطبوعاتي شروع به توزيع موارد فكري مي كنند كه يكي از مهمترين محورهاي جنگ 

رواني است. 
از زير شاخه هاي معروف رسانه،   صداي امريكاست خيلي از افراد مانند سازگارا،   افشاري، 
  شيرين عبادي،   مهرانگيز كار و. . . . رسماً ا زنيروهای اين شبكه محسوب می شوند.  رسانه هاي 
ديگري نظير راديو اروپايي ) دويچه وله ( متعلق به وزارت خارجه آلمان،   راديو فردا كه افرادي 
همچون: كيوان حسيني،   فريد قاسمي،   مصدق كاتوزيان،   ايرج گرگين و. . . در آن مشغول 
به فعاليت هستند.  هلند در بخش رسانه با اختصاص بودجه  اي 15 ميليون يورويي سرمايه 
گذاري عظيمي انجام داده كه يكي از اين مجموعه ها كه با اين بودجه راه اندازی شد »راديو 
زمانه« است.  عناصری از حاميان جريان دوم خرداد اعم از معصومه ناصري، مهدي گرامي، 
  نيك آهنگ كوثر،   ابراهيم نبوي، عباس معروفي، كالنتري و. . . درآن مشغول به كار هستند. 
سردبير خبر راديو زمانه فردي به نام حسين علوي از افراد موثر رسانه اي در اتحاديه جمهوري 
خواه است. در بخش اينترنت نيز اين چند ساله فعاليت ها گسترش يافته است.  بخش اعظم 
بودج��ه هاي هلند صرف بر پايي وب سايت هايي مانند روزآنالين به سردبيري حسين 
باستاني و مشاركت نوشابه اميري،   ابراهيم نبوي،   عباس ميالني،   علي افشاري،   فرح كريمي 
و  احمد زيد آبادي شده است.  وب سايت خانه آزادي كه با سازمان سيا رابطه مستقيم دارد و 
وب سايت گذار كه افرادي مانند محمد تهوري،   فاطمه حقيقت جو، فرج سركوهي، عباس 
معروفي و. . . در آن مشغول به فعاليت هستند، از جمله اين پايگاه هاي اينترنتي هستند.  در 
مجموع با توجه به مطالب گفته شده كامالً  می توان دريافت كه جريان برانداز در طی ساليان 
گذشته چگونه با بهره گيری از فضای سايبر به دنبال تأثيرگذاری در سپهر جامعه ايرانی 
برای دستيابی به مقاصد و اهداف خود بوده است.  به شكلی كه اين تالش به شكل دقيق 
در قالب دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اجرايی شد. به اين شكل كه تجميع دو 
تالش داخلی و خارجی در آن قابل رويت بود.  يك سوی آن تالش های داخلی برای براندازی 
نظام درقالب انقالب رنگی بود و سوی ديگرآن تالش های خارجی برای تأثيرگذاری و حتی 

حمايت و دخالت مستقيم به نفع برخی كانديداها.
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معرفي بنیاد سوروس

 مراحل سه گانه فرآیند انقالب مخملین

   ارتباط  گی�ری عوام�ل س�وروس ب�ا دفت�ر 
نمایندگي ایران در سازمان ملل

   ارتباط  گی�ری عوام�ل س�وروس ب�ا دفت�ر 
نمایندگي ایران در سازمان ملل

    ارتباط مشاور سوروس با مسئوالن دولت وقت

  سفر معاون سوروس به ایران 

     نقش مؤسسه  پژوهش های فرهنگی

 OSIنحوه شكل گیري حلقه هاي  ارتباطي از سوي      

       طرح تشكیل اتحادیه کتابخانه ها

      مالقات عطریانفر با جورج سوروس

        حضور NGO هاي  بهداشتي ایران در کنفرانس ایرلند

         اعتبارات پروژه ها از کجا تأمین مي شد؟

          فرآیند براندازي نرم

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.
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جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
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 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد 
نظر و بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده 

امریكایي ها با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد 
نظر و بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده 

امریكایي ها با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي 
 ظاهري آنها بر مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي 
در کشور است که به تدریج به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر 
شده و توسعه و گس�ترش آن در دس�تور کار جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي 
مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و بهره گیري از آن در زمان معین در 
رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها با تابلوي ظاهري 

و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي 
 ظاهري آنها بر مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي 
در کشور است که به تدریج به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر 
شده و توسعه و گس�ترش آن در دس�تور کار جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي 
مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و بهره گیري از آن در زمان معین در 
رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها با تابلوي ظاهري 

و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باش�د.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتًا به فعالیت هاي  ظاهري آنها 

اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است بر مي گردد لكن 
ایجاد یک شبكه غیر رس�مي و مرتبط با آنها در داخل کش�ور منجر شده و توسعه و که به تدریج به 
دستور کار جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي گسترش آن در 
عرصه هاي  مورد نظر و بهره گیري از آن در زمان معی�ن در رویارویي با حاکمیت یک این ش�بكه در 
که این مدل طراحي ش�ده امریكایي ها با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم کشور مي باشد 

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي س�خنراني، ش�رکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره 
سعي در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم 
گیر در امریكا  را داش�ته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنه�ا در این فرآیند و تحت 

موثر و کلیدي مي باش�د.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتًا به پوش�ش هاي  یاد شده 
آنها بر مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و فعالیت ه�اي  ظاهري 
است که به تدریج به ایجاد یک ش�بكه غیر رس�مي و مرتبط با آنها در داخل شبكه سازي در کشور 
توسعه و گسترش آن در دس�تور کار جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت کش�ور منجر ش�ده و 
توانمندسازي این ش�بكه در عرصه هاي  مورد نظر و بهره گیري از آن در زمان بنیادهاي مزب�ور نیز، 
حاکمیت یک کشور مي باش�د که این مدل طراحي شده امریكایي ها با تابلوي معی�ن در رویارویي با 
براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.ظاهري و فریبنده آن، 

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 

کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتًا به فعالیت هاي  یاد ش�ده موثر و 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي  ظاه�ري آنه�ا بر 
به تدریج به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و در کشور است که 
آن در دس�تور کار جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز م�دت بنیادهاي مزبور نیز، توسعه و گسترش 
ش�بكه در عرصه هاي  مورد نظ�ر و بهره گی�ري از آن در زمان معی�ن در رویارویي توانمندسازي این 
کشور مي باشد که این مدل طراحي ش�ده امریكایي ها با تابلوي ظاهري و فریبنده ب�ا حاکمیت یک 
را در کشورها دنبال مي نماید.آن، براندازي نرم 

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 

اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري  یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه 
آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور آنها بر مي گردد لكن اهداف میان مدت 
غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و است که به تدریج به ایجاد یک شبكه 
دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي گسترش آن در دستور کار جدي قرار 
و بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک این ش�بكه در عرصه هاي  م�ورد نظر 
شده امریكایي ها با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم کشور مي باش�د که این مدل طراحي 

را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

در ایران
ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 

جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  
بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

  معرفي بنياد سوروس
بنياد سوروس يا همان سازمان جامعه باز)OSI( توسط فردي صهيونيست و مجار  االصل به نام جورج سوروس در دهه 1970 با 
هدف كمك به مخالفان شوروي سابق  در كشورهاي بلوک شرق اروپا از طريق نهادهاي پوششي و كمك به نويسندگان،  NGO ها 
و نخبگان تأسيس شد و بعدها اين كمك ها نهادهاي حامي حقوق بشر را هم تحت پوشش قرار داد.   جرج سوروس يك سرمايه دار 
موفق در زمينه بورس و ارز است كه ساالنه 300 الي 500  ميليون دالر از درآمدهاي خود را به تأمين هزينه هاي  بنيادش اختصاص 

مي دهد.  
تفاوت عمده بنياد سوروس با ديگر بنيادهاي هم عرض مانند بنياد »راک فلر«، »فورد« و »جرمن مارشال فايند« در اين است كه 
مديران اين بنياد اهداف ايدئولوژيك را دنبال مي كنند و رسماً اعالم می كنند، صرفاً  در پي توسعه اقتصادي و يا كمك به نهادها و 
NGO هاي  صنفي و سياسي نيستند بلكه از اين طريق به دنبال ايجاد جامعه باز – طبق نظريه پوپر ) استاد سوروس ( - مي باشند 
و اقدامات و پروژه هايي مانند همكاری هاي بهداشتي و  فرهنگي يا كمك به زلزله زدگان، پوششی است براي پيگيري هدف پنهان 
OSI  كه همان ايجاد جامعه باز است . در كشورهاي اروپاي شرقي اين اتفاق يعني ايجاد جامعه باز در بستر انتخابات شكل  گرفت 

و انقالب هاي مخملين، يكي پس از ديگري از كرواسي شروع و  بعد در سال 2000   مهم تر  ين نمونه آن در صربستان رخ داد.  
چندی پيش، در مصاحبه اي از جورج سوروس سوال مي شود،  آيا شما در مورد دخالت مديران اين بنياد دراتفاقات كشورهاي اروپاي 

شرقي پشيمان نيستيد؟  وي پاسخ مي دهد،  نه پشيمان نيستم و اتفاقات بسيار خوبی بود! 

  مراحل سه گانه فرآيند انقالب مخملين
 بنياد سوروس در سه مرحله اقدامات خود را براي تحقق اهداف انقالب مخملين انجام مي دهد. مرحله اول 
 OSI شناسايي و پرورش دادن و ايجاد شبكه اي از افراد متفاوت همسو و همفكر با ارزش ها و اهداف دراز مدت

و حمايت از آنها از طرق مختلف است. 
اين افراد از بين گروه هاي مؤثر جامعه مانند اساتيد دانشگاه، روزنامه نگاران،  هنرمندان و ديگر نخبگان انتخاب 
مي شوند. هدف از اين اقدام در كوتاه مدت كمك به افراد همسو و شكل دهي گروه هاست ولي در دراز مدت 
هدف يارگيري است تا در هنگام بحران و مراحل پاياني انقالب مخملين از اين پتانسيل استفاده شود.  مرحله 
دوم، شناسايي يك يا چند نهاد غير دولتي براي اجراي برنامه هاي  مشترک را شامل مي شود و اين زماني است 
كه OSI احساس مي كند نمي تواند فعاًل بطور مستقل در آن كشور عمل كند و مرحله سوم زماني است كه 
OSI موفق مي شود از طريق يارگيري در درون دولت، مجوز تاسيس يك دفتر مستقل را اخذ نمايد و مستقيماً 

يك شعبة بنياد در آن كشور ايجاد شود .  
بنابر نظر كارشناسان، اقدامات OSI  در كشور تركيه در مرحله سوم،  در پاكستان در مرحله دوم و  در ايران در 

مرحله نخست قرار دارد يعني در ايران دنبال جاي پا هستند.  

    ارتباط  گيری عوامل سوروس
 با دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل

در سال 1383 يكی ازعوامل ايرانی جريان تجديد نظر طلب با سازمان  
OSIبه عنوان  مشاورهمكاری خود را آغاز نمود.  همزمان با شروع  اين 
همكاری  در س��فري كه اين فرد به نيويورک  داشت با چند استاد 
دانشگاه ايران از جمله ناصرهاديان و هادي سمتي )اساتيد دانشكده 
حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران ( آشنا شد. وی همچنين در آن 
مقطع  از طريق »آنتونی ريكتر« معاون بخش خاورميانه س��ازمان 
جامعه باز با محمد جواد ظريف نماينده دائم ايران در سازمان ملل و 
دكتر سجادپور،  رايزن پژوهشي جمهوری اسالمی ايران در نيويورک، 
 آشناشد.  در اينجا بود كه »ريكتر« از اين عامل خواست مشاوره فني 
آقاي ظريف را تقبل كند. در آن ديدار قرار شد پروژه هاي  مشتركی 
برای همكاری تعريف شود مانندهمكاري كتابخانه هاي  ايران و اروپا، 
 يك پروژه بهداشتي وكمك به چند  NGOو اين عامل ايرانی مقرر 

شد  به عنوان  مشاور فني پروژه ها در داخل ايران ايفاي نقش نمايد.
ظريف  اين عامل ايرانی را به دكتر مصطفي زهرائي معرفي كرد كه در 
آن زمان مدير كل مركز مطالعات وزارت خارجه بود. زهرائي از سال ها 
پيش با آنتوني ريكتر مسئول بخشي خاورميانه وايران در OSI آشنا 
بوده و شروع اين آش��نايي به زماني برمي گردد كه زهرائي در دفتر 

نمايندگي ايران در نيويورک كار مي كرده است.  

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخشي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر ساختار جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.   بررسی های  
به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون 
دموکراسي سازي، حقوق بشر و غیره نقشي را ایفا نمایند که سرویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در سال هاي  گذشته، علیه کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه هاي مربوط 
به ایران، از طریق بنیاد معروف امریكایي »سوروس« حمایت و پشتیباني مالي شده است؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و تالش براي توسعه و گسترش  آن، اهداف 
براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي در یارگیري 
و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در امریكا  داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و 
تحت پوشش هاي  یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد 
سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز 
مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها با 

تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

يد
او

 ج
دی

مه

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


101

ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

2 تري 88 - دبري دوم و دبري سوم سفارت انگليس از تهران اخراج شدند 

2 تري 88 - يك مقام انتظامي: 60 درصد دستگريشدگان آشوب ها در انتخابات 

رشكت نكرده اند. 

     سفر معاون سوروس به ايران 
 سال1383 »آنتونی ريكتر« سفري به ايران داشت.  در آن زمان  عامل ايرانی بنياد سوروس به عنوان  استاد مدعو در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و 
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي تدريس مي كرد. ريكتر از سوي مركز مطالعات وزارت خارجه و شخص دكتر زهرائي دعوت شده بود.  ريكتر 

وقتي متوجه شد عامل ايرانی بنياد سوروس  قصد دارد در ايران ماندگار شود، به وی پيشنهاد كرد كه به عنوان  مشاور OSI در ايران كار كند.  
نكته جالب توجه اينكه »ريكتر« در آن سفر به جز ديدار با عامل ايرانی بنياد سوروس با افراد ديگري هم مالقات داشت همچنين وي با افرادي مثل مهرانگيز 
كار- كه باوی  از قبل ارتباط داشت- مالقات نمود.   عامل  ايرانی بنياد سوروس درآن سال ها درموسسه پژوهش های فرهنگی مشغول به فعاليت بود. دراين 
سفر ريكتر ديداری با خوشنويس، مدير اين موسسه  انجام داد و طي آن راه هاي همكاري مشترک مورد بررسي قرار گرفت از جمله پروژه همكاري كتابخانه ها، 

 مطرح شد كه به توافقاتي نيز رسيدند. 

       نقش موسسه  پژوهش های فرهنگی 
  افراد به ظاهر روشنفكری  كه  بعضا وابستگی هايی به برخی كشورهای غربی داشتند 
و از خارج از ايران مي آمدند مثل رامين جهانبگلو جذب اين موسسه مي شدند.  رامين 
جهانبگلو به عنوان  رئيس گروه فلسفه و عامل ايرانی بنياد سوروس در گروه شهري مشغول 

به فعاليت شدند.
 در آن  زمان بود كه كتاب سرمايه اجتماعي نوشته رابرت پاتنام  توسط  همين عامل ايرانی 
ترجمه شد كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت تا جايي كه از طرف وزير وقت رفاه  دعوت 
شدكه پروژه اي را در رابطه با سرمايه اجتماعي اجرا نمايد! نكته قابل توجه اينكه  اين پروژه 

در همان سال توسط يك گروه تخصصي وارد برنامه چهارم توسعه شد!

OSI نحوه شكل گيري حلقه هاي  ارتباطي از سوي      
از نتايج سفر آنتونی ريكتر به ايران، دعوت از برخي افراد به نيويورک  بود، تا بروند و  پروژه خود 
را به نمايش بگذارند.   اين سفرها باعث آشنايي آنها با يكديگر و با ديگر نهادها و بنياد ها مي شد 
طوري كه بعد از بازگشت به ايران كساني  كه با هم آشنا شده بودند حلقه هايي را شكل مي دادند 
OSI و بعد ارتباط اين حلق�ه ها با هم موجب ايجاد شبكه اي گسترده از افراد همسو وهمفكر با

مي شد.   عامل ايرانی بنياد سوروس دربازگشت به ايران با يكي از اين حلقه ها در دفتر كار دكتر 
زهرائي آشنا مي ش��ود؛ اعضاي اين حلقه عبارت  بودند از: دكتر زهرائي،  دكتر هاديان،  دكتر 
سمتي و دكتر چگيني زاده. در جلسه مشترک در دفتر زهرايی  عامل ايرانی بنياد سوروس در 
مورد پروژه هايي كه توسط آقاي ريكتر و ظريف مطرح شده بود توضيحاتی ارائه كرد؛  پروژه 
كتابخانه ها،  بهداشت و حقوق بشر. همچنين در آن جلسه مقرر گرديد براي شروع همكاري 
با دفتر مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، زهرائي  اين عامل را به رئيس موسسه حقوق بشر 
يعني خانم دكتر نسرين مصفا معرفي كند. در آن زمان محسن مي���ردامادي رئيس بخش 

مطالعات بين الملل دانشگاه تهران بود كه موسسه حقوق بشر زير مجموعه آن بود.  

    ارتباط مشاور سوروس با مسئوالن دولت وقت
 عامل ايرانی بنياد سوروس و مشاور اين بنياد در اولين سفر خود به ايران در سال 1999كه با هدف انجام تحقيقات در زمينة توسعه شهري و مسئله سرمايه 
اجتماعي انجام مي شد، توسط فردي به نام نادر صديقي با آقايان حجاريان و تاج زاده آشنا مي شود. بهانه اين آشنايي توصيه اي بوده كه نادر صديقی به او كرده 
بود. صديقي پيشنهاد مي كند وي در مورد انتخابات شهر و روستا تحقيق نمايد كه سال بعد – سال 1378 – قرار بود انجام شود و در اين رابطه نياز به ارتباط 

و هماهنگي با مسئوالن  امر در وزارت كشور بود.  
بنابر اين مالقاتي با آقايان حجاريان و تاج زاده در محل وزارت كشور انجام مي گيرد. وي در آن ديدار موضوع سرمايه اجتماعي را-  كه در واقع تبلور عيني جامعه 
مدني است- شرح مي دهد كه بسيار مورد استقبال نامبردگان قرار مي گيرد. وي اظهار مي دارد، در آن جلسه كتاب آقاي پاتنام را كه در مورد چگونگي گسترش 
دموكراسي در ايتاليا نوشته شده است به آقاي حجاريان و آقاي تاج زاده معرفي مي كند و بعدهامتوجه مي شود كه اين كتاب توسط حجاريان ترجمه شده است. 
 در جلسه مذكور حجاريان تأكيد   مي كند، مادنبال تقويت جامعه مدني مستقل از حكومت،  تقويت آزادي هاي اجتماعي،  تقويت NGO ها و تقويت فعاليت 
احزاب در ايران هستيم وبرخي معتقدند، اين روند منجر به فروپاشي بافت سنتي  جامعه مي شود، در حالي كه ما معتقديم اين برنامه ها موجب جلوگيري از 
فروپاشي مي شود. ذكر اين نكته ضروری است كه سرمايه اجتماعي همان گسترش دموكراسي در سطح منطقه ای است.   حجاريان در آن جلسه گفت:ما يك 

زماني داراي سرمايه انقالبي بوديم كه انقالب 57 را به وجود آورد و امروز نياز به سرمايه اجتماعي است كه جامعه مدني ودموكراسي را به وج�ود آورد. 
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3 تري 88 - رهرب انقالب : فقط قانون؛ مردم و نظام اسالمي زير بار زور نخواهند رفت

3 تري 88 - در صندوق هايي كه با حضور منايندگان وزارت كشور بازشامري شد 

مغايريت ديده نشد 

   مالقات عطريانفر با جورج سوروس
د راوائل دهه 70، هياتی ايرانی به نيويورک رفت. در آن سفر محمد عطريانفر با شخص 
جورج سوروس مالقات كرده ودر مورد توسعه مطبوعات اصالح طلب گفت وگو نمود. 
بررسی ها نشان داده كه  عمده افرادی كه د راوايل دهه 70 با بنيادهائي مثل سوورس 

ارتباط داشتند،  از چهره هاي  سرشناس جريان اصالحات بودند.  بنابر شواهد، مرتبطان با OSI  به دو دسته 
تقسيم مي شوند: كساني كه مستقيماً ارتباط هستند  وكساني كه بطور غير مستقيم با موسسه جامعه باز 
ارتباط دارند.  برای مثال افرادي  مانند حجاريان،  تاج زاده،  شيرين عبادي،  باقرنمازي،  نادر صديقي و دكتر 

چگيني زاده بصورت غير مستقيم در ارتباط  با موسسه جامعه باز مي باشند.  

 

دفتر پژوهش هاي  فرهنگي كارگروهي را تش��كيل داد  كه 
اين كارگروه متشكل از رئيس دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 
عامل ايرانی بنياد سوروس به عنوان كارشناس و مشاور بنياد 
سوروس، دكتر عباس حري به عنوان  مشاور تخصصي قسمت 
كتابخانه دفتر پژوهش هاي فرهنگي و يك نماينده از كتابخانه 
ملي بود. اين كارگروه در ابتداي امر بودجه نداشت و مالحظاتي 
وجود داشت كه اين پروژه ها به چه شكلي بايد پيش برود. در 
همين راستا،  بنياد سوروس به اين كارگروه پيشنهاد مي كند 
كه ما مي توانيم براي اجراي يك پروژه مشترک به شما كمك 
كنيم.   بنياد سوروس در راستاي اجراي پروژه ها مدرسه اي به 
نام آيفل را به اين كارگروه معرفي كرد. آيفل مدرسه كوچكي 
است كه ستاد آن در رم ايتاليا اس��ت. اين موسسه سابقاً  زير 
مجموعه بنياد س��وروس بوده ول����ي درس��الهاي گذشته 
به عنوان  يك بخش رسمي بنياد س��وروس در آمده و بطور 
مستقل در ايتاليا ثبت شده است.  البته علي رغم اينكه اهداف 
ً مستقل از Osi  است ولي مسؤوالنش به  اين مدرسه، ظاهرا
اين مس��أله اذعان دارند كه صددرصد  هزينه شان رااز دفتر 
نيويورک بنياد سوروس دريافت مي كنند. يعني اين موسسه 
به نوعي يك مجموعه پوشش��ي بود.   بنا ب��ه توصيه آنتونی 
 ريكتر، مسؤولين اين پروژه  با اين مدرسه تماس برقراركردند 
تا اين پروژه را به آنها تحويل دهند.    بدين ترتيب يك خانم 
آلماني به ن��ام  مونيكا Monika به اين پروژه  معرفي ش��د. 
مونيكا بنابر تجربه اي كه در كشورهاي ديگر داشت براي انجام 
اين پروژه در ايران طرح مقدماتي را آماده كرد و براي ريكتر 

ارسال كرد و با تأِييد وی مهياي سفر به ايران شده.  

مونيكا قبل از س��فر به ايران به  عامل ايرانی بنياد سوروس  
مأموريت مي دهد فهرس��تي از نهادها و مس��ؤوليني كه در 
سياس��ت گذاري كتابخانه ها و كتب درسي و كتابخانه ملي 
مؤثرند را تهيه كند وطي تماسي با آن��ان، اين گروه را ب�راي 

جلسه اي )همزمان با ورود مونيكا ( دعوت نمايد. 
اين عامل هم براي شناسايي اين افراد با كساني چون عباس 
حري و دكتر خوشنويس مش��ورت مي كند و بدين ترتيب 
رئيس كتابخانه ملي به وی معرفي مي گردد. اما چون وی  به 
عنوان يك شخصيت حقيقي نمي توانستند با رئيس كتابخانه 
ملي تماس بگيرد از خوشنويس ) رئيس دفتر پژوهش هاي 
 فرهنگي ( مي خواهد اين ارتباط را برقرار كند و بدين ترتيب 
دفتر پژوهش هاي  فرهنگي نقش خود را به عنوان يك حامي 
سازمان ايفا مي كند.   خوش��نويس در تماس خودبا رئيس 
كتابخانه ملي به وي خاطر نشان مي كند كه دفتر پژوهش هاي 
 فرهنگي قص��د دارد يك پ��روژ عظيم را آغاز كند و بس��يار 
خوشحال مي شود در كتابخانه ملي نيز براي تحقق اهداف  اين 

پروژه به اين موسسه ياري رساند. 
پس از چندي خانم مونيكا به تهران س��فر مي كند و نتيجه 
اين سفر اين مي شود كه مي توانيم به پله بعدي قدم بگذاريم. 
او پيش��نهاد كرد كه گام و قدم بعدي برگزاري يك نشست 
در مورد اطالع رساني مدرن اس��ت. مونيكا تأكيد   كرد،  ما با 
هزينه »آيفل«، سه متخصص را از نقاط مختلف جهان دعوت 
مي كنيم تا پيرامون اين موضوع سخنراني انجام دهند و قرار 
شد  تعداد زيادي از دست اندركاران در اين حوزه دعوت شوند 
تا در اين نشس��ت حضور يابند. پس از تأيي��د اين طرح يك 
كارگروه كه در دفتر پژوهش هاي  فرهنگي تشكيل شده بود 
براي دعوت 100 كتابخانه دار از سراسر كشور وارد عمل شده، 

مقدمات كار را فراهم آورد . 

   طرح های بنياد سوروس در ايران
طرح اول:  پروژه کتابخانه ها 

    طرح تشكيل اتحاديه كتابخانه ها
 طرح تشكیل اتحادیه کتابخانه ها

عامل ايرانی بنياد سوروس در س��فري كه به نيويورک  داشت، از 
سوي آنتونی ريكتر دعوت مي شود كه جلسه اي را در دفتر او برگزار 
كنند. از قضا در اين جلسه چند پزشك ايراني نيز براي گفت وگو در 
خصوص چند پروژه بهداشتي در دفتر ريكتر حضور داشتند. دكتر 
عمران رزاقي و دكتر وزيريان كه هر دو از اعضاي مركز ملي مبارزه 
با اعتياد هستند، از جمله حاضرين در جلسه فوق الذكر بودهاند. 
دكتر رزاقي در سال 81 يا 82 در دوره اي در دانشگاه »ييل« با چند 
پزشك آشنا مي شود. اين پزشكان در بخش بهداشت عمومي بنياد 
سوروس مشغول به فعاليت بوده اند  و در روابط متقابل رزاقي با اين 
پزشكان، دعوت مي ش��ود تا براي توضيح پروژه خود در ايران كه 
همانا كاهش آسيب ايدز بود، در مركز بنياد سوروس توضيحاتي را 
ارائه كند.  عامل ايرانی بنياد سوروس در  اين جلسه به عنوان  مشاور 
جديد بنياد سوروس در ايران، به اين دو پزشك معرفي مي شود. در 
پايان اين جلسه قرار شد دكتر رزاقي پس از بازگشت به ايران يك 
پروژه مقدماتي را تدوين و به بنياد سوروس در نيويورک ارسال كند 
و سؤاالت و ابهامات خود را از طريق  مشاور جديد بنياد سوروس  به  

مسؤول اين بنياد انتقال دهد. 
براس��اس برنامه دكتر رزاقي پس از بازگش��ت به ايران با كمك 
همكارانش اين طرح را آماده كرد و زمان��ي كه قرار بود اين طرح 
را اجرايي كنند دو پيشنهاد مي كند تا جلسه اي با معاون وزارت 
بهداشت برگزار كنند و به سرعت جلسه اي با حضور رزاقي، عامل 
ايرانی بنياد سوروس، وزير و معاون وزير در ساختمان بهداشت در 
شهرک غرب تشكيل مي شود.   پس از پايان اين جلسه رزاقي اين 
طرح را براي امريكا  مي فرستد. اجراي اين طرح نيازمند صد هزار 
دالر بودجه بود كه پس از تأييد بنياد سوروس اين بودجه مستقيم 
از نيويورک به حساب دانشكده پزشكي دانشگاه تهران واريز شد. اما 
رزاقي در اجراي پروژه تعلل مي كند و زماني كه مشاور ايرانی بنياد 
سوروس  چرايي اين مسأله را از او جويا مي شود او پاسخ مي دهد 
كه فرايند وصول پول طوالني است و نهايتا رزاقي پس از چند ماه از 

اجراي اين پروژه صرف نظر كرده و پول را پس مي فرستد.  
اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه:  آيا بنيادهايي نظير سوروس كه 
مستقيماً زير نظر دولت اياالت متحده فعاليت  مي كنند، واقعاً براي 
وضعيت كتابخانه هاي  ايران، يا وضعيت بهداشت عمومي دلسوزي 
كرده اند  يا اهداف ديگري را دنبال مي كنند؟ به نظر می رسد هدف 
از اجراي اين پروژه در حد همان اجرا نبود بلكه با انجام اين پروژه ها 
قصد داشتند شبكه اي از همفكران خود را ايجاد كنند تا در زمان 
بحران به آنها كم��ك كنند. چون آنها مي توانن��د از طريق  دفتر 
بروكسل، هلند و لندن سريع وارد عمل ش��وند واين بحران ها را 
هدايت كنند. برای مثال در كش��ور های اوكراين و صربس��تان، 
بس��ياري از NGO ها 6 ماه قبل از انتخابات، اعتبارات زيادي را 
دريافت كردند و بعدها در صربستان وزير بهداشت جديد، رئيس 
يك NGO بهداشت بود كه توسط بنياد سوروس تغذيه مي شد و 
در حقيقت كار  بنياد سوروس  يك ظرفيت سازي است تا در بحران 

از همه نيروها استفاده شود. 

      نحوه شكل گيري حلقه هاي 
Osi ارتباطي از سوي 
 دالیل شكست کودتای مخملین در 
ایرانعلی رغم اين كه با توجه به تالش 
كشورهای غربی، وقوع كودتای مخملين در 
ايران ميسر نشد، سوال اساسی اين جاست 
كه   مهم تر  ين دليل شكست اين تالش چه 
بوده است؟  
در اين زمينه می توان موارد ذيل را به عنوان 
بخشی از داليل اين شكست مطرح كرد:

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
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بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 
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جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 
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»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي س�خنراني، ش�رکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره 
سعي در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم 
گیر در امریكا  را داش�ته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنه�ا در این فرآیند و تحت 
پوشش هاي  یاد شده موثر و کلیدي مي باش�د.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتًا به فعالیت هاي 
 ظاهري آنها بر مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ س�ازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور 
است که به تدریج به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش 

بنیادهاي مزبور نیز، آن در دس�تور کار جدي ق�رار دارد.  هدف  غای�ي و دراز مدت 
آن در زمان معین در توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و بهره گیري از 
شده امریكایي ها با رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي 
دنبال مي نماید.تابلوي ظاه�ري و فریبن�ده آن، براندازي نرم را در کش�ورها 

در ایران
ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 

جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  
بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي س�خنراني، ش�رکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره 
سعي در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم 
گیر در امریكا  را داش�ته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنه�ا در این فرآیند و تحت 
پوشش هاي  یاد شده موثر و کلیدي مي باش�د.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتًا به فعالیت هاي 
 ظاهري آنها بر مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ س�ازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور 

به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور اس�ت که به تدریج 
و گسترش آن در دس�تور کار جدي قرار دارد.  هدف  غایي و منجر شده و توسعه 
مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر دراز مدت بنیادهاي 
در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کش�ور مي باشد و بهره گی�ري از آن 
ش�ده امریكایي ها با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي که این مدل طراحي 
دنبال مي نماید.نرم را در کش�ورها 

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.با تابلوي ظاه�ري و فریبنده آن، 

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

کشورها دنبال مي نماید.با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در 

ایجاد انقالب مخملین در ایران از طریق نافرماني مدني، بخش�ي از پازل راهبردي امریكا  براي تغییر س�اختار 
جمهوري اسالمي ایران از درون است که تاکنون به دفعات طراحي شده است.  

بررسی های  به عمل آمده در خصوص تالش برخي موسسات، بنیادها و سازمان هاي  امریكایي براي اثرگذاري بر 
جمهوري اسالمي ایران نشان داده است، این نهادها سعي دارند تحت پوشش عناویني همچون دموکراسي سازي، 
حقوق بشر و غیره نقش�ي را ایفا نمایند که س�رویس هاي  اطالعاتي و امنیتي آنها در س�ال هاي  گذشته، علیه 
کش�ورهاي هدف، انجام مي دادند.   فعالیت ها و برنامه ه�اي مربوط به ایران، از طریق بنی�اد معروف امریكایي 
»سوروس« حمایت و پش�تیباني مالي شده اس�ت؛ بنیادي که در ایران با ایجاد یک شبكه ارتباط غیر رسمي و 
تالش براي توسعه و گس�ترش  آن، اهداف براندازي خود را دنبال مي کرده است.  برخي از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد براي سخنراني، شرکت در کنفرانس، دادن پروژه هاي تحقیقاتي و بورس هاي  مطالعاتي و غیره سعي 
در یارگیري و جذب عناصر موثر کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان هاي  تصمیم ساز و تصمیم گیر در 
امریكا  را داشته اند. البته در این میان نقش پنهان برخي عناصر اطالعاتي آنها در این فرآیند و تحت پوشش هاي 
 یاد شده موثر و کلیدي مي باشد.  گرچه اهداف کوتاه مدت بنیادهاي مزبور، عمدتاً به فعالیت هاي  ظاهري آنها بر 
مي گردد لكن اهداف میان مدت آنها نوعي فرهنگ سازي، نهاد سازي و شبكه سازي در کشور است که به تدریج 
به ایجاد یک شبكه غیر رسمي و مرتبط با آنها در داخل کشور منجر شده و توسعه و گسترش آن در دستور کار 
جدي قرار دارد.  هدف  غایي و دراز مدت بنیادهاي مزبور نیز، توانمندسازي این شبكه در عرصه هاي  مورد نظر و 
بهره گیري از آن در زمان معین در رویارویي با حاکمیت یک کشور مي باشد که این مدل طراحي شده امریكایي ها 

با تابلوي ظاهري و فریبنده آن، براندازي نرم را در کشورها دنبال مي نماید.

 مردم ايران بيش از س��ه دهه است دموكراس��ي را در منطقه تمرين كرده اند  و شعار 
دموكراسي غربي براي اكثريت آنان جاذبه اي ندارد. همين برگزاري انتخابات متعدد 
نشان مي دهد، نظام سياسي ايران، هرگز آن طوري كه متهم مي كنند، اقتدارگرا نبوده 
و حاكمان اقتدارگرا نمي توانند خود را بر مردم تحميل كنند. درحالي كه آن را مردم 
اروپاي شرقي، قفقاز و آسياي مركزي از چنين امتيازي برخوردار نبودند و نمي باشند و 
رهبران آنها  همان اقتدارگرايان دوران رژيم هاي  كمونيستي و پساكمونيستي هستند.  
در ايران به دليل داشتن تاريخ و تمدن كهن، فرهنگ پويا و نظام سياسي مستحكم مانند 
كشورهاي آسيب پذير تازه تأسيس، بحران هويت وجود ندارد و به همين دليل شكاف 
اجتماعي ميان گروه هاي  سياسي، مذهبي و قومي نمي تواند نقش مؤثري در كودتاي 
مخملين داشته باشد. در ايران حكومت بر دين و فرهنگ مردم استوار بوده و ريشه در 
نهادهاي ديني و اجتماعي گسترده در سراسر اين كشور دارد. جورج سوروس رئيس 
هيأت مديره موسسه جامعه باز)OSI( در مراسمي كه به مناسبت هشتمين سالگرد 

حوادث يازدهم سپتامبر، شامگاه 11 سپتامبر 2009در سالن اجتماعات هتل بين المللي 
ترامپ )Trump International Hotel( در نيويورک برگزار شد در جمع مديران 
و فعاالن تعدادي از سازمان هاي  غيردولتي امريكا  به اظهارات خاتمي در ديدار با خود اشاره 
كرد و گفت: خاتمي در اين جلسه به من گفت كه تعارض موجود بين ساختار حقيقي و 
ساختار حقوقي در ايران   مهم تر  ين مانع براي پيشرفت و توسعه روابط ايران با غرب است. 
سوروس افزود: خاتمي معتقد بود، دموكراسي و رواداري دولت با ساختار كنوني يك 
حكومت مذهبي كه در رأس آن رهبر مذهبي حكمراني مي كند، به دست نخواهد آمد.  
سوروس ادامه داد: خاتمي در اين جلسه به من گفت، كليد قفل بسته شده سياست در 
ايران تنها و تنها فشارهاي اجتماعي و كمپين هاي  وابسته به جنبش هاي  دانشجويي، 
كارگري و زنان است كه بايد خواسته هاي  گروهي و شعار تغيير را از درون دفاتر دربسته 
خود به سطح معابرعمومي منتقل كنند. وي اظهار داشت: خاتمي در اين ديدار كامال در 

نقش رهبر مخالفين دولت در ايران صحبت مي كرد.  ) ايرنا، 3 /6/1388(

 تعارض تالش مخملين با جوهره و ساختار نظام سياسی- اجتماعی ايران 
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       اعتبارات پروژه ها از كجا تأمين مي شد؟
اعتبار اين طرحها در رديف بودجه ساالنه وزارت امورخارجه كشورهايي مانند امريكا  و 
هلند قرار دارد. اين بودجه ها زير رديف بودجه كمك به گس��ترش دموكراسي و حقوق 

بشر قرار دارد.  
بنياد هايي نظير سوروس در ابتدا با اهدافي خيرخواهانه فعاليت خود را شروع مي كنند، 
اما پس از ايجاد يك ش��بكه در كش��ور هدف و اجراي پروژه هاي  اولي��ه، در گام بعدي 
خواسته هايي از اين تشكل ها دارند كه اين خواسته ها مي تواند با ساختار حقوقي جمهوري 
اسالمي مغايرت داشته باشد يعني اين خواسته ها در ابتدا خواسته هاي  فرعي است، اما 
در گام بعدي نقش اصلي را ايفا مي كند و در اين شرايط افراد همسو براي پذيرفتن پيش 

فرض ها مشكلي ندارند و براحتي  اين پيش فرض ها را مي پذيرند. 

        فرآيند براندازي نرم
 فرآيندي كه براي شكل گيري براندازي نرم صورت مي گيرد را مي توان اينگونه ترسيم 
كرد:  الف- شناس��ايي مخالفان نظ��ام، ب-  حمايت از اين مخالف��ان و ج-  تقويت اين 
گروهها و استفاده از اين گروه ها در زمان بحرانهاي پيش آمده. البته براي براندازي نرم، از 
تاكتيك هاي  مختلفي استفاده مي شود كه براي مثال مي توان از تاكتيك فشار از پايين و 
چانه زني در باال كه توسط حجاريان مطرح شد، نام برد.  انقالبهاي مخملين معموالً حول 
يك انتخابات صورت مي گيرد يعني از انتخابات براي تشديد شكاف بين حكومت و مردم 
جامعه استفاده مي شود.  روش هاي  ايجاد شكاف نيز متفاوت است كه تشكيك در خصوص 
اعتبار انتخابات، تشكيك در مورد صالحيت نماينده هاي  رسمي برگزار كننده انتخابات و 

تبليغات سوء از طرف رسانه ها عليه برخي نهادها از جمله اين روش ها هستند. 

نظام ايران، نظامي مذهبي است كه در رأس آن ولي فقيه قرار دارد. ولي فقيه بصورت غيرمستقيم توسط مردم و 
مستقيم توسط خبرگان رهبري انتخاب مي شود. اين سازوكار سبب شده است شخصيت واال، اليق و توانمندي 
در رأس نظام قرار بگيرد. در ايران هم شخص رهبري و هم جايگاه قانوني او از مشروعيت و قداست مردمي و ديني 
برخوردار است. به اين قدرت و مشروعيت رهبري، آقاي خاتمي در صحبت هايش با سوروس آنجا كه مي گويد: 
»دموكراس��ي و رواداري دولت با س��اختار كنوني يك حكومت مذهبي كه در رأس آن رهبر مذهبي حكمراني 
مي كند، به دست نخواهد آمد«، به شكل ديگري اعتراف مي نمايد. ولي فقيه كنوني شخصيت كم نظيري است كه 
در طي بيش از دو دهه ايران و انقالب اسالمي را به بهترين وجه رهبري كرده و از گردنه هاي  سختي عبور داده است. 
چگونگي برخورد رهبري با كودتاي مخملين و وضعيت دشواري كه به وجود آورده بودند، يك بار ديگر عظمت و 
درايت اين مرد بزرگ را به نمايش گذاشت. در كشورهايي كه كودتاي مخملين پيروز شده است مردم از داشتن 

رهبر آگاه، آزاده و با درايت محروم بوده اند. 

ملت ايران عالوه بر سابقه تاريخي، در پرتو انقالب اسالمي و به دوش كشيدن 
پرچم مقاومت و مبارزه با دش��منان داخلي و خارجي، در مقايسه با ساير 
ملت هاي  منطقه از ميزان آگاهي بااليي برخوردار است. تشخيص ترفندها، 
حمايت از منافع ملي و پاسداري از آرمان هاي  ديني از   مهم تر  ين خصوصيات 
ملت ايران در حال حاضر اس��ت كه آن را در زمان هاي  مختلف به نمايش 

گذاشته است. 
  مهم تر   از همه عشق به رهبري و وفاداري به آرمان هاي  بنيانگذار جمهوري 

اسالمي اكثريت مردم ايران را به هم پيوند داده است.  

  بيداري و وفاداري ملت ايران 2- درايت رهبري و ولی فقيه

      حضور NGO هاي  بهداشتي ايران 
در كنفرانس ايرلند

 بنياد س��وروس از ظرفيت آقايان  رزاقي و وزيريان  استفاده 
كرده و  NGO هاي  بهداشتي را شناسايي و به كنفرانس ايرلند 
دعوت نمود.  افراد مورد نظر براي حضور در كنفرانس ايرلند 
دعوت مي شوند. هزينه س��فر و اقامت، به طور كامل توسط 
بنياد سوروس تأمين ش��د، هر چند بنياد سوروس با پوشش 
مؤسسه اي به نام  مؤسس��ه بين المللي بهداشت اين خدمات 
را ارائه كرده است اما در دعوتنامه قيد كرد كه بنياد سوروس 
از اين كنفرانس حمايت مالي كرده اس��ت. در اين كنفرانس 
NGO هاي  ايراني با ش��ركت هاي  خارجي آشنا مي شوند و 

بالطبع قراردادهاي جديد نيزميان آنها منعقد مي شود.  

        ارتباط بنياد سوروس با براندازي نرم
 هدف نهايي بنياد سوروس، ايجاد يك جامعه  به اصطالح 
باز اس��ت كه در آن ارزش هاي غربي، دموكراس��ي ا زنوع 
غربی و به اصطالح حقوق بش��ر حاكم اس��ت. اين جامعه 
بايد با سياست هاي  غرب و امريكا  همخواني داشته باشد تا 
همكاري هاي  آينده شكل بگيرد.  حمله به دين، دين زدايي 
و حمله به پايه هاي  ارزشي بخشي از اهداف نهايي اين جامعه 
باز است. در حقيقت براندازي نرم ابزاري است براي رسيدن 
به آن اهداف بلندمدت. موضوع  براندازی نرم فراتر از دولت ها 
در امريكاست. براندازي نرم يك شيوه است تا از طريق آن  
حكومتي را تغيير داد و مخلمين بودن آن بخاطر اين است 
كه حمله نظامي در آن نيست و از طريق تقويت اليه هايي از 

جامعه كه با نظام مخالفند، صورت مي گيرد. 

    طرح تشكيل اتحاديه كتابخانه ها
وقتي گروهي از آيفل به ايران آمدند، اعالم كردند، آيفل 
حاضر است به گروه ايرانی كمك كند.  آنها  يك موسسه 
بين المللي با عنوان اطالع رساني مدرن را به گروه ايرانی  
معرفي كردن��د و گفتند، ما مي توانيم از اين موسس��ه 
متخصصاني به ايران بفرستيم، تا تمام احتياجات شما را 
در اين زمينه برطرف كرده و شما را به روز كنند. اما پيش 
شرط آيفل براي ارائه اين خدمات، تشكيل يك انجمن 
و اتحاديه جديد با عنوان اتحادي��ه كتابخانه ها بود كه 
تشكيل چنين اتحاديه اي، از جمله اهداف بسيار بزرگ 
بنياد س��وروس در ايران بود كه در جهان نيز بي سابقه 

ارزيابي می شد.  
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فریاد مي زدند که بسیجي ها اینجا  
جمعند؛ بیایید اینجا را بگیریم.

همچنین برخي مي گفتند تعدادي 
جنازه در اینجا نگهداري مي شود. 
با تحری�ک این اف�راد، جمعیت 
هم با سردادن ش�عار علیه نظام 
و بسیج تجمع ش�ان را به مقابل 
حوزه کشاندند. جمعیت بسیار 
زیادي که ش�اید بیش از هزاران 
نفر مي ش�د، بواس�طه تحریک 
این اف�راد در مقاب�ل حوزه صف 
آرایي کردند. این وضعیت حتي 
تص�ورش هم ب�راي ما س�خت 

و س�نگین بود. ما مدام گزارش 
وضعیت را ب�ه رده مافوق اعالم 
مي کردی�م، در ای�ن لحظه من با 
بدست گرفتن بلندگوي دستي 
سعي کردم در جهت آرام سازي 
و پراکندن جمعی�ت تالش کنم. 
لذا با این بلندگو از باالي پشت بام 
ش�روع کردم به فری�ادزدن که 
اینجا مقر نظامي اس�ت و تعرض 
به آن پیگرد قانوني دارد، از مقابل 
مقر حوزه پراکنده شوید، سعي 

کردم تا فضا را آرام کنم.
متأس�فانه هم�ان منافقی�ن و 

لیدرها، مدام جمعیت را به سمت 
حمله به حوزه تحریک مي کردند 
و دقایقي بعد با پرتاب س�نگ و 
کوکتل مولوتف استارت این حمله 
را زدند در ادام�ه ماجرا باز هم تا 
س�اعت 19/41 ما فقط ب�ا تذکر، 
درص�دد پراکندن آش�وبگران 
بودیم و حوزه تا این س�اعت در 
ش�عله هاي آتش مي س�وخت و 
زیر باران سنگ و هجوم و حمله 
وحش�یانه ق�رار گرفت�ه ب�ود و 
نیروهاي ما هیچ عكس العملي را 

تا این لحظه از خود نشان نداند.

ييك از تلخ ترين حوادث پس از انتخابات وقايع 25 خرداد 

سال 88  بود كه اغتشاشگران و فتنه انگيزان سوار بر موج 

احساسات نسل س��وم به دنبال صيد ماهي مقصود خود 

ضمن تعرض به اموال مردم و تخريب بيت املال به برخي 

از مراكز نظامي و پايگاه هاي بسيج هم يورش بردند. عرص 

دوش��نبه پس از اينكه جمعيت مع��رض در ميدان آزادي 

تجمع كرد با تحريك تعداد معدودي از چهره هاي منافق 

و خود فروخته، جمعيت كثريي به سمت حوزه 117 نينوا 

رسازير شده و سعي كردند با پرتاب كوكتل مولوتف، سنگ 

و حتي ترياندازي و آتش س��وزي حوزه را ب��ه ترصف خود 

درآورند. اما با وجود تعداد اندك نريوهاي بسيجي حارض در 

حوزه پس از 3 ساعت و نيم درگريي نتوانستند به ذره اي از 

اهداف شوم خود دست يابند و ناگريز صحنه را ترك كردند.

ماجراي اين درگريي دست مايه اي شد براي حمله رسانه هاي 

حامي فتنه و بنگاه هاي سخن پراكني غرب به بسيج و زير 

سوال بردن ارزش هاي اين نهاد مقدس، نهادي كه امام عظيم 

الشأن انقالب آن را بنا نهاده بود، هامن امامي كه رسان فتنه 

مدام از شخصيت ملكويت اش براي خريد آبرو براي خودشان 

خرج مي كنند. ماجراي اين تهاجم وحش��يانه كه منجر به 

مصدوم شدن س��ه تن از بس��يجيان حوزه، سوزانده شدن 

اموال مردم  و بيت املال و وارد شدن 150 ميليون خسارت 

به حوزه و تخريب بيش از 20 موتورسيكلت نريوهاي ناجا 

و بسيج و ... ش��د موجي از نفرت و خشم را در ميان مردم 

رشيف تهران به وجود آورد.

مناس��ب ديديم رشح ماجرا را از زبان خود فرمانده حوزه 

مقاومت 117 نينوا به طور لحظه به لحظه نقل كنيم.

ساعت 18/15 تردد مشكوك افراد 

يورش به حوزه 117
گزارش لحظه به لحظه از هجوم آشوبگران به یک مقر نظامي در عصر 25 خرداد

هر
دم

ايز
ول 

رس

حمله نهایي به حوزه  
پس از این تیراندازي ما ب�ه صورت ریز 
گزارش وضعیت را به رده ماف�وق اعالم کردیم. 
پس از این تیراندازي حمله و هجوم مس�لحانه 
به حوزه و ورود به این مقر نظامي توسط منافقان 
و آش�وبگران عملیاتي ش�د به طوري که کلیه 
نرده هاي باالي دیوار حوزه را شكسته و شیشه 
پنجره هاي س�مت کوچ�ه را هم خ�رد کردند. 
همچنین  تابلوه�اي حوزه خواه�ران و برادران 
پایین کشیده شد و تمامي شیشه هاي حوزه را 
هم شكستند در حالي که شعله هاي آتش زبانه 
مي کش�ید، با به کارگیري تمامي کپس�ول هاي 
اطفاي حریق تالش کردیم آتش را خاموش کنیم 
بچه ها  هم باخیس کردن پتو سعي مي کردند از 
سوختن اموال و وسایل حوزه جلوگیري کنند. اما 
نتیجه اي نداشت. در این اثنا تعداد زیادي کوکتل 
مولوتف به داخل حوزه پرتاب شد و این موضوع 
نشان مي داد که از قبل، حمله به این حوزه برنامه 

ریزي شده بود.
ما هم به طبع به جهت اینكه بتوانیم وضعیت را مهار 
کنیم با پرتاب نارنجک دودزا و گاز اشک آور سعي در 

پراکندن آشوبگران و منافقان داشتیم.
 اما باز هم موثر واقع نشد، مشاهده وضعیت بخوبي 
نشان مي داد لیدرها اولین هجوم را مي آورند تا افراد 
دیگر را تحریک کنند این وضعیت ادامه پیدا کرد تا 
به مرز سقوط حوزه رسید. در این موقعیت ما مجبور 

به شلیک تیرهاي مشقي شدیم که این شلیک ها 
بسیار زیاد بود. پس از مدت کوتاهي وقتي مهاجمان 
و  منافقان متوجه شدند که تیرها مشقي است روي 
دیوار حیاط حوزه که فیلم هاي آنها هم موجود است. 
ایستادند و فریاد مي زدند ما مي دانیم تیرهاي شما 
مشقي است، جرات دارید به ما شلیک کنید. در این 
حمله ناجوانمردانه و وحش�یانه 18 موتور از اموال 
حوزه و بسیجیان و یک دس�تگاه ماشین تویوتاي 
سواري در آتش س�وخت . یكي از موضوعات مهم 
مسلح بودن مهاجمان است، در این حمله مسلحانه 
شلیک هاي متعددي با کلت و کالشینكف به سمت 
نیروهاي حوزه صورت گرفت، و سه نفر از نیروهاي 
ما را زخم�ي کردند که دو نفر به صورت س�طحي و 
یک نفر عمیق بود که امروز )اوایل خرداد 89( بعد 
از گذش�ت نزدیک به یک س�ال تیر از بدن ایشان 
خارج شد. تیر از س�مت پا به ایشان اصابت کرده و 
داخل شكم این بس�یجي قرار گرفته بود که اخیرا 
با عمل جراحي خارج شد، لذا برخي از این افراد که 
داراي سالح بودند با اس�تفاده از شلوغي و ازدحام 
بعضا مردم را هم مورد اصابت گلوله قرار مي دادند 
تا براي حمله به حوزه تحریک کنند. باید تاکید کنم 
ما در کل با رشادت و جان نثاري  بچه ها سه ساعت 
و نیم مقاومت و ایستادگي کردیم و تالش کردیم تا 
این مقر نظام سقوط نكند. چرا که دستور داده شد 
بود که حتي اگر نیروها کشته شدند ولي حوزه نباید 

سقوط کند.

اولین شلیک فتنه گران  
گذشت تا اینكه هنگام تذکر مجدد اینجانب با بلند گو، شلیكي به بلندگوي دستي صورت گرفت 
که با اصابت تیر، بلندگو از دست اینجانب رها شده و به حیاط حوزه و داخل شعله هاي آتش افتاد، وقتي این 
حمله مسلحانه براي ما محرز شد. با توجه به اینكه ما در حوزه داراي تعداد زیادي سالح بودیم و اگر خداي 
نكرده حوزه سقوط مي کرد و این سالح ها به دست منافقان و لیدرهاي آشوبگران مي افتاد، معلوم نبود چه 
سرنوشتي در انتظار مردم بود و قطعاً آغاز گر یک جنگ شهري بودیم که کشته شدن افراد بي گناه بسیاري 
را به دنبال داشت لذا تصمیم قطعي و حتمي مان حفاظت از حوزه، حتي به قیمت دادن جان بود. در این روز 
در کل مجموعاً 29 نفر از نیروهاي بسیجي حضور داشتند و اینها بیشترشان بچه هاي کم سن و سال بودند و 

تعداد کمي هم از نیروهاي با تجربه و مسن تر و پخته حضور داشتند.  

حوزه مقاومت بسیج 117 نینوا ضلع شمال ش�رقي میدان آزادي و 
ابتداي خیابان محمدي جناح کوچه صفا واقع شده است. روز دوشنبه 
25 خرداد طبق روال معمول اداري در ناحیه قدس جلسه اي برگزار 
شد و فرمانده رأس ساعت 18 در حوزه حاضر مي شود و به دوستان 
و بس�یجیان اعالم مي کند به جهت ش�لوغي میدان آزادي، عوامل 
اطالعاتي در موقعیت به طور پراکنده مستقر و وضعیت را لحظه به 
لحظه گزارش کنند. از آنجا که بنا بود حوزه در معرض دید قرار نگیرد؛ 
دستور این بود که تجمعات کمتر و درها بسته و رفت و آمدي در حوزه 
انجام نشود تا ساختمان در معرض دید قرار نگیرد. این ماجرا ادامه 
داشت تا اینكه ساعت 18/15 نیروهاي اطالعاتي اعالم کردند افراد 
مش�كوکي در اطراف حوزه با هم صحبت مي کنن�د. فرمانده ادامه 
ماجرا را اینگونه نقل مي کند: ما با مش�اهده این وضعیت قضیه را به 
مقام ما فوق اعالم کردیم. آنها هم بر دستور قبلي که رفت وآمد کمتر 
باشد تأکید کردند تا اینكه ساعت 18/30 نیروهاي اطالعاتي اعالم 
کردند تعداد افرادي که در اطراف حوزه رفت وآمد مي کنند بیشتر 

شده است.
حس ششم ما نسبت به این وضعیت هشدار مي داد. تصمیم گرفتیم 
اوضاع را بیشتر زیر نظر بگیریم. در ساعت 18/45 افراد مشكوکي که 
دور و بر حوزه بودند و شمارشان به 16- 17 نفر مي رسید با صداي بلند 
شروع کردند به فریاد زدن و مردم را به سمت حوزه دعوت کردند. آنها  w
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پاسخگويي به سئواالت خربنگاران را رد كرد 

حوزه را خدا نگاه داشت!
روز بسیار سخت و دلخراشي بود از این جهت که تصمیم گیري دراین 
وضعیت با توجه به اینكه ما تجربه چنین موقعیت هایي را نداشتیم بسیار سخت 
و بغرنج بود. بچه  هاي حوزه همگي بر این باورند با این حادثه عظیم و حمله هاي 
س�همگین حوزه 117 را خدا نگه داش�ت و حفاظت کرد. من یكي اصاًل تجربه 
چنین موقعیت هایي را نداشتم. اما به فضل الهي و عنایت آقا امام زمان)عج( 
و نظر شهدا توانستیم با اتخاذ تدابیر الزم حوزه را حفظ کنیم. اما در ادامه این 
تهاجم بچه ها با نهایت توان سعي کردند با گذاش�تن ماشین تویوتا پشت در 
برادران ومیله اي پشت در خواهران در برابر س�یل تهاجم مقاومت کنند و با 
آن همه حمله ها و ضربه هاي شكننده اي که آشوبگران به در وارد مي کردند در 
حالي که این درها در حالت عادي با یک تلنگر باز مي شد اما آنروز باز نشد و آن 

میله مانع باز شدن در شد.
البته تعدادي از فتنه گران روي دیوارهاي حوزه و پس از شكستن نرده ها وارد 
حوزه شدند و تالش کردند از روي دکل مخابراتي حوزه وارد پشت بام شده و 

بچه ها را خلع سالح کنند، اما با شلیک تیرهاي مشقي متفرق شدند.

16 موتور در آتش سوختند!
ساعت 21/15 دقیقه 16 موتور دو ترك یگان ویژه ناجا جهت کمک 
به محل حوزه آمدند، ولي هر 16 موتور آنها توسط آشوبگران به آتش کشیده 
شد و مأموران که 32 نفر بودند یا توسط گلوله زخمي و یا مورد ضرب و شتم 
قرار گرفتند. ما به کمک همس�ایه ها حتي مأموران ناجا هم کمک کردیم و 

زخمي هاي چند نفر را در داخل حوزه پانسمان کردیم.

مقاومت با شعار اهلل اکبر
در ای�ن مقاومت چند س�اعته بچه هاي حوزه با س�ردادن ش�عار اهلل 
اکبر و خواندن زیارت عاشورا و دعاي توس�ل دلگرم مي شدند و از ادعیه نیرو 
مي گرفتند. در س�اعت 22/30 دقیقه مجدداً تعدادي از مأموران یگان ویژه و 
بسیجیان به کمک ما آمدند و باالخره ما توانستیم از این مهلكه نجات پیدا کنیم، 

و به تدریج جمعیت پراکنده شد.

شلیک بچه ها به سمت مردم دروغ است
باید تاکید کنم شلیک به س�مت مردم وکشتن جمعیت دروغ محض 
است و کشته شدن 7 نفر دردرگیري هاي آن روز توسط همان آشوبگران و فتنه 
گران بود که مردم را براي حمله به حوزه تحریک کردند مطمئن باشید اگر ما به 
سمت مردم تیراندازي مي کردیم نه 7 نفر بلكه باآن موج عظیم جمعیت ده ها 

نفر کشته مي شدند.
و باز باید تاکید کنم که به رغم نیروهاي کم ما و سیل جمعیت، آشوبگران تنها 

توانستند به حیاط حوزه وارد شوند و آن هم با رشادت بچه ها فرار کردند .

ورود به حوزه همزمان با قطع برق
البته چندین بار این ورود انجام ش�د. در این حمله ابتدا آشوبگران، 
برق هاي ساختمان ما را قطع کردند. مسلما این اقدامات کار افراد عادي و مردم 
عادي نیست. همچنین تلفن هاي ما را هم در این بحبوحه قطع کردند و ما تنها 

از طریق بي سیم بصیر و تلفن همراه باناحیه بسیج قدس ارتباط داشتیم.

حوزه پس از درگیري ها!
فرمانده حوزه 117 در ادامه به وضعیت مجموعه تحت امرش بعد از این 
حوادث مي پردازد مي گوید: بع�د از حادثه 25 خرداد ما دیگر درگیري خاصي 
نداش�تیم. البته مكرر ما را با نامه و تلفن تهدید مي کردند تا روحیه بچه ها را 
تخریب کنند اما نیروها با توکل و ایمان به خدا با صالبت وش�جاعت در تمامي 

عرصه ها و صحنه هاي مورد نیاز حضور مي یابند.
حوزه 117 در سال 86 به عنوان حوزه نمونه استان تهران انتخاب شده و مورد 
تقدیر قرار گرفته است. حوزه 117 و 10 پایگاه زیر مجموعه  و مجموعا بیش از 

450 شهید به نظام اسالمي تقدیم کرده است.

شناسایي عوامل اصلي حمله
تعدادي ازاف�رادي که به حوزه حمله کردند توس�ط عوامل 
اطالعاتي دس�تگیر و در دادگاه هاي علني پس از انتخابات محاکمه 
شدند. برخي از آنها به جرم خود شان و برنامه ریزي بودن این تهاجم 

اعتراف کرده اند و تعدادي هم متواري هستند.
اینها از عوامل منافقین، انجمن پادش�اهي، سلطنت طلب ها بودند 
چرا که همان زمان منافقین پیام حمله به مقره�اي نظامي را صادر 

کرده بودند.

جرثقیل نیم سوخته هنوز باقي است!
یكي از آثار جرم بزرگ فتنه گران سوزاندن جرثقیل یكي از 
ساکنان همسایه حوزه 117 است. آنها پس از هدایت جرثقیل در مقابل 
حوزه سعي کردند از طریق آن وارد مقر شوند که موفق نشدند، لذا آن 
را به آتش کشیدند. و هنوز که هنوز است مالكش نتوانسته آن را براي 
بازسازي از داخل این کوچه منتقل کند آیا واقعا این اقدام ناجوانمردانه 

براي پس گرفتن راي یا اثبات تقلب در انتخابات الزم بود!
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گفت وگو با چند بسیجي مصدوم در اغتشاشات فتنه 88

آشوبي از جنس سنگ و شيشه 

آشوبگران غیرمحلي بودند 
»حاجي اشرفي« يك بسيجي است كه براساس تكليف 
ديني و س��ازماني كه همان حفظ امني��ت و آرامش و مقابله با آش��وب ها و 
اغتشاشاتي است كه امنيت ملي و مردمي را نشانه گرفته، در قالب گردان هاي 
عاشورا فراخوان مي ش��ود.  او درباره ماجراي آن شبي كه مي خواستند او را 
اعدام كنند مي گويد: آن شب آماده باش بود، نيروها در حوزه جمع شدند و 
قرار شد به سمت ميرداماد برويم و آنجا مستقر شويم. بچه ها ملبس و سوار بر 
موتور به سمت ميرداماد حركت كردند اما در بين راه اعالم كردند كه بايد به 
سمت »هروي« برويم. ساعت يازده شب در حال برگشت از خيابان پاسداران، 
اغتشاشگران به س��مت ما حمله كردند كه بچه ها توانستند عبور كنند اما 
موتور من بر اثر برخورد دو ماشين با هم زمين خورد و من پرت شدم. در همين 
حال آشوبگران به سمت من يورش آوردند و مرا گرفتند كنار خيابان بردند و 
با مشت و لگد و سنگ به سرو روي من كوبيدند.  من براي اينكه سرم آسيب 
نبيند، نشستم زمين در حالي كه سرم را داخل پاهايم گرفته بودم. تعدادي 
از مردم محل كه كنار خيابان شاهد بودند مدام داد و فرياد مي كردند كه چرا 
مي زنيد، براي چه او را مي زنيد؟ اما آنها وحش��يانه و با هر چه دم دست بود 
مي زدند. در همين حال يكي از آنها فرياد زد طناب را بياوريد تا همين جا او را 
حلق آويز كنيم. نيروهاي بسيجي كه متوجه شده بودند من برنگشته ام دوباره 

به آن سمت برگشتند كه اين امر باعث شد اغتشاشگران پراكنده شوند و مردمي كه آنجا 
بودند من را داخل يك گلفروشي بردند. مدتي صبر كردم، آشوبگران دوباره برگشتند اما 
مردم به آنها گفتند او را اشتباه گرفته ايد، او از بچه هاي همين كوچه است، خوشبختانه 
موتور من را زماني كه زمين خوردم مردم سرپا نگه داشته بودند و آشوبگران موفق نشده 
بودند آن را آتش بزنند و من با آن از صحنه خارج شدم. اما در همان شب، هفت تا از موتور 

بچه هاي بسيجي را در خيابان پاسداران آتش زده بودند. 
غالب كساني كه در آن نقطه آشوب به راه انداختند غير محلي بودند و آنها را به آنجا آورده 
بودند و اجير شده بودند. وي درباره نقش بسيج در خصوص برقراري امنيت و آرامش و 
مقابله با آشوبگران مي گويد: نيروهاي بسيجي واقعاً خالصانه و صادقانه به كمك نيروهاي 
انتظامي آمدند و بدون مزد و منت از جان و مالشان مايه گذاشتند و اگر بسيج نبود، معلوم 

نبود چه بر سر اين مملكت مي آمد. 

دروغ بافي علیه بسیج
يكي از ساكنان منطقه تعريف مي كرد كه حول و حوش ميدان »هروي« چند 
نفر از اغتشاشاگران س��وار بر موتور، داخل كوچه رفتند و شيش��ه ماشين  هاي مردم را 
شكستند، بعد داد و فرياد كردند و  گفتند بسيجي ها آمدند، بسيجي ها شيشه  ماشين ها 

را شكستند، در حالي كه دقيقاً كار خودشان بود. 

ين
شير

ي 
عل

اغتشاشات پايتخت پس از انتخابات پرشكوه 22 خرداد، لكه ننگ و نقطه سياهي بود بردامن برخي جريانات سيايس و مدعيان دموكرايس، قانون مداري و مردم ساالري كه به 

جاي دعوت به آرامش و پيگريي مطالبات از طريق مراجع و مصادر قانوين، حاميان خود را به حضور در خيابان ها دعوت كردند. يب ترديد ملت ايران با شناخت درست وظيفه 

خود، اين انتخابات را به منايش پرشكوهي از اقتدار، وحدت ميل و همبستگي ميهني و پايبندي به اصل نظام مبدل كرد. اما در مقابل كانديداهايي كه نتوانستند اعتبار مردم را 

جلب كنند و برخي گروه هاي سيايس منره مردودي  گرفتند، آنچه پس از انتخابات شاهد آن بوديم، ايجاد حجم گسرده  اي از آشوب، اغتشاش، درگريي، قتل، هجمه به ارزش ها، 

اختالل  در آرامش و امنيت و آسايش مردم، هجمه شديد به ارزش ها و زير سؤال بردن سپاه و بسيج بود كه با حضور يكپارچه مردم و نريوهاي امنيتي و بسيجيان غيور، آرامش 

و امنيت دوباره به جامعه بازگشت. به منظور بازتاب تالش بسيجيان در اين عرصه خطري با چند نفر از مصدومان گفت وگوي كوتاهي داشته ايم. 

غالب كساين 

كه در آن نقطه 

آشوب به 

راه انداختند 

غري محيل بوده 

و آنها را به آنجا 

آورده بودند و 

اجري شده بودند
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اغتشاش با سناریوي قبلي
حاجي اشرفي درباره برنامه ريزي قبلي اغتشاشگران  و نقش عوامل خارجي و 
داخلي هم مي گويد: آشوبگران روزها و شب هاي بعد آماده تر و مجهزتر وارد صحنه شدند، 
براي اينكه موتورهاي ما سر بخورد، روي آسفالت روغن مي ريختند يا طناب مي انداختند 
تا موتورها واژگون شود 245 يا بعضاً با سردادن شعار، بچه هاي بسيجي را داخل كوچه 
مي كشاندند و روي سر آنها مي  ريختند و وحشيانه مي زدند، اما بچه ها روزهاي بعد آماده تر 
به ميدان آمدند و آشوب ها را دفع كردند. من الزم مي دانم از تالش هاي خالصانه بسيجيان 
براي حفظ اقتدار، ايجاد امنيت و آرامش مردم و كشور، تشكر و قدرداني كنم چراكه در 

اين ايام زحمات زيادي را متقبل شدند. 

آشوبگران به شدت از بسیجیان هراس داشتند 
»عليزاده« يكي ديگر از بسيجيان حوزه 147، شامگاه روز يك شنبه 24 خرداد 
1388 بر اثر اصابت سنگ و قطعه جدول سيماني خيابان از ناحيه پا و زانو به شدت آسيب 
ديده و دو هفته در خانه بستري بوده اس��ت. وي درباره حوادث اخير مي گويد: در اينكه 
اين آشوب ها برنامه ريزي شده بود و دس��ت هايي در كار بود تا از شور ونشاط انتخاباتي 
مردم بهره برداري و سوء استفاده كنند، ترديدي نيست؛ چرا كه در غالب تجمعاتي كه در 
خيابان ها برگزار مي شد چند نفر كه صورت خود را پوشانده بودند و محوريت را بر عهده 
داشتند به سمت مردم و نيروهاي امنيتي سنگ، آجر، شيشه، كوكتل مولوتف و ... پرتاب و 
مردم را تحريك و تهييج مي كردند و قاطبه مردم يا تماشاچي بودند يا براي خاموش كردن 
آتش سوزي ها و برخورد با آشوبگران به كمك نيروهاي انتظامي و بسيجي مي آمدند يا از 

اين اغتشاشات ابراز بيزاري مي  كردند و با اخاللگران امنيت مردم همراهي نمي كردند. 
عليزاده درباره نحوه مجروح شدنش مي گويد: بعد از ظهر شنبه همراه بچه هاي بسيجي 
حوزه به س��مت ميدان محس��ني حركت كرديم، ب��ه ميدان كه رس��يديم تعدادي از 
سطل هاي زباله را آتش زده بودند، بچه هاي بسيجي مش��غول باز كردن مسير بودند. 
»ريو« سفيد رنگي وسط خيابان ايستاده بود و مانع عبور ماشين هاي آتش نشاني بود و 
مأمور آتش نشاني نااميد از همه جا به سراغ ما آمد و گفت كه ريو مانع عبور ماشين آتش 
نشاني است. بچه ها به سمت ريو رفتند و او را مجبور كردند كه حركت كند و بعد مسير 
باز شد. فرداي آن روز از ساعت 16 در ميدان محسني مستقر شديم. جمعي از بچه ها 
هم در خيابان »ساق دوش« مستقر بودند،  بعد  از اطمينان از آرامش اوضاع در آنجا به 
سمت »هروي« حركت كرديم. در خيابان پاسداران جمعي از بسيجيان را كه به سمت 
هروي در حال حركت بودند، نزديك ساختمان دانش��گاه آزاد قيچي كردند، تعدادي 
از اغتشاش��گران از باالي س��اختمان ها به طرف مردم و نيروهاي امنيتي هر چه كه به 
دستشان مي رسيد اعم از سنگ، پاره آجر و شيشه پرتاب مي كردند، برخي نيز آجر را به 
الكل آغشته كرده و آتش مي زدند و آنگاه به طرف جمعيت پرتاب مي كردند. وقتي خبر 
درگيري به ما رسيد، نيروهاي ما سوار موتور به سمت خيابان پاسداران حركت كردند. 
زماني كه به محل درگيري رسيديم جمعيت زيادي جمع شده بود، قبل از آن در همين 
خيابان با يكي از اغتشاشگران كه سطل هاي زباله را از داخل كوچه ها به خيابان مي آورد و 
آتش مي زد، برخورد كرديم. البته  در خيابان»ساق دوش« مردم وقتي ما را ديدند، براي 
خاموش كردن شعله هاي آتش سطل زباله ها به كمك ما آمدند. در همين حال به سمت 
هروي درحال حركت بوديم كه نيروها ما را قيچي كردند و باران سنگ بود كه بر سرو روي 
ما مي باريد؛ با چشمان خودم كاميوني را ديدم كه سنگ مي آورد خالي مي كرد و از طرف 
ديگر فرار مي كرد تعدادي هم كه صورتشان را پوشانده بودند، كوكتل مولوتوف به سمت 

مردم و نيروها پرتاب مي كردند. 
در همين حال ما وارد اين جمعيت شديم، تعدادي از اغتشاشگران با زنجير و سنگ به ما حمله 
كردند. يكي از آشوبگران با قطعه سيماني جدول به پاي من زد كه به شدت مجروح شدم و دو 
هفته در بيمارستان و خانه بستري بودم و نمي توانستم تكان بخورم! وي درباره نقش بسيج 
در تأمين امنيت مردم مي گويد: يكي از استادان دانشگاه به من گفت اگر بسيجيان نبودند 
معلوم نبود سرنوشت جامعه، امنيت و مردم به كجا ختم شود.  نكته ديگر ترس اغتشاشگران 
از بسيجيان بود، گاهي اوقات حتي از يكي از نيروهاي ما كه به تنهايي به داخل اغتشاشگران 
مي  رفت و حيدر حيدر مي گفت، آنها بزدالنه فرار مي كردند. به نظر من آنها آرامش و امنيت 
جامعه را هدف گرفته بودند. ضمن اينكه در اين بين قاچاقچيان نيز از فرصت سوء استفاده 
كرده و به قاچاق اقالم غيرمجاز مي پرداختند؛ همچنين ما توانستيم در يك ايست بازرسي 

800 فيلم مستهجن را از يك ماشين كشف كنيم و تحويل مراجع قضايي بدهيم. 

حمله شبانگاهي اوباش به یک فرمانده بسیجي 
»چيذري« يكي ديگر از بسيجيان است كه بعد از گذشت چندين روز از پايان 
اغتشاشات مورد حمله ناجوانمردانه يك موتورسوار قرار مي گيرد و با ضربات چاقو از ناحيه 
گردن به شدت مجروح مي شود. چند تن از اراذل و اوباش كه قبالً اين فرمانده را شناسايي 
كرده بودند در مسير بازگشت از پايگاه به خانه جلوي ماشين او را سد مي كنند، بعد از اينكه 
او از ماشين پياده مي شود. ناگهان به سمت او حمله ور شده و اورا با ضربات چاقو مصدوم 
مي كنند؛ ضربات وارده به قدري عميق بوده كه نامبرده از ناحيه گردن به شدت مجروح 

مي شود؛ كه در همان حال به همت مردم به بيمارستان منتقل مي شود و پس از 
معالجات مستمر بهبود يافته است. او با بيان اينكه هرگونه تالش و زحمت براي 
نظام اسالمي را افتخاري بس عظيم مي داند، مي افزايد: خون هاي زيادي براي 
اقتدار ايران اسالمي و برقراري اصل نظام اسالمي ريخته شده و براي استمرار 
آن نيز بايد خون ريخته شود. ما در آن ايام تالش كرديم براي حفظ آرامش و 

برقراري امنيت از هر گونه تالشي فروگذار نكنيم. 

مغازه داران تجریش گفتند بمانید وگرنه آشوبگران شیشه ها 
را خرد مي کنند 

غالمي يكي ديگر از مصدومان فتنه س��ال گذشته است. اين جوان بسيجي 
كه روز يك شنبه 24 خرداد ماه در ضلع جنوبي پارک قيطريه از ناحيه زانو بر 
اثر اصابت تير مجروح شده، درباره اين حادثه مي گويد: 24 خرداد در پايگاه 
مشغول تماشاي تلويزيون بوديم كه به ما گفتند به سمت خيابان دولت حركت 
كنيم، خيابان شلوغ بود و بعضاً از باالي ساختمان ها سنگ مي انداختند، سپس 
به سمت بلوار كاوه و خيابان صفا، ضلع جنوبي پارک قيطريه رفتيم. عده اي 
آنجا داشتند شعار مي دادند. ما براي صحبت با مردم از موتورها پياده شديم. 

كنار خيابان يك جيپ لندرور بدون پالک متوقف بود كه به محض رسيدن ما 
جيپ به سرعت از زمين كنده شد و در حالي كه قصد فرار داشت چند موتور 
را كه كنار خيابان پارک شده بودند زير گرفت. در همين حال كه موتور را به 
دنبال خود مي كشيد سعي كرديم با پايين كشيدن شيشه، راننده جيپ را 
متوقف كنيم كه نشد و جيپ چند متر جلوتر بر اثر ريخته شدن بنزين آتش 
گرفت. در همين حال سه گلوله  شليك شد كه يكي از اين گلوله ها  كمانه كرد 
و به زانوي من خورد. من از همانجا به بيمارستان منتقل شدم و تاكنون هم 
سالمتي و بهبودي كامل حاصل نشده، دكتر مي گويد براي اينكه پاهايت به 
راحتي جمع شود بايد فيزيوتراپي بروي.   همچنين روز شنبه 23 تير همراه با 
150 نفر از بچه ها به ميدان تجريش رفتيم. جمعيت زيادي جمع شده بودند، 
وقتي مردم ما را ديدند خوشحال شدند، مغازه داران به ما آب و شربت دادند. 
خيلي از آنها به ما مي گفتند: اينجا بمانيد، اگر برويد فتنه جويان مي آيند و 

شيشه هاي خانه ها و مغازه هاي ما را خرد مي كنند. 

آغاز فتنه با دروغي بزرگ 
عباس عفت دوست يكي ديگر از بسيجياني اس��ت كه در حوادث 
پس از انتخابات مصدوم شد. او از بسيجيان نواحي تهران است كه براي دفع 
فتنه و مقابله با اشرار دچار صدمات جسمي شده. وي گفت: شكل گيري فتنه 
از اعتراضات خياباني و طرح تقلب آغاز شد، بعد از شكست دو نامزد انتخابي 
تجديدنظر طلبان، موس��وي و كروبي كه خود را پيروز ميدان مي ديدند اين 
حوادث را آغاز كرده و از نقش بسزايي در اين حوادث برخوردار بودند. سران فتنه 
مردم و جوانان را در روزهاي اول به سمت اهداف نامشروع خود هدايت كردند و 
با مطرح كردن بحث تقلب به اغتشاشات بيشتر دامن مي زدند. رسانه ها به دليل 
آنكه بعضاً به سران فتنه وصل بودند بازتاب خوبي نداشتند اما اسناد و عكس ها 
در شناسايي آشوبگران كه منجر به معرفي آنان به مقامات قضايي شد كمك به 
سزايي داشت. بسيج شجره طيبه اي است كه در هر زماني، چه در هشت سال 
دفاع مقدس و چه در مقابل تهديد جديد ايستادگي كرده و مي كند و بسيجيان 
جان بر كف واليت كه نداي حسين زمان را به جان خريده اند و به هل من ناصر 
ينصرني لبيك گفتند، نقش مؤثري در اين امر داشته اند و توانستند با سختي ها و 
مشكالتي كه سران فتنه به راه انداخته بودند به خوبي مبارزه و فتنه را دفع كنند. 
مقابله با اشرار، اوباش و اغتشاشگران يكي از وظايف ذاتي بسيج و رسالت هاي 
اين نهاد مقدس است كه دراين فتنه عظيم نيز عزيزان بسيجي به خوبي با آن 
به مقابله پرداختند. من در يكي از درگيري هاي بعد از انتخابات در حين انجام 

وظيفه بودم كه جراحاتي بر من وارد شد و در ناحيه مقداد پانسمان شدم. 

سعي كرديم با 

پايني كشيدن 

شيشه، راننده 

جيپ را متوقف 

كنيم كه نشد و 

جيپ چند مر 

جلوتر بر اثر 

ريخته شدن 

بنزين آتش 

گرفت. در همني 

حال سه گلوله  

شليك شد كه ييك 

از اين گلوله ها  

كامنه كرد و به 

زانوي من خورد
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ما در كشور، نیروي نظامي داریم، حتي نیروهایي كه به طور 
ویژه براي مقابله با آش��وب هاي اینچنیني تربیت شده اند، با 

چنین احوايل، چرا بسیج وارد صحنه شد ؟! 
میثم: بحث كنت��رل نظامي و امنيتي ش��هر، يك بحثي اس��ت، بحث 
فرهنگي، بحث ديگر. بحث بس��يج، بيش��تر فرهنگي است. نظامي ها، با 
تشكيالت ظاهري كه دارند، شايد كمي ايجاد رعب كنند، ولي تيپ ساده 
بسيجي ها، نوعي اعتماد ايجاد مي كند. بسيج نيروي نظامي نيست؛ يك 
نيروي مردمي است و فقط براي دفاع از نظام و دفاع از عقيده اش پا به اين 
عرصه مي گذارد. )بعدتر، در طول مصاحبه كه پيش مي رويم، اين وجهه 

فرهنگي، بيشتر رخ مي نمايد(. 
هادي: حضور بسيج، به علت نيازس��اير نيروها به توانايي هاي نيروهاي 
بسيجي بود. به عبارتي مي توان گفت كه نوعي ضعف يا نقص در نيروهاي 
مقابله كننده باعث شد كه بسيج قدم به ميدان بگذارد. آشوبگران هم از 
بسيج، بيشتر مي ترس��يدند، به محض ورود موتورسوارهاي بسيجي در 

صحنه، اغتشاشگران متفرق مي شدند. 
امیر: شايد فرصت خوبي باشد كه همه به اين سؤال فكر كنند كه چرا يك 
بسيجي كه وقت امتحان حوزه يا دانش��گاهش است يا قرار است كنكور 
بدهد يا كسي كه متاهل اس��ت، بايد همه چيز، درس و زندگي و حوزه و 
دانشگاه را رها كند و شب هاي متعدد را دور از خانه و خانواده باشد؟! كه 

فقط بيايد به قول برخي آقايان، كتك بزند؟! اين چه حرفي است آخر! 
بسيج، هدف وااليي دارد؛ در چنين مواردي، بسيج حضور دارد تا رهبرش، 
حتي لحظه اي احساس تنهايي نكند. كوچك ترين موردي كه احساس 
شود رهبري دل چركين شده، بسيج احساس وظيفه مي كند. شايد ما بايد 

بپرسيم كه چرا بايد كار به جايي برسد كه بسيج وارد شود! 
حاال درگیري و آشوب هس��ت و بس��یج هم براي مقابله وارد 
شده، بس��یجي ها در این صحنه ها، مش��خصاً چه كاري انجام 

مي دادند؟ 
امیر: وقتي تجمعي غيرقانوني برگزار مي شود، خطوط مترو و اتوبوس آن 
منطقه تعطيل مي شود. اين قضيه باعث ماندن مردم عادي در خيابان ها 
مي شود و اينها، ناخودآگاه و ناخواسته در وس��ط اين تجمع غيرقانوني 
قرار مي گيرند. بس��يج بين مردم و آش��وبگران ق��رار مي گرفت تا مردم 

صدمه نبينند و ضربات به آنها نخورد. خيلي وقت ها كپسول و ساير تجهيزات را از 
آتش نشاني تحويل مي گرفتيم و خودمان آتش را مهار مي كرديم. 

كار فرهنگي هم انجام مي داديم؛ با معترضين گفت وگو مي كرديم كه مشكل دقيقاً 
چيست، چرا كار به اينجا رسيده اس��ت كه اينگونه بيرون بيايند؟ اينها بيشترش، 
ضعف كار فرهنگي است. يعني صرفاً با يك اختالف عقيده، كار به اينجا نمي رسد. 

مردم را نسبت به هم بدبين كرده اند. با دروغ ها و شايعات، دلخوري پيش آوردند. 
میثم: يك شب در يكي از درگيري ها، آشوبگران از ميدان ونك كه به سمت پايين 
مي آمدند، با قمه و چاقو و حتي سالح گرم، همه - فرقي نمي كرد نيروي نظامي يا 
مردم عادي - را مي زدند. موتورسوارهاي بس��يجي كه ترک هايشان براي مقابله با 
اين جمعيت از موتور پياده ش��ده بودند، مردم عادي و بچه ها را سوار موتور كرده، 
چند ايستگاه پايين تر پياده مي كردند. صرف اينكه اينها را از صحنه درگيري كه هر 
پيشامدي امكان وقوع داشت، بيرون ببرند. در يكي از همين درگيري ها، بچه هاي 
بسيج بعد از تعقيب تعدادي از خط دهنده هاي اصلي آشوب هاي خياباني، در كوچه 
پس كوچه هاي اطراف ميدان ونك، موفق به دستگيري تعداد زيادي از آنها شده و 
تحويل نيروهاي ناجا مي دهند. بعد از اتم��ام عمليات، مردم از خانه ها بيرون آمده، 
آب و شربت براي بچه هاي بسيج آوردند، از آنها تشكر كردند و حتي يكي از بچه هاي 
بسيج را كه پيشاپيش همه، حركت مي كرده، براي تش��كر، روي دوش گذاشته و 

دورادور ميدان ونك چرخاندند. 
امیر: خيلي وقت ها، بسيجي ها حائل بين اغتشاشگران و مردم عادي مي شدند، با 
دستان خالي، كتك مي خوردند تا فضايي ايجاد ش��ود كه مردم عادي بتوانند فرار 

كنند. زمان هاي زيادي هم بود كه ما فقط با مردم عادي صحبت مي كرديم... 
میثم: يك شب، در آرامي فضا، رفتيم مسجد نماز بخوانيم. خانواده اي هم از همين 
معترضين آمده بودند؛ آقا هادي ش��ايد نزديك به يك ساعت ونيم با اينها صحبت 
كرد و صحبت هاي آنها را هم شنيد تا سرانجام قانعشان كرد و آنها قبول كردند كه 
تحت تأثير شايعات قرار گرفتند. خانواده اي هم از معترضين بودند، وقتي برخورد 

بسيجي ها را ديدند، جلو آمدند و فقط به ما گفتند: خيلي مرديد!
  برخورد خانواده ه��ا چگونه بود با بیرون بودن ش��ام و حضور در چنین 

صحنه هایي كه باالخره خطرايت را در پي دارد؟ 
میثم: آقا هادي، دو ماه ديگر پدر مي ش��وند. ما خيلي حواس��مان به ايشان بود كه 
حتماً كاله داشته باشند تا حداقل آقازاده ش��ان را ببينند، بعد شهيد شوند! )همه 
مي خنديم اما نمي شود رد يك نگراني را كه انگار از همان شب ها هنوز هم مانده در 

خنده هايشان نديد(. 
هادي: همسرم حتي يك بار هم به من نگفت چرا مي روي؟ گاليه اش از سايرين بود 
كه چرا ضعيف عمل مي كنند. ضمن اينكه بچه اي كه با سختي به دنيا مي آيد و بزرگ 

مي شود، مزه دارد! اين ناراحتي هاي مقدس، در بچه تأثير مثبت مي گذارد. 
امیر: همس��ر من هم هيچ وقت نگفتند نرو يا اوقات تلخي موقع برگش��ت وجود 
نداش��ت. فقط توصيه بابت مراقب بودن ب��ود. وقتي من در روزنام��ه مي خوانم كه 
آقايي و همس��رش را از موتور پياده كرده، هر دو را به شدت كتك زده و حتي خانم 
را كشف حجاب كردند، وظيفه دارم كه براي دفاع از هموطنانم بيايم بيرون. چهار 
روز بعد، زن و بچه خود من مي خواهند در همين خيابان ها، رفت و آمد كنند؛ بايد 
آنقدر از امنيت شهر مطمئن باش��يم كه خيالمان راحت باشد. شهداي ما اگر قرار 
بود اين فكرها را كنند، ما بايد االن به صدام مي گفتيم دايي! شهدايي هم كه رفتند، 
خانواده هايشان اذيت شدند. خانواده جانبازان، بيشتر؛ جانبازان شيميايي، اعصاب 

و روان، قطع نخاعي و... 
میثم: تا وقتي به خانه برسم، همسرم و ساير اعضاي خانواده بيدار بودند. خانواده ها 
كم نمي گذاش��تند. ش��هدا و رزمندگان براي نگهداري مملكت، از اينجا مي رفتند 
مناطق جنگي، هرچند ماه، يك بار برمي گش��تند خانه. ول��ي وضعيت االن ما چه 
جوري است؟! اصاًل كار خاصي نمي كنيم! )قصه، اصاًل قصه تواضع و شكسته نفسي 

پای صحبت چند جوان فعال
 در مقابله با آشوب های سال فتنه

اهل كوفه نشديم
تعارف که نداریم؛ شهر به هم ریخته بود. انگار 

که آتش به ناگاه بیفتد وسط مردم شهر. بیفتد 

وسط داشته ها و نداشته هایشان و بخواهد که همه چیز 

را بس��وزاند. انگار که ی��ک تلخی متوه��م- چیزی مثل 

خیانت های غفلت آلوده، شاید هم غفلت های خیانت 

زده – بنشیند درس��ت وسط طعم ش��یرین یک حضور 

غالب.  انگار که کسی، جش��ن حضور حداکرثی مردم را 

بخواهد. انگار که نه، اصلش جش��نامن را عزا خواستند. 

خواس��تند بردملان داغ بگذارند. خوش��ی مان را بگیرند. 

خنده هایامن را بغض خواس��تند، ش��ادی مان را، اندوه. 

خواس��تند از ما انتقام بگیرند؛مایی که آنها را برای تکیه 

زدن برکرسی چهارساله جمهوریت نظام نخواسته بودیم. 

ماهم باز برایامن ثابت ش��د که احرام این جامعت اهل 

شعار به رای اکرثیت، فقط برای وقتی است که نتیجه اش، 

انتخاب خود آنان باشد!آتش تفرقه و اختالف راه انداختند 

وسط ضیافت حضور حداکرثیامن. 

مرداين از جنس آسامن اما مقابلشان ایستادند و ما باز در 

جغرافیاي ملكويت جمهوري اسالمي رسمان را باال گرفتیم 

و نفيس تازه كردیم. در این میانه، جوانان بسیجي، سهم 

زیادي داش��تند اما یا به مصلحت نادیده گرفته شدند یا 

به بغض و كینه، خشونت طلب نامیده شدند. كيس هم 

در این میان، گرد خس��تگي از لحظه هایشان نزدود. به 

پاسداشت فداكاري جوانان بسیجي، با سه نفرشان گپ و 

گفت مفصيل ترتیب دادیم.
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خیيل وقت ها، 

بسیجي ها حائل 

بین اغتشاشگران 

و مردم عادي 

مي شدند، با 

دستان خايل، كتك 

مي خوردند تا 

فضایي ایجاد شود 

كه مردم عادي 

بتوانند فرار كنند
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3 تري 88 - عقبه فتنه هاي اخري در خانه هاي تيمي كشف شده است 

3 تري 88 - ديدار هيأت رئيسه كميسيون امنيت ميل مجلس با هاشمي رفسنجاين 

و موسوي 

نيست ؛ اين عين اعتقاد يك جوان طلبه بسيجي است. ( يك شب، 3 بامداد رسيدم 
خانه. همه بيدار بودند. مادرم با اشاره به پدرم گفت: اينقدر اين مرد را اذيت نكن؛ كلي 
دلشوره دارد. گفتم: من اذيت نمي كنم تقصير آنهايي است كه بيرونند. بعد گفتم: 
شما تا حاال مسجد رفتي؟ گفت: بله، گفتم: عكس شهدا را ديديد؟ آنها هم پدر و مادر 
داشتند، خانواده داشتند. تازه، دو شب در تهران گشت زدن را كه نمي شود با منطقه 

جنگي مقايسه كرد! مادرم ديگر هيچي نگفت. 
 نگاه یك بسیجي به كساين كه مقابلش ایس��تاده اند و حتي ممكن است 
به سویش سنگ پرتاب كنند یا به گونه اي دیگر درصدد صدمه زدن به او 

بربیایند، چگونه است؟ 
میثم: من، هر بار كه رفتم، نگاهم اين بود كه يك عده اي دارند از تعدادي از مردم 
سوءاس��تفاده مي كنند و واقعاً اينها را فريب داده اند. هيچوقت احساس نكردم كه 
حتي يك نفر از اينها كه مقابل من ايستاده دشمن من است. اكثر اينها عميقاً معتقد 
بودند كه سرشان كاله رفته و در انتخابات تقلب شده است. من چون مطمئن بودم 
اين اتفاق نيفتاده و از سويي اينها مغرض نيس��تند، بلكه مورد فريب واقع شده اند، 
هميشه دلم مي سوخت كه چطور مردم را فريب دادند. دلم مي خواست بروند مطالعه 
كنند و حقيقت را دريابند. نگاه من، هميشه اين بود كه برخي از سياسيون ما، چقدر 

بي انصاف هستند كه اينقدر راحت، مردم را ابزار منافع خودشان قرار مي دهند. 
هادي: روي ذهن برخي از اين افراد، به گونه اي كار شده بود كه يكبار من به يكي از 
اين خانم ها كه اتفاقاً محجبه هم بود، بعد از نيم ساعت بحث بي حاصل، گفتم: شما 
حاضر هستيد قسم جالله بخوريد كه در اين انتخابات تقلب شده است. گفت: بله و 
به لفظ جالله قسم خورد! قسم جالله براي وقتي است كه شما با چشم خودت ديده 
باشي، ولي اينكه فالني اينجوري گفت، بهماني آن جوري گفت كه نمي شود قسم 
خورد! ولي آنقدر روي اذهان اينها كار مي شود كه چنين فردي، حاضر است براي 

چنين موضوعي قسم بخورد. 
امیر: به نظر من، اينها چند دسته بودند؛ يك دسته مردم عادي كه اصاًل قصد حضور 
در تجمعات را نداشتند و به دليل پيدا نكردن ماشين و بعضاً تعطيلي اتوبوس ها در 
خيابان مانده و بين جمعيت گير افتاده بودند. دس��ته دوم، آدم هاي ساده اي كه به 
هواي رفيق يا آشنايي به خيابان ها آمده بودند. دسته سوم اراذل و اوباشي كه براي 
تفريح و لذت خودشان آمده بودند؛ يكي از اينها مي گفت من طرفدار موسوي نيستم؛ 
طرفدار طرفداراي موسوي ام! يك دسته، كساني كه براي سرقت آمده بودند، يك 
دسته، آدم هايي كه با برنامه ريزي دقيق و سازمان يافته براي اغتشاش آمده بودند و 

منافقين و معاندين نظام كه با سالح گرم براي ضربه زدن به نظام آمده بودند. 
از ظاهر خيلي ها مش��خص بود كه اينها به اصطالح اينكاره نيس��تند و تحت تأثير 

قرار گرفته اند. من يك نمونه براي شما تعريف مي كنم؛ در ميدان هفت 
تير، نامه اي آورده بودند، نامه محرمانه وزير كشور خطاب به مقام معظم 
رهبري كه به قول خودشان، نتيجه درس��ت انتخابات در آن آمده بود و 
مهندس موسوي فرد اول انتخابات بود. نامه »از طرف« امضا شده بود كه 
اين اصاًل امكان ندارد كه وزير كشور خودش را اينقدر باال ببيند كه براي 
رهبري، اينگونه نامه را امضا كند. بعد، اينكه نامه بدون شماره بود! آقايي 
اين را دستش گرفته بود و مي گفت: ببينيد! اين اسناد مملكتي شماست! 
من به اين بنده خدا گفتم: شما چقدر سواد داري؟ چند سالت است؟ آخر 
اين نامه كه بديهي است جعل شده! اصالً اسناد مملكتي ما، دست شما چه 

مي كند؟! اينها آدم هاي ساده اي بودند كه فريب خورده بودند. 
میثم: در تجمعاتي كه حامي��ان آقاي احمدي ن��ژاد ترتيب مي دادند، 
ستادهاي ديگر به حاميانش��ان مي گفتند شما بيرون نرويد كه جمعيت 
آنها زياد به نظر نرسد. از يك منظر شايد اين قضيه خوب بود، ولي از منظر 
ديگر، مشكل اين بود كه اينها بيرون نيامدند و در نتيجه، اصاًل طرفداران 

كانديداي ديگر را نديده اند!
 آقاي موسوي در یيك از بیانیه هایشان) 30/ 88/3( بسیج و سپاه 
را برادران ملت ایران دانستند و به طرفدارانشان گفتند كساين 
كه مقابل شام ایستاده  اند، بسیج و سپاه نیستند؛ چه احسايس 
دارید كه از یك سو اینگونه گفته مي شود و از سویي خشونت ها 
و كشته هاي بعضاً خیايل این ماجرا را به پاي شام مي گذارند؟ مثال 

تبلیغ مي شود كه ندا آقاسلطان را شامها كشته اید!
هادي: ندا كه قضيه اش مشخص است، از نيم س��اعت، 45 دقيقه قبل 
از حادثه، از ندا فيلم دارند و البته از پشت هم تير خورده است. شاهدان 
حادثه مي گويند هيچ نيروي نظامي اي آنجا نبوده است، اصالً اگر بوده، چرا 
از آنها فيلم نگرفتند؟! خب از آن بسيجي هايي هم كه مي گويند شليك 

كرده اند، فيلم مي گرفتند. 
میثم: من نمي دانم طرفداران آقاي موسوي چقدر به ايشان اعتقاد دارند، 
ولي ايشان با حرف هايشان دارند مردم را بازي مي دهند. بسيج اين حرف ها 
را نمي خواهد! ما نمي خواهيم با آقاي موسوي نسبت داشته باشيم! اصاًل 
نيازي نيست كه ايشان طرفدار بسيج باشد! براي ما، آقا هست و دلسوزي 
و حمايت ولي فقيه براي ما كفايت مي كند. ما نيازي به دلس��وزي كسي 
نداريم! ولي حرف من به ايش��ان اين اس��ت كه: آقاي موس��وي! نيروي 
انتظامي ارگان نظامي اس��ت و اصاًل تامين امنيت شهر با اين نيروست؛ 

همیشه دمل 

مي سوخت كه 

چطور مردم را 

فریب دادند. 

دمل مي خواست 

بروند مطالعه 

كنند و حقیقت 

را دریابند. نگاه 

من، همیشه این 

بود كه برخي 

از سیاسیون ما، 

چقدر يب انصاف 

هستند كه اینقدر 

راحت، مردم 

را ابزار منافع 

خودشان قرار 

مي دهند

   حمله اغتشاشگران به حوزه بسيج

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


110

ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

4تري 88 - موسوي در بيانيه هاي جديد خود رسانه هاي انقالب را به وارونه جلوه 

دادن فضاي اغتشاشات متهم كرد 

4 تري 88 - كشف مكان سامان دهي تجمعات غريقانوين در تهران 

ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

ش��ما اگر واقعاً براي نيروي انتظامي ارزش قائل هستيد، چرا جواب نامه 
آقاي احمدي مقدم را نداديد؟! مگر آقاي احمدي مقدم نگفت 400 نفر از 
بچه هاي ناجا مجروح شدند؛ چرا يك عذرخواهي از آقاي احمدي مقدم 
نكرديد يا حتي نگفتيد كه مجروح كنندگان ناجا طرفداران من نبودند؟! 
حتي كالمي به حاميانتان نگفتيد ك��ه مراعات نيروي انتظامي را بكنند 
يا حداقل توصيه كنيدكس��اني كه با ما هستند، حرف نيروي انتظامي را 
گوش كنند. نيروي انتظامي برادر شماست؟! برادري كه هر جا الزم شد 

كتكش بزنيد؟!
 هادي: آقاي موس��وي همين كه بيانيه ندهند و براي منافع خودش��ان 
مردم را در خيابان نريزند و به جان هم نيندازند، كافي است؛ نمي خواهد 

از بسيج تعريف كنند!
  آن روزه��ا، وق��ت امتحان��ات پایان ت��رم بود؛ چ��ه كردید با 

امتحانات؟
میثم: ندادم! هر روز ظهر تا نيمه هاي شب و نزديك صبح فردا در خيابان 
بوديم، زماني براي درس خواندن نداشتم. البته من يك گله هم بكنم از 
مسئوالن حوزه و دانشگاه كه به رغم اطالع از اينكه طلبه ها و دانشجوها 
در فعاليت هاي سياسي يا شعب اخذ راي فعال هستند، فرداي انتخابات 

امتحان پايان ترم مي گذارند! 
مجروحین بسیجي االن كجا هس��تند؟ چه كيس به وضع آنها 
رسیدگي مي كند یا اصالً رصیح تر، دوست دارم در مورد شهداي 

بسیج صحبت كنیم... 
) سه نفري كه مقابل من نشسته اند ناگاه سرهايشان پايين مي رود، ديگر نه 
از عصبانيتِ اندِک دقايقي پيش خبري هست، نه از خنده ها و شوخي هاي 
قبل ترشان، من انگار با چشم هاي خودم، فروريختن كوه را مي بينم. شايد 
هم حسي مثل حسرت، مي ريزد در رگ ثانيه هايش��ان... صدايي آرام و 
مبهم كه متوجه نمي شوم متعلق به كدامشان است، مي گويد: »من خبري 
ندارم!«يادم مي آيد كه : »... آن را كه خبر شد، خبري باز نيامد.« ثانيه هايي 

مي گذرد تا برگرديم به جايي كه بشود حرف زد:
امیر: شهدا به آن چيزي كه مي خواستند، رسيدند، گرچه خانواده هايشان 
اذيت شدند. اينها انتخاب شده بودند تا در جريان چنين حوادثي به آنچه 
مي خواستند، برسند... تا جايي كه من اطالع دارم اينكه ارگاني بخواهد 
پيگيري كند كه اين بچه هاي بسيج چه برسرشان آمده، اين طور كسي 
دقيق نش��ده... تنها كسي كه حرف از شهداي بس��يج زد، سردار فضلي 
بودكه واقعاً اسطوره سپاه است. ايشان هم البته فقط تعداد شهدا را اعالم 
كردند! من خودم جواني بس��يجي را ديدم كه با قمه دستش جدا شده 
و فقط به پوس��تي متصل بود! آنجا، در ميدان ونك، من ياد عبداهلل بن 

حسن افتادم... 
میثم: آنها براي كس��اني كه به پايگاه نظامي حمله كرده بودند، چنين 
برخوردي مي كنند... حمله به پايگاه نظامي، هر كس��ي كه باش��د و در 
هر كجاي دنيا، واكنش يكس��اني دارد؛ فرد، با تير زده مي شود و اجازه 
نمي دهندكه به منطقه نظامي وارد شود؛ اينها كه نگهبان هاي پايگاه را 
شهيد كرده و با حمله به پايگاه، حتي ديوار آن را خراب كرده بودند! آنها 
مي آيند براي چنين كشته هايي مراس��م مي گيرند، آن وقت اين طرف 
يك يا دو روزنامه فقط يك گوشه صفحه شان زدند كه ما اين همه شهيد 

داده ايم، ديگر نه صحبتي و نه حرفي! 
امیر: چرا نبايد براي اين شهدا تش��ييع باشكوه گرفته شود؟! بايد اينها 
همه در مراسمي مشترک تشييع مي شدند. از 7 نفري كه در جريان حمله 
به پايگاه نظامي كشته شدند، بيشترشان بسيجي بودند تا حمله كنندگان! 

بچه هاي بسيج كلي مصدوم و مجروح دادند، ولي كسي به آنها نرسيد. خيلي هايشان 
همان جا با چفيه اي يا چيز ديگري كه دم دستشان بود، زخمي را كه نياز به بخيه و 

پانسمان داشت، مي بستند و باز در صحنه حضور داشتند!
با دیدن فرزندان برخي از مسئوالن در چنین تجمعايت، چه احسايس به 

شام دست مي داد؟
هادي: اينها خط خودش��ان را مش��خص كردن��د. بعضي از اينها، اصل و چش��م 
فتنه هس��تند كه متاس��فانه به خاطر مصلحت نظام، برخورد الزم با اينها صورت 

نمي گيرد. 
میثم: اين »ديدن بعضي ها« چندان احساس خاصي ندارد، »نديدن بعضي ها«ي 
ديگر، احساس خاصي دارد! از خيلي آقاياني كه ادعاي نظام و واليت را دارند، براي 
دفاع از نظام، توقع اين است كه پسرانشان در صحنه حاضر باشند. چرا اين آقازاده ها، 
هيچ كدام براي دفاع از نظام در صحنه نيستند؟! نديدن اينها، دردناک تر از ديدن 
سايرين است. چرا مخالفان اين جسارت را دارند كه بيايند بيرون و علناً حرف هايشان 
را بزنند ولي حاميان نظام و واليت بيرون نمي آيند! اين خيلي ضعف است؛ آقاياني كه 
خيلي ادعاي حامي نظام بودن دارند، آيا فردا كه سرشان را زمين بگذارند، كسي را 

تربيت كرده اند كه حاضر باشد براي دفاع از نظام، جان خودش را بدهد؟!
  اگر قرار باشد از آن شب ها یك قاب عكس تعریف كنید، در آن قاب چه 

تصویري را مي گذارید؟
امیر: در درگيري هاي ميدان ونك كه خيلي ها اهل كوفه شدند و رفتند و خيلي ها 
هم ايستادند و خودشان را س��پر قرار دادند تا مردم عادي بتوانند فرار كنند. قمه 
به دس��ت هايي كه جلو مي آمدند، 80 درصدشان مس��ت بودند يا شيشه مصرف 
كرده بودند و هر كه را مقابلش��ان بود، مي زدند. باران س��نگ و كوكتل مولوتف بر 
س��ر مردم مي باريد. ياد صحنه اي مي افتم كه خيلي  ها در حال فرار بودند. جواني 
وسط ايستاده بود و فرياد مي زد: كجا؟! برگرديد اهل كوفه ! كجا هستند همت ها و 
باكري ها... برگرديد! با همين فريادهاي ايشان تعداد بسياري حتي از مردم عادي، 
حتي كسي كه خودش به ميرحسين موسوي راي داده بود، برگشتند و به مقابله 
با آشوبگران پرداختند و از زن و بچه مردم دفاع كردند. صحنه دفاع اينها از مردم، 
بهترين تصويري بود كه من در اين 13روز ديدم، به خصوص اينكه اكثر بچه هاي 

بسيج با دستان خالي به صحنه آمده بودند. 
میثم: من دو تا تصوير در ذهن دارم: ميدان آزادي ش��لوغ ب��ود، در چمن ها و دور 
ميدان ايستاده بودند. به گمان خودشان جمعيت زيادي بودند؛ من و هادي 10 متر 
آمديم باالتر و لبه چمن ها ايستاديم؛ به راحتي همه ميدان را در يك دايره كوچك 
مي ديديم. از آنجا فقط الزم بود شما كمي سرت را بچرخاني و اين طرف ديگر را نگاه 
كني تا كل شهر تهران را ببيني كه آن جمعيت در برابرش هيچ به حساب مي آمد. 
فقط كافي بود آنها چند متر بيايند باالتر و ببينند در اين وس��عت بزرگ. اصاًل به 
حساب نمي آيند؛ همه قدرت آنها در ميدان آزادي جمع شده بود كه در برابر وسعت 

شهر تهران خيلي كوچك بود. 
يك صحنه ديگر كه دلم را خيلي به كاري كه مي كرديم قرص كرد و به من اطمينان 
داد، جمالت آخر خطبه هاي حضرت آقا خطاب به امام زمان عجل اهلل فرجه الشريف 
بود. درست است كه داشتند با امام زمان )عج( صحبت مي كردند، ولي در واقع يك 
مهر تاييدي بود هم از جانب ايش��ان و هم از جانب امام زمان)عج(- چون ايشان، 
نايب امام زمان )عج( هستند- براي كارهايي كه ما تاكنون كرده ايم. ما به اين نتيجه 

رسيديم كه كارمان خيلي درست بوده است. 
حس��ن ختام زيبايي مي يابد مصاحبه مان حتي اگر با يادآوري آن جمالت پاياني 
خطبه هاي پرشكوه ترين نماز جمعه بعد از انقالب، دلت هواي يك فصل باران ناب 
كند در جوار مزار پير جماران و دلت بخواهد سجده شكر كني براي داشتن رهبري 
كه خوب حال تو را مي فهمد و هواي همه نگراني ها و جواني ها و دلش��وره هايت را 

دارد... 

یک صحنه دیگر که دلم را خیلي به کاري که مي کردیم قرص کرد و به من اطمینان داد، جمالت آخر 
خطبه هاي حضرت آقا خطاب به امام زمان عجل اهلل فرجه الشریف بود. درست است که داشتند 
با امام زمان )عج( صحبت مي کردند، ولي در واقع یک مهر تاییدي بود هم از جانب ایشان و هم از 
جانب امام زمان)عج(- چون ایش�ان، نایب امام زمان )عج( هستند- براي کارهایي که ما تاکنون 

کرده ایم. ما به این نتیجه رسیدیم که کارمان خیلي درست بوده است. 

ميدان آزادي شلوغ بود نه جاي ديگر

قمه به 

دست هایي كه 

جلو مي آمدند، 

80 درصدشان 

مست بودند یا 

شیشه مرصف 

كرده بودند و هر 

كه را مقابلشان 

بود، مي زدند. 

باران سنگ و 

كوكتل مولوتف 

بر رس مردم 

مي بارید
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چه روزي مجروح شديد و در محل حادثه چه مي كرديد؟
شنبه 30 خرداد 88 بود. بعد از صحبت هاي آقا در نماز جمعه كه همه فكر 
مي كرديم با آن صحبت هاي صريح و قاطع، ديگر موج آشوب فروكش كند. 
اما قرار آش��وبگران به آشوب و اغتش��اش ماند. فرمانده پايگاه ما، از طريق 
پيامك به بچه ها اعالم كرد س��اعت 2 به حوزه اعزام شويد. حوزه ما سمت 
خيابان استاد معين است؛ حوزه 221 جنداهلل. از همه پايگاه ها آنجا جمع 
شديم تا از آن حوزه، به سمت محلي برويم كه ناحيه براي ما مشخص كرده 

بود. 
قرار بود شخصاً آن روز چه كاري انجام دهيد؟

فرمانده حوزه ما گفت امروز كار فرهنگي است. پرچم هاي يا حسين و يا زهرا 
به همراه پرچم ايران دست مي گيريم و به خيابان ها مي رويم. 

به صورت پياده؟
بله؛ موتورها را ه��م گفتند نمي خواهد بياوريد. چ��ون احتمال آتش زدن 
موتورها توسط آشوبگران هست. س��اعت 4 بعد از ظهر با تويوتاي حوزه، 
يك پاترول و يك ماش��ين ديگر مي رفتند نيروها را در مقر مي گذاشتند و 

برمي گشتند. 
مقر ما ناحيه مقداد بود. خيابان آزادي، خيابان شهيدان، روبه روي دانشگاه 
شريف. ما بايد آنجا مي ايستاديم. سبزها هم آن طرف، از انقالب به سمت 
آزادي مي آمدند. به تدريج اوضاع شلوغ بود. ناجا به فرماندهان ما گفت شما 
و نيروهايتان، داخل خيابان شهيدان باشيد. گفتيم: چرا؟ گفتند شما باعث 
ايجاد تشنج مي شويد! اينها مي آيند براي زدن شما و درگيري ايجاد مي شود! 

ما آمديم عقب، اما شلوغي و درگيري مدام بيشتر مي شد. 
آشوبگران كجا بودند؟

جلوي ايستگاه مترو آزادي ايستاده بودند. جمع شده بودند تا باقي شان هم از 
راه برسند، بيشتر شوند و بعد به سمت آزادي حركت كند. در اين وضعيت كه 
براي شورش آماده مي شدند، جوسازي هم مي كردند. مثالً ما مي شنيديم كه 
مي گفتند پيرزني باالي پل هواي خيابان آزادي رفته و دونفر از بسيجي ها، 
او را پائين انداختند! مردم كه اين حرف ها را باور نمي كردند و با آنها همراه 
نمي شدند، به همين دليل آنها منتظر نيروهاي خودشان بودند كه از قبل 
براي ايجاد آشوب با هم هماهنگ كرده بودند. واقعاً چه سودي دارد براي 
نيروهاي بسيج كه حافظ امنيت هستند و براي جلوگيري از آشوب آمدند، 
اينكه بخواهند پيرزني را از باالي پل به پايين پرتاب كنند؟! اما سبزها با اين 

دروغ ها به گمان خودشان جوسازي مي كردند.
 برگرديم به اتفاقي كه براي شام افتاد، شام در كوچه هاي فرعي بوديد، 

چه شد كه به صحنه مقابله با آشوب آمديد؟
 حدود ساعت 5، درگيري ها به اوج رس��يد. ما ديديم سر خيابان شهيدان 

گفت وگو با امید خالقي، جانباز میدان فتنه 88

با دست خالي ايستاديم 

هامن روزهايي كه كار دنيا زدگي برخي از اهايل سياست، 

رس��يد به اردوكيش خياباين، كه اقليت را با توهم كه نه، 

با دروغ اكرثي��ت بودن، در مقابل اكرثي��ت قرار دهندو 

حداقل براي روزهايي با فريب اقلي��ت، مردم را به جان 

هم بيندازند؛ ه��امن روزهايي كه آقايان س��بز مخميل، 

از خش��م اينكه مردم آنها را نخواس��ته و به ديگري رأي 

داده اند، خيابان و محله و شهر و كش��ورمان را به آتش 

مي پسنديدند، نسل سوم مردان انقالب و دفاع مقدس، 

رودر روي پياده نظام آش��وب و فتنه ايستادند تا جان و 

مال و ناموس مردم در امنيت باشد و در اين مسري از همه 

چيز خود گذشتند. 

اميد خالقي، از هامن مردان نسل سومي است؛ مرياث دار 

نسل انقالب و دفاع؛ اميد، بسيجي محجوب و رس به زيري 

است كه چشم راستش را در ميدان مبارزه با فتنه به آسامن 

سپرده است و حاال گرچه خود را اليق جانباز ناميده شدن 

مني داند اما حق اين اس��ت كه افرادي همچون او جانباز 

خيابان هاي فتنه آلود هشتاد و هشت تهران اند. با اين بار، 

شملچه همني تهران بود. اميد خالقي هنوز هم ميان دار 

همني ميدان انده، گرچه ت��ا پايان بودنش رنج دنيا طلبي 

برخي مردان و زنان سياست را به دوش مي كشد. اين هم 

گفت وگوي ما با اين جوان بسيجي: 

ار 
وپ

آس
ي 

كبر

ناجا، كال رفته، هيچ كس نيست! ما براي مهار آش��وب و حفظ جان و مال مردم وارد 
صحنه شديم.

اما شام كه وسيله اي براي دفاع نداشتيد؟
دست خالي بوديم. با دست خالي مقابل آش��وبگران ايستاديم. تنها كاري كه براي ما 
كردند، يك بسته س��پر آكبند آوردند كه فكر مي كنم دو تايي س��پر داشت؛ دادند به 
بچه ها. هيچ سالح يا حفاظ ديگري نداشتيم. حاال 20 نفر بوديم در برابر يك جمعيت 
600 نفري. آنها 5-4 تا  ليدر داشتند؛ ليدرها مي آمدند در خيابان شهيدان، شعار ضد 
بسيج مي دادند، شعار ضد آقا مي دادند. يعني تالششان اين بود كه ما را تحريك كنند. 
در كنار اين شعارها، با يك حركت ليدرها مي آمدند جلو، يك موتور آتش مي زدند يا 
سطل آشغال و بعد مي رفتند عقب. تريل هاي سپاه هم بود كه آنها را هم آتش مي زدند. 
در خيابان شهيدان س��اختمان نيمه كاره اي بود كه براي ساختنش آجر خالي كرده 
بودند. سبزها آجرها را خرد و به سمت ما پرتاب مي كردند. ما با دست خالي، زير باران 
سنگ و آجر بوديم. ما براي كار نظامي نيامده بوديم، به همين دليل دست خالي بوديم. 
من چون صف اول بودم، يك سپر داشتم. باران سنگ روي سر ما بود، حتي موزاييك 

كف پيادروها را هم كنده بودند و به سمت ما پرتاب مي كردند...
 با ييك از همني سنگ ها مجروح شديد؟

 آجر بود. من يك دفعه ديدم يك چيزي از فاصله اي 5 متري با س��رعت به طرف من 
مي آيد. پاره آجر بود. فرصت عكس العمل كه خودم را بكشم كنار نداشتم. به من خورد 
و افتادم زمين. خيلي درد شديدي بود. يادم نمي رود! به چشم راستم خورده بود. در 
حالتي تقريباً بيهوش، روي زمين افتادم. فقط جمالت مبهمي مي شنيدم كه »بلند 

شو! مي خوان بيان ببرنت!« آمده بودند باالي سرم. 
من خودم را مچاله كرده بودم. زير س��پر آجر و سنگ مي خورد روي سپر. حاال درد از 
يك طرف، از يك طرف هم، همه مي گفتند» بلند شو بيا عقب؛ دارن ميان ببرنت!« بلند 

شدم، 5 متر رفتم عقب، باز افتادم و از هوش رفتم...
در چنني وضعيتي چطور به عقب منتقل شديد؟

بچه ها اعالم كرده بودند يك نفر افتاده، يك موتور بفرستيد كه اين را ببرد ناحيه. موتور 
هم آمد و مرا آن سمت خيابان پياده كرد. من با خونريزي و درد شديد از روي نرده هاي 
خط ويژه BRT هم خودم مجبور ش��دم بپرم! به هر زحمتي بود، خودم را رساندم به 
ناحيه و يكي از دوس��تانم مرا برد بهداري، بهداري حتي يك نخ بخيه هم نداشت كه 

جراحت چشم مرا ببندد كه حداقل اينقدر خونريزي نداشته باشم.
فضاي بيرون هم حاال طوري شده بود كه آشوبگران به ناحيه رسيده بودند. هليكوپتر 
باال بود، گاز اشك آور هم زده بود و البته شايعات سبزها هم ادامه داشت، به دروغ شايع 

كرده بودند كه بسيجي ها مي روند در آمبوالنس ها و مي آيند وسط مردم!

فضاي بريون هم 

حاال طوري شده 

بود كه آشوبگران به 

ناحيه رسيده بودند. 

هليكوپر باال بود، 

گاز اشك آور هم زده 

بود و البته شايعات 

سبزها هم ادامه 

داشت، به دروغ 

شايع كرده بودند كه 

بسيجي ها مي روند 

در آمبوالنس ها و 

مي آيند وسط مردم!
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 جناب صادقي شام با شهيد كبريي 
چه مديت آشنايي داشتيد و ايشان 

را چگونه ديديد؟
 شهيد كبيري يكي از نيروهاي فعال 
پايگاه بسيج حجتيه شهرري بود كه 
از س��ا ل82 در اين پايگاه فعاليت 
خود را آغاز ك��رد. او ابتدا در همان 
مقطع سني در گروه دانش آموزان 
ق��رار گرف��ت و ب��ه فعاليت ه��اي 
فرهنگي از جمله س��رود و تواشيح 
مي پرداخت. پس از ورود به سطح دبيرستان به دليل عالقه اش، مسئوليت 
فاوا) مخابرات( را بر عهده گرفت. مدتي در اين مس��ئوليت ادامه فعاليت 
داد اما حسين يك جوان شجاع و واقعا پر دل و جرأت بود. نترسي او باعث 
شده بود در مسير امر به معروف لحظه اي درنگ نكند گرچه در كارهاي 
عملياتي عالقه مند فعاليت بود. ليكن هيچ وقت از پيش��رفت در كارهاي 

فرهنگي غافل نبود. 
دو س��ال از كاروان ه��اي راهيان نور حضور داش��ت و حس و ح��ال او در 
يادمان هاي شهداي دفاع مقدس در جنوب وصف ناشدني است كه امسال 
واقعا جاي او در سرزمين نور خالي بود اگرچه از بچه هاي پايگاه و رفقايش 
هم بپرسيد به اين نكته تأكيد مي كنند كه حسين تواضع خاصي داشت؛ تا 
كسي از وي سؤالي نمي پرسيد او لب به سخن نمي گشود و هيچ وقت به ياد 

ندارم كه نماز اول وقت خودش را ترک كند.
 شام آخرين باري كه ايشان را ديديد يك بود؟

 روز قبل از شهادتش كه براي ايست و بازرسي با ديگر اعضاي گروه مأموريت 
يافت تا به محل بروند با ايشان بودم. آن روز روحيه بسيار بااليي داشت.

 از نحوه شهادتش براميان بفرماييد؟
 البته خود بنده در تيم مأموريتي ايش��ان نبودم اما آنچه كه مس��لم است 
اين گروه طبق روال گذش��ته در س��ر پست ايست و بازرس��ي در منطقه 

سعادت آباد تهران بودند كه ساعت حدود يك و نيم شب 
س��واري پرايد بدون توجه به تابلوها و موانعي كه وجود 
داشت، شهيد كبيري و يكي دو نفر ديگر از بچه ها را زير 
مي كند كه شهيد كبيري به دليل خونريزي هاي داخل و 
شكستگي از ناحيه هر دو پا به بيمارستان مدرس انتقال 
مي يابد اما به دليل خونريزي شديد بعد از ظهر به درجه 

رفيع شهادت نائل مي آيد.
 امروزه با توجه به رشايط موجود و پيش روي 
آنچه الزمه يك جوان و نوجوان بسيجي است 
بص��ريت و اعتقاد راس��خ به والي��ت و رهربي 
است . ش��هيد كبريي در مواجهه با اين مسأله 

چگونه بود؟
 شهيد كبيري در عين جواني نسبت به مسائل سياسي 
بصيرت بااليي داشت. ايشان از مرحله آگاهي ذهني و 
فكري فراتر رفته و داش��تن بصيرت سياسي را در عمل 

دنبال مي كرد.
وي معتقد بود كه اگر انسان بصيرت سياسي داشته باشد 
بايد در زمان نياز، ولي خود را تنها نگذارد و واقعا در رفتار 

ايشان اين مهم ملموس بود.
اگر مايل باشيد خاطره اي برايتان نقل كنم تا اين بينش 
باالي سياسي و واليتمداري ايشان بيشتر مشخص شود. 
در طول ايام تبليغات ايشان برنامه هاي كانديداها را به 
خوبي دنبال مي كرد و حتي براي دوستانش نيز تبيين 
مي كرد. از همه رفقا و دوستان هم سن و سالش تقاضا و 
خواهش داشت كه مسائل را علمي و منطقي بيان كنند. 
جانبداري از كسي نكنند فقط راه و مسير را روشن كنند 

و انتخاب را به عهده خود فرد بگذارند.
يك روز مطلع ش��دم كه حس��ين با چند نفر از اراذل و 

اوباش محله درگير و مصدوم ش��ده. ماجرا را پيگيري 
كردم كه متوجه ش��دم اين چند نفر كه سابقه شرارت 
نيز دارند عكس هاي آقاي موسوي را از روي ديوار پاره 
مي كردند كه ايشان هم ابتدا با تذكر و راهنمايي و اينكه 
اين از اموال بيت المال اس��ت آنها را ارشاد مي كنند اما 
متأسفانه مسأله به زد و خورد مي كشد و حسين مصدوم 
مي شود. جالب است كه اين افراد پس از شهادت ايشان 
دنبال اين بودند كه به گون��ه اي از خانواده وي حالليت 
بگيرند البته ما آنها را به والدين شهيد كبيري معرفي و 

ارتباط داديم.
 ش��ام از بصريت باالي س��يايس ايش��ان سخن 
گفتيد. مي توانيد درباره مصاديق آن بيش��ر 

توضيح دهيد؟
 ببينيد ايشان خيلي از اوقات خود را در مسجد و پايگاه 
مي گذراند اما به خاطر س��نش حق رأي نداشت و او را 
از مس��جد به دليل رأي گيري بي��رون كردند ولي انگار 

دغدغه اي داشت.
يادم هست تا س��اعت 11 شب اطراف مس��جد بود و از 
حضور پررنگ مردم در انتخابات ابراز خرسندي مي كرد 
اينها همه حكايت از بصيرت باالي وي داش��ت گرچه 
حسين امروز در بين ما نيس��ت و قرار بود روي صندلي 
دانشگاه در رشته مهندسي نقشه كشي ادامه تحصيل 
دهد اما قطع به يقين او مدارج عالي دانشگاه را به دست 
آورده بود و قبولي در دانشگاه ش��هادت را با هيچ متاع 

دنيايي معاوضه نمي كرد.
اما اميدواريم آن كه جاي خالي او را در دانشگاه پر كرد 
بتواند در مسير شهدا و امام و واليت حركت كند و انقالب 

را از تالطم طوفان هاي آينده نجات دهد.

گفت وگو با فرمانده پایگاه بسیج حجتیه محل فعالیت شهید حسین غالم کبیري

صندلي خالي حسين

ي
راب

ا ت
رض

الم
غ

تاريخ 20 س��اله انقالب اس��المي پر اس��ت از 
آزمون هايي كه برخي با موفقيت از آن امتحانات 
بريون آمدند و برخي نيز منره قابل قبويل نگرفتند، بدون 
شك آنان كه به قول امروزي ها ريگي به كفش نداشتند و 
همه جان و مالشان را در راه اسالم و انقالب ايثار كردند با 
رسبلندي اين آزمون ها را پشت رس نهادند اما آنان كه در 
مقابل واليت ايس��تادند و يا زاويه گرفتند نتوانستند حد 
نصاب منره قبويل را به دست آورند و مردود شدند.حوادث 
پس از انتخابات س��ال گذش��ته يكبار ديگر نشان داد كه 
واليتمداران حقيقي كه ادعاي��ي هم ندارند همچنان در 
صحنه جانفشاين در راه انقالب حضور دارند و اين هم هيچ 

حد و مرز سني و يا قرشي و حتي جنيس هم مني شناسد.
شهيد حس��ني كبريي كه نام او به عنوان اولني شهيد فتنه 
اخري بر تارك اين انقالب مي درخشد نشان داد كه نوجوانان 
امروز به تأيس از حس��ني فهميده ها در ميدان جنگ نرم 

حضور دارند و خواب را از دشمن خواهند گرفت.
در گفت وگوي ح��ارض با جواد صادق��ي فرمانده پايگاه 
بسيج حجتيه شهر ري با خصوصيات رفتاري و اخالقي اين 

شهيد بيشر آشنا مي شويم...
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4 تري 88 - شوراي نگهبان: س��امل ترين انتخابات در طول دوران انقالب برگزار 

شده است 

5 تري 88 - دبريكل حزب مؤتلفه: موسوي راه بني صدر را رشوع كرده است 

از قبل از نحوه شهادت حسين چيزهايی شنيده بودم.  عكسش را در كانون جوانان 
بسيج شهرری ديدم و ردش را از النچری،  مسؤول امور شهدا و ايثارگران سپاه شهرری 
جويا شدم.  از النچری به حيدری، فرمانده حوزه 355 امام حسن مجتبی )ع( رسيدم واز او به 
صادقی،  فرمانده پايگاه حجتيه، همان پايگاه مقاومتی كه شهيد در آن عضويت داشت.  اما اين 
پايان راه نبود كه حيدری ما را با سعيدی از دوستان شهيد آشنا كرد و باالخره او هم دست مان را 
توی دست حبيب،  برادر بزرگتر شهيد گذاشت.  حاال بگذريم كه آقا حبيب يكبار به كلی قرار 
مالقات مان را فراموش كرد و بار ديگر و قراری ديگر را تدارک ديدم. اينها را نوشتم كه معلوم شود 
گفت وگو با پدر و مادری كه چنين فرزندی را تربيت كرده اند به اين راحتی ها نيست.  مادری كه 
می گويد: »اگر می دانستم حسين آن شب كجا می رود من هم با او همراه می شدم« حتم بدانيد 
آن قدر بصيرت دارد كه بدون رو كردن سوابق انقالبی و مبارزاتی، پای كار هر مبارزه ای بايستد و 

سندش را توی قاب باالی مزار فرزندش به همه نشان دهد.  
به هرحال اين ما بوديم و خانه ای كوچك در گوشه ای از شهر ری، جايی كه با سعادت آباد،  از محالت 
شمالی ش��هر تهران فاصله  زيادی دارد.  همان محله ای كه شهيد كبيری هنگام پست به همراه 
چند نفر از دوستانش مورد حمله يك اتومبيل پرايد اغتشاشگران قرار گرفت و چند ساعت بعد 
در بيمارستان به شهادت رسيد.  به قول حسن غالم كبيری، پدر شهيد »حسين در طول عمرش 
حتی يك بار هم به سعادت آباد نرفته بود« اما در ساعت 2 بامداد روز 25 خردادماه، همان روزی كه 
صبحش يك نفر سبز پوشيد و بر باالی يك اتومبيل روباز به جماعتی سبز پوش دست تكان داد و 
گفت آن قدر بيانيه منتشر می كنم تا همه ابوذرهای لندن نشين از خوشحالی دق كنند )يادتان كه 
آمد چه روزی را می گويم( بله در نزديكی های بامداد همان روز حسين توی خانه نشسته بود كه دو 
بار با او تماس می گيرند و بار دوم می گويد كه می آيد،  آن شب پدر در خانه نبود.  پيرمرد بازنشسته 
شده و هنوز برای كسب روزی حالل كار می كند.  نگهبانی در شركتی كه بعد از شهادت حسين 
خوب مزدش را می دهند و عذرش را به خاطر پريشانی احوال می خواهند.  بگذريم كه حسين هم 
آن شب از جای گرم و نرم خود می گذرد و با حكم مامورتی كه به آنها داده شده بود،  سوار بر ترک 
موتوسيكلتی به ميعادگاهش حركت می كند.  همان جايی كه دو حسين با هم وعده ديدار داشتند.  
آن هم از پس چندين قرن، اين يكی حس��ين خانواده غالم كبيری و آن يكی حسين فاطمه كه 
سالهاست با جوانان اين مرز و بوم آشناست.  می آيد و هر ازگاهی گلی از اين بوستان می چيند و اجازه 

می دهد همچنان نردبانی به سوی بهشت داشته باشيم.  
ساعت 2 نيمه شب می ش��ود و گروه قصد بازگش��ت می كنند.  حس��ين غالم كبيری با اين 
بيدارماندن ها آشناست.  مادر می گويد كه بارها در برنامه های ايست و بازرسی پايگاه شركت 
می كرد و پدر ادامه می دهد كه بعضی روزها صبح زود به مدرسه می رفت و وقتی احوالش را جويا 
می شوند، می فهمند كه داوطلبانه برای تدارک مراسم زيارت عاشورا به مدرسه می رفته و قبل از 
آمدن باقی افراد، نمازخانه را مرتب می كرده است. راستی يكی از اين بيدارماندن ها هم مربوط 
به روز انتخابات می شود.  آن روز شايد حسين به سن قانونی  رأي نرسيده بود، اما چای و شربت 
و پذيرايی از صندوقدارها را كه بلد بود.  يا ايستادن در پشت در مسجد و انتظار بازشماری آرا را 

كشيدن تا بلكه مطمئن شود حق به حقدار می رسد. 
ساعت 2 نيمه شب است و گروه كوچك بسيج پايگاه حجتيه قصد بازگشت دارند.  دل توی دل 
حسين نيست.  اگر فتنه خاموش نش��ود؟ اگر باز هم رهبرش را آزار دهند؟ اگر. . .  يعنی در آن 
لحظات حسين توی همين فكرها بود.  شواهد كه نشان می دهند بود.  اگر بی خيال بود كه آن موقع 

از شب آنجا چه می كرد.  ميان صدای بوق و سوت و شلوغی افرادی كه ضعف منطق 
خود را البه الی هياهوی پوشالی شان مخفی كرده بودند.  ميان شهری كه برخی از 
خواصش خفته بودند و موضع گيری خود را آن قدر عقب می انداختند تا سرنوشت 
برنده مشخص شود و آن وقت زير بيرق همان طرف سينه بزنند.  اما حسين از اين 

كارها بلد نبود.  ساعت 2 نيمه شب بود. . . 
به پدر خبر می دهند حسين توی بيمارستان است.  شاهدان عينی می گويند كه پرايدی 
تيره رنگ به حسين زده و فرار كرده است.  پدر وقتی به بيمارستان می رسد حسين را 
می بيند كه گريه می كند.  می گويند طحالش پاره شده و با شكستگی پهلو و سينه اش،  
امكان خونريزی داخلی دارد.  دل پدر طاقت دي��دن اين وضعيت فرزندش را ندارد و 
قصد بازگشت می كند.  اما در ميانه راه، ساعت 4 يا 5 بعداز ظهر روز 25 / 3/ 88 ) همان 
روز كه صبحش مرد خندان روی اتومبيل رو باز كلی انرژی خرج كرده بود ( دخترش 

تماس می گيرد كه چرا رفتی، برگرد و. . .  حسين رفته بود. 
حسين رفته بود با خاطراتی كه از تماشای مستندهای جنگ از خود برای پدر و مادر 
به يادگار گذاشته بود.  يا پياده رفتن به مدرسه و دادن پول تو جيبی اش به فقيری، يا 

آذين  بندی های ايام والدت معصومين و نصب سياهی در محرم و ايام فاطميه و. . . 
پدر وقتی به اينجای ماجرا می رس��د ناخودآگاه اشك از چشمانش جاری می شود و 
سكوت در اتاقی كه عكس حسين به صورت قدی در گوشه ای از آن به ما خيره شده، 
حاكم می شود.  جراتی به خودم می دهم و از مادر می پرسم:حاال كه قريب يك سال 
از رفتن حسين می گذرد، اگر از شما بپرسند هدفی كه او را در راهش از دست دادی، 

ارزشش را داشت؟ چه جوابی داری؟
پاسخش روشن بود.  اسالم و انقالب برای حفظ خود خون می خواهند.  بايد خون داد 
و ايستاد.  بصيرت داشت و خرجش كرد.  وظيفه او مادری بود برای آموختن عشق و 
وظيفه حسين پس دادن درسی كه سال ها از سينه مادر آموخته بود:  »حسين مهربان 
بود، خوش قلب و بسيار مودب.  وقتی كه به خصلت های خوبش فكر می كنم می بينم 
كه لياقت او جز شهادت نبود.  من فرزندانم را طوی تربيت كرده ام كه راه خوب را از بد 
تشخيص بدهند و مطمئنم كه حسين هدفش را خوب شناخته بود و اين هدف آن قدر 
برايش ارزش داشت كه حتی جانش را در راه آن بدهد.  او هنوز عمر زيادی در پيش 
داشت و حتی در دانشگاه قبول شده بود.  با وجود اين حركت در مسير هدفش را آن قدر 

عزيز می دانست كه برايش از هر چيزی بگذرد.« 
مادر همچنان از حسين می گويد كه پدر از جا برمی خيزد و شماره ای را نشانمان 
می دهد.  می گويد شماره پرونده قاتل حسين است.  عجب! تا حاال فكر می كرديم 
قاتل حسين فرار كرده و حاال اين پدر داغديده واقعيتی را برايمان روشن می كند: 
»قاتل حسين همان شب در جايی ديگر دستگير شده بود.  به ما هم گفتند كه می دانند 
اين فرد ) ع.  ن ( قاتل حسين شان است.  اما محذورات قانونی دارند و مدارک فالن شده 
و آن تبصره بيسار و اين يكی آن جور و خالصه همه و همه دست به دست هم داده اند 
تا اكنون،  با گذشت قريب يكسال از شهادت حسين، هنوز هيچ دادگاهی برای قاتل او 
برگزار نشود و حتی قاتلش را هم به اوليای دم نشان ندهند.  از شماره نامه چيزی متوجه 
نمی شويم.  اما همين قدر می فهميم كه پدر خواسته ای دارد.  ساده و روشن: از رئيس 
جمهور آقای احمدی نژاد و ساير مقامات می خواهم كه ترتيبی دهند تا اين قدر ما را از در 
دادسراها و دادگستری ها بی  جواب رد نكنند و حداقل بگذارند قاتل فرزند مان را ببينيم.  

اگر می دانند كه او قاتل است پس چرا حق ما را در محاكمه او ناديده می گيرند. 
خواسته پدر را با قول درج در گزارش ياداشت می كنيم و به توصيه های مادر كه به عنوان 

آخرين حرف رو به جوانان سخن گفت، گوش می دهيم:
»به جوان ها توصيه می كنم گول برخی از افراد را كه ريشه شان از ديگر كشورها نشأت 
می گيرد، نخورند.  ما اين انقالب و نظام را راحت به دس��ت نياورده ايم كه اكنون به 
راحتی آن را از دست بدهيم.  به سران اغتشاشات هم می گويم چه كسی بايد پاسخ 
خون حسين من را بدهد.  اگر خيلی دوست داريد پيرو راه قدرت های بزرگ باشيد پس 
چرا در اين مملكت مانده ايد؟ برويد پيش همان ها كه به خاطرشان خون جوان های 

مردم را می ريزيد...
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پاي صحبت پدر و مادر شهید حسین غالم کبیری از شهدای فتنه 88

ايران مثل حسين بسيار دارد

شهید حسین غالم کبیری هنوز به سن  رأي نرس��یده بود که خود را وارد 

جریان انتخابات سال 88 کرد.  کم کاری برخی از خواص را دید و آن قدر 

در جهت رفع این کم کاری ها تالش کرد تا اینکه اولین شهید راه بصیرت 

لقب گرفت.  او در شهری به شهادت رسید که از قرار ام القرای کشورهای 

اسالمی می خوانندش، با کلی خواص که هر چه رهربشان فریاد زد تردید و 

دودلی را کنار بگذارند تنها دل به سوابق انقالبی خود خوش کردند و عرصه 

را خالی، اما حس��ین و امثال او حرف نزدند، عمل کردند و اینک سنگی 

که در نقطه ای از بهشت زهرا)س(، تاریخ 88/3/25 را به عنوان شهادت 

صاحبش اعالم می کند، مدرکی است بر چنین بصیرتی. 

پدر وقتی به 

بیامرستان 

می رسد حسین 

را می بیند که 

گریه می کند.  

می گویند 

طحالش پاره 

شده و با 

شکستگی پهلو و 

سینه اش،  امکان 

خونریزی داخلی 

دارد.  دل پدر 

طاقت دیدن 

این وضعیت 

فرزندش را ندارد 

و قصد بازگشت 
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زوایاي حادثه عاشوراي 88 در گفت وگو با بسیجي جانباز حسین زارعي

براي آنها دعا مي كنم

 مايلم قدري از خودتان بگوييد.
 بنده حس��ين زارعي متولد 1350 تهران هس��تم، همزم��ان با تحصيالت 
دانشگاهي از 14 سالگي وارد بسيج شدم تاكنون براي اين نهاد مقدس فعاليت 

دارم.
با توجه به سن، به نظر مي رسد كه توفيق حضور در دفاع مقدس را 

نداشته ايد اين طور است؟
البته افتخار حضور در جبهه را متأسفانه خيلي در كارنامه خدمتي ام ندارم فقط 
5 ماه در اواخر س��ال هاي دفاع مقدس با عمليات بيت المقدس 2 در بين بر و 
بچه هاي جنگ حضور يافتم كه امروز هم با نفس آن عزيزان وخاطرات شيرين 

آن دوران زندگي مي كنم.
 روز عاشورا كجا بوديد و چگونه مجروح شديد؟ 

بله، صبح روز عاشورا طبق سنت همه ساله با خانواده براي شركت در مراسم 
عزاداري حضرت سيد الشهدا عازم هيأت شديم. چند روز قبل از عاشورا توسط 
يكي از بستگان كه دانشجوست از تجمع اعتراضي طرفداران موسوي مطلع 
شده بودم. پس از اينكه خانواده را به هيأت رساندم به همراه يكي از دوستانم 
با موتورسيكلت به سمت محل تجمع احتمالي كه خيابان انقالب اعالم شده 
بود حركت كرديم. در مسير حركت در زير پل كالج با جمعيتي از به اصطالح 
طرفداران موسوي برخورد كرديم. دوست من حركت موتور را كند كرد تا از 
بين جمعيت عبور كند كه پس از چند دقيق��ه جواني فرياد زد اينها را بزنيد، 
اينها بسيجي اند. با ديدن اين وضعيت و نامناسب بودن محيط تصميم به ترک 
منطقه گرفتيم اما يكباره آشوبگران به سمت ما حمله كردند. ازدحام و شلوغي 
جمعيت باعث توقف حركت ما شد. در اين وضعيت باراني از سنگ هم روي سر 
ما شروع به باريدن كرد كه پس از برخورد چند پاره سنگ بيهوش شده و روي 
زمين افتادم. از آن به بعد من ديگر متوجه هيچ حركتي نشدم تا اينكه حدود 
ساعت 8 شب در بيمارستان امام سجاد )ع( نيروي انتظامي به هوش آمدم بعد 

از آن ما را به بيمارستان شهيد مصطفي خميني انتقال دادند.
 دوستتان چه شد؟

 ايشان چون راكب موتوسيكلت بود به سرعت منطقه را ترک كرد گرچه او نيز 
از تركش حمله سنگ در امان نمانده بود.

از چه قسمت هايي آسيب ديده ايد و وضعيت كنوين شام چگونه 
است؟

براساس عكس هايي كه در بيمارستان از قسمت هاي مختلف بدنم گرفتند و با 
توجه به اظهارات پزشكان بيشتر ضربات و آسيب ها پس از بيهوش شدنم وارد 

شده است، البته اين چيزي اس��ت كه از عكس ها مي شود 
تش��خيص داد. سه قسمت در ناحيه س��ر دچار شكستگي 
شديد شده، شكستگي بيني و شكس��تگي 6 دنده از قفسه 
سينه كه تنفسم را دچار مش��كل كرده به طوري كه پس از 
گذشت بيش از شش ماه هنوز يك بار 5 كيلوگرمي را از سر 

كوچه تا منزل نمي توانم حمل كنم.
آقاي زارعي حوادث پس از انتخابات سال 88 از 
زواياي مختلفي قابل بحث و برريس است به نظر 
شام به عنوان ييك از مصدومان اين حادثه ريشه 

اينها را در كجا بايد جست وجو كرد؟
بر خالف ادعاي برخي كه ريش��ه اين حوادث را در تقلب 
در انتخابات يا شكست يك كانديدا جست وجو مي كنند 
بنده معتقدم اين حوادث آنقدر چهره برخي از نخبگان و 
افراد را براي عموم مرم نمايان ساخت كه ادعاي اينكه اين 
حوادث ريشه اش در انتخابات است و چه و چه به خودي 
خود رنگ مي بازد. جرياني كه به ظاهر در مقابل كانديداي 
پيروز ق��رار گرفت آنقدر هويت خود را آش��كار كرد كه نه 
تنها واليت را زير سؤال برد بلكه حرمت عاشورا را هم نگه 
نداشت اين جريان با اصل انقالب و با اصل نظام مشكل دارد 
و اشتباه است اگر اين حوادث را سر احمدي نژاد و موسوي 

تمام كنيم.
برخي امروز مدعي هستند كه بسيج به صورت 
سازماندهي شده و با سالح و ادوات نظامي در 
مقابل مردم ) اغتشاشگران( ايستاده، شام آيا اين 

ادعا را تأييد مي كنيد؟
آنان كه اين ادعا را دارند خود قضاوت كنند! بنده با لباس 
شخصي )پيراهن سياه كه همه س��اله در سوگ حضرت 
سيد الشهدا مي پوشم و البته با محاسني نسبتا بلند( در بين 
آن جمعيت حاضر شدم. هيچگونه سالح حتي سالح سرد 
هم با خود نداشتم. به هيچ كس در آن صحنه تعرضي نكردم 
و مورد شديدترين اهانت ها و ضرب و شتم قرار گرفتم. فقط 
جرم ما اين بود كه لباس عزاداري امام حس��ين)ع( به تن 
داش��تيم و به قول يكي از اغتشاشگران جرممان بسيجي 

بودنمان بود.  حال خود شما قضاوت كنيد.
مگر بسيج به شام مجوز استفاده از سالح را نداده 

بود كه از خودتان دفاع كنيد؟
 اصال من روز عاشورا را در بسيج نبودم كه اجازه داده باشند 
يا نداده باشند. من با توجه به احساس تكليفي كه كردم در 
منطقه خيابان انقالب حاضر شدم نه كسي به من مأموريت 
داده بود نه كسي مجوز داده بود. نه كسي سالح داده بود بنده 
فقط به عشق اينكه درروز عاش��ورا آشوبي در مملكتم برپا 
نشود به آنجا رفتم. در موقع حادثه مگر بنده به جرم داشتن 
سالح كتك خوردم من كه با لباس شخصي حتي يك سالح 
سرد هم براي دفاع شخصي نداشتم. آنجا بود كه برايم ثابت 
ش��د كه اين افراد با تفكر بس��يجي كه برگرفته از اسالم و 
انديشه هاي امام بزرگوار است مخالف هستند و عناد دارند.

البته هنوز عده اي سعي دارند اين موضوعات را 
به انتخابات ارتباط دهند شام چه نظري داريد؟

 اصال اين طور نيس��ت آنان ك��ه اين ادع��ا را دارند دنبال 

حقيقت نيستند اگر كسي دنبال حقيقت باشد همين قدر 
برايش كافي است، روز عاش��وراي سال گذشته كه بيش 
از شش ماه از انتخابات گذش��ته بود نه آماده باشي بود نه 

مأموريتي بود.
 برخي معتقدند فرصت طلبان از روز عاش��ورا 
اس��تفاده كردند و تهران را به آشوب كشاندند،  
از چه فرصتي اس��تفاده كردن��د؟ از عدم حضور 
يا حضور كمرنگ نريوهاي انتظامي در ش��هر و 

همچنني هيأت حسيني!
اگر چه بنده به عنوان يك شهروند تهراني از نيروي انتظامي 
گله دارم كه سازماندهي مناسب نداشتند. اما از ذكر يك 
نكته اساسي نبايد غفلت كرد و آن اين است كه دشمنان به 
ويژه دشمنان داخلي بدانند تا زماني كه بسيجي در كشور ما 
هست هيچ آسيبي متوجه اين كشور نخواهد بود. بسيجي 
معطل ابالغ و دستور و سازمان نمي شود خود به تكليفش 
عمل مي كند. بس��يجي كه در مدار واليت باشد جلوتر از 
بخش��نامه ها و مكاتبات اداري حركت مي كند، اعتقادات 
بسيجيان و مردم مومن و انقالبي باعث شده كه در برخي از 
حوادث و اتفاقات اين قشر منتظر برخي نخبگان و مسئوالن 

نمانند و تكليف الهي خود را انجام دهند.
جن��اب زارعي ام��روز ك��ه برخ��ي از ليدرها و 
ره��ربان تئوريك اي��ن جريان در مقاب��ل قانون 
قرار گرفته اند و برخورد قانوين ب��ا آنها تا مقدار 
زيادي حتمي و قطعي شده اس��ت دستگاه ها 
و تبليغات رسانه شان صحبت از رأفت اسالمي 
مي كنند و برخورد توأم با محب��ت و رأفت را به 

ميان مي آورند؟
 بايد در بحث رأفت اسالمي يك تفكيكي قائل شويم. باور 
كنيد بنده كه االن نمي توانم حتي پنج كيلو ميوه را روي 
دس��تم تا منزل بياورم با اين حال تمامي جوان هايي كه 
به من س��نگ زدند كتك زدند براي همه آنها كه از روي 
ناآگاهي و غفلت اين كار را كردند دعا مي كنم كه خداوند 
هدايتش��ان كند و پيش��اني تك تك آنها را مي بوسم. اما 
آيا رأفت اسالمي براي كس��اني كه خود را استاد حوزه و 
دانش��گاه مي دانند و محضر ام��ام را درک كرده اند زمان 
طاغوت را ديدند و كوله باري از تجربه و اندوخته به همراه 
دارند و از س��ر آگاه��ي و اطمينان بر طبل اغتشاش��ات 
كوبيدند و ب��ا صدور بيانيه هاي مختل��ف تفرقه و جدايي 
بين ملت انداختند آيا به نظر شما با اينان هم بايد با رأفت 
اسالمي برخورد شود،به نظر من اينها خودي نيستند در 
صدر اسالم سلمان فارس��ي براي پيامبر )ص( كسي بود 
كه از كشوري ديگر به اسالم گرويده بود اما براي پيامبر 
اكرم)ص( ياري مهربان و صميمي بود و براي پيامبر خودي 
محسوب مي شد لكن در همان شبه جزيره عربستان جهل 
و ابوسفيان و ابولهب هم بودند كه با رسول خدا كينه و عناد 
داشتند. آيا رأفت اس��المي مي تواند شامل كساني كه در 
مقابل اسالم قرار گرفته اند بشود. اين آقايان نه تنها اظهار 
ندامت نكرده بلكه هنوز هم با صدور بيانيه به دنبال فرصت 

هستند تا نظم و امنيت را بر هم بزنند.

 باور كنيد كه هميشه بعد از منازم براي آنها كه بر 

من سنگ زدند دعا مي كنم و چيزي جز بصريت و 

هدايت به راه اسالم براي آنان آرزونكرده و نخواهم كرد. از 

خداوند مي خواهم تا آنان را ب��ا حقايق انقالب و به ويژه 

حوادث سال گذشته بيشر آشنا كند.

آري اينها فقط بخيش از صحبت هاي شنيدين ييك از مصدومني 

و مجروحني فتنه 88 است كه سال گذشته و در روز عاشورا 

زير پل كالج در خيابان انقالب تهران زير باراين از سنگ كه 

اغتشاشگران بر رسش ريختند پس از بيهويش راهي بيامرستان 

شد... در پاسخ به درخواست ما براي مصاحبه با گشاده رويي 

از ما استقبال كرد و با اقتدار و صالبت و با اطمينان از مسريي 

كه انتخاب كرده به سؤاالت پاس��خ گفت. آنچه مي خوانيد 

حاصل گفت وگوي ما با حسني زارعي است...
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 چگونه فضاي س�ایبر در خدمت جن�گ نرم قرار 
مي گیرد!

فضاي سايبر يا فضاي مجازي به عنوان كليد محيط الكترونيكي است 
كه ارتباط افراد انساني را با تكيه بر ابزارهاي خاص » الكترونيكي مخابراتي« 
به صورت سريع و س��هل برقرار مي س��ازد.  اين محيط با كارويژه هاي معين 
خويش،  بستر مناسبي را براي پيگيري و تبيين آنچه امروز به »منازعات نرم« 
مشهور است ايجاد مي نمايد.  منازعات نرم اشكالي از منازعه است كه با تكيه بر 
ابزارهاي غير خشونت آميز تغيير و دگرگوني در جوامع و به عبارتي سلطه به 
شيوه بكر،  جذاب و پيچيده را دنبال مي نمايد.  جنگ نرم، معلول تدابير مراكز 
امنيتي و بنيادهاي استراتژيك غربي براي طراحي اشكال جديد سلطه است. 
 در اين شيوه از منازعات،   تسلط بر افكار عمومي و دستيابي به اهداف سياسي، 
  اجتماعي،  امنيتي و حتي اقتصادي،  از طريق اقناع از يك طرف و ايجاد درگيري 
مستقيم براي مخاطب به گونه اي است كه طراحان جنگ نرم با پرداخت حداقل 
هزينه ها،  حداكثر استفاده را ببرند.  ثانياً برآيند اين دگرگوني به صورت بلند مدت 

و با اطمينان  بيشتري خواست ها و مطالبات جوامع سلطه گر را تأمين  كند. 
منازعه نرم بر اصول  و روش هاي متعددي استوار است،  مهمترين اصل اجتناب از 
خشونت هاي فيزيكي و پايبندي به پروسه عدم خشونت است و تأكيد  بر مفهوم 
فيزيك ناشي از اين گزاره است كه در اين تئوري معيارهاي خاصي براي عدم 

خشونت تجويز مي شود. 
1� خشونت غير فيزيكي و به عبارتي خشونت در اشكال فكري- فرهنگي را 
نفي نمي كند. درگيري هاي فكري � فرهنگي از بستر هاي مساعد براي تداوم 

چنين گفتماني است. 
2� پرهيز از خشونت به معناي پرهيز از اشكال خشونت فيزيكي نيز نمي باشد. 
 بلكه خش��ونت در اين تئوري از ابزار قالب  و رايج به  ابزار فرعي و تئوريزه شده 
تبديل مي ش��ود.  برهمين اس��اس در فاز عملياتي جنگ نرم خشونت هاي 
متعددي به صورت درگيري مستقيم ويژه به يكي از اصلي ترين ابزارهاي هدايت 
جنگ نرم تبديل شده است.  ويژگي منحصر به فرد فضاي سايبر هم ابزارهاي 
مورد نظر را در اختيار مجريان براندازي نرم مي گذارد.  همچنين كار ويژه هاي 

جنگ نرم به عملي ترين وجه نمايان مي شود. 

فضاي سايبر در خدمت جنگ نرم

توانايي فضاي 

سايرب در كنرل و 

هدايت منازعات 

نرم باعث شده  

كشورهاي 

سلطه گر حسايب 

ويژه را براي 

نقش آفريني 

اين براندازي 

)داخيل( در 

محيط مجازي در 

نظر بگريند

تمرکز دشمن بر فضاي مجازي در هدایت جنگ نرم
توانايي فضاي سايبر در كنترل و هدايت منازعات نرم باعث شده است، كشورهاي 
سلطه گر حسابي ويژه را براي نقش آفريني اين براندازي )داخلي( در محيط مجازي در نظر 
بگيرند.  به گونه اي كه امروز عمده ترين ابزار هدايت جنگ نرم، همان فضاي مجازي است.  ميزان 
تمركز دشمن بر استفاده از آخرين فرصت براي مقابله با كشورهاي معارض باعث شده است كه 
گاه و بي  گاه كدهاي اين تاكتيك عملياتي در زبان مقامات و مسئوالن سياسي بيان شود.  بدون 
ترديد اكنون بخش عمده اي از منازعات بين نظام اسالمي و جهان سلطه ودنباله هاي داخلي 
آنها در عرصه مجازي در حال وقوع است. چالشي كه تدبير و هدايت آن مي تواند به يك فرصت 
براي غلبه گفتمان انقالب اسالمي بدل شود.  سهم فضاي مجازي از بودجه هاي ميلياردي 
كه كنگره امريكا  براي مقابله با جمهوري اسالمي تصويب مي كند بيانگر اهميت جايگاه اين 
عرصه در تقابل امنيتي – سياسي دو نظام است.  گر چه اغلب تحليلگران براين باورند كه آنچه 
تحت عنوان بودجه امريكا  براي مقابله با نظام اسالمي در رسانه ها طرح مي شود فقط درصدي 
از اين بودجه است و ميزان واقعي بودجه هاي مصوب عليه نظام اسالمي بسيار بيشتر از اين 
مقادير است، با اين وجود همين سهم رسانه اي شده  اين بودجه ها نيز قابل توجه است.  فقط در 
يك مورد از بودجه 55 ميليون دالري مصوب 2010،  15 ميليون دالر مختص فضاي مجازي 
است.  در كنار اين،  بايد بودجه هايي را كه به صورت غيرمستقيم از طريق بنيادهاي متعدد صرف 
فعاليت در اين عرصه مي شود نام برد كه مقدار آنها به مراتب باالتر از اين بودجه رسمي است. 

اين مصوبات و تالش ده ها بنياد اس��تراتژيك  براي سمت و س��و دادن به اين فعاليت ها،  با 
پشتوانه هاي مقامات عالي رتبه امريكايي و صهيونيستي،   انگيزه مضاعف مي يابد، به گونه اي كه 
نخست وزير رژيم صهيونيستي به صراحت از امريكا  مي خواهد از توان تكنولوژي مجازي خود 

براي مهار جمهوري اسالمي حداكثر استفاده را بنمايد. 
البته طي اين مسير و آزمون و خطاي مجدد در اين زمينه از جانب دشمن امري طبيعي است 
چرا كه دشمن با آزمايش همه شيوه هاي مقابله با جمهوري اسالمي و مشاهده ناكارآمدي 
آنها،  اكنون علناً جنگ نرم و كودتاي مخملين را در دستور كار دارد.  فضاي مجازي تنها روزنه 
اميد براي دشمن است تا ضربه نهايي را بزند.  اما دشمن بار ديگر دچار يك اشتباه استراتژيك 
گرديده است و آن غفلت از توانمندي نظام اسالمي در احاطه براين عرصه است.  شبكه هاي 
اجتماعي مهمي مانند فيس بوک،  توييتر،  گودالپ �  يوتيوب،   در چند ماه اخير علناً و رسماً همه 
امكانات خود را در اختيار مخالفان قرار دادند.  اما تسلط ايران بر اوضاع و اشراف كامل اطالعاتي 

دستگاه هاي توانمندامنيتي، اين اقدامات را در بلند مدت بي  اثر كرد. 

قدرت سایبري ایران؛ چالشي براي جنگ سایبري
به عبارتي مي توان مدعي شد، گرچه دشمن با استراتژي ضربه اول، 
 گام در منازعه سايبري نهاد اما ضربه دوم ايران،  ضربه اي كارآ،  نهايي و غالب 
خواهد بود.  دشمن در راهبرد خود براي ايجاد دگرگوني در ايران با تمركز بر 
فضاي  مجازي از قدرت شگفت انگيز نيروهاي امنيتي و حتي طرفداران انقالب 
اسالمي در اقصي نقاط عالم غافل بود.  همين امر منجر به ريسك بااليي از جانب 
آنها در اين حوزه گرديد.  به طوري كه بخش عمده اي از كمك هاي دالري خود 
را در اين حوزه متمركز كرد و سرمايه هاي فكري – فرهنگي فراواني را به خدمت 
گرفت؛ سرمايه هايي كه با ناكارآيي در اين ميدان عماًل به مهره هاي سوخته 
بدل شدند.  قدرت دشمن در عرصه مجازي در حوادث اخير با حضور مقتدر 
 ايران،  طرف مقابل را با شوک جديدي رو به رو ساخت.   اما مساله به همين جا 
ختم نخواهد شد. قدرت فني مركز بررسي جرائم سازمان يافته سايبري در 
كنترل،   هدايت و رديابي با برخورد با سرنخ هاي داخلي اين شبكه ها به اندازه اي 
ماهرانه است كه بس��ياري از ماهرترين فعالين اين عرصه با ابراز شگفتي بر 
چگونگي تسلط نظام بر فعاليت هاي آنان اظهار مي دارند اگر حتي به اندازه چند 
درصد احتمال شناسايي شدن را مي دادند،  هرگز وارد اين گرداب نمي شدند.  
كنترل و رهگيري فعاليت هاي مجرمين اخالقي،  سياسي و امنيتي  در عرصه 
مجازي،  حقيقتاً اين عرصه را به يكي از نا امن ترين و پر مخاطره ترين عرصه ها 
براي خودنمايي مخالفين و معاندين تبديل نموده است.  اظهارات اخير وزير 
امور خارجه امريكا  در خصوص تالش كشور متبوعش براي مقابله مجازي و 
اينترنتي با ايران را بايد واكنشي به اين سطح از توانمندي ايران و اميدواري 
دادن به كساني دانست كه به دليل نا امن شدن اين عرصه،  در فعاليت هاي خود 

دچار ترديد شده اند.   w
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کلید خوردن پروژه محرم پس از سه ناکامي
تغيير ماهيت روز قدس با ش��عارهايي عليه قدس و به حمايت از 
امريكا و رژيم صهيونيستي، پروژه روز ملي استكبارستيزي به ابزاري براي 
مقابله با نظام، قدرت نمايي در روز 16 آذر كه نماد دانشگاه و دانشجو است 
سناريوهايي بود كه يك به يك شكست خورد و پياده نظام فتنه را روز به روز 
كمتر و كمتر ساخت تا جايي كه شرايط نامساعدي را پيش پاي برنامه ريزان 
اين گروهك ق��رار داد. اينگونه بود كه فرصت پي��ش روي ماه هاي محرم و 
صفر زمان مناسبي براي خروج از انفعال و نفوذ در افكار عمومي جامعه بود. 

پروژه  اي كه نام »محرم سبز« به خود گرفت.
بدين ترتيب افرادي كه تا چند پيش »عاشورا را نتيجه تندروي در جنگ 
بدر مي دانستند«، »جايگاه الهي براي اهل بيت را ناشي از تفكر شيعه غالي 
برمي شمردند« يا عصمت اهل بيت و مشخص پيامبر را زير سؤال مي بردند، 
به يكباره به استفاده ابزاري از دين، اين بار عزاداري ساالر شهيدان را مسجد 
ضراري براي خود ساختند تا با فريب افكار عمومي و تأثيرگذاري روي توده 
مردم كه از همه اقشار آن در دسته هاي عزاداري يافت مي شود اهداف شوم 

جنبش را پيش برند.

دالیل فتنه گران بر تمرکز روي محرم
اينكه چرا عوامل تأثيرگذار فتنه ماه محرم را كه مخصوص عزاي اهل بيت است 
براي ادامه اغتشاشات برمي گزينند، پاسخ هاي زيادي دارد كه برخي از آنها از زبان خود 
آنان جالب اس��ت: »اگر روزهاي نامبرده)13 آبان و 16 آذر( فقط يك روز بودند االن با 
دو ماه محرم و صفر روبه رو هستيم كه مي توانيم از آن به سود جنبش و به سود مردم 
استفاده كنيم.« »از آنجا كه مي دانيد به جنبش سبز مجوزي داده نمي شود و اين جنبش 
مجبور است از راهپيمايي دولت استفاده كند. اما در ماه محرم كه يك بهانه محكم است 
براي جنبش س��بز كه بيرون بيايد، نكته جالبي كه در ماه محرم اتفاق مي افتد افتادن 
بلندگو دست مردم است كه اين خود يك حركت با ارزش است« اينها بخشي از اظهارات 
اين افراد براي تمركز روي اين پروژه است اما داليل ديگري نيز مي توان براي آن متصور 
بود. محرم اين فرصت را براي آنان ايجاد مي كرد تا شعار منافقانه »ياحسين ميرحسين« 
را به بهانه عزاداري حسين)ع( سردهند و با اس��تفاده ابزاري از مقدسات مورد احترام 
مردم و به شكل عزاداران درآمدن، سناريوي فراگير س��اختن جنبش را دنبال كنند، 
غافل از اينكه جنبش و ماهيت جنبش فتنه با عزاي حسين تفاوت داشت و نه ظاهر و 
نه باطن اين افراد هيچ سنخيتي با عزاي ساالر ش��هيدان نداشت و از سويي ماه محرم 
فرصت مناسبي براي ارتقاي بصيرت مردم توسط مبلغان، سخنرانان و مداحان است و 
ظرفيتي براي اعالم برائت از دشمنان امامت و واليت. محسن سازگارا نيز در اين خصوص 
مي گويد:»در ده شب اول محرم و با پرچم سبز ياحسين و عزاداري براي شهداي جنبش 

و شهداي عاشورا مي توانيم در سطح كشور حركت داشته باشيم.«

عاشورا و شام غریبان؛ هدف اصلي
عالوه بر پروژه عام محرم، پروژه خاص آنان روز عاشورا و شام غريبان بود كه 
قرار بود طي روز هاي اول  محرم  فضاس��ازي براي روز عاشورا و بعد از آن شام غريبان 

صورت گيرد.
سازگارا در اين باره توضيح مي دهد:»روز عاش��ورا و تاسوعا شنبه و يك شنبه ششم و 
هفتم در ماه يك مسير واحد در هر شهر قرار است اعالم شود كه همه ما آنجا برويم و 
جمعيت ميليوني خود را در سطح كشور نشان دهيم و همه ملت يكپارچه و يكصدا به 
دنبال خواست خودشان باشند.« وي همچنين از »اكسيون شام غريبان سخن گفت 
و ادامه داد:»ضمن اينكه در 10 روز اول ماه محرم حركت هاي خود را انجام داده و در 
روزهاي عاشورا و تاسوعا آن را به اوج مي رسانيم از ظهر عاشورا و براي شام غريبان در 

خيابان ها نشسته و با يك بسيج عمومي دست به تعطيلي عمومي در كشور بزنيم.«
از سخنان سازگارا برمي آيد كه برنامه پيچيده و مرحله به مرحله اي براي محرم تدارک 
شده و قرار بود اين پروژه در سطوح مختلف پيگيري ش��ود تا اينكه در شام غريبان با 
تعطيلي، كشور را فلج سازد. با آغاز ماه محرم هيچ  خبري از محرم سبز فتنه مشاهده 
نشد. فقط دسته هاي عزاداري بودند كه امسال  با شور و حال دوچندان در  هيأت ها و 
خيابان ها مشاهده مي شدند تا اينكه روز عاشورا سيستم فتنه تصميم گرفت خودي 
نشان دهد و تمام پتانس��يل خود را به كار گرفت تا افراد بيشتري را به ميدان آورد اما 
اين عده جمعيتي نبود كه بتواند مقابل صدها هزار عزادار تهران مقابله كند و نهايتاً با 
شعارهاي بسيار تند و ساختارشكنانه هويت واقعي خود را آشكار كردند به گونه اي كه 

بسياري از حاميان فتنه حاضر به حمايت از آنان نشدند.

9 دي حماسه عاشورايي
در روزي كه ايران و متامي شيعيان جهان بر 

بزرگ تري��ن مصيب��ت تاري��خ برشيت در 

دسته ها و هيأت هاي عزاداري اشك ماتم مي  ريختند 

و بر رس و س��ينه مي زدند به يكباره عده اي چند صد 

نفري با چهره هاي خ��اص و با اعاميل كه بيش��ر به 

برپايي جشن )همچون سوت و كف، زدن بوق هاي 

ممتد و هلهله( شباهت داشت به خيابان هاي تهران 

ريختند و ش��عارهايي رس دادند كه دل هر انس��ان 

آزاده اي را به درد آورد. 

اين عده كه در آنه��ا بهايئ، س��لطنت طلب، منافق 

و ماركسيست مش��اهده مي ش��د با تخريب اماكن 

عمومي، به آتش كشيدن خودروهاي مردم و سطل 

آشغال خيابان ها دقيقاً چهره منافقني در سال 60 را 

مجدداً ترسيم كردند.

مردم ع��زادار ب��ا ش��نيدن خ��رب اهانت اي��ن عده 

ساختارشكن، مسري حركت  دسته هاي عزاداري خود 

را به سمت خيابان انقالب كج كرده و آنها را متواري 

كردند.

در درگريي هاي روز عاش��ورا متأس��فانه پنج نفر به 

طرز بس��يار مشكويك كش��ته ش��دند كه ييك از آنها 

نيز خواهرزاده مريحس��ني موس��وي بود. اينكه اين 

پنج نفر چگونه و توسط چه كس��اين كشته شدند از 

ارساري اس��ت كه هنوز فاش نش��ده، چرا كه نريوي 

انتظامي رساًم اس��تفاده از س��الح گرم را براي مهار 

اغتشاش��گران در آن روز رد كرده است. ثانياً هدف 

قرار گرفنت خواهرزاده موس��وي ميان اين جمعيت 

نش��ان مي دهد اين افراد هدفمند كشته شده اند و 

سناريوي پيچيده اي پشت اين قضيه خوابيده است 

كه شايد در آينده فاش شود.
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اعتراضات خودجوش مردمي گسترده مي شود
انتشار اخبار صحنه هاي بسيار تأثر برانگيز حركات و رفتارهاي افراد معدود 
حامي جنبش سبز و شعارهاي شرم انگيز آنان، آن هم در روز عاشورا باعث تحريك افكار 
و احساسات ديني آحاد مردم شد و آنان را در سراسر كشور عليه سران اغتشاشات اخير 
برآشفت. پس از اين واقعه بر خالف وقايع قبلي كه مراجع كمتر اظهارنظر مي كردند، 

اين بار به صحنه آمدند و هتك حرمت عاشورا را به شدت محكوم كردند.
آيت اهلل س��بحاني و آيت اهلل مكارم و همچنين س��اير علما و مراج��ع طي بيانيه هاي 
جداگانه اي اين حركات وقيحانه و تخريب اموال عمومي را محكوم كردند اما از سوي 

ديگر اين حركات با استقبال زياد رسانه هاي غرب و وهابيون مواجه شد.
روزنامه لبناني الحيات وابسته به وهابيت مي نويسد:»واضح است نظام شيعي ايران در 

حال سقوط است و انتخابي جز تسليم ندارد.«
نسخه اينترنتي روزنامه الرياض نيز در ذيل اخبار و تصاوير اغتشاشات تهران نظرات 
كاربران وهابي خود را منتشر كرد، كه در آنها با اظهار شادماني از درگيري ميان شيعيان 

نسبت به اعتقادات شيعيان و روز عاشورا جمالتي توهين آميز درج شده بود.
رضا پهلوي نيز همگام با موسوي و كروبي طي بيانيه اي با حمايت از اغتشاشگران روز 
عاشورا با مرثيه سرايي براي عزيزانش )!( اين اغتشاشات را جنبش حق طلبانه ملت ايران 
ناميد! در پايان آورده است:»چون هميشه، من پشتيبان شما شيرزنان و دليرمردان 

كهنه ديار تمدن، ايرانمان هستم.«
از فرداي روز عاشورا در هيچ ش��هر كوچك و بزرگي از ايران نبود كه راهپيمايي هاي 
خودجوش در محكوميت هتك حرمت عاشورا صورت نگيرد. صبح، عصر در شهرهاي 
مختلف هزاران نفر به خيابان مي ريختند و با تمام شور و احساس محاكمه فتنه گران 
و سران آنها را خواستار مي ش��دند. به دنبال اين راهپيمايي هاي خودجوش، شوراي 
هماهنگي تبليغات اسالمي بر آن شد تا فراخواني براي يك تجمع هماهنگ در سراسر 
شهرها بدهد و از آنجا كه شايد فاصله اي چند روزه تا جمعه باقي مانده بود اين بار عصر 
چهارشنبه و يك روز كاري كه اكثر مردم سركار هستند انتخاب شد. البته خود شورا از 
آنجا كه انتظار نداشت جمعيتي بسان راهپيمايي هاي سراسري شركت كنند حتي نام 
آن را به جاي راهپيمايي، تجمع گذاشت و محل ميعادگاه مردم نيز بر خالف هميشه به 
جاي ميدان آزادي، ميدان انقالب انتخاب شد، چرا كه فرصت دوروزه امكان هماهنگي 
دستگاه ها و ارگان هاي مختلف و همچنين تبليغات الزم را نداشت، بنابراين امكانات 
براي يك تجمع محدود و شبه راهپيمايي فراهم شد. اما رخدادي كه عصر چهارشنبه 
افتاد باعث شد همه دوستداران، بدخواهان و دشمنان نظام انگشت به دهان بمانند چرا 
كه اين تجمع كه قرار نبود در حد يك راهپيمايي باشد به بزرگ ترين راهپيمايي انقالب 
تا آن روز تبديل شد. جمعيت فشرده مردم از ميدان امام حسين)ع( تا ميدان آزادي با 

شعارهاي كوبنده و يكپارچه، سخت سران فتنه و جنبش سبز را به وحشت انداخت.

خصوصیات تجمع 9 دي
- عالوه ب��ر كميت، اي��ن راهپيمايي ك��ه تحت عن��وان »تجمع 
بزرگ عاشوراييان« برگزار ش��د از چنان كيفيت و ش��وري برخوردار بود 
كه تاريخ انقالب نمونه اش را سراغ نداش��ت و اين كيفيت را فقط مي توان 
با راهپيمايي هاي روز هاي آخر رژيم طاغوت و در آس��تانه پيروزي انقالب 

مقايسه كرد هر چند اين جمعيت بسيار بيشتر از آن تظاهرات ها بود.
- از ديگر خصوصيات اين تجمع اين بود كه مردم بر خالف دفعه هاي قبل كه به 
شعارهاي كلي همچون »مرگ بر منافق« و »مرگ بر ضدواليت فقيه« بسنده 
مي كردند، اين بار شعارهاي خود را صريح كرده و با شعارهايي چون »مرگ بر 

موسوي«، »مرگ بر كروبي« و... خواستار محاكمه فوري اين افراد شدند.
- از ديگر ويژگي هاي بارز اي��ن راهپيمايي عظيم اين ب��ود كه ميان اعالم 
فراخوان شوراي هماهنگي و روز موعود دو روز فاصله بود كه فرصت اندک 

آن مانع از برنامه ريزي  و اطالع رساني مناسب شد.
- اين راهپيمايي بر خالف هميشه كه صبح روز تعطيل برگزار مي شد، در 
عصر يك روز كاري كه اكثريت مردم س��ر كارند و امكان شركت را ندارند 
برگزار شد. اما اين جمعيت عظيم كه حتي قبل از ساعت مقرر يعني 15 گرد 

هم آمده بودند تعجب  برانگيز بود.
- در اين تجمع حتي صدا و س��يما نيز غافلگير ش��د به گونه اي كه امكان 
انعكاس بسياري از صحنه ها را از دست داد. فيلمبرداران رسانه ها در ابتدا 
ميدان فردوسي را به عنوان محل آغاز راهپيمايي براي پوشش انتخاب كرده 
بودند اما جمعيت ميليوني تا ميدان امام حسين ادامه داشت و نهايتاً بالگردها 

توانستند تصاوير كلي از اين رستاخيز عظيم را به نمايش بگذارند.
- اين راهپيمايي از چن��ان عظمتي برخوردار بود كه حتي س��ران فتنه را 
سردرگم كرد و تا چند روز از كوچك ترين عكس العملي خودداري كردند. 
نهايت اينكه موسوي طي يك بيانيه با عقب نشيني تاكتيكي، با اعالم شرط، 

حاضر به پذيرش دولت شد.
در مجموع بايد گفت حماس��ه 9 دي، واقعه اي كم نظير و برگ زريني از تاريخ 
انقالب است و اين پيغام را براي همگان دارد كه نظام اسالمي متكي به سيستم 
تصفيه از درون است و هر گاه احساس كند اعتقادات و باورهايش به خطر افتاده، 
با حضور ميليوني خط بطالن بر همه كجروي ها و انحراف ها كشيده و اصول اوليه 

انقالب را صيقل يافته از درون منجالب بدخواهان بيرون مي كشد.
در تعريف اين حادثه عظيم بايد در يك جمله كوتاه گفت:»حماسه 9 دي تا 

سال ها نظام اسالمي را بيمه ساخت.«

انتشار اخبار 

صحنه هاي بسيار 

تأثر برانگيز 

حركات و 

رفتارهاي افراد 

معدود حامي 

جنبش سبز 

و شعارهاي 

رشم انگيز آنان، 

آن هم در روز 

عاشورا باعث 

تحريك افكار و 

احساسات ديني 

آحاد مردم شد و 

آنان را در رسارس 

كشور عليه رسان 

اغتشاشات اخري 

برآشفت

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


118

ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

دروغ سبز يك ميرحسين موسوی كه همواره در دوران نخست وزيری اش 
پيشتاز سخنسرايی در حمايت از ملت مظلوم فلسطين و 
لبنان بود در انتخابات رياست جمهوری دهم و تنها برای جذب آرای خاكستری، چندين 
مرتبه حمايت از مردم اين دو كشور را زير سؤال برد و در سخنانی شعاری- و غيرمستقيم- 

فقر و كمبودهای كشور را ناشی از حمايت جمهوری اسالمی از اين دو كشور دانست. 

مهندس موسوی در اظهارات انتخاباتی اش گفت:»توزيع  دروغ سبز  چهار
سهام عدالت به ش��كل فعلی را جمع می كنم. اينگونه كه 
امروز سهام عدالت در كشور توزيع می شود بخش خصوصی را با مشكل مواجه می كند.« 
پس از چندی موس��وی در چرخش��ی جالب توجه اظهار كرد:»چيزی كه به آن توجه 
نمی شود اين است كه تمام تعهدات دولت كنونی به دولت های آينده باز خواهد گشت و 

اين دولت هر چيزی را كه امضا كند دولت های بعدی نيز متعهد به اجرا خواهند بود.« 

دروغ سبز  دو موسوی در 
اولين نطق 
تلويزيونی خود- اول خردادماه 88- اظهار 
داش��ت:»اي��ن پ�يش��وازها برای شنيدن 
حرف ها، نقدها و شنيدن مسائل كشور بود و 
اال من ماشين نداشته ام كه شما را جمع كنم 
و پول نفتی در آس�تين نداشته ام و می دانم 
كه شما به خ�اط�ر اين مسائل وارد صحنه 
نمی ش��ويد ب�ل�ك���ه ح�ض�ورت���ان ب�ه 
واس�ط�ه حساسيت نسبت به مسائل انقالب 
است.« يك روز بعد، سايت ميرحسين طی 
اطالعيه ای اع��الم كرد:»مب��ادی حركت 
اتوبوس ها به مقصد ورزشگاه 12 هزار نفره 
آزادی برای شركت در مراسم بزرگداشت 
دوم خرداد با حضور خاتمی اعالم شد. اين 
ميتينگ انتخاباتی برای حمايت از نامزدی 
مهندس موسوی برگزار خواهد شد. مبادی 
حركت اتوبوس ها به مقصد ورزشگاه آزادی 
به اين شرح است: ولی عصر �� سرچهارراه 
وليعصر �� خ بزرگمهر )اميركبير(، كيلومتر 
20 ج��اده امام رضا)ع( ش��هر پاكدش��ت 
)پرديس ابوريحان(، بزرگراه خليج فارس �� 
نرس��يده به عوارضی قم، خروجی دانشگاه 
آزاد)پرديس مركزی(، بلوار كش��اورز- خ 
عبداهلل زاده �� دانشكده شماره يك پزشكی 
ش��اهد، بزرگراه جالل آل احمد �� زير پل 
گيشا )تربيت مدرس(، اتوبان همت �� غرب 
به شرق �� بعد از تقاطع اتوبان شيخ فضل اهلل 
�� برج ميالد-)علوم پزشكی ايران(، دهكده 
المپيك �� ميدان دهكده �� فلكه ورزش- 

عالمه طباطبايی-)پردي��س مركزی(، خ 
شريعتی �� سه راه ضرابخانه �� خ گل نبی �� 
دانشگاه علوم اجتماعی و ارتباطات عالمه 
طباطبايی، بزرگراه چمران �� پل مديريت 
�� روبه روی دانشگاه امام صادق)ع( خ عالمه 
طباطبايی �� )دانشكده ادبيات(، خ وليعصر 
�� جن��ب بيمارس��تان دی ���� خ نظامی 
گنجوی �� جنب كوچه 7 پيكر )دانشكده 
مديريت(، خ شهيد بهشتی )عباس آباد( �� 
خيابان احمدقصير )بخارست(، ده ونك �� 
خ شيخ بهايی �� كوی دانش��گاه الزهرا، خ 
وليعصر �� روب��ه روی بزرگمه��ر �� جنب 
دانشگاه اميركبير )دانشگاه هنر(، خ مفتح �� 
خ ورزنده �� جنب ورزش��گاه شيرودی �� 
دانشكده سينما و تئاتر )دانشگاه هنر(، خ 
ش��ريعتی �� نرسيده به پل س��يد خندان 
)دانش��كده برق(، ونك، خيابان مالصدرا، 
هت��ل  جن��ب  پردي��س،  خياب��ان 
پرديس)دانشكده مكانيك(، انتهای اتوبان 
وفادار شرقی دو راهی رهبر، بلوار دانشجو 
)دانش��كده هوا فضا(، ولنج��ك �� ميدان 
دانشگاه )شهيد بهشتی(، ولنجك �� بلوار 
دانشگاه )علوم پزشكی شهيد بهشتی(، خ 
ش��ريعتی �� جن��ب حس��ينيه ارش��اد، 
بيمارستان مفيد )شهيد بهشتی / پرستاری 
و مامايی(، اتوبان خليج فارس �� نرسيده به 
پل هوايی مرقد امام �� مجتمع يادگار امام 
)آزاد شهرری(و... از ذكر نام مابقی مسيرها 
به دليل پرهيز از اطاله نوشتار چشمپوشی 

می كنيم. 

دروغ سبز  سه مير حسين  
ي  س��و مو
بيست و يكم ارديبهشت 88 گفت: »من اگر 
در اين بيست سال سكوت كرده بودم به اين 

دليل بود كه احس��اس خطر نكرده و وارد 
مسائل سياسي نمي ش��دم«. يك روز بعد، 
خود او تصريح كرد: »بيست سال سكوت 

نكردم، بلكه از رسانه محروم شدم«.

32   دروغ سبز
 خانواده دروغ سه عضو بیشر نداشت. »دروغ بزرگ« پدر بود 

و »دروغ شاخدار« مادر. »دروغ سیزده« هم تنها فرزند این 

خانواده بود. اما 22 خرداد 88 دومین فرزند این خانواده به دنیا 

آمد که برای آن نام »دروغ سبز« را برگزیدند. 

دروغ بزرگ، اصطالح و تکنیکی است در پروپاگاندا، که اولین 

بار آدولف هیتلر از آن اس��تفاده کرد. این تکنیک تبلیغاتی، 

بیشرین کاربرد را در عامل سیاست و بازی های سیاسی دارد. 

آدولف هیتلر در کتاب »نربد من« می گوید: مردم شکست آملان 

در جنگ جهانی اول را به این دلیل پذیرفتند که یهودی های پر 

نفوذ در مطبوعات از این تکنیک استفاده کردند. از نظر او این 

روش مستلزم آن است که دروغ باید چنان بزرگ باشد که هیچ 

کس باور نکند. بعدها یوزف گوبلز که وزیر تبلیغات هیتلر بود 

این تئوری را با کمی تغییر بدین گونه بیان کرد که »دروغ بزرگ 

یکی از روش های تبلیغاتی مورد اس��تفاده انگلستان است. 

انگلیسی ها یک دروغ بزرگ می گویند و تحت هر رشایطی بر 

تکرار آن پافشاری می کنند.« 

و اما دروغ سیزده. روز دروغ آوریل یا دروغ 13 در بسیاری از 

کشورها به عنوان یک روز ویژه با گفنت دروغ هایی به شوخی 

در یکم آوریل گرامی داشته می شود. 

این مراسم در کشور ما س��یزدهم فروردین انجام می شود و 

به همین جهت به دروغ 13 معروف ش��ده است. در برخی 

کش��ورها از جمله بریتانی��ا، اتریش، نیوزیلن��د و زیمبابوه، 

دروغگویی در این روز از صبح تا ظه��ر ادامه پیدا می کند و 

 April( »شخصی که پس از ظهر دروغ بگوید »احمق آوریل

Fool( لقب می گیرد. 

ش��اید کس��ی فکرش را منی کرد که چهارمین عض��و خانواده 

دروغ ها در فرایند انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران متولد 

شود و نام »دروغ سبز« را بر آن بگذارد. دروغ سبز برخالف 

برادرش »دروغ سیزده یا هامن دروغ آوریل« -که اگر کسی 

بعد ازساعات ظهر دروغ بگوید احمق آوریل لقب می گیرد � 

گویا قرار نیست پایانی داشته باشد؛ زیرا با آن که 31 میلیون و 

525 هزار و 920 ثانیه)پانزدهم خرداد89( از ظهر اعالم نتایج 

انتخابات می گذرد اما کامکان ادامه دارد!

رسمنشأ همه دروغ ها »من« است و رسمنشأ دروغ های سبز 

نیز »من« بود اما نه یک »من« بلکه چند »من«. پروژه »من« را 

شیخ مهدی کروبی کلید زد. نزدیک به 9 ماه تا انتخابات ریاست 

جمهوری دهم زمان باقی بود که مهدی کروبی پرچم حزب 

اعتامد ملی را باال گرفت و اعالم کرد که »من می آیم«. روزها 

می گذشت و او »من« خود را حفظ می کرد:»من در عرصه تا 

لحظه آخر می مانم«، »من ب��ه نفع هیچکس کنار منی روم«، 

»من برای پیروزی آمده ام«، من، من، من، و باز هم من. 

دومین ش��خصیتی که به پروژه »من« پیوست، سید محمد 

خامتی بود که با پرچم اصالحات اظه��ار کرد:»من می آیم«. 

خامتی زمانی در »من« خود مردد ش��د که زمزمه های آمدن 

میرحسین موسوی به گوشش رسید. او این تردید را در سفری 

که به ایالم داش��ت آش��کار کرد:»یا من می آی��م یا مهندس 

موسوی.«  تردیدها »من« خامتی و »من« موسوی را به جلسه 

پشت درهای بسته کشاند. جلسات نتیجه نداد و دو »من« 

دیگر از اردوگاه دوم خرداد پا به عرصه انتخابات گذاش��تند. 

اینگونه ب��ود که بازی »من ه��ا« آغاز ش��د و اینگونه بود که 

هواداران افراطی این سه »من«، آن ها را ناخودآگاه به بازی در 

»فینال دروغ سبز« کشاندند ؛ چند منونه از دروغ های سبز را 

با هم مرور می کنیم.
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بازخواني عمده ترین ادعاهاي غیر واقعي جریان فتنه از انتخابات 88

یا من می آیم 

یا مهندس 

موسوی.«  

تردیدها »من« 

خامتی و »من« 

موسوی را به 

جلسه پشت 

درهای بسته 

کشاند. جلسات 

نتیجه نداد و 

دو »من« دیگر 

از اردوگاه دوم 

خرداد پا به 

عرصه انتخابات 

گذاشتند
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7 تري 88 - تأكيد كرويب بر رضورت ابطال انتخابات و انتقال مسئوليت تأييد انتخابات 

به رهربي 

7 تري 88 - بازداشت 8 تن از كارمندان ايراين سفارت انگليس به دليل طراحي آشوب

دروغ سبز  پنج موس��وی در مناظره با احمدی نژاد گفت:»آقای هاشمی و 
خاتمی چه ربطی به من دارند؟«. چن��د روز بعد، كروبی در 
مناظره با احمدی نژاد با صراحت اظهار كرد:»دوره پيش آقای هاشمی رقيب من شد، اين دور 
هم من را تاييد نمی كند آقاي  موسوی را تاييد می كند. افزون بر اين، ابطحی در دادگاه خود 
خاطرنشان كرد:»موسوی، خاتمی و هاشمی هم قسم شده اند كه همديگر را تنها نگذارند.« 

دروغ سبز  هفت ساعت 23 و 30 دقيقه ش��ب جمعه 22 خرداد 88؛ در 
حالی كه رأی گيری هنوز در برخی شعبه ها ادامه داشت 
و آرا هنوز شمرده نشده بود ميرحسين موسوی در يكی از برج های شمال پايتخت بر 
صندلی كنفرانس خبری تكيه زد و خودش را پيروز انتخابات با كسب اكثريت قاطع آرا 

اعالم كرد!او از هوادارانش خواست خود را برای برگزاری جشن پيروزی آماده كنند. 

دروغ سبز  شش موس��وی در جريان تبليغات، احمدی نژاد را رمال ناميد. از 
سوی ديگر، رئيس ستاد ميرحسين اعالم كرد: موسوی 30 

ميليون رای می آورد! اين آينده گويی و پيش بينی رئيس ستاد او را چه بايد ناميد؟

پيش از انتخابات، موسوی در يكی از فيلم های تبليغاتی  اش  دروغ سبز   هشت
در رسانه ملی گفت:»برخورد منطقی و قاطع با يك پديده 
ناروا يك مسأله است و اينكه ما بعضی از مرزها را درنورديم و به فراتر از آن برويم و با اين كار 
انسجام ملی را دچار آسيب كنيم و ارزش های بنيادی خودمان را مورد تهديد قرار بدهيم 
يك مسأله ديگر است.« اما روز شنبه پس از انتخابات به رغم آن كه از برخورد منطقی سخن 
گفته بود با صدور بيانيه ای ضمن شعبده بازی خواندن نتايج انتخابات، آن را نشانه حاكميت 
استبداد و دروغ دانسته و اظهار داشت كه تسليم اين شرايط نخواهد شد. او ضمن ادعای 
تقلب در انتخابات، از كليدواژه ه��ای ديگری همچون »خيانت ب��ه آراي مردم«، »نتايج 

بهت آور«، »بازی بزرگ« و »مبارزه با شورش دروغ« در اين بيانيه استفاده كرده بود. 

پي��ش از انتخاب��ات، موس��وی در مناظ��ره تلويزيونی اش با  دروغ سبز  نه
احمدی نژاد گفت: »آدمی كه خودمحور نباشد از قانون فرار 
نمی كند بلكه از آن استقبال می كند و حتی اگر آن قانون را دوست نداشته باشد از راه قانون 
مشكلش را حل می كند. از بی قانونی، حتماً ديكتاتوری، فقر، فساد و تبعيض زاييده می شود.«  
اما پس از انتخابات، موسوی با زير پا گذاشتن تمام اظهاراتش در باب قانونگرايی و احترام به 
قانون، پس از آنكه نتيجه انتخابات را به س��ود خود نديد عليه ساختارهای قانونی انتخابات، 
شورای نگهبان و وزارت كش��ور ش��ورش كرد و با فراخوان به هوادارانش، خيابان ها را مأمن 
قانون شكنی و هرج و مرج ساخت. او كه پيش از انتخابات گفته بود:»آدمی كه خودمحور نباشد 

از قانون فرار نمی كند«، نه تنها از قانون فرار كرد بلكه قانون را متهم به »تقلب« ساخت. 

پيش از انتخابات، مهندس موس��وی در يك��ی از فيلم های  دروغ سبز ده
تبليغاتی اش در رسانه ملی برای جذب آرای بسيجی ها تصريح 
كرد: »من از بسيجی ها تشكر می كنم. بنده هم يك بس��يجی هستم و از بسيجيان حمايت 
می كنم«. اما پس از انتخابات، ميرحسين موسوی پس از شكست در انتخابات انواع انگ ها و 

تهمت ها را متوجه نيروهای بسيجی كرده و از آنان با عنوان »نيروهای خودسر« ياد كرد!

قب��ل از انتخاب��ات، موس��وی در روزگار  دروغ سبز  يازده
نخس��ت وزيری اش در يك��ی از س��خنرانی ها 
خاطرنشان كرد:»نهضت انقالب اسالمی يك نهضت ايمانی است كه كرامت های 
انسانی را به ايرانيان عرضه كرده اس��ت. ما نمی توانيم و نبايد به ارزش های اين 
نهضت ايمانی پشت كنيم.« او همچنين در روزهای تبليغات انتخاباتی رياست 
جمهوری در جمع تعدادی از جوانان گفت:»وقتی اين ش��ال سبز بر گردن من 
انداخته می ش��ود احس��اس خاصی دارم كه اين نماد اهل بيت است و وظيفه 
سنگينی بر دوش من و همه كسانی كه اين پرچم را در دست دارند گذاشته شده 
است.«  از مهم ترين و برجسته ترين ارزش های نهضت ايمانی انقالب اسالمی، 
ارزش��ی به ن��ام »واليت فقيه« اس��ت ك��ه ام��ام)ره( درخصوص اي��ن ارزش 
فرمود:»پشتيبان واليت فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبی  نرسد.« با اين حال، 
آقای موسوی به رغم تأكيدات مكرر رهبر انقالب )ولی فقيه( برای پايان دادن به 
اغتش��اش ها و حوادث پس از انتخابات، بدون اعتنا ب��ه رهنمودهای ولی فقيه، 
هواداران خود را به ادامه اعتراض ها فراخوانده و می خواند. با آنكه رهبر انقالب، 
صحت و سالمت انتخابات را تأييد كرده و اعالم داشتند كه »جمهوری اسالمی 
اهل خيانت به آرای مردم نيست«، »تقلب در حد 11 ميليون امكانپذير نيست« و 
»مخدوش دانستن نتيجه انتخابات يك جرم بزرگ است« اما مهندس موسوی 

كماكان اتهام »تقلب« را برای تهييج و تحريك هوادارانش تكرار می  كند!

پيش از انتخابات، آقای موسوی در فيلم تبليغاتی  دروغ سبز   دوازده
خود گفت:»حضور خودمان، اين حضور سبز و پر از 
معنويت و نورانيت و همراه با تعادل و احترام به مقررات و هنجارهای دينی و اعتقادی 
را بايد حفظ كنيم. ما رنگ سبز را به عنوان نمادی كه رنگ اهل  بيت)ع( است انتخاب 
كرديم تا متمسك بشويم به اخالق و رويه آن عزيزان.«  اما پس از انتخابات، عبور 
آقای موسوی از قانون و خروج او از تعادل و احترام به مقررات سبب شد تا سبزهای 
هوادار او در روز قدس در حالی كه از رنگ سبز- اين نماد اهل بيت)ع(- به شكل های 
زننده ای)الک سبز، رژ سبز و... ( استفاده كرده بودند، ضمن روزه خواری در مألعام 
فرياد »اسالم زدايی« برآورند كه:»جمهوری ايرانی، می  خواهيم، می خواهيم«. در 
روزهای پيش از انتخابات نيز، تصاويری از رقص دختران حامی موسوی با شال و 

روسری و مانتو و مچ بند سبز در حين سخنرانی خود آقای موسوی موجود است. 

قبل از انتخابات، در فيلم تبليغاتی، شيخ مهدی  دروغ سبز   سيزده
كروبی روبه روی كرباسچی )معاون اول كروبی كه 
به موسوی رأی داد!( نشسته و می گويد:»مطمئناً از كاری كه تحريك كند، كاری 
كه دشمن تراشی كند، كاری كه ضربه به منافع ملت باشد به شدت پرهيز می كنم.«  
ولی پس از انتخابات، مهدی كروبی با اظهارات خود در جاده تحريك افكار عمومی 
قدم برداشت و نه تنها برای نظام و انقالب دشمن تراش��ی كرد بلكه به همراهی 
موسوی با تهمت تقلب، به تعبير رهبر انقالب »از نظام هتك حرمت و حيثيت« 
كردند. اقدامات كروبی و موسوی، كاخ سفيد و همراهانش را تشويق كرد تا عليه 

منافع ملی ايران با انرژی و انگيزه بيشتری قدم بردارند. 

موسوی در 

جریان تبلیغات  

احمدی نژاد را 

رمال و خیالباف 

نامید، از سوی 

دیگر رئیس ستاد 

میرحسین اعالم 

کرد: موسوی 

30 میلیون رأی 

می آورد! این 

آینده گویی و 

پیش بینی رئیس 

ستاد او را چه 

باید نامید؟
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ستادهای 

موسوی و کروبی 

با ارائه لیستی 

مدعی شدند 

در اغتشاشات 

پس ازانتخابات 

72 نفر کشته 

شده اند. این 

لیست اولین بار 

در سایت حزب 

مشارکت منترش 

و از آنها به عنوان 

»72 شهید جنبش 

سبز« نام برده 

شد

عصر شنبه 30 خرداد، در خيابان كارگر شمالی، تقاطع 
دروغ سبز  نوزده

خيابان شهيد صالحی و كوچه خسروی قتلی رخ داد كه 
حواشی بسياری را به دنبال داشت و هنوز هم با گذشت يك سال از اين ماجرا، حاشيه ها 
كماكان ادامه دارد. مقتول اين قتل، خانم ندا آقا سلطان بود كه به ضرب گلوله كشته 

شد. 
بالفاصله پس از اين اتفاق، فيلم آن با نام »گزارش يك مرگ در تهران« از شبكه های 
خارجی به طور گسترده پخش و موج جديدی از تبليغات ضد ايرانی آغاز شد. چند روز 
گذش��ت تا اين كه فردی به نام آرش حجازی - به عنوان شاهد ماجرا - در مصاحبه با 
بی بی سی انگشت اتهام را به سوی نظام نشانه رفت. در مورد اين قتل و ادعاهای آرش 

حجازی زوايای پنهان بسيار و پرسش های زيادی وجود دارد. 
آيا ورود حجازی چند روز قبل از اين ماج��را به تهران، حاضر بودنش در محل و 
بازگشت سريع وی به انگليس را می توان اتفاقی دانست؟ حجازی مدعی است 
حاضران در صحنه، ض��ارب را گرفتند اما او را ره��ا كردند!پس چرا هيچ فيلم و 
عكسی از ضارب و اس��لحه اش وجود ندارد؟ در حالی كه ضبط فيلم قتل خانم 
آقاسلطان از چند زاويه گوناگون صورت گرفته و پخش هم شده است!اما پرسش 
مهمی كه پاس��خ به آن می تواند قتل اين خانم را رمزگشايی كند اين است كه 
چرا بايد يك دوربين فيلمبرداری ندا را حدود يك ساعت تعقيب كند؟ چرا بايد 
دانشگاه آكسفورد بورس��يه تحصيلی به نام ندا تصويب و اعطا كند؟ چرا باراک 
اوباما جايزه صلح نوبل خود را با ندا تقسيم می كند؟ چرا آمريكا اقدام به ساخت 

مجسمه اين خانم می كند؟

به مرور زمان تعدادی از افرادی كه س��تادهای  دروغ سبز   پانزده
موسوی و كروبی مدعی كشته شدن آنها بودند 
زنده از آب در آمدند!اما هدايتگران جريان اغتشاش برای الپوشانی گافی كه داده 
بودند، مدعی شدند كه اين افراد زنده نشده اند و زنده جلوه دادن آنها، ترفند نظام 

برای مخدوش كردن ليست شهدا و بدنام كردن دوم خردادی ها بوده است!

س��تادهای موس��وی و كروبی با ارائه ليستی  دروغ سبز   چهارده
مدعی شدند در اغتشاشات پس ازانتخابات 72 
نفر كشته شده اند. اين ليست اولين بار در سايت حزب مشاركت منتشر و از 
آنها به عنوان »72 شهيد جنبش سبز« نام برده ش��د. انتخاب عدد 72 از 
سوی دوم خردادی ها بسيار هوش��مندانه و برای تداعی 72 شهيد كربال 

صورت گرفته است.

اتاق دروغ س��ازی معترضان، ب��رای گرم نگه  دروغ سبز   شانزده
داش��تن ح��رارت اغتش��اش نيازمن��د خلق 
سوژه های ساعت به ساعت و روز به روز بودند. از همين رو، دروغ سبزی به نام 
»توهين به معترضان« را آفريدند. در حقيقت در ورای اين دروغ سبز يعنی 
»خس و خاش��اک خواندن معترضان توس��ط رئيس جمهور«، اين نكته 
روانشناسانه نهفته بود كه به هواداران موسوی تلقين كنند كه نه تنها رأی 

شما را تباه كرده اند بلكه به شما توهين هم می كنند. 
با انتشار اين سوژه، موجی از تبليغات رسانه ای آغاز شد. البته در اينكه فردی در 
مقام رئيس جمهور به ويژه در شرايط خاص بايد توجه ويژه ای به انتخاب واژه ها 
داشته باش��د، ش��كی نيس��ت اما اصل ماجرا اين بود كه احمدی نژاد عصر روز 
يكشنبه 24 خرداد در تجمع هوادارانش در ميدان ولی عصر تهران، طی سخنانی 
حساب اغتشاش��گران را از هواداران نامزدها جدا كرد و آش��وبگران را »خس و 
خاش��اک« ناميد. او گفت:»در انتخابات ايران 40 ميليون نفر خودشان بازيگر 
اصلی و تعيين كننده اصلی بوده اند. حاال چهار تا خس و خاشاک اين گوشه ها 
كاری می كنند بدانيد اين رودخانه زالل ملت جايی برای خودنمايی آنان نخواهد 
گذاشت. 70 ميليون ملت ايران و 40 ميليون ش��ركت كننده در انتخابات همه 
عزيزند، همه ملت ايرانند و همه همدلند و دولت، خادم همه آنان و در خدمت 
همه آنهاست. رقابت ها به پايان رسيد و دوره دوستی ها و ساختن ها آغاز شد.« 

هفتم مرداد م��اه- چهل و هف��ت روز پس از  دروغ سبز   هفده
انتخابات- بود ك��ه مهدی كروبی با ارس��ال 
نامه ای به هاشمی رفسنجانی ادعاهای عجيب و غريبی را درباره تجاوز به 
دستگيرشدگان اغتشاشات در زندان و شكنجه وحشتناک آنان مطرح كرد.  
انتش��ار اين نامه موجی از التهاب را در كش��ور آفريد  و با استقبال و مانور 
تبليغاتی گسترده رسانه های غرب مواجه شد. كروبی گفت كه مستندات 
كافی برای اثبات ادعاهای خود دارد و اگر خالف آن ثابت شد، رسماً از ملت 
عذرخواهی می كند. دستگاه های مسئول كشور و در رأس آنها قوه قضائيه 
رسيدگی به اين ادعاها را در دستور كار خود قرار دادند. كميته سه نفره ای 
متشكل از ابراهيم رئيس��ی معاون اول رئيس قوه قضائيه، محسنی اژه ای 
دادستان كل كشور و علی خلفی رئيس حوزه رياس��ت قوه قضائيه مأمور 
تحقيق در اين باره شدند. گزارش مشروح اين كميته 21 شهريور ماه منتشر 
و مشخص شد ادعاهای مهدی كروبی صحت نداشته است. كروبی پس از 
انتش��ار گزارش كميته تحقيق اظهار ك��رد كه در نام��ه اش نگفته چنين 

رويدادهايی حتماً اتفاق افتاده بلكه شنيده های خود را نقل كرده است!

مهدی كروبی كه وعده داده بود در صورت صحت  دروغ سبز   هجده
نداش��تن ادعاهايش درباره تجاوز ب��ه زندانيان 
سياسی و شكنجه شديد آنان، از ملت عذرخواهی می كند، پس از انتشار گزارش 

كميته تحقيق، اصاًل به روی خود نياورد و از مردم ايران عذرخواهی نكرد. 

نشريه »فارين پاليسی« وابسته به محافل صهيونيستی  دروغ سبز بيست
در يك دروغ مضحك س��بز و در گرماگرم اغتشاشات، 
خانم زهرا رهنورد- همسر ميرحسين موسوی- را به عنوان سومين متفكر جهان در 
سال 2009 معرفی كرد. اين انتخاب در حالی بود كه از خانم رهنورد هيچ مقاله علمی 
يا كتابی وجود ندارد كه مثل مقاالت پروفسور حسابی كه نظريه نسبيت اينشتين را 
مورد انتقاد قرار داد، توانسته باشد در رد يا تكميل يك نظريه جهانی عرض اندام كند. 
البته شايد منظور فارين پاليسی از انتخاب خانم رهنورد به عنوان سومين متفكر جهان 
اين جمله تاريخی او باش��د كه پس از انتخابات در مصاحبه با بی بی سی تمام سند و 
مدرک خود را مبنی بر تقلب در انتخابات اينگونه فاش كرد:»در اينكه در انتخابات تقلب 
شده همين بس كه مهندس موس��وی در لرس��تان كمتر از احمدی نژاد رأی آورده. 
مهندس موسوی داماد لرستان است مگر می شود لرها به داماد خودشان رأی ندهند؟«  
البته زمانی كه اين نشريه با موج سنگينی از پرسش ها و سرزنش ها روبه رو شد، سوزان 
گالسر دبير اجرايی فارين پاليسی اعتراف كرد اين انتخاب پايه علمی و منطقی ندارد 

و بيشتر جنبه نمادين دارد. 

دايره دروغ های سبز آن قدر باز شد كه نماز جمعه را هم در  دروغ سبز بيست ويك
بر گرفت. س��بزها از مدت ها پيش جوس��ازی و تبليغات 
گسترده ای را آغاز كرده و هواداران خودشان را به شركت در نماز جمعه پايتخت به امامت 
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی فراخواندند. تبليغات برای اين مراسم كه آن را »نمازجمعه 
سبز« ناميده بودند آن قدر وسيع و حجيم بود كه حتی شبكه های ضدانقالب هم برای 
نخستين بار مردم را به شركت در نمازجمعه دعوت می كردند!برخی سايت های سبز هم 
آموزش آداب اين نماز را در رأس برنامه های خود قرار دادند. 26 تيرماه فرارسيد و سبزها 
پا به وادی نمازجمعه گذاش��تند.  اما گويا نماز آنها سبك و س��ياقی ديگر داشت! برای 
نخستين بار، در تأييد سخنان خطيب جمعه كف و سوت زده شد! نماز خواندن مختلط �� 
دختری و پسری- تعدادی از سبزها نيز از ديگر ويژگی های اين نمازجمعه سبز بود. اين 
را هم اضافه كنيد كه برخی از سبزها با كفش نماز خواندند!با اين اوصاف، كاماًل بجا بود كه 

اين مراسم، »نماز جمعه اولی ها« نام گرفت.

»اعترافات بازداشت شدگان تحت شكنجه و قرص های  دروغ سبز بيست ودو
روانگردان بوده است«؛ اين اتهام، هفدهمين دروغ سبزی 
است كه در كارنامه آشوبگران ثبت شده است. انتشار اين سوژه هم با استقبال و بازتاب 
رسانه ای وسيع رس��انه های خارجی روبه رو ش��د. اين بازتاب ها زمانی شدت و رنگ 
بيشتری گرفت كه دفتر آيت اهلل هاشمی با انتشار بيانيه ای عنوان داشت:»معلوم نيست 

چنين مطالبی در چه شرايط و مالحظاتی بيان شده است.«
 آتش تبليغات رس��انه ای در اين بازه زمانی شعله ورتر ش��د كه موسوی هم اعترافات 
متهمان را حاصل رنج آنان در مدت حبس و اجبار اعتراف گيران و شكنجه گران آنان 
خواند. با اوج گرفتن اين س��وژه، برخی متهمان از جمله محمدعلی ابطحی و محمد 
عطريانفر، اين ادعاها را كاماًل رد كرده و اهانت آميز خواندند. ساير متهمان نيز در پس 
از آزادی از زندان، در ديدارهای خود با سران دوم خرداد، بر صحت اظهارات خود در 

دادگاه تأكيد كردند.  w
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8 تري 88 - تأييد نهايي سالمت انتخابات توسط شوراي نگهبان 

8 تري 88 - رئيس جمهور در نامه اي به رئيس قوه قضائيه خواستار رسيدگي جدي 

به قتل مشكوك ندا آقاسلطان شد 

ش��عار »اهلل اكبر«، ديگر دروغ بزرگ سبزهاست. حتماً  دروغ سبز  بيست وسه
می پرسيد مگر می شود »اهلل   اكبر« دروغ باشد؟! اهلل اكبر 
فی نفسه صادقانه ترين عبارتی است كه سرشار از حقيقت است و كسی كه اين شعار 
را سر می دهد نبايد پا در وادی دروغ بگذارد. سبزها در حالی كه حريم های اسالمی را 
در ارتباطات محرم و نامحرم پاس نمی داشتند و پشت سر هم يك دروغ می آفريدند دم 

از اهلل اكبر می زدند!

سران دوم خرداد- خاتمی، موسوی و كروبی- همواره خود  دروغ سبز  بيست و چهار
را رهرو امام)ره( و انديشه های او معرفی كرده و كماكان 
نيز معرفی می كنند. اين در حالی اس��ت كه در جريان تظاهرات هواداران س��بز دوم 
خردادی ها، عكس امام)ره( پاره شد. تندروها تنها به پاره كردن عكس اكتفا نكرده و 

آن را به آتش كشيدند. 

در بحبوحه اجرای پروژه كشته سازی، عكسی در صفحه  دروغ سبز  بيست و پنج
انقالب سبز فيس بوک منتشر شد و سبزها ادعا كردند كه 
اين عكس متعلق به تعدادی از سبزهای كشته شده در درگيری با مأموران انتظامی 
اس��ت. ادعای س��بزها در حالی بود كه اين عكس پيش از آن در س��ايت ضداسالمی 
avideditor به عنوان تصوير افراد كشته شده طی بمباران در عراق به نقل از نشريه 

The New England Journal of Medicine منتشر شده بود. 

سبزها كه از هر فرصتی برای ريختن به خيابان و يا اجرای  دروغ سبز بيست و شش
نمايش های سياسی استفاده می كردند، ضمن فراخوان 
هواداران خود برای برپايی جشن تولد ميرحسين موسوی، دست به كار جعل تاريخ 
تولد ميرحسين شدند! آنها با اظهار اينكه مهندس موسوی 7 مهر 1320 به دنيا آمده، 
اعالم كردند كه هفتم مهرماه برای او جشن تولد می گيرند. اين در حالی بود كه تاريخ 
تولد موسوی، 11 اس��فند 1320 است. پس از برمال ش��دن اين دروغ از سوی سايت 

»جوان آنالين« يك برگ سبز دروغين ديگر به كتاب سبزها افزوده شد. 

بيست و سوم آذرماه، سايت های حامی جريان سبز، برای  دروغ سبز بيست و هفت
بهره برداری سياسی، جمالتی از امام)ره( را مورد استناد 
قرار داده و منبع اين جمالت را كتاب صحيفه نور معرف��ی كردند. آنها اين جمالت را با 
سرعت و در حجم گس��ترده ای از طريق ايميل برای كاربران اينترنتی ارسال كردند. اما 
بالفاصله پس از استعالم دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف از موسسه تنظيم و نشر آثار 

امام)ره( در اين مورد آشكار شد كه جمالت منقول از سوی سبزها جعلی است.

سايت »نداي 

سبز اميد« 

نزدیک به 

مريحسني موسوي 

با انتشار خربی 

مدعی شد که 

حكم اعدام فردي 

به نام محمدامني 

وليان از 

بازداشت شدگان 

آشوب هاي روز 

عاشورا با فتواي 

حرضت آيت الله 

مكارم شريازي 

صادر شده است

دروغ سبز  بيست و هشت اين بار اتاق دروغ پردازی سبزها قم را نشانه 
گرفت و به يكی از مراجع تقليد دروغ بس��ت. 
پس از حوادث روز عاشورا و حضور مخل آرامش و نظم برهم زن تعدادی از 
س��بزها در ميان صفوف عزاداران، تعدادی از آنان توسط مأموران نيروی 

انتظامی بازداشت شدند. 
چندی بعد، سايت »نداي سبز اميد« نزديك به ميرحسين موسوي با انتشار 
خبری مدعی شد كه حكم اعدام فردي به نام محمدامين وليان از بازداشت 
شدگان آشوب هاي روز عاشورا با فتواي حضرت آيت اهلل مكارم شيرازي صادر 
شده اس��ت. اين خبر با واكنش و تكذيب دفتر اين مرجع تقليد مواجه شد. 
دفتر آيت اهلل مكارم شيرازی بيانيه ای را در اين مورد صادر و اعالم كرد:»با 
توجه به انتشار خبري به اين مضمون كه »خبرنگار نداي سبز آزادي مطلع 
شده است در پرونده اين دانشجوي 20 س��اله محكوم به اعدام به سخنان 
آيت اهلل مكارم ش��يرازي درباره محارب بودن حرمت ش��كنان روز عاشورا 
استناد شده است«  و در مورد  سوء استفاده گسترده افراد معلوم الحال كه 
همواره و به هر بهانه اي در صدد ضربه زدن به نهاد مقدس مرجعيت شيعه 
بوده و هستند، پاسخ دفتر حضرت آيت  اهلل العظمي مكارم شيرازي )مدظله( 
نظر معظم له در اين خصوص از اين قرار اس��ت: ما مطلقاً چنين فتوايي در 
باره چنين اشخاصي نداده ايم و اين ش��يطنتي است كه بعضي از سايت ها 
انجام داده اند. ان شاءاهلل طبق موازين اسالم عمل كنيد و عجوالنه قضاوت 
نفرماييد؛ خداوند همه را مشمول لطف خود قرار دهد. در ضمن ما مي دانيم 
بعضي از جوان ها تحت تأثير هيجانات خاصي دست به بعضي از خشونت ها 
زده اند كه بايد آنها را ارشاد و راهنمايي كرد و در صورتي كه وابسته به گروهاي 

خاص فاسد و مفسد بيگانه نباشند؛ مشمول عفو واقع شوند.« 

بالفاصله پس از اين بيانيه، »سايت كلمه« پايگاه  دروغ سبز  بيست و نه
رسمي اطالع رسانی ميرحسين موسوي در اين 
باره نوشت:»پيش تر برخي س��ايت هاي خبري كه گويا دسترسي به پرونده 
داشته اند )!( حكم اعدام محمد امين وليان، دانشجوي 20ساله دانشگاه دامغان 
را با استناد به فرمايشات حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شيرازي درباره محارب 
بودن حرمت ش��كنان روز عاش��ورا اع��الم كرده بودن��د كه خوش��بختانه با 
موضع گيري صريح ايش��ان روش��نگري الزم صورت گرفت.«  سايت رسمی 
ميرحسين موس��وی، به جای عذرخواهی از آيت اهلل مكارم شيرازی و مردم، 
دروغ س��بز ديگری خلق كرد و آن اين بود كه مدعی ش��د سايت های حامی 

جريان سبز به پرونده محمد امين وليان دسترسی داشته اند!

پس از آنك��ه دفتر آيت اهلل مكارم ش��يرازی با  دروغ سبز سي
صدور بيانيه، دروغ گويی سبزها را برمال كرد، 
آنها تالش كردند از مؤخره اظهارات اين مرجع تقليد سوء استفاده كرده و 
اظهار نظر ايشان مبني بر ارش��اد و راهنمايي و عفو بازداشت شدگان غير 
وابسته به گروه هاي خاص فاسد و مفسد بيگانه را به معناي همسويي اين 

مرجع تقليد با خود بازتاب دادند. 

»ما بيش��ماريم« را نيز به مجموعه دروغ های  دروغ سبز سي و يك
سبز اضافه كنيد. تندروهای حامی جريان سبز 
كه دست به اغتش��اش می زدند با آنكه عده معدودی بودند اما در راستای 
آموزه های جين ش��ارپ- تئورس��ين انقالب های مخملی- همواره مدعی 
می شدند كه بيشمار هستند. جين شارپ به افرادی كه در پی انقالب مخملی 
در كشورهای خود هستند، سفارش می كند كه برای تضعيف روحيه طرف 
مقابل و تقويت روحيه هواداران انقالب مخملی در تعداد خود بزرگنمايی و 

مبالغه كنند. 

چندی پيش- ارديبهشت ماه 89- در دانشگاه  دروغ سبز سي و دو
صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی برای تجليل 
از دانشجويان نخبه همايشی برگزار شد كه برخی شخصيت های سياسی و 
نظامی در آن حاضر شدند. سايت های سبز مدعی شدند كه توانسته اند روی 
ماشين سردار عزيز جعفری- فرمانده سپاه پاسداران- رنگ سبز بپاشند. اما 
كمی بعد، دانشجويان دانشگاه خواجه نصير ريختن رنگ سبزروی ماشين 
سردارجعفری را يك دروغ خنده دار خواندند. گاف ديگر سبزها در انتشار اين 
دروغ آن بود كه سايت هاي آنان خودروي حامل فرمانده سپاه را »لندكروز« 
اعالم كرده بودند در حالي كه دانش��جويان دانش��گاه خواجه نصير در روز 

همايش، سردار جعفري را در خودروي »سمند« مشاهده كردند! w
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ندا که بود؟
ندا آقاسلطان، سوم بهمن سال 1361 در تهران به دنيا 
آمد و در جريان يكي از اغتشاشات خياباني در 30 خرداد 1388 در تهران 
درگذش��ت. او فرزند دوم از خانواده بود، پدرش كارمند ش��هري با درآمد 
متوسط و مادرش خانه دار است. پس از تحصيل فلسفه اسالمي در دانشگاه 

آزاد تهران، تصميم داشت در صنعت توريسم فعاليت كند.
علت مرگ وي را اصابت گلوله به ناحيه س��ينه تش��خيص داده اند و طبق 
فيلمي كه از لحظ��ات مرگ وي به جا مانده اس��ت، آرش حجازي، يكي از 
ناشران معروف آثار پائولو كوئيلو بر س��ر بالين وي حاضر بوده است. جالب 
اينجاست كه آرش حجازي، كمتر از يك هفته به ماجراي 30 خرداد به ايران 
آمده و پس از حضور بر جنازه ندا آقاسلطان بالفاصله تهران را به قصد لندن 
ترک كرده است. به گفته هاجر رستمي مطلق، مادر ندا آقاسلطان، او و ندا هر 
روز در اغتشاشات حضور داشته اند، ولي ندا آقاسلطان در روز سي ام خرداد به 
همراه استاد موسيقي اش حميد پناهي از خانه بيرون رفته است. بررسي هاي 
امنيتي نشان مي دهد ندا آقاس��لطان از سوي برخي سرويس هاي امنيتي 
بيگانه زير نظر بوده و با اطالع قبلي از نحوه كشته شدن وي، چند دوربين 
از زواياي مختلف، وي را رصد مي كرده است. به همين خاطر، لحظه مرگ 
وي در حافظه يكي از دوربين ها ثبت و ضبط ش��ده و وي كه داراي چهره 
فتوژنيك و معصومي اس��ت، به دليل كشته شدن بر اثر خونريزي و ريخته 

موج سوءاستفاده آغاز مي شود 
سوءاستفاده از مرگ مشكوک اين ايراني، در مطبوعات آن سوي آب بالفاصله 
آغاز شد. روزنامه تايمز كه مدت هاست ارتباطات مالي وي با گروهك هاي ورشكسته، 
بارها به رسوايي علني تبديل ش��ده، در روز 23 ژوئن 2009 با چاپ عكس گرافيكي 
نداآقاس��لطان روي جلد، و تيتر »من ندا هس��تم، چهره غمگين ايران« س��عي كرد 
همصدايي زيادي را در جوامع بين المللي براي انتخابات 88 ايجاد كند. باراک اوباما 
رئيس جمهور تازه به كاخ رس��يده اياالت متحده امريكا همچنين در واكنش به خبر 
دريافت جايزه صلح نوبل سال 2009 گفته بود: »اين جايزه بايد با زن جواني كه با وجود 
خطر كتك خوردن يا گلوله، با آرامش راهپيمايي مي كند، تقسيم شود...« صحبت اوباما 

از زن جوان  اشاره اي به ندا آقاسلطان تعبير شد.
همچنين رئيس جمهور اياالت متحده كه سال هاست كشورش در صدر كشتارگران 
جهان، انسان ها را از ژاپن، ويتنام، نيكاراگوئه، آفريقا، فلسطين و هزاران نقطه ديگر از 
جهان به كام مرگ مي كشاند، در اظهار نظري گفت: همه ما تصوير آزاردهنده زني را 

ديده ايم كه در خيابان تا حد مرگ خونريزي كرد. 
براي چندين روز شبكه هاي تلويزيوني عمده امريكا و اروپا به طور دائم تصاوير ويدئويي 
لحظه جان دادن ندا آقاس��لطان را پخش نمودند. به گزارش يكي از مراكز تحقيقات 
وابسته به صهيونيسم بين الملل، ويدئوي مرگ آقاسلطان در هفته آخر ماه ژوئن گذشته 

پربيننده ترين ويدئوي خبري در سايت هاي اينترنتي بوده است.
سردار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي در همان روزها رسماً اعالم كرد: »قتل 
ندا يك سناريو بوده  است و هيچ ربطي به اغتشاش هاي تهران ندارد«. او افزود كه آرش 
حجازي يكي از شاهدان قتل آقاسلطان به علت سمپاش��ي »جنجال سازي در مورد 
كشته شدن ندا آقاسلطان« توسط مسئوالن ايراني و پليس بين الملل )اينترپل( تحت 

تعقيب است.

عامل تیراندازي تحت تعقیب است
مقامات امنيتي گفتند با تحقيقات به عمل آمده از طريق دوربين هاي حاضر 
در صحنه، اظهارات شهود، بررسي محل حادثه، شناسايي و بازجويي از افراد حاضر در 
صحنه و گزارش پزشكي قانوني، مشخص شده است فردي به وسيله يك اسلحه قاچاق 
به طرف تني چند از حاضران در خيابان كارگر شمالي تيراندازي مي كند كه يكي از اين 

گلوله ها به ندا صالحي آقاسلطان اصابت مي كند.
در اغتشاشات سال گذش��ته، نيروهاي امنيتي و انتظامي كش��ور ده ها قبضه اسلحه 
قاچاق از نوع اسلحه اي كه به س��مت ندا آقا سلطان شليك شده، از قاچاقچيان سالح 
و در برخي منازل تيمي گروهك ها كشف كردند كه اين محموله ها عمدتاً از مرزهاي 

غربي وارد كشور شده بود.

بازخواني پرونده زندگي و مرگ مشكوك ندا آقا سلطان

قتل آنالين براي بي بي سي
مني دانم چه حکايتي است، ويل اين اسم را بارها و بارها 

و بارها بعد از ماجراي خرداد 88 شنيدم. همه درباره اش 

حرف مي زدند از بزرگ و کوچک و رس��مي و غري رسمي 

و موافق و مخالف و معاند. ندا آقاسلطان براي عده اي 

برنامه تفريحي سيايس بود که در خيابان با ديدن خون، 

شاد مي شوند و بيشر اموال ملت را به آتش مي کشند و 

مي سوزانند.

براي همني اس��ت رشمم مي آيد از کس��اين که کش��ته 

شدن يک دخر در زمان نامناسب و مکان نامناسب را 

دس��تاويزي کرده اند براي بوق و شيپور تبليغايت شان و 

مي خواهند به مردم حقنه کنند ندا چنني بوده و چنان. 

براي همني مي نويس��يم تا تصويري از ندا آقاس��لطان 

بدهيم. کيس که بعد از کشته شدنش، دوست پرس وي 

به نان و نوايي رس��يد و دويد زير پرچم س��تاره دار آل 

صهيون، بيتوته کند و هامن حجازي، در قلب امپراتوري 

کثيف بريتانيا براي خودش به نان و نوايي برسد آن هم 

به نام اينکه رس بالني ندا آقاسلطان رسيده و چه تصاديف! 

فرياد مي زده در آن دوربيني که از همه زواياي جنازه 

تصوير گرفته: ندا! منري!

رشمم مي ش��ود. ب��راي همني ادام��ه مني دهم ب��ه اين 

سياهه. گاهي رشم مي کنم از اين همه دروغ هاي سبز.

از دروغ هايي که بررس جن��ازه اي منقارهايش را در زخم 

س��ينه دخري فرو مي کنند تا به قول خودش��ان شهيد و 

قهرمان بسازند... بگذريم.
لو

دي
ها

ضا 
در

حم
م

شدن خون در صورت، تصوير بسيار تاثيرگذاري را براي مخاطب مهيا مي سازد. منابع 
خبري رسمي و غير رسمي در روز حادثه مرگ ندا، بارها به اين خبر اشاره كرده اند كه 
محل اصلي درگيري ها بين اغتشاشگران و نيروهاي انتظامي، ميدان و خيابان آزادي، 
يعني كيلومترها دورتر از خيابان خلوتي بوده كه ندا آقاسلطان در آن به قتل رسيده 
است. دوربين هاي متعدد نيز از محل پارک كردن خودروي وي هم عكس گرفته اند. 
يعني سناريويي كه قرار بوده توسط برخي از عوامل ناامني در تهران اجرا شود، بسيار 
حرفه اي و با رعايت تمام جوانب ماجرا، طراحي و اجرا ش��ده است. با اين همه، برخي 
رويدادهاي پس از خرداد و تير ماه س��ال گذش��ته، به خوبي نش��ان داد ماجراي ندا 
آقاسلطان، صرفاً يك برخورد ساده بين عده اي از جوانان ماجراجو و پليس ضد شورش 
نيست، بلكه دست هايي در كار بوده تا با سمبل س��ازي از يك كشته ، خاطره اي را در 

ذهن برخي از مردم جاودانه كنند.

رسدار احمدي 

مقدم، فرمانده 

نريوي انتظامي 

در هامن روزها 

رساًم اعالم 

کرد: »قتل ندا 

يک سناريو 

بوده است و 

هيچ ربطي به 

اغتشاش هاي 

تهران ندارد«
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9 تري 88 - آغاز پخش اعرافات عوامل دخيل در ناآرامي ها از رسانه ميل 

9 تري 88 - افشاي جزئيات متاس هاي تلفني منافقني براي اغتشاش در ايران 

9 تري 88 - ستاد انتخابات كشور: پايان فعاليت ستاد هاي تبليغايت انتخابايت نامزدها

دو کلمه از رفیق گلستان
اما در اين ميان، اگر خانواده ندا آقاسلطان داغ فرزند را ديدند، يكي از كساني 
كه به هيچ عنوان از اين اتفاق ناراحت نشد، بلكه با دمش گردو مي شكست، شخصي به 
نام كاسپين ماكان بود كه با فرد مقتول، نامزد )و به تعبيري دوست( بوده است. كاسپين 
ماكان، شخصي كه مدعي داشتن رابطه نامزدي با ندا آقاس��لطان است، در روزهاي 
ابتدايي پس از مرگ وي، با  اش��اره به اينكه ندا به هيچ عنوان انس��ان سياسي نبوده 
است و تنها براي اعتراض به خيابان آمده، مي گفته كه ندا قرار نبوده در قسمت خشن 
اغتشاشات باشد و تنها به فرياد كشيدن از پشت سر اغتشاشگران بسنده مي كرده، ولي 
به دليل هجوم نيروهاي دولتي به سمت اغتشاشگران، وي مضروب شده است. با اين 
همه، عاشق دلخسته اين دختر بينوا، وقتي آب ها از آسياب افتاد و توانست خودش را 
به »تل آويو« برساند گفت ندا كاماًل سياسي بوده و حكومت ايران قصد داشته وي را 

از سر راه بردارد! 
كاسپين ماكان در مصاحبه اي با بنگاه سخن پراكني بريتانياي استعماري )كاسپين 
ماكان هم در مصاحبه اي با بي بي سي(گفت كه ندا فردي سياسي بود. ماكان توضيح 
داده كه »او )ندا( ذاتاً روحيه رهبري داشت و بسياري از اغتشاشگران را به سوي خود 
جذب مي كرد. فكر مي كنم به همين دليل هدف قرار گرفت. حكومت ايران و مقام هاي 

امنيتي آن، او را تحمل نمي كردند و مي خواستند كه او را از بين ببرند.
بعد از اين ماجرا، س��يل ترانه ها و آوازه��اي جماعت لس آنجلس��ي كه گيالس هاي 
نجسي خوري خود را بارها براي آمرزش روح اين دختر بينوا بلند كرده بودند، از در و 
ديوار سرازير شد. خوانندگاني با موهاي سيخ شده و سر و صورت رنگ شده، براي ندا 

آقاسلطان ناله و نوحه سر دادند كه ندا كشته شد. 

ناهار بازار نامزد مقتوله
نشريه اشپيگل فاش كرد نامزد ندا آقاس��لطان،يكي از قربانيان حوادث پس 
از انتخابات، يك كاس��بي پردرآمد راه  انداخته حال آن كه هيچگونه س��ابقه فعاليت 

سياسي نداشته است.
اشپيگل طي گزارش��ي از كالهبرداري هاي كاس��پين ماكان كه از متهمان ترور ندا 
آقاس��لطان به ش��مار مي رود و قريب يك ماه در تل آويو به س��ر مي برد، نوشت: اگر 
نشريه اي بخواهد با نامزد ندا آقاسلطان مصاحبه كند بايد هزينه مصاحبه را به مسئول 
برنامه هاي او پرداخت كند. او يك مجموعه مشاوره رسانه اي را در كنار خود دارد. او در 
اين گفت وگوها به نقل خاطره از نامزد خود مي پردازد و همواره سعي مي كند چهره اي 

غمگين و عزادار داشته باشد.
اين مجل��ه آلماني مي افزاي��د: ماكان از مرگ ندا براي خود يك كاس��بي و ش��غل به 
راه انداخته كه اين مسأله حتي مورد اعتراض گروه هاي مخالف جمهوري اسالمي هم 
قرار گرفته است، اما اين اعتراضات باعث نش��ده است كه ماكان از اين شغل پردرآمد 
بگذرد. او پيش از مرگ ندا آقاس��لطان هيچگونه سابقه فعاليت سياسي نداشت و بعد 

واقعیت ها چگونه وارونه مي شود؟
در ماه هاي انتهايي سال گذش��ته فيلمي جديد و ارزيابي شده از 
صحنه معروف قتل ندا آقا سلطان در فضاي سايبر منتشر شده كه بررسي آن 
نشان مي دهد، قتل ندا آقا سلطان، بسيار مشكوک و يك پروژه طراحي شده 

از سوي عوامل سرويس هاي امنيتي انگليس و امريكا بوده است.
تناقضات اين فيلم و نيز اظهارات آرش حجازي به عنوان فرد حاضر در صحنه 
و متهم اصلي قتل ندا آقاسلطان از يك سناريوي از قبل طراحي شده براي 

اين موضوع خبر مي دهد.
براساس تحليل و بررسي هاي تهيه كنندگان اين فيلم مستند، آقا سلطان در 

اين صحنه كشته نشده و در جاي ديگري به قتل رسيده است.
انتشار اين فيلم جديد از قتل ندا آقاسلطان كه بر فرضيه قوي صحنه سازي 
بودن اين ماجرا صحه مي گذارد، ابعاد فاجعه باري از تالش س��رويس هاي 

اطالعاتي غرب و همراهان داخلي آنها در حوادث اخير را آشكار مي كند.
در اين مستند، گفته مي شود كه ندا آقاس��لطان با همكاري عوامل بيگانه 
در لحظه فيلمبرداري از صحنه ساختگي قتل خود، با دستگاه يا كيسه اي 
مخصوص، خون را روي صورت خود جاري مي كند. همچنين تناقض هاي 
آشكار عكس معروف ندا آقا سلطان با فيلم پخش شده از وي نشان از زواياي 

پنهان اين توطئه دارد.
بر اساس بررس��ي هاي صورت گرفته روي اين فيلم، ندا آقا سلطان در اين 
سناريو، خود همكاري مي كرده و پس از اينكه همراه با آرش حجازي وارد 
خودرو براي انتقال به بيمارس��تان شده، توس��ط يكي از همراهان كشته 

مي شود.

از خروج از ايران، به كشورهاي متعددي از جمله اكثر كشورهاي اروپايي و 
رژيم صهيونيستي سفر كرده و حتي از شيمون پرز، يك مجسمه كبوتر صلح 
دريافت كرده است. خبرنگار  اشپيگل مي نويسد: ظاهراً پناهندگي به كانادا 

هدف فعلي ماكان است در حالي كه ندا همچنان در قبر خوابيده است!
اين در حالي است كه مادر ندا در تهران سعي مي كند از ماكان فاصله بگيرد 
و مي گويد كه ماكان مي تواند هر چه مي خواهد بكند اما حق ندارد از نام ندا 

سوءاستفاده كند.
آرش حجازي، شاهد ترور ندا آقاس��لطان هم چند روز قبل از اين ترور، از 
لندن به تهران آمد و روز بعد از ترور بالفاصله به لندن بازگشت و از طريق 
بي بي سي كوشيد جمهوري اسالمي را متهم به ترور مشترک MI6 و موساد 
معرفي كند. مدتي بعد ماكان نامزد ندا آقاس��لطان هم از كشور گريخت و 

ماه ها در لندن به سر برد و سرانجام به تل آويو رفت.

نرشيه  اشپيگل 

فاش كرد نامزد 

ندا آقاسلطان، 

ييك از قربانيان 

حوادث پس از 

انتخابات، يك 

كاسبي پردرآمد 

راه  انداخته حال 

آن كه هيچگونه 

سابقه فعاليت 

سيايس نداشته 
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گفتني است، از همان روزي كه فيلم با كيفيت باالي قتل ندا آقاسلطان براي 
اولين بار از CNN پخش و پيگيري آن به بي بي سي فارسي سپرده شد، با 
توجه به شواهد موجود، از جمله كيفيت فيلمبرداري، فاصله فيلمبرداري از 
محل درگيري، خلوت بودن خيابان، اسلحه به كار برده شده، زاويه اصابت 
گلوله و اصابت گلوله از فاصله نزديك)بر اساس گزارش پزشكي قانوني(، فرار 
آرش حجازي به انگليس در روز بعد از قتل، ارتباطات حجازي در انگليس 
و شواهد ديگر، اين فرضيه مطرح شد كه آقاسلطان با طراحي سرويس هاي 
جاسوسي انگليس و امريكا و عامليت بخش��ي از هواداران موسوي به قتل 

رسيده است.
طرح اين فرضيه توسط رسانه هاي انقالبي و شواهد ارائه شده براي آن در 
روزهاي پس از پخش فيلم در CNN و بي بي سي فارسي، خشم رسانه هاي 
بيگانه و همراهان داخلي آنها را برانگيخت به طوري كه پس از آن به ورطه 

تناقض گويي و  فحاشي افتادند.
جزئيات اين قت��ل در ابتداي صحن��ه فيلم معروف ندا آقا س��لطان، آرش 
حجازي به همراه مربي موسيقي ندا آقاس��لطان، وي را روي زمين نشانده 
و دراز مي كنند. نخستين موضوعي كه بس��يار جلب توجه مي كند، حجم 
خون فراواني است كه روي زمين و زيرپاي ندا آقا سلطان ريخته شده است 
و اين در حالي است كه اين حجم انبوه خون تناسبي با خون ريخته شده بر 
گلوي ندا آقا سلطان و دستان اين 2 نفر كه به ادعاي خود مي خواستند مانع 

خونريزي شوند،  ندارد.
مورد قابل توجه ديگر رفتار عادي اطرافيان است. در همان ابتداي فيلم به 
خوبي مشخص است كه عابران اندک خيابان در حال رفت و آمد عادي خود 
هستند. ولي اين آرش حجازي و مربي موسيقي ندا هستند كه هيجان زده 
شده اند. اگر شليكي صورت گرفته بود، چرا عابران رفت و آمد عادي خود را 
داشتند. در اين فيلم به وضوح مشخص است كه آرش حجازي در لحظه اي 
كه ندا را روي زمين دراز مي كند به دوربين ن��گاه مي كند و در واقع كاماًل 
مشهود است كه وي به دنبال آن است كه ببيند آيا دوربين صحنه را تعقيب 

مي كند و در واقع كليت صحنه را در نظر مي گيرد.
پس از دراز كردن ندا روي زمين، براي جلب توجه مردم، آرش حجازي فرياد 
مي زند]ندا[ تير خورده! قطعاً اين موضوع هم براي جلب توجه مردم اطراف 
كه در حال رفت و آمد عادي خود هستند، است و هم اينكه در حال گفتن 
ديالوگ مربوط به اين فيلم هستند. دوربين بالفاصله پس از تصويربرداري 
از پايين بدن ندا � براي به تصوير كشيدن خوني كه روي زمين ريخته شده � 
به باالي بدن وي مي رود. در اين لحظه به نظر مي رسد كه ندا به دوربين نگاه 

مي كند و بالفاصله نگاه خود را از دوربين برمي گرداند.
در اين هنگام مربي ن��دا فرياد مي زند كه »ندا بمون، ن��دا نرو، ندا مقاومت 
كن«، اين ديالوگ قطعاً غلظت احساسي اين فيلم را افزايش مي دهد. آرش 
حجازي نيز به همراه مربي ندا، دست بر گلوي وي گذاشته اند و به اصطالح 

مي خواهند مانع خونريزي شوند.
در ادامه فيلم، خون از دهان و بيني ندا خارج مي شود و فردي كه باالي سر 
ندا ايس��تاده داد مي زند كه »ُمرد آقا، ُمرد«. در ادامه همين شخص دوباره 
فرياد مي زند »ُمرد« و اقدام به فرياد زدن و داد كش��يدن مي كند! اين فرد 
همچنين با به زبان راندن برخي الفاظ ركيك � مخاطب وي مسئوالنند � 
سعي بر آن دارد كه واكنش خود به ديدن اين صحنه دلخراش را با اين الفاظ 
ركيك انجام دهد تا به نوعي حس قضاوت اين صحن��ه را در بينندگان به 

وجود آورد.
آرش حجازي پس از خروج از كش��ور در گفت و گو با بي بي سي فارسي در 
توضيح اي��ن اتفاق مي گويد: »س��ر و صدا را در خيابان ش��نيدم و تصميم 
گرفتم بيرون بيايم و ببينم كه چه خبره. خيابان خس��روي را تا انتها رفتم 
و رس��يدم به خيابان كارگر تا اينكه رس��يدم به جايي كه مردم جمع شده 
بودند و 50 متر پايين تر پليس ضد ش��ورش با موتورهاشون ايستاده بودند 
و مردم را عقب مي راندند. در يك لحظه گاز اشك  آور بين مردم پرتاب شد 
و مردم وحش��ت كردند. در همان زمان پليس به سمت مردم حركت كرد 
با موتور و مردم در خيابان خسروي دويدند. ندا هم در ميان اون مردم بود 
)چطوري ندا را مي شناخت؟!( و مي ديدمش و مرتب در تمام اين مدت ما 
ايشون رو مي ديديم. ما همين طور دور شديم تا به تقاطع خيابان خسروي و 
خيابان صالحي رسيديم، جايي كه مردم پراكنده شدند ديگه و چند نفري 
ايستاده بودند كه ببينن چيكار بايد بكنن كه در اون لحظه ما صداي تيري 
رو شنيديم. من از دوستي كه كنارم ايستاده بود پرسيدم كه اين چي بود؟ 
گلوله بود؟ و اون گفت كه نه. مي گن كه گلوله هاي پالستيكي دارن. منتها 
در همان لحظه من برگشتم و ديدم خون از سينه خانم ندا كه در يك متري 

من ايستاده بود داره فواره مي زنه! من به طرف ايشون رفتم و به كمك فردي كه فكر 
مي كردم پدرشونه و بعدا ش��نيدم كه معلم موسيقي ش��ونه، روي زمين خوابانديم و 
سعي كردم كه با فشار دستم جريان خون رو متوقف كنم ولي گلوله به آئورت ايشون 
خورده بود و ريه رو پاره كرده بود. گلوله از جلو وارد شده بود به سينه ايشون. متأسفانه 
نتوانستم كاري براي ايشون بكنم. متأسفانه هر چه فشار به سينه ايشون آوردم وقتي 
كه آئورت ايشون پاره شده بود، خون در مدت 30، 40 ثانيه از بدن خالي شد«. حجازي 
اين گمانه كه ممكن است شليك از سوي نيروي انتظامي نباشد را رد كرد و گفت: مردم 
نه سالح سرد حمل مي كردند و نه س��الح گرم. تنها سالحشون صداشون بود كه اون 
هم چند روز قبل از اين اتفاق، مردم در سكوت راهپيمايي مي كردند و هيچ كس جلوي 
ايشون نبود. مردم كنار ايشون راهپيمايي مي كردند. موقعي كه صداي گلوله شنيده 

مي شد و گلوله از جلو اومد. كوچه خالي بود موقعي كه گلوله اومد.

شهید سازي به چه قیمتي؟
آرش حجازي در توضيح خود از حوادث قبل از صحنه به اصطالح تير خوردن 
ندا، چندبار ندا آقاسلطان را ديده است: »ندا هم در ميان اون مردم بود و مي ديديمش 

و مرتب در تمام اين مدت ما ايشون رو مي ديديم«.
آرش حجازي سابقه  آشنايي با ندا آقاسلطان نداشته و مدعي  شده در صحنه قتل وي را 
ديده است، با اين حال وي چگونه توانسته در ميان جمعيت حاضر در خيابان خسروي 
و كارگر ندا را از ديگران تشخيص دهد؟! به عبارت ديگر آرش حجازي در خيابان هاي 
خسروي و كارگر آيا به دنبال ش��خص خاصي ميان جمعيت بوده كه پس از مشاهده 
به اصطالح تير خوردن ندا در خياب��ان، وي را به ياد مي آورد؟ قطعا هر فردي كه قصد 
خاصي نداشته باشد، وقتي اجتماعي را مي بيند، روي فرد خاصي تمركز نمي كند. ولي 
چگونه حجازي ندا را قبل از آنكه حادثه رخ دهد در خيابان هاي اطراف به ياد مي آورد؟ 
مگر آنكه پروژه اي از قبل طراحي شده باشد كه اجزاي آن به خوبي همديگر را بشناسند 
و در حال هماهنگي براي انجام آن باشند. حجازي مدعي مي شود، تير به »آئورت« ندا 
آقاسلطان برخورد كرد. در حالي كه اگر تير به »آئورت« وي اصابت مي كرد، حادثه ديده 
اصطالحاً دچار »confause« )گيج شدگي( مي شد. ولي در تصوير مشاهده مي شود 
كه ندا آقاسلطان عماًل يكي از دست هايش را تكان مي دهد و به نظر مي رسد در چند 

نوبت به دوربيني كه با كيفيت باال تصوير مي گرفت، نگاه مي كند.
از سوي ديگر اگر آنگونه كه حجازي مدعي شده تير به آئورت ندا اصابت و خون فوران 
كرده، چرا روي لباس هاي وي آثار خون ديده نمي شود و فقط اين جلوي پاي نداست 
كه حجم فراواني خون ديده مي شود! از س��وي ديگر اگر گلوله به آئورت ندا برخورد 
كرده، قطعاً خون فوران مي كند، ولي چرا ميزان خوني كه دست هاي حجازي و مربي 
موسيقي به آن آغشته است هيچگونه تناسبي با آن حجم خون فوران شده ندارد؟ اين 
ادعا با يافته هاي پزشكي مطابقت ندارد كه »آئورت« پاره  شود و 15 ثانيه بعد مصدوم 
آنچنان هوشيار باشد و به صداي اطرافيان عمل كند. همچنين اين موضوع غيرقابل 
پذيرش است كه همزمان با اين رفتار بيماري كه گلوله به آئورت وي اصابت كرده، خون 

از بيني مصدوم خارج شود.
خروج اين ميزان خون از بيني، مستلزم آن است كه خون وارد ريه و مجاري تنفسي 
شود و آن را  اش��باع كند و از راه دهان و بيني خارج ش��ود. در چنين وضعي مصدوم 

نمي تواند بالفاصله قبل از خروج اين حجم خون، هوشيار باشد!

خروج اين ميزان 

خون از بيني، 

مستلزم آن است 

که خون وارد 

ريه و مجاري 

تنفيس شود و 

آن را  اشباع کند 

و از راه دهان و 

بيني خارج شود. 

در چنني وضعي 

مصدوم مني تواند 

بالفاصله قبل از 

خروج اين حجم 

خون، هوشيار 

باشد
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بي بي سي، اهرم رسانه اي قتل و پروژه کشته سازي در ايران
شبکه خبري بي بي سي که عهده دار پروژه رسانه اي )قتل رسانه اي( ماجراي قتل 
ندا آقاسلطان بوده در اين باره چندين بار اقدام به پخش صحنه هايي از حضور ندا آقاسلطان 
در تجمعات مي کند! جالب تر آنکه در يکي از اين تصاوير، ندا آقاس��لطان در وسط کادر و 

اصطالحاً در نقطه »طاليي« دوربين قرار مي گيرد.
در همين تصوير ندا به عقب برگش��ته، دوربين را نگاه مي کند! و س��پس به همراه مربي 
موسيقي خود به سمت راست حرکت مي کند! جالب آنکه دوربين نيز در حالي که جمعيت 
حاضر در کادر، فراوانند، اقدام به تعقيب ندا آقاسلطان مي کند! چرا؟ در ميان اين همه سوژه 
چرا دوربين بر ندا آقاسلطان و مربي وي زوم کرده و آنها را تعقيب مي کند؟! بدون شک به 

علت ازدحام جمعيت، مکان براي انجام سناريو مناسب نبوده است.
اما در تصوير معروف، فضايي که صحنه قتل ندا در آن اتفاق افتاده، هيچگونه درگيري يا 
ازدحام جمعيتي را نشان نمي دهد. به عبارت ديگر اتفاق خاص و عجيبي در آن اطراف رخ 
نداده است. بنابراين اين موضوع نشان دهنده آن است که  آشوب ها به مکان فيلمبرداري 
شده سرايت نکرده است! اما آنها مدعي هستند که ندا آقا سلطان در اين مکان مورد اصابت 
گلوله قرار مي گيرد! جالب آنکه پس از آنکه آرش حجازي و مربي موسيقي ندا، وي را روي 
زمين مي خوابانند، اطراف تصوير حرکت عادي مردم را حکايت مي کند! آيا اگر در آن اطراف 
صداي شليک گلوله مي آمد، حرکت مردم اينگونه عادي بود؟! با نگاهي به فيلم سؤال ديگري 
که پيش مي آيد اين است که چرا ندا پس از اصابت گلوله فرضي، نقش بر زمين نشده و توسط 

حجازي و استاد خود روي زمين خوابانده مي شود.
در حالي که اگر در آن صحنه گلوله اي به آئورت او خورده بود قطعاً بايد خودش نقش بر زمين 
مي شد و نقش ندا در فيلم منتشر شده از فيلمي که ادعا مي شود صحنه به قتل رسيدن ندا 
را نشان مي دهد، در هنگامي که ندا آقاسلطان روي زمين مي نشيند، دست چپ وي خالي 
است؛ موقعي که آرش حجازي و مربي موسيقي، ندا را روي زمين مي خوابانند نيز دست 
چپ وي خالي است و حتي هنگامي که دوربين که کيفيت بسيار بااليي دارد، قصد پايان 
فيلمبرداري از پايين تنه ندا و اقدام به فيلم گرفتن از صورت وي را دارد، در دست چپ ندا 
هيچگونه شيئي ديده نمي شود. اما بالفاصله پس از آنکه دوربين از پشت سر مربي موسيقي 
عبور کرده و اقدام به فيلمبرداري از صورت ندا مي کند، در کمال حيرت در دست چپ ندا 
شيئي که شباهت زيادي به کيسه خون دارد يا دستگاهي شبيه به آن، ديده مي شود! اما 
ماجرا به همين جا ختم نمي شود. ندا آقاسلطان که از وي به عنوان نماد به اصطالح جنبش 
سبز ياد مي شود، همزمان دست چپ خود را نزديک صورتش آورده و چند بار با انگشت 

شست خود شيئي در دست خود را فشار مي دهد.

اما در تصوير معروف، فضايي که صحنه قتل ندا در آن اتفاق افتاده، هيچگونه درگيري يا ازدحام جمعيتي را نشان 
نمي دهد. به عبارت ديگر اتفاق خاص و عجيبي در آن اطراف رخ نداده است. بنابراين اين موضوع نشان دهنده آن 
است که  آشوب ها به مکان فيلمبرداري شده سرايت نکرده است! اما آنها مدعي هستند که ندا آقا سلطان در اين 
مکان مورد اصابت گلوله قرار مي گيرد! جالب آنکه پس از آنکه آرش حجازي و مربي موسيقي ندا، وي را روي زمين 
مي خوابانند، اطراف تصوير حرکت عادي مردم را حکايت مي کند! آيا اگر در آن اطراف صداي شليک گلوله مي آمد، 

حرکت مردم اينگونه عادي بود؟!

ندا  را  كه كشت؟

در همين هنگام خون روي دهان و بيني ندا سرازير مي شود و در ادامه صحنه 
پايين رفتن دست چپ ندا به وضوح مشاهده مي شود!!

در کليپي که س��ايت mobarezclip.com از اين تصاوير منتش��ر کرده، 
حرکت دست ندا به وضوح به نمايش گذاش��ته شده و توضيحات قابل تأملي 
روي اين تصاوير داده شده است که از طراحي يک سناريوي کثيف در اين باره 
خبر مي دهد. نکته جالب و در عين حال قابل تامل ديگر اينکه در صحنه اي از 
فيلم، مشاهده مي شود فردي اقدام به عکس گرفتن از ندا مي کند. همان عکسي 
که اين روزها معروف ترين عکس وي است. اما بررس��ي صورت ندا در هنگام 
گرفتن اين عکس و خود عکس منتشر شده، نشان مي دهد طراحان سناريوي 
قتل ندا، اقدام به دستکاري اين عکس کرده و بخش هايي از خون ريخته شده 
بر صورت وي را پاک کرده اند. قطعا وقتي دختري جوان، زيبا و دانشجو براي 
اين سناريو انتخاب مي شود، بايد هنگام قتل ساختگي وي، جلوه هاي بصري 
صورتش نمايان باشد! اين مستند نشان مي دهد ندا آقاسلطان در فيلم قتل، به 
ايفاي نقش پرداخته، اما به راستي وي چگونه کشته شد؟ آنگونه که پزشکي 
قانوني گزارش داده، ندا آقاسلطان با شليک اسلحه و از پشت و از فاصله اي بسيار 
نزديک مورد اصابت قرار گرفته است. پزشکي قانوني همچنين گزارش داد که 
ندا آقاسلطان با اس��لحه اي با کاليبر و مدل کوچک به قتل رسيده است. اين 
گزارش پزشکي قانوني نشان مي دهد، ندا آقاسلطان در صحنه اي که فيلم آن 
هفته ها عليه جمهوري اسالمي ايران پخش مي شد، کشته نشده است. اما ندا 
همان روز کشته شد، پس ماجرا چيست؟ کارشناسان قطعي ترين فرضيه براي 
قتل ندا را اينگونه مي دانند که وي در حين انتقال به بيمارس��تان کشته شده 
است. به احتمال قريب به يقين، ندا آقاسلطان در مسير بيمارستان توسط همان 

سناريست هاي ماجرا به قتل رسيده است.
ديگر ابهامات چرا آرش حجازي 24 س��اعت پس از فيلمب��رداري از صحنه 
مشکوک قتل ندا آقا سلطان، ايران را ترک مي کند؟ اين در حالي است که وي 48 
ساعت قبل از ماجرا به ايران آمده بود. حجازي که در انگليس تحصيل مي کند، 
دو  روز پس از حضور در ايران، وارد اتفاقي بس��يار مش��کوک عليه جمهوري 
اسالمي ايران مي شود؛ يک روز بعد نيز وي از ايران خارج مي شود و براي اولين بار 
به عنوان شاهد ماجرا درگفت وگو با بي بي سي فارسي � اصلي ترين رسانه حامي 
موسوي و مخالفان جمهوري اسالمي � اقدام به تشريح ماجرا مي کند! اما نکته 
بسيار مشکوک ديگر را از زبان داريوش سجادي از عناصر نزديک به اپوزيسيون 

خارج از کشور در گفت وگو با سايت ضدانقالب »گويانيوز« بشنويد.
سجادي در بخشي از اين گفت وگو، قتل آقاسلطان را سناريويي از پيش تعيين 
شده مي داند و مي گويد: »يک نکته ديگر هم هست که از آرش حجازي شاهد 
قتل ندا آقاسلطان مي پرسم. يا ايشان يا هر کس ديگري که مي خواهد جواب 
بدهد. ايشان 48 ساعت بعد از حادثه با ويزاي آماده در جيب، سر از بي بي سي 
درآوردند و گفتند ما قاتل ندا را گرفتيم. کارتش را درآورديم، او بس��يجي بود 
و ... بنده سؤالم اين است آقاي آرش و همه کس��اني که خبر را شنيديد، شما 
مي گوييد جنبش سبز يک جنبش نايس مالطفت طلب است بعد هم توانستيد 
يک بس��يجي آدم کش را که يک نفر را در مقابل چشم همه کشته خلع سالح 
کنيد و کارت شناسايي اش را هم درآورده ايد، ايشان هم تمام مدت مثل ماست 
ايستاده و شما را نگاه کرده؟! از کي تا حاال جنبش سبز اينقدر دالور شده که يک 
قاتل مسلح را خلع سالح کند، بعد هم ولش کند؟! آيا روي پيشاني بنده و امثال 

بنده نوشته شده: ابله!«
قتل رسانه اي پروژه قتل آقاسلطان نمونه اي مثال زدني است که سرويس هاي 
اطالعاتي با همراهي رسانه هاي هماهنگ با خود، يک پروژه قتل را کليد مي زنند 
در حالي که براي فيلمبرداري، رسانه اي کردن و انتساب آن به ديگران از قبل 
برنامه ريزي کرده اند؛ در واقع ما در ماجراهايي شبيه مرگ ندا آقاسلطان شاهد 

يک »قتل رسانه اي« هستيم.

برريس صورت 

ندا در هنگام 

گرفنت اين عکس 

و خود عکس 

منترش شده، 

نشان مي دهد 

طراحان سناريوي 

قتل ندا، اقدام 

به دستکاري اين 

عکس کرده و 

بخش هايي از 

خون ريخته شده 

بر صورت وي را 

پاک کرده اند

10 تري 88 - اعرتاض محمد خامتي به بيان وقوع كودتاي مخميل در كشور 

10 تري 88 - بيانيه ش��اره 9 موس��وي: اينجانب مرشوعيت سيايس دولت را 

مني پذيرم و شكايت خود را در محاكم قضايي پيگريي مي كنم. 
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خيمه ماتم برگورهاي خالي
بازخواني پروژه »کشته سازي« بعد از انتخابات دهم

ري
كبي

ر ت
عف

ج

»من دیروز از لحظاتی که درگیری رشوع شد تا اواخر وقت، تقریباًتا نیمه شب، 

در جریان برخوردهای ته��ران بودم و مس��تقیًا اخبار را باصدای خودش��ان 

می شنیدم. از مراکز تصمیم گیری منافقین و پیکاری ها به افرادشان در خیابان ها دستور 

داده می شد: اتوبوس ها را به آتش بکشید. باجه های تلفن را خرد کنید. از هر جا شده ولو 

از داخل بیارستان ها، جنازه ای به دست  بیاورید و روی دست بگیرید و به میان مردم 

بربید و مثل دوران انقالب مردم را بارنگ خون آشنا و هیجان به پا کنید. شاید ده بار این 

تعبیر گفته شد ولو با دادن ده ها ش��هید اینها این برنامه را دیروز برای این ملت درست 

کرده بودند. اینها چه می خواهند بگویند؟ با چه کسی درجنگ هستند؟ 

اين ها سخنان هاش��مي رفسنجاين در نطق پيش از دس��تور جلسه علني مجلس در 

روز 31 خرداد سال 60 بود. س��خناين كه درست يك روز پس از غائله 30 خرداد سال 

60 منافقني در تهران ايراد شد و پرده از طراحي هاي اين گروهك براي كشته سازي و 

سودجويي از اجساد برداشت. اما آيا آن روز هاشمي رفسنجاين مي توانست پيش بيني 

كند كه درس��ت 28 س��ال پس از اين واقعه تلخ، عده اي از دوس��تان و نزديكان وي 

بارديگر با شبيه سازي اين وقايع به دنبال جسد دزدي و كشته سازي بروند؟ موضوعي 

كه اگرچه  هاشمي رفسنجاين در آن روزها به خويب در مقابلش موضع  گريي كرد اما در 

وقايع مشابه سال 88 ترجيح داد سكوت كند. سكويت سؤال برانگيز...

خاتمي؛ طعمه پروژه کشته سازي
شايد جرقه هاي پروژه کشته سازي به روزهاي پيش از انتخابات باز مي گردد. 
جريان فتنه که براي مظلوم نمايي و راي آوردن نياز به داش��تن يک ش��هيد براي خود 
مي ديد،  تصميم گرفت محمد خاتمي يکي از رهبران اين جريان را که محبوبيت زيادي 
نيز در بين هواداران موسوي داشت، ترور 
کند تا از اين طريق بتواند ايام انتخابات 
را با س��وژه ويژه خود دنبال کند. بر اين 
اس��اس پيش از انتخابات دهمين دوره 
رياست جمهوری و زمانی که خاتمی به 
شهر اهواز سفر کرده بود، منافقان درصدد 
ترور وی و اسطوره سازی و مظلوم نمايی 
فتنه س��بز برآمدند. آنه��ا در هواپيمای 
اهواز� تهران که خاتمی و هيئت همراه او 
در آن جای داشتند بمب گذاری کردند و 
قرار بود نيم ساعت پس از پرواز آن بمب در هوا منفجر شده و اينگونه دشمنان به اهداف 
شوم خود دست يابند. اما خاتمی که حدود نيم س��اعت زودتر به فرودگاه رسيده بود از 
سوی سرگروه تيم مطلع شد که هواپيمايی زودتر از موعد مقرر قصد پرواز به سمت تهران 
را داشته و اتفاقا در جلوی هواپيما نيز جای خالی وجود دارد، از اين رو تصميم به پرواز 
با آن هواپيما را گرفت. پس از نجات خاتمی از مهلکه ای که به ظاهر دوستان او برايش 
ترتيب داده بودند، مهماندار هواپيمای بمب گذاری شده در حالی که حدود يک ربع از 
پرواز هواپيما از فرودگاه اهواز گذشته بود، يادداشتی را در گوشه ای از هواپيما پيدا کرده 

بود که نسبت به بمب گذاری در دستشويی هواپيما هشدار داده بود.

زهرا رهنورد؛ طعمه دوم
پس از ناکامي اين جريان در ترور خاتمي،  آنها تصميم گرفتند زهرا 
رهنورد همسر ميرحسين موسوي را ترور کنند تا از اين طريق ضمن ايجاد 
هيجان در جامعه بتوانند موضوعي دسته اول تر براي ادامه طرح هاي خود 

بيابند اما با هوشياري دستگاه هاي امنيتي اين موضوع نيز ناکام ماند.
روزنامه جوان با انتشار خبري ماجراي ترور زهرا رهنورد را اينگونه گزارش 
کرد:  در آن ايام گزارشی دريافت شد که جريانی دردرون حاميان موسوی 
برای ايجاد »جهش رای« به دنبال مظلوم نمايی و ايجاد فضای تنش آفرينی 
و در نتيجه ترور نافرجام زهرا رهنورد می باشند، درهمين راستا تالش های 

مجاهدان عرصه امنيتی منجر به ردگيری و خنثی سازی اين اقدام شد.
ابعاد مختلف اين خبر به دليل مسائل امنيتي تاکنون منتشر نشده است.

ي(
قاي

ورآ
ه پ

يد
سع

ر 
اه

خو
ي )

قاي
ورآ

ه پ
يد

سپ

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


127

ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

13 تیر 88- نامرشوع خواندن دولت از سوی مجمع مدرسین و محققین حوزه 

علمیه قم

13 تیر 88-ديدارعيل الريجاين با محمود احمدي نژاد

آغاز رسمي کشته سازي
آغاز رسمي پروژه کشته س��ازي درحالي بود که با وجود گذشت 
هفته ها از وقايع تلخ پس از انتخابات و بازگش��ت آرامش ب��ه جامعه، اين 
موضوع دليلي شد تا رسانه هاي بيگانه که نان خود را در آشوب هاي ايران  
ديده بودند،  از اين ليس��ت تابويي بس��ازند تا مجددا زنگ اغتش��اش را در 
خيابان  هاي پايتخت به صدا در بياورند. اين موضوع در حالی است که روز به 
روز که از انتشار ليست دروغين 72 نفره می گذشت، يک به يک کشته های 
جعلی زنده می شدند)!( و خط بطالنی نه تنها بر روی ادعاهای دروغين در 
خصوص کشته شدگان اخير بلکه روی تمامی ادعاهای جريان سبز که مدام 

سنگ انقالب، امام و نظام را به سينه می زدند، کشيده شد.
اما هيچ کدام از اين افش��اگری ها و خط بطالن کشيدن ها نتوانست هتک 
وجهه نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران را که تا پيش از انتخابات يک 
چهره الهام بخش برای مس��لمانان و آزاديخواهان جهان بود جبران کند. 
اثرات اين تخريب وجهه را می توان در اخبار مختلف رسانه های بيگانه که 

در خصوص کشورمان منتشر می شود، ردگيری کرد.
ماجرای کشته شدگان مشکوک و ادعايی، ماجرای تلخی بود. دختری که 
با دسيسه و برنامه ريزی قبلی توسط عده ای معلوم الحال برای خدشه وارد 
کردن به چهره نظام در ط��ول ناآرامی ها به قتل رس��يد و قضايای پس از 
آن که طی آن تالش ش��د، نام و چهره اين دختر را به سمبلی جهت ادامه 
ناآرامی ها تبديل کنند يا قصه هايی که در خصوص سعيده پورآقايی ساخته 
ش��د؛ دختری که از منزل فرار کرده بود و در تمام زمانی که آتش شايعات 
در خصوص او ش��عله ور می شد،  در گوشه ای مشغول اس��تراحت و ترميم 
زخم هايی بود که هنگام ف��رار از خانه بر وی وارد آمده بود و ميرحس��ين 
شکست خورده در انتخابات برای احيای چهره و محبوبيت خود در مجلس 
ختم دروغين اين دختر شرکت کرد. وقايع پس از انتخابات سرشار از دروغ ها 
و افسانه هايی در خصوص کشته  ها بود که برای نظام و انقالب هزينه های 

بسياری را به دنبال داشت.

مشارکت افشا مي کند
اما کشته سازي نوين به دست سبزها از چه زماني شکل گرفت؟ 
درس��ت روزهاي پس از وقايع انتخاباتي يعني 13شهريور سال 88 بود که 
سايت نوروز ارگان حزب منحله مشارکت اقدام به انتشار ليستي 72 نفره 
کرد و طي آن مدعي شد، اين 72 نفر از کشته شدگان سبزها در آشوب هاي 
پس از انتخابات هستند. اين سايت با انتشار خبري اينگونه مدعي شد: از 
آنجا که در روزهای اخير آمار غير واقعی فراوانی از سوی مقامات رسمی و 
غيررسمی وابسته به کودتاگران در خصوص تعداد کشته شدگان حوادث 
اخير منتشر شده که در اين زمينه می توان به آخرين آمار يعنی اظهارات 
فرمانده سپاه اش��اره کرد، پايگاه اطالع رس��انی نوروز در پاسخ به اينگونه 
اظهارات بی پايه و اس��اس که برای پاک کردن صورت مس��ئله و منحرف 
کردن اذهان عمومی از جنايات انجام شده در حوادث پس از انتخابات بيان 
می شود، اقدام به انتشار اسامی دقيق اين شهدا می کند تا شايد وجدان های 
خفته بيدار شده و از کتمان حقايق روشن دست برداشته و اعمال و جنايات 
انجام ش��ده توس��ط زيرمجموعه ها و عوامل کودتا را پذيرفته و س��عی در 
سرپوش گذاشتن بر جنايات نداشته باشند.در اين خبر اسامی و مشخصات 
دقيق 72 شهيد جنبش سبز که تاکنون احراز هويت شده اند آمده است و 
تالش ها برای شناسايی و تکميل اين ليست ادامه داشته و شهدا به اسامی 
ذکر ش��ده در اين ليس��ت ختم نمی گردد. ليست اول ش��امل اسامی 25 
شهيد گلگون کفن است که تا به امروز خانواده هايشان با مراجعه به مراجع 
معرفی شده از سوی س��تادهای انتخاباتی مهندس ميرحسين موسوی و 
حجت االسالم و المس��لمين مهدی کروبی، شهادت فرزند يا عضو خانواده 

خود را اعالم کرده اند.

اولين شهيد، زنده شد)!(
اما با انتشار اين ليست از سوي حزب مش��ارکت و جنجال سازي رسانه هاي 
وابسته به جريان فتنه،  يکي از افرادي که در ليست مدعي مرگ وي شده بودند، با انتشار 
مطلبي در وبالگ خود به اين موضوع اعتراض کرد تا روند تکذيب اسامي اين ليست آغاز 
شود. بر اين اساس احمد کارگر نجاتي در وبالگ خود با لحني طنز نسبت به اينکه نام وي 
در کنار کشته شدگان حوادث پس از انتخابات آمده اعتراض کرد و افزود: »چند وقتيه 
حرف از دفن مخفيانه اجساد ميزدن و من باور نمي کردم! اما واقعا اين دفن مخفيانه رو 
به قدري استادانه انجام دادن که حتي خود من هم نفهميدم کي دفن شدم. اصال اونقدر 
کارشون را خوب بلد بودن که نفهميدم کي کشته شدم. عجب دنيائيه اين دنياي بعد 
از مرگ. همه  چي عين قبل از مردنه و اصال هيچي تغيير نکرده.البته هنوز کسي براي 
سوال و جواب سراغم نيومده.يا شايد سوال و جواب هم مخفيانه انجام شده که خودم 
نفهميدم...« نام احمد کارگر نجاتي در شماره 18 کشته شدگان حوادث پس از انتخابات 
در سايت مشارکت آمده و حتي نحوه مرگ وي بر اثر ضرب و شتم در بيمارستان و محل 
دفن او قطعه 213 رديف 15 شماره 35 ذکر شده است. بنابراين با زنده از آب در آمدن 
يکي از افراد ليست مورد ادعاي ستاد موسوي و کروبي، رسانه ها به تکاپو افتادند تا شايد 
بتوانند نام افراد زنده ديگري را نيز از اين ليست استخراج کنند که در ادامه مشخص شد 
بسياري از افراد نام برده شده در اين ليست،  افراد جعلي بودند که يا تاريخ درگذشتشان 
به ايام قبل از انتخابات باز مي گشت يا به علت مرگ هاي طبيعي از دنيا رفته بودند و از 

همه مهمتر تعدادي از افراد اين ليست نيز زنده و سرحال بودند.

آدم پراني براي حفظ آبرو
اما در گير و دار انتش��ار ليس��ت 72 نفره از سوي ستاد موس��وي و کروبي و 
همچنين افشاي دروغين بودن اين ليست ش��اهد دستگيري عليرضا بهشتي مشاور 
ارشد ميرحسين موسوي و مسئول کميته پيگيري وضعيت کشته شدگان اغتشاشات 
اخير ستاد موسوي بوديم.اما دليل اين دستگيري خود حکايت جداگانه اي است که 
محمد سعيد احديان مديرمسئول روزنامه خراسان در وبالگ خود از آن پرده برداشت.

وي در وبالگ خود اينچنين نوش��ت: دليل اصلی دستگيری مشاور ارشد ميرحسين 
موسوی که فرزند شهيد بهشتی نيز به شمار می رود تشکيل باندی برای قاچاق برخی 
افراد مرتبط با ستاد موس��وی به خارج از کشور بوده است و به همين دليل نيز وی در 
مواجهه با اسناد بازجويان چاره ای جز پذيرش موضوع نداشته است. اين خبر درحالي 
منتشر شده بود که ستاد موسوی مدعی بود اين افراد در جريان حوادث پس از انتخابات 
کشته شده اند و پس از مشخص شدن کذب بودن ادعای مرگ ايشان، عليرضا بهشتی با 
دستور ميرحسين موسوی براي جلوگيري از آبرو ريزي بيشتر درصدد فراری دادن آنها 

از مرزهای کشور برمی آيد اما با هوشياري ماموران امنيتي اين تالش ناکام مي ماند.

ترانه موسوي؛ پيش درآمد کشته سازي
اما پيش درآمد ماجراي کشته سازي به قضيه ترانه موسوي باز مي گردد. در تاريخ 18 
مرداد 1388، مهدی کروبی، در نامه ای جنجال بر انگيز به هاشمی رفسنجانی، از وی خواست 
به موضوع »تجاوز به دختران و پسران« بازداشتی پس از انتخابات رياست جمهوری رسيدگی 
کند.کروبی در اين نامه به موردی از آزار جنسی که مشابه مورد ترانه موسوی بود، بدون بردن 
نام خاصی اشاره کرد و نوشت: »عده ای از افراد بازداشت شده مطرح نموده اند که برخی افراد با 
دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده اند که منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی 
آنان گرديده  است.« کروبی در اين نامه نوشت: موارد مربوط به آزار جنسی دختران و پسران را 
به طور مکرر از افرادی که دارای پست های حساس در کشور بوده اند، شنيده  است. ترانه موسوی 
نام شخصی است که ادعا می شود در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری دهم ايران کشته 
شده است. در ماه تير و مرداد سال 1388، برخی از سايت های اينترنتی خبری را منتشر کردند 
مبنی بر اينکه دختر جوانی با اين نام، در تجمع روز هفت تير در اطراف مسجد قبا که در اعتراض 
به نتايج انتخابات برگزار شد، در خيابان شريعتی توسط نيروهای لباس شخصی دستگير شده و 
پس از تجاوز جنسی به قتل رسيده است.در اين خبر جنجالی که به برخی از رسانه های غربی نيز 
راه يافت اطالعاتی همراه با يک عکس از اين دختر جوان منتشر گرديد و اعالم شد که خانواده 
اين دختر جوان پس از تماسی تلفنی از يک بيمارستان مبنی بر بستری شدن او به علت جراحت 
در دستگاه تناسلی به بيمارستان مراجعه می کنند ولی دخترشان را در آنجا نيافته و مدتی بعد 
جسد سوزانده شده او را در منطقه ای ديگر می يابند. اما صدا و سيماي ايران با تهيه يک گزارش 
تلويزيونی در خبر ساعت 2۰:3۰، اصل خبر را شايعه معرفی کرد. محتوای اين گزارش توسط 
احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی نيز تاييد شد. در اين برنامه با خانواده ای که 
دخترشان ترانه نام داشت صحبت شد و ايشان ضمن شناسايی تصوير، بر سالمت دخترشان تاييد 
کردند و در مقابل دوربين با دخترشان که ساکن کانادا بود تماس گرفتند. مرتضی الويری عضو 
کميته تحقيق اعالم کرد که ترانه موسوی يکی از جانباختگان حوادث اخير است. وی همچنين 
از صدا و سيما به دليل انتشار اخبار کذب و سلب اعتماد عمومی انتقاد کرد. البته بعدها در ليست 
منتشر شده از سوي وبگاه جرس نام ترانه موسوي از ليست کشته شدگان وقايع پس از انتخابات 

حذف شد تا بيش از اين شاهد آبرو ريزي خود نباشند.

دلیل اصلی 

دستگیری ييك 

از مشاوران 

میرحسین 

موسوی تشکیل 

باندی برای 

قاچاق برخی 

افراد مرتبط با 

ستاد موسوی به 
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14 تري88- رسدار عراقي: تنها 30 درصد از توان بسيج تهران در مهار اغتشاشات 

به كار گرفته شد

پايان راه، ترور خواهر زاده ميرحسين
فتنه گرانی که از ابتدای اغتشاشات بعد از انتخابات  در پی پروژه  کشته سازی و 
سوءاستفاده از احساسات افکار عمومی برای دستيابی به مقاصد سياسی خود بودند، در 
جريان اغتشاش آفرينی در روز عاشورای حسينی و حمله به عزاداران سيد الشهدا)ع( ،پروژه 

خود را با ترور و قتل مشکوک چند نفر عملی کردند.
گزارش  ها از کشته شدن 4 نفر، از جمله ش��خصی به نام سيدعلی موسوی که خواهرزاده 
موسوی اعالم شده حکايت دارد. طبق اعالم سردار رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی 
حتی يک تير امروز از س��وی مأموران انتظامی حاضر در خيابان ها ش��ليک نشده است و  
شواهد نشان دهنده  قتل مشکوک وی می باشد.در واقع، تيم های ترور ضد انقالب، سيد علی 
موسوی، خواهرزاده ميرحسين موسوی را به قتل رساندند. اين اقدام مشکوک در حالی در 
محدوده چهارراه کالج يکی از مراکز تجمع اغتشاشگران صورت گرفته است که گزارش ها 
حاکی از استفاده از اسلحه مخصوص تيم های ترور در اين اقدام مشکوک دارد، چنانکه نوع 
سالح و گلوله استفاده شده در اين حادثه، نوعی خاص و کمياب از گلوله و سالح مخصوص 
تيم های ترور است. همچنين گفته می شود بيش از ده نفر از اعضای کددار سازمان منافقين 

در اغتشاشات امروز بازداشت شده اند.
محسن مخملباف، کارگردان فراری که به عنوان سخنگوی ميرحسين موسوی در خارج 
از کشور شناخته می ش��ود، در موضع گيری خود مدعی ش��د، در روز عاشورا يک پاترول 
جلوی در خانه آنها)علی موسوی( ابتدا چندين نفر را جلوی چشم سيد علی موسوی زير 
می گيرد و بعد از آن از درون پاترول 5 نفر از نيروهای امنيتی پياده می شوند و يکی از آن ها 
از نزديک ترين فاصله با کلت به سينه سيد علی موسوی شليک می کند طوری که گلوله از 
پشت او خارج می شود. بعد آن 5 نفر با پاترول سراسيمه می گريزند. برادر زن سيد علی او را 
به بيمارستان می رساند اما قبل از آن که سيد علی موسوی به بيمارستان برسد به شهادت 
نائل می شود. صرفنظر از اين ادعا و اطالعاتی که مخملباف از نحوه دستيابی به آن سخن 
نگفته، اين موضوع که خواهر زاده موسوی در جريان آشوب ها ترور نشده و همانند پروژه 
قتل آقاسلطان در محيطی دور از ناآرامی ها هدف مهاجمان قرار گرفته، مورد تاييد سخنگوی 
موسوی بود. اين موضوع با ادعای اوليه فتنه گران مبنی بر کشته شدن علی موسوی در جريان 
تظاهرات و درگيری با ماموران، کامال متفاوت است. اين تناقض در اطالعيه ای هم که نيروی 

انتظامی در خصوص وقايع عاشورا منتشر کرده مورد اشاره قرار گرفته است.
در اين بيانيه آمده است: آقای سيد علی موسوی حبيبی بدون اينکه در صحنه اغتشاشات 
حضور داشته باشد در يکی از خيابان های فرعی تهران)خيابان شادمان(، در حدود ساعت 12 
الی 13 روز ششم دی در حين حرکت، به دست سرنشينان يک دستگاه خودرو با سالح گرم 
هدف ترور قرار گرفته که به علت تأخير در انتقال به بيمارستان دچار خون ريزی شديد شد 
و فوت کرد و تحقيقات گسترده برای شناسايی عنصر يا عناصر تروريست ادامه دارد.استفاده 
از سالح گرم در ترور خواهرزاده آقای موسوی در حالی است که پيش از اين مسئوالن نيروی 

انتظامی از عدم استفاده پليس از سالح گرم در روز عاشورا خبر داده بودند.
يک مقام آگاه قضايی هم در گفت و گو با شبکه ايران، سالح مورد استفاده ترورکنندگان 
علی موسوی را غيرس��ازمانی و مخصوص تيم های ترور اعالم کرد.او همچنين گفت که  
همانند پروژه قتل ندا آقاسلطان، خواهر زاده موسوی هم در محيطی خارج از اغتشاشات و 
با فاصله زياد از درگيری ها و در جريان يک برنامه کامال مشکوک به قتل رسيده است.اين 
منبع همچنين به پيگيری های ماموران امنيتی برای دستيابی به خودروی ترورکنندگان و 
عوامل اين ترور اشاره کرد و گفت که ماموران پس از بررسی های مختلف اطالعاتی، مالک 
اين خودرو را شناسايی کردند که او در جلسه بازپرسی عنوان کرد ماشينش چند روز پيش 

از اين واقعه به زور ربوده شده و او تاکنون موفق به پيداکردن آن نشده است.

ورود آمپول براي ادامه کشته سازي
انتشار ليست جعلي کشته شدگان حوادث پس از انتخابات و نام بردن از 72 
نفر به نام شهداي سبز نتوانست اهداف جريان فتنه را برآورده کند از اين رو آنها تصميم 
گرفتند رسماً وارد ميدان شوند و به صورت واقعي کشته هاي خود را درست کنند. در 
خبرها آمده بود، اين گروهک تروريستی قرار بوده در روزهای 16،17و18 آذر در پروژه 
کشته سازی فضای کشور را ملتهب کنند. در خانه تيمی که از اين گروهک کشف شده 

مقدار زيادی آمپول های سمی، سالح گرم و مواد منفجره کشف شده است.

نام دختر فراري در ليست شهداي سبز
پس از ماجراي ترانه موسوي، نوبت به پديده اي به نام سعيده پورآقايي 
بود.در خبرهايی که در روز هشتم شهريور در »سايت موج سبز آزادی« و »پايگاه 
اطالع رسانی فراکسيون اقليت مجلس هشتم« منتش��ر شد و با توجه به متن 
اعالميه ترحيم او آمده بود؛ وی که دختر عباس پورآقايی مجروح ش��يميايی 
کشته شده جنگ ايران و عراق بوده است، به دليل فرياد اهلل اکبر روی پشت بام 
خانه اش در خيابان دولت دستگير شده و پس از شناسايی هويت جنازه او توسط 
مادرش در يک سردخانه صنعتی در قطعه 3۰2 بهشت زهرا دفن می شود.در 
مراسم ختم او تنها چند نفر از اعضای خانواده و نمايندگانی از جنبش سبز از جمله 
ميرحسين موسوی حضور داشته اند. »موج سبز« از نزديکان او نقل قول کرده 
که »سعيده پورآقايی پس از بازداشت مورد تجاوز وحشيانه قرار گرفته و سپس 
به قتل رسيده است. متجاوزان جنازه  وی را از زانو به باال در اسيد سوزانده اند و 
خانواده  وی را تحت فشار قرار داده اند تا علت مرگ دخترشان را بيماری شديد 

کليوی اعالم کنند.«
ماجرا آن قدر برای س��بزها قابل اطمينان بود که شخص ميرحسين موسوی 
را راهی مراس��م ختم س��عيده پورآقايی کرد و نوروز اين حضور را هم گزارش 
کرد:»مراسم ختم سعيده پورآقايی روز شنبه 7 شهريور به صورت محدود در 
مسجد قلهک برگزار شد و نمايندگانی از جنبش سبز برای همدردی با خانواده 

داغديده اين شهيد مظلوم در مراسم حضور يافتند.«
در اين ميان بازار توصيف داستان سعيده پورآقايی با آب و تاب وصف ناشدنی 
داغ بود. پارلمان نيوز نوشت:»همزمان با انتش��ار خبر کشته شدن فردی با نام 
سعيده پورآقايی )آمايی( دختر جوانی که عنوان می شود اکنون پيکر او در يکی 
از قبور گمنام قطعه 3۰2 بهشت زهرا دفن شده است، فردی با ارسال يادداشتی 
برای فراکس��يون خط امام)ره( مجلس به روايتی از زندگی و بازداشت سعيده 

پرداخت.«
اين س��ايت خبری در ادامه متنی را با عنوان »ديروز همه گريستند« درج کرد 
و نوشت:»سعيده دو سال بود که ديگر پدر نداشت.اگرچه آن وقت هم پدرش 
نمی توانست خيلی پابه پای دخترش تکاپو و هياهو داشته باشد.جنگ از پدر 
سعيده جسمی بيمار به يادگار گذاشته بود که فقط بود؛ هرچه بود پدرش بود و 
کوله باری از خاطرات و خطرات جنگ.خاطراتی از 8 سال دفاع از ناموس ملت 
ايران و اميد از اينکه ناموس��ش را بعد از او پاس خواهيم داشت.سعيده دو سال 
پيش پدرش را از دست داد.آثار به جای مانده از سالح های شيميايی ديگر توانی 
برای ماندن در او نگذاشته بود و او بايد می رفت و همسر و دختر نوجوانش را که 

يادگار سالهای جنگ و امام بود به ما می سپرد...ما چه کرديم؟«!
چندی بعد »کميته سه نفره قوه قضائيه برای بررسی تجاوز جنسی به زندانيان« 
بخش بزرگی از گزارش خود را به اين موضوع اختصاص داد و سعيده پورآقايی را 
يک دختر فراری معرفی کرد که مدتی مفقود شده و خبری از او در دست نيست. 
تلويزيون هم در 31 ش��هريور 1388 مصاحبه ای با شخصی که خود را سعيده 
پورآقايی معرفی می کرد، پخش ک��رد. او در اين مصاحبه گفت که از خانه فرار 

کرده و دستگيری و مرگ او صحت ندارد.
اما سر منشا ماجراي پورآقايي به خارج از مرزها نيز رسيده است، چراکه براساس 
اسناد به دست آمده و اعترافات متهمان پرونده شبکه های سازمان يافته جنگ 
س��ايبری و پرونده مرصاد، پروژه مزبور از آنجايی کليد خورده است که سعيده 
پورآقايی خواهری به نام »س��پيده پورآقايی« داش��ته که وی از اعضای کانون 
مدافعان حقوق بشر بوده است، يعنی از همکاران »کيوان رفيعی« سرپل سيا 
در پروژه بی ثبات س��ازی و از اعضای هيأت مديره مجموعه فعاالن  حقوق بشر 

در ايران.
کيوان رفيعی با اطالع از عدم ارتباط خانوادگی اين دو خواهر در تماسی با سپيده 
پورآقايی با بيان اينکه آيا وی از خواهر خود س��عيده خبری دارد يا نه؟و پس از 
پاسخ منفی س��پيده به وی می گويد که همه جا مطرح شده که خواهر وی در 
جريان اغتشاشات اخير مورد تجاوز قرار گرفته و سپس وی را کشته و جسدش 

را سوزانده اند.
رفيعی از ديگر س��و در پی هماهنگی ای که با خبرگزاری »هرانا« ) خبرگزاری 
مجموعه فعاالن حقوق بش��ر در ايران( انجام داده بود، قبل از انجام تحقيقات 
توسط سپيده آنان را مأمور مصاحبه با وی می کند که وی نيز به دليل اعتماد به 
رفيعی و با توجه به عدم تحقيقات در اين زمينه، مجموعه صحبت هايی را در اين 
خصوص انجام داد و ضمن تأييد وقوع اين حادثه دروغين مطالبی را عليه نظام 
مطرح می کند. در همين زمينه طی هماهنگی انجام شده با برخی از نزديکان 
مهدی کروبی، مصاحبه انجام شده با سپيده پورآقايی در اختيار کروبی قرار گرفته 
و وی نيز اقدام به مصاحبه هايی در اين زمينه کرده و کار تا بدانجا پيش می رود 
که برای فردی زنده مراسم ختم گرفته و حتی ميرحسين موسوی در اين مراسم 

ختم حاضر می شود)!(

انتشار ليست 

جعيل كشته شدگان 

حوادث پس از 

انتخابات و نام 

بردن از 72 نفر به 

نام شهداي سبز 

نتوانست اهداف 

جريان فتنه را 

برآورده كند از اين 

رو آنها تصميم 

گرفتند رسًا وارد 

ميدان شوند و به 

صورت واقعي 

كشته هاي خود را 

درست كنند
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اشک تمساح بر گورهاي خالي
ام��ا به راس��تی چ��ه کس��ی از ب��اال رفت��ن آمار 
کشته شدگان وقايع اخير اس��تفاده می کرد و اين آمارهای 

دروغين به نفع چه کسانی بود؟ 
آن چيزی که در اين بين طبيعی به نظر می رس��د، اين است 
که فروکش کردن اين فتنه بزرگ قطعاً بدون هزينه نيست.از 
قديم گفته اند: »در دعوا حلوا خير نمی کنند.« وقايع اخيرات 
هم همين گونه بود و عده ای از دو طرف کشته شدند و در ميان 
کشته ها اسامی زيادی از نيروهای مردمی بسيج که برای کنترل 

آشوب ها به خيابان ها آمده بودند نيز به چشم می خورد.
در اين بين، تحرکات رسانه های خارجی بسيار روشن است.
آنها از کاه، کوه می سازند تا بلکه مخاطب را جذب خود کنند 
و هر آنچه سردمداران پسا پرده به آنها امر می کنند به مرحله 

اجرا در بياورند.
نگاهی به عملکرد رسانه هايی نظير بی بی سی فارسی، بخش 
فارسی صدای امريکا، شبکه صهيونيس��تی العربيه، شبکه 
الجزيره وابسته به وهابيون تندرو و ديگر شبکه های خارجی 
بيانگر اين موضوع است که امپراتوری رسانه ای چماق کشته 
شده ها را در دست گرفته است تا به وسيله آن ضمن حمله 

به بنيان های نظام که تا چند ماه گذشته در محيطی ايزوله و 
مستحکم قرار داشت، اهداف استعماری سردمداران خود را 

برای امتيازگيری از نظام جمهوری اسالمی دنبال کند.
در اين ميان نيز نيروهای داخلی اين رسانه های استعمارگر 
با ارائه آمارهای غلط و خوراک های دروغ رسانه ای، بنزين 
به آتش می ريختند و رسانه ها را برای فشار هر چه بيشتر به 

نظام تقويت می کردند.
اين نيروها همان هايی بودند که تا قب��ل از انتخابات دم از 
امام، انقالب و جمهوری اسالمی می زدند و در تريبون های 
مختلف نظام را در معرض خطر قلمداد می کردند اما حاال 
به سمتی رفته اند که به دش��منان جمهوری اسالمی خط 

می دهند.
تمام اين جار و جنجال ها در حالی اس��ت که سابقه کشتار 
معترضي��ن در جري��ان اعتراض��ات اجتماعی و سياس��ی 
دوران حاکميت اين آقاي��ان در اذهان مختلف وجود دارد.

کشتارهايی که دليلی جز ناکارآمدی دولتمردان اين جريان 
در کنترل بحران های اجتماعی و سياسی ندارد.اعتراضات 
مردم قزوين، مشهد، سبزوار، سميرم، فيروزآباد و ايذه که 
بس��ياری از آنها اعتراضاتی اجتماعی بودند به خش��ونت و 

کشتار منجر شد و از همه جالب تر اينکه دولتمردان آن وقت 
تمامی س��عی و تالش خود را به کار بستند تا جلوی انتشار 
خبر اين درگيری ها را بگيرند، مبادا نقاط ضعفشان هويدا 
شود و چهره ای که با نقاب گفتمان برای خود درست کرده 

بودند، خدشه دار شود.
و دريغ از رس��انه های به اصطالح آزادي نظير بی بی سی، 
صدای امري��کا، العربيه و الجزي��ره که اخبار اي��ن وقايع را 

پوشش دهند.
بنابراين با کنار هم قرار دادن وقايع اخير و س��رکوب های 
گذشته در ش��هرهای مختلف، آيا نمی توان نتيجه گرفت 
که سردمداران موج سبز به راس��تی از نظام خارج شده اند 
و اهداف اس��تعماری س��اير کش��ورها را در داخ��ل دنبال 
می کنند؟ چرا که قطعاً هيچ ف��ردی در داخل از باال رفتن 
آمار کشته ش��ده های وقايع اخير س��ود و نفعی نمی برد و 
اين جنجال ها برای معرفی هر ميتی به نام جريان س��بز و 
در مقابل س��رپوش گذاش��تن بر افتضاحاتی که در دوران 
اصالحات در سرکوب  اعتراضات اجتماعی مردم روی داد، 
ذهنيت دست نشاندگی برخی آقايان از سوی استعمارگران 

را بيش از پيش تقويت می کند.

سند همكاري منافقني  با فتنه گران در پروژه كشته سازي
در جريان حوادث پس از انتخابات فتنه گران در پروژه كشته سازي خود مدعي شهادت 72تن از حاميان خود شدند. براساس اسناد به دست آمده مشخص گرديد كه كيوان رفيعي، 
عامل كددار منافقني ضمن متاس با احمد باطبي ديگر اپوزيسيون فراري ليست دروغيني را جهت اعالم از طريق محسن مخملباف و محسن سازگارا در اختيار  علريضا بهشتي، 

مشاور ارشد مريحسني موسوي قرار داده است.
گفتني است تصوير اين سند براي اولني بار در اين ويژه نامه منترش مي شود.
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 1 -  احساس مالکيت انقالب
س��ازمان منافقين به دليل اينکه خود را شعله اي در ظلمت نظام 
پادشاهي مي دانستند و سابقه مبارزاتي براي خود قائل بودند و اصالت را به 
کار سازماني و معيارهاي آن مي دادند، پس از پيروزي انقالب اسالمي که 
با هيچ يک از برآوردها، زمانبندي ها و برنامه ريزي هاي آنان تطابق نداشت، 
خود را طليعه دار و پيشاهنگ و جلودار معرفي مي کردند و با آوردن عکس 
رهبران اوليه خود در تظاهرات مردمي، از موضع مالک و صاحب انقالب)و نه 

شريک و همراه مردم(، احساس برتري و امتياز داشتند و رفتار مي کردند.
به اين دليل، رهبري انقالب اس��المي )امام خمين��ي( را از روي ناچاري و 

مماشات تحمل مي کردند تا حقانيت و برتري خود را اثبات کنند.
اين ح��س مالکيت، موج��ب خودمح��وري و نادي��ده گرفت��ن حقايق و 
واقعيت هايي بود که بر انقالب اس��المي حاکم بود. امام)ره(، مردم و پيوند 
آنان با يکديگر را که سازنده انقالب و نظام اسالمي بود بدون برتري و سلطه 

خود بي معني مي دانستند.

 2-  مظلوم نمايي
يکي از شيوه ها و تاکتيک هاي فريبکارانه براي تأثيرگذاري بر افکار عمومي، 
مظلوم نمايي بود که توسط س��ازمان منافقين به کار گرفته مي شد. اين روش اوالً به 
منظور مطرح کردن حقانيت  خود و ثانياً براي به چالش کشيدن جايگاه حضرت امام 

خميني)ره( و زير سؤال بردن ساختار نظام استفاده مي شد.
منافقين براي اين منظور با ارسال نامه به امام)ره(، خود را مدعي العموم و طرف اصلي 
رهبري و مطالبه کننده حقوق مردم نش��ان مي دادند. با اين عن��وان که اطالعات به 
امام)ره( از مسيرهاي کاناليزه صورت مي پذيرد، در متانت شناخت حضرت امام ايجاد 
تش��کيک مي کردند. جالب اينکه در يکي از مکاتبات به حضرت امام)ره( نوشتند که 

چون ما را جاسوس مي دانند، اجازه حضور در جبهه را به ما نمي دهند.
اين در حالي بود که هنوز موضوع جاسوسي و ارتباط منافقين با کشورهاي بيگانه)اتحاد 
جماهير ش��وروي( بر مال نش��ده بود و ش��ايد براي پيش دس��تي به طرح اين مسأله 

مي پرداختند.
نگاه منافقين به جنگ تحميلي اين بود که جنگ ماهيت ارتجاعي دارد و کساني که در 
ايران، مسأله جنگ را اداره مي کنند، نيروهاي ارتجاعي هستند و اگر ما)منافقين( وارد 

شويم، با تکيه بر تجربه، فضا و ماهيت جنگ را عوض کرده و انقالبي مي کنيم.
البته نوع ديگري از اين تفس��ير در مورد جنگ را گروه انشعابي از منافقين)لطف اهلل 
ميثمي(، تحت عنوان »س��ه  تکبير تا قدس« مطرح مي کردند تا هم براي خودش��ان 

اصالت قائل شده و هم رهبري جنگ که در دست امام بود را زير سؤال ببرند.
همين ويژگي در جريان فتنه نيز به عنوان تاکتيک به کار رفت تا هم براي خود حقانيت 
در نتيجه انتخابات ايجاد کنند و هم ساختار نظام را زير سؤال برده و هم اينکه فقدان 
حضور خود در قدرت را نش��انه بي تدبيري و عدم عقالنيت نظام نش��ان دهند و  همه 

مشکالت را بر عهده رقيب نشان دهند.
جالب است که جريان فتنه اعالم مي کند »به ما برانداز مي گويند« و چنانچه به واقعيت 
عملکرد منافقين در ارتباطات جاسوسي در جنگ و ارتباط با شوروي سپس آمريکا و 
غرب توجه داشته باشيم، احتماالً بايد ماهيت جريان فتنه را »براندازي« تلقي کنيم. 
هر چند داليل بسياري مبني بر تمايل براندازي در اصل، ماهيت و شکل نظام از سوي 

اين جريان و حاميان خارجي آنها عنوان شده است.

 3-  ارتباط با بيگانه و دشمن
تماس با بيگانه و تأمين منافع دشمن در همه جهان مورد مزمت است و کالم 
نوراني امام خميني)ره( نيز اين مسير را روشن کرده و چنين معتقد است که حتي اگر 
دشمن از ما تعريف کرد، بايد بدانيم، اشکالي وجود دارد. منافقين از ابتدا خود را داخلي 
و مردمي معرفي مي  کردند ولي در مقابل دستور امام)ره( مبني بر تشکيل بسيج ملي، 
»جنبش ملي مجاهدين« که نوعي ميليشيا بود را درست کردند.  البته گاهي از روي 
قدرت نمايي، به امام)ره( پيشنهاد مي کردند که ما حاضريم، ميليشياي  خود را تحت 

فرمان شما قرار دهيم، اگر... 
از آنجا که منافقين با اصل انقالب، نحوه شکل گيري و محتواي آن مشکل داشتند براي 

در مطالع��ات جامعه ش��ناختي- فكري، برخي 

انديش��ه ها پس از دوره هاي زماين به بازتوليد 

شكل جديدي از خود مي رسند و با وسعت جديدي خود 

را مطرح مي كنند. جاذبه ها و مزيت هاي مادي كه ريشه 

در ارزش ه��اي اصي��ل ندارن��د، منط��ق تك��رار اي��ن 

انديشه هاست كه بعد غري الهي انسان بدان كشش و متايل 

دارد. كيش شخصيت، قدرت طلبي، اصالت هاي باندي و 

سهولت هاي س��طحي نگري و رفاه طلبي، بخيش از اين 

جاذبه ها و كشش هاس��ت كه در محيط هاي مناسب و 

ش��خصيت هاي مهيا، زمينه منو و احيا پيدا مي كنند. اين 

پديده اختصاص به جغرافيا و ملت خايص ندارد و در يك 

دوره زماين محدود نيز باقي مني ماند.

در آسيب شنايس از انقالب اسالمي ايران نيز كه مسريي 

تكاميل را طي مي كند، منادهاي اين پديده به خويب قابل 

رؤيت است و براي آفت زدايي از حيات انقالب اسالمي 

ش��ناخت اين پديده و اشكال مش��ابه و همسويي با آن 

رضوري است.

نكته مهم در اين مسأله اين است كه چه به لحاظ ماهيت 

و چه به لحاظ رفت��ار و روش و تاكتيك، وجوه مش��رتيك 

در پديده هاي مش��ابه وجود دارد كه با قياس و تطبيق 

منصفانه، مي توان به س��مت گريي رفت��اري پديده هاي 

مش��ابه وقوف يافته و اقدام��ات آن را پيش بيني كرده 

و متناس��ب با پيچيدگي هاي جديد در اي��ن پديده، به 

مديريت و مهار آن پرداخت.

س��ازمان منافقني، ييك از تشكل هاي س��يايس است كه 

به داليل روشني به التقاط كش��يده شد و به قول برخي 

رسان اوليه اي��ن گروه، »پوس��تني مذهب��ي آن به علت 

وصله زدن ه��اي تكراري از هم گسس��ت« و براي نجات 

از بن بس��ت هاي ايدئولوژييك، امداده��اي اضطراري از 

ديگر ايدئولوژي هاي مادي گرف��ت ويل آن را پنهان كرد 

تا با واكنش اعضا يا مردم قرشي! مواجه نشود. دليل اين 

دگردييس ايدئولوژيك روش��ن بود، چرا كه دانسته هاي 

اعتقادي اين سازمان برگرفته از منابع اصيل و صاحبنظران 

متقي و متخصصان مذهب كه هان روحانيون بزرگ و 

مراجع بودند، مني شد. انديك تفسري قرآن و نهج البالغه با 

مقداري فلسفه و تاريخ، مقدمه ورود به اجتاعيات و 

مسائل سيايس مي شد و كادرهاي اصيل به چنان باوري از 

خود مي رسيدند كه »محور عامل« مي شدند.

از آنجا كه قصد واكاوي انديشه سازمان منافقني را نداريم 

به برخي شاخص هاي اصيل آنان كه در سري تطور و تكامل 

خود در دهه سوم انقالب به جريان جديد و همراه با آن 

تبديل شد مي پردازيم و اين شباهت ماهيتي- رفتاري را 

بازگو مي كنيم.

بررسي شباهت هاي رفتاري فرقه سبز و سازمان منافقين

  فرزندان ماكياولي
اين شاخص را در جريان فتنه پس از انتخابات نيز به وضوح شاهد هستيم و فراکسيون 
ائتالف جريان هاي تش��کيل دهنده جريان فتنه، از اين جايگاه به انقالب و جمهوري 
اس��المي مي نگرند و نظام را بدون خود، معادل صفر و هيچ مي دانن��د، معنا دادن به 
انقالب و نظام را بدون خود، پوچ معرفي مي کنند و حتي امام و رهبري را در سايه خود، 

تفسير مي کنند.
همانگونه که براي منافقين اين حس مالکيت مفسده س��از ب��ود، در جريان فتنه نيز 
شاهد مفاسد  متعدد ساختاري، اليت  سازي هاي باندي، رانت هاي اقتصادي بي پايان 
و حقانيت بازتعريف از انقالب و اسالم و ترس��يم آينده اي متفاوت از شعارهاي اصلي 

اسالمي و استقالل کشور هستيم.
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15 تري88-اخطار رهرب انقالب: دولتهاي غريب  مراقب اظهارات و رفتار خصانه 

خود باشند. زيرا ملت ايران عكس العمل نشان خواهد داد.

 18تیر 88 - حمله عوال خودرس به خوابگاه دانشگاه پلی تکنیک

 4-  فصل مشترك، هدف مشترك و سرنوشت مشترك
همانگونه که منافقين براي ايجاد جبهه ضدانقالب و بهره مندي از پتانسيل 
همه جريان هاي کوچک، دست به تشکيل ش��وراي ملي مقاومت با هدف سرنگوني 
نظام  زده و ارتش آزاديبخش! ملي درست کردند، جريان فتنه نيز طيف هاي گوناگون 
سلطنت طلب، پژاک، منافق، کومله و دموکرات، ملي- مذهبي، ليبرال و... را زير يک 
چتر قرار داده و بنا به گزارش هاي منتشر شده در هلند، نماينده رضا پهلوي از طريق 

سفر به ايران و ديدار با سران فتنه، تاکتيک جبهه سازي عليه نظام را دنبال مي کنند.
خانم حقيقت جو نيز اين پديده را ناشي از هدف مشترک دانست که کاماًل درست است 
و ضمن فصل مشترک و هدف مشترک، سرنوشت مشترکي نيز دارند چرا که با قدرت 

مردم از صحنه خارج شدند.

  5-  پوستين مذهبي و قرائت نو از اسالم
منافقين که با تکيه بر آيات قرآني خود را مسلمان و مجاهد نشان 
مي دادند و با تفس��ير قرآن و نهج البالغه- که برپايه برداشت هاي شخصي 
استوار بود- حرکت مي کردند، به نقطه التقاط فکري رسيدند و جوهره اصلي 
را نشان دادند. امروز نيز با عناويني مانند نگاه و قرائت جديد و نو از اسالم و 
امام)ره( و... براي سرپوش گذاشتن به »تجديدنظرطلبي مذهبي« و »فرار 
از مفاهيم پايه و اصولي«، به ترويج نوع جديدي از »اسالم ماسوني« و همسو 

با مطلوبيت هاي امپرياليسم و صهيونيسم مي  پردازند.

  6-  روش هاي کاري
نکته مهم در رفتارشناس��ي منافقين و جري��ان فتنه، روش هاي 
کاري آنهاست که بسيار با يکديگر تطابق دارد. کارهاي نفوذي)بيوت علما، 
مجلس، ارگان ها، ساختارهاي نظام و...( تکيه بر نارسايي ها و مشکالت مردم 
يا تکيه بر تصويرسازي هاي کاذب و دروغين، ساختارشکني، مخالفت با اصل 
و ماهيت نظام و ارکان آن به شکل پلکاني و تدريجي، مخالفت با واليت فقيه 
و... مقام معظم رهبري، ماکياوليسم فکري و رفتاري و توجيه استفاده از هر 
وسيله، نهيليسم و الئيسم با پوسته نوگرايي ديني و سياسي، آشوب سازي و 
هرج و مرج، ايجاد اختالف و شکاف در بين ارکان و جريان هاي اصلي نظام، 
بزرگ کردن برخي چهره ها براي کس��ب وجاهت يا پنهان شدن در پشت 
نام آنان)مرحوم طالقاني(، ش��ايعه پراکني و قلب حقاي��ق و دروغگويي، از 

روش هاي منافقين و جريان فتنه است.
فس��اد مالي، جنس��ي، روش هاي ديکتاتورمآبانه و فاشيستي و ضدديني، 
بخش��ي از جهش هاي ايدئولوژيکي، اليت س��ازي هاي فکري و رانت هاي 

اقتصادي و ماکياولي در هر دو جريان است.
آنچه از سازمان منافقين در شرايط فعلي يک جريان مزدور بيگانه و دشمن 
مردم ساخته، در شاخص هاي شش گانه و پيش گفته، قابل جست وجوست 
که در جري��ان فتنه و ترکيب نامتجانس اجزاي آن، با وس��عت بيش��تري 
شاهد هستيم. تنها تفاوت منافقين و جريان فتنه در اين است که عبور از 
منافقين يک موج تاکتيکي براي پااليش فکري انقالب بود ولي جريان فتنه 
يک جهش راهبردي و نقطه عطف در مس��ير تکامل و تطور انقالب و نظام 

اسالمي است.

تضعيف و براندازي آن برنامه ريزي کرده، ارتباط پنهان با شوروي)از طريق سعادتي و 
سيکو(، گسترش سازمان و تشکيالت در سراسر ايران، اجراي خط آشوب در داخل و 
شکاف در بين مسئوالن را با هدف افزايش تعارضات عملي کردند تا نظام قادر به کنترل 
نبوده و در فضاي متشنج و پرآشوب، يا نظام را ساقط کنند و تسليم منافقين شود يا 
آن را تضعيف کنند. از آنجا که روسيه نيز مانند امريکا بر نابودي انقالب تمايل داشت، 
ارتباط منافقين با روس ها، نمي تواند از چارچوب هاي مش��ترک بين روسيه و امريکا 
خارج باشد. با اين حال منافقين به موازات ارتباط با روسيه، از طريق کاظم رجوي در 
اروپا و امريکا، سرپل هاي حمايتي و ارتباطي ايجاد کردند و به همين دليل در جريان 

فرار رجوي، به جاي مسکو به پاريس رفته و با ليبراليسم پيوند خوردند.
يعني اينکه منافقين روند تکاملي خود را در پيوند با غرب تعريف کردند و اکنون نيز با 

همين سيره و انديشه در جريان فتنه روبه رو هستيم.
براي کس��ب تأييد و حمايت غرب، جريان فتنه تالش دارد ت��ا در تمامي پرونده هاي 
اساسي ايران مانند موضوع هسته اي، حقوق بشر، رژيم صهيونيستي و... با غرب همسو 
نشان دهد و با آنها هم پوشاني کند، غرب نيز از موضع حقوق بشر از جريان فتنه حمايت 
کند. جالب اينکه کليد واژه هاي جريان فتنه و غرب در مورد فشار به ايران يکسان است، 
افراطي گري، امتياز دادن به روس ها در سطح ترکمنچاي، ناکارآمدي حکومت، مشکل 

نظام در واليت فقيه است، برخي از اين کليد واژه هاي مشابه است.

فساد مايل، 

جنيس، روش هاي 

ديكتاتورمآبانه 
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18تیر 88 - عيل مطهري: تلقني تقلب و صدور بيانيه هاي محرك از اشتباهات 

اصالح طلبان بود 

19تیر 88- اعالم عدم مرشوعیت دولت توسط منتظری بدنبال استفتاء جريان فتنه

مرتضي الويري، مشاور مهدي کروبي در انتخابات 88 در گفت وگو با »جوان«:

تخّلف شايد، تقّلب نه!

شا در جريان دهمني دوره انتخابات رياست جمهوري در 
س��تاد آقاي ک��رويب فع��ال بوديد، ش��ا در اين س��تاد چه 

فعاليت هايي را دنبال مي کرديد؟
فعاليت من در ستاد مثل همه ستادهاي ديگر متعارف بود. پس از انتخابات هم 
به غيراز راهپيمايي 25 خرداد ،  در هيچ تجمعي حضور نداشتم. تنها فعاليت 
تش��کيالتي من پس از انتخابات ،  حضور در کميته پيگيري آس��يب ديدگان 
حوادث پس از انتخابات بود که توسط آقايان موسوي ،  کروبي و خاتمي تشکيل 

شد و با دستگيري ما در 17 شهريورفعاليت اين کميته متوقف شد. 
دليل دستگريي شا چه بود؟ 

زماني که در تحقيقات کميته پيگيري آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات 

درتعداد کشته شدگان به عدد72 رسيديم 
وبه محض اينکه آقاي بهشتي سخنگوي 
کميته اين آمار را اعالم کرد ، بالفاصله هم 
دفتر کميت��ه پيگيري پلمب ش��د و تمام 
مدارک ووسايل ضبط و من و آقاي بهشتي 
و آقاي دکتر اميني )استاد حقوق دانشگاه 

شيراز( دستگيرشديم. 
 به نظر مي رس��د در قضيه تعداد 
کشته شدگان س��هواً يا شايد هم 
عمداً  آماري اعالم ش��د که نظام 

به طبع آن تحت فشار قرار بگريد.   
آماري که از طرف کميته در رابطه 
با تعداد کشته ش��دگان اعالم شد 
تا چه ميزان مس��تند و با توجه به 

واقعيت ها بود؟ 
آقاي بهش��تي بر مبناي اطالعاتي که در 
دفتر و توس��ط کارکنان دفت��ر کميته به 
دس��ت آمده بود،  اين  آم��ار را اعالم کرده 
بود و من هم تصورمي کنم ک��ه اين آمار 
بدون هيچ قصد وغرضي اعالم شده است 

مرتيض الويري از فعاالن سيايس با سابقه است. منايندگي سه دوره اول مجلس شوراي اسالمي،  رياست سازمان مناطق آزاد تجاري،  شهرداري تهران و سفري ايران 

در اسپانيا در سوابق س��يايس و اجرايي وي به چشم مي خورد. وي مديت با س��ازمان مجاهدين خلق همکاري داش��ت و در عمليات مبب گذاري دفرت مجله »اين 

هفته«اولني مجله غرياخالقي ايران،  نقش داش��ت. سپس مؤسس و عضو شاخص گروه فالح شد که به مبارزه س��يايس عليه حکومت پهلوي مي پرداخت. پس از 

انقالب 1357 اين گروه به همراه 6 گروه ديگر سازمان مجاهدين انقالب اسالمي را تشکيل دادند و الويري به منايندگي از گروه فالح در شوراي مرکزي اين سازمان 

تا سال 1362عضويت داشت. الويري از زمان تشکيل حزب کارگزاران سازندگي از اعضاي اصيل اين حزب به شار مي رود. وي در سال هاي اخري کمرت در پست هاي 

سيايس و اجرايي ديده شده است. ازسوي ديگر سوابق وي درپيش و پس از انقالب از وي چهره اي ساخته که انتظار برخي حرکات و همسويي  با بعيض جريانات 

ضد نظام از وي  مني رود. انتخابات خرداد88زماين بود براي بازگش��ت مجدد وي به صحنه. الويري که در مرکزيت کارگزاران بود با غالمحس��ني کرباسچي دبريکل 

حزب کارگزاران در تقسيم نقيش که در پشت پرده صورت گرفته بود مامور به ستاد کرويب ش��دند. فردي که از رأي نياوردنش مطمنئ بودند!جالب اينجاست که 

الويري در سال 87 با کانديداتوري خامتي و موسوي و کرويب مخالفت کرده بود!وي مسئوليت کميته صيانت از آراي کرويب! را به عهده گرفت و پس ا زآن به عنوان 

عضو کميته پيگريي امور بازداشت شدگان و آسيب ديدگان حوادث انتخابات مشغول شد تا 17شهريور88 که به دليل ارائه ليست دروغني کشته شدگان دستگري 

شد. الويري دراين گفت وگو از بسياري مواضع خود و دوستانش در مورد تقلب در انتخابات و کشته شدگان فاصله گرفته و مسئوليت عملکرد و سخنان کرويب و 

مريحسني موسوي را به عهده خودشان گذاشته است. 
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و تمام اين موارد هم در دادگاه مطرح شد 
و همه ما در دادگاه در زمينه فعاليت هاي 
کميته اعم از جمع آوري پول براي کمک 
به خانواده هاي آسيب ديده يا انتشار  آمار 

جان باختگان و غيره تبرئه شديم. 
اما شا با وثيقه آزاد شديد؟ 

بله،  من به قيد وثيقه آزاد شدم ولي اين به 
معني ثبوت مجرميت نبود زيرا دادگاه من 
در آن زمان تشکيل نشده بود. سه اتهام از 
سوي دادستاني به من وارد شده بود ، يکي 
فعاليت درکميته پيگيري آسيب ديدگان 
حوادث پس از انتخابات. ديگري دررابطه 
با مصاحبه هايي که انجام داده بودم و سوم 
شرکت در راهپيمايي 25 خرداد. در رابطه 
با مصاحبه ها و حض��ور درکميته پيگيري 
من دردادگاه تبرئه شدم ، اما دادگاه داليل 
من را براي شرکت در راهپيمايي نپذيرفت 
و من به يک س��ال حبس تعليقي محکوم 

شدم. 
در مجلس ه��م کميت��ه اي براي 
پيگريي همني موضوع کشته شدگان 
تشکيل شد، اما در نهايت آمارارائه 
شده توسط مجلس با آمارمد نظر 
شا بسيار متفاوت و پايني تر است،  
چطور شا به آمار 72 کشته دست 

پيدا کرديد؟ 
ما اطالعات و اسامي69نفر جان باخته را به 
مجلس ارائه کرديم ، اما چند روزبعد مجلس 
اعالم کرد که هيچ اطالعاتي ازطرف کميته 
پيگيري دريافت نش��ده اس��ت ،  مجدداً 
نس��خه ديگري را براي کميسيون امنيت 
ملي مجلس فرستاديم. تا آن زمان کميته 
ما به عدد 69 رسيده بود و بعد به 72 رسيد 

و با دستگيري ما کار متوقف شد. 
ش��ا اين آمار کش��ته ش��دگان را 
براساس چه مدارک وتحقيقايت به 

دست آورديد؟ 
کميته پيگيري آس��يب ديدگان ش��ماره 
تلفن،  نشاني دفتر و نش��اني الکترونيکي 
خود را در رس��انه ها منتشر کرد و از مردم 
خواست اطالعات خود را در اختيار کميته 

بگذارند. 
يعني تنها مبناي شا دررابطه با 
تعداد کشته شدگان متاس تلفني و 

نظرات سايت بود؟ 
بعد ازه��ر تماس کميته پيگي��ري با درج 
مش��خصات تماس گيرندگان ، اق��دام به 
تحقي��ق وانج��ام مصاحب��ه ب��ا خانواده 
کشته شدگان داشت  که درنهايت اين آمار 

به دست آمد. 

کميته پيگريي ک��ه در آن زمان با 
ارگان و ي��ا دس��تگاهي ارتب��اط 
نداش��ت، چگون��ه از صح��ت 
اطالعات و مشخصات افراد مطلع 

مي شديد؟ 
ما شخصي را به سازمان بهشت زهرا معرفي 
کرديم تا اطالعات بگيرد. جلس��ه اي نيز 
با کميته منتخب ش��وراي شهر داشتيم. 
کميس��يون امنيت مل��ي مجل��س هم از 
ما دعوت کرد ت��ا براي تب��ادل اطالعات 

هماهنگي کنيم. 
مطالبي را که شا مطرح مي کنيد 
با اسناد به دست آمده تناقضات 
زيادي دارد. طبق اسناد به دست 
آمده پرو ژه  كشته سازي از ماه ها 
قب��ل ازانتخاب��ات کلي��د خورده 
بود، آنجا که بحث ت��رور يکي از 
کانديداها يا همرسش در آستانه 
انتخابات مطرح ش��د يا موضوع 
ترور آقاي خامتي درپرواز اهواز- 
ته��ران و... به نظر مي رس��د اين 
موضوعي نيس��ت که يک ش��به 
يا دو ش��به اتفاق افتاده باشد. به 
نوعي دست جريانات خارجي و 
ضد انقالب دراين جريان پيداست. 
البته اين به آن معنا نيست که شا 
با اطالع از اين ني��ت ضدانقالب 
دنبال اهداف آنها بوده ايد، ويل اين 
موضوع که جريان خارج نشني با 
هدف تهييج مردم در داخل دنبال 
کشته س��ازي بود غري قابل کتان 
است. از سوي ديگر بخش زيادي 
از آمارهاي موج��ود غري واقعي و 
ساختگي است حداقل موضوع اين 
است که خود ما در روزنامه جوان 
با چند ت��ن از افرادي ک��ه در اين 
ليست به عنوان کشته مطرح شده 
بودند مصاحبه و زنده بودنشان را 
برريس کرديم !  چطور است كه شا 
اين موضوع را ناديده گرفته ايد و 
بازهم به  آمار نادرست 72 كشته 

تأكيدداريد؟
ذکر اين عدد برمبناي يافته ها واطالعات 
جمع آوري شده سطح شهراست و افرادي 
هم که در کميته فعاليت داشتند ، افرادي 
ش��ناخته ش��ده و مورد اطمينان بودند. 
البته احتمال اش��تباه در اي��ن موضوع را 
نفي نمي کنم ولي به ط��ور قاطع و صريح 
اعالم مي کنم ک��ه ما هيچ قص��د و هدف 
س��وئي در اعالم آمار نداش��تيم و حتي به 

اصل امانت داري و رازداري اس��ناد 
و مدارک��ي که ب��ه کميت��ه تحويل 
داده مي ش��د ، پايبند بوديم. بازهم 
تاکيد مي کنم من احتمال اش��تباه 
را در يک چنين موضوع حساس��ي 
نفي نمي کنم ، احتمال اين موضوع 
هست که در اين ليست اشتباهاتي 
هم وجود داشته است. هيچ غرض و 
مرضي هم حداقل از ناحيه دوستان 

ما در کار نبوده است. 
اما در رابطه با اين موضوع 
و آمارهاي نادرست به نظام 
رضبات جربان ناپذيري وارد 

شد!
اين موضوع به قضيه هلوکاس��ت و 
ادعاهاي مختلف ش��باهت دارد ، اما 
نگاه اصلي بايد به گونه اي باش��د که 
حتي اگر يک نفر هم کش��ته ش��ده 
باشد ، دغدغه رسيدگي به پرونده اين 
يک نفر هم در کش��ور وجود داشته 

باشد. 
 خييل فرق اس��ت ب��ني اين 
موضوع که يک نفر را 72 نفر 
اعالم کنيد! البته اين دغدغه 
بني مس��ئوالن ارش��د نظام 

وجود دارد. 
بله.

يکي از کس��اين که نامش در 
اين ليس��ت وجود داش��ت 
فردي ب��ه نام س��عيده پور 
آقاي��ي اس��ت ک��ه بعدها 
مشخص شد وي از خانه فرار 
کرده ويل اس��مش درليست 
مذکور وجود داشت که البته 
آقاي موسوي هم درمراسم 
ختم ساختگي اين فرد رشکت 
کرد! شا احتاال بهرت از من 
مي داني��د خواه��ر اين فرد 
سپيده پور آقايي از فعاالن 
کميته گزارش��گران حقوق 
ب��رش و از نزدي��کان کيوان 
رفيعي عامل کد دار گروهک 
مجاهدين خلق بوده است. 
اينکه نام اين فرد در ليست 
کشته شدگان منترش مي شود 
از آن دست شواهدي است 
که بر جعيل و مشکوک بودن 

اين ليست صحه مي گذارد؟
بله، اين از همان مواردي اس��ت که 
گفتم اشتباه بوده است و البته کميته 

اين موضوع را اعالم کرد. 
 اما آقاي الويري، طبق س��ند 
غري قابل انکار بايد گفت که 
اين ليست اسامي که کميته 
منترش ک��رد کامال منطبق با 
ليستي اس��ت که از طريق 
کيوان رفيع��ي عامل کد دار 
منافقني دراختيار محس��ن 
مخملب��اف که س��خنگوي 
خ��ارج ازکش��ور مهن��دس 
موس��وي بود قرار گرفت و 
همني امييل براي آقاي بهشتي 
ارسال شد و ليست مذکور که 
شامل 72 نفر بود به عنوان 
کشته ش��دگان حوادث پس 
ازانتخابات منترش شد. سند 
مربوط به اين امييل موجود 
اس��ت. البته اين به آن معنا 
نيس��ت ک��ه هم��ه اعضاي 
کميته مذکور از اين امييل با 
خرب بوده اند. خود شا از اين 
امييل و ليستي که آمده بود 

خرب داريد؟ 
نه ، من ازموضوعي که شما مي گوييد 
بي خبرم، ول��ي به صراح��ت اعالم 
مي کنم ک��ه اگر براي اف��راد کميته 
پيگيري صحت يا غي��ر واقعي بودن 
مطلب و اسمي مشخص مي شد هيچ 
انگيزه اي براي عدد س��ازي دروغي 
وجود نداشته است ، به عنوان مثال در 
رابطه با پرونده نام سعيده پور آقايي 
زماني که مشخص شد اين شخص در 
بين کشته شدگان نبوده ، بالفاصله از 
طريق دوستان اس��م اين شخص از 
ليست خارج شد. ما هدفمان پيگيري 
موضوع و سر و سامان دادن به ماجرا 
بود و با نيت خير وارد اين کار شديم 
و اين همان موضوعي است که گفتم 
برخي جريانات خارج نشين درصدد 
سوءاستفاده ازفضاي نابسامان داخلي 

بودند. 
ييك ديگر از اس��امي كه در 
گزارش كميته پيگريي اعالم 
شد، ترانه موس��وي بود كه 
طب��ق اطالعات به دس��ت 
آمده اين شخص در خارج از 
كشور ساكن است و اطالعات 
دقيقي از اين ماجرا در دست 
نيست و موضوع به شدت 

مشکوک است و 

از نظر اقتصادي با ساليق و برنامه هاي آقاي موسوي موافق نبودم و وي را مناسب رياست جمهوري نمي ديدم، در 
رابطه با آقاي احمدي نژاد هم به هيچ وجه و از هيچ نظر با ساليق و افکارش موافق نبودم. آقاي محسن رضايي هم 
هنوز نامزد نشده بود. بنابراين من و چند نفر از دوستان تصميم گرفتيم با تدوين برنامه اي در زمينه اي اقتصادي،  

فرهنگي و سياسي با آقاي کروبي همکاري کنيم. 
البته آقاي کروبي بر مبناي يکسري اس�تدالل ها مواضعي را درباره برخي مسائل بيان کرده اند. من در حال حاضر 
در مقام دفاع از آقاي کروبي نيستم. اين اختالف نظر را هم با ايشان دارم که بهتر بود که قبل از منتشر کردن نامه 

بررسي ها را کامل و در مرحله بعد و در صورت احراز موضوع اعالم مي کرد.

موسوي مناسب رياست جمهوري نبود

هيچ انگيزه اي 

براي عدد سازي 

دروغي وجود 

نداشته است ، به 

عنوان مثال در 

رابطه با پرونده 

نام سعيده پور 

آقايي زماين كه 

مشخص شد اين 

شخص در بني 

كشته شدگان 

نبوده ، بالفاصله 

از طريق دوستان 

اسم اين شخص از 

ليست خارج شد
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ارتباط موضوع ب��ا ماجراي 
يکي ازآقازاده هاي معروف 
ازس��ؤااليت اس��ت که به آن 
پاسخ داده نش��ده است. از 
سوي ديگر اگر اين فرد کشته 
شده باشد به هر حال داراي 
خانواده و دوستاين است اما 
ش��ا بارها در مصاحبه هاي 
خ��ود به كش��ته ش��دن اين 
شخص تأكيد داشته ايد، علت 
پافشاري شا در اين موضوع 

چيست؟
من در اين رابطه مدارک و مستندات 
خاصي در اختيار دارم ، اما به داليلي 
که قول شرعي داده ام تا به امروز اين 
مدارک را منتش��ر نکرده ام. ماجراي 
ترانه موسوي بس��يار پيچيده است ، 
اين ش��خص در مقابل مس��جد قبا 

دستگير شده است. 
آق��اي الويري باالخ��ره اين 
تران��ه موس��وي چ��ه کيس 
اس��ت؟خانواده اي ، دوستي 
يا آش��نايي نداشته که پيگري 

موضوع وي باشند؟
من داراي محذوراتي هستم. بيش از 
اين نمي توان��م توضيح بدهم، دراين 

زمينه عذر شرعي دارم. 
 ما ش��ا را ف��ردي انقاليب با 
پيش��ينه س��وابق مب��ارزايت 
قبل ازانق��الب و خدمت به 
نظام ، ام��ام )ره( و انق��الب 
دربعد از انقالب مي دانيم. 
ش��ا در جريان ح��وادث و 
اتفاقات يك سال گذشته به 
نوعي س��كوت كرديد و در 
راستاي محكوم كردن حوادث 
اقدامي انجام نداده ايد، در 
صوريت كه از شا به عنوان يك 
شخص انقاليب و داراي سابقه 
مديريتي در سال هاي گذشته 
انتظار مي رفت كه در برابر 
اين اتفاقات که کليت نظام 
را نش��انه رفته بود واكنيش 
داشته باشيد، آيا اين سكوت 
به علت مح��ذورات حزيب و 

جناحي بوده است؟
خير، اصال! يکي از اعتقادات من اين 
اس��ت که نظ��رات و صحبت هايم را 
بدون هيچ محذوريت��ي بيان کنم و 
هيچ مطلب خالف واقع را هم اعالم 

نخواهم کرد. 
البته من به ش��خصه به اين موضوع 
معتقد هستم که در جريان انتخابات 
و حوادث تل��خ بع��د از آن جرياناتي 
که سمت و سوي آنها به ضد انقالب 
برمي گردد سعي داشتند از وضعيت 
به وجود آمده سوءاس��تفاده کنند،  
به عبارت ديگرجريان��ات برانداز که 
سال هاس��ت دنبال اه��داف خود در 
جمهوري اسالمي هستند به دنبال 
اين هس��تند که ازيک فضاي آشوب 
زده بهره برداري هاي خاص خودشان 
را داشته باش��ند و اين فضاي آشوب 
زده و ملتهب پس ازانتخابات س��ال 

گذشته به نوعي فراهم شد. 
البته اين نکته را هم بگويم که چنانچه 
به افرادي که سابقه درخشاني در نظام 
و انقالب داش��ته اند، تهمت فتنه گر 
وارد کنيم ،  استوانه هاي تنومندي را 
که درشرايط دشوار ،  جامعه سخت به 
آن ها نيازمند است از دست خواهيم 
داد. هرچند که باز هم معتقدم برخي 

رفتارها اشتباه بود. 
موضع گيري هاي من بعد از انتخابات 
هم يک رويکرد انتقادي نس��بت به 
حوادث و برخ��ي تندروي ها بود و از 
سوي ديگر معتقد بودم که اعتراض 
افراد معترض را نبايد با زور پاسخ داد، 
بلکه روش هاي منطقي وقانوني براي 

اين موضوع وجود دارد. 
من قبول دارم که از هر حادثه اي ولو 
کوچک در کشور،  جريانات بيگانه و 
ضد انقالب سوء استفاده مي کنند و در 
اين مورد هيچ شک و ترديدي وجود 
ندارد متاس��فانه اتفاقات يک س��ال 
گذشته هم فارغ از اين موضوع نبود. 

ب��دون تردي��د جريان ض��د انقالب 
درماجراي بع��د ازانتخابات به دنبال 
بهره برداري و سوء استفاده از شرايط 
موجود بوده و هس��ت. من معتقدم 
که در ش��رايط کنوني هم مي توان با 
اس��تفاده از راهکار هاي منطقي بين 
دلس��وزان نظ��ام و دوس��تداران آن 
آشتي به وجود آوريم و از اين طريق 
از سوءاستفاده جريانات مخالف نظام 
و ضد انقالب که مترصد ضربه زدن به 

ايران است جلوگيري کنيم. 
چرا همني دلس��وزان انقاليب 
كه مورد نظر شا هستند و 
از آنها انتظارزيادي در كشور 

است ، در مقابل توهني به امام )ره( 
رهربي، نظام و به تاراج رفنت مرياث 
معنوي ام��ام )ره( واکنش نش��ان 

ندادند؟
من احتمال مي دهم يکي از داليلي که اين 
موضوع تحقق پيدا نک��رده بي مهري هاي 
گسترده جريان حاکم به جريان معترض 

است. 
البت��ه من ب��ه اي��ن نکت��ه معتق��دم که 
هرگون��ه اعتراض يا ش��کايت از موضوعي 
باي��د در چارچوب قانون باش��د و هرگونه 
هنجار ش��کني و ميدان دادن به جريانات 
مخالف نظام را به ضرر منافع ملي مي دانم. 
بحث تقلب در انتخابات از جمله 
مباحثي بود که بع��د از انتخابات 
به کرات از طرف آقايان موس��وي 
و ک��رويب و برخي هوادارانش��ان 
مطرح ش��د. بنابر شواهد موجود 
اين بحث از ماه ها قبل از انتخابات 
مطرح شده اس��ت. براي اولني بار 
در پاييز 87 آقاي بهزاد نبوي بحث 
تقلب را مطرح کرد ،  از سوي ديگر 
آقاي کرويب هم در سخناين پيش از 
انتخابات با توصيه به دوستانش به 
رصاحت اعالم مي کند که به هيچ 
وجه در انتخابات تقلب مني شود 
ونبايد اعت��اد عمومي م��ردم را 
س��لب کرد، اما بع��د از انتخابات 
بح��ث تقلب به صورت گس��رتده 
مطرح مي شود. آقاي محتشمي پور 
درجلسه روز ش��نبه 23 خرداد د 
رمجمع روحانيون به آقاي موسوي 
مي گويد ما آنقدر سند و مدرک از 
تقلب داريم که اگر مقاومت کني 
رئيس  جمه��ورت مي کنيم! حتي 
برخي معتقدند دليل ايجاد توهم 
براي آقاي موس��وي همني سخنان 
محتش��مي پور به عن��وان رئيس  
کميته صيانت ازآراي آقاي موسوي 
ب��وده اس��ت. از آن ط��رف مقام 
معظم رهربي هم زير سؤال بردن 
سالمت انتخابات را جرم بزرگ و به 
رضر کشور دانسته اند،  پافشاري 
دوستان ش��ا برموضوع تقلب و 
عدم توجه به سخنان رهربي به چه 

علتي بوده است؟
در م��ورد مواضع ميرحس��ين موس��وي 
و نزديکانش��ان و کروب��ي خودش��ان بايد 
پاسخگو باش��ند ، اما من به عنوان مسئول 
کميته صيانت از آراي آقاي کروبي ماحصل 

برداش��ت هايي که در رابطه ب��ا انتخابات 
داشتم را در جلسه چهارشنبه 26خرداد در 

حضور رهبري ارائه کردم. 
نگراني از س��المت يک انتخابات مي تواند 
به طور طبيعي وجود داش��ته باش��د و به 
نظر من نف��س نگراني طبيع��ي و در همه 
انتخابات هاي گذش��ته هم وجود داش��ته 
اس��ت که اتفاقا بد هم نيست و باعث دقت 
بيشتر برگزارکنندگان انتخابات مي شود. 

اما اينکه پروژه اي به نام تقلب در انتخابات 
توس��ط افراد مخالف نظام پايه ريزي شده 
باشد ، حداقل درستاد آقاي کروبي را نفي 

مي کنم. 
متاس��فانه ما فکر مي کنيم که اگر بخشي 
از يک نظام دچار اشتباهي شد ، تمام نظام 
زير سؤال رفته اس��ت ، در صورتي که نظام 
جمهوري اسالمي بس��يار باالتر از اينگونه 

صحبت هاست. 
نظامي داريم ک��ه 98 درصد ب��ه آن رأي 
مثبت دادند و بيش از صده��ا هزار نفر در 
عرصه ه��اي مختلف دفاع و جن��گ در راه 
حفظ اين نظام به ش��هادت رسيدند. نظام 
جمهوري اسالمي مجموعه اي از رهبري و 
قوه قضاييه و مجريه و دستگاه هاي مختلف 

است. 
اما دوستان شا که بارها به موضوع 
تقلب ارصارداش��تند، ن��ه تنها در 
فرصت قانوين هيچ س��ندي ارائه 
نکردند، بلکه در يک سال گذشته 
هم سندي ارائه نکردند و پيوسته 
نظام را به اعال تقلب در انتخابات 

محکوم کرده اند!
به نظر م��ن تا جرمي درمرج��ع حقوقي و 
مراجع قانوني ثابت نشده نبايد آن را مطرح 
کرد. م��ا در کميته صيان��ت از آراي آقاي 
کروبي در مراحل مختلف چه قبل و چه بعد 
از انتخابات نامه هاي مختلفي را به مراجع 
مختلف، ش��وراي نگهبان و حتي رهبري 

نظام ارسال کرديم. 
شا در سمت مشاور آقاي کرويب 
و رئيس  کميته صيانت از آراي وي 
در زمان انتخابات فکر مي کنيد چرا 
کرويب به تقلب تاکي��د دارد؟خود 
اعضاي ستاد ايشان که مي دانستند 
او رأي من��ي آورد. حت��ي درش��ب 
انتخابات با س��تادهاي شهرستان 
ايشان ازتهران متاس گرفته شد که به 
آقاي کرويب رأي ندهيد. ايشان رأي 
مني آورد و راي ها به هدر مي رود 

همه به موسوي رأي بدهيد؟

به شخصه به اين موضوع معتقد هستم که در جريان انتخابات و حوادث تلخ بعد از آن جرياناتي که سمت و سوي 
آنها به ضد انقالب برمي گردد سعي داشتند از وضعيت به وجود آمده سوءاستفاده کنند،  به عبارت ديگرجريانات 
برانداز که سال هاست دنبال اهداف خود در جمهوري اسالمي هستند به دنبال اين هستند که ازيک فضاي آشوب 
زده بهره برداري هاي خاص خودشان را داشته باشند و اين فضاي آشوب زده و ملتهب پس ازانتخابات سال گذشته 

به نوعي فراهم شد.

براندازها از شرايط سوء استفاده كردند

در رشايط 

كنوين مي توان 

با استفاده از 

راهكار هاي 

منطقي آشتي 

به وجود آوريم 

و از اين طريق 

از سوءاستفاده 

جريانات مخالف 

نظام جلوگريي 

كنيم
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26 تیر 88-اقامه مناز جمعه توسط هاشمی رفسنجانی، حضور حامیان فرقه سبز 

در مناز جمعه و هتک حرمت ساحت این مکان مقدس توسط مناز اويل ها

26 تیر 88-دستگريي تعدادي از آشوبگران پس از منازجمعه

بله، من هم بر اين باور بودم که آقاي کروبي 
رأي نمي آورد و به شخصه با کروبي ، خاتمي 
و موسوي براي حضور در انتخابات مخالف 
بودم ، با ميرحس��ين موس��وي که از نظر 
مبنايي و اقتصادي ب��ه کل مخالف بودم و 
معتقد بودم براي رياست جمهوري مناسب 

نيست. 
برخي ازدوس��تان ش��ا در ساير 
احزاب معتقدند در ايران به دليل 
نوع برگزاري انتخاب��ات مني توان 
تقلب کرد اگر هم جابه جايي رأي 
صورت بگريد نهايت��ا 2-1 ميليون 
رأي خواهد بود نه 11ميليون. البته 
هان ها معتقدند که ما فقط رأي 
تهران را مي ديديم و شهرستان ها 
را به حساب نياورده بوديم. حتي 
آقاي عطريانفر ازدوستان نزديک 
شا در جايي به شوخي گفته بود 
اگر کيس واقعا بتواند 11 ميليون 
رأي جابه جا کند نخبه است و واقعاً 
حقش است که رئيس  جمهور شود! 
با اين اوصاف خود ش��ا قائل به 

تقلب در انتخابات هستيد؟
خير، من معتق��دم تقلبي ک��ه تأثير گذار 
باشد نشده است،  ش��ايد تخلفات و بعضاً 
تقلب هاي��ي  ص��ورت گرفته باش��د ، اما در 
مجموع اي��ن موارد در رون��د کلي تأثيري 
نداش��ته اس��ت، اما در م��ورد تخل��ف در 

انتخابات ، مواردي وجود دارد. 
تخلفاتي صورت گرفته که ب��ر مبناي آن 
ش��وراي نگهبان در موارد مشابه انتخابات 
را ابطال اعالم ک��رده و انتظار مي رفت که 
در اين انتخابات هم اين ش��ورا بهتر از اين 

عمل کند. 
به طور مثال در انتخابات هاي گذش��ته 

در يک حوزه انتخابي ب��ه خاطر توزيع 
يک وانت بار لباس ورزش��ي بين مردم 
انتخاب��ات ابط��ال ش��ده اس��ت، اما در 
انتخابات اخير 8۰ ميليارد تومان اعتبار 
خشکس��الي که بايد تيرم��اه پرداخت 
مي ش��د دو ماه زودتر به عنوان هديه از 
طرف آقاي احمدي ن��ژاد در بين مردم 

توزيع مي شود.
  اگر بنا بر اين نوع تخلفات باشد ، 
در دوران آقايان هاشمي و خامتي 
هم اينگونه موارد چه بسا بيشرتهم 

انجام شده است!
به هرحال من معتقد هستم در اين شرايط 
بايد يک کميته حقيقت ياب مورد اعتماد 
همه تشکيل شود و بدون محدوديت زماني 
براساس اسناد و ش��واهد موجود و مبناي 

قانون روند کلي انتخابات را بررسي کند. 
در اي��ن رشايط که بيش��رت افراد و 
مس��ئوالن ب��راي حرکت کش��ور 
ب��ه س��مت آرام��ش و هم��ت 
و کار مضاع��ف ب��راي ج��ربان 
عقب ماندگي ها سکوت کرده اند،  
فک��ر مني کني��د ک��ه اي��ن ن��وع 
موضع گريي ها ب��ه نوعي موجب 
الته��اب در جامع��ه و تش��ويق 

بيگانگان شود؟ 
اي��ن موضوعي که ش��ما اش��اره مي کنيد 
نتيجه اين خواهد شد که جامعه به سمت 
اشتباهات بزرگ و سنگيني خواهد رفت. 
در اصل نهم قانون اساس��ي آمده است که 
هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل 
و تماميت ارضي کشور آزادي هاي مشروع 
را،  هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب 

کند. 
شما اگر به س��اليق و عقايد افراد اجازه 

بروز و ظهور نداديد دل او را شکسته ايد و ديگر دستش به کار نمي رود. 
بنابراين ايجاد فضاي باز براي انتقاد و ابراز ديدگاه ها نه تنها خالف همت 
و کار مضاعف نيست بلکه مقوم و الزمه آن است. شما ببينيد بهره وري 
نيروي انساني )که شاخصي براي ش��عار همت و کار مضاعف مي تواند 

باشد( در کشورهاي آزاد بيشتر بوده است يا در کشورهاي غير آزاد. 
بايد بپذيريم که ايران بايد به وس��يله همه ايرانيان که حاضر به فعاليت در 
چارچوب هنجارهاي قانوني موجود هستند ساخته شود و ديدگاه هاي آنها 

را بايد محترم بشماريم. 
ويرانگري و تخريب به سود هيچکس نيست و نبايد براي احقاق 
حقوق به روش هاي غري اخالقي متوسل شد اين جمله بخيش از يکي 
از مقااليت است که شا چندي پيش منترش کرديد ، با توجه به اين 
ديدگاه چرا و به چه علت زماين که کرويب با اقدامات خود به دنبال 
تحريک افکار عمومي بود و مردم را به خيابان فرا مي خواند شا 
در سمت مشاورش اين جمالت و ديدگاه ها رابه آقاي کرويب انتقال 
مني داديد. چرا آقاي کرويب که ش��ا مدعي کارشناس محوري وي 

هستيد به مشاوره هاي شا گوش مني دهد؟
تنها فراخوان مربوط به روز 25 خرداد بود که به صورت مش��ترک توس��ط 
موسوي و کروبي اعالم شد و اين فراخوان هم به نظر من هيچ کارغيرقانوني 

نبود،  چرا که به وزارت کشور تقاضاي راهپيمايي خود را اعالم کردند. 
البته وزارت کشور مجوز نداد...

بس��ياري از افراد و خود من هم معتقد هس��تند که طب��ق اصل 27قانون 
اساسي راهپيمايي و تجمع نيازي به اخذ مجوزندارد. اصل 27 به طور صريح 
مي گويد : تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها،  بدون حمل سالح،  به شرط 
آنکه مخل به مباني اسالم نباشد آزاد است. اين نکته را هم اضافه کنم که بنده 
سمت مشاورت آقاي کروبي را نداشتم، تنها مسئوليت من پس از انتخابات 

عضويت در کميته پيگيري آسيب ديدگان بود. 
شا خود مقام اجرايي بوده ايد ومي دانيد که اصول قانوين متمم 
هم دارند. از سوي ديگر بسياري از اين راهپيايي ها در آخر 
به درگريي و اغتشاش کشيده شد ، چطور شا اين موضوع را 

ناديده مي گرييد؟ 
بعد از 25خرداد هيچکدام از راهپيمايي ها بنابردرخواست آقاي کروبي نبود، 

به غير از روز قدس و 22 بهمن که در روز قدس هم من در زندان بودم. 
اگرآقاي کرويب تنها يک بار اعالم فراخوان راهپيايي داشت،  اما در 
حوادث بعد از انتخابات با نطق ها و پيام هاي خود به ويژه با تهمت 
به نظام به نوعي جامعه را به س��مت التهاب و نگراين مي کشاند، 
شا که مخالف ويرانگري و تخريب هستيد ، بازهم اين موضوع را 

قانوين مي دانيد؟ 
اين موارد را بايد از خود آقاي کروبي سؤال کنيد ، چرا که من مسئوليتي که 
در قبال آقاي کروبي داشتم ، پيگيري  امور آسيب ديدگان بود که اين کميته 

پيگيري هم بعد از دستگيري من در تاريخ 17 شهريور به نوعي تمام شد. 
کروبي با استدالل هايي که داشت ،  موضوع تجاوز در زندان ها را اعالم کرد 
و به علت اينکه اطالعي در اين زمينه ندارم مطالب آقاي کروبي را نه تأييد 

مي کنم و نه تکذيب. 
اگر اجازه بدهيد به عنوان آخرين سؤال از شا بپرسم که شا به چه 

علت در انتخابات به سمت آقاي کرويب رفتيد؟ 
من آقاي کروبي را به جهت سوابق انقالبي و حضور در مديريت هاي کالن 
يک فرد راسخ و پابرجا در نظام اسالمي مي دانستم و احساس مي کردم که 
در زمينه برنامه هاي اقتصادي و سياس��ي به نظرات من نزديک تر است. به 
عبارت ديگر آقاي کروبي به نظر متخصصين اقتدا مي کند و  آمادگي پذيرش 

نظرات کارشناسان را دارد. 
اما از نظر اقتصادي با ساليق و برنامه هاي آقاي موسوي موافق نبودم و وي 
را مناسب رياس��ت جمهوري نمي ديدم، در رابطه با آقاي احمدي نژاد هم 
به هيچ وجه و از هيچ نظر با س��اليق و افکارش موافق نبودم. آقاي محسن 
رضايي هم هنوز نامزد نشده بود. بنابراين من و چند نفر از دوستان تصميم 
گرفتيم با تدوين برنامه اي در زمينه اي اقتصادي،  فرهنگي و سياسي با آقاي 

کروبي همکاري کنيم. 
البته آقاي کروبي بر مبناي يکسري استدالل ها مواضعي را درباره برخي 
مس��ائل بيان کرده اند. من در حال حاضر در مقام دفاع از آقاي کروبي 
نيس��تم. اين اختالف نظر را هم با ايش��ان دارم که بهتر بود که قبل از 
منتشر کردن نامه بررسي ها را کامل و در مرحله بعد و در صورت احراز 

موضوع اعالم مي کرد. 

معتقدم تقلبي 

که تأثري گذار 

باشد نشده 

است،  شايد 

تخلفات و بعضاً 

تقلب هايي 

 صورت گرفته 

باشد ، اما در 

مجموع اين 

موارد در روند 

کيل تأثريي 

نداشته است، اما 

در مورد تخلف 

در انتخابات ، 

مواردي وجود 

دارد 
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27تیر 88-ارائه گزارش تفصييل شوراي نگهبان درباره انتخابات رياست جمهوري

29 تیر88-رهرب معظم انقالب:موفق نشدن نخبگان در امتحان امروز الهي موجب 

سقوط آنان خواهد شد

آقای دکرت زاکانی، اگر اجازه بدهيد مروری داشته باشيم بر اتفاقايت 
كه در س��ال 88 افتاد و اگر موافق باشيد از قبل از انتخابات رشوع 
كنيم. قبل از انتخابات گرايشات سيايس به سمتي رفت كه برخي 
اصولگرايان به س��مت حايت از كاندي��داي اصالح طلبان رفتند. 
فكر مي كنيد اين موضوع چرا اتفاق افتاد؟ آيا پشت صحنه خايص 

داشت. 
به نظر من اصولگراي��ان يک نامزد در انتخابات داش��تند و جبهه اي که در 
مخالفت با نامزد اصولگرايان شکل گرفته بود سه نامزد داشت، يعني مدل 
س��ه به يک بود. در واقع اين س��ه نفر همه با نامزد جريان اصولگرا رقابت 
می کردند. جبهه ای که مبتني بر هدف گذاري هاي انتخاباتي شکل گرفته 
بود و گروه هاي مختلفي را کنار هم قرار داده بود. اينطور برنامه ريزي کرده 
بودند که با اين تنوعی که ايجاد مي کنند ريزش رأي در جريان اصولگرا را 
داشته باشند و بعد در صورت امکان در مرحله دوم از نامزد جريان اصولگرا 

عبور کنند و اريکه قدرت را به دست گيرند. 
یعنی ما در عرصه انتخابات با يك برنامه از پیش طراحی شده مواجه 

بودیم؟
 بله، کامال. اگر دقت کنيد مي بينيد در مقطعي صحبت از اين بود که آقاي 
کروبي به نفع آقاي موسوي کنار برود و يک تقسيم کاري صورت گرفته بود 
که در آن احساس اين بود که اگر آقاي کروبي به نفع آقاي موسوي کنار برود، 
رشد شيب افزايش رأي آقاي موسوي ارتقا پيدا مي کند و لذا از همين منظر 
برخي توصيه به اين اقدام مي کردند. اما در تحليل هايش��ان به اين نتيجه 
رسيدند که نه، آقاي موسوي رأي خودش را دارد و آقاي کروبي هم رأي و 
پايگاه اجتماعي خودش را اگر هم کروبي کنار رود، همه آراي  وي به سمت 
آقاي موسوي نخواهد رفت. لذا وقتی که نا اميد از برد در مرحله اول شدند 
مي خواستند ابتدا با تنوع رقبا و ريزش رأی به مرحله دوم روند و در مرحله 

دوم انتخابات با شانس پيروزي بيشتراز نامزد اصولگرايان عبور کنند. 
 فكر مي كنيد طراح يا طراحان اصيل اين مدل چه كساين بودند؟

 به نظر من پشت صحنه اين جريانات عناصر افراطي دوم خرداد، بويژه در 

دکتر عليرضا زاکاني در گفت وگو با »جوان«:

هاشمي مي گفت من تأثيرگذار نيستم
دکرتعلريض��ا زاکاين چهره ش��اخص اصولگرايان رصاحت 

لهجه مث��ال زدين اي دارد. او در دهم��ني دوره انتخابات 

رياس��ت جمهوري گرچه انتقادايت نيز به دولت اصولگرا 

داشت اما با درک صحنه س��يايس کشور به نقش آفريني 

ب��راي حاي��ت از کاندي��داي اصولگراي��ان پرداخ��ت. 

 زاکاين همچنني پ��س از انتخابات ني��ز از اعضاي کميته 

6 نفره اي بود که براي مذاکره از سوي مجلس براي ديدار 

با کانديداهاي معرتض و هاش��مي رفس��نجاين انتخاب 

شده بود. با او در دفرت جمعيت رهپويان انقالب اسالمي 

درباره انتخابات و جزئيات ديداره��اي کميته 6 نفره با 

کانديداهاي معرتض به گفت وگو نشستيم.

زاکاين دراين گفت وگو اتفاقات دهم��ني دوره انتخابات 

رياست جمهوري را يک برنامه ريزي از پيش تعيني شده 

عنوان کرد و حتي گفت آشوب هاي پس از انتخابات نيز 

حاصل برخي طراحي ها بوده است. وي در اين مصاحبه با 

هان رصاحت لهجه به بيان ناگفته هاي خود مي پردازد.

خواندن اين گفت وگو يب ترديد بسياري از حوادث گذشته 

را معنا دار مي كند.

سازمان مجاهدين انقالب و مشارکت بودند که طراح جدي اين موضوع بودند و از عوامل 
مختلف هم استفاده مي شد و در واقع در اليه هاي مياني تر و غير افراطي تر دوم خرداد 
هم همه به ميدان آمده بودند. البته بخشي از مأموريت کالن همگرايي بين آنها را آقاي 
هاشمي انجام مي داد و ايشان سر پل ارتباط آن بخش محدودي از جريان اصولگرا مثل 
آقای ناطق نوری هم بود که به نامزد انتخابات��ی اصولگرايان يعنی آقاي احمدي نژاد 
معترض بودند. عماًل اين تفاهم شکل گرفت اما به نظرم باز همان عناصر افراطي دوم 
خرداد بودند که از همه ظرفيت ها استفاده کردند و بستر اين فتنه بزرگ را خلق کردند. 
عوامل ضد انقالب هم که هس��ته اوليه آش��وب های بعد انتخابات را سامان دادند در 
اليه هايی با جبهه مخالفين اصولگرايان ارتباط برقرار کرده بودند تا ظرفيت های خود 

را در اختيار آنها قرار دهند. 
 به هر حال آقایان موسوي، كرويب و رضايي هر كدام مسئوليت هاي اجرايي 
داشتند و به طور مشخص بعيد است كه خودشان راضی شده باشند که در یک 
مدل به نفع کسی کار کنند. قاعدتاً عنرصي فراتر از آنها بايد آن جمع را مدیریت 
کرده باشد. فکر می کنم رسيدن به اين شاه كليد، راهگشاي بسياري از تحليل ها 

باشد. شا با اين مطلب موافق هستيد؟
 ببينيد، در جبهه مقابل يک ناهمگوني از نظر نيت ها، خاستگاه و پايگاه اجتماعي شان 
وجود داش��ت، يعنی از عده ای معدود اصولگرای مخالف آق��ای احمدی نژاد گرفته تا 
مخالفان سياس��ی جريان اصولگرا که نهايتاً تا ريزش های انقالب و ضد انقالب ادامه 
می يافت. لذا آدم هاي مختلفي نقش آفرين اين مي��دان بوده اند. اينکه هدايت کننده 
همه اين جريان چه کس��ي بود، به نظر من هماهنگی و وحدت ه��دف در نفی نامزد 
جريان اصولگرا زمينه مشترکات را زياد کرده بود و بعضی تعامالت انسجام بيشتری 
را در مخالفين ايجاد می کرد البته در سطح کلی نتايج جلسات مختلف بويژه در سطح 
عناصر افراطی دوم خرداد هدايت گر صحنه بود و افراد س��طح باالی آنها مثل  آقايان 
خاتمی، کروبي و موسوي هم ارتباط خاص داشتند و ستادهای آنها نيز در اليه هايي با 
هم هماهنگ بودند، امثال آقاي عبدي و کرباسچي و آدم هاي مختلفي که در ستاد اينها 
بودند به نوعي با هم يک تقسيم کار کرده بودند. در واقع يک برنامه جدي پشت صحنه 
برنامه ريزي شده بود تا اتفاقاتي در صحنه بيفتد ونامزد اصولگرا به پيروزي نرسد. حتي 

تهديد به آشوب هم جزو اين برنامه ها بود. 
 آقای دکرت، فکر کنم این تقسیم کار از سوی کارگزاران به شکل زیرکانه تری دنبال 
شد،ما می بینیم دبیرکل این حزب به عنوان یک ژنرال به اردوگاه کروبی رفته اما 

سپاهش به ستاد آقای موسوی می پیوندند، موافقید؟
تقسيم کار کاماًل مش��خص اس��ت، حزب کارگزاران از آقاي موس��وي دفاع مي کند 
اما دبيرش آقاي کرباس��چي رئيس ستاد آقاي کروبي مي ش��ود. البته او هم نهايتاً در 
انتخابات به آقاي موس��وي رأي مي دهد. يا مثاًل آقاي ابطح��ي يک جايي يک نقدی 
عليه آقاي موس��وي کرده بود و وقتي مورد انتقاد قرار گرفت شنيدم اعالم کرده بود 
که شما تقسيم کار کرديد و مرا فرس��تاديد پيش آقاي کروبي، از اول مرا پيش آقای 
موسوی می فرستاديد. لذا يک حلقه هاي پنهاني داشتند که صحنه را اداره مي کرد و 
يک تصميم کار جدي گرفته ش��ده بود. در اين خصوص تقسيم کار را هم انجام داده 
بودند که در اعترافات هم بود مثال نقش جنگ رواني و بخش خاصي که مسئول ايجاد 
جنگ رواني در جامعه مي شد و با افکار عمومي بازي مي کرد آقای تاج زاده مسئوليتش 
را برعهده داشت. بحث رسانه اي را آقاي امين زاده دنبال مي کرد و ساير موارد ديگر هر 
کدام مسئول داشت. موسوي و کروبي هم در ظاهر از يکديگر جدا عمل مي کردند ولي 
در باطن تيم هدايت کننده مشترک داشتند که اين اتفاقات مي افتاد. ولي آقاي رضايي 
مستقل از اين دو عمل مي کرد اما آورده اش براي آنها اين بود که حرکت آقاي رضايي 
ريزش رأي اصولگرايي را به دنبال داشته باش��د و همين براي آنان مناسب بود و هم 
جهت با آنان اين اقدامات صورت مي گرفت. اما کالن تر از همه نقش آقاي رفسنجاني 
در تفاهمات کلی بود. ايشان در ارتباط با موسوي، کروبي و خاتمي و ساير عناصر، نقش 
شيخوخيت داشتند. اما صحنه گردان اصلي اين عرصه آن تيم دوم خردادي است که 
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پشت صحنه 

اين جريانات 

عنارص افراطي 

دوم خرداد بودند 

كه طراح جدي 

اين موضوع به 

شار مي آمدند 

و از عوامل 

مختلف هم 

استفاده مي شد. 

مثالً بخيش 

از مأموريت 

همگرايي بني آنها 

را آقاي هاشمي 

انجام مي داد
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صحنه را اداره مي کرد. 
  شا به عنوان يك عنرص اصولگرا چه زمانی احس��اس كرديد که اين روند يك 
شيب خطرناك به خود گرفته است؟ رصد شا از يك آغاز شد و چه اقدامايت را 

در آن موقع انجام داديد؟
 ما وظيفه اي براي خود احس��اس مي کردي��م و آن تالش برای توفي��ق نامزد جريان 
اصولگرا بدون سهم خواهي بود که در ذات جريان ما وجود دارد، تالش کنيم که آقای 
احمدی نژاد به پيروزي برسد. چون بزرگ ترين دستاورد را استمرار جريان اصولگرايي 
در کش��ور برای عينيت ارزش های انقالب مي ديديم. در اين مسير هم با واقعيت ها و 
اتفاقاتي در سطح جامعه روبه رو ش��ديم و به ويژه پيام هايي را از جبهه مقابل دريافت 
مي کرديم که حاکي از يک پيوستگي نامبارک بود بين اجزاي ناهمگون آنها، اما مبتني 

بر يک هدف مقطعي که نفي نامزد جريان اصولگرا باشد. 
از طرفي هم دست زدن به سلس��له اقداماتي که يک پيش مقدمه حرکت افراطي در 
آينده بود، مثاًل همان کميته صيانت از آرايي که تش��کيل دادند و به عنوان يک پيش 
فرض گرفتند که قرار است در انتخابات تقلب شود و اين کميته صيانت از آرا بايد مانع 
آن شود. يا بحث دروغ و دروغگويي که دنبال کردند تا به نوعي اعتماد مردم را نسبت به 
نامزد اصولگرايي کم کنند يا فضاي التهاب و اردوکشي هاي خياباني که مقدمه اي بود 
که آدم استنباط مي کرد که اگر اينها بخواهد بعد از انتخابات ادامه پيدا کند تبديل به 
آشوب و هرج و مرج در جامعه خواهد شد و يا حمايت هاي بي چون و چراي رسانه هاي 
غربي و بهره گيري از سيستم مجازي و سايت هاي مختلف و بهره گيري از رسانه هاي 
تحت نظر نظام سلطه. همه اينها در کنار هم اين امکان را مهيا مي کند که انسان يک 
گمانه زني جدي کند و به يک استنباط برسد که در انتخابات چه برنامه ريزي اساسي 
صورت گرفته که ما حصل آن اين است که حتي رژيم صهيونيستي هم اعالم مي کند 
بياييد پ��اي صندوق هاي رأي و حت��ي منافقين هم مردم را ب��راي رأي دادن دعوت 
مي کنند. لذا وقتي همه اينها دست به دست هم مي داد آدم حساس تلخی داشت به 
ويژه اين که کساني که در صحنه بودند شعار امام را مي دادند اما عماًل در نوع رفتار و 
ارتباط  گيري ها و در نوع پشتيباني که از آنان مي شد خط جدا کننده با کساني نداشتند 

که دشمنان امام و انقالب بودند. 
 به نظر مي رسد، دراین نقطه یک توهمی هم شکل می گیرد. حاال يك بخيش 
ميان اصولگرايان و يك بخيش هم ميان اصالح طلبان و آن حايتي بود كه از 
آقاي مريحسني مي شد و دچار اين باور شده بودند كه آقاي موسوي قرار است 

گفتان اصيل امام )ره( را پياده كند. روي اين مسأله شا باور داشتيد؟
 شما يک وقت است که در س��طح عناصر مؤثر صحبت مي کنيد، يک وقت هم هست 
که در سطح عمومي مردم صحبت مي کنيد. در سطح عموم مردم من معتقدم اکثريت 
بسيار بااليي از کس��اني که در پاي صندوق هاي رأي حاصر ش��دند به گفتمان امام و 
جهت گيري هاي انقالب رأي دادند. آن کساني که به آقاي رضايي و احمدي نژاد رأي 
دادند که تکليفشان معلوم است، آن کس��اني هم که به آقاي موسوي رأي دادند رأي 
اکثريت آنها به ارزش هاي انقالب دادند چون آقاي موس��وي خ��ودش را نماينده آن 

جهت گيري های ارزشی عنوان مي کرد. بخش��ی از کساني هم که به آقاي 
کروبي رأي دادند هم از اين مدار خارج نيستند. چون آقا وقتي در کردستان 
معيارهاي نامزد اصلح را مطرح کردند کروبي يک جايي گفته بود که رهبري، 
مرا مي گفتند. هيچ کدام از اين چهار نفر خارج از معيارها صحبت نمي کرد. 
همه در چارچوب صحبت مي کردند. لذا عموم مردم رأي به ارزش ها دادند. 

 در مورد نخبگان چطور؟
 نخبگان قابل تامل و تحليل هستند بخشی از آنها به نامزد اصولگرايان رای 
دادند و در مقابل در واقع با داليل مختلف با آقای احمدی نژاد مخالفت شد 
بخش��ی ايراد کارشناسی داشتند، عده ای دچار س��ادگي در تحليل بودند 
برخی به علت سابقه دوران نخست وزيری آقای موسوی با وی همراه شدند 
و البته بعضي نيز به خاطر تسويه حساب هاي شخصي در جبهه مقابل قرار 

گرفتند. 
 آيا ش��ا قبل از انتخابات وجود خطري را به مسئوالن امر گوشزد 
كرديد كه اين مدل هاي خياباين پي��ش در آمد وضعيت خايص در 

آينده است؟
قبل ازانتخابات موض��ع ما حضور فعال در عرصه رقاب��ت براي کامروايي و 
استمرار جريان اصولگرايي بود و نامزد ما هم آقاي احمدي نژاد بود. لذا تمام 
تالش��مان اين بود که يک فضاي منطقي و عقالني حاکم شود، لذا بيشتر 
دنبال تبليغ درست نامزد اصولگرا بوديم و البته تحليل و نقد منصفانه طرف 
مقابل، اما شايد کمتر کسي فکر مي کرد که آن اوضاع و احوال بعد ازانتخابات 
پيش آيد و آن مطالب به طور کامل قابل پيش بيني قبل از انتخابات نبود. به 
صورت کلي اين توجه کلي وجود داشت که آنان فراتر از رقابت مقدمات را 
مهيا کرده اند و از تمام ظرفيت هاي خودشان استفاده مي کنند براي اينکه 
بتوانند در برابر جريان اصولگرا، نامزد خودشان را به پيروزي برسانند. اما از 
همان نزديک انتخابات چيزهاي ديگری برداشت مي شد. يک جايي عرض 
کردم که روز چهارشنبه قبل از انتخابات 2۰ خرداد آقاي جاسبي به آقاي 
صدر تلفني گفته بود يا از صندوق رأي آقاي موسوي در مي آيند يا در غير 

اين صورت نافرماني مدني در پيش است. 
اين گفته، گفته يک فرد عادي نيست. گفته فردي است که امکانات چند 
صد هزار ميلياردي براي اعمال سليقه سياسي خودش در خدمتش هست 
و از اين رو قبل از انتخابات حتي آقاي کروبي هم جرأت نمي کند به داخل 
دانش��گاه آزاد برود. وقتي مي رود داخل دانش��گاه آزاد منجر به درگيري و 
شکستن صندلي مي شود و يک عده دانشجويان خاصي که هماهنگ شده 
بودند از طرف دانشگاه يا دانشجونماهايی که معموالً از سوی دانشگاه آزاد 
سازماندهی می ش��وند ش��رايطي را حاکم کرده بودند که خود ايشان هم 
اعتراض کرد. به خاطر همين گمان انسان را برمي انگيخت که چه چيزي در 

پس اين پرده وجود دارد که دانشگاه آزاد با برنامه ريزی دقيق 

آن كساين كه 

به آقاي رضايي 

و احمدي نژاد 

رأي دادند كه 

تكليفشان معلوم 

است،  آن كساين 

هم كه به آقاي 

موسوي رأي 

دادند رأي به 

ارزش هاي انقالب 

دادند چون آقاي 

موسوي خودش 

را مناينده آن 

جهت گريي عنوان 

مي كرد
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بعد از نمازجمعه آقا در 29خرداد،  باز هم ديداري با آقاي هاشمي داشتيم. درجلسه قبل در روز 27 خرداد ايشان 
مي گفت که آقا فرمودند جبران مي کنند و منظورشان مباحث مناظرات بود. بعد از فرمايشات رهبري در نمازجمعه 
ايشان خيلي خوشحال بود که آقا جبران کرده بودند و شرايط ايشان را بازسازي کرده بودند. ايشان بحثشان هم 
اين بود که من همين امروز بيانيه مي دهم. البته گفت که جنس بيانيه من متفاوت از بيانيه هاي ديگران است و بسيار 
تأثيرگذار خواهد بود و درجهت آرامش است که البته هرچقدر منتظر شديم بيانيه اي از سوي ايشان صادر نشد و 

بعد هم شنيديم که نوشته بودند اما اطرافيانشان گرفته و پاره کرده بودند

بيانيه اي كه هاشمي منتشر نكرد

دانشگاه به دانشگاه آقاي موسوي 
را مي برد و از وی تجليل مي کردند. 
يا در واقع آن مصاحبه ای که در روز 
انتخابات آقاي محتش��مي پور در 
بحث کميته صيانت از آرا گذاشت 
و  گفت که ما پيروزيم يا آقاي فاتح 
بيان مي کرد که موج س��بز سراسر 
کشور را فرا گرفته يا آقاي موسوي 
شب روز جمعه جلس��ه گذاشت و 
اعالم پيروزي کرد و تبريک گفت 
)ساعت 11 شب با رس��انه ها( اين 
نمودها را که کنار هم مي گذاشتيم 
از فرداي انتخابات احساس مي شد 
که يک نوع نافرماني در حال تحقق 
اس��ت. آش��وب ها هم از روز شنبه 
ظهر به بعد در تهران اتفاق افتاد، در 
شرايطي که هنوز رأيي اعالم نشده 
بود. با اين موارد احس��اس مي شد 
عده اي فرات��ر از بح��ث انتخابات 
دنبال بر هم زدن صحنه هس��تند 
و يک اقليتي هس��تند ک��ه دنبال 
تضييع حق اکثريت مردم هستند 
و جمهوريت نظ��ام را مي خواهند 
با شعارهای دروغين نفي کنند و با 
شعار جمهوريت اصل جمهوريت را 
مي خواستند نفي کنند و حق مردم 

را تضييع کنند. 
 خب، آقای دکرت، بعد ازاین 
که آشوب ها رشوع شد،ما 
ش��اهد ح��وادث ناگواری 
بودی��م و بعد ه��م که يك 
كميته شش نفره در مجلس 
ش��كل گرفت. اي��ن كميته 
چگونه بود، بنابر پيشنهاد 
چه كس��اين ب��ود و چگونه 

دنبال شد؟
 کميته شش نفره مبناي اوليه اش 
براس��اس ش��رايط کوي دانشگاه 
شکل گرفت، يعني شب 25 خرداد 
حادثه تلخ کوي دانشگاه اتفاق افتاد 
و صبح بيست و پنجم آقاي نادران 
به آنجا رفته بود، بعد از آقاي نادران 
هم بنده به کوي دانشگاه رفتم و بعد 
از ما آقاي ابوترابي و آقاي جاللي به 
آنجا آمدند و ما با دانشجويان آنجا 
صحبت کرديم و وقتي جويا شدم 
و فهميدم بس��ياري از دانشجويان 
دستگير شده اند با فرماندهي ناجا 
س��ردار احمدي مق��دم و معاونت 

اطالعات ناجا صحب��ت کردم و در 
حقيقت با توجه به شرايطي که آنجا 
بود نهايت همکاری از س��وی آنان 
ب��رای آزادی دانش��جويان صورت 
گرفت. بنده رفت��م مجموعه يگان 
پلي��س امني��ت و جلس��ه ای را با 
آقای علی پور داشتيم. همزمان در 
مسيری که من داشتم می رفتم به 
سمت جايی که دانشجويان بودند و 
صحبت از اين بود که به هر طريق 
دانشجويان همان شب آزاد شوند 
تلفنم زنگ زد و مسؤول دفتر آقای 
الريجانی به بنده گفتند که بياييد، 
آقای الريجانی قرار است برای اين 
موضوع تيمی را تش��کيل دهد که 
از همانج��ا رفتم خيابان پاس��تور 
جلسه ای که آقای عباسپور و آقای 
کاتوزيان هم حاضر بودند. تيمی به 
مس��ؤوليت آقای ابوترابی تشکيل 
ش��د و بعد همانجا من از آنها جدا 
شدم و رفتم جايی که دانشجويان 
نگهداری می ش��دند. تا آخر شب 
س��اعت يک بامداد آنج��ا بوديم. 
آقای رهبر رئيس دانش��گاه تهران 
هم آمد آنجا. دانش��جويان با چند 
دس��تگاه اتوبوس که حدود 138 
نفر بودند آزاد شدند برگشتيم کوی 
ام��ا کارم��ان را در دو جهت دنبال 
کرديم. يک جهت که خاص کوی 
بود که باز يک کميته ای در دانشگاه 
تهران تشکيل شد که آقای ابوترابی، 
نادران و بنده عضو آن کميته بوديم 
و تقسيم بندی کردند زير مجموعه 
آن کميته يک دس��ته بندی کاری 
ص��ورت گرف��ت و بنده قرار ش��د 
در ش��اخه ای فعالي��ت کنم )طبق 
نظری که دوس��تان داش��تند( که 
برای آزادی دانش��جويان تشکيل 
ش��ده بود. من پيگي��ری کردم که 
البته عمده دانش��جويان آزاد شده 
بودند و موارد ديگری که درس��اير 
س��رفصل ها بود که قرار بود دنبال 
شود تا التيام بخش آن حادثه تلخی 

باشد که اتفاق افتاده بود. 
اما يک جهت کاری ديگر اين کميته 
هم ارتباط و تعامل با افرادی بود که 
مدعی بح��ث انتخاب��ات بودند. ما 
روز سه شنبه بيست و ششم اولين 
جلسه را با آقای موسوی داشتيم. 

 دیدار کجا انجام شد؟
 دفتر کار آقای موسوی، خيابان پاستور. 
هر ش��ش نفر هم بوديم و برخورد بسيار 
گرم و صميمی بود و ايش��ان تنها بودند 
و بيش از يک س��اعت و نيم هم جلس��ه 
طول کشيد. يادم هست يکی از دوستان 
به مزاح به ايشان گفت که در جمع ما دو 
نفر هستند به شما رأی نداده اند و دو نفر 
به شما رأی داده اند و دو نفر هم هستند 
که معلوم نيس��ت رأی شان به چه کسی 
بوده است. لذا ما تنوع داريم. بعد هم ما 
دنبال می کرديم که اگر ايشان استدالل و 
مدرکی دارد از تقلب در انتخابات بگويد. 
ايش��ان خيلی کلی صحبت می کرد و با 
مصداق صحبت نمی کرد که بتوانيم يک 

نتيجه درست بگيريم. 
 چرا؟ استنباط ش��ا از نوع بیان 

ایشان چه بود؟ 
 ما آن موقع استنباطی داشتيم و خيلی 
خوش بي��ن بودي��م ب��ه اينک��ه بتوانيم 
ارتباطاتمان را اس��تمرار ببخشيم. يادم 
هست بنده به آقای موسوی گفتم که ما 
برای شما ارزشی در ذهنمان قائليم و به 

پيشينه شما يک عالقه ای داريم. 
به ايشان گفتم که تا شب ماقبل انتخابات 
ما ت��الش کرديم که ش��ما رأی نياوريد 
و در اس��تان های مختل��ف در اين باره 
س��خنرانی کرديم. روز انتخابات هم به 
ش��ما رأی ندادي��م و رأی خودمان را به 
آقای احمدی نژاد داديم. اما اين از عالقه 
ما به شما چيزی کم نمی کند؛ چرا شما 

اين اقدامات را انجام می دهيد؟ 
ش��ما می توانيد به عنوان يک س��رمايه 
انق��الب در خدمت انقالب باش��يد و ما 
شما را مناسب برای رئيس جمهور شدن 
نمی ديدي��م و نمی بينيم. اما در کارهای 
ديگر می توانيد موفق باش��يد حتماً که 
نبايد رئيس جمهور شويد اما اگر دليلی 
برای بروز تقلب در انتخابات داريد بگوييد 
تا ما پيگيری کنيم ولی اگر دليلی نداريد 
چرا قصد بر هم زدن ش��رايط را داريد؟ 
ايش��ان چيز خاصی نگفت و خيلی گرم 
برخورد کرد. طوری که ما لحظات آخر 
که خداحافظی می کرديم بحثمان اين 
بود که در جلسات بعدی ارتباط و تعامل 

بازهم برقرار شود. 
 فردای این دیدار هم به مالقات 

آقای هاشمی رفتید؟
بله،فردای آن روز پيش آقای رفسنجانی 

رفتيم. 
 چرا آقای هاش��می؟ ایش��ان که 

کاندیدا نبودند؟
 بحث ما اين ب��ود ک��ه از ظرفيت آقای 
هاشمی استفاده ش��ود و از ارتباطی که 
آقای هاش��می با اين افراد دارد بش��ود 

بهره جست. 
 دراین دیدار چه گذشت؟

 در اين ديدار اول آنکه بع��د از گزارش  
آقای ابوترابی، آقای هاشمی گفت آقای 
موسوی همه حرف هايش را برای شما 
نگفته و به اصطالح رک و پوست کنده 
حرف نزده است. ايشان گفت که صبح 
روز بيست و س��وم آقای خاتمی به من 
زنگ زد و گفت که ما می خواهيم بياييم 
پيش شما. به علت مجمع تشخيص ظهر 
بود که آقاي موس��وي و آقای خاتمي و 
سيد حس��ن آقای خمينی به دفتر من 
آمدند و غير از ابط��ال انتخابات به هيچ 
چيز ديگر قان��ع نبودند. ايش��ان گفت 
خواسته  آقای موسوی ابطال انتخابات 
است و به چيزی غير از ابطال قانع نيست 
و چيزهای ديگری ه��م می خواهد که 
البته آقای هاشمی نگفت آقای موسوی 
چ��ه چيزه��ای ديگ��ری می خواه��د. 
پرس��يديم به چه دليل آقای موس��وی 
ابطال انتخابات را می خواهد؟ ايش��ان 
گفت البته م��ن هم به آقای موس��وی 
گفت��ه ام ک��ه اگر ابط��ال انتخاب��ات را 
می خواهيد از مسير قانونی پيش رويد، 
اما مسير قانونی که آقای هاشمی تعريف 
می کرد مسيری غير از شورای نگهبان و 
چارچوب مشخص بود. بعد دو سه نکته 
ديگر هم گفت مثاًل اينکه اينها جوانان 
هستند که به خيابان ها آمده اند و امروز 
مرجعيت روحانيت ديگ��ر وجود ندارد 
و امروز روحانيت ديگر مرجع نيس��ت 
و همين جوانان گروه مرجع هس��تند و 
آنها به خيابان ها آمده اند و تا يک چيزی 
را نگيرند برنمی گردند به خانه هايشان. 
پس چه بهتر که ما آن چيز را برايشان 
تعريف کنيم و به آنان بدهيم تا برگردند 
و نکته آخر هم که گفتن��د اين بود که 
من تالشم را می کنم که اين واگرايی ها 
رفع شود و ش��رايط بهتر شود. البته آن 
موقعی ب��ود که خانم فائزه هاش��می را 
گرفته بودند و اگرچه گفتند که با فائزه 
خوش رفتاری ش��ده اما از دس��تگيري 

ايشان ناراحت بود. 

هاشمي گفت: 

آقاي خامتي به من 

زنگ زد و گفت 

که ما مي خواهيم 

بياييم پيش شا و 

ظهر بود که  آقاي 

خامتي و موسوي 

و سيدحسن آقا 

آمدند و آنجا گفت 

خواسته  آقاي 

موسوي ابطال 

انتخابات بود و به 

چيزي غري از ابطال 

قانع نيست
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29 تیر 88 - راه اندازی پایگاه جرس برای ادامه فعالیت علیه جمهوری اسالمی 

توسط مهاجرانی، گنجی، رسوش و کدیور

 31 تیر 88 -تاکید موسوی بر ادامه پیگیری مطالبات حامیانش

بعد از نمازجمعه آقا در 29خرداد،  باز هم ديداري با آقاي هاشمي داشتيم. درجلسه قبل در روز 27 خرداد ايشان 
مي گفت که آقا فرمودند جبران مي کنند و منظورشان مباحث مناظرات بود. بعد از فرمايشات رهبري در نمازجمعه 
ايشان خيلي خوشحال بود که آقا جبران کرده بودند و شرايط ايشان را بازسازي کرده بودند. ايشان بحثشان هم 
اين بود که من همين امروز بيانيه مي دهم. البته گفت که جنس بيانيه من متفاوت از بيانيه هاي ديگران است و بسيار 
تأثيرگذار خواهد بود و درجهت آرامش است که البته هرچقدر منتظر شديم بيانيه اي از سوي ايشان صادر نشد و 

بعد هم شنيديم که نوشته بودند اما اطرافيانشان گرفته و پاره کرده بودند

بيانيه اي كه هاشمي منتشر نكرد

البت��ه آقای هاش��می يک نکت��ه ای را 
گفت که آق��ای رضايی قائ��ل به تقلب 
در انتخاب��ات اس��ت و می گويد که 32 
ميليون نفر بيشتر در انتخابات شرکت 
نکرده ان��د و 8 ميليون رأی س��اختگی 
اس��ت و يک خاطره ای هم ب��ه نقل از 
آقای ری شهری تعريف کرد که يکی از 
کارمندان ايشان که مسؤول استخري 
در شهر ری است 15 خرداد يعني هفت 
روز قب��ل از انتخابات رفته دهاتش��ان 
اطراف قم و ديده سرانگش��ت پدرشان 
جوهری است و وقتی از موضوع پرسيده 
شنيده بود که من 5۰هزار تومان گرفتم 
و به آقاي احمدي ن��ژاد رأي دادم. بعداً 
درصحبتي ک��ه در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام بود مشخص شد که آقاي 
ري شهري اين نوع بيان که آقاي هاشمي 
به نقل از آقاي ري ش��هري مطرح کرده 
بود را نفي ک��رده ب��ود و علی الظاهر از 
اساس آن نقل قول نادرست بوده است. 
 بقیه دیدارها با بقیه کاندیدا ها 

چطور شد؟
 فردای آن روز در پنج ش��نبه 28 خرداد 
جلس��ه ای با آقای رضايی داشتيم و بعد 
هم دو ساعت، جلسه ای را با آقای کروبی 
داشتيم. وقتي ما با آقاي رضايي مواجه 
ش��ديم با توجه به گفته آقای هاش��می 
از ايش��ان س��ؤال کردم که براساس چه 
اس��تداللي اين 32ميليون رأي را شما 
گفتي��د در انتخابات ش��رکت کرده اند؟ 
استدالل ايش��ان درواقع مصرف تعرفه 
رأي اعالم ش��ده به ستاد مرکزي وزارت 
کش��ور بود. تا پن��ج بعدازظهر مي گفت 
مصرف 17ميليون نفر رأي به اين ستاد 
گزارش شده اس��ت. بعد با حسابی که از 
ساعت 5 تا 1۰ ش��ب می کرد مي گفت 
امکان ندارد 23ميليون رأي در 5 ساعت 

داده شده باشد. 
البته اين حرف کاماًل بي مبنا بود. چون 
به هرحال سيستم ما يک سيستم پيوسته 
نيست که هريک رأي که داده مي شود در 

مرکز يک شماره بيفتد. سيستمي است 
که عوامل انساني دخيل هستند، زماني 
ممکن اس��ت يک س��تاد تعرفه هايشان 
تمام شود ولی ديرتر مصرف تعرفه ها به 
مرکز اعالم شود. به هر حال آقای رضايی 
می گف��ت از طري��ق قان��ون می خواهد 

اعتراض خود را دنبال کند. 
 بعد از دیدار با آقای کروبی قطعاً 

پیش آقای کروبی رفتید؟
 بله،بعد از مالقات با آقای رضايی همان 
روز به ديدار آقای کروبی رفتيم. ايشان در 
اين ديدارگفت که دلش براي جمهوريت 
و اسالميت نظام مي سوزد و ادعا مي کرد 
که تقلب ش��ده ولي هيچ دليلي را بيان 
نمي کرد که چ��را اين اعتق��اد را دارد و 
فقط مي گفت ک��ه امکان ن��دارد دفعه 
قبل من بيش از 4ميليون رأي بياورم و 

اين باربيش از 3۰۰ هزار رأي. 
هرچقدر براي ايشان صندوق هاي رأي 
مختلف را مثال زديم و براي بازشماري 
صندوق های مورد نظر وی را خواس��تار 
شديم به نتيجه اي نرسيديم. آنجا به آقاي 
کروبي گفتم که مدل ش��ما تغيير کرد. 
شما هميشه به نادرستی مي گفتيد يک 
حداقلي اصولگرا هستند و يک حداقلي 
اصالح طلب و ي��ک حداکثري بي تفاوت 
هس��تند و اينگونه تحليل می کرديد که 
با توج��ه به ش��عارهايتان می توانيد اين 
اکثريت مورد نظرتان را همراه کنيد البته 
به وی گفتم اين حر ف هاي شماست ولي 
مدلي که در انتخابات اتفاق افتاد غير از 

اين بود. 
 ادامه دیدارهایتان چه شد؟ و به 

کجا رسید؟
 به هر ح��ال بع��د از نمازجمع��ه آقا در 
29خرداد، ب��از هم دي��داري ب��ا آقاي 
هاش��مي داش��تيم. درجلس��ه قبل در 
روز 27 خ��رداد ايش��ان مي گفت که آقا 
فرمودند جبران مي کنند و منظورشان 
مباحث مطرح شده در مناظرات بود. بعد 
از فرمايشات رهبري در نمازجمعه ايشان 

خيلي خوشحال بود که آقا جبران 
کرده بودند. ايش��ان بحثشان هم 
اين بود که من همين امروز بيانيه 
مي دهم. البته گفت که جنس بيانيه 
من متف��اوت از بيانيه هاي ديگران 
اس��ت ولی هرچقدر منتظر شديم 
بيانيه اي از سوي ايشان صادر نشد 
و بعد هم شنيديم که نوشته بودند 
اما اطرافيانشان گرفته و پاره کرده 

بودند. 
از  ش��ا  اس��تنباط   
جهت گريي ه��اي آق��اي 

هاشمي چه بود؟
 به  نظر من آقاي هاشمي به شدت 
از نتيجه انتخابات ناراحت بودند و 
ازطرفي هم به هر حال دائماً نکاتي 
را ذک��ر مي کردند ک��ه حکايت از 
اين مي ک��رد که نظام باي��د کوتاه 
بياي��د. اگر اي��ن م��وارد را در کنار 
صحبت هاي آقاي جاسبي يا خانم 
خود آقاي هاش��مي بگذاريم يک 

برداشت خاصي مي شود. 
 پس ش��ا عماًل در مس��ري 
هم��كاري مني ديديد آقاي 

هاشمي را؟
 به زبان همکاري داشتند اما درعمل 
و نتيجه خروجي چيز ديگري بود. 
هرچند خود ايشان مي گفت که من 
اثر ندارم و من هاشمي سابق نيستم. 
ايشان مي گفت که اوالً اصولگرايان 
م��را قب��ول ندارند لذا ح��رف من 
براي اصولگرايان اثر ن��دارد ثانياً از 
اصالح طلبان هم فقط بخش��ي مرا 
قبول دارند و بخش زيادي مرا قبول 
ندارند. لذا من آن جامعيت سابق را 
ندارم که بتوانم تأثيرگذاري کنم. 
اما درحد خودم مس��ائل را دنبال 

مي کنم. 
 از اي��ن رشايط احس��اس 
نكرديد كه يك نوع تقسيم 
كار وجود دارد و يا بعضاً يك 

نوع همكار ي هاي نهاين؟
 ببينيد، بعد از انتخابات با لجاجتي 
ک��ه فتنه گران داش��تند و توهمی 
که برآنها حاکم ش��ده بود فتنه اي 
رقم خ��ورد ک��ه کل��ي از منافع و 
داش��ته هاي ملي و اعتق��ادي ما را 
آس��يب جدي زد. ابت��دا اين نبود 
که همه مسائلش��ان کاماًل منظم و 
هماهنگ باش��د هرچند بخشي از 
مس��ائل هماهنگ بود اما کم کم با 
تقسيم کاري که انجام داده اند کاماًل 

هماهنگ عمل می کنند.  
 مثالً چه شواهدي؟

 مثاًل همين صحبتي که در مجمع 
روحانيون جمع بن��دي  کردند که 
حتم��اً نبايد مقام معظ��م رهبری 
فصل الخطاب بش��وند. بله يکي از 
انحرافاتي که آنها دنبال مي کردند 
اين بود که ولي فقيه فصل الخطاب 
نباشد. لذا براي 29خرداد که مقام 

معظم رهبري در نم��از جمعه آن 
فرمايشات بسيار گوهربار را داشتند 
و بع��د ه��م راه را ب��راي پيگيري 
قانوني و حتي براي بازگشت آنان 
باز گذاش��تند، همان روز تصميم 
گرفتند که براي روز شنبه مجمع 
روحانيون اع��الم کند ک��ه مردم 

بيايند به خيابان ها. 
امروز هم آنها يک تقس��يم کاري 
کرده اند که آقاي موسوي و کروبي 
همان اعتراضات گذشته خودشان 
را داش��ته باش��ند و آقاي خاتمي 
حرف هاي دوپهل��و بزند و خودش 
را زير چتر حاکميت برگرداند نه به 
عنوان يک اعتقاد بلکه به عنوان  يک 
برنامه و تاکتيک. از طرفي کساني 
هم ک��ه در حاکميت مس��ئوليتي 
دارن��د، راه را براي بازگش��ت آنان 
باز کنند. آنان ب��اور نمي کردند که 
م��ردم در 9 دي  آن عکس العمل را 
نشان دهند و باور نمي کردند در 22 
بهمن آن حضور گسترده را داشته 
باش��ند. لذا االن به دنبال بازگشت 
هستند اما نه به عنوان افراد نادم و 
پشيمان بلکه عرض کردم به عنوان 
يک تاکتيک تا خودش��ان را براي 

حرکات بعدي مصون بدارند. 
 ش��ا بعد از صحبت هاي 
آقاي هاشمي براي ارتباط با 
آقاي موسوي تالش كرديد؟

 نه، چون اصاًل ايشان تصميم شان 
را گرفت��ه بودن��د و درواق��ع ب��ا 
کلي گويي هاي��ي که وي داش��ت، 
دي��دار دوب��اره بي نتيج��ه به نظر 

مي رسيد. 
 اغتشاش��ات ك��ه كم ك��م 
پررن��گ ش��د ش��واهد و 
رشايطي به دس��ت نيامد 
ك��ه برنامه ه��اي آن��ان به 
چه س��متي پيش مي رود؟ 
به هرحال گذش��ت زمان و 
تداوم اغتشاش��ات نشان 
مي داد كه يك حايت هاي 
داخيل هم از زيرمجموعه 
برخي نهادها اتفاق افتاد، 
هم ب��راي قرينه س��ازي و 
هم ب��راي دام��ن زدن به 

انديشه هاي غلط. 
 معتقدم فتنه به قدري عميق بود 
که آنه��ا ازتم��ام ظرفيت هاي 31 
ساله خود عليه اين نظام استفاده 
کردن��د و از هيچ چيز نگذش��تند. 
حتي ظرفيت هاي پنهانی که درون 
نظام داش��تند را عملياتي کردند 
چون احساس مي کردند که اينجا 
جايي اس��ت ک��ه مي توانند ضربه 
نهايي را وارد کنند. بحث من اينجا 
نظام سلطه است. چون اين فتنه و 
عوامل آن دانسته يا ندانسته همه 
درطول آن بود. ش��ايد برخي آنها 

مخالف نظام سلطه هم باشند اما 

به  نظر من آقاي 

هاشمي به شدت 

از نتيجه انتخابات 

ناراحت بودند 

و ازطريف هم 

به هر حال دامئاً 

نكايت را ذكر 

مي كردند كه 

حكايت از اين 

مي كرد كه نظام 

بايد كوتاه بيايد
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انتخابات

آب به آس��ياب غارتگ��ران جهانی 
ريختند. 

من يک جايي ذک��ر کردم که يک 
روز مانده به انتخابات نظرسنجي 
وزارت کش��ور و وزارت اطالع��ات 
درآمد ک��ه انتخابات ب��ه دور دوم 
کش��يده مي ش��ود. من اي��ن را از 
اين ب��اب مي گفتم ک��ه چون اين 
کاماًل نظرس��ازي بود و معلوم بود 
که کاماًل غلط اس��ت اما مجموعه 
داشت اين نظرس��ازي را مي کرد 
که بعداً مستمسکي قرار بگيرد که 
بگويند بر اس��اس نظرسنجي هاي 
خودتان تقلب در انتخابات صورت 

گرفته است. 
بع��د از انتخاب��ات ه��م برخي از 
آشوب ها و شرايطي که اتفاق  افتاد 
و معلوم مي کرد که يک رشته اي از 
برخي نهادهای امنيتی را مي توان 
پيدا کرد که برخي از ظرفيت هاي 
پنهان مرتبط با جريان به اصطالح 
اصالح��ات در اين نهاده��ا منافع 
ملي را دارند قرباني مي کنند با اين 
عنوان که بتوانند جريان سياسي 
خودشان را غالب کنند. اين مطلب 
باعث شد تا بعدا اسباب يک سري 
تغيير و تحوالت ج��دي در وزارت 

شود. 
 در حقيقت بخيش از كساين 
كه سناريونويس بودند از 
سيستم كنار گذاشته شده 

بودند؟
 اين گونه عنوان ش��د و يک شاهد 
مثال ديگري هم اين است که در آن 

شهرهايي که اين نهادها عناصري را 
داشتند که پا به کار بودند و همراه 
بودند و نمي خواس��تند که اتفاقي 
بيفتد ما کمترين اتفاق را داشتيم 
که يک��ي از آنها مش��هد ب��ود. در 
مشهد هيچ اتفاقي نيفتاد. به خاطر 
هماهنگي هايي که بين دستگاه ها 
بود و اگر هم قرار بود اتفاقي بيفتد 

پيشگيري مي کردند. 
 در اين اتفاق��ايت كه افتاد 
چقدر از عن��ارص اصولگرا 
مؤثر بودن��د و دامن زدند 
به اين آتش؟ هرچند در آن 
موقع شايعايت هم مبني بر 

پيام تربيك مطرح شد. 
 جري��ان اصولگرايي ي��ک جبهه 
اس��ت که طيف هاي مختلفي در 
آن حاکم است. يک بخش عمده ای 
از اصولگراه��ا بودند که دس��ت به 
روش��نگري زدند اما روش��نگري 
منطقي دنب��ال کردند که در عين 
ارائ��ه منطق درس��ت از اف��راط و 
تفريط جلوگيري شود و به وظيفه 
خودشان عمل کردند. اما بخشي از 
اين طيف ها دوس��تاني مثل آقاي 
عل��ي الريجان��ي و امثال ايش��ان 
بودند، مدتي گذشت تا با شفافيت 
موضع گيري کنن��د؛ موضع گيري 
کردند ولی با يک تأخير. برخي افراد 
مثل آقاي ناطق اصال موضع گيري 
نکردند. برخي ديگ��ر بودند مثل 
برخي از جريانات وابسته به آقاي 
مش��ايي و آن هفته نامه همت که 
چاپ شد، در واقع يک نگاه افراطي 

را در جامعه دنبال کردند که حاکم کنند 
و يک دو قطبي کاذب��ي را ايجاد کنند. 
دوقطبي کاذبي که با آن ياران هاشمي و 
ياران رهبري شکل می گرفت که حرف 
کاماًل دروغي بود. ولي اينها هم اسم شان 
اصولگرا اس��ت. لذا ما از اي��ن طرف هم 
کندروي داشتيم و هم تندروي. به اعتقاد 
من در بي��ن جريان ه��اي اصولگرا اين 
تندروي هاي��ي که ص��ورت مي گيرد به 
يک نوعي بي تأثير از جريان پشت پرده 
تحميل کننده اين فتنه ها و افراط ها در 
جامعه نيست و از طرفي آن خمودگي ها 
را ه��م بي تأثي��ر از آن جريان��ات فتنه 
نمي دانم. يعني مديريتي در صحنه دارد 

انجام مي شود. 
 آقای دکرت به عنوان آخرین سوال 
می خواهم بپرس��م ک��ه بركت 
اين فتنه چه بود و ب��ا توجه به 
اي��ن تجربه اي كه اتف��اق افتاد، 
مجموعه نظام و مجموعه جريان 
اصولگرايي بايد دس��ت به چه 
كارهايي بزنن��د و در محور قرار 

دهند؟
 برک��ت اين فتن��ه  اين بود ک��ه يک بار 
ديگر قدر و منزلت رهبري معلوم ش��د. 
اين س��کاندار انقالب اگر يک قدم عقب 
مي گذاشت کشور به هم مي ريخت. در 
واقع تجلي واليت فقيه بيش از گذشته 
عيان ش��د گرچ��ه بيش��ترين هزينه را 
مقام معظم رهبري تحمل ک��رد اما به 
هر حال اي��ن گوه��ر را نمايان تر کرد و 
معلوم ش��د که اينکه حضرت امام )ره( 
فرمودند، پشتيبان واليت فقيه باشيد تا 
مملکت تان آسيب نبيند، اين چقدر بيان 

گوهرباري بوده که در کوران حوادث هر 
بار ولي فقي��ه اثر خ��ودش را در جامعه 
نشان مي دهد. نکته دوم ارزش مردم و 
قيمت مردم را مش��خص کرد که خيلي 
موقع ها متن توده هاي مردم مثل اصل 
انقالب جلوتر از برخي نخبگان خودش 
به تصميمي مي رس��د که مطابق است 
با مصالح کش��ور لذا بار ديگ��ر آگاهي و 
بصيرت  مردم روشن و نمايان شد. مردم 
در 9 دي و 22 بهمن حماسه هايي ملي 
را خلق کردند. نکته سوم اينکه خيلي از 
منافقين که نقاب بر چهره داشتند اين 
فتنه نقاب هاي آنان را کنار زد. چه کسي 
باور مي کرد کس��اني به عنوان اصحاب 
فتنه باشند که در عين انقالبي نمايي از 
گروه هاي مرتد و محارب و ضدانقالب و 
تروريست دفاع کنند و لذا اين فتنه هم 
مثل انقالب اسالمي در مسيري دنبال 
شد که در آن مسير بسياري که به ظاهر 
انقالبي بودند اما در عم��ل رنگ باخته 
بودند ولی اين را اعالم نمی کردند معلوم 
ش��ود که ناهماهنگ با انقالب اسالمي 
هستند. ارتباط مدعيان دروغين نيز با 
خارج کشور مشخص ش��د و معلوم شد 
دش��من چقدر به يک عده ای در داخل 
دل خوش کرده اس��ت اما در مقابل نيز 
خيل��ي رويش ها هم داش��ت يعني هم 
از بس��تر جامعه و هم از ميان س��طوح 
مختلف نخبگان خيلي ه��ا بودند که با 
درک واقعيت ها و انجام وظايف خودشان 
به عنوان رويش هاي اين دوره مي توان 
از آنان ياد کرد. لذا هش��ت ماه سختي و 
مشقت در پس خودش توفقيات کالن و 

پيروزي هايي جدی هم داشت. 

من يك جايي ذكر 

كردم كه يك روز 

مانده به انتخابات 

نظرسنجي وزارت 

كشور و وزارت 

اطالعات درآمد 

كه انتخابات به 

دور دوم كشيده 

مي شود. من 

اين را از اين باب 

مي گفتم كه 

چون اين كاماًل 

نظرسازي بود
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و نه به رقبايتان و نه شما را قبول دارند؛ بلکه مي خواهند از فضاي موجود سوء استفاده 
کرده و از آب گل آلود ماهي بگيرند. به هر حال اين مسائل را به موسوي توضيح داديم 
تا هرچه زودتر تصميم بگيرد و خداي ناکرده به وضعي دچار نشود که نتواند پاسخگو 

باشد.
برآورد مشترک اعضاي کميسيون از سخنان موسوي حاکي از آن بود که وي بر اساس 
اطالعات اش��تباهي که به او داده ش��ده بود، تصور غلطي از انتخابات داشت. از اين رو 
به موسوي توصيه ش��د که نس��بت به اخذ مواضع تندي که در بيانيه هايش داشته، 

تجديدنظر کند و نتايج انتخابات را آنگونه که شوراي نگهبان اعالم کرده بود، بپذيرد.
اما از آنجا که در اين ديدار طرفي��ن صرفاً به اعالم مواضع خ��ود پرداختند و اعضاي 
کميسيون امنيت ملي نتوانستند موس��وي را در مورد بازپس گيري ادعاهايش قانع 
کنند، اين هيأت تصميم گرفت تا ديدار ديگري را با موس��وي ترتيب دهد و رايزني با 
اين نامزد معترض را براي دستيابي به راهکارهاي عملي به منظور پايان دادن به وضع 
موجود ادامه دهد. ولي از آنجا که تحرکات ناصواب موسوي تداوم يافت، ما از وي قطع 

اميد کرديم و بنابراين ديدار ديگري با وي برقرار نشد.

بيانيه آقاي هاشمي قابليت انتشار عمومي نداشت
يکي ديگر از اين ديدارها در روز چهارش��نبه سوم تيرماه 88 با آقاي هاشمي 
رفس��نجاني بود که توضيحات الزم در خصوص انتخابات و نظارت بر آن مطرح ش��د. 
به ايش��ان گفتيم که انتظار داشتيم ش��ما پس از صحبت هاي مقام معظم رهبري در 
نمازجمعه 29 خرداد، يک پيامي مي داديد. آقاي هاشمي پاسخ داد که من تحت فشار، 
بيانيه نمي دهم و منظورشان از اين حرف، دستگيري فائزه هاشمي در جريان اغتشاشات 
بود. از او پرسيديم دخترتان در ميان اغتشاش��گران چکار مي کرد که پاسخ شنيديم، 
فائزه براي خريدن ساندويچ به آن منطقه رفته بود. به او گفتيم به هر حال دخترتان هم 
اکنون آزاد شده، پس شما بيانيه الزم را بدهيد. آقاي هاشمي هم تاييد کرد و طبق برنامه 
ريزي که از قبل داشت قرار شد بعد از ظهر همان روز بيانيه را صادر کند. ولي چهارشنبه 
گذشت و پنج شنبه هم گذشت و هيچ بيانيه اي از سوي ايشان صادر نشد. در نهايت روز 
جمعه بيانيه اي از طرف آقاي هاشمي به دفتر رهبر انقالب ارسال شد که نمي دانيم چه 

حرف هايي در آن مطرح شده بود که قابليت انتشار عمومي نداشت.
به هر حال ما در همان جلسه روز چهارشنبه مسائل مربوط به انتخابات، نظرسنجي ها 
و نوع نظارت را براي آقاي هاش��مي توضيح داديم. در آخر نيز من به ايشان گفتم که 
اختالفات را کنار بگذاريد و مردم مشکلي ندارند. آقاي هاشمي هم با عصبانيت پرسيد 
کدام اختالفات؟ پاسخ دادم اختالفات شما با رهبر انقالب و احمدي نژاد. اما ايشان گفت 
که اختالفي با رهبري ندارم؛ ولي احمدي ن��ژاد اگر به اين روال ادامه دهد، اختالف ما 
باقي خواهد ماند. ايشان مطالبي را گفت و ادامه داد که در نهايت ما احساس کرديم آن 
موارد مدنظر کميسيون امنيت ملي، مفيد واقع نشده است و متاسفانه با آنکه حقيقت 

مطلب را براي ايشان باز کرديم، ولي نتيجه مطلوب و دلخواه حاصل نشد.

کروبي اصال در جريان بسياري از مسائل نبود
در ديدار با مهدي کروبي نيز معلوم ش��د که آقاي کروب��ي اصاًل در جريان 
بسياري از مسائل نبود و به ايش��ان گفتيم حتي اطرافيانتان مثل آقاي کرباسچي به 
شما اعتقادي ندارند و وقتي به آقاي کروبي گفتيم که ميرحسين موسوي در برخي از 
شهرها نفر اول شده است، وي خبر نداشت و از اين موضوع ابراز تعجب کرد. با اين حال 
آقاي کروبي در آن ديدار همان حرف هاي آقاي موس��وي را زد. به آقاي کروبي عرض 
کرديم شما چرا نماينده به شوراي نگهبان معرفي نکرديد و ايشان نيز جواب داد من 
آقاي کرباس��چي را به عنوان نماينده خود انتخاب کردم اما آقاي موسوي نگذاشت او 

به شوراي نگهبان برود.

خاتمي هم صحبت هايي در مورد انتخابات داشت
در خالل اين ديدارها، اعضاي کميته نشس��تي هم با س��يدمحمد خاتمي 
داشتند که البته من در آن حضور نداشتم ولي گويا ايشان با آمدن مردم به خيابان ها 
موافق نبود؛ اما صحبت هايي در مورد انتخابات داشت. به هر حال عدم توجه ميرحسين 
موسوي، مهدي کروبي و سيد محمد خاتمي به حقايق و نصايحي که توسط مقام معظم 
رهبري و هيأت هاي مختلف از قواي قضائيه و مقننه ارائه مي ش��د، نشان دهنده جدا 
شدن اين افراد از کاروان انقالب و راه امام)ره( بود که با ادامه حوادث حقيقتا معلوم شد 

اين عده در دام بيگانگان و وابستگان داخلي بيگانگان افتاده اند.  
*عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي

پاسخ موسوي و هاشمي به كميته 9 نفره
در ح��وادث و رخداده��اي پ��س از 

انتخابات دهم رياست جمهوري، برخي 

از نامزدهاي شكس��ت خورده و افرادي تاثريگ��ذار در نظام، 

مواضعي را اتخاذ كردند كه با س��وابق آنان چندان همخواين 

نداش��ت. با اين حال توده م��ردم اميدوار بودن��د كه پس از 

صحبت هاي مقام معظ��م رهربي در منازجمع��ه 29 خرداد، 

قضايا پايان يابد. اما اين خواسته عمومي محقق نشد و حرف 

و حديث ها همچنان ادامه داش��ت و روز ش��نبه كس��اين به 

خيابان ها آمدند كه هدف اصيل آنها درگريي و اغتشاش بود؛ آن 

هم در روز 30 خرداد كه براي منافقني نيز يك روز به خصوص 

است. بنابراين كميسيون امنيت ميل و سياست خارجي مجلس 

شوراي اسالمي بر اس��اس وظايف خود وارد بحث شد و يک 

کميته 9 نفره متشکل از شش نفر از هيأت رئيسه و سه مسئول 

کميته هاي امنيت، دفاع و سياست خارجي را تشکيل داد تا با 

کانديداها و افراد تاثريگذار ديدار کنند.

در ديدار با 

مهدي كرويب نيز 

معلوم شد كه 

ايشان اصالً در 

جريان بسياري 

از مسائل نبود. 

وقتي به آقاي 

كرويب گفتيم كه 

مريحسني موسوي 

در برخي از 

شهرها نفر اول 

شده است، وي 

خرب نداشت و از 

اين موضوع ابراز 

تعجب كرد

محسن رضايي در خصوص عدم تخلف در انتخابات قانع شد
اولين ديدار ما با محسن رضايي يکي از کانديداهاي انتخابات بود 
که در اين ديدار مطالب را بي پرده با وي مطرح کرديم و ايشان هم گفتند 
که در چارچ��وب قانون موضوع را پيگيري خواهم ک��رد که پس از معرفي 
نمايندگان خود به شوراي نگهبان، وي در خصوص عدم تخلف در انتخابات 
قانع ش��د. هرچند بيانيه آقاي رضايي آنطور که ما مي خواستيم نبود، ولي 

ايشان نظر خود را بيان کردند.

موسوي گفت ،اگر همه هم قبول کنند من قبول نخواهم کرد
ديدار دوم اين کميته با ميرحسين موس��وي بود؛ در ابتداي اين 
ديدار آقاي بروجردي به عنوان رئيس کميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس توضيحاتي به آقاي موسوي داد و گفت که شما در انتخابات 
دم از قانون گرايي مي زديد و مي گفتيد که دولت قانون گريز است اما امروز 
چه شده است که برخالف قانون عمل مي کنيد؟ آقاي موسوي ابتدا در برابر 
اين توضيحات سکوت کرد و س��پس گفت  دولت از بيت المال در انتخابات 
سوء استفاده کرده و وزارت کشور نيز مرتکب تخلفاتي شده است و تعدادي 
از اعضاي شوراي نگهبان نيز از احمدي نژاد طرفداري کردند. البته اين در 
حالي بود که بنده در فرمانداري نماينده آقاي موسوي را ديده بودم که هر 
آنچه به نظرش مي رسيد، مطرح مي کرد و به آن رسيدگي مي شد؛ اما وقتي 
اين موضوعات را به آقاي موسوي گوشزد کرديم با کمال تاسف ايشان گفتند 
اگر همه هم قبول کنند من يکي قبول نخواهم کرد. در ادامه برخي مسائل 
امنيتي نيز به آقاي موسوي گوشزد شد، اما او بار ديگر بر موضع خود مبني 
بر تقلب در انتخابات پافشاري کرد و اعتراضاتي نسبت به نرسيدن تعرفه ها، 

قطع پيامک ها و موارد ديگري را با اعضاي کميسيون در ميان گذاشت.
موسوي در آن ديدار به آشنايي خود با مقام معظم رهبري و همکاري با ايشان 
در قبل از انقالب، اشاره اي کرد، اما با اين حال او نظر رهبري مبني  بر صحت 
انتخابات را نپذيرفته بود و همچنان درخواست ابطال آن را مطرح مي کرد. لذا 
بار ديگر اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در واکنش به اصرار 
موسوي به بروز تقلب در انتخابات گذشته، وي را به طي کردن راه حل هاي 
قانوني براي بررس��ي مطالباتش دعوت کردند و درخواس��ت او براي ابطال 
انتخابات را غيرمنطقي و غيراخالقي دانستند و به او گفتند که پس از سخنان 
مقام معظم رهبري در نماز جمعه نبايد اين موضوع را تکرار مي کرد. موضوع 
ديگري که در اين ديدار مطرح  شد، مسأله اغتشاشات خياباني بود که موسوي 
اعالم کرد تجمع هاي اخير از سوي وي برگزار نشده است؛ اما به وي يادآوري 

 شد که بيانيه هاي او مردم را به اغتشاش دعوت کرد.
با اعتقاد بر اينکه توطئه هايي از بيرون کشور، اغتشاشات را مديريت مي کرد 
بر لزوم ريشه کني آن تأکيد کرديم و به موسوي گفتيم افراد مؤمني در داخل 
کشور به ش��ما رأي داده اند اما در حال  حاضر کساني به تحريک منافقان و 
سلطنت طلب ها وارد اغتشاشات خياباني شده اند که نه به شما رأي داده اند 
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بعد از آنكه مهدي كرويب در سال 84 بنا به دالييل از مجمع ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

روحانيون مبارز جدا شد، حزب اعتاد ميل را به دبريكيل 

خود  تأسيس كرد. وي بارها به ورود گروه ها و افراد تندرو 

و راديكال به درون اصالح طلبان اع��رتاض مي كرد و اين 

تداخل را به رضر اصالح طلبان و نظام مي دانست. افرادي 

كه آقاي كرويب آنه��ا را تندرو و رادي��كال معريف مي كرد 

و ييك از داليل جداي��ي از مجمع روحانيون و تأس��يس 

حزب اعتادميل را وجود آنها مي دانس��ت در انتخابات 

گذشته حلقه اصيل و مشاوران و نزديكان وي به حساب 

مي آمدند. حتي بسياري از سياسيون معتقد بودند، نوع 

بيانيه ها، س��خرناين ها و به طور كيل مواضع آقاي كرويب 

نايش از وجود همني افراد در كنار ايش��ان اس��ت. قائم 

مقام حزب اعتادميل حجت االسالم منتجب نيا كه سابقه 

انقاليب و س��يايس قابل توجهي در زم��ان حيات حرضت 

امام)ره( و بعد از آن دارد از جمله افرادي است كه همراه 

آقاي كرويب از مجمع روحانيون مبارز استعفا كرد. هان 

شخصيتي كه اتهام ادعاي ارتباط احمدي نژاد با امام زمان 

)عج( را از سوي رئيس جمهور مطرح كرد و البته هيچ گاه 

براي آن دليل و برهان محكمه پسندي نياورد. البته او خود 

استاد فقه و حقوق است ويل اصل »البينه عيل املدعي« را 

به ظاهر فراموش كرده بود. البته جالب است اين موضوع 

را هم اش��اره كنيم كه آقاي موس��وي )به قول خودش( 

مي خواهد طوري جنبش سبز را تعريف كند كه ليربال ها 

و س��كوالرها را هم در بر بگريد و آق��اي منتجب نيا اين 

جنبش را به نفع نظام و اس��الم مي داند و اين جاي تأمل 

دارد كه چطور جنبيش كه ليربال ها و سكوالرها و بهائيان 

را در برمي گ��ريد مي تواند به نفع نظام و انقالب باش��د. 

گفت وگوي ما با قائم مقام حزب اعتادميل در دفرت ايشان 

واقع در مسجد امام صادق)ع( صورت گرفته است.

حزب اعتادميل چگونه شكل گرفت، چه رضورت هايي براي 
تشكيل آن وجود داشت و آيا هان رضورت ها در ادامه كار 

وجود دارد؟
احساس ضرورت وجود تش��کل هاي قانوني شناسنامه دار در کشور براي 
فعاليت هاي سياس��ي، بعد از پيروزي انقالب همواره وجود داشته است. 
به همين دليل در تش��کل هايي مثل حزب جمهوري اس��المي و مجمع 
روحانيون و جاهاي ديگر وارد شديم و فعاليت کرديم. در مقطعي از زمان 
ما احساس کرديم يک تشکل قانوني فراگير که ويژگي هاي خود را داشته 
باشد؛ از جمله اينکه بتواند جريان سالم  سياسي خط امامي را نمايندگي 
بکند و نيروهاي معتقد به امام )ره(، انقالب، نظام و قانون اساسي را بتواند 
جمع بکند، يا نداريم يا اگر داريم در حد الزم و کافي نيست. لذا درصدد 
برآمديم که چنين تشکلي را به وجود بياوريم، بعد از آنکه سه چهار نفر از 
اعضاي مجمع روحانيون مبارز به داليلي استعفا کرديم که از جمله آنها، 
بنده، کروبي، ذاکري و ش��اکري از مجمع خارج ش��ديم و درصدد بوديم 
تش��کيالتي به وجود آوريم که ظرفيتي باالتر از مجمع روحانيون داشته 
باشد. چون مجمع تشکيالت صنفي سياسي بود و نمي توانست فراگيري 
الزم را داشته باش��د. به هر حال هيأت مؤسس تش��کيل شد و پروانه اخذ 
شد و مرکزيت انتخاب ش��د و کار حزب با اين احساس ضرورت آغاز شد. 

قريب به پنج سال اس��ت که اين حزب 
تشکيل ش��ده و منهاي مدت  زماني که 
تعطيل بود، حزب فعاليت خوبي را آغاز 
کرد و چارچوب هاي مناس��بي را براي 
خودش تعريف کرد.  قالب هاي مناسبي 
را ريخت تا بتواند در دراز مدت با حفظ 
عقايد و مباني خودش فعاليت گسترده 
سياس��ي را ادامه بدهد. اين ضرورت و 
احس��اس هميش��ه وجود دارد چرا که 
معتقديم در کشور بايد فعاليت و رقابت 
سياسي هميشه باشد و نيروهاي فعال 
سياس��ي بايد درمواقع مختلف تحرک 
داشته باشند تا آن تحرک در مردم را ما 
شاهد باشيم. از طرفي يک قوه نقاد بدون 
وابستگي به نظام وجود داشته باشد که 
بتواند نظام را نقد کن��د. وجود حزب و 
تشکيالت سياس��ي جزء ضرورت هاي 
يک نظ��ام قانونمند اجتماعي اس��ت. 

بعد از واقعه هفتم تير و شهادت شهيد 
بهش��تي، حضرت آيت اهلل خامنه اي از 
بنده به عنوان يکي از اعضاي ش��وراي 
مرکزي حزب جمهوري خواس��تند که 
مس��ئوليت ش��اخه روحانيون حزب را 
به عهده بگيرم؛ ب��ه اتفاق چن��د نفر از 
دوس��تان از جمله آقاي حاج حس��ين 
ابراهيمي و آقاي س��يدجعفر شبيري. 
اينکه بس��ياري از دلسوزان و انقالبيون 
زمان امام)ره( هم اين احساس ضرورت 

را داشته اند، موضوعي قطعي است.
هانطور كه مستحرض هستيد 
ح��زب بايد يك گ��روه خاص و 
يا ي��ك تفك��ر را منايندگي كند 
و داراي يك پاي��گاه اجتاعي 
خاص باشد، حزب اعتاد ميل 
مناينده كدام تفكر است و چه 
مرزبندي جديدي نس��بت به 

ي
عيل
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مد 
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روزنامه وستاد كروبي دست ديگران بود
حجت االسالم رسول منتجب نيا قائم مقام حزب اعتماد ملي در گفت و گو با »جوان«:
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1مرداد 88 - نامه اكرثيت منايندگان مجلس خربگان  در حايت از رهرب فرزانه انقالب

2مرداد 88-اعالم کشته شدن محسن روح االمینی در بازداشتگاه کهریزک

3 مرداد88-برگزاری مراسم چهلم کشته شدگان روز 25 خرداد

ديگر گروه ه��اي اصالح طلب 
داش��ت كه به صورت مستقل 

وارد عرصه سيايس شد؟
ماهيت فکري حزب اعتمادملي با مجمع 
روحانيون مبارز تشابه و تقارب زيادي 
داشت و تقريباً مباني فکريشان بسيار به 
هم نزديک بود. مجمع روحانيون با اين 
فرض به وجود آمد ک��ه مبناي فعاليت 
سياسي اش را اس��الم ناب که حضرت 
ام��ام)ره( مي فرمودند و انديش��ه هاي 
عميق و نوراني ايشان قرار بدهد و درون 
نظام هم با رعايت همه منافع و مصالح 
ملي و انقالب��ي فعاليت کند. هميش��ه 
اعضاي مجمع سعي مي کردند در کنار 
ديگ��ر گروه هاي خط امام��ي که امروز 
اصالح طلب ناميده مي ش��وند باش��ند، 
ولي در آنها هضم نش��ويم. بن��ده يادم 
هست جلس��اتي بعد از دوم خرداد 76 
تشکيل مي ش��د تحت عنوان »شوراي 
هماهنگ��ي دوم خ��رداد« ک��ه مجمع 
روحانيون به عنوان عضو شرکت مي کرد 
و اثرگذاري آن از ديگر تشکل ها بيشتر 
هم بود. ش��ايد ش��ما تعجب بکنيد که 
زماني در همان دوران اصالحات، بنده 
يکي از دوس��تان را در يکي از جلسات 
شوراي هماهنگي دوم خرداد فرستادم 
که اين امر م��ورد اعتراض دوس��تاني 
مانند موس��وي خوئيني ه��ا و ديگران 
قرار گرفت. آنها مي گفتند قرار نبود ما 
به عنوان عضو در جلسات شرکت کنيم، 
چرا شما فردي را در جلسه فرستاديد. 
زماني که از مجمع خارج شديم گفتيم 
اين مباني را م��ا بايد حف��ظ کنيم و با 
ويژگي هاي خودمان ک��ه عبارت بود از 
پايبندي هرچه بيشتر به تفکر حضرت 
ام��ام)ره(، تأکيد بر حرک��ت در درون 
نظام و پايبندي به اصول قانون اساسي 
از جمله واليت فقي��ه، وحدت و حفظ 
مباني، فعاليت خودمان را در يک حزب 
آغاز کرديم. اين به معن��اي آن نبود که 
س��اير گروه ه��ا پايبند نبودن��د ولي ما 
ترجيح مي داديم يک تشکل منحصر به 
فرد داشته باشيم که با اين التزام و شرط 
وارد بشوند. بنده يادم هست زماني که 
اساس��نامه و مرامنامه حزب را داشتيم 
مي نوشتيم، همه دوستان از جمله بنده 
تأکيد داشتيم که حتماً بايد در مرامنامه 
و يا اساسنامه تأکيد بر انديشه و گفتار و 
عمل حضرت امام)ره( باشد. حتي بعضي 
از دوس��تان گفتند رويه نيس��ت که در 
اساسنامه نام کسي برده بشود. بنده هم 
گفتم من با اين شرط مي توانم فعاليت 
کنم. ديديم در س��ال هايي که فعاليت 
داشتيم در بسياري از موارد نتوانستيم 
با ديگر گروه هاي اصالح طلب به تفاهم 
و توافق برس��يم و در برخ��ي از زمان ها 
هم به صورت مصلحتي ائتالف مقطعي 
صورت مي گرفت و هيچ گاه هم به عنوان 
عضو در جلسات شرکت نکرديم و مانند 
مجمع روحانيون، استقالل خود را حفظ 

کرديم.

ادامه فعاليت ح��زب با توجه 
به آنك��ه بس��ياري از دفاتر آن 
در اس��تان ها از جمله قزوين 
و كردستان بس��ته شده است، 

وجود دارد؟ 
از زماني که دفت��ر مرکزي حزب پلمب 
ش��د، به طور طبيعي فعاليت مرکزيت 
حزب متوقف ش��د و به عن��وان حزب، 
ش��وراي مرک��زي جلس��ات س��ازمان 
يافته اي به معناي خاص ندارد. مالقات ها 
و جلس��ات محدود بوده ولي به احترام 
تصميم مقام��ات قضاي��ي و امنيتي ما 
جلسات رسمي نداشتيم. وقتي مرکزيت 
ح��زب کار خ��ودش را متوق��ف بکند، 
به طور طبيعي هس��ته هاي ديگر هم يا 
سرگردان مي شوند يا تعطيل مي کنند. 
ما در اس��تان ها، هم دفتر داشتيم و هم 
آنها بعد از انتخابات منتظر بودند که ما 
بگوييم چه بکنند و به همين نحو دچار 
س��ردرگمي شدند. با ش��رايط به وجود 
آمده ارتباط اس��تان ها با مرکز ارتباط 
سازمان يافته و تشکيالتي نيست. بعضي 
از استان ها دفاتر را حفظ کرده اند بعضي 
هم تعطيل کرده اند چ��ون هزينه ها را 
نمي توانن��د تأمين کنن��د و البته خط 
مش��ي هم ندارند. از طرف نظام چيزي 
به ما گفته نش��ده که ما دفاتر را تعطيل 
بکنيم يا خير، بلکه خودمان بنابر شرايط 
به وجود آمده آزادي کامل را به دوستان 
در اس��تان ها داديم و گفتيم مختاريد 

هرطور مي دانيد عمل کنيد.
لج��ام گس��يختگي ح��زب و 
تعطييل دفاتر اس��تان ها تا چه 
حد به مواضع آق��اي كرويب از 
جمله ادع��اي تج��اوز جنيس 
در زن��دان كهري��زك و رشكت 
ايش��ان در تجمعات غريقانوين 

برمي گردد؟
با مقدمه اي که عرض کردم اين مسأله 
روش��ن اس��ت، چون مرکزيت تعطيل 
است استان ها دچار تحير و سرگرداني 
مي شوند و حتي مواضع دبيرکل حزب 
براي آنها روشن نيست و نمي دانند که 
تحلي��ل دبيرکل از اوضاع ب��ه  چه  گونه 
اس��ت، يا آيا مواضعي که دبيرکل اعالم 
مي کند مواضع حزبي است يا شخصي. 
تشکيالتي وجود ندارد که همه دفاتر با 
مرکزيت ارتباط برقرار کنند لذا هر چه 
هست، با حدس و گمان خود آنهاست. 
در چند اس��تان اختالفات��ي در درون 
خود اس��تان به وجود آمد مثل قزوين و 
کردس��تان و به عنوان اعتراض اطالعيه 
صادر کرده اند و حقشان هم بوده است 

البته به عنوان حزب اطالعيه نداده اند.
 تش��كيك و دوگانگي در درون 
حزب به نظر مي رسد، به ماه  ها 
قبل از انتخاب��ات برمي گردد؛ 
بع��يض از اعض��اي ش��وراي 
مرك��زي ح��زب اعتادميل به 
كانديدات��وري موس��وي متايل 
داش��تند و در كنار آن افرادي 

بعيض از دوستان 

حزيب گاليه  

داشتند كه چرا از 

افراد درون حزيب 

كمرت استفاده 

شده، البته 

انتقاداتشان تا 

حد بسيار زيادي 

وارد بود

غري از اعضاي حزب به عنوان حلقه اول آقاي كرويب انجام وظيفه 
مي كردند، آي��ا اتفاقات اخري درون حزب به اين موارد اس��ايس 

برمني گردد؟
در اين جا دو مس��أله وج��ود دارد، يک��ي تمايل بعضي از دوس��تان ما به 
کانديداهاي تشکل هاي ديگر که البته معدود بود، نمونه شاخص آن آقاي 
اطاعت بود که از آقاي موسوي حمايت کرد. حتي از حزب استعفا کردند 
و در ستاد آقاي موسوي ش��روع به کار کردند. مسأله ديگر که ستاد آقاي 
کروبي بود يک مس��أله جديدي بود. از همان اول بحث بود که آيا س��تاد 
حزبي باشد يا غيرحزبي. بسياري از دوستان به عالوه بنده نظرمان اين بود 
که مسئوليت ستاد حزبي نباشد. دوبار هم آقاي کروبي از بنده خواستند 
که مس��ئوليت س��تاد را قبول کنم اما بنده نپذيرفتم. بعضي از دوستان 
حزبي گاليه  داشتند که چرا از افراد درون حزبي کمتر استفاده شده، البته 

انتقاداتشان تا حد بسيار زيادي وارد بود.
حزب در تصميات اخذ شده آقاي كرويب مثاًل در انتخاب آقاي 

كرباسچي به عنوان رئيس ستاد آقاي كرويب چقدر مؤثر بود؟
شوراي مرکزي هيچ گونه نقشي در تعيين رئيس ستاد نداشت و تصميم 
را شخص آقاي کروبي گرفت و شوراي مشورتي که در آن، افراد حزبي و 

غيرحزبي هم حضور داشتند، ايشان را کمک مي کردند.
ش��ا در صحبت هايتان به دغدغه اعضاي حزب براي رفنت در 
مسري خط و انديش��ه حرضت امام)ره( اش��اره فرموديد اما در 
ستاد ايشان ليربال ها و تكنوكرات ها و اشخايص از جمله عباس 
عبدي، عطاءالله مهاجراين، كرباسچي، جميله كديور، عبدالكريم 
رسوش، محمدعيل ابطح��ي و ديگران ديده مي ش��د كه رفتار 
و عملكرد آنها در گذش��ته فاصله بس��ياري را با امام)ره( نشان 
مي داد و حتي  خود آقاي كرويب در گذشته نسبت به اين افراد و 
گروه هايشان انتقادات فراواين داشت، چه اتفاقايت افتاد كه ما 

تبلور حزب اعتاد ميل را در انتخابات اينگونه ديديم؟
نقش حزب در انتخابات تا اين حد بود که اصل حضور در انتخابات و فعاليت 
گسترده را تصويب کرد. اکثر دوستان حزبي )نمي توانم بگويم همه( عقيده 
داشتند که ستاد حزبي نباشد و کانديدا خودش جداي از حزب ستاد بزند و 

برخي از دوستان مي گفتند حزب ستادي جداگانه بزند.
زماني که کانديدا خودش ستاد مي زند و مسئوالن ستاد را مشخص مي کند 
حسابش از حزب جدا مي شود و تصميمات در ستاد گرفته نمي شود حتي 
حضور من در ستاد بسيار کمرنگ بود. وقتي مديريت ستاد از حزب جدا 
شد طبيعي است با صالحديد کانديدا و مديريت، افراد جذب مي شوند و 
به کار گرفته مي شوند. آنها استراتژي خاص خود را داشتند و مي گفتند ما 
می خواهيم در انتخابات رأی بياوريم و هدفمان جذب آراست. اين سياست 

همه ستادهاست که هرکسی بتواند حمايت کند بايد جذب بشود. 
به نظر می رس��ید عمده بیانیه ها و مواضع آقای کروبی و حتی 
مطالب روزنامه اعتاد ملی عمدتاً تفکرات حلقه خاص گرداگرد 
ایشان بود و اين حلقه هستند که ستاد را اداره می کنند، نظرتان 

در این رابطه چیست؟ 
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3مرداد 88 - نامه مشرتک و اس��تمداد خامتی کروبی و موس��وی از مراجع تقلید در 

خصوص بازداشت شدگان

4 مرداد- كرويب:  ما در انتخابات شكست خورديم

بسیاری از مواقع 

موضع گیری های 

روزنامه با مواضع 

حزب در تضاد قرار 

می گرفت و حتی 

بنده و بسیاری 

از دوستان حزب 

نسبت به این 

موضوع انتقاد 

داشتیم

بنده هم قبول دارم کارهای فکری و اس��تراتژيک س��تاد را غيرحزبی ها 
ص��ورت می دادند و خط مش��ی کل��ی را نيزهمي��ن غيرحزبی ها تعيين 
می کردند. داستان روزنامه اعتماد ملی هم شبيه داستان ستاد بود. روزنامه 
اين طور تلقی شده بود که ارگان حزبی است ولی عماًل ارگان حزبی نبود. 
بسياری از مواقع موضع گيری های روزنامه با مواضع حزب در تضاد قرار 
می گرفت و حتی بنده و بسياری از دوستان حزب نسبت به اين موضوع 
انتقاد داش��تيم. ممکن بود اگر بيشتر پافش��اری می کرديم اين جواب را 
می شنيديم که اين روزنامه شخصی است نه حزبی. گاهی در زمان فعاليت 
انتخاباتی می ديديم که مطالب کانديدای ديگر پررنگ تر از آقای کروبی 
اس��ت، مجموع کارکنان روزنامه هم نه حزبی بودند ن��ه به مانند اعضای 
حزب تعلق خاطري به کروبی داشتند. به هرحال روزنامه هم شرايط اين 
شکلی داشت و بنده هم تالش زيادی کردم که روزنامه در چارچوب حزب 

حرکت کند. 
ش��ا به عنوان قائم مقام حزب اعتاد ملی با سابقه خط امامی 
و انقالب��ی هیچ گونه اعرتاضی ب��ه وجود امث��ال عباس عبدی، 
کرباس��چی، عطاء الله مهاجرانی و حت��ی رسوش در کنار آقای 

کروبی نکردید؟ 
بنده در دوره دوم مجلس کانديدای شيرازی شدم و منافقين و چريک های 
اقليت و اکثريت، انجمن حجتيه و ديگر گروه ها از بنده به وس��يله بيانيه 
و اعالميه حمايت  کردند. همان موقع بنده موضع ام را مش��خص کردم و 
اطالعيه ای را منتش��ر کردم و در آن متذکر ش��دم که مواضع ام روشن و 
شفاف است و تنها يک مبنا دارم و آن خط حضرت امام)ره( است و هيچ 
فکر و انديشه ديگری را قبول ندارم و حمايت کسانی را که با امام )ره( زاويه 
دارند، قبول ندارم. بعضی از سياس��يون آن زمان به بنده انتقاد کردند که 
با اين اطالعيه شما رأی نمی آوريد. بنده هم گفتم نمی خواهم سر مردم 
کاله بگذارم و می خواهم موضع ام مش��خص باشد. خوش��بختانه نتيجه 

خوبی هم داد. 
آقای کروبی گفت که فالن حزب يا گروه فکری که از من حمايت کرده اند 
نمی توانم دست رد به سينه آنها بزنم و می گفتند کسانی که به بنده رأی 
می دهند يا حمايت می کنند از آنها استقبال می کنم. توجيه آقای کروبی 
و ستاد ايش��ان هم اين بود که از همه حاميان و رأی  دهندگان استقبال 
می کنيم. بنده کانديدای رياس��ت جمهوری نبودم و اگ��ر کانديدا بودم، 

خودم تصميم می گرفتم. 

شا در ارزیابی عملکرد آقایان 
خامتی، کروبی و موسوی بیشرت 
روی گذش��ته این اف��راد تأکید 
داش��تید و آن را س��ند و خ��ط 
امام بودن آنها می دانید، مگر 
حرضت امام نفرم��وده بود که 
مالک حال فعلی افراد اس��ت؛ 
پس با چه براهینی خط بطالن 
روی عملکرد این گونه افراد در 

سال های اخیر منی کشید؟ 
فرموده امام )ره( ک��ه ميزان حال فعلی 
اف��راد اس��ت نباي��د م��ورد تحريف يا 
سوءاس��تفاده قرار بگيرد. عقل، منطق 
و حتی حضرت ام��ام )ره( نمی پذيرند 
که کسی که س��ابقه زيادی در گذشته 
دارد، آن را ناديده بگيري��م يا فراموش 
کنيم. کس��ی که در شکل گيری و رشد 
انقالب نقش داشته اس��ت، نبايد با دو 
اشتباه تمام زحمات او را ناديده بگيريم. 
قرآن می  فرمايد آنهايی که قبل از فتح 
مکه در کن��ار پيامب��ر)ص( بودند مثل 
آنهايی نيس��تند که پس از فتح در کنار 
پيامب��ر)ص( قرار گرفتند. گذش��ته به 
عنوان امتي��از بايد م��ورد ارزيابی قرار 
بگيرد و درباره زمان حال هم بايد بررسی 
جداگانه ای صورت بگيرد. گذشته، حال 
و آينده هر کدام مي��زان خاص خود را 
دارند. کسی که سيلی به صورت کسی 
می زند و کسی که قتل مرتکب می شود 
و .... اش��تباه ب��ه ه��ر دو عم��ل اطالق 
می شود اما آيا اين دو اشتباه با هم قابل 
قياس است و آيا ما نبايد ميزان و اندازه 
اشتباهات افراد را نس��بت به مصالح و 

منافع نظ��ام و انقالب بس��نجيم؟ بنده 
نمی خواهم وارد اين گونه مسائل بشوم و 
اصاًل به صالح کشور و نظام هم نمی دانم 
که وارد اين گونه مسائل بشويم. ما وارد 
بحث محتوايی نمی ش��ويم که آيا اين 
افراد اشتباه کرده اند يا نه. آنها معتقدند 
که راه  ام��ام )ره( را می رون��د و ديگران 

اشتباه کرده اند. 
هیچ کسی منکر سابقه خوب 
برخی رسان اصالح طلب نیست، 
اما گذش��ته این اف��راد با حال 
فعلی ش��ان در تضاد  و تناقض 
اس��ت. از منظ��ر تحقیق��ی و 
پژوهشی این تناقضات چگونه 

قابل ارزیابی است؟ 
آقاي��ان کروب��ی و موس��وی و خاتمی 
معتقدند که گروه مقابلش��ان از مسير 
امام)ره( جدا ش��ده اند و معتقدند خط 
امام )ره( همان است که خودشان دنبال 
می کنند. ما در منصب داوری و قضاوت 

هم نيستيم که قضاوت کنيم. 
ب��ه عن��وان مث��ال ام��ام )ره( 
در نام��ه ای به آق��اي منتظری 
فرمودن��د: »اگ��ر می خواهید 
در قع��ر جهن��م نس��وزید، از 
ورود ب��ه مس��ائل سیاس��ی 
بپرهیزی��د«. همچنی��ن در آن 
نامه ن��کات دیگ��ری را مطرح 
فرمودند، اما آق��ای کروبی در 
زمان ف��وت ایش��ان گفته اند: 
»ایش��ان را مجاهدی می دانم 
که تا آخرین لحظ��ه حیات در 
راه اس��تقالل و اعتالی نظام و 
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بنده هم قبول دارم کارهای فکری و استراتژيک ستاد را غيرحزبی ها صورت می دادند و خط مشی کلی را نيزهمين غيرحزبی ها 
تعيين می کردند. داستان روزنامه اعتماد ملی هم شبيه داستان ستاد بود. روزنامه اين طور تلقی شده بود که ارگان حزبی است 
ولی عماًل ارگان حزبی نبود. بس�ياری از مواقع موضع گيری های روزنامه با مواضع حزب در تضاد قرار می گرفت و حتی بنده و 
بسياری از دوستان حزب نسبت به اين موضوع انتقاد داشتيم. ممکن بود اگر بيشتر پافشاری می کرديم اين جواب را می شنيديم 
که اين روزنامه شخصی است نه حزبی. گاهی در زمان فعاليت انتخاباتی می ديديم که مطالب کانديدای ديگر پررنگ تر از آقای 
کروبی است، مجموع کارکنان روزنامه هم نه حزبی بودند نه به مانند اعضای حزب تعلق خاطري به کروبی داشتند. به هرحال 

روزنامه هم شرايط اين شکلی داشت و بنده هم تالش زيادی کردم که روزنامه در چارچوب حزب حرکت کند. 

گذشته يك امتياز است

آقایان کروبی، 

موسوی و خامتی 

بارها گفته اند ما 

مطیع و دوستدار 

ولی فقیه بوده و 

هستیم، این افراد 

رسًا هم این 

مواضع را اعالم 

کرده اند و هر 

کدام می گویند 

اگر ده نفر 

طرفدار والیت 

فقیه باشند، 

مطمئناً یکی از آن 

ده نفر ما هستیم

انقالب کوشید«. چه شده است 
مدعی��ان خط ام��ام، این گونه 

موضع می گیرند؟ 
بنده نماينده امام )ره( در شهربانی بودم 
و زمانی که خبر عزل آيت اهلل منتظری 
را حاج احمد آقا نيمه ش��ب خبر دادند 
بنده صبح زود معاونين را در دفتر جمع 
کردم و تصميم گرفتيم عکس آيت اهلل 
منتظ��ری را با کم��ال احت��رام از همه  
جا جم��ع آوری کنند و حدود س��اعت 
1۰ صبح عکس آي��ت اهلل منتظری در 
هيچ نقطه از کش��ور نبود. جمله آقای 
کروبی به معنای اين نيس��ت که ايشان 
حرف های آقای منتظری را قبول داشت 
يا به حرف های ايشان روی آورده است. 
آقای کروبی مواضع چند سال گذشته را 
نسبت به آقای منتظری دارد و همچنين 
همان نظر و عقيده را نسبت به گروه های 
راديکال يا افراط گ��ری اصالح طلب ها. 
به هرحال االن دو دي��دگاه وجود دارد 
که طرفداران هر دو ديدگاه مدعی خط 
امام)ره( هستند. ما نمی توانيم به راحتی 
بگوييم عده ای از خط و مسير حضرت 

امام )ره( خارج شده اند. 
منظوم��ه فک��ری ام��ام )ره( 
شاخصه هايی از جمله والیت 
فقیه و قانون اساسی را دارد که 
اگر ما مواضع و رفتار افراد را با 
آنها بسنجیم بسیاری از ابهامات 
ظاه��ری مرتفع می ش��ود؛ آیا 
این گونه نیست. آیا با توجه به 
فرموده امام)ره( که »پشتیبان 
والیت فقیه باشید تا آسیبی به 
مملكت تان وارد نشود«، مقام 
معظم رهربی شاخص مناسبی 
برای روشن شدن مسیر انقالب 

و نظام نیست؟ 
ما يک بحث معياری داري��م که معيار 
حق و باطل در فضای انقالب چه چيزی 
اس��ت. امام )ره( به رکن واليت فقيه و 
همچنين قانون اساسی تأکيدات فراوان 
دارد. آقايان کروبی، موسوی و خاتمی 
حتی در آخرين صحبت هايشان اظهار 
کرده اند که بايد حرمت و حريم واليت 
فقيه را کاماًل رعايت کنيم و روی همين 
موضوع تأکيدات ف��راوان دارند. آنها در 
بيانيه ه��ا و س��خنرانی هاي خود اظهار 
می کنند که بايد حرمت و جايگاه واليت 
فقيه در هم��ه زمينه ها مراعات ش��ود. 

اين افراد مدعی هس��تند بحث ما بحث 
انتخابات است نه مس��ائل و موضوعات 
ديگر. آنه��ا باره��ا گفته اند م��ا مطيع 
و دوس��تدار ولی فقيه بوده و هس��تيم، 
اين افراد رسماً هم اين مواضع را اعالم 
کرده اند و هر کدام می گويند اگر ده نفر 
طرفدار واليت فقيه باشند، مطمئناً يکی 

از آن ده نفر ما هستيم. 
آنها همچنين به قانون اساس��ی و لزوم 
پيروی کام��ل از آن اعت��راف دارند، در 
قانون اساس��ی ه��م ب��ه صراحت اصل 
واليت فقيه مورد تأکيد قرار گرفته است 
و کسی منکر اين موضوع نيست. کسی 
که می گويد نظام را قب��ول دارم قانون 
اساس��ی را هم قب��ول دارم، مگر امکان 
دارد اصل واليت فقيه را قبول نداش��ته 
باشد؟ حتی چند روز قبل آقای کروبی 
در جلسه اي گفت، بنده اجازه نمی دهم 

به واليت فقيه جسارتی صورت بگيرد.
چرا آقایان پس از انتخابات به 
فصل الخطاب ه��ای ولی فقیه 
زمان توجه نکردند و همچنان 
بر ادامه مس��یر خود پافشاری 
می کنند. آی��ا نباید م��ا میزان 
صح��ت ادعای ش��خصی را در 

عمل او ببينیم؟
اين جزء همان مباحثی اس��ت که بنده 
تمايل ندارم در مورد آن صحبت بکنم. 

معروف اس��ت رؤسای جنبش 
س��بز در اتهام زدن بدون دلیل 
و سند سابقه دارند مثاًل ادعای 
تقلب از سوی آقای موسوی و 
ادعای تجاوز جنس��ی از سوی 
آق��ای کروبی یا اتهام ش��ا به 
احمدی نژاد در ارتباط با رابطه 
احمدی نژاد با امام زمان)عج( 
که هیچ گاه دالیل��ی برای آنها 
ارائ��ه نش��د، و حت��ی زمان��ی 
که از ش��ا دلی��ل می خواهند 
می گویيد قصد س��ؤال کردن و 
روشن ش��دن افکار عمومی را 
داریم، آیا این گونه رفتارها خود 
موجب تشویش اذهان عمومی 
منی ش��ود، آيا باعث  منی ش��ود 
هرکس ب��ه بهانه تنوی��ر افکار  
عمومی دست به شایعه پراکنی 

بزند؟  
رسدبیر سحام نیوز در هفته های 
گذشته دستگیر شده است. قبل 

از آنکه ایشان اعرتافاتی داشته باشد، کروبی به دادستانی تهران نامه 
نوشته است و گفته است اگر آقای داوری اعرتافاتی در مورد فیلم 
و اسناد تجاوز جنسی داشته باشد، نافذ نیست، به عقیده شا این 
هراس و ترس آقای کروبی نشان دهنده چیست؟ آیا فرار به جلو 

تلقی منی شود؟
در دعوا نان و حلوا توزيع نمی کنند. 

آینده حزب اعتاد ملی و کاًل کشور را چگونه می بینید؟ 
اين تنها بحث ح��زب اعتماد ملی نيس��ت، بايد يک فض��ای صميمانه و 
منطقی و عاقالنه بر کشور حاکم بشود. اصل بايد بر اين قرار بگيرد که همه 
برادريم و همه مسلمان های کش��ور حتی غيرمسلمان ها که تابع قانونند 
هم از اين امر مستثنا نيس��تند. بايد افراطيون از دو طرف حذف شوند و 
افراد معتدل روی کار بيايند تا ما شاهد پيشرفت هرچه  بيشتر کشور در 
تمام عرصه ها باشيم.  درباره س��ؤال قبلي هم بايد بگويم، شما داغ ترين 
بحث را مطرح کرديد، به دنبال آتش افروزی هس��تيد. اين جزء تندترين 
حرف هايی است که حتی کيهان نمی نويس��د. بنده هر روز صبح روزنامه 
کيهان را می خوانم؛ بال استثناء هر روز می توانم ده تا دادخواست عليه اين 
روزنامه به خاطر اتهاماتش نسبت به افراد و گروه های مختلف تنظيم کنم؛ 
با استناد به قوانين حقوقی. شما گفتيد سران جبهه سبز، اصاًل توی اين 
مملکت اخالق مرده و همه اش تحت الش��عاع قدرت است. ما می گوييم 
حفظ نظام از هر چيز ديگری واجب تر اس��ت اما همه چيز را داريم فدای 

قدرت و سياست می کنيم. 
شا به همه سؤال ها با آرامش پاسخ گفتید؛ پس چرا از طرح این 

سؤال برآشفته شدید؟ 
شما تعمد داشتيد که آخر س��ر بنده را تند کنيد و چيزی از من به دست 
آوريد. آخرين جمله اينکه برگرديم به اسالم و اخالق. دو جبهه، اخالق را 
رعايت نمی کنند. شما می خواستيد آخر مصاحبه فضا را به گونه ای کنيد 

که بنده عصبانی بشوم.
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 اگر موافق باش��يد براي برريس و تحليل دهمني دوره 
انتخاب��ات رياس��ت جمه��وري نگاهي ب��ه حضور 
كانديداهاي اصالح طلبان در انتخابات داشته باشيم.اگر يادتان 
باشد در خالل انتخابات بحث دوگانه خامتي – موسوي مطرح 
شد آن موقع دو سناريو مطرح بود، تكرث عمدي و قهري.حال با 
توجه به گذشت ايام فكر مي كنيد كدامني سناريو اتخاذ شده 

بود؟
ببينيد، در هم��ان زمان تحليل هايي در اين زمين��ه مطرح بود، طيف 
راديکال دوم خردادي ب��ر اين باور بودند که »انتخابات ممکن اس��ت 
دو قطبي )احمدي ن��ژاد- خاتمي( يا چند قطب��ي )خاتمي، کروبي و 
مير حسين موس��وي در س��مت اصالح طلبان باورمند به واليت فقيه 
و محمود احمدي نژاد، حس��ن روحاني، علي الريجان��ي، محمد باقر 
قاليباف، محسن رضايي، مصطفي پورمحمدي، و علي اکبر واليتي در 
سمت )از منظر آنها( اقتدارگرايان و تماميت طلبان( باشد، اما نگراني آنها 
اين بود که همه نامزدها منافع و دغدغه هاي نظام حاکم را نمايندگي 

مي کردند.
به عبارت��ي دغدغه راديکال ه��ا اين بود ک��ه هر چند ب��ه ظاهر تکثر 
هس��ت ولي به واقع همه اين اف��راد درون چارچوب ه��اي حاکميت 
عمل مي کنند؛هرچند درعمل ديديم پ��اره اي رفتارها فراتر از انتظار 
اپوزيس��يون برانداز بود. به هر حال ترديدي نيست که سياست تکثر 

گفت وگوي »جوان « با دکتر اميرمحبيان

فست فودراديكال ها براي ميرحسين
قرار مصاحبه با دكرت امري محبيان چندين بار به علت برخي گرفتاري هايي كه وي داشت با تأخري مواجه شد، آخرين اين تاخري ها به علت سفر وي به همراه جمعي از كارشناسان 

سيايس به قزاقستان بود.اما گرفتاري هاي وي باعث نشد از مصاحبه با »جوان« امتناع كند.گفت وگوي ما با او در دفرتخربگزاري آريا در نزدييك هاي ميدان فردويس انجام شد. 

در اين مصاحبه سعي كرديم با محبيان به تحليل رشايط انتخابايت اصالح طلبان، تالش برخي گروه ها براي انقالب مخميل، جزوه ييك از مشاوران مريحسني موسوي و اشتباهات 

اسرتاتژيك و... بپردازيم. هرچند فرصت و زمان مصاحبه كوتاه شد اما تا جايي كه امكان داشت پرسش هاميان يب پاسخ مناند.

ور
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عمدي، معموالً جهت اجراي عمليات فريب عليه رقيب انتخاباتي به کار مي رود تا 
حتي در آخرين لحظات ندانند که رقيب اصلي آنان کيست.

در حقيقت شا تحليلتان بيشرت روي اين مسأله است كه اصالح طلبان تكرث 
را به عنوان يك تالش حساب شده پيگريي مي كردند. 

من بر اين باورم که سياست تکثر درآغاز يک حرکت انتخاباتي و حساب شده بود 
ولي بعدا آقاي خاتمي تا حدودي برخالف ميلش کنار رفت و آقاي کروبي برخالف 

ميل بقيه در ميدان باقي ماند.
 فكر مني كنيد كه طرح سناريوي خامتي – موسوي جداي از آنچه كه آنان 
تئوري يك فعال در جامعه مدين ديگري فعال در عرصه انتخابات، به نوعي 
يك نوع آشفتگي در تخمني و برآورد گفتان غالب و خواست و مطالبات 
اجتاعي بود.به ديگر بيان آيا اين طيف از هان ابتدا با عدم برآورد از 

تغيريات اجتاعي برخوردار نبود؟ 
آنها تا حدودي فضاي اجتماعي را مي ش��ناختند؛ حتي دريافته بودند که ديگر 
شعارهاي سوپرليبرال پاسخ نمي دهد؛ دليل حضور موسوي به جاي خاتمي همين 
بود اما اشکال کار اين بود که موسوي به جاي اينکه نقشي را که قرار بود بازي کند 
تا گفتمان عدالت طلبي را از دس��ت احمدي نژاد خارج کند، برخالف ميلش به 
دليل احساساتي شدن بر اثر ضربه هاي احمدي نژاد در مناظره ها تعادل سياسي 
را از دست داد و ناخواسته همان ژست هايي را گرفت که از آن نگراني داشت يعني 
ژس��ت هاي معين. ضمن آن که به دليل عاريتي بودن تشکيالت سياسي او؛ در 
عمل و با سرعت گرفتن حوادث عمال ديگر او نبود که تشکيالت را اداره مي کرد 

بلکه اين تشکيالت با هسته راديکال بود که او را اداره مي کرد. w
w
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5مرداد 88-دستور مقام معظم رهربی در خصوص تعطیلی بازداشتگاه کهریزک

6مرداد 88-نامه رئيس جمهور به رئيس قوه قضائيه: حداكرث رأفت اس��المي درباره 

متهان را بكار گرييد

يعني شخص آقاي موسوي توجهي به تشكيالت خود و عواقب برخي فعاليت هاي 
آنان نداشته است؟

معتقدم موسوي به داليل تشکيالتي، احساس��ي و پاره اي مشکالت حل نشده شخصي 
رسوب کرده که زمينه بروز يافته بود؛ عماًل در مسيري قرار گرفت که نمي توانم قبول کنم 

سياستمداري چون او از عواقب آن نامطلع بوده است.
آقاي دكرت، مي خواهم گريزي به فضاي تبليغات انتخابايت بزنم و سؤايل را با توجه به 
آن فضا مطرح كنم.چرا ما در آن ايام به يك باره شاهد هستيم كه تبليغات موسوي 
برخالف ادعاي وي مبني بر تبليغات كم هزينه به يك باره تغيري فاز داده و شكل  
تبليغايت مبتني بر كشورهاي غريب مي گريد؟آيا به دليل ادامه عدم نشست گفتاين 

وي و حركت در چارچوب رعب تبليغايت و تغيري گفتان نبوده است؟
مدل تبليغات رنگين حاصل کار کارشناسي گس��ترده کارشناسان و متخصصين غربي 
تحت حمايت مالي سيا بوده است. مدلي که مستقيماً ترجمه شده بود و تجربياتي براي 
نوع عملکرد هم در دس��ت بود و حتي کساني هم توس��ط نهادهاي مرتبط غربي در اين 
ارتباط تربيت شده بودند که در زمان مناسب به کار هم گرفته شدند. طبعا وقتي در عرصه 
عملي برنامه هاي تيم اوليه ميرحسين موسوي که کادرهاي تئوريک و فاقد تجربه عملي 
سياست از دانشگاه تربيت مدرس بودند با تاکتيک هاي احمدي نژاد خنثي شد طيف هايي 
از مجاهدين انقالب و مشارکت بهره گيري از مدل هاي آماده انقالب هاي رنگين را توصيه 
کردند که ظاهراً اين فست فود تبليغاتي هر چند ابتدا جالب بود ولي درعمل مشکل آفرين 

شد.
 فكرمي كنم اين اظهارات ش��ا بيانگر اين مس��أله باشد كه موس��وي در خالل 

رقابت هاي انتخابايت دو فاز تقريباً متفاوت از يكديگر را تجربه كرد؟
بله؛در حقيقت فکر مي کنم اگر موس��وي برنامه اوليه اي را که در سر داشت يعني ظهور 
در صحنه انتخاباتي از موضع گفتمان خط امام و عدال��ت خواهي ادامه مي داد، حتي اگر 
پيروز نمي شد ظرفيت بااليي را براي آينده به دس��ت مي آورد يا حداقل گرفتار وضعيت 

کنوني نمي شد.
خب، شا در ميان صحبت هايتان به موضوع تالش برخي اصالح طلبان براي انقالب 
مخميل اشاره كرديد. من هم با اعتقاد به اين مسأله مي خواهم بگويم كه برخي از 
قراين اين را هم نشان مي دهد، مثل آموزه هاي جني شارپ و حتي برخي تالش هاي 
تبليغايت مثل منادسازي ها كه در پيش از انتخابات پيگريي شد.  شا اين مسأله را 

چگونه ارزيايب مي كنيد؟
پيش از اين هم توضيح دادم يک خط مرموز با مهارت تالش کرد از ميرحسين به مثابه اسب 
ترواي فعاليت خود عليه نظام بهره گيرد. البته نمي توانم قضاوت کنم که آيا ميرحسين هم 
مايل به اين کار بود يا خير ولي ترجيح مي دهم بپذيرم که موسوي ناخواسته در اين فرآيند 
قرار گرفت هر چند که در اين صورت توجيه ادامه کار موسوي در روند مذکورآن هم تاکنون 

بعد از روشن شدن امور دشوار مي شود.
 اما آقاي دكرت، گرچه خييل ازفعاالن به مسأله انقالب مخميل اشاره مي كنند اما با 
رصد دقيق تر صحبت ها و مجموعه مقاالت و گفت وگوهاي آقاي بشرييه، تاليش را 
مي توانيم شاهد باشيم كه كليد آغاز آن گويا قرار بود از انتخابات زده شود. نظرشا 

در اين خصوص چيست؟
نمي توان منکر شد که يک خط نئوليبرال که هم در جريانات سياسي درون نظام النه کرده 
و باورهاي آنها را از درون دگرگون ساخته بود؛ و هم در سطح دانشگاه ها به تئوري پردازي 
مشغول بود؛ تالش داشت موتور محرکه فکري خود را به يک جريان سياسي موثر متصل 
سازد تا بتواند منشأ اثرات بعدي سياسي گردد.اينان از دو دهه پيش در زمان عزلت جريان 
چپ اس��المي آنها را در مورد صحت و اتقان ديدگاه هايش��ان به ترديد انداخته بود و به 
مرور هم با ش��رايط جديد اقتصادي زمينه مناسبي يافت تا به گفتمان غالب جريان چپ 
پيشين  تبديل شود؛ اين چپ هاي پيشين بر اثر اين اس��تحاله آرام به مرور به چپ هاي 
شرمگيني مبدل ش��دند که ديگر لباس انقالبي گري را از تن درآوردند؛ تئوريسين هاي 
آنان به مترجمان منفعل آثار ليبراليسم تبديل شدند و ديگرانشان متأسفانه به سربازان 

انقالب هاي رنگين!
در عين حال فراموش نکنيم که جريان هاي مخملين از فرمول هايي تبعيت مي کنند؛ آنها 

تعريفي را از قدرت ارائه مي دهند و روندي را توصيه مي کنند که با اجراي آن 
حاکمان قدرت را از دست داده و پس از بي قدرتي؛ قدرت را واگذارند. بر اساس 
تز آنها تعريف کاري سياسی شامل مجموعه ابزارها، نيروها، تأثيرات– شامل 
قدرت، مشوق ها و مجازات ها – در اختيار گروه يا فردي براي رسيدن به اهداف 

است.
آنها بر اين باورند که مدل تک گرا فرض مي کند که س��اختار قدرت در جامعه، 
دائمی و بدون تغيير است و نمي تواند نابود شود ولی عامل قدرت مي تواند تغيير 
کند اما مدل تکثرگرا )پلوراليستي( مطرح مي کند که قدرت سياسی از مردم و از 
درون جامعه به وجود مي آيد و به همين خاطر اگر مردم مايل به تغيير روش هاي 
اطاعت يا سرسپردگی خود باشند مي تواند تغيير کند. در تصميم گيري براي 
اينکه چه سرسپردگی و رضايتی بايد تغيير کند، معتقدند که مهم است که شش 
عامل قدرت و چگونگی فعاليت آنها در جامعه شناسايی شود. جنبش انقالب 
رنگين از نظر آنها توانايی اين را خواهد داشت که موقعيت هاي تغيير موافقت و 
اطاعت مردم را به وجود آورد و عوامل قدرت را بازپس گيرد و هنگامی که عوامل 

قدرت از حکم فرما گرفته شود حکم فرما بی قدرت مي گردد.
لذا آنها به توده هاي مردم نه براي رس��يدن به آرمان هاي مردم بلکه به عنوان 
سياهي لش��کر احتياج دارند؛ ضمن آنکه براي آنها نيروهاي داخل حکومت 
هم مورد نياز است زيرا بر اساس يک اصل انقالب هاي مخملين! که مي گويد 
»عمليات بی خشونت خود را به نحو مؤثر هدف گيري کنيد:به جاي اينکه به 
ستون هاي حامی فش��ار وارد کنيد، از آنها بهره بکش��يد.« آنها بايد نيروهاي 

انقالب را از درون تهي کرده و در خدمت سياست هاي خود قرار دهند.
 فارغ از همه اين بحث ها، به جزوه آقاي تاجيك هم مي توان اش��اره 
داشت كه خييل بحث برانگيز بود. ش��ا اين جزوه را در چه راستايي 
ارزيايب مي كنيد، فكر مني كنيد كه ايشان با رصد برخي از آسيب ها و 
شكاف هاي اجتاعي به دنبال تبديل آن به يك جريان سيايس بودند؟ 
برخي از گزاره هاي ايشان آيا سنخيتي با فرهنگ سيايس كشور داشت؟ 

مثل پرندگان گردن چرخان و پورا و پارملان خياباين؟
آقاي تاجيک شخصا فرد اهل مطالعه اي بودند که به گمانم با مطالعه و پذيرش 
ديدگاه پس��ت مدرني عمال از نسبيت گرايي مبنايي پس��ت مدرنيسم متاثر 
شدند. خصلت روشنفکري ايشان فضايي را براي تحرک نيروهاي فکري ليبرال 
مسلک در مرکز مطالعات رياس��ت جمهوري پديد آورد که از فرصت ها براي 
تئوريزه سازي و بومي س��ازي بحث جنبش هاي اجتماعي حتي در مواردي با 
ادبيات راديکال ضد انقالبي به��ره بردند.اما معتقدم ه��ر چند دکتر تاجيک 
انگيزه هاي انقالبي گري را از دس��ت داده بود اما فراتر از اهداف اصالح گرايانه 
قصد فضا سازي براي حرکات براندازانه را نداشت؛ در استراتژي که وي به مثابه 
مشاوره به مهندس موسوي داده بود و با روحيه اي شاعرانه از تقسيم سه گانه 
اخوان ثالث بهره گرفته بود و احتماال مالک پرسش شماست؛ به گمانم تالش 
براي گرفتن ژست استراتژيست باعث شده بود پاره اي از توليدات فکري طيف 
مذکور در مرکز رياست جمهوري مصرف شود هر چند نهايتاً توصيه ها به رغم 

پاره اي تناقضات در جهت خودداري از تندروي بود. 
اگر موافق باش��يد به موضوع گفتان ها در دهمني دوره انتخابات 
رياست جمهوري بپردازيم. ييك از بحث هايي كه در طول انتخابات 
مطرح شد بحث ابرگفتاين بود كه قراربود آقاي موسوي آن را به وجود 

آورده و خلق كند، آيا اين مسأله به وجود آمد و اگر نه چرا؟
 آقاي موسوي اگر گفتمان امام و عدالت را که در پي آن بود، احيا مي کرد 
موفقيت بيشتري به دست مي آورد کاري که احمدي نژاد تا حدودي کرد 
و نتيجه آن را هم ديد. ولي برآنم که هيچ گفتمان جديدي فراتر از گفتمان 
آقاي خاتمي پديد نيامد ولي طبعا آثار تخريبي کاربرد اين نگاه از دوران 
آقاي خاتمي بيشتر بود زيرا هرچند خاتمي شعار هاي ليبرالي مي داد ولي 

در عرصه عمل همواره قدرت هاي واقعي را از توهمات قدرت با زيرکي 

آقاي موسوي اگر گفتمان امام و عدالت را که در پي آن بود، احيا مي کرد موفقيت بيشتري به دست مي آورد کاري که 
احمدي نژاد تا حدودي کرد و نتيجه آن را هم ديد. ولي برآنم که هيچ گفتمان جديدي فراتر از گفتمان آقاي خاتمي 
پديد نيامد ولي طبعا آثار تخريبي کاربرد اين نگاه از دوران آقاي خاتمي بيشتر بود زيرا هرچند خاتمي شعار هاي 
ليبرالي مي داد ولي در عرصه عمل همواره قدرت هاي واقعي را از توهمات قدرت با زيرکي تفکيک مي کرد. اما در 
تعريف ابر استراتژي يا استراتژي بزرگ آمده است: استراتژي بزرگ وسيع ترين نظر شما در مورد اهداف و چگونگی 
دستيابی به آنها از طريق چالش است. استراتژي بزرگ مشخص مي کند که چه گونه اي از فعاليت ها بايد در چالش 
به کار گرفته شود و همچنين در مورد هماهنگی، تخصيص و زمان پخش آن در تمامی منابع )مادي، انسانی، سياسی، 

زمانی و غيره( نظر مي دهد تا جنبش به وسيله آنها به اهداف خود دست يابد.

موسوي گفتماني فراتر از گفتمان خاتمي پديد نياورد

يك خط مرموز 

با مهارت تالش 

كرد از مريحسني 

به مثابه اسب 

ترواي فعاليت 

خود عليه نظام 

بهره گريد. 

البته مني توانم 

قضاوت كنم كه 

آيا مريحسني هم 

مايل به اين كار 

بود يا خري 
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8مرداد 88-مراسم چهلم ندا آقا سلطان و درگیری در بهشت زهراي تهران

10 مرداد 88- تشکیل اولین دادگاه علنی متهان حوادث پس از انتخابات

10 مرداد 88- ابطحي: تقلب اسم رمز آشوب بود

تفکيک مي کرد.
اما در تعريف ابر استراتژي يا استراتژي بزرگ آمده است: استراتژي بزرگ 
وسيع ترين نظر شما در مورد اهداف و چگونگی دستيابی به آنها از طريق 
چالش است. استراتژي بزرگ مشخص مي کند که چه گونه اي از فعاليت ها 
بايد در چالش به کار گرفته شود و همچنين در مورد هماهنگی، تخصيص و 
زمان پخش آن در تمامی منابع )مادي، انسانی، سياسی، زمانی و غيره( نظر 

مي دهد تا جنبش به وسيله آنها به اهداف خود دست يابد.
پس اگر دقت کنيم حتي بر اساس تعريف جين ش��ارپ هم ابر استراتژي 

تحقق نيافت.
 موضوع ديگري كه در طول انتخابات از سوي جريان اصالح طلبان 
مطرح ش��د، ماجراي ايجاد جنبش بود. آيا ش��ا جريان سبز را يك 
جنبش مي دانيد؟آيا تعبريتقليد كاريكاتوري از انقالب براي اين جريان 

مناسب تر نيست؟
شکي ندارم که يک جنبش زير پوستي که از ارزش ها و گرايش هاي انقالب 
فاصله گرفته است با سطوح متفاوتي از قدرت و ظهور و بروز در اليه هايي 
از اجتماع از ابتداي انقالب وجود داشته اس��ت؛ اين طيف با جذب نيرو از 
بخش هايي از نسل جديد گسترده شد و ضعف هاي مديريتي به آن قدرت 
داد.اين طيف بس��تر فعاليت دوم خرداد و سپس جريان سبز شد.اما بستر 
اصلي فعاليت اين جنبش؛ اجتماع است و نه سياست!هر چند اثرات سياسي 
اين جريان اجتماعي را نمي توان منکر ش��د.پس جريان سبز يک جنبش 
نيس��ت اما نام مقطعي براي يک جنبش باورمند به ارزش هاي متفاوت از 

ارزش هاي اجتماعي حکومت هست.
 موضوع ديگري كه مناسب مي دانم در مورد آن توضيح دهيد تالش 
جريان س��بز براي ايجاد ش��بكه هاي اجتاعي بود. نظرشا در اين 

خصوص چيست؟
بر اساس آموزه هاي طراحان انقالب هاي رنگين، جنبش يا پيکار بی خشونت، 
نيازمند مش��ارکت گروه هاي متفاوت سياس��ی، اجتماع��ی، اقتصادي و 
باقی قس��مت هاي جامعه اس��ت. تعريف مش��روعيت و قدرت جنبش در 
به راه انداختن تعداد زيادي از ش��هروندان نهفته است. در مقياس ملی اين 
اتحاد نيازمند ائتالف گروه ها و سازمان ها مي باشد. در کتاب راهنماي مبارزه 
بي خشونت موثر که کتاب راهنماي اينان بود آمده است: »در يک جنبش 
بی خش��ونت، براي هر فردي در جامعه، جايی براي مشارکت وجود دارد 
)از کودکان تا مسن ترها، از زن تا مرد( هرچقدر مشارکت در جنبش شما 
گسترده تر باشد، براي رقيب شما هزينه کنترل جنبش شما بيشتر خواهد 
شد )حتی ممکن اس��ت منابع اين کنترل را نيز در اختيار نداشته باشد( 
همچنين رقيب شما ناچار خواهد شد که نيروها و منابعش را در قسمت هاي 
متفاوت بيشتري پراکنده سازد. پس ش��بکه هاي اجتماعي از اين جهت 
شديداً  اهميت پيدا مي کند. به واقع اينها توانستند شبکه هاي اجتماعي را 
البته بيشتر در حوزه سايبر شکل دهند؛ نقطه ضعف آنها هم همين بود زيرا 

با قطع ارتباط سايبري عماًل شبکه هاي آنها دچار اختالل مي شد.
البته طيف هايي از آنها بر اين باور بودند که شبکه هاي اجتماعي خأل رهبري در جريان 
مذکور را تا حدودي جبران کرد؛ اينها تحليل مي کردند که در جنبش سبز خأل رهبري 
به گونه اي بي بديل، توسط شبکه هاي اجتماعي و مجازي پر گرديده است.در حقيقت، 
اين برآيند نيروي تک تک اعضاي جنبش اس��ت که آن را به حرکت درمي آورد و اين 
حرکت، تنها در صورتي متوقف خواهد شد که در اثر دگرگوني عمده اي در حاکميت، 
نيروي دروني جنبش و فلس��فه وجودي آن از بين برود و اين به معني تحول اساسي 
در ساختار و ارکان نظام جمهوري اسالمي است. اکنون که تا حدودي از آن وقايع يا 
حداقل فضاي حاد و تند خارج شده ايم درمي يابيم که تحليل هاي آنان تا حدود زيادي 

ذهني بوده است هر چند نبايد اثرات شبکه هاي اجتماعي را ناديده انگاشت.
 آقاي دكرت، اخرياً ما مي بينيم كه آرمان مستضعفيني ها در قالب جديدي در حال 

فعاليت هستند. آغاز اين فعاليت را چگونه ارزيايب مي كنيد؟
ظهور انديشه سوسياليسم ديني با توجه به ضرورت بحث عدالت و نيز گرايش ديني 
جامعه تا حدودي طبيعي است؛چنانچه قباًل هم پيش بيني کرده بودم. البته در مورد 
حضور تشکيالتي گمان نمي کنم زيرا عماًل جز تعدادي از هواداران در خارج که تحت 
عنوان شوراي سوسياليست هاي مسلمان کار مي کردند و قدرت تئوريک عناصر اوليه 

را هم ندارند کسي باقي نمانده است. 
 آقاي محبيان به عنوان سؤال آخر، فكر مي كنيد پس از انتخابات دهم و شكست 
گفتان و گرايش ليربايل جريان دوم خرداد، اين جريان به كدامني گرايش سيايس 

رهنمون خواهد شد؟ 
دو ديدگاه کالن وجود دارد؛ محافظه کارانه و راديکالي؛ تحليل گروهي از تحليلگران 
نزديک به طيف هاي راديکال در حال حاضر اين اس��ت که جنب��ش اصالح طلب در 
راه خود دچار انشعاب شده است. وقت آن رسيده که اس��تراتژي، اصول و شعار هاي 
اصالح طلبي، شايستگي رهبران اصالحات و به خصوص حمايت مداوم اين جنبش از 
نظام جمهوري اسالمي، مورد بحث و بازنگري آزادانه قرار گيرد. نتيجه انتخابات و سابقه 
اصالح طلبان  در بدنه قدرت نشان مي دهد که بعيد است استراتژي فعلي اصالح طلبان  
به آزادي هاي اجتماعي و سياسي بيشتر در ايران منجر ش��ود.به عبارتي راديکال ها 

توصيه مي کنند که اصالحات به اپوزيسيون برانداز بپيوندد.
اينها معتقدند که تظاهرکنندگان ام��روز از طبقات متنوع تري از جامعه هس��تند و 
شجاع تر و پرشمار تر از تجمعات دانشجويان در سال 1387 هستند. بنابراين پي گرفتن 
رويکردي راديکال و جسورانه براي برون رفت از بن بست کنوني به نفع اصالح طلبان  کار 
آساني به نظر مي رسد. استراتژي آتي از منظر آنان بايد بر اساس جنبش آتي و انرژي 
جاري در اعتراضات خود جوش خياباني ش��کل گيرد و از نيروي کارگران شهرنشين 
بهره جويد و لزوما بايد جزيي از ساختار رويارويي با قدرت حاکم و نظام اسالمي باشد. 
البته خود آنها هم اذعان دارند که اين راهکاري به شدت خطرناک است و موسوي و 

خاتمي در اين راه گام نمي نهند.
به عبارتي؛ سکوالرها پاي بندي موسوي و رهبران جنبش سبز به مذهب و حکومت 
مذهبي را نمي پذيرند. امام خميني به مثابه »خط قرمزي« ما بين موسوي و کروبي و 
مخالفان اوست. راديکال ها جز به سرنگوني و انقالب دوباره رأي نمي دهند و حرکت 
تدريجي و اصالح را نمي پذيرند.در همين راس��تا؛ طرح خواس��ته هاي ده گانه توسط 

سروش، کديور، گنجي، مهاجراني و بازرگان به عنوان عبور از موسوي مطرح شد.
گروه ديگر ضمن آنکه از رويکردهاي رادي��کال مي گريزند ولي در ابهامي فلج کننده 
گرفتارند. اينها در تحليل هاي خود مي گويند »دورنما و آينده  جنبش سبز در پس همه  
خشونت هاي دولتي و تخريب مخالفين و تقويت منتقدان دورنماي مبهمي است، ترس 
از خشونت بيش از اندازه  حاکميت، ريزش نيروهاي جنبش سبز به خاطر تخريب ها و 
مخالفت هاي مخالفين، صدور حکم هاي سنگين و وضع قوانين جديد و تعيين مصاديق 
جديد جرمي همچون اينکه حضور در خيابان به منزله  »محارب بودن« است، همه و 
همه چالش هاي پيش روي جنبش سبز است.« اينها از طرف ديگر محافظه کارانه از 
حرکت هاي پرهزينه مي گريزند و از سوي ديگر نمي توانند به تحليل اشتباهات نشسته 
و چرخشي به سوي نظام داشته باشند.لذا با توصيه اقداماتي عمقي بر اين باورند که 
چاره اي وجود ندارد جز مداومت براي استمرار جنبش سبز، تأکيد بر مسالمت جويي 
دروني آن، تالش و برنامه ريزي براي گسترش جغرافيايي و طبقاتي اش، فعال شدن 
مجدد جنبش هاي »خاص« مطالبه محور )مانند جنبش زنان، معلمان، کارگران، اقوام 
و...( به عنوان حرکات مدني موازي و مکمل جنبش »عام« سبز و... که بنابر نظر آنها اين 
اقدامات مي تواند به تدريج تناسب قوا را به نفع اين جنبش تغيير دهد و حتي بخش هاي 

معتدل تر حاکميت را براي تعامل با آن متأثر و تحت فشار قرار دهد.
به هر حال در ش��رايط موجود به نظر مي رسد طيف مهندس موس��وي تقريبا از صحنه 
کنار گذاشته شده اند؛آقاي کروبي در حاشيه سيس��تم قرار دارد؛ خاتمي با درايت خود 
را در حاشيه داخلي نگه داش��ته و تالش دارد تفاوت روش خود و موسوي را در مديريت 

اصالحات به عنوان عامل برتري در چانه زني براي بقا در صحنه تبديل کند.

در رشايط 

موجود به نظر 

مي رسد طيف 

مهندس موسوي 

تقريبا از صحنه 

كنار گذاشته 

شده اند؛آقاي 

كرويب در حاشيه 

سيستم قرار 

دارد؛ خامتي با 

درايت خود را 

در حاشيه داخيل 

نگه داشته است

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


149

ان
جو

ه 
ام

وزن
| ر

اد 
رد

 خ
22

ه 
ام

ه ن
یژ

و

فعاليت کردند قبل از هرنتيجه ای که عايد آنها ش��ده باشد، فرصت تخليه 
انرژی های منفی بود که در پس زندگی شهری عاری از فرصت های سالم و 
مناسب تفريح به آنها تحميل شده بود. اشتباه مستمر مسئوالن در عدم توجه 
به ايجاد فرصت های سالم زندگی در شهرها و کالنشهرها و در نحوه برخورد 
با معضالت اجتماعی که شکل سياسی به خود می گيرند، عاملی در ايجاد 
فرصت مناسب برای تبديل مشارکت سياس��ی به آشوب سياسی براساس 
استراتژی فتنه سازان می ش��ود. آنان با ابزارهای رسانه ای و سوء استفاده از 
فضای موجود جامعه و گفتمان س��االری و وارد کردن اف��راد خود به درون 
اعتراضات سياسی مردم، رهبری آنان را در عرصه خيابان ها به عهده گرفتند 
و از سناريو های مختلف نيز برای تمديد و تدوام بحران به شکل های مختلف 
سود جستند و در مجموع با استفاده از شرايط پيش آمده با گاردی تهاجمی، 
ارزش ها و بنيان های نظام و انقالب را نشانه رفتند و با برانگيختن فضای فتنه، 
تش��خيص حق و حقيقت را برای مردم و جوانان مشکل ساختند. اما آنچه 
سبب ش��د گارد تهاجمی  فتنه س��ازان با چالش جدی مواجه شود، تدابير 
هوش��مندانه مقام معظم رهبری و هوشياری قشر وس��يع مردمی بود که 
هويت ها و ارزش ه��ا و بنيان های زندگ��ی خانواده ايرانی- اس��المی آنها با 
چالش های نظام مدرنيته مواجه نش��ده بود  يا توانس��ته بودند در برابر آن 
پايداری کنند. پايداری مردم در برابر بی ارزشی ها و بی هنجاری های پيش 
آمده و حضور گسترده آنها در صحنه توانست معادالت سياسی ايجاد شده در 
برابر نظام جمهوری اسالمی  را دچار نابسامانی کند. فتنه سازان به درستی 
توانسته بودند چالش های جمهوری اسالمی  را در عرصه سياست داخلی که 
معموالً در ديگر نظام های سياسی دنيا نيز وجود دارد، تشخيص دهند و با 
استفاده از سوء مديريت ما در عرصه سياستگذاری و داشتن ديد سياسی و 
امنيتی به مسائل جامعه، ظرفيت ها و قابليت های موجود را به تهديداتی عليه 
ما تبديل کنند. واپسماندگی انديش��ه برخی از مديران و نداشتن تخصص 
سياستگذاری و دوری از کانون ها و اتاق های تفکر عماًل به ناديده انگاشتن 
مسائل اجتماعی و معضالت سياسی ناشی از آن دامن زده است؛ لذا نوع نگاه 
حاکم بر مس��ائل اجتماعی جامعه بايد به کلی تغيير پي��دا کند. معضالت 
اجتماعی گريبان گير جامعه ما نيازمند همت مضاعف و کار مضاعف و داشتن 
دانشی پويا و بهره مند از تجربه و مهارت متخصصان اين حوزه ها ست تا ديگر 
فضای مناسب برای فتنه سازی ايجاد نگردد؛ زيرا هرچند اين فتنه با شکست 
استراتژی مواجه شده است اما قطعاً تمام نش��ده است و در جايی ديگر و با 
شکلی ديگر خود را نش��ان خواهد داد. لذا ضرورت دارد مسائل اجتماعی و 
فرهنگی که زمينه مساعد برانگيخته شدن گرد فتنه را در خود مستتر دارند، 
بدون داشتن ديد امنيتی به درستی قبل از ظهور چاره يابی شوند تا دشمنان 
نتوانند به اساس هنجارها، عقايد، قالب های فکری و بنيان های حاکميت ما 
از طريق مسائل اجتماعی با قالب سياسی ضربه و آسيب وارد کنند. توجه به 
افق سند چشم انداز و اهتمام جدی در رعايت مواد قانون اساسی و پرهيز از 
خشونت گرايی چه در اعتراض سياسی و چه در مواجهه با اين اعتراضات که 
ريشه ای اجتماعی و مدنی دارند، امری کاماًل ضروری به نظر می رسد. الزمه 
همراهی اين ضرورت با دقت در بيانات مقام معظم رهبری به عنوان فصل 
الخطاب هر امری در کشور،  عاملی در جهت ترسيم آينده ای مطمئن و روشن 
برای نسل های آينده است. در اين راستا بايد با عنايت به لطف خدا و دعای 
خير امام زمان)عج(، هدف همه افراد معطوف به اين باشد که با تدبير و تعقل، 
آينده ای را رقم بزنيم که کشوری سربلند و الگو در جهان اسالم و دنيا داشته 

باشيم.
* عضو شوراي شهر تهران

انتخابات سال 1388 برای نظام 
و انقالب فرصتی برای آزمايش 
الهی و آزمون دستاوردهای سی ساله بود، 
به نح��وی ک��ه در آن خوب��ی و بدی به 
صراحت از هم جدا گرديد. در اين برهه از 
زمان، به داليل مختلف، مسائل به گونه ای 
به هم آميخته شد که امکان تمييز سره از 
ناس��ره برای نخبگان سياسی و علمی  با 
پيچيد گی روبه رو گردي��د. برنامه ريزان 
فتنه در دهمين دوره انتخابات رياس��ت 
جمهوری با برانگيختن تهديدهای داخلی 
و خارجی به صورت گسترده ای سعی در 
تضعيف مبانی و بنيان های نظام و انقالب 
داشتند، اما آنچه سبب بازگشت فضای 
صلح و آرامش به ميان مردم و جامعه شد، 
هوشياری و آگاهی مقام معظم رهبری و 
حض��ور خود م��ردم ب��ود که توانس��ت 
استراتژی ها و اهداف برنامه ريزان فتنه را 
در ه��م بري��زد. تهديد مبانی ارزش��ی و 
هنج��اری فرهنگ، دي��ن و عقايد مردم 
توس��ط اقليتی اندک با آرايش��ی کاماًل 
حساب شده، عاملی شد که مردم نسبت 
به آينده سياسی کش��ور و فراتر از اينها 
نسبت به تهديدی که به مبانی هويت ساز 
و ارزشی آنها وارد می شد، حساس شوند و 
عماًل در جهت تثبيت قدرت و پايه های 
نظ��ام و انق��الب وارد عرص��ه ش��وند. 
برنامه ريزان جريان موسوم به جنبش سبز 
با شناسايی متغيرهای قوام دهنده نظام و 
انقالب که همان »اس��الم، جايگاه رفيع 
مقام معظم رهبری، مشارکت مردمی« 
است، اس��تراتژی اي را تعريف کردند که 
براساس اين استراتژی اوالً تاکتيک هايی 
به کار ببرند که مبانی ارزش��ی انقالب و 
اسالم را سس��ت کنند و در اين راه نيز با 
تحريک عده ای اقدام به گفتمان سازی 
مغاير ب��ا ارزش های اس��المی کردند که 
ش��عارهای روز عاش��ورا نماد ب��ارز اين 
استراتژی پوسيده بود. در گام دوم با ايجاد 

شک و شبهه در اصل واليت و جايگاه نهاد 
رهبری در پی سياست »رهبری زدايی« 
رفتند تا مش��روعيت نهاد فصل الخطاب 
مسائل سياس��ی- اجتماعی جامعه را با 
چالش مواج��ه کنند، بدي��ن منظور که 
کسی نتواند در برابر فتنه پيش آمده در 
نهايت تصميمی در راستای منافع مردم و 
انقالب به صورت فص��ل الخطاب اتخاذ 
کند، تا بتوانند به شکلی ديگر اين کارويژه 
را برای خ��ود در چارچوبی ديگر تعريف 
کنند. گام سوم نيز که اساسی ترين و در 
عين حال مهم ترين بخش استراتژی آنها 
بود، سياست تبديل مشارکت سياسی به 
آشوب سياسی بود که اين پروژه، سال ها 
پيش، از هم��ان زمان به ثمر رس��يدن 
ارزش های مردمی  و دينی در بطن انقالب، 
کليد زده شده بود. دنبال کردن اين پروژه 
منوط به اخت��الط مس��ائل اجتماعی و 
سياس��ی با يکديگر ب��ود که ب��ا غفلت 
مس��ئوالن و سياس��تگذاران حوزه های 
سياس��ی و اجتماعی، توانست فرصتی 
مناس��ب برای فتنه س��ازان فراهم آورد. 
چال��ش عم��ده ای ک��ه در خص��وص 
مشارکت های سياس��ی در ايران  يا ديگر 
کشورهای در حال توس��عه با آن روبه رو 
هستيم، بيشتر در اشتباهات استراتژيک 
در تش��خيص ماهيت واقع��ی جريانات 
سياسی اس��ت زيرا در فرهنگ شناسی 
رفتارهای اجتماعی در جهان سوم، چنين 
برمی آيد که مردم بيشتر ترجيح می دهند 
به نحوی چالش های اجتماعی يا هويتی و 
معض��الت ناش��ی از زندگی ش��هری يا 
مدرنيته را در قالب ارزش ها و هنجارهای 
سياسی و با زبان سياسی و گاه به صورت 
کنترل نشده و خشونت آميز بيان کنند. 
عين همين قضيه در انتخابات خرداد 88 
روی داد. فرصت ه��ای زندگی و مباحث 
مربوط به نشاط اجتماعی و تأمين  روحی 
- روان��ی ش��هروندان سال هاس��ت در 
کالنشهرهای ما به خصوص در تهران با 
چالش جدی و عمده مواجه شده است. 
گذشتن از کنار اين معضالت و آسيب های 
اجتماع��ی، عاملی در تغيي��ر نحوه بروز 
خواس��ته ها و نيازهای مردم شده است. 
برای خيلی از شهروندانی که تحت عنوان 
معترض سياس��ی به نتيجه انتخابات به 
سطح خيابان ها آمدند و ش��عار دادند و 

بررسی ابعاد
 فرهنگی - اجتماعی 
انتخابات 88
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تهدید مبانی 

ارزشی و هنجاری 

فرهنگ و عقاید 

مردم توسط 

اقلیتی اندک، 

عاملی شد که 

مردم نسبت به 

تهدیدی که به 

مبانی هویت ساز 

و ارزشی آنها وارد 

می شد، حساس 

شوند 
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پسندیده است اما آیا این منطقی 
به نظر می رسد که ما تنها جناحی 
را نقد کنیم که روی کار اس��ت و 
گروه و عده ای که به اساس نظام 
و انقالب رضبه می زنند و پایه های 
حکومت را سس��ت می کنند، به 

حال خود رها کنیم؟ 
بنده بارها نقد کرده ام و فکر می کنم کمتر 
کس��ی به اندازه من به آقای موسوی نقد 
کرده اس��ت. من چند روز پس از انتخابات 
در برنامه تلويزيونی مطرح کردم که موضوع 
تقلب واقعيت ن��دارد و آقايان صرفاً  تهران 
و ش��مال آن را در نظر می گيرند و توجهی 
به شهرها و روستا ها ندارند. و حتی گفتم 
سيزده ميليون راي آقای موسوی در دوره 
دوم يک رئيس جمهور، ش��اهکار است و 
ايشان بايد خدا را ش��کر کند که اين همه 

رأی آورده است. 
بعد از اتفاقات روز قدس مقاله اي  نوش��تم 
تحت عن��وان »جنبش بی س��ر« و در آن 
گفتم جنبش سبز جنبشی است که رهبر 
و س��ر ندارد، هيجانی را ايج��اد کرده و آن 
را رها نموده اس��ت. در آن مقاله از آقايان 
خواستم راه خودشان را از غرب زدگان که 
در درون اي��ن حرکت نف��وذ کرده اند جدا 
کنند و به صراحت اعالم نمايند، راهشان از 
راه اين گونه افراد جداست و شعارشان شعار 

نه غزه نه لبنان يا جمهوري ايراني نيست. 
 بعد از آنکه رسان جریان س��بز یا 
اصالح طلبان به پیشنهادات شا 
پاس��خ ندادند و به هان رویه و 
روش قبلی ادامه دادند، چرا مواضع 
خود را با رصاحت لهجه بیشرتی پی 

نگرفتيد؟
 بنده بارها اعالم ک��رده ام، ظلم بزرگ تر را 
آقای موسوی انجام داد و اينکه ايشان روز 
انتخابات اعالم کرد، برنده انتخابات است 
شعله ور کردن آتش بود و متهم رديف اول 
ايشان هستند. منتها گفتم آقاي احمدي نژاد 
هم در ايجاد زمينه اين فتنه نقش داشت، 
آن هم با نحوه مناظره اي که انجام داد اگرچه 
با نقش آقاي موس��وي قابل قياس نيست. 
چند ماه پيش به رئيس قوه قضائيه گفتم 

اگر همه متهمان در اين قضاي��ا را به طور 
همزمان احضار مي کرديد و نتيجه را به طور 
همزمان به اطالع عموم مي رسانديد، فتنه 

اين قدر طوالني نمي شد.
آيا منصفانه است كه ما به فرض 
قائل شدن اش��تباه از سوي دكرت 
احمدي ن��ژاد آن را با اش��تباهات 
موسوي، كرويب و خامتي قياس كنيم 
و آيا بردن اسم افرادي كه فعاليت 
مبهم اقتصادي دارند در مناظره 
انتخابايت با هدف آگاه سازي مردم، 
جرم و يا زمينه سازي فتنه به حساب 

مي آيد؟ 
بنده اعتقاد دارم که آقاي احمدي نژاد هيزم 
فتنه را آم��اده کرد و آقاي موس��وي آن را 
شعله ور کرد و هرکدام به نسبت اشتباهات 

خود بايد پاسخگو باشند. 
البته اشتباهات موسوي و کروبي با اشتباه 
احمدي نژاد قابل قياس نيست و قباًل هم 
اعالم کرده ام که موسوي ظلم بزرگي نسبت 
به نظام و مردم مرتکب شد که ادعاي تقلب 
کرد و مردم را دعوت به حضور در خيابان 
کرد که نتيجه طبيعي آن آش��وب است. 
بنده دنب��ال کانديداتوري آق��اي واليتي 
بودم و احس��اس مي کردم ادامه مديريت 
آقاي احمدي نژاد به نفع کش��ور نيست ، 
لذا درصدد قانع ک��ردن آقاي واليتي براي 
پذيرش اي��ن امر بودم. با آقاي هاش��مي و 
خاتمي هم در اين زمين��ه مالقات کردم. 
آقاي هاشمي استقبال کردند و گفتند اگر 
بدانم که آقاي واليتي حضور پيدا مي کنند 
و ش��ما اصولگرايان حمايت خواهيد کرد 
بنده هم از ايش��ان حمايت مي کنم. حتي 
گفتند اگر اين گونه باشد تالش مي کنم که 
آقاي خاتمي کانديدا نشود، چون آن زمان 
صحبت کانديداتوري آقاي موسوي مطرح 
نبود.البته آقاي هاشمي گفتند اين طرح 

خود را با رهبري در ميان بگذاريد.
پس آق��اي هاش��مي در آمدن يا 
نيامدن آق��اي خامت��ي در عرصه 
انتخابات گوناگ��ون نقش فعال 
داشته اس��ت و مي تواند به آقاي 

خامتي امری را القا كند. 

دکترعلي مطهري در گفت وگو با »جوان«:

موسوي متهم رديف اول است
دکرت علی مطهری از جمله معدود اصولگرایانی است که پروژه »نه احمدی نژاد« را همراهی می کرد و برای رأی نیاوردن احمدی نژاد تالش و کوشش بسیاری کرد و حتی 

سعی کرد گزینه دیگری را به جای احمدی نژاد در بین اصولگرایان ترسیم کند. وي با آنکه در تریبون های مختلف از برخی کارهای دولت در حوزه فرهنگی و سیاسی انتقاد 

کرده است اما با نگاهی منصفانه، نقاط قوت دولت نهم و دهم را در عرصه داخلی و بین املللی با شفافیت بیان می کند. آقای مطهری هان کسی است که مجوز برپایی تجمع به 

جریان فتنه سبز را در اوان کار خوب و سازنده ارزیابی می کرد و حتی انتقاداتی را در نوع برخورد با معرتضان وارد می دانست. در کنار این بارها موسوی و کروبی را سیبل انتقادات 

تند خود قرار داده و موسوی را ظامل بزرگ خوانده است. او هان کسی است که در س��ال 79 و در دوره اصالحات که آقازاده ها جایگاه خاص و ویژه داشتند در مصاحبه با کیهان 

خواهان برخورد با آقازاده ها و مفسدان اقتصادی شد. آقای مطهری یکی از مهم ترین تفاوت هاي دولت اصالحات با دولت اصولگرا را این می داند که عملکرد دولت اصالحات باعث 

تحقیر ملت و نظام  شده است اما در دولت دکرت احمدی نژاد وضع به این گونه نیست.  برخورد با آقازاده ها و مفسدان اقتصادی، نقاط قوت دولت دهم و نهم و چرایی عدم اعرتاض 

وي به نیامدن آقازاده های لندن نشین به دادگاه از جمله محورهای مهم گفت وگوی ما با دکرت علی مطهری مناینده مردم تهران است. 

ييك از نقاط 

ضعف دولت 

اصالحات همني 

بود كه نوعي 

ضعف و كرنش 

و خودباختگي 

نسبت به 

غريب ها داشت 

و هر وقت 

رئيس جمهور 

ما به كشورهاي 

غريب سفر مي كرد 

نگران بوديم كه 

چيزي به زبان 

بياورد كه باعث 

تحقري ملت ايران 

 شود

دشمنان انقالب با توجه به 
عدم موفقیت اصالح طلبان 
متام تالش خ��ود را در جهت 
ایجاد تفرقه بین اصولگرایان 
گذاشتند تا بلکه از میان آنها 
گروهی معارض با نظام پدید 
بیاید، هانن��د دهه 60 که 
اصالح طلبان از بین نیروهای 
پیرو خط امام  پدید آمدند و 
بعداً در زمره حامیان آمریکا 
ق��رار گرفتند، آی��ا برخی از 
مواضع شا در جهت ایجاد 
دو دس��تگی و اختالف بین 

اصولگرایان نیست؟ 
دشمنان به طور کلی دنبال شکست 
انقالب اسالمی هستند و از هر فرصتی 
استفاده می کنند. هرکسی انتقادی به 
نظام جمهوری اسالمی می کند، آنها 
از آن بهره برداری می کنند و اين دليل 
نمی شود که آن منتقد رابطه يا تعلقی 
به دشمنان نظام دارد. بنده هميشه 
سعی کرده ام آنچه حق است بگويم 
منتها طبيعی است که انتقادهايی که 
کرده ام، مورد توجه دشمنان هم واقع 
شده است و اين يک امر طبيعی است 
و ما نمی توانيم از انتقاد دست برداريم 
به خاطر آنکه دشمنان سوءاستفاده 
می کنند. زمانی انتقاد بد اس��ت که 
تنها اثرش بهره برداری دش��منان ما 
باشد ولی اگر انتقادی صورت بگيرد 
که چندين اثر دارد ک��ه يکی از آنها 
سوءاستفاده دشمنان است، نمی تواند 
بد باشد. مردم هم اين مطالب را خوب 
درک مي کنند و می فهمند که نيات 
افراد چيس��ت. اما اينکه می فرماييد 
برخی موضع گيری های من در جهت 
تفرق��ه  اصولگرايان بوده اس��ت، باز 
پاسخش اين است که بنده واقعيت 
را می گويم و اي��ن باعث رفع نقايص 
اصولگرايان می ش��ود. منتها ممکن 
است به ايجاد شکاف بين اصولگرايان 
تعبير بشود يا به تقويت اصالح طلبان 

تفسير بشود. 

اما در واقع اين يک نوع تقويت درونی 
اصولگرايان اس��ت. دقيق��اً مثل آن 
چيزی که ش��هيد مطهری در مورد 
س��ازمان روحانيت قب��ل از انقالب 
مطرح فرمودند و انتقادات اساس��ی 
به روحاني��ت وارد می کردند ضمن 
اينکه با ريش��ه کن ک��ردن اصل اين 
درخت کامالً مخالف بود ند و در مقابل 
تز اسالم منهای روحانيت ايستادند 
و حتي جان خودش��ان را هم در اين 
راه فدا کردن��د. االن هم همين طور 
است، اصولگرايان نواقصی دارند که 
اگر برطرف نشود، به اضمحالل داخلی 

آنها می انجامد. 
به نظ��ر می رس��د نقدها و 
انتقادات شا بيشرت در مورد 
اصولگرایان و دولت حاکمه 
اس��ت تا به اصالح طلبان و 
رسان آن ک��ه مس��ائلی را 
برای نظام و حکومت پیش 
آورده اند. این عدم توازن در 
بیان انتقادات و نقدهای شا 

چه دلیلی دارد؟ 
يکي به خاطر آن است که قدرت در 
دست اصولگرايان است و اصالح طلبان 
نقشی در اداره کش��ور ندارند. دليل 
ديگر اين است که  علت سوق دادن 
اصالح طلبان به سمت دشمن، بخشی 
از خود اصولگرايان بوده اند. اگر انتقاد به 
اصالح طلبان به صورت منصفانه بيان 
بشود و بالفاصله آنها را متهم به ارتباط 
با بيگانه نکنند، اين عدم توازن هم رخ 
نمي دهد. زمانی که دولت اصالحات 
هم روی کار بود بن��ده همين گونه  
عمل می ک��ردم و هيچ کس به اندازه 
من از آقای خاتمی انتقاد نکرد چرا که 
بسياری از کارها را می توانستند انجام 
بدهند و انجام ندادند. امروز هم همين 

طور است. 
اینکه شا به عنوان نقادی 
منصف، دولت و اصولگرایان 
را نق��د می کنی��د، بس��یار 
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11 مرداد 88-انتشار بیانیه شاره 10 موسوی و مضحك خواندن برگزاري دادگاه هاي 

 رسيدگي به تخلفات عوامل پس از انتخابات

12 مرداد88- تنفيذ حکم رياست جمهوري توسط رهرب انقالب

ايش��ان گفتند ما تالش مي کني��م. البته 
درخواست بنده بود که ايشان کاري بکنند 
که آقاي خاتمي کانديدا نشود. در مالقاتي 
که بنده با آقاي خاتمي داشتم نيز ايشان از 
کانديدا شدن دکتر واليتي استقبال کرد 
و گفت اگر احس��اس کنم ايشان راي قابل 
توجهي دارد من کنار مي روم و البته گفت 

فعال اين موضوع را رسانه اي نکنيد. 
سياسيون و مردم شا را به عنوان 
مناين��ده اي منتق��د در مس��ائل 
گوناگون مي شناس��ند؛ چرا شا 
دربحث مفاسد اقتصادي و پرونده 
مربوط به آقازاده هاي لندن نشني 
تالش ي از خود نش��ان نداده ايد، 
آيا عدم تالش ش��ا در اين رابطه 
درجهت خواس��ت اصالح طلبان 

نيست؟
من در سال 79  در مصاحبه با روزنامه کيهان 
به صراحت بيان کردم که فعاليت اقتصادي  
برخي فرزندان آقاي هاش��مي بايد شفاف 
بشود و اگر اتهامی در مورد آنها وجود دارد،  

مورد رسيدگي قرار بگيرد. 
پس شا برخورد قضايئ و قانوين با 

آقازاده ها را تأييد مي كنيد؟ 
بله، بنده همان س��ال 79 اي��ن را مطالبه 

کردم.
چرا از س��ال 79 تا االن كه ييك از 
مطالبات بحق مردم، تشكل هاي 
دانشجويي، سياسيون و... برخورد 
با آقازاده هاست، موضع مشخص 

و مربهني نداشته ايد؟

براي آنکه از آن استفاده سياسي مي شود. 
وقتي من احس��اس مي کنم ي��ک پروژه 
طراحي ش��ده اس��ت که آقاي هاشمي را 
زمين بزنن��د نمي توانم داخل اي��ن پروژه  

قرار بگيريم. 
شا به اين اعتقاد داريد كه بحث 
فرزن��دان آقاي هاش��مي با خود 
ايشان دو بحث كامالً مجزاست و 
موضوعات فرزندان آقاي هاشمي 
را نبايد ب��ا ش��خصيت انقاليب و 

سيايس ايشان به هم گره زد؟
ما بايد عدالت را ب��ه صورت کامل خواهان 
باشيم و اجرا کنيم اما عدالت بايد به  عنوان 
يک واقعيت مورد نظر باشد نه ابزاري براي 
رسيدن به اهداف سياسي. زماني که بنده 
مي بينم فرزندان آقاي هاشمي درخواست 
وقت از صدا و سيما مي کنند تا به اتهامات 
وارده پاسخ بدهند اما ترتيب اثر داده نمي 

شود، معتقدم اين عين بي عدالتي است.
به عقيده شا بهرت نيست به جاي 
درخواس��ت وقت از صدا و سيا 
در مراجع قانوين كه بعيض از آنها را 

احضار كرده اند، حضور يابند؟ 
آن به جاي خود. طبق قانون، صدا و سيما 
بايد به آنها وقت مي داد اما اين کار را نکرد. 
بحث احضار دادگاه بحث ديگري است که 
بايد به آن هم عمل بشود. بنده نمي خواهم 
وارد پروژه اي بشوم که ديگران آن را طراحي 
کرده اند و يکي از عوامل پروژه به حس��اب 

بيايم.
ش��ا به عنوان مناينده م��ردم در 

مجلس ش��وراي اس��المي 
خواهان رسيدگي به اتهامات 
آقازاده ه��ا ك��ه مطالب��ه و 
خواسته مردم است، هستيد 

يا خري؟
بايد به اتهامات همه متهمان اقتصادي 
اعم از فرزندان آقاي هاشمي و مقامات 
دولتي و حکومتي رسيدگي بشود اما 
به طور همزمان. م��ن در مالقاتي که 
به اتفاق برخ��ي نمايندگان با رئيس 
قوه قضائيه داش��تيم اع��الم کردم 
که بايد به اتهامات يک��ي از مديران 
دولتي و پرونده مهدي هاش��مي به 
طور همزمان رسيدگي بشود تا مردم 
بدانند شما برخورد سياسي با اين گونه 

موضوعات نداريد.
كردي��د،  اظه��ار  ش��ا 
مني خواهي��د در پ��روژه 
تخريب آقاي هاشمي نقش 
ايفا كنيد، آيا با اظهارات شا 
در رابطه با فعاليت اقتصادي 
معاون اول دكرت احمدي نژاد 
شا در پازل و پروژه تخريب 
دولت احمدي ن��ژاد رشكت 

مني كنيد؟
 اين گونه نيست. من در هر دو مورد 
در زمان خودش صحبت کرده ام. با 
مطالبي که در س��ال 79 در روزنامه 
کيهان از بنده چاپ شد، آقاي هاشمي 
ناراحت شدند و حتي ارتباط خانوادگي 
ما هم قطع شد. آن روز زمان آن مطلب 

بود و امروز زمان اين مطلب.
شا مواضع آقاي هاشمي را 
در يك سال اخري اعم از نامه 
به مقام معظم رهربي با آن 
ادبيات، اظهارات ايشان در 
مناز جمعه پس از انتخابات 
و مواض��ع دوپهل��و و گاه 
س��كوت مطل��ق را چگونه 
ارزيايب مي كنيد. با گذراندن 
اين وقاي��ع از ذهن، باز هم 
اعتقاد داريد كه احمدي نژاد 
ييك از زمينه سازان فتنه بوده 

است؟ 
نامه اي که ايشان نوشت عکس العمل 
مناظره بود ولي بنده شخصاً  معتقدم 
اگر آقاي هاشمي نامه را نمي نوشت 
بهتر بود. ای کاش ايش��ان آن نامه را 
نمی نوشت تا از آن سوء استفاده نشود. 
اما خطبه نماز جمعه ايشان را مثبت 
مي دانم زيرا ايشان به گونه اي صحبت 
کرد که موج سبز را مقداري آرام کرد. 
در مورد سکوت ايشان هم بايد بگويم 
که آقاي هاشمي به وضع موجود آن 
هفته ها اعتراض داش��ت و از طرفي 
دلش براي نظام مي سوزد، لذا بعضي 

جاها سکوت بهترين کار است.
ش��ا چقدر به نق��د درون 
گفتاين پايبند هستيد و آيا 
تا االن اتفاق افتاده است كه 
بسياري از انتقادات خود را از 
دولت و يا چهره هاي اصولگرا 

بنده بارها اعالم 

کرده ام، ظلم 

بزرگ تر را آقای 

موسوی انجام داد 

و اینکه ايشان 

روز انتخابات 

اعالم كرد، برنده 

انتخابات است 

شعله ور كردن 

آتش بود و متهم 

رديف اول ايشان 

هستند
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بنده همان طور که قباًل هم گفته ام با صدور اين مجوز در اوايل شکل گيري فتنه موافق بودم براي آنکه ابهامات روشن 
بشود و حجت بر معترضين تمام بشود. 

اما امروز در سالگرد اين حادثه بنده به هيچ عنوان موافق صدور مجوز براي تجمع يا راهپيمايي نيستم چون االن 
مسائل روشن و حجت بر همه تمام شده است. امروز مجوز دادن به معناي آن است که ما دوباره آتش فتنه را روشن 

کنيم. 

بايد به همه اتهامات رسيدگي شود

قبل از رسانه اي ش��دن در درون اصولگرايان يا با خود فرد مورد نظر 
مطرح كنيد؟ 

اکثر موضوعات و انتقادات را بنده در جمع و يا به صورت انفرادي مطرح کرده ام و 
بعد آن را رسانه اي کرده ام. 

 شا بارها گفته ايد، اصولگرايان به آزادي بيان يب توجه هستند 
چرا كه اگر روزنامه اي بسته مي ش��ود اعرتاض مني كنند، سؤال 
اينجاست كه آيا مطلق بسته شدن روزنامه ها بايد مورد اعرتاض 
قرار بگريد و آيا نبايد ديد كه آن روزنامه  خالف قانون عمل كرده 

است يا خري؟
 روزنامه بر خالف قانون عمل کرده است، بسته شدنش مانعي ندارد اما بعضي 
از آنها خالف قانون عمل نکرده اند. معاون مطبوعاتي وزير ارش��اد در جلس��ه 
کميسيون فرهنگي مجلس حضور پيدا کرد و علت بسته شدن روزنامه اعتماد و 
بهار و... را عنوان کرد اما داليلش قانع کننده نبود. يکي از داليل اين بود که بعضي 
از روزنامه ها به رئيس جمهور توهين کرده اند، در حالي که موارد مورد نظر انتقاد 

بود، نه توهين. 
يك روزنامه را نام بربيد كه به خاطر انتقادات سازنده و مشكل گشا 

بسته شده است؟ 
من نمي خواهم وارد مصداق بشوم. به طور کلي با اطالعاتي که بنده دارم مي بينم 

که اينها جلوگيري از آزادي بيان است.
شا به عنوان مناينده و حافظ منافع مردم در عرصه هاي گوناگون بر 
خالف بس��ياري از منايندگان اصولگراي مجلس، چرا زماين كه دادگاه 
قانوناً برخي از آقازاده ها را احضار مي كند، به نيامدن آنها هيچ گونه 

اعرتايض نداشته ايد؟ 
اوالً اعتراض ما تأثيري ندارد و مش��کلي را حل نمي کند. انسان جايي اعتراض 
مي کند که تأثير داشته باشد. ثانيا اين وظيفه من نيست، وظيفه قوه قضاييه است.  
قوه قضاييه ابزاري دارد، مي تواند از طريق اينترپل اقدام کند، چطور مي توانند 

ريگي را در آسمان بگيرند اما نمي توانند احضار شدگان را دستگير کنند.
همني مطلب را كه فرموديد كه چطور ريگي در آسان دستگري مي شود 
و احضار شدگان به دادگاه دستگري مني شوند، مني توانستيد در رسانه ها 

علني كنيد؟
بنده اعتقاد دارم بحث مهدي هاشمي بيشتر سياسي است تا عدالتخواهي. عرض 
کردم نمي خواهم عامل پروژه ديگران باشم. هر کسي که احضار شده و به دادگاه 
مراجعه نکرده است اگر به خارج از کشور يا هر جاي ديگر رفته است بايد دستگير 

شود و مورد بازجويي قرار بگيرد.
شا هميشه نسبت به دولت نهم و دهم رويكردي نقادانه داشته ايد، 
آيا شده است كه محاسن و خويب هاي دولت را هم برشاريد؟ اگر بوده 

است اشاره بفرماييد؟
بنده از سياست خارجي دولت و روحيه دکتر احمدي نژاد که با صالبت در مجامع 
بين المللي حضور پيدا مي کند تمجيد کرده ام، از اينکه حماسه و صالبت انقالب 
اسالمي را زنده کرد تقدير کرده ام، جسارت ايشان را که در حضور مخالفان حرف 

حق را مي زند تحسين کرده ام، مثل سخنراني در دوربان.
يکي از نقاط ضعف دولت اصالحات همين بود ک��ه نوعي ضعف و کرنش و 
خودباختگي نسبت به غربي ها داشت و هر وقت رئيس جمهور ما به کشورهاي 
غربي سفر مي کرد نگران بوديم که چيزي به زبان بياورد که باعث تحقير ملت 
ايران  شود. مثال آقاي خاتمي در اسپانيا گفته بود ملت ما 2۰۰ سال وقت الزم 
دارد تا به دموکراسي مورد نظر شما برسد، در حالي که ما دموکراسي مورد نظر 
آنها را قبول نداريم. به هر حال اينها نقاط مثبت دولت احمدي نژاد است. البته 
ارتباط دولت احمدي نژاد با آمريکای التين يا با کشورهاي آفريقايي از نقاط 
مثبت و با ارزش دولت ايشان اس��ت، همين طور احساس شخصيتي که در 

ملت ايران به دنبال رويارويي با قدرت هاي 
بزرگ ايجاد شده است. 

تالش دولت نهم و ده��م در زمينه انرژي 
هس��ته اي نيز، بخش زيادي از آن مرهون 
اعتماد به نفس شخص دکتر احمدي نژاد 
است و قطعاً اگر ايشان نبود، ما به اين نقطه 
نمي رس��يديم که قابل تقدير و تحس��ين 

است.
البته نس��بت به نگاه فرهنگي اين دولت 
انتقاد داريم چرا که ش��بيه ن��گاه دولت 
اصالحات به فرهنگ است. بنده در سال 
85 در نامه اي سرگشاده و بعداً حضوري 
به آقاي احمدي نژاد گفتم که شما نبايد 
در عرصه فرهنگ، انفعالي عمل کنيد. آن 
بخش از امر به مع��روف و نهي از منکر که 
نيازمند اعمال قدرت و قانون است، وظيفه 
دولت اس��المي است و کس��ي نمي تواند 
بگويد من قبول ندارم. مشکلي که امروز 
درعرصه حجاب پيدا شده است، هشتاد 
درصد ناشي از عملکرد ضعيف دولت است. 
متأس��فانه برخي افراد اصولگرا به خاطر 
تعصبات خاص، اين گونه مسائل را مطرح 

نمي کنند. 
آقاي موسوي دركنار آقاي كرويب 
و زهرا رهنورد اع��دام پنج نفر از 
تروريست هاي كشور را محكوم 
كردند و اح��كام ق��وه قضائيه را 
ظاملانه توصيف كرده اند. نظرتان 

در اين رابطه چيست؟
 ما به ق��وه قضائيه اجماال اعتم��اد داريم و 
الزم نيست نس��بت به همه حکم هاي قوه 
قضائيه نظر بدهيم و س��ير همه پرونده ها 
را مورد بررسي قرار بدهيم. اين طور نيست 
که مديران متدين و خداترس قوه قضائيه 
به آساني حکم اعدام صادر کنند. بنده در 
زمينه اعدام اين پنج نفر که عضو گروه پژاک 

بوده اند، اطالعات کافي ندارم. 
کسي مي تواند در اين خصوص اظهار نظر 
 کند که اوال فقيه و حقوقدان باش��د و ثانيا 

پرونده را دقيق مطالعه کرده باشد.
اصالح طلبان ب��راي 22 خ��رداد، 
س��الروز انتخاب��ات رياس��ت 
جمهوري درخواست مجوز تجمع 
يا راهپيايي كرده اند، نظر خود را 

دراين رابطه بفرماييد؟ 
بنده همان طور که قبالً هم گفته ام با صدور 
اين مجوز در اوايل شکل گيري فتنه موافق 
بودم براي آنکه ابهامات روشن بشود و حجت 

بر معترضين تمام بشود. 

اما امروز در سالگرد اين حادثه بنده به هيچ 
عنوان موافق صدور مج��وز براي تجمع يا 
راهپيمايي نيستم چون االن مسائل روشن 
و حجت بر همه تمام شده است. امروز مجوز 
دادن به معناي آن است که ما دوباره آتش 

فتنه را فروشن کنيم. 
گويا يك بار زماين كه شا قرار بوده 
است در برنامه »رو به فردا« حضور 
پيدا كنيد حضور خود را مرشوط به 
عدم حضور حجت االسالم رسايي 

كرده ايد، آيا اين صحت دارد؟
به کسي که از طرف برنامه تماس گرفته بود 
گفتم طرف مناظره هر کسي باشد مشکلي 
نيست، تنها افرادي مانند آقايان رسايي و 

کوچک زاده نباشند. 
چرا؟

فضای آن موقع متفاوت بود، االن ش��ايد 
مشکلي نباش��د. ما با هم دوست و همکار 
هستيم و هيچ مشکلي با هم نداريم و اگر 
الزم باش��د مي توانيم در کن��ار هم حضور 

داشته باشيم. 
با توجه به شكست هاي پي در پي 
اصالح طلبان در انتخابات سال هاي 
اخري آيا اين گروه ظرفيت پريوزي 
در انتخابات مجلس و رياس��ت 

جمهوري آينده را دارند؟
 به عقيده من اين گروه حذف نشده اند و باز 
هم از پايگاه اجتماعي، هر چند نه چندان 
ق��وي، برخوردارند. و اگ��ر معتدل هاي دو 
گروه با هم اجماع کنند به نفع نظام و جامعه 

است. 
شنيده مي شود ييك از گزينه هاي 
اصالح طلبان براي كانديداتوري 
رياس��ت جمه��وري آين��ده نوه 
حرضت امام )ره( است، دراين باره 

هم نظر خودتان را بفرماييد. 
 اين خبر را نشنيده ام ولي به فرض صحت به 
صالح ايشان نيست که در انتخابات شرکت 
کند. ايشان بايد همان کار حوزوي و علمي 
را انجام بدهد و خ��ودش را ازلحاظ علمي، 

روحي و معنوي بسازد.  
در س��ال هاي اخ��ري گزينه هایي 
را براي پس��ت رياست جمهوري 
پيش��نهاد داده ايد. براي سه سال 
آينده كانديداي خاصی مدنظرتان 

نيست؟
تا سه سال ديگر فرصت زيادي است. کار به 
رسانه ها کشيده مي شود. فعال ضرورتي براي 

اين کار وجود ندارد. 

خرب كانديداتوري  

سيد حسن 

خميني را 

نشنيده ام ويل 

به فرض صحت 

، به صالح ايشان 

نيست كه در 

انتخابات رشكت 

كند . ايشان 

بايد هان كار 

حوزوي و علمي 

را انجام بدهد 
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ايران در سي امين سال انقالب خود درحال خلق رويداد بزرگي بود؛ رويدادي كه مثابه زلزله اي 
با ريشتر سياسي باال تمام پايه هاي استكبار را به لرزه درآورده بود. زيرا روند طبيعي انقالبات 
در تاريخ نزولي مشاركت مردم پس از وقوع انقالب را دربر دارد. يعني هرسال كه به عمر انقالب 
افزوده مي شود، كاهش مشاركت مردم را درپي دارد. اما انقالب اسالمي يكبار ديگر خرق عادت 
كرد و درسي امين سال انقالب ركورد مشاركت را زد و باحضور حدود 85درصد مردم بار ديگر 
معادالت سياسي دنياي استكباري را برهم ريخت. اين يك فرصت طاليي براي تثبيت انقالب 
و تبديل تقابالت خارجي به تعامالت و ارتقاي جايگاه بين المللي ايران در جهان بود. اين ركورد 
بي سابقه ملت  ما را به قله هاي پيشرفت و توسعه نويد مي داد. اما دربهت و تحير همگان دست 
خبيث شيطان بزرگ از آستين به ظاهر دوستي بيرون آمد و كام شيرين ملت ما را تلخ كرد و 
رقابت ها را به خصومت و فرصت ها را به تهديد تبديل كرد. هنوز صندوق درحال پذيرش رأي 
بود كه بانگ پيروزي در زمان برگزاري انتخابات از جانب يكي از كانديداها، رس��انه  اي شد و 
تهديد به اردوكشي خياباني درصورت عدم پذيرش پيروزي خيالي، اعالم تقلب و دروغ بزرگ 
كه از ماه هاي قبل به صورت برنامه ريزي شده مطرح شده بود در روز انتخابات تبديل به يك 
ادعاي بزرگ شد و همگرايي ملي را به سوي واگرايي ملي س��وق داد. رفاقت ها و رقابت هاي 
ملي به خصومت و عداوت ملي سوق داده شد و زمينه ها و بسترها براي شورش و اغتشاشات 
فراهم شد و جبهه متحد ضدانقالب به ميدان آمد. رسانه ها، ماهواره ها، سايت ها و وبالگ ها به 
جنبش درآمد و نظام مردمساالري ديني درمظان انواع اتهام هاي رنگارنگ قرار گرفت. در اين 
معركه نابرابر كه صهيونيست ها، غربي ها و آمريكايي ها هم صدا با سلطنت طلبان و بهائي ها، 
كمونيست ها، مشاركتي ها، نهضتي ها و... برطبل دروغ و تقلب مي نواختند، آشوب و ناامني 
جامعه را دربرگرفت و بستر و زمينه ها براي برخورد مردم با يكديگر فراهم شد. بمباران خبري 
ملت آغاز شد. نيروي انتظامي براي كنترل اوضاع پس از يك هفته صبر و مدارا وارد صحنه 
شد. ماهواره ها و رسانه هاي بيگانه با مديريت رسانه اي و با هماهنگي عناصر داخلي بردامنه 

آشوب ها افزودند. 
درنتيجه، درگيري به اوج خود رسيد و منجر به زخمي و مجروح شدن تعدادي از اغتشاشگران 
و نيروي انتظامي و همچنين دستگيري برخي از عوامل درگيري شد و متأسفانه برخي نيز 
جان خود را از دست دادند. كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تحركاتي را 
براي مديريت عرصه سياسي كشور شروع كرد. جلسه با كانديداها، برخي از مراجع عظام و 
شخصيت هاي مؤثر كشور از اقدامات اين كميسيون بود. همچنين پس از انتشار برخي اخبار 
نگران كننده از بازداشتگاه ها و بازداشت شدگان و خصوصاً خبر فوت سه تن از دستگيرشدن در 
كهريزك باعث شد تا كميسيون ويژه رسيدگي درمجلس شكل گيرد. كميته درحال سركشي 
از زندان ها و مالقات با زندانيان بود كه اخبار كهريزك موجب شد رهبر معظم انقالب با تدبير 
ويژه اي به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي دستور دهند كه سريعاً از كهريزك با محوريت 
فوت سه تن از دستگيرشدگان كميته هايي از سه قوه تش��كيل و به طور مستمر موضوع را 

بررسي و گزارش نمايند.
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي سريعاً كميته هاي متشكل از نمايندگان مجلس، قوه قضائيه 
و مجربيه را تشكيل و عمالً اينجانب به عنوان حلقه واسط بين كميته ويژه مجلس و دبيرخانه 
مأمور به انجام وظيفه شدم. مقرر ش��د ابتدا از كهريزك بازرسي داشته باشيم كه اين كار در 
فرداي تشكيل كميته به طور مفصل انجام شد. اعضاي كميته با مسئوالن بازداشتگاه، زندانيان 
و پزشك بازداشتگاه و همه مأموران جلسه و مصاحبه داشت. سپس به زندان اوين مراجعت  
نمودند و با زندانيان كهريزك در اوين مصاحبه صورت گرفت. براي تطبيق و صحت مطالب 
با  تعدادي از افراد آزاد شده از كهريزك نيز صحبت شد. نهايتاً كميته به اين نتيجه رسيد كه 
فوت سه نفر كه به واسطه مننژيت اعالم شده بود حقيقت نداشته و در اسناد پيگيري كهريزك 
موضوعات نگران كننده منتشر شد و خواستار  رسيدگي  جدي به اين موضوع شد. آقاي كروبي 
درنامه اي به آقاي هاشمي موضوع تجاوز جنس��ي در بازداشتگاه ها را مطرح نمودند و باعث 
هتك حرمت از نظام مظلوم امام)ره( شدند. اظهاراتي كه بدون هيچ مستند و مدركي عنوان 
شده بود و موجب خشنودي دشمنان انقالب و تحقير و تضعيف دوستان انقالب شد. ناگهان 
تمام بوق هاي استكبار بسيج ش��دند و در صدراخبار بنگاه هاي شايعه پراكني، اخبار تجاوز 
جنسي مورد ادعاي آقاي كروبي  نشر القاعده،  العربيه، صهيونيست ها، طالباني ها، بهائي ها و  
سلطنت طلب ها يكصدا و همندا سمفوني هجوم وسيع به انقالب را اجرا كردند.  هيأت سريعاً 

 ادعاهاي كروبي و
 واقعيت ماجراي  كهريزك 

به بند زنان زندان اوين مراجعه و از همه بانوان در بند در اين رابطه سوال شد و همه 
بانوان اين موضوع را انكار نمودند. در ادامه پيگيري جلسه اي با آقاي كروبي منعقد 
شد و ايشان دربهت و حيرت وصف ناپذير اعضاي هيأت در پاسخ به سؤاالت مطرح 
شده بيان كردند كه احراز صحت مطالب براي شخص ايشان ثابت نشده و صرفاً 
چهار مورد به ايشان مراجعه كرده اند. كميته با اكثر موارد ادعايي جلسه گزارش و 
بررسي صورت گرفت و بي اعتباري اظهارات آقاي كروبي براي همه اعضاي هيأت 
كه از همه طيف هاي سياسي مجلس بودند     حاصل شد. با همه اصرار هيأت، آقاي 
كروبي برخالف وعده داده شده، موارد ادعايي را به كميته تحويل نداد و كميته از 
محورهاي ديگر به احصاي موضوعات ادعايي پرداخت. درنهايت قوه قضائيه كميته 
سه نفري را براي بررسي اظهارات آقاي كروبي تشكيل داد كه موارد ادعايي با دقت 
كامل مورد بررسي قرار گرفت و به طور مستند ثابت شد كه مطالب عنوان شده 
صحت نداشته است. آقاي كروبي اعالم كرده بود اگر بي اعتباري ادعاهاي ايشان 
ثابت شود شجاعت آن را دارد كه عدم صحت مطالب را با رسانه درميان گذاشته 
و پرده از مظلوميت نظام بردارد. اما متأس��فانه برخالف وعده داده شده، پس از 
اذعان به عدم صحت مطالب عنوان شده حاضر به اعالم رسانه  اي نشد و ظلم بزرگ 

برانقالب مظلوم امام)ره( و شهدا واقع شد.
در آخر بايد به چند نكته توجه نمود

1� هيچ نظامي درحالي كه نيروهاي انتظامي اش در كف خيابان ها با اغتشاشگران 
درحال مبارزه مي باشند حاضر به بررسي تخلفات آنها نخواهد بود اما نظام مظلوم 
ما در اوج اردوكشي خياباني قانون شكنان به محض احراز تخلف موضوع را قاطعانه 
رس��يدگي و در كنار برخورد با قانون ش��كنان به موارد تخلف مأموران خود نيز 

رسيدگي نمود و اين از حقانيت نظام حكايت مي كند.
2� همه كساني كه مدعي حركت در خط مقدم قانون گرايي بودند و با شعار مبارزه 
با قانون گريزان به ميدان رقابت آمده بودند، خود اولين قانون شكنان عرصه رقابت 

بودند و با قانون گريزي منشأ ظلم بزرگ به نظام و مردم مظلوم ما شدند.
3� باتوجه به بررس��ي كميته و وجود ظرفيت در زندان اوي��ن و اعزام بي جهت 
بازداشت شدگان به كهريزك كه زمينه تعرض به نظام مقدس جمهوري اسالمي 
را فراهم نمود با عواملي كه با دستورات خود زمينه اين ظلم بزرگ به نظام را فراهم  

نمودند برخورد شود و برخورد با تخلف نبايد با ضعيف كشي توأم شود.
* نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي

كميته به اين نتيجه 

رسيد كه فوت سه 

نفر كه به واسطه 

مننژيت اعالم 

شده بود حقيقت 

نداشته و در اسناد 

پيگريي كهريزك 

موضوعات 

نگران كننده  

منترش شد و 

خواستار  رسيدگي  

جدي به اين 

موضوع شد 

پرويز سروري*
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به عنوان نخس��تني سؤال، 
شام در مقاله خود عنوان 
كرده اي��د، در انتخاب��ات 
ايران هي��چ تقلبي صورت 
نگرفته اس��ت. با توجه به 
اين مس��أله، به نظر شام 
ه��دف افرادي ك��ه بحث 
تقل��ب را در انتخاب��ات 
مطرح كرده اند، چه بوده 

است؟
من معتقدم، موس��وي و بسياري 
از طرفداران��ش در ابت��دا تص��ور 
مي كردن��د او در انتخاب��ات پيروز 

شده است، بنابراين طرفداران وي 
بحث تقل��ب در انتخابات را عنوان 
كردند. آنها تالش بسياري كردند 
تا نش��انه اي از تقلب در انتخابات 
بيابند، اما نتوانس��تند. با توجه به 
اين مسأله موسوي و طرفدارانش 
وظيفه داش��تند نتيجه انتخابات 
را بپذيرند و اع��الم كنند، در دوره 
بعدي شركت خواهند كرد. اما آنها 
در عوض از پذيرش نتيجه انتخابات 

امتناع كردند.
چرا چن��ني كاري را انجام 

دادند؟

 به ه��ر ح��ال آنه��ا ترجي��ح مي دادند 
كانديداي خودش��ان پي��روز انتخابات 
ش��ود. آنها به هيچ ي��ك از كانديداهاي 
ديگ��ر اعتقاد نداش��تند. اي��ن در حالي 
است كه مردم بايد اين مسأله را تعيين 
مي كردن��د. در واق��ع براي ه��واداران 
موس��وي، پيروزي در انتخابات اهميت 

داشت، نه دموكراسي.
به نظر ش��ام رويك��رد امريكا 
در قبال ايران ك��دام يك از اين 
گزينه هاست؛ تغيري حكومت، 
تعامل يا حامي��ت از مخالفان 

نظام؟
در مورد رويكرد امري��كا در قبال ايران 
نمي توانم پاسخ دهم اما اعتقاد شخصي 
من اين اس��ت كه تعامل با اي��ران براي 
امريكا مفي��د خواهد ب��ود. البته تعامل 
صرفاً يك مسير است و مشخص نيست 
چه نتايجي به دست خواهد آمد. تعامل 
تنها مسير را مشخص مي كند و تعيين 
مي كند چه اقداماتي مفيدتر و سودمندتر 

خواهد بود.
اوبام��ا ادعا ك��رده مي خواهد 
با ايران تعامل برق��رار كند، اما 
رفت��ار و سياس��ت وي در قبال 
ايران خالف اين مسأله را نشان 
مي دهد. نظر شام در اين مورد 

چيست؟

همان ط��ور كه گفتم، تعام��ل تنها يك 
روند و مس��ير اس��ت و هيچ نتيجه اي را 
تحمي��ل نمي كند. اما بايد اش��اره كنم، 
تعامل مسأله اي اس��ت كه دولت امريكا 
بايد از آن بهره  گيرد؛ همان طور كه اوباما 
نيز  چنين مسأله اي را اعالم كرده است، 
اما نكته اينجاس��ت كه امريكا اين كار را 

انجام نداده است.
ويژگي هاي تعامل از ديد شام 

چه چيزهايي است؟
اصوالً م��ن اعتقاد دارم ك��ه امريكا بايد 
گام هاي اساسي را در اين زمينه بردارد. 
افراد بسياري در امريكا معتقدند، اياالت 
متحده بايد به سردي روابط خود با ايران 
پايان دهد. اما نظر من متفاوت اس��ت. 
به نظر من ايران و امريكا بايد مس��ائلي 
را مورد بررس��ي قرار دهند كه احتمال 
به توافق رس��يدن در م��ورد آنها وجود 
دارد. دو كش��ور بايد براي دس��تيابي به 
اهدافي ت��الش كنند كه دس��تيابي به 
آنه��ا محتمل اس��ت. مهم تري��ن كاري 
كه امريكا باي��د انجام دهد، اين اس��ت 
كه راهي براي تش��ويق ايران به سمت 
تالش براي دستيابي به انرژي هسته اي 
صلح آميز پي��دا كند. ايران ني��ز بايد به 
امريكا اطمينان دهد، به دنبال س��الح 
هسته  اي نيست. اينكه اين مسأله تحقق 
پيدا كند، قطعي نيست. اما من معتقدم، 

به اعتقاد من دولت امريكا باور دارد انتخابات ايران صحيح بوده اس�ت، ام�ا نمي خواهد فرصت افزايش 
فشارها بر دولت ايران را از دست بدهد، بنابراين در بيانيه هاي رسمي دولت امريكا به مسأله تقلب اشاره 
شده است. عالوه بر اين، امريكا در گفت وگوهاي خود با كشورهاي ديگر مانند روسيه و چين تالش مي كند 
بر بحث تقلب در انتخابات ايران صحه بگذارد، اما روس�يه و چين اين مسأله را نپذيرفته اند. بنابراين من 
معتقدم، مقامات امريكا اطمينان دارند در انتخابات ايران تقلبي صورت نگرفته است، اما حتي اگر هم به 
بحث تقلب اعتقاد داشته باش�ند، بر اين باورند كه حجم تقلب آن قدر نبوده است كه بر نتيجه انتخابات 

تأثير عمده اي بگذارد.

امريكا تقلب در انتخابات ايران را قبول ندارد

گفت وگوي »جوان« با اريك بريل ،حقوقدان امريكايي

جنبش سبز   ابزارفشار  امريكا بر ايران

يك سال از انتخابات رياس��ت جمهوري ايران 

مي گذرد؛ انتخابايت كه در آن جامعت گسرتده اي 

بر طبل تقلب كوبيدند و حواديث را رقم زدند كه در تاريخ 

32 ساله انقالب يب سابقه است.

نكته جالب اينجاست كه عالوه بر تحليلگران و مقامات 

س��يايس ايران كه بحث تقلب در انتخابات را رد كردند، 

خييل از تحليلگ��ران غريب ه��م اعتقادي ب��ه تقلب در 

انتخابات بيست و دوم خرداد ماه 1388 ندارند.

اريك بريل، از جمله اين افراد است. او يك وكيل امريكايي 

است كه تاكنون چند مقاله در مورد ايران نوشته و در ييك 

از آنها ادعاي تقلب در انتخابات را به طور مفصيل برريس 

كرده است. مصاحبه اي را با او انجام داده ايم.
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موسوي و 

حاميانش با 

تصور پريوزي در 

انتخابات بحث 

تقلب را مطرح  

كردند. آن ها 

تالش بسياري 

كردند تا نشانه اي 

از تقلب بيابند، 

اما نتوانستند
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8 شهریور 88-اعالم خرب مرگ سعید پورآقایی)!(

14 شهریور88- بازداشت روسای کمیته صیانت از آرای کروبی و موسوی
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به اعتقاد من دولت امريكا باور دارد انتخابات ايران صحيح بوده اس�ت، ام�ا نمي خواهد فرصت افزايش 
فشارها بر دولت ايران را از دست بدهد، بنابراين در بيانيه هاي رسمي دولت امريكا به مسأله تقلب اشاره 
شده است. عالوه بر اين، امريكا در گفت وگوهاي خود با كشورهاي ديگر مانند روسيه و چين تالش مي كند 
بر بحث تقلب در انتخابات ايران صحه بگذارد، اما روس�يه و چين اين مسأله را نپذيرفته اند. بنابراين من 
معتقدم، مقامات امريكا اطمينان دارند در انتخابات ايران تقلبي صورت نگرفته است، اما حتي اگر هم به 
بحث تقلب اعتقاد داشته باش�ند، بر اين باورند كه حجم تقلب آن قدر نبوده است كه بر نتيجه انتخابات 

تأثير عمده اي بگذارد.

امريكا تقلب در انتخابات ايران را قبول ندارد

اين نوع تعامل بايد ميان دو كشور صورت 
گيرد. در واقع دو كشور بايد يك معامله 

بزرگ با يكديگر انجام دهند.
منظورت��ان از معامل��ه ب��زرگ 

چيست؟
تحليلگران بس��ياري در امريكا و ديگر 
كشورها هستند كه معتقدند، 27 سال 
پيش ش��رايطي فراهم بود ك��ه ايران و 
امريكا مي توانس��تند تم��ام اختالفات 
عمده ميان خود را حل كنند. براي مثال 
بحث غرامت جنگي كه ايران به واسطه 
حمله ع��راق از امريكا طل��ب مي كرد يا 
بحث حمايت امريكا از تروريس��ت هاي 
ضدايراني و خيل��ي موضوعات ديگر كه 
مي توانس��ت در آن زمان حل شود. اين 
چيزي است كه من از آن با عنوان معامله 
بزرگ ياد مي كنم. من اص��والً معتقدم  
در آينده نزديك، ي��ك معامله حقيقي 
بين دو كش��ور امكانپذير نخواهد بود و 
بحث و جدل دو كش��ور در مورد مسائل 
كم اهميت، حتي اگر به نتيجه هم برسد، 

باعث ايجاد تعامل نخواهد شد.
هامن طور ك��ه مي دانيد آقاي 
احمدي نژاد رئيس جمهور ايران 
اخرياً نامه اي را به اوباما رئيس 
جمهور امري��كا ارس��ال كرده 
اس��ت. آيا در چن��ني وضعيتي 
احتامل انجام يك معامله بزرگ 

وجود دارد؟
نه، من فكر نمي كنم چنين اتفاقي بيفتد. 
ممكن است از نظر مقامات ايران، پاسخ 
ندادن اوباما به نامه رئيس جمهور ايران 
توهين آمي��ز تلقي ش��ود، ام��ا از لحاظ 
عرف سياس��ي توصي��ه نمي ش��ود كه 
رئيس جمهور امري��كا نامه احمدي نژاد 
را پاس��خ ده��د. وي مجبور اس��ت نگاه 
كم اثري به اين نامه داشته باشد البته اين 
به اين معنا نيست كه نامه احمدي نژاد 
توس��ط مقامات امريكا خوانده نش��ده 
است. يك تيم اس��تراتژيك و خبره اين 
نامه را به دقت مطالعه و بررسي مي كند 
تا پاسخ مناس��بي به آن داده شود. البته 
رئيس جمه��ور ايران نباي��د انتظار يك 
پاسخ رسمي به نامه خود را داشته باشد.

در جايي ما ديديم كه با ييك از 
خربگزاري ها مصاحبه كرده ايد 
و گفته ايد، امريكا بايد با ايران 
آنطور كه هس��ت وارد تعامل 
شود نه آن گونه كه  دوست دارد 
ايران باش��د. منظور شام از اين 

جمله چيست؟
منظور من اين اس��ت كه امري��كا نبايد 
هرگون��ه كه خ��ود مي خواهد ب��ا ايران 
رفتار كند. در واقع هيچ كشوري در دنيا 
چنين رفتاري را تحم��ل نخواهد كرد. 
هر كشوري كه چنين رفتاري را ببيند، 
نسبت به آن عكس العمل نشان خواهد 
داد، بنابراين امريكا نبايد با ايران هر طور 
كه مي خواهد رفت��ار و تالش كند از اين 

طريق اين كشور را منفعل كند.
آيا نشانه اي از حاميت امريكا از 

فتنه سبز ايران وجود دارد؟
هر س��اله دولت امريكا مبل��غ كالني را 
براي مقابله با اي��ران هزينه مي كند، اما 
هيچ كس نمي داند اين هزينه هاي كالن 
دقيقاً در كجا صرف مي ش��ود. اين ظن 
وجود دارد كه اين مبلغ براي هر فردي 
كه براي س��قوط حكومت ايران تالش 
كند، هزينه مي ش��ود. احتماالً جنبش 
سبز يا حتي تروريست ها نيز از اين قاعده 

مستثنا نيستند.
به نظر ش��ام مقام هاي امريكا 
قصد حاميت از اي��ن جنبش را 

ندارند؟
من فكر مي كنم بسياري از مقامات دولت 
امريكا عالقه دارند حكومت ايران سقوط 
كند. آنها معتقدند جنبش سبز توانايي 
اين كار را دارد. در نتيجه از جنبش سبز 
حمايت مي كنن��د. آنها بر اي��ن باورند 
كه منافع جنبش س��بز با منافع امريكا 
هماهنگ است البته بسياري از مقامات 
امريكا قطع��اً از جنبش س��بز حمايت 
مي كنند، اما گمان نمي كنم حمايت آنها 

براي تغيير حكومت ايران كافي باشد.
آيا نق��ي را براي رس��انه هاي 
غريب در بروز اغتشاش��ات پس 
از انتخاب��ات در اي��ران قائ��ل 

هستيد؟
رسانه هاي غربي، به طور غيرمستقيم از 
اغتشاشات حمايت مي كردند. رسانه هاي 
غربي به وي��ژه امريكا اخب��ار مربوط به 
انتخابات ايران را به طور واقعي پوشش 
نمي دادند و با ارائه اخبار جعلي بسياري 
از افراد را فريب داده و احساسات مردم 
دني��ا را در م��ورد اعتراضات ب��ه نتايج 
انتخابات تحريك كردند. آنها اين گونه 
بيان كردن��د ك��ه تقل��ب در انتخابات 
ص��ورت گرفته و مردم اي��ران به همين 
دليل معترض هس��تند. ام��ا زماني كه 
مردم امريكا متوجه شدند تقلبي صورت 

نگرفته است، احساساتشان در مورد 
اعتراضات كمتر تحريك شد.

شام در انتهاي مقاله خود 
به اين نكته اشاره كرده ايد 
كه مقام��ات امري��كا در 
محافل عموم��ي بر وقوع 
تقل��ب در انتخابات ايران 
تأكي��د مي كنن��د، اما در 
محافل خص��ويص اذعان 
مي كنن��د تقلب��ي صورت 
نگرفته است، شواهد شام 

در اين مورد چيست؟
به اعتقاد من دولت امريكا باور دارد 
انتخابات ايران صحيح بوده است، 
ام��ا نمي خواهد فرص��ت افزايش 
فش��ارها بر دولت ايران را از دست 
بدهد، بنابراين در بيانيه هاي رسمي 
دولت امريكا به مسأله تقلب اشاره 
شده است. عالوه بر اين، امريكا در 
گفت وگوهاي خود با كش��ورهاي 
ديگر مانند روس��يه و چين تالش 
مي كند بر بحث تقلب در انتخابات 
ايران صحه بگذارد، اما روس��يه و 
چين اين مس��أله را نپذيرفته اند. 
بنابراين م��ن معتق��دم، مقامات 
امريكا اطمينان دارند در انتخابات 
ايران تقلبي صورت نگرفته است، 
اما حتي اگ��ر هم به بح��ث تقلب 
اعتقاد داشته باشند، بر اين باورند 
كه حجم تقلب آن قدر نبوده است 
كه بر نتيجه انتخابات تأثير عمده اي 

بگذارد.
دليل دولتم��ردان امريكا 
براي اين رفتار دوگانه در 
محافل عمومي و خصويص 

چيست؟
مقامات امري��كا به اي��ن دليل در 
محاف��ل خصوص��ي ب��ر درس��ت 
ب��ودن انتخابات اذع��ان مي كنند 
ك��ه مقامات كش��ورهاي ديگر كه 
امريكا با آنها مراوده دارند به صحت 
انتخاب��ات ايران معتقدن��د، اما در 
محافل عمومي ني��ز امريكا به اين 
دليل بر بحث تقل��ب در انتخابات 
اصرار مي ورزد كه مي خواهد شرايط 
تغيير حكومت در اي��ران را فراهم 
كن��د. امريكا از حكوم��ت مذهبي 
ايران ناخرسند است و عالقه دارد 
اين حكوم��ت را س��رنگون كند، 
بنابراين مجبور است دولت ايران را 

نامشروع بداند تا از اين طريق باعث 
ضعف حكومت ايران شود و بتواند 

حكومت را تغيير دهد.
شناخت ش��ام از اليب هاي 
ايراين در امريكا چيست؟ 
آي��ا اي��ن اليب ه��ا روي 
سياس��ت هاي امريكا در 

قبال ايران تأثريگذارند؟
بس��ياري از ايرانيان مقيم امريكا و 
كشورهاي غربي)حدود 82 درصد( 
به موس��وي رأي دادند و تنها 12 
درصد از آنها ب��ه احمدي نژاد رأي 
دادند. بس��ياري از م��ردم امريكا 
به اخب��ار و اطالع��ات دريافتي از 
ايراني ه��اي مقيم خ��ارج اعتماد 
دارند. بنابراي��ن در انتخابات ايران 
ني��ز م��ردم امري��كا ب��ه اظهارات 
ايرانيان مقيم امريكا كه به موسوي 
رأي داده بودن��د، اعتماد كردند. با 
توجه به اين مسأله مي توان گفت، 
ايرانيان مهاجرت كرده به امريكا بر 
سياست هاي امريكا در قبال ايران 

تأثيرگذارند.
اليب هاي رژيم صهيونيستي 
چطور، آي��ا اين اليب ها نيز 
تأث��ريي بر سياس��ت هاي 
امري��كا در قب��ال اي��ران 

دارند؟
در اين مورد اط��الع دقيقي ندارم. 
البته واضح است اسراييل از ايران 
متنف��ر اس��ت و دولت ش��ديداً با 
مواضع ايران مخالفت مي كند، اما 
من از تأثير البي هاي صهيونيستي 
بر سياس��ت هاي امري��كا اطالعي 

ندارم.
برخي كارشناس��ان امريكا 
معتقدند سياست تعامل 
اوباما در م��ورد ايران در 
واقع پوش��ي براي تداوم 
سياست هاي بوش است، 

نظر شام چيست؟
من معتقدم، اوباما سياست خود را 
در قبال ايران با قصد و نيت مثبت 
آغاز كرد، ام��ا در ادامه تالش كرد 
فشارهاي سياس��ي را بر ضد ايران 
افزاي��ش دهد و اين مس��أله بحث 
تعامل را كمرنگ ك��رد، در نتيجه 
سياس��ت هاي اوباما باع��ث از بين 
رفتن احتمال تعامل ميان دو كشور 

شد.

موسوي و بسياري 

از طرفدارانش 

در ابتدا تصور 

مي كردند او در 

انتخابات پريوز 

شده است، 

بنابراين طرفداران 

وي بحث تقلب 

در انتخابات را 

عنوان كردند. 

آنها تالش بسياري 

كردند تا نشانه اي 

از تقلب در 

انتخابات بيابند، 

اما نتوانستند
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 18 شهریور-اعالم لیست 72 کشته ساختگی حزب مشارکت و جنجال سازی

رسانه های غربی و ضدانقالب

 بسياري از غربي ها اصرار دارند محمود احمدي نژاد آراي انتخابات 
رياست جمهوري ايران را از ميرحس��ين موسوي دزديده است.  
اعتراضات و درگيري هاي  پس از انتخابات به عنوان يك اقدام ش��جاعانه و 
متهورانه در برابر يك حكومت خودكامه در نظر گرفته شده است. با وجود 
اين، تاكنون هيچ كس مدرك معتبري كه مسأله وجود تقلب در انتخابات را 
تأييد كند، ارائه نكرده است. چه مي شود اگر پرسش كوچك اما بسيار مهم 
باال در مورد دشمنان واقعي دموكراسي، به يك پرسش ديگر تبديل شود؛ 

اين سؤال كه آيا انتخابات ايران معتبر و عادالنه بوده است؟ 
اتهاماتي مانند اينكه حكومت ايران با معترضان به نتايج انتخابات، با شدت 
رفتار كرد، بايد مورد بررسي قرار گيرد.  همانطور كه حقوق يك سرباز كه 
به جنگ رفته است، نبايد بر اساس ش��رايط جنگي كه وي به آن فرستاده 
شده است، در نظر گرفته ش��ود، حقوق يك انس��ان معترض نيز نبايد به 
موقعيت و شايستگي هاي  وي بستگي داشته باشد. با وجود اين، سؤالي كه 
در اينجا مطرح مي شود اين نيس��ت كه آيا دولت ايران با افراد معترض به 
نتايج انتخابات به درستي رفتار كرد يا خير، سؤال مهم اين هم نيست كه 
ايران بايد توسط افراد مختلف با گرايش هاي  سياسي مختلف اداره شود يا 
خير؛ همچنين اين سؤال مطرح نيست كه آيا الزم است تعداد كانديداهاي 
شركت كننده در انتخابات بيشتر شود، مسأله اي كه بسياري از منتقدان به 
آن معترض بودند، در عين حال موس��وي به اين مسأله اعتراضي نداشت.  
زيرا به نظر مي رسيد، خروج كانديداهاي ديگر شانس وي را افزايش مي داد.  
سؤال اصلي اين است كه آيا احمدي نژاد واقعاً در انتخابات به صورت عادالنه 

و شرافتمندانه پيروز شد؟ 

 نتيجه رس�مي انتخابات ب�ه صورت زير اس�ت: انتخابات 
رياست جمهوري ايران، 22 خرداد 1388

محمود احمدي نژاد624525491/ 62 درصد 
ميرحسين موسوي 813258464/ 33 درصد

محسن رضايي 656150 1/7 درصد
مهدي كروبي 330183 0/8 درصد

آراي معتبر 98/938770288 درصد
آراي باطله 1/1421005 درصد
كل آرا 39191293/ 100درصد

آيا اين آمار و ارقام درست است؟ اين آمار توس��ط وزارت كشور ايران ارائه 
شد، نهادي كه از طرف رسانه هاي  غربي مورد استهزا و هتاكي قرار مي گيرد 
و حتي مردم ايران نيز چندان اعتمادي به آن ندارند، همانطور كه بسياري 
از آنان به شوراي نگهبان كه بر فعاليت هاي  انتخاباتي وزارت كشور نظارت 
دارد، اعتمادي ندارند.  اما اين مس��أله اهميتي ندارد، مسأله اي كه بسيار 
اهميت دارد اين است كه اين آمار و ارقام با آمار 45692 پايگاه اخذ راي كه 
مردم ايران در آنها راي دارند، همخواني دارد يا خير.  افرادي كه از س��وي 
موسوي به عنوان ناظر صندوق هاي اخذ راي در روز راي گيري در بيش از 

40000 محل اخذ راي حاضر بودند، به طور دقيق بر روند ش��مارش آرا پس از پايان 
راي گيري نظارت داشتند و آمار مربوط به شمارش آرا را تأييد كردند.  حتي يك نفر 
از اين افراد به طور رس��مي نظر اوليه خود را مبني بر تأييد نتايج انتخابات رد نكرده و 
همچنين هيچ يك از آنان اعالم نكرده اس��ت، در مورد نتيجه انتخابات فريب خورده 
يا تأييد وي براي انتخابات پايه و اساس درستي نداشته است.  عالوه بر اين هيچ يك 
اعالم نكرده اند، نتايجي كه آنها تأييد كرده اند  با نتايج اعالم شده توسط وزارت كشور در 
پايگاه هاي  راي گيري مغايرت دارد. ناديده گرفتن اين واقعيت ها كه اغلب در مورد آنها 
بحث مي شود، اما اكثرا مدركي براي اثبات آنها وجود ندارد، بسيار مشكل است، البته 

كشورهاي غربي توانايي درك اين مسأله را ندارند. 
با وجود اين، هنوز هم اين مسأله به طور كامل و شايسته حل نشده است، زيرا چندين 
هزار پايگاه راي گيري وجود داش��ته كه نمايندگان موس��وي در آنها حضور نداشتند 
)مسأله اي كه وي نسبت به آن معترض بود(. در عين حال اين سوال كه آيا احمدي نژاد 
واقعاً انتخابات را منصفانه برده است، سؤالي اس��ت كه به آساني پاسخ داده مي شود.  
مسائلي كه در ادامه به آنها اشاره مي شود، صادقانه هستند، اطالعات مورد نياز براي 
تأييد آنها در دسترس و نتايج آنها به گونه اي است كه هر ذهن مشكوك و مرددي را 

راضي خواهد كرد.  

 تحليلي بر اعتراضات ميرحسين موسوي
تا پايان روز راي گيري سه كانديداي مخالف احمدي نژاد 646 نامه اعتراضي 
را به شوراي نگهبان ارائه دادند و اعالم شد، اعتراض آنان به سرعت مورد بررسي قرار 
گرفت، حتي اگر اعتراضي به بي نظمي هاي  ايجاد شده در مكان راي گيري وجود داشت 
و امكان داشت روي نتايج انتخابات تاثير بگذارد. عالوه بر اين 10 درصد صندوق هاي 
 اخذ راي 8 روز پس از برگزاري انتخابات بازشماري شد كه در اين واقعه دوربين هاي 
 تلويزيوني و صدها نفر از معترضان حضور داشتند. اين در حالي بود كه در اين بازشماري 
هيچ نشاني از تفاوت در نتايج ديده نشد و كانديدايي كه نماينده وي در اين بازشماري 

حضور داشت)محسن رضايي(، سه روز بعد اعتراض خود را پس گرفت.  
با وجود اين، موسوي چنين مسائلي را در نظر نگرفت و با بيان ادعاهاي عجوالنه مسير 
حمالت لفظي خود را تغيير داد؛ ادعاهايي از قبيل اينكه نتايج انتخابات از پيش تعيين 
شده بود يا اينكه انتخابات بايد ابطال شود. بسياري از ادعاهاي جديد موسوي)از جمله 
ادعاهايي مبني بر وجود موسسات در سايه و سوءاستفاده آنها از قدرت(، مورد پذيرش 
حكومت قرار گرفت و با تحقيق در مورد اين ادعاها موافقت شد. با وجود اين موسوي به 
جاي ارائه مدارك و مستنداتي كه از وي درخواست شده بود، حاميان خود را به اعتراض 
و تظاهرات فراخواند، كه اين مسأله باعث شد حكومت عكس العمل شديد نشان دهد. 

برخي از اعتراضات و شكايت هاي  موسوي در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته اند.  

 مورد اول اعتراض:
 در برخي از مناطق ايران تعداد آراي اعالم ش�ده از تعداد واجدين 

شرايط راي دادن بيشتر بود 
 گزارش هاي  اوليه در اين مورد نشان داد، نتايج راي گيري در دو استان از سي استان 
ايران بيش از تعداد واجدين شرايط بوده است، اين مدركي بود كه موسوي به عنوان 
دليلي بر وجود تقلب در انتخابات ارائه داد. اين در حالي اس��ت كه موارد مشابهي در 
انتخابات پيشين كه در آنها تعداد بسياري شركت كرده بودند، ديده شده است. از جمله 

انتخابات خرداد 76 كه در آن محمد خاتمي كانديداي اصالح طلبان پيروز شد. 
راي دهندگان در ايران نام خود را ثبت نمي كنند. اگرچه تنها تعدادي از ناظرين غربي 
از اين مسأله آگاهي دارند. در انتخابات رياس��ت جمهوري ايران تمام افراد باالي 18 
س��ال مي توانند در هر پايگاه راي گيري در هر مكاني از ايران و حت��ي خارج از ايران 

آيا احمدي نژاد 
انتخابات را ربود؟

9 دليل »اريك بريل« حقوقدان آمريكايي 

براي عدم تقلب در انتخابات ايران

 بالفاصله پس از پايان انتخابات مناقشه برانگيز رياست 

جمهوري سال گذشته در ايران و اعرتاضات گسرتده پس 

از آن، بس��ياري تأكيد   مي كردند، نامرشوع بودن دولت 

ايران، فريادهاي دلريانه دادخواهي مردم و عالئم وجود 

سالح هاي  كشتار جمعي، تكه هاي  مختلف پازيل هستند 

كه مي توانند جناح هاي  مختلف س��يايس امريكا   را عليه 

ايران متحد كنند. هامن موقع امريكا   مي توانست رسانجام 

بر مسند قدرت در ايران بنش��يند و يك جهان ناسپاس و 

فاقد قدرت آينده نگري را از يك تهديد بالقوه نجات دهد، 

اما اكنون ديگر احتامل چنني حادثه اي بسيار بعيد است.  

آنهايي كه امروز ادعاي دزديده ش��دن آراي مردم را زير 

سؤال برده و با آن مخالفت مي كنند، كساين هستند كه به 

مخالفت با دموكرايس و ايجاد يك حكومت ديني خشن 

و جنايتكار متهم مي شوند. اين ها درست هامنند كساين 

هس��تند كه فريادش��ان در مورد دروغ بودن سالح هاي 

 كشتار جمعي پيش از حمله امريكا   به عراق در سال 2003 

به خامويش گراييد. 

 امروز اما سؤال اصيل اين است كه واقعاً چه كساين دشمن 

دموكرايس هستند؟
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بازنده حق 

اعرتاض در مورد 

نتايج انتخابات را 

دارد، اما فرد پريوز 

و كساين كه به وي 

راي داده اند نيز 

اين حق را دارند 

كه بر درست بودن 

انتخابات ارصار 

كنند
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شركت كنند.  اين در حالي است كه در 
انتخابات سال گذش��ته صدها هزار نفر 
از مردم ايران كه در مس��افرت داخل يا 
خارج از كش��ور بودند، در رأي گيري در 
پايگاه ه��اي  داخل و پايگاه ه��اي  ايجاد 
شده در 95 كشور جهان شركت كردند 
كه البته بسياري از آنها حامي ميرحسين 

موسوي بودند. 
به دليل اينكه هيچ ثبت رسمي در مورد 
ن��ام راي دهن��دگان در انتخابات وجود 
ندارد، ارزيابي آرا و نحوه ش��ركت افراد 
به طور قابل توجهي بستگي به اين دارد 
كه تع��داد واجدين ش��رايط راي دادن 
در هر منطقه )مخرج كس��ر تعداد رأي 
دهندگان( چگونه محاس��به مي ش��ود.

هرچه شمارش تعداد واجدين شرايط از 
صحت كمتري برخوردار باشد، احتمال 
افزايش تعداد آراي اضافي باالتر مي رود. 
برخي از آمار مستقل كه در مورد تعداد 
واجدين شرايط ارائه شده بود، بر اساس 
آمار س��ال 1385 كه از سوي مركز آمار 
ايران در مورد جمعيت ايران به دس��ت 
آمده بود، داده شده بود. اطالعات ديگر 
نيز بر اساس اطالعات شهري كه توسط 
يك پايگاه خبري ايران ارائه ش��ده بود، 
به دس��ت آمد.  وزارت كشور اعالم كرد، 
اطالعات آن بر اساس آمار ثبت شده تولد 
تنظيم شده است. اين در حالي است كه 
ديگر نهادهاي دولتي از آمار ارائه شده در 
انتخابات رياست جمهوري سال 2005 
استفاده كردند. موس��وي به طور دقيق 
مش��خص نكرد، از كدام منبع اطالعاتی 
براي بي��ان ادعاي خود اس��تفاده كرده 
اس��ت. ش��وراي نگهبان ادعا كرد، تمام 
آمارهاي ارائه شده نادرست است و تنها 
يك آمار در مورد تعداد واجدين شرايط، 
قانوني است و آن آماري است كه در مورد 

واجدين شرايط در كل كشور وجود دارد. 
آيا حقيقتاً تعداد آرای اخذ شده از تعداد 
واجدين ش��رايط در كل كش��ور بيشتر 
بود؟ اگرچه انتخابات رياست جمهوري 
88 ايران باالترين ميزان مشاركت مردم 
در انتخاب��ات را با مي��زان 85 درصد به 
ثبت رس��اند، اما نكته اينجاست كه اين 
ميزان زير 100 درصد و كمتر از ميزان 
مشاركت 98درصد مردم در همه پرسي 
سال 58 در مورد استقرار نظام جمهوري 
اسالمي در ايران بوده است. عالوه بر اين 
ميزان شركت راي دهندگان در انتخابات 
به وس��عت منطقه راي گيري بس��تگي 
دارد. ب��راي مث��ال وجود دانش��جويان، 
سربازان و همچنين مس��افران در يك 
شهر كوچك بسيار بيش��تر از يك شهر 
بزرگ يا يك استان روي نتيجه انتخابات 
تاثير خواهد گذاشت. اگر چه بسياري از 
پايگاه هاي امريكا   بعده��ا اعالم كردند، 
در هيچ يك از اس��تان هاي  ايران تعداد 
آرا از تع��داد واجدين ش��رايط بيش��تر 
نبود، اما وزارت كش��ور ايران اعالم كرد، 
در 48 ش��هر كوچك ايران تع��داد آرا از 
100درصد بيشتر بوده است. آمار آراي 
اضافي در برخي مناطق ش��هري نيز باال 
بوده است. همچنين وزارت كشور اعالم 
كرد ك��ه براي مث��ال در منطق��ه اعيان 
نش��ين ش��ميران كه حامي ميرحسين 
موسوي بوده اند، تعداد آرا 13 برابر تعداد 
واجدين شرايط راي دادن در اين منطقه 
بوده اس��ت، كه اين مقدار در انتخابات 

سال 2005، 8 برابر بود.  
مخلص كالم اينكه آراي اضافي مدت ها 
است در ايران مطرح است.  اين مسأله در 
انتخابات 88 به اين دليل خبرساز شد كه 
در اين انتخابات تعداد شركت كنندگان از 
شركت كنندگان در انتخابات برگزار شده 

در سال هاي پيش بيشتر بود. اين 
به اين معنا نيست كه در انتخابات 
اين دوره تقلب صورت گرفته است، 
البته بي اس��اس بودن ادعاي آراي 
اضافي نيز به معناي فراموش كردن 
بحث تقلب در انتخابات نيست. با 
وجود اين در اي��ران قرار دادن يك 
صندوق راي گيري در بيش از يك 
مكان كار آساني نيست.  مسؤوليت 
ايجاد اعتم��اد و اطمينان در مورد 
صحت انتخابات در ايران بر عهده 
شوراي نگهبان است، نهادي كه بر 
فعاليت هاي  انتخاباتي وزارت كشور 
نظارت دارد. بدون در نظر گرفتن 
اين نكته كه بسياري از مردم ايران 
به هيچ يك از اي��ن دو نهاد اعتماد 
ندارند، كانديداها مي توانند در هر 
مكان اخذ راي يك نماينده داشته 
باشند)موسوي 40676 نماينده در 
پايگاه هاي  اخذ راي داش��ت(، تا به 
طور دقيق بر انتخابات نظارت كنند 
تا از بابت صحت انتخابات اطمينان 

داشته باشند.  
هر راي دهنده بايد در روز انتخابات 
يك كارت شناسايي)شناسنامه( كه 
داراي عكس، اثر انگش��ت و شماره 
شناس��نامه منحصر ب��ه خود وي 
است، به همراه داش��ته باشد. نام و 
شماره شناس��نامه راي دهنده در 
كامپيوتر ثبت مي ش��ود و در محل 
اخ��ذ راي و همچنين در برگه اخذ 
راي نوشته مي شود. پيش از نوشتن 
راي، راي دهنده بايد اثر انگش��ت 
خ��ود را روي انته��اي برگ��ه ثبت 
كند، كه اين بخ��ش برگه از محل 
نوشتن راي جدا و به يك صندوق 
ديگر انداخته مي ش��ود. با توجه به 

اين مسأله ديگر تش��خيص اينكه 
راي دهنده به چه كسي راي داده 
است غيرممكن مي شود. همچنين 
شناس��نامه تمامي راي دهندگان 
ممهور مي ش��ود تا ديگ��ر نتوانند 
در همان انتخابات ش��ركت كنند. 
براي ه��ر دوره از انتخابات نيز يك 
مهر منحصر به ف��رد در نظر گرفته 
مي شود تا كاركنان محل اخذ راي 
بتوانند به آساني در لحظه بررسي 
شناسنامه افراد اين مهر را شناسايي 

كنند.  
تم��ام اين مس��ائل تح��ت نظارت 
كامل نمايندگان كانديداها انجام 
مي ش��ود.  نماين��دگان ش��وراي 
نگهبان، نمايندگان وزارت كشور، 
نماين��دگان دادس��تاني مناطق، 
پليس محلي و نماين��دگان مردم 
نيز به عن��وان ناظ��ر در محل هاي 
 اخ��ذ راي حضور دارند.  بس��ياري 
از محل هاي  اخ��ذ راي در مدارس 
وجود دارن��د، جايي ك��ه معموال 
معلمان محلي به عنوان مس��ؤول 
شعبه فعاليت مي كنند.  همچنين 
14 نفر يا تعداد بيشتري از افراد به 
طور كامل و در تمام س��اعات روز 
تمام فعاليت ه��اي  انتخاباتي را در 
هر پايگاه كنترل مي كنند. اين افراد 
خالي بودن صندوق راي را پيش از 
آغاز انتخابات بررس��ي و سپس آن 
را مهر و موم مي كنند. اين افراد در 
تمام طول روز راي گيري بر بررسي 
مدارك شناس��ايي رأي دهندگان، 
درياف��ت برگ��ه راي و حض��ور 
راي دهنده در يك مكان خصوصي 
براي نوشتن راي، نظارت مي كنند. 
همچنين اين افراد بر اين مسأله كه 

هميشه در 

انتخابات يك فرد 

معرتض و نااميد 

است ، اما اين 

دموكرايس است، 

نه تقلب. اثبات 

تقلب نياز به 

مدرك دارد، نه 

نااميدي، ترديد و 

يا ابراز تعجب 
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هر فرد بيش از يك راي در صندوق 
نيندازد، نظارت كامل دارند.  

پس از پايان راي گيري، صندوق ها 
باز و ش��مارش آرا آغاز مي ش��ود و 
تع��داد برگه ه��اي  راي ب��ا تعداد 
ت��ه برگ ه��اي  موج��ود در محل 
راي گي��ري مقايس��ه مي ش��ود تا 
از بابت يكس��ان بودن تع��داد آنها 
اطمينان حاصل ش��ود. اگر تعداد 
ته برگ ها از تع��داد برگه هاي  راي 
بيشتر باشد، تمام راي ها شمارش 
خواهد شد و اين مسأله در گزارش 
مربوط به انتخابات درج مي ش��ود. 
در صورتي كه تع��داد برگه ها از ته 
برگ ها بيش��تر باش��د، اين مسأله 
در گزارش آورده مي ش��ود و آراي 
اضافي پيش از شمارش آرا به طور 

تصادفي از بين مي روند.  
ناظران بر نظارت خود تا زماني كه 
صحت شمارش آرا تأييد شود، ادامه 
مي دهن��د. مقام��ات برگزاركننده 
انتخابات هر راي را بررسي مي كنند 
تا در اين مورد ك��ه راي دهنده نام 
فرد مورد نظر را به درستي نوشته 
است، مطمئن شوند. راي نهايي هر 
كانديدا و آراي باطله روي يك فرم 
دولتي با نام فرم 22 نوش��ته و اين 
فرم ها توسط مقامات برگزاركننده 
و ناظران امضا مي شود. در صورتي 
كه نماينده يك كانديدا با شمارش 
آرا مخالف باش��د، اين برگه را امضا 
نمي كن��د. برگه م��ورد نظر پس از 
امضا در داخل صن��دوق انداخته و 
صندوق مهر وموم مي شود.  سپس 
اين صندوق به فرمانداري منطقه 
برده مي شود تا زمان مورد نظر براي 

اعالم رسمي فرا برسد.  
صن��دوق راي هرگ��ز ب��ه وزارت 
كش��ور فرستاده نمي ش��ود، حتي 
اگر بازش��ماري شود. بس��ياري از 
افراد به اش��تباه فك��ر مي كنند كه 
تم��ام 45692 صن��دوق راي در 
انتخابات 88 با اس��كورت پليس و 
ناظران به تهران و ساختمان وزارت 
كشور برده شده است. حتي برخي 
از افراد همين مس��أله را به عنوان 
دليل وج��ود تقل��ب در انتخابات 
بي��ان مي كنن��د، همچنين بحث 
ممنوعيت حضور ناظران موسوي 

در اين اسكورت نيز به عنوان دليل 
تقلب بيان شده است.  

اين در حالي است كه تنها فرم هاي 
 امضا ش��ده كه حاوي تعداد آراي 
هر كانديدا و آراي باطله هس��تند، 
به وزارت كش��ور در تهران ارسال 
مي ش��وند، عالوه بر اين يك كپي 
از اين فرم 22 به ناظران و اطالعات 
موجود در آن نيز به نهادهاي دولتي 
محلي كه نمايندگان كانديداها نيز 
در آن حضور دارند، ارسال مي شود.  
براي اينكه صحت نحوه سازماندهي 
فرم مذكور در انتخابات تأييد شود، 
اطالع��ات مرب��وط ب��ه انتخابات 
مستقيماً به وزارت كشور با حضور و 
نظارت نمايندگان كانديداها ارسال 

شد. 
توضيحات��ي ك��ه دولت اي��ران در 
مورد بيش��تر بودن آرا از واجدين 
ش��رايط در برخ��ي مناط��ق ارائه 
داد، دقيقاً  هم��ان توضيحاتي بود 
كه دولت هاي  قبل��ي در اين مورد 
ارائ��ه مي دادند.  ه��ر ايراني باالی 
18 س��ال در هر جايي در جهان يا 
ايران مي تواند در انتخابات شركت 
كند. اين توضيح ت��ا حد زيادي در 
اخبار رس��انه ها در مورد انتخابات 
اخير ناديده گرفته شد. بسياري از 
رسانه ها اعالم كردند، دولت به وقوع 
اش��تباه در انتخابات اعتراف كرده 
است. حتي علي انصاري كارشناس 
ايراني مدعي است، دولت به مفقود 
شدن 3 ميليون راي مردم اعتراف 
كرده اس��ت. اين مس��أله به بيانيه 
وزارت كشور اش��اره دارد كه اعالم 
كرد، در 48 ش��هر كوچ��ك تعداد 
آرا از تعداد واجدين شرايط بيشتر 
بوده است. سخنگوي وزارت كشور 
در اين ب��اره اظه��ار داش��ت، آراي 
اضافي در اي��ن دوره، از دوره هاي 
 پيشين بسيار بيش��تر بود، به اين 
دليل كه مي��زان ش��ركت در اين 
دوره باال بود. اين مسأله نمي تواند 
به معن��اي تقلب باش��د، حتي اگر 
قرار بود تقلبي ص��ورت گيرد، باز 
هم نتايج آرا به همين صورت بود. 
اين سخن پاياني سخنگوي وزارت 
كشور ايران مي تواند افراد را راضي 
كند، اما برخي افراد از اين اظهارات 

سخنگو به عنوان كورسوي اميدي براي خود استفاده و تنها به واژه 3 ميليون راي گم 
شده تأكيد   مي كنند. 

اين در حالي اس��ت كه برخ��ي تحليلگ��ران تنها ب��ر نگراني هاي  موج��ود در مورد 
بي نظمي هايي كه باعث مفقود شدن اين 3 ميليون راي شد، تأكيد   مي كنند. براي مثال 
دكتر انصاري در اين باره مي گويد: 3 ميليون راي گم ش��ده، راي كمي نيست، اما اين 
راي ها از بين نرفته يا مفقود نشده است، بلكه از موسوي دزديده و به احمدي نژاد داده 
شده است. اگر اين مسأله درست باشد، راي احمدي نژاد 21/5 ميليون و راي موسوي 
16 ميليون خواهد شد. حتي در اين حالت هم ميزان راي احمدي نژاد از 19/5ميليون 
كه 50 درصد كل آراست، بيشتر خواهد بود. با توجه به اين مسأله هيچ شكي نخواهد 
بود كه بسياري از سوءتعبيرها از بين خواهد رفت. سخنگوي شوراي نگهبان در مورد 
اين مسأله عكس العملي نشان نداد و نس��بت به آن بي اعتنايي كرد، اين در حالي بود 
كه اظهارات وي تعجب بس��ياري را در جهان برانگيخت. وي در اين باره گفت: ادعاي 
كانديداها مبني بر اينكه آراي اضافي در بيش از 80 يا 170 شهر وجود داشته است، 

ادعايي نادرست است، اين مسأله تنها در مورد 50 شهر اتفاق افتاده است. 
به بيان ديگر چنين تحليلگراني اين مس��أله را به اين ص��ورت تعبير مي كنند، كه 3 
ميليون راي موسوي دزديده و به احمدي نژاد داده شده است و دولت نيز به اين سوال 
پاسخ نمي دهد و نسبت به اين مسأله بي اعتناست.  اين در حالي است كه موسوي از 
اين هم فراتر رفت و اعالم كرد كه دولت ايران با بي شرمي مسأله تقلب در انتخابات را 

در كنفرانس خبري اعالم كرد. 

اين در حالي است كه دولت ايران هرگز به مس��أله تقلب در انتخابات اعتراف و هرگز 
اعالم نكرد كه راي مردم گم شده است. همچنين هيچ مدركي مبني بر وجود تقلب 
در 48 شهري كه تعداد آرا از تعداد واجدين شرايط بيشتر بود، وجود نداشت.  بسياري 
از حاميان موس��وي ادعا مي كردند، در برخي از صندوق ها تعداد آرا به قدري زياد بود 
كه راي ها در صندوق به زور چپانده ش��ده بود.  با وجود اين هيچ ي��ك از اين افراد به 
ياد نمي آورد كه اين مسأله در كدام صندوق و توسط چه كسي و چگونه اتفاق افتاده 
اس��ت؛ يا اين ادعا كه برخي از افراد چندين بار راي داده بودند، اين در حالي است كه 
هيچ يك از 40000 نماينده موس��وي در صندوق ها چنين ادعاي��ي را تأييد نكردند. 
چنين ادعاهايي هيچ پايه و اساس درستي نداشت، ولي باعث شد كه برخي افراد قانون 
انتخابات ايران را در مورد اينكه هر فردي در هر جاي��ي مي تواند راي دهد، فراموش 

كنند. 

 مورد دوم اعتراض:
نتايج اعالم شده توس�ط پايگاه هاي  محلي اخذ راي، از قبل توسط 

مقامات وزارت كشور به اين پايگاه ها اطالع داده شده بود  
موسوي بر اين مسأله اصرار داشت كه پايگاه هاي  محلي اخذ راي نتايج اعالم شده در 

هيچ مدركي مبني بر وجود تقلب در 48 ش�هري كه تعداد آرا از تعداد واجدين شرايط بيشتر بود، وجود نداشت.  
بسياري از حاميان موسوي ادعا مي كردند، در برخي از صندوق ها تعداد آرا به قدري زياد بود كه راي ها در صندوق 
به زور چپانده شده بود.  با وجود اين هيچ يك از اين افراد به ياد نمي آورند كه اين مسأله در كدام صندوق و توسط 
چه كسي و چگونه اتفاق افتاده است؛ يا اين ادعا كه برخي از افراد چندين بار راي داده بودند، اين در حالي است كه 
هيچ يك از 40000 نماينده موسوي در صندوق ها چنين ادعايي را تأييد نكردند. چنين ادعاهايي هيچ پايه و اساس 
درستي نداشت، ولي باعث شد كه برخي افراد قانون انتخابات ايران را در مورد اينكه هر فردي در هر جايي مي تواند 

راي دهد، فراموش كنند.

ادعايي كه كسي نتوانست ثابت كند

اين براي 24 

ميليون نفري كه 

به احمدي نژاد 

رأي دادند، 

عادالنه نيست 

كه يك كانديداي 

شكست خورده 

انتخابات را 

بدون هيچ دليل  
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27 ش��هریور 88- برگزاری راهپیامیی روز قدس و حضور تفرقه افکنانه فرقه سبز در این 

راهپیامیی با شعارهاي عجيب و غريب و زاويه دار با آرمان هاي  امام

1 مهر 88-نامه استفتاءگونه مريحسني به منتظري درباره حوادث انتخابات و پاسخ منتظري

انتخابات محل خود را از وزارت كشور دريافت كرده بودند. همچنين اين ادعا مطرح شد 
كه فهرست بندي راي ها در اتاق هاي  در بسته انجام شده است و نمايندگان كانديداها 
از حضور در اين اتاق منع شده بودند. البته شوراي نگهبان با تكذيب اين مسأله اعالم 
كرد كه نمايندگان كانديداها در ساعت 6 صبح روز بعد از انتخابات محل شمارش آرا 
را ترك كردند. همانطور كه در ادامه مشخص خواهد شد، نيازي به بررسي دقيق اين 

تكذيب براي فهميدن صحت آن نيست.  
بسياري از اين ادعاها توسط افرادي مطرح شده كه اطالعي از وظيفه وزارت كشور در 
مورد شمارش آرا ندارند و نمي دانند كه وزارت كشور آرا را نمي شمارد، بلكه شمارش 
آرا در پايگاه هاي  اخذ راي توس��ط مقامات محلي و با حضور ناظران انجام مي ش��ود، 
وزارت كشور تنها وظيفه دارد آرا را بر اساس شهرستان، استان و كشور جدول بندي 
كند. البته با وجود اين باز هم احتمال تقلب وجود دارد. فرض كنيم كه ادعاي حاميان 
موسوي مبني بر اينكه تمام مقامات وزارت كشور در چنگال احمدي نژاد اسير بودند، 
درست باشد، در اين صورت مقامات وزارت كشور ممكن بود كه نتايج جعلي را در مورد 
انتخابات ايجاد كنند تا نشان دهند كه احمدي نژاد اكثريت آرا را به دست آورده است.  
اين مسأله دقيقاً همان چيزي است كه حاميان موسوي ادعا مي كنند. حتي برخي از 
اين افراد اعالم مي كنند كه اصاًل هيچ رايي شمرده نشده است. براي مثال علي انصاري 
مي گويد: من فكر نمي كنم راي ها واقعاً شمرده ش��ده باشد. هرچند اثبات اين مسأله 
بسيار مشكل است. اين در حالي است كه بس��ياري از حاميان موسوي نيز اظهاراتي 

مشابه انصاري دارند. 
عجيب آن كه هر نوع بدجنسي حاميان موس��وي در مورد نتايج انتخابات، براي وي 
نوعي توفيق اجباري بوده است. وي از اين طريق فرصت اين را پيدا كرد كه موضع خود 
را به اثبات برساند. براي اولين بار در طول تاريخ جمهوري اسالمي ايران، وزارت كشور 
ايران در انتخابات سال گذشته آراي تمام كانديداها را در هر صندوق به طور تفكيك 
شده اعالم كرد. اين مسأله كار موسوي را آس��ان تر كرد.  وي به مدركي نياز داشت تا 
بتواند اعالم كند كه آراي اعالم شده در صندوق ها توسط وزارت كشور با نتيجه اعالم 
شده در فرم 22 كه توسط نماينده هاي  وي تأييد شده بود، مغايرت داشت. مطالبي كه 
در ادامه مي آيد، به آساني نشان خواهد داد كه چنين ادعايي نمي تواند بحث تقلب در 

انتخابات را ثابت كند.  

 روند شمارش آرا
شايد بتوان گفت، دو مرحله ش��مارش آرا،  مهم تر ين عامل برانگيخته شدن 
اعتراضات در مورد انتخابات اخير ايران بود.  در هر پايگاه راي گيري پس از پايان يافتن 
راي گيري راي ها شمرده و در فرم 22نوشته مي شود.  اين مسأله در حضور نمايندگان 

كانديداها، نماينده وزارت كشور و 
شوراي نگهبان انجام مي شود. اين 
فرم ها محرمانه هس��تند و نتيجه 
آنها به رسانه ها و كانديداها اعالم 
نمي شود.  در عوض در مرحله دوم 
روند ش��مارش آرا اي��ن فرم ها به 
وزارت كشور ارس��ال مي شود، در 
آنجا فرم ها جمع بندي و نتايج آنها 
روي فرم 28 كه مخصوص اعالم 
راي استان هاست، نوشته مي شود.  
اما از آنجا ك��ه در اين مرحله هيچ 
نظارتي ص��ورت نمي گيرد، هيچ 
راهي براي اينك��ه بتوان فرم هاي 
 22 و 28 را از نظر مطابقت بررسي 
كرد، وجود ندارد. ب��ه بيان ديگر، 
وزارت كشور و شوراي نگهبان اين 
امكان را داشتند كه پيش از اعالم، 

نتايج آرا را تغيير دهند.  
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه چنين 
امكان��ي در تمام��ي انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري اي��ران وجود 
داشت. به اين صورت كه بالفاصله 
پس از اعالم گزارش فرم 22 از يك 
پايگاه اخذ رای به وزارت كش��ور، 
اي��ن وزارتخانه می توانس��ت تنها 
بخش كوچك��ی از اطالعات فرم 
22 را به فرم 28 منتقل كند. هيچ 
راهی برای بررسی فرم 28 وجود 
نداش��ت، زيرا هيچ بخشی از فرم 
22 منتشر نمی شد و نمايندگان 
كانديداها نمی توانس��تند بر روند 
جدول بندی وزارت كشور نظارت 
كنند و تنها می توانستند از گزارش 
شمارش آرا در محل های اخذ رای 

آگاه شوند.  
اي��ن مس��أله در انتخابات س��ال 
گذشته تغيير كرد.  وزارت كشور 
جزئيات بيش��تری را در گزارش 
خود اضافه ك��رد. در اين گزارش 
به جای اين كه تنها تفكيك رای 
در اس��تان و منطقه انجام ش��ود، 
تفكيك رای در هر صندوق انجام 
شد. برای نخستين بار امكان اين 
كه محتوای ف��رم 22 با محتوای 
گزارش وزارت كشور مقايسه شود، 
به وجود آمد. شورای نگهبان ادعا 
كرد، از موسوی خواسته است هر 
مدركی را كه در م��ورد تقلب در 
اختيار دارد، ارائه ده��د، اما هيچ 
مدركی از سوی وی ارائه نشد. وی 
هيچ صحبتی در اي��ن مورد نكرد 
و هيچ مدركی در م��ورد اختالف 
ش��مارش آرا در صندوق ه��ا ارائه 
نداد. حت��ی اگر ادعای موس��وی 
در م��ورد اين ك��ه ه��زاران نفر از 
نماين��دگان وی از حضور در پای 
صندوق ها منع ش��دند، درس��ت 
باشد، باز هم 40000 نماينده وی 
در محل های اخذ رای در سراسر 
ايران بودند و شمارش آرا را تأييد 
كردند.  شورای نگهبان اعالم كرد، 

مدارك مربوط به اين مسأله را در 
اختيار دارد و در صورت لزوم اين 
مدارك را به رسانه ها خواهد داد تا 

به اطالع عموم برسد.  
با توجه به اي��ن كه اطالعات مورد 
نياز برای مقايس��ه ش��مارش آرا 
وجود داشت، سكوت موسوی در 
اين زمينه تنها دو دليل می تواند 
داشته باشد؛ يا اين كه هيچ تقلبی 
صورت نگرفته يا اين كه هيچ فردی 
تمايل ندارد خود را با بررسی اين 

مسأله به زحمت اندازد. 
برای اي��ن كه احتم��ال دوم بهتر 
درك ش��ود، بايد اش��اره شود كه 
اگر كس��ی بخواهد بحث تقلب را 
بررس��ی كند، بايد در هر صندوق 
رای مقايس��ه را انج��ام ده��د، يا 
دست كم در چندين هزار صندوق 
اين كار را انج��ام دهد. در صورتی 
كه شمارش آرا درست بوده باشد، 
نشان دهنده اين اس��ت كه هيچ 
تقلبی توسط وزارت كشور صورت 
نگرفته است. در اين ميان تنها يك 
احتمال می ماند و آن اين است كه 
در صندوق هايی ك��ه نمايندگان 
موسوی حضور نداش��تند، تقلب 
صورت گرفته است، در اين صورت 
می ت��وان مقايس��ه ای را بين اين 
صندوق ه��ا ب��ا صندوق هايی كه 
نمايندگان وی حضور داش��تند، 
انجام داد كه در بخش بعدی به آن 

پرداخته می شود.  
در اين جا سؤالی مطرح می شود و 
آن اين است كه آيا اين مقايسه ها 
انجام نشده است؟ زمانی كه وزارت 
كشور آمار رسمی را منتشر كرد، 
آيا حتی يك ناظر در سراسر كشور 
وجود داشت كه كپی فرم 22 را كه 
در اختيار داش��ت، با نتيجه اعالم 
شده وزارت كشور مقايسه نكرده 
باش��د؟ و در صورتی كه مقايس��ه 
نش��ان م��ی داد، اختالفاتی ميان 
فرم مورد نظر و نتيجه اعالم شده 
وجود دارد، آي��ا ممكن بود، حتی 
يك مورد از اين اختالف توس��ط 
نمايندگان موسوی اعالم نشود؟ 
پاسخ به هر دو سؤال منفی است.  
نهايتاً اين كه آيا ممكن است برخی 
نمايندگان موسوی توسط حاميان 
احمدی نژاد فريب خورده باشند؟ 
اگرچه اين احتم��ال را نمی توان 
به طور كامل رد كرد، اما احتمال 
آن بسيار كم اس��ت و موسوی نيز 
هيچ گزارش��ی در اين زمينه ارائه 
نكرده اس��ت. فردی كه به عنوان 
نماين��ده كاندي��دا در محل اخذ 
رای حاضر اس��ت، باهوش، زيرك 
و آموزش ديده اس��ت و می تواند 
نشانه های تقلب را تشخيص دهد. 
همچني��ن نمی توان ادع��ا كرد، 
برخی تقلب های ص��ورت گرفته 

بسياري از اين 

ادعاها توسط 

افرادي مطرح 

شده كه اطالعي 

از وظيفه وزارت 

كشور در مورد 

شامرش آرا ندارند 

و مني دانند كه 

شامرش آرا در 

پايگاه هاي 

 اخذ راي توسط 

مقامات محيل و 

با حضور ناظران 

انجام مي شود
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ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

 2 مهر88-رهرب انقالب در ديدار اعضاي مجلس خربگان رهربي: توطئه

برنامه ريزي شده پس از انتخابات به سمت طراحان آن كامنه كرد

 4 مهر 88- انتشار جزييات جديد از شام محرمانه سوروس و خامتي

حتی توسط باهوش ترين ناظران هم قابل تشخيص نيستند.  فعاليت های 
صورت گرفت��ه در محل های اخ��ذ رای دارای پيچيدگی نيس��تند و برای 
نظارت بر آنها نيز مش��كلی وجود ندارد.  با توجه به اين كه حتی يك ادعا 
مبنی بر فريب نمايندگان كانديداها بيان نشده است، بحث تأييد شمارش 
آرا توسط اين نمايندگان دليل كافی برای اين مسأله است كه شمارش آرا 

صحيح بوده است.  

 مورد س�وم اعتراض: نماين�دگان موس�وی از حضور در 
محل های اخذ رأی منع شدند

در روز انتخابات، ناظران موسوی به اين مسأله معترض بودند كه از حضور 
در محل رای گيری در زمان مهر و موم ش��دن صندوق ها منع شده بودند.  
اگرچه سه روز بعد موسوی ادعا كرد، اين مس��أله در بسياری از محل های 
اخذ رای رخ داده است، اما وی به طور دقيق مشخص نكرد كه در كجا اين 
اتفاق افتاده است.  شورای نگهبان اعالم كرد، ممكن است برخی نمايندگان 
موسوی به دليل تاخير در رسيدن، موفق به ديدن مهر و موم كردن صندوق 
نشده باشند. به طوری كه برخی از آنها يك يا دو ساعت پس از آغاز اخذ رای 
به محل رسيده اند.  نيازی نبود كه مقامات برگزاری انتخابات، رأی دهندگان 
را نگه دارند تا ناظران تاخير كرده موسوی از راه برسند و البته اين كار را هم 

نكردند.  داليل زير برای پذيرفتن اين مسأله كافی است.  
قوانين انتخابات مشخص كرده اس��ت، هر كانديدا بايد نمايندگان خود را 
روز قبل از انتخابات برگزيند، كه هر كانديدا ه��زاران نفر را انتخاب كرده 
بود)موس��وی 40676 نفر، احمدی نژاد 33058 نفر، كروبی 13506 نفر 
و رضايی 5421 نفر(. موس��وی به اين مس��أله اعتراض داشت كه 73 نفر 
از نمايندگان وی در روز انتخابات از حضور در محل اخذ رای منع ش��دند، 
همچنين در روزهای پيشين نيز 5016 نفر از نمايندگان پيشنهادی وی 
مورد تأييد قرار نگرفته بودند.  شورای نگهبان در اين باره اعالم كرد، هيچ 
يك از 73 نماينده مورد ادعای موسوی توس��ط وی معرفی نشده بودند و 
همچنين هيچ يك از 5016 نفر ديگر فرم درخواست را ارائه نكرده بودند. بار 

ديگر بايد گفت، داليل برای پذيرش اين مسأله كافی است.  
نكته آخر اين كه موسوی ادعا كرد، نمايندگان وی حق نداشتند با هيچ يك 
از 14294 صندوق سيار اخذ رای همراه باشند، اين صندوق های سيار در 
انتخابات های پيشين به روستاها، بيمارستان ها، زندان ها و ديگر مناطقی كه 
افراد توانايی حضور در يك محل اخذ رای ثابت را نداشتند، می رفتند.  قوانين 
انتخابات در مورد صندوق های سيار نيز مانند صندوق های ثابت است، و اين 
صندوق ها نيز بايد برای شمارش به يك مكان ثابت منتقل شوند.  با وجود 
اين باز هم در صندوق های س��يار كه نمايندگان موسوی حضور نداشتند، 

احتمال تقلب وجود داش��ت.  اما داليل زير برای رد اين موضوع كافی است.  اعتراض 
موسوی به اين مسأله باعث شد وی بتواند فرصت ديگری را برای اثبات ادعای خود به 
دست آورد. اما نكته اين جاست كه اگر درصد رای احمدی نژاد در صندوق های سيار 
از صندوق های ثابت بيشتر بود، در اين صورت تحليلگران بی طرف به صحت انتخابات 
شك می كردند.  حتی اكنون نيز می توان اين مقايسه را انجام داد.  اگرچه هيچ يك از 
صندوق های سيار و ثابت از لحاظ آماری يكسان نيستند، اما كارشناسان آمار می توانند 
اين مقايسه را انجام دهند. هر نوع ابهامی در نتيجه می تواند ادعای موسوی را اثبات 

كند، و هر نشانی از تقلب ديده شود، می توان در مورد آن تحقيق كرد.  

 يك نگاه دقيق تر به اين ادعا
حتي اگر تمام ادعاهاي ناظران درست باشد، ده ها هزار نماينده موسوي در 
پاي صندوق هاي  راي حضور داشتند كه البته هيچ يك از آنها ادعايي در مورد نادرست 
بودن آرا نداشتند.  برخي حاميان موسوي كاماًل بر اين مسأله تأكيد   مي كنند كه حتي 
نمايندگان ثبت نام شده موس��وي نيز اجازه نظارت را نداش��تند.  اما اين ادعا روشن 
نمي كند كه آيا تمام نماينده هاي  موسوي از نظارت بر شمارش آرا منع شده بودند و 
يا فقط تعدادي از آنها، عالوه بر اين، اين ادعا مشخص نمي كند كه اين ممنوعيت در 
كدام حوزه هاي  راي گيري اتفاق افتاد.  در صورتي كه موسوي مكان وقوع اين مسأله 
را مشخص نكند، امكان بررسي صحت اين ادعا وجود ندارد.  در كدام حوزه اخذ راي، 
نماينده موسوي به طور كامل از نظارت بر مهر و موم كردن صندوق راي، منع شده بود؟ 
در كدام حوزه نماينده وي از تأييد نتايج ش��مارش آرا امتناع كرد؟ نمايندگان وي در 
كداميك از صندوق هاي  سيار اجازه همراهي با صندوق را نداشتند؟ اگر ادعاي موسوي 

درست است، وي بايد اين اطالعات و مدارك را در اختيار داشته باشد. 

  مورد چهارم اعتراض: تعداد آرا و درصد رأي كسب شده احمدي نژاد 
نشان دهنده شك برانگيز بودن يكپارچگي در آراست

برخي از حاميان موسوي ادعا كردند، كاهش تنوع در آرا در استان ها نشان دهنده وجود 
تقلب بوده است. اين اتهام ترفندي براي مطرح كردن بحث وجود تقلب 35 درصدي 
در شمارش آرا بوده است. در واقع اين ادعا مطرح شده است كه كاهش تنوع در ميزان 
آراي كانديداها در اس��تان هاي  مختلف نشان دهنده تقلب اس��ت. هر فردي كه تنها 
اطالعات كمي از رياضي داشته باشد، به خوبي مي داند كه انحراف معيار هر عدد براي 
100 درصد از باال به پايين به طور متوسط افزايش مي يابد )براي مثال در حد، زماني 
كه متوسط عدد 100 درصد است، انحراف معيار صفر خواهد بود(.  بنابراين از آنجا كه 
نرخ شركت در انتخابات 35 درصد نسبت به انتخابات گذشته افزايش يافته بود، كاماًل 

واضح است كه انحراف معيار اين عدد 23درصد خواهد بود. 
عالوه بر اين در حالي كه گستره استاني در انتخابات اخير كاهش يافته بود)دليل اين 
مسأله در ادامه توضيح داده خواهد شد(، بنابراين انحراف معيار مربوط به استان ها از 

با توجه به 

اين كه حتي يك 

ادعا مبني بر 

فريب منايندگان 

كانديداها بيان 

نشده است، 

بحث تاييد 

شامرش آرا توسط 

اين منايندگان 

دليل كايف براي 

اين مسأله است 

كه شامرش آرا 

صحيح بوده 
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و 63 تا 99 درصد متغير بوده است. 

البته حاميان موس��وي اين ادعا را نيز مطرح مي كنند كه باال بودن آراي احمدي نژاد 
نش��ان دهنده وجود ابهام در يكپارچگي آرا در استان هاي  مختلف بوده است.  اما اين 
احتمال نيز بسيار كم است، به اين دليل كه تنوع بسيار كمي در تعداد آراي احمدي نژاد 
به جز دو مورد وجود دارد. اين در حالي است كه در انتخابات گذشته اين تنوع در همه 

جا پراكنده و نامنظم بود.  

 شگفتي مقاله نويس مجله »تايم«
حمايت از احمدي نژاد در سراس��ر كشور به طور ش��گفت انگيزي از ثبات و 
استواري برخوردار بود، و اين يك تغيير واقعي نسبت به انتخابات پيشين بود، كه در آن 

كانديداها در مناطق مختلف از ميزان حمايت هاي  متفاوتي برخوردار بودند.  
البته اين مس��أله بر اثر شمارش آرا مشخص نش��د، بلكه افزايش درصد آراي استاني 
احمدي ن��ژاد از 44درصد به 77درصد اين مس��أله را مش��خص كرد. ع��الوه بر اين 
يكپارچگي آراي احمدي نژاد از 13- درصد در س��ال 84 به 35+ درصد در س��ال 88 

افزايش يافته بود.  
 نويسنده مجله تايم در مقاله خود در اين زمينه آورده است: احمدي نژاد در سال 84 
به سختي در دور دوم انتخابات پيروز شد، در صورتي كه نتايج انتخابات اخير قانوني و 
صحيح باشد، اين مسأله نشان دهنده اين است كه هفتاد درصد مردم ايران در چهار 
سال گذشته محافظه كارتر شده اند.  احمدي نژاد در سال 84 با سختي 16 درصد آرا 
را در قبال 22 درصد راي هاشمي رفسنجاني به دست آورد.  اين در حالي است كه در 

انتخابات اخير كار وي براي كسب راي از دوره پيش آسان تر بوده است.  
نويس��نده ديگري در اين باره مدعي ش��د يكپارچگي موجود در آراي احمدي نژاد به 
دليل وجود تنوع در شرايط اقتصادي و اجتماعي در كشور، شبهه انگيز بوده است. باور 
كردن وجود همبستگي 98 درصدي در آراي احمدي نژاد در مناطقي كه داراي تنوع 
فراوان در مسائل اقتصادي و اجتماعي بوده اند، كمي مشكل است.  البته اين نويسنده 
هيچ مدركي براي اين ادعاي خود نياورده اس��ت و به همين دلي��ل ادعاي وي مورد 
قبول نيس��ت. احمدي نژاد تنها 34 درصد آرا را در شمال تهران)شميران( كه مكاني 
اعيان نشين اس��ت، به دس��ت آورد. در حالي كه وي در جنوب تهران كه فقير نشين 
است)پاكدشت و اسالمشهر(، 72 درصد آرا را كسب كرد. 80 درصد از آراي موسوي از 
استان هاي  غير فارسي زبان به دست آمده است. اين در حالي است كه احمدي نژاد در 
اين باره موفقيتي قابل توجه به دست آورده است. وي در تمام مناطق كشور كه در آن 

تنوع اقتصادي پايين بود، راي بااليي آورده است. 
مسأله ديگري كه تحليل گران مطرح مي كنند، اين است كه به چه دليل درصد آراي 
احمدي نژاد در هيچ يك از مراحل ش��مارش آرا تغيير نكرده اس��ت. براي اين مسأله 
پاسخ هاي  زيادي مي توان داد. پاسخ اول كه ساده ترين پاسخ است، اين است كه آراي 
اعالم شده احمدي نژاد از پنج ميليون راي شمرده شده در شب انتخابات)كه در پاسخ 
به ادعاي پيش از موعد موسوي مبني بر پيروزي در انتخابات بود(، بيش از 69 درصد 
بود. اين در حالي است كه در روز بعد ميزان راي وي به 63 درصد كاهش يافت. نكته 
دوم اينكه همان طور كه تعداد گزارش هاي  مربوط به نتايج آرا افزايش مي يافت، درصد 
آراي كانديداها مرحله به مرحله كاهش پيدا مي كرد. اين ادعا مطرح مي شود كه در هر 
گزارش، درصد آراي احمدي نژاد به درصد نهايي راي وي نزديك بود. اما اين يك ادعاي 
بي اساس است. وزارت كشور تا چند روز پس از انتخابات گزارشي در مورد آراي تفكيك 
شده صندوق ها ارائه نداد و زماني كه اين گزارش منتشر شد، يك نگاه اجمالي بر نتايج 
آرا نشان مي داد، اين ادعا كامال بي اساس است. درصد آرای احمدی نژاد در محل های 
مختلف اخذ رای از صفر تا صد درصد متغير بود. همان طور كه در مورد موسوی نيز اين 
گونه بود و اين مسأله در تمامی مراحل رای شماری با گستردگی كامل تكرار می شد.  

 مورد پنجم اعت�راض: نتيجه انتخاب�ات به دليل در تض�اد بودن با 
پيش بينی ها قابل قبول نيست 

بسياری از تحليلگران غربی تصور می كردند افزايش ناگهانی تعداد شركت كنندگان 
در انتخابات به سود موسوی خواهد بود. اين فرضيه بر بسياری از فرضيه های ديگر نيز 
صحه می گذاشت. از جمله اين فرضيه كه بسياری از رای دهندگان در سال 84 به اين 
دليل در انتخابات شركت نكردند كه مخالفت خود را با هر دو كانديدای دور دوم نشان 
دهند. اين فرضيه همچنين پايه گذار يك فرضيه ديگر نيز شده بود، درصد باالی رای 
خاتمی در سال 76)69 درصد( و س��ال 80)78 درصد( نشان دهنده اجتناب ناپذير 
بودن آزادی در ايران بود. مس��أله ای كه می توانست باعث ظهور يك كانديدای ديگر 
كه شايستگی كسب رای خاموش اين تعداد از مردم ايران را داشت، بشود. اين طور به 
نظر می رسيد كه اين كانديدای مورد نظر ميرحسين موسوی است. همچنين بسياری 
از تحليلگران تصور می كردند تمام آن هايی ك��ه در دور اول انتخابات 84 به كروبی و 
ديگر كانديداهای اصالح طلب رای داده بودند، اين بار نيز به كروبی و يا موسوی رای 
خواهند داد. در پايان بايد گفت، تحليلگران بسياری حمايت همه جانبه روستاييان از 

احمدی نژاد را افسانه می پنداشتند 
)با در نظ��ر گرفتن اي��ن نكته كه 
بسياری از روستاييان در سال های 
76 و 80 از خاتمی و در سال 84 از 

كروبی حمايت كرده بودند(. 
پاسخ مناسب برای اين تحليلگران 
رنجيده خاطر، اين اس��ت كه هيچ 
يك از اين م��وارد اهميتی ندارند. 
تنها س��وال موجود در اين زمينه 
اين اس��ت كه آي��ا احمدی نژاد در 
انتخابات عادالنه پيروز شد يا خير، 
اين كه چرا مردم ايران بر اس��اس 
پيش بينی ها رفتار نكردند، اهميتی 
ندارد. گفتن اين جمل��ه كه نتايج 
انتخابات برخالف پيش بينی ها بود 
و دولت بايد اثب��ات كند كه تقلبی 
صورت نگرفته است، به تنهايی برای 
اثبات ادعای تقلب كافی نيس��ت. 
زحمت ارائه مدرك بر دوش كسانی 
است كه ادعای تقلب كرده اند، نه 
كسانی كه تقلب را انكار كرده اند. 
به ويژه در كشوری كه چنين روند 
دقيق و پيچيده ای برای نظارت بر 
انتخابات دارد. اكنون مس��تنداتی 
برای اثبات نادرست بودن اختالف 
ي��ازده ميليون��ی رای احمدی نژاد 
نسبت به موسوی وجود ندارد. مگر 
اين كه فردی به دليل سرخوردگی، 
ترديد، شنيدن شايعات و يا حدس 
و گمان چنين چيزی را مطرح كند. 
اگر صدها يا هزاران صندوق بيش 
از حد ظرفيت پر شده باشد، كافی 
تنها يك نفر يكی از اين صندوق ها را 
نشان دهد. در كدام محل اخذ رای 
خودكاری تقلبی كه جوهرش پاك 
می شد، وجود داشت؟ در كدام يك 
از محل های اخذ رای، صندوقی مهر 
و موم نشده رها شد؟ اگر نمايندگان 
موسوی اين مسأله را ديده اند، چرا 
هيچ ي��ك از آنها گزارش��ی در اين 
مورد ارائ��ه نكرده اند؟ گزارش های 
معدودی كه در اين باره منتشر شده 
است، توس��ط افراد بی نام و نشان 
نوشته شده اس��ت كه چهره هيچ 
يك از آنها ديده نشده است. در نظر 
گرفتن ادعای نادرست افرادی كه 
نه نام و نشانی از آنها در دست است 
و نه مكان و زمان وقوع ادعای آنها 

مشخص شده است، كاری منطقی 
نيس��ت. البته برخی گزارش ها به 
حدی دقيق بوده است كه تشخيص 
جعلی بودن آنها مش��كل است، اما 
اين جزئي��ات دقيق هيچ اطالعات 
مفيدی ب��رای اثبات تقل��ب ارائه 

نمی دهند. 
اي��ن ك��ه چ��را نتاي��ج انتخابات 
برخالف پيش بينی ها بود، به يك 
پاس��خ كامل نياز دارد. بسياری از 
تحليلگ��ران می گوين��د، حمايت 
شديد مردم از خاتمی در سال های 
76 و 80 لزوم��اً به معن��ای تأييد 
مواض��ع اصالح طلبان��ه وی نبوده 
است. وی به دليل شعارهای خود 
مبنی بر آزادی و توس��عه سياسی 
پيروز نش��د. بلكه پي��روزی وی به 
اين دليل بود كه تصور می شد وی 
يك فرد صادق و فاقد فساد مالی و 
اداری اس��ت. همچنين سيد بودن 
او نقش مهمی را ب��رای محبوبيت 
وی در ميان مذهبی ه��ا ايفا كرد. 
شخصيت و شيوه عملكردش يك 
عامل اساسی در پيروزی چشمگير 
وی بود. برخالف خاتمی، موسوی 
هيچ گونه نماد روحانيت و عمامه 
مشكی نيز نداشت. عالوه بر اين هم 
موسوی و هم كروبی متهم به فساد 
بودند. احمدی نژاد در مناظره خود 
با كروبی وی را به دريافت رش��وه 
متهم و اعالم ك��رد، كروبی ممكن 
است از راه های نامش��روع زندگی 
تجمالتی خود را به دس��ت آورده 
باشد. موسوی نيز به دليل همكاری 
خود با رفسنجانی و فرزندان وی كه 
همگی متهم به فساد مالی هستند، 
به فساد متهم شده بود.  يك دليل 
مه��م ب��رای موفقي��ت خاتمی در 
انتخابات سال 76 اين است كه بين 
او و رفسنجانی كه به باور مردم ايران 
يك آدم فاس��د از لحاظ مالی بود، 
تضادهای بس��ياری وجود داشت. 
موسوی با همان ش��خصی متحد 
شده بود كه خاتمی از وی جدا شده 
بود. اگرچ��ه اين اتح��اد به معنای 
فاسد بودن موسوی نبود، اما به طرز 
چشمگيری شانس احمدی نژاد را 
برای پيروزی، در فاصله يك روز به 

زحمت ارائه 

مدرک بر دوش 

کسانی است 

که ادعای تقلب 

کرده اند، نه 

کسانی که تقلب 

را انکار کرده 

اند. به ویژه 

در کشوری که 
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زمان برگزاری انتخابات افزايش داد.  در آن روز از مردم پرسيده شد، كدام 
كانديدا را صادق تر می دانند، نتيجه اين نظرسنجی نشان دهنده برتری 31 

درصدی احمدی نژاد نسبت به موسوی بود.  
عالوه بر اين، بس��ياری از رای دهندگان در مورد شايستگی موسوی برای 
رياست جمهوری ترديد داشتند، زيرا وی به مدت بيست سال از اجتماع و 
سياست دور بود و وقت خود را به هنر و نقاشی می گذراند. اگرچه حاميان 
موس��وی مدعی بودند، دور بودن وی از سياس��ت، نش��انه خلوص و پاكی 
وی بوده اس��ت، اما رای دهندگانی كه در مورد كاندي��دای مورد نظر خود 
تصميم نگرفته بودند، فردی را می ديدند كه در اين بيس��ت سال به ندرت 
از تابلوی نقاشی خود دور می شد، و تنها چندماهی بود كه به عرصه آمده و 

سخنرانی های فراوانی انجام می داد.  
گذشته از اين، عاقالنه نيست بگوييم، افرادی كه در سال 84 از كانديداهای 
اصالح طلب حمايت كرده بودند، در انتخابات اخير نيز به موسوی و كروبی 
رای خواهند داد. تحليلگران عقيده دارند، يكی از مهم ترين داليل موفقيت 
كروبی در سال 84، وعده وی به مردم مبنی بر اعطای پول نفت به آنان بود. 
در حالی كه وی در سال 88 اين پايگاه را از دست داده بود، زيرا احمدی نژاد 
اين طرح را به خود اختصاص داده بود. عالوه ب��ر اين عقايد مذهبی مردم 
باعث شده بود تمايل بيشتری به احمدی نژاد در مقايسه با موسوی داشته 
باشند. احمدی نژاد در دوره اول رياس��ت جمهوری خود به تمام استان ها 
سفر و به افراد فقير و روستاييان كمك كرده بود. وی همچنين با گسترش 
نظارت بر درآمدهای نفتی، توسعه طرح ها در مناطق روستايی، ارائه پول 
به كشاورزان فقير، اعطای وام های كم بهره به زوج های جوان و متقاضيان 
مش��اغل، افزايش حقوق كارمن��دان دولت و بيمه كردن زن��ان قالی باف، 
كارهای زيادی را انجام داده بود. اين كارها احتماالً بسياری از كارمندان و 
روس��تايی ها را ترغيب كرد در روز انتخابات با تعدادی بسيار بيشتر از حد 

پيش بينی شده از وی قدردانی كنند. 

  مورد ششم اعتراض: درصد باالی رای احمدی نژاد به ويژه 
در شهرها و استان هايی كه وی بومی آنها نبود، قابل قبول 

نيست 
بسياری از تحليلگران عقيده داش��تند اين نكته كه بسياری از مردم ايران 
به ويژه در مناطق خاص به احمدی ن��ژاد رای داده اند، عجيب و بی معنی 
است.  آيت اهلل حسينعلی منتظری در اين باره گفته بود: هيچ عقل سليمی 
چنين چيزی را باور نمی كند. حتی برخی تحليلگران به دليل رای باالی 
احمدی نژاد بيش از پيش در اين مورد ترديد داشتند.  )برخی از مخالفان 
صحت نتايج انتخابات عقيده دارند كه متقلبان انتخاباتی بهتر بود بين 54 

تا 55 درصد آرا را به س��ود احمدی نژاد 
اعالم می كردن��د، نه 62 درص��د را زيرا 
در اين صورت افراد كمتری شگفت زده 
می شدند(.  فريده فرهی، تحليلگر ايرانی 
دانشگاه هاوايی خشمگينانه ترين جمله 
را در اين مورد بيان كرده است: هيچ كس 
نمی تواند باور كن��د چنين چيزی اتفاق 

افتاده است. 
برخی نظرسنجی های انجام شده پيش 
از انتخابات باعث خ��وش بينی حاميان 
موسوی شده بود. در نخستين نظرسنجی 
انجام شده كه توسط دانشگاه تهران و در 
خردادماه انج��ام گرف��ت، احمدی نژاد 
برتری 44 درصدی نس��بت به موسوی 
داش��ت، در حالی كه نظرسنجی انجام 
ش��ده توس��ط يك مؤسس��ه غربی اين 
برتری را 20 درصد نش��ان می داد. البته 
هر دو نظرس��نجی پيش از اعالم اسامی 
نامزدهای تأييد ش��ده انجام ش��ده بود. 
تا روز دهم خرداد بر اس��اس نظرسنجی 
دانش��گاه تهران فاصله دو كانديدا به 9 
درصد كاهش يافت��ه بود. ام��ا حاميان 
سرمست موسوی نمی خواهند بپذيرند 
كه به ويژه پس از برگ��زاری مناظره دو 
كانديدا در روز 13 خ��رداد، فاصله بين 
احمدی نژاد و موس��وی ب��ه 30 درصد 
افزايش يافت��ه بود. برخ��ی تحليلگران 
احس��اس می كردند نظرس��نجی قبلی 
معتبرتر اس��ت. برای مثال خانم فرهی 
عقيده داش��ت، نظرس��نجی رس��می 
معتبر نيس��ت، زيرا بر اساس رای گيری 
مخفيانه ای كه توسط دولت ايران انجام 
شده بود، موسوی می توانست بين 16 تا 
18 ميليون رای بياورد و احمدی نژاد 6 
تا 8 ميليون. حتی مازي��ار بهاری مقاله 
نويس نيوزويك ادعا كرده بود كه درصد 

بااليی از كاركنان س��پاه قصد داش��تند 
به موس��وی رای بدهند.  اي��ن در حالی 
است كه اين يك ادعای عجيب بود، زيرا 
بسياری از تحليلگران بر اين باور بودند 
كه سپاه حامی همه جانبه احمدی نژاد 
اس��ت.  بهاری همچنين ادع��ا می كند،  
خود احمدی نژاد هم از اين مسأله آگاهی 
داشت و تالش می كرد با اعطای پاداش به 
كسانی كه در سخنرانی های وی شركت 
می كردند و يا با كاهش تورم اين روند را 
تغيير دهد.  ادعاهای به��اری كه از يك 
منبع ناشناس گرفته شده بود، به زودی 
در بسياری از رس��انه های جهان بازتاب 
يافت. مهم ترين دليل ترديد ايجاد شده 
اين بود كه آرای احمدی نژاد در شهرها 
و روستاهايی كه كانديداهای مخالف وی 
بومی آن جا بودند، باال بود. با وجود اين 
كه احمدی نژاد مدتی شهردار تهران بود، 
اما اين مس��أله كه وی در استان تهران 
رای بيش��تری از موس��وی آورده است، 
باعث ايجاد ترديد شده بود. 3 روز پيش 
از انتخابات، حاميان موسوی يك زنجيره 
انسانی در تهران تشكيل دادند كه تعداد 
اين افراد بين 18هزار ت��ا 100هزار نفر 
تخمين زده می شد. اين در حالی بود كه 
در همان روز يك زنجيره انس��انی برای 
احمدی نژاد تشكيل ش��د كه تعداد آن 
بين 180هزار تا يك ميليون نفر تخمين 

زده می شد. 
اكن��ون اي��ن س��وال مطرح اس��ت كه 
احمدی نژاد چگونه توانس��ته در استان 
آذربايجان شرقی كه محل تولد موسوی 
اس��ت، 56 درصد آرا را به دست بياورد؟ 
تنها يك احتمال وج��ود دارد، قدردانی 
مردم آذربايجان از اقدامات سخاوتمندانه 
احمدی نژاد. به لطف تالش های احمدی 
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10 مه��ر 88-گالي��ه روحاني��ون مجل��س از موض��ع گريي ه��اي  انتخابايت 

هاشمي رفسنجاين

19 مهر- دادستان تهران با متهامن زنداين حوادث اخري ديدار كرد
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نژاد، دانش��جويان بومی آذربايجان در دانشگاه تبريز می توانس��تند دروس خود را به 
زبان آذری بياموزند. حادثه بد ديگری كه برای موس��وی رخ داد و باعث شد آرای وی 
در استان خودش كاهش يابد، اين بود كه آيت اهلل خامنه ای رهبر ايران نيز آذری است.  
رای دهندگان آذری اين طور تصور می كردند كه تمايل رهبر به احمدی نژاد غير آذری 
از موسوی آذری زبان بيشتر است. البته برخی از مردم آذربايجان تصميم قطعی را در 
اين مورد نگرفته بودند. زيرا نظرسنجی انجام شده در استان كه 3 هفته پيش از برگزاری 
انتخابات انجام شد، نشان داد، احمدی نژاد برتری 50 درصدی نسبت به موسوی دارد 
و مشخص شد هنوز بسياری از مردم استان تصميم خود را نگرفته اند. البته بايد به اين 
نكته اشاره كرد كه رای احمدی نژاد در آذربايجان شرقی نسبت به سال 84، 12درصد 
كاهش يافته بود.  اين ترديدها در مورد كروبی و استان وی نيز وجود داشت.  وی اعالم 
كرد رای وی در استان لرستان به قدری مسخره و غيرقابل قبول است كه هيچ كس 
نمی تواند در مورد آن صحبت كند. سرخوردگی و ترديد كروبی كاماًل  قابل درك بود. 
رای وی)330183( بس��يار كمتر از ميزان رايی بود كه در سال 84 كسب كرده بود. 
دليل مناسب برای اين مسأله اين اس��ت كه كروبی يك رقيب جدی در انتخابات 84 
بود كه با ش��ركت در انتخابات 88 تمام رای های كانديداهای ديگر را از بين می برد. 
به همين دليل حاميان موسوی، از حاميان كروبی و رضايی می خواستند به موسوی 
رای دهند )اگرچه احتمال گرايش حاميان رضايی به احمدی نژاد بيشتر بود( شكست 
كروبی می تواند دليلی بر اين باش��د كه حاميان وی به موسوی رای داده اند.  احتمال 
ديگر اين است كه رای دهندگان استان لرستان احمدی نژاد را ترجيح می دادند، وی 
در سال 84، 50 درصد از آرای مردم لرستان را كسب كرده و اكنون نيز رئيس جمهور 
بود. تجربه نشان می دهد كه هركدام از روسای جمهور ايران كه بار ديگر در انتخابات 

شركت كرده اند، با اكثريت آرا پيروز انتخابات بوده اند.  

  مورد هفتم اعتراض: اعالم پيروزی احمدی نژاد به طور شبهه انگيزی 
پيش از موعد اتفاق افتاد 

موسوی به اين مسأله اعتراض داشت كه وزارت كشور، پيروزی احمدی نژاد را خيلی زود و 
در ساعات اوليه صبح فردای روز انتخابات اعالم كرد، در حالی كه شمردن 40 ميليون رای 
بايد بيشتر طول می كشيد.  حتی پايگاه های خبری رسمی دولت ايران پا را فراتر گذاشته 
و پيروزی احمدی نژاد را در ش��ب انتخابات و تنها پس از ش��مردن 5 ميليون رای اعالم 
كرده بودند.  براساس اظهارات موس��وی، اين اعالم پيش از موعد، ثابت می كند حكومت 
خيلی زودتر تصميم گرفته بود احمدی نژاد پيروز انتخابات باشد.  موسوی به ويژه از اين 
مسأله آزرده خاطر بود كه بر اساس ادعای وی، در شب انتخابات يكی از مقامات، وی را از 
پيروزی اش آگاه كرده بود.  ممكن اس��ت همين مسأله باعث شده باشد موسوی پيروزی 
خود را در ش��ب انتخابات و پيش از اعالم رس��می دولت اعالم كند.  بيانيه پيش از موعد 
موسوی همان گونه كه پيش بينی می شد، باعث شد هواداران شادمان وی به خيابان ها 
بريزند و جشن بگيرند، اگرچه خوشحالی آنها ديری نپاييد و با اعالم پيروزی احمدی نژاد 

توسط پايگاه های خبری رسمی ايران، از بين رفت.  
اين ادعا هيچ پايه درس��تی ندارد، معموال اگر قرار باش��د در انتخاباتی تقلب صورت 
گيرد، عامالن اين تقلب صبر می كنند تا شمارش آرا به طور كامل تمام شود و سپس 
پيروزی كانديدای مورد نظر خود را اع��الم می كنند.  همچنين عامالن تقلب اين كار 
بيهوده را كه به كانديدای بازنده اعالم كنند، در انتخابات پيروز شده، انجام نمی دهند 
تا اوضاع آشفته نش��ود.  مهم تر از همه اين كه زمان بندی انتش��ار بيانيه های وزارت 
كش��ور ادعای موس��وی را كه اعالم زودهنگام نتايج انتخابات دليلی بر تقلب است و 
ش��مردن چهل ميليون رای در اين زمان ممكن نيست، به طور كامل رد می كند. كار 
وزارت كشور شمردن آرا نيست، بلكه وظيفه اين وزارتخانه اعالم نتايج شمارش آرای 
45692 صندوق اخذ رای است كه زمان بسيار كمی را بايد برای اين كار صرف كرد. 
شمارش آرا قطعاً پيش از زمان انتشار بيانيه وزارت كشور كامل شده است، همان طور 
كه در انتخابات پيشين انجام شده بود.  عالوه بر اين شمارش آرا در تمام صندوق های 
اخذ رای در سراسر ايران در همان شامگاه روز رأی  گيری و زير نظر نمايندگان تمامی 

كانديداها آغاز شده بود.  

 مورد هشتم اعتراض: تظاهرات گسترده مردم و سركوب 
آنها توسط حكومت ثابت می كند كه اكثريت مردم ايران از 

جناح مخالف دولت حمايت می كردند 
اگرچه تظاهرات پيش از انتخابات به راحتی و بدون كوچك ترين دخالتی 
انجام می ش��د، اما تظاهرات پس از انتخابات با دخال��ت پليس و نيروهای 
شبه نظامی به خشونت كشيده شد، چند نفر كشته و بسياری مجروح شدند،  
مخالفان مدعی ش��دند كه اين عكس العمل حكومت، هم نوعی سركوب 
حقوق بشر است و هم نوعی اذعان به اين است كه آرای موسوی دزديده شده 
است.  حكومت مدعی بود، اين عكس العمل كاماًل منطقی و درست بود، زيرا 
تظاهركنندگان دست به اعمال خشونت آميز می زدند و وسايل نقليه را به 
آتش می كشيدند، به ماموران سنگ پرتاب می كردند و آنان را مورد ضرب 
و شتم قرار می دادند.  در واقع تظاهركنندگان خود را به عنوان پيشگامان 
دموكراس��ی حقيقی در نظر می گرفتند، در حالی كه حكومت اين افراد را 
به عنوان افراد آشوبگر و ضد دموكراسی معرفی می كرد كه نمی توانستند 

شكست كانديدای مورد نظر خود را بپذيرند. 
حاميان موس��وی بالفاصله پس از انتخابات چندين راهپيمايی گس��ترده 
برگزار كردند كه اين راهپيمايی ها در نيمه دوم س��ال 2009 ميالدی نيز 
ادامه يافت.  رسانه های غربی مانند دوران پيش از انتخابات پوشش گسترده 
تظاهرات مخالفان را در دس��تور كار قرار دادند. بر اس��اس اخباری كه در 
روزنامه نيويورك تايمز منتشر شد، منابع خبری مخالفان حكومت تعداد 
تظاهركنندگان روز عاشورا را ده ها هزار نفر تخمين زده بودند، در حالی كه 
منابع حكومتی اين تعداد دو تا چهار هزار نفر اع��الم كردند. منبع خبری 
ديگری كه مخالف احمدی نژاد بود، تعداد افرادی را كه در راهپيمايی نهم 
دی ش��ركت كرده بودند، يك ميليون نفر اعالم كرد.  اين برآورد جمعيت 
بسياری از مخالفان را شگفت زده كرد، زيرا بس��ياری از رسانه های غربی 
می كوش��يدند اعالم كنند، تعداد تظاهركنندگان موافق حكومت بس��يار 
كمتر بوده است. برای مثال »مايكل اسالكمن« در مقاله خود در نيويورك 
تايمز كه ژانويه 2010 به چاپ رس��يد، به تظاهرات عاشورا اشاره و تعداد 
شركت كنندگان را ده ها هزار نفر اعالم كرد، اما هيچ اشاره ای به تظاهرات 

موافقان حكومت در نهم دی نكرد. 
رسانه های غربی در زمينه ديدگاه های ايرانيان در رابطه با انتخابات اخير و 
راهپيمايی های مخالفان گزارش های درست و صادقانه ای منتشر نكردند. 
بسياری از نويسندگان رسانه های غربی به اخبار پايگاه اينترنتی توييتر و 
پايگاه های مشابه آن تكيه می كردند. برای مثال »مارك آمبيندر« نويس 
نده نشريه آتالنتيك به خوانندگان خود هشدار داده بود، به توييتر اعتماد 
نكنند، اما پس از مدتی اين توصيه خود را فراموش كرد و گفت: به نظر من 
توييتر پايگاه قابل اعتمادی است. چندی بعد پايگاه مورد اعتماد آمبيندر 
اعالم كرد، پلي��س ايران با تبر مردم را مانند گوش��ت تك��ه تكه می كند و 
جنازه ها را در كاميون ه��ا می ريزد. گزارش های ديگری ني��ز از اين پايگاه 
منتشر می شد كه البته كمی متعادل تر بود. از جمله اين كه تمامی مغازه ها 
تعطيل ش��ده اند  و هيچ كس نمی تواند جايی برود و يا اين كه اينترنت در 

ايران از كار افتاده است.  
با وجود اين، بررسی ها نشان می دهد، عقايد بس��ياری از ايرانيان در مورد 
انتخابات با اين ادعاها مغايرت دارد.  نظرس��نجی های انجام ش��ده پس از 
انتخابات نشان داد، 76 درصد مردم)حتی آن هايی كه به موسوی رای داده 
بودند(، معتقد بودند نتايج انتخابات سالم است.  اما نظرسنجی ديگری كه 
دو ماه بعد انجام شد، نشان داد اين ميزان به 83 درصد افزايش يافته است. 
بس��ياری از مردم ايران معتقد بودند، اقدامات مخالفان و تظاهركنندگان 
نادرس��ت و تحريك آميز بود و عكس العمل پليس نيز در اين مورد شديد 
نبود.  برای مثال با وجود اين كه اكثر رس��انه های غرب��ی از عكس العمل 

رس�انه های غربی در زمينه ديدگاه های ايرانيان در رابطه با انتخابات اخير و راهپيمايی های مخالفان گزارش های 
درست و صادقانه ای منتشر نكردند. بسياری از نويسندگان رس�انه های غربی به اخبار پايگاه اينترنتی توييتر و 

پايگاه های مشابه آن تكيه می كردند.
 برای مثال »مارک آمبيندر« نويسنده نشريه آتالنتيك به خوانندگان خود هشدار داده بود، به توييتر اعتماد نكنند، 
اما پس از مدتی اين توصيه خود را فراموش كرد و گفت: به نظر من توييتر پايگاه قابل اعتمادی اس�ت. چندی بعد 
پايگاه مورد اعتماد آمبيندر اعالم كرد، پليس ايران با تبر مردم را مانند گوش�ت تكه تكه می كند و جنازه ها را در 

كاميون ها می ريزد.

توييتر ، مبناي گزارش  هاي غرب از انتخابات

براي 24 ميليون 
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20 مهر- تأكيد   مراجع عظام تقليد بر   حفظ جايگاه واليت فقيه در دیدار روحانیون مجلس

 27 مهر 88- نخستني مصاحبه اينرتنتي مريحسني موسوي و تأكيد   بر استمرار  

ناآرامي ها

حكومت بر ضد تظاهركنندگان روز عاشورا انتقاد كردند، بسياری از مردم 
ايران مخالفان حكومت را به دليل برگزاری تظاهرات در روز مقدس عاشورا 
مورد انتقاد قرار دادند. مردم ايران معتقد بودند، به خشونت كشيده شدن 
اوضاع كش��ور با توجه به آتش زدن وس��ايل نقليه پليس از سوی مخالفان 
حكومت، كاماًل منطقی بود. برخالف انتظ��ار رهبران مخالفان، تنها تعداد 
كمی از مردم عقيده داش��تند كه عكس العمل دولت ب��ه خاطر اين انجام 
می شود كه دولت غيرقانونی اس��ت و می خواهد از اين طريق اين مسأله را 

پنهان كند.  

 مورد نهم اعتراض: تحليل های آماری از ش�مارش آرا 
نشان می دهد تقلب صورت گرفته است

اگرچه پيش از اين چندين مورد اختالف��ات آماری در نتايج انتخابات 
بررسی ش��ده اس��ت، اما چند تحليل آماری مبهم بايد دقيق تر مورد 
بررسی قرار گيرد. اين مس��أله كه اعداد يك تا 9 دارای دامنه و بسامد 
يكسان نيستند، در زندگی واقعی يك امر طبيعی است.  در عوض هرچه 
عدد كوچك تر باشد، احتمال اين كه آن عدد به عنوان اولين عدد مهم 
در يك مجموعه اعداد قرار گيرد، بسيار زياد است. اين مسأله را می توان 
با اس��تفاده از قانون بن فورد بهتر توضيح داد.  اگر در موردی اين ظن 
به وجود آيد كه يك دستكاری در محاسبه اعداد صورت گرفته است، 
می توان با استفاده از قانون بن فورد اين مسأله را بررسی كرد. كسانی 
كه از قانون بن فورد اطالع دارند، همچنين می توانند تمام ارقام مربوط 
به كامپيوتر را جست و جو و بررس��ی كنند. برای مثال بر اساس قانون 
بن فورد، احتمال اين كه عدد يك به عنوان اولين عدد با معنا انتخاب 

شود، 30 درصد است. 
چندين كارشناس آمار تاكنون نتايج آماری انتخابات سال 88 ايران را 
بر اساس قانون بن فورد مورد بررسی قرار داده اند.  برای مثال پروفسور 
»بودوين روكما« تحليلی در اين مورد بر اس��اس قانون بن فورد و در 
سطح آمار استانی انجام داد. وی بر اساس اين تحليل نتيجه گرفت كه 
وجود رقم هفت در شمارش آرای كروبی كه كمتر از يك درصد آرا را 
به دست آورده بود، اين ترديد را به وجود آورده كه تقلب صورت گرفته 
است. همچنين وجود تعداد زيادی رقم 2 و عدم وجود رقم يك به اندازه 
كافی در آرای احمدی نژاد اين ظن را تقويت می كرد. اين در حالی است 
كه پروفس��ور »روالتر مباين« به اين نكته اشاره كرد كه در بسياری از 
انتخابات استفاده از قانون بن فورد مفيد نبوده است. وی اعتقاد دارد اين 
قانون تنها زمانی مفيد است كه دومين عدد معنی دار نيز مورد بررسی 
قرار گيرد. وی اين كار را در مورد انتخابات ايران انجام داد و اطالعات 
مربوط به آرا را هم در سطح منطقه ای و هم در صندوق های رای بررسی 
كرد. اگرچه وی به اين نتيجه رس��يد كه در اطالعات مربوط به سطح 
منطقه ای هيچ اشكالی وجود ندارد، اما اعالم كرد كه در شمارش آرای 
احمدی نژاد، كروبی و رضايی دس��تكاری هايی صورت گرفته است، 
اما در مورد موسوی اين اتفاق نيفتاده اس��ت. پروفسور مباين اعتقاد 
داش��ت كه ادعای تقلب در انتخابات بهترين توجيه برای آرای باالی 
احمدی نژاد ب��ود، اما وی بر اين نكته تاكيد داش��ت كه اثبات اين ادعا 
مستلزم اطالعات و تحقيقات بيشتر پيش از هرگونه نتيجه گيری است. 
اما دو كارشناس آماری ديگر به نام های »برند ببر« و »الكساندر ساكو« 
از دانشگاه نيويورك نيز اين مس��أله را بررسی و اعالم كردند، احتمال 

درست بودن شمارش آرا يك در دويست است.  
فهميدن اين كه نتيجه گيری اين كارشناسان آمار، نادرست و بی اعتبار 
است، چندان سخت نيس��ت.  ابتدا نتيجه گيری ببر و ساكو را بررسی 
می كنيم.  براس��اس تحليل اين دو، اگر از شخصی بخواهيم 100 عدد 
پنج رقمی را به دلخواه انتخاب كرده و بنويسد، احتمال اين كه در اين 
اعداد، دو عدد آخر شبيه يكديگر باشد، بس��يار زياد است. برای مثال 
انتخاب عدد 23 از انتخاب عدد 13 يا 64 بسيار محتمل تر است، زيرا 
مردم اعدادی را كه به هم نزديك تر باشند، ترجيح می دهند.  بنابراين 
اگر فردی بخواهد اعداد را انتخ��اب كند، قطعاً اع��دادی را كه به هم 
نزديك هستند، بيش��تر انتخاب خواهد كرد. ببر و ساكو 116 رقم كل 
آرای هر چهار كانديدا را در 29 استان بررسی كردند و نتيجه گرفتند 
كه ش��مارش آرا كه توسط وزارت كشور اعالم ش��د، به احتمال 99/5 

درصد دستكاری شده است.  
اما اين ادعا درست نيست، زيرا كل صندوق های رای بايد مورد بررسی 
قرار گيرند. در حالی كه ببر و س��اكو تنها آرای استانی را مورد بررسی 

قرار داده اند.  همين مس��أله در مورد 
تحليل های مباين و يا روكما نيز صادق 
اس��ت. زيرا آنها با بررسی آرا در سطح 
منطقه ای به اين نتيجه رسيده بودند 
كه تقلب صورت گرفته است. آنها البته 
به اين نكته اذعان كرده بودند كه تعداد 
آرا در سطح اس��تان ها با تعداد آرا در 
سطح منطقه ای برابر بود.  بنابراين با 
توجه به اين نكته، تحليل اوليه آنها نيز 
پايه و اساس درستی نخواهد داشت.  

تحليل ببر و ساكو را با دقت بيشتری 
بررس��ی می كنيم. اي��ن تحليل بيان 
می دارد كه ش��مارش آرا بايد ابتدا از 
سطوح پايين انجام و سپس تمام آرا با 
هم جمع شود تا عدد نهايی مشخص 
شود. منظور ببر و ساكو اين است كه به 
دليل اين كه اعداد سطوح باال مجموعه 
ای از اعداد س��طوح پايين هس��تند، 
دستكاری در آنها ممكن نيست. اما اگر 
بررسی آرا از سطوح باال آغاز و سپس 
با شمارش آرای سطوح پايين مقايسه 
شود، چه اتفاقی می افتد؟ احتماال ببر 
و س��اكو اين گونه نتيجه گرفته اند  كه 
وزارت كش��ور دولت احمدی نژاد در 
شب انتخابات تصميم گرفته است در 
آرای وی در سطح استان ها هماهنگی 
ايجاد كن��د، و س��پس تصميم گرفته 
اس��ت پنج ميليون رای بيش از تعداد 
آرای مورد نياز برای پي��روزی نهايی 
احمدی نژاد، به آرای وی اضافه كند. 
اين هماهنگ سازی گسترده نيازمند 
اين بود كه در تمام س��طوح استان ها 
انجام ش��ود تا خطر ب��روز ترديد و در 
نتيجه احتمال خطر بررسی آرا كاهش 

يابد. به همين صورت آرای اس��تان ها 
بايد در سطح مناطق گسترده می شد. 
البته ببر و ساكو برای به دست آوردن 
اين نتيجه، تنها يك منطقه را در سطح 
هر استان در نظر گرفتند. اين در حالی 
است كه برای فهميدن اين كه تقلب 
صورت گرفته است يا خير، بايد تمامی 
مناطق اس��تان ها بررس��ی می شد. با 
توجه ب��ه اين مس��أله س��ناريو بودن 
ادعاهای ببر و س��اكو كاماًل مشخص 

می شود.  
اما در مورد پروفس��ور مباين چطور؟ 
وی ادعا می كند كه در شمارش آرای 
موسوی اشتباهی صورت نگرفته است، 
اما در ش��مارش آرای س��ه كانديدای 
ديگر اش��تباه صورت گرفته اس��ت. و 
جالب اين جاست كه در مورد شمارش 
آرای احمدی ن��ژاد تنها ي��ك توجيه 
می آورد، و آن اين اس��ت كه در مورد 
احمدی ن��ژاد تقل��ب ص��ورت گرفته 

است.  
همان طور كه قباًل اش��اره ش��د، اگر 
شمارش آرا در يك منطقه با شمارش 
آرا در كل صندوق ها يكس��ان باش��د، 
در ش��مارش آرای منطقه نمی توان 
دستكاری كرد. با توجه به اين مسأله 
می توان گفت كه بررسی های پروفسور 
مباين منطقی و قابل قبول نبوده است، 
زيرا بررسی های وی بر روی صندوق 
هايی صورت گرفته است كه اعتبار و 
درستی آنها تأييد شده است. در واقع 
غيرممكن است كه ناظران موسوی از 
اين مورد آگاهی داشته باشند، اما هيچ 

اعتراضی نكرده باشند.  

موسوي هرگز 

توضيح نداده 

است كه چه 

اتفاقي مي افتاد 

اگر انتخابات 

بار ديگر برگزار 

مي شد و اگر 

نتيجه اين 

انتخابات بار 

ديگر تكرار 

مي شد آيا وي باز  

هم درخواست 

برگزاري مجدد 

انتخابات را داشت
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و پرده اول
امروز نوزدهم خرداد است، س��ه روز قبل از انتخابات. از 
طبقه ششم بيرون را نگاه مي كنم. دس��ته هاي پراكنده جمعيتي به چشم 
مي خورد كه از زنجيره اس��تاني ميدان تجريش- راه آهن و تجمع مصالي 
تهران برمي گردند و تصاويري از محمود احمدي نژاد و ميرحسين را به دست 
دارند. طرفداران عليه نامزدها شعار مي دهند  و گاهي هم فريادها به قدري 
گوش آزار است كه ممكن است جمعيتي بزرگ را رو در روي هم قرار دهد 
ولي هيچ حادثه اي رخ نمي دهد. گويا همه به اين نتيجه رسيده اند كه عليه 
هم ش��عار بدهند ولي برخوردي رخ ندهد. يكي از دوستان مي گويد: »باور 
كن مي تونيم اين هيجان رو بكوبيم تو س��ر اين عرب ها و امريكايي ها؛ خدا 
وكيلي توي كدوم كش��ور عربي اينطور انتخابات برگ��زار مي كنند!؟«. روز 
بعد شبكه هاي تلويزيوني صحبت هاي اوباما رئيس جمهور امريكا را پخش 
مي كنند:» م��ا از مناظره هاي جدي كه در انتخابات ايران انجام مي ش��ود، 
هيجان زده شده ايم. هر كسي كه در اين انتخابات پيروز شود، واقعيت اين 
است كه اين بحث هاي جدي مي تواند به توانايي  ما براي تعامل با او در سمت 
و س��ويي جديد كمك كند.« در حالي كه صحبت ه��اي اوباما نقل محافل 
سياسي ايران شده، كم نيستند كساني كه معتقدند امريكا بعد از انتخابات 
ايران مي خواهد به هر قيمتي كه شده با دولت بعدي به يك توافق هسته اي 
دست پيدا كند، به خصوص كه اوباما ماه قبل از انتخابات هم براي مقام هاي 

ايراني نامه فرستاده بود.

 پرده دوم
 ساعت حدود يك بامداد ش��نبه 23 خرداد اس��ت. پاي كامپيوتر 
خانگي، بازتاب خارجي  انتخابات را جست وجو مي كنم. خبر شبكه بي بي سي 
خيلي كوتاه و گوياست: »رقباي انتخابات ايران هر دو اعالم پيروزي كردند.«

 BBC:Iran elections rivals both declare victory  پرده سوم، چهارم، 
پنجم و... امروز بيست و چهارم خرداد ، فردا بيس��ت و پنجم، پس فردا... از پشت 
پنجره طبقه ششم روزنامه، خيابان انقالب را نگاه مي كنم، پر است از صحنه هاي ...
دوستم مي گويد: واقعاً افتضاحه چيزي رو كه مي شد به دنيا بفروشيم، االن 

دنيا منت به افتضاح كشيده شدنش رو به ما مي فروشه.

 غبط�ه اي براي
 شيخ نشين ها

 انتخابات روز بيست و دوم خردادماه 
1388 و ح��وادث بع��د از آن تمام 
بعدهاي زندگي اجتماعي در ايران 
را تحت تأثير قرار داد. الاقل تا 8 ماه 
بعد از انتخابات )يعني 22 بهمن ماه 
1388( جامع��ه ايراني تحت تأثير 
حوادثي بود كه برآيند آنها اقتصاد، 
سياست، فرهنگ و جنبه هاي ديگر 
زندگي جامعه ايراني را فلج كرد. يك 
بحث مهم اندازه گيري و برآورد تأثير 
حوادث بعد از انتخابات بر سياست 
خارجي ايران از دو بعد پرس��تيژ و 

موازنه قدرت است. 
بررس��ي موض��وع از بعد پرس��تيژ 
احتماال خيلي س��خت نيس��ت و 
شرح و بسط زيادي هم الزم ندارد. 
از تجمع هاي زنجي��ره اي در مقابل 
س��فارتخانه هاي اي��ران در دوبي و 
برخي كشورهاي اروپايي و نيويورك 
گرفته تا انعكاس جهت دار حوادث 
بعد از انتخابات توس��ط رسانه هاي 
غربي همگي به طرز كم س��ابقه اي 
چهره خارجي و پرس��تيژ سياست 
خارجي ايران را به چالش كش��يد. 
شهروندان كش��ورهاي عربي كه تا 
چند روز قبل از انتخابات صحنه هاي 
كم نظيري از رقابت هاي انتخاباتي را 

از صفح��ات تلويزيون هاي خانگي 
مي ديدند و به حال دموكراسي هاي 
اميري و شيخ نشين خودشان غبطه 
مي خوردند، اين بار شاهد به چالش 
كشيده ش��دن نتيجه انتخاباتي با 
مش��اركت 85 درصدي بودند كه 
حتي در بزرگ ترين دموكراس��ي 
جهان عرب يعن��ي مصر هم تجربه 

نشده است. 
فهم��ي هوي��دي، نويس��نده و 
روشنفكر منتقد مصري كه تعريف 
و تمجيدهايش از انقالب اسالمي، 
ش��هره عام و خاص است، تحوالت 
ايران را با نگران��ي تحليل مي كند 
ولي در عين حال اي��ن واقعيت را 
قبول دارد كه عمق و گس��تردگي 
دموكراس��ي در ايران به مراتب از 
جامعه مصر بيشتر اس��ت. او چند 
هفته بع��د از انتخابات ايران گفت: 
ما )در مصر( يك اپوزيسيون بسيار 
ضعيف داريم و جامع��ه مدني هم 
وجود ن��دارد ولي دموكراس��ي در 
ايران بسيار قدرتمند است. در ايران 
يك انتخابات واقعي وجود دارد ولي 
ما )در مصر( طي 50 سال گذشته 
هيچ انتخابات واقعي نداش��ته ايم. 
جامعه ما ضعيف ش��ده است و به 
گروه ه��اي سياس��ي اجازه رش��د 

نداده ايم.

حوادثي بزرگ تر از ميكونوس
 تح��والت سياس��ت خارج��ي 
ايران بعد از انتخاب��ات خرداد ماه 1388 
از بعد موازنه قدرت و روابط با همسايگان، 
همپيمان��ان و رقب��ا نيازمن��د تحليلي 
دقيق تر اس��ت. در ش��رايطي كه باراك 
اوباما، رئيس جمهور امريكا ضرب االجل 
به نتيجه رسيدن مذاكرات درباره برنامه 
هسته اي ايران را روز سي و يكم دسامبر 
2009 ) 10 دي 1388( تعيي��ن كرده 
ب��ود، بس��ياري از دس��تگاه هاي مرتبط 
با سياس��ت خارجي اي��ران به خصوص 
شوراي عالي امنيت ملي، تا اواخر بهمن 
1388 به طور جدي درگير مسائل مربوط 

به بعد از انتخابات بودند.
از طرف ديگر، بخش مهمي از فعاليت هاي 
دستگاه ديپلماس��ي صرف شفاف سازي 
درباره نتيجه انتخابات، حوادث بعد از آن 
و همچنين تذكر، موضع گيري و برخورد 
با كشورهايي مي شد كه در امور داخلي 
ايران دخالت مي كردند. در طول حوادث 
بع��د از انتخاب��ات، وزارت ام��ور خارجه 
مجبور ش��د چندين مرتبه مقامات بلند 
پايه سفارت انگلستان در تهران را احضار 
كند و فعاليت هاي غيرمتعارف ساكنين 
اين سفارتخانه، موجب دستگيري يكي از 
كارمندان آن شد. به فاصله چند روز بعد 
از اين حادثه، اغلب كش��ورهاي اروپايي 
در اقدام��ي هماهنگ س��فراي ايران در 
پايتخت هايشان را احضار كردند، اقدامي 
كه بعد از موض��وع دادگاه ميكونوس كه 
منجر به خروج سفراي اروپايي از تهران 

شد، بي سابقه بود.
حوادث بع��د از انتخاب��ات خردادماه در 
سطح روابط دو جانبه ايران با كشورهاي 
ديگ��ر نيز تحوالت��ي به وج��ود آورد كه 
برآيند آن براي شرايط سياست خارجي 

جمهوري اسالمي منفي بود. 
اي�ران و امريكا، از معامل�ه بزرگ تا 

تغيير رژيم
بعد از ورود باراك اوباما به كاخ س��فيد در 
ژانويه 2009،  امريكا تعامل فعال براي حل 
 Engagement مسأله هسته اي ايران يا
را به عنوان متغير اصلي سياست خارجي اش 
در قبال اي��ران تعيين ك��رد. در حالي كه 
جورج بوش با اس��تفاده از رويكرد تهديد 
و مذاكره سعي داش��ت ايران را مجبور به 
توقف برنامه هس��ته اي كند، باراك اوباما 
براي اولين بار اعالم ك��رد، در مورد برنامه 
هس��ته اي ايران به ج��اي تهديد، تعامل 
فعال Engagement را در پيش خواهد 
گرفت. مرحله اول سياس��تي كه اوباما در 
پيش گرف��ت ورود به يكس��ري مذاكره 

گس��ترده دو و چند جانبه با ايران مي شد 
كه هدف نهايي اش مهار يا حداقل كنترل 
برنامه هسته  اي و تعديل سياست خارجي 
جمهوري اسالمي در منطقه بود. صرفنظر 
از اينكه آستانه تحمل و گستره اي كه اوباما 
و تيم سياست خارجي همراه او براي تعامل 
با ايران مطرح مي كردند، تا كجا منقبض 
مي ش��د، حوادث بعد از انتخابات رياست 
جمهوري سال 2009 ايران اين سياست را 
تا حد زيادي به چالش كشيد. اوباما و حلقه 
نزديكان او تا چند هفته بع��د از انتخابات 
سعي داشتند رويكرد تعامل فعال با ايران 
را الاقل در ظاهر امر حفظ كنند، به طوري 
كه اوباما چهار روز بعد از برگزاري انتخابات 
يعني روز شانزدهم ژوئن به صراحت گفت: 
اين به خود ايرانيان بس��تگي دارد كه چه 
كسي را به عنوان رئيس جمهورشان انتخاب 
كنند. رئيس جمهور امري��كا تأكيد كرد: 
ما به حاكميت ايران احترام مي گذاريم و 
مي خواهيم اياالت متحده از دخالت در يك 

مسأله داخلي در ايران اجتناب كند.
اما حوادث بع��د از انتخابات و گزارش هايي 
كه اغلب توسط متحدين امريكا كه در ايران 
سفارت داشتند به واشنگتن رسيد، خيلي 
زود رويكرد كاخ سفيد را تحت تأثير قرار داد 
)اگر نگوييم كه به كلي تغيير داد(. اوباما و تيم 
همراهانش در صفحه تلويزيون صحنه هاي 
تظاهرات خياباني را به تماشا مي نشستند و 
ش��اهد اين بودند كه رقباي رئيس جمهور،  
اعتراضات��ي را س��ازماندهي كرده اند كه به 
مراتب فراتر از يك اعتراض ساده به نتيجه 
انتخابات روز بيست و دوم خرداد ماه بود. از 
جلساتي كه شوراي امنيت كاخ سفيد درباره 
حوادث بعد از انتخابات برگزار كرد، مي توان 
به سادگي به اين برداشت رسيد كه اوباما و 
تيم او در هفته هاي بعد از انتخابات به شدت 
تحت تأثير البي ايرانيان مخالف جمهوري 
اسالمي در امريكا از يكسو و گروه بزرگي از 
جمهوري خواهان و البي يهوديان مخالف 
تعامل با ايران قرار داشته اند. كساني مانند 
جان مك كين، رقيب جمهوريخواه اوباما، در 
همان روزهاي اول بعد از انتخابات خواستار 
اعالم موضع صري��ح رئيس جمهور امريكا 
در مقابل انتخابات ايران ش��دند. مك كين 
در گفت وگو با ش��بكه خبري فاكس نيوز 
به صراح��ت گفت: »اوباما باي��د اعالم كند 
نتيجه انتخابات ايران ش��رم آور است! البي 
مخالفان جمهوري اس��المي در امريكا نيز 
در هفته هاي بعد از انتخابات فعال بودند و 
حتي برخي روزنامه ه��اي امريكايي مانند 
وال اس��تريت ژورنال از نامه هاي پي در پي 
و جلسات مخفيانه آنها با هيالري كلينتون 

خبر دادند.

حوادث بعد 

از انتخابات و 

گزارش هايي كه 

اغلب توسط 

متحدين امريكا 

كه در ايران 

سفارت داشتند 

به واشنگنت 

رسيد، خييل زود 

رويكرد كاخ 

سفيد را تحت 

تأثري قرار داد

نگاهي به اثرات مخرب حوادث بعد از انتخابات بر ديپلماسي ايران

تحفه اي براي فرنگ
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 12 آبان- رهرب انقالب: آمريكاييها دل خوش نكنند؛ نظام اسالمي بر حوادث

سخت تر هم فائق آمده است

يك بستر؛ چند رؤيا  
مجموعه اين فش��ارها و برآوردهاي ضعيف و اشتباهي كه  

كاخ سفيد از سطح، عمق و گستردگي اعتراضات به نتيجه انتخابات 
داشت، در داخل امريكا چند گرايش همزمان به وجود آ ورد. گرايش 
اول مربوط به جمهوريخواهاني بود كه داس��تان قديمي تغيير رژيم 
)regime change(  در اي��ران را پيش كش��يدند و اعالم كردند، 
وضعيت سياس��ي بعد از انتخابات به آس��تانه اي رس��يده كه امكان 
تغيير رژيم سياس��ي در ايران و تبديل آن به يك حكومت متمايل به 
غرب جدي اس��ت. نكته جالب توجه اين بود كه برخي كساني كه از 
فعاليت هاي بوش عليه ايران انتقاد مي كردند و گرايش هاي دموكرات 
داشتند نيز براي اولين بار در دوران اوباما فرضيه تغيير رژيم در ايران 
را پيش كشيدند. ريچارد هاس، رئيس شوراي روابط خارجي امريكا 
شاخص ترين چهره اين گروه است كه روز بيست و دوم ژانويه 2010 
)س��وم بهمن 1388( در مقاله اي ب��ا عنوان »كافي اس��ت«؛ كافي، 
نوشت: از نظر من مذاكرات در مورد برنامه هسته اي ايران راه به جايي 
نخواهد برد. به نظر مي رس��د كه ايراني ها در توسعه برنامه هسته اي 
خود مصمم هستند اما خوشبختانه به نظر مي رسد برنامه هسته اي 
ايران با مشكالت فني روبه روشده است كه اين اتفاق، تصميم گيري 
را در مورد اينكه آيا الزم است عليه ايران حمله پيشگيرانه ترتيب داد 

به تأخير مي اندازد.
به جاي اين موضوع بايد بر يك واقعيت ديگر متمركز ش��ويم: اينكه 
در حال حاضر ايران از هر زمان ديگري از پس از انقالب ممكن است 
به تغييرات سياس��ي بنيادين دروني نزديك تر شده باشد. اوضاع در 
ايران پس از انتخابات رياست جمهوري دستخوش تغيير و تحوالت 
چشمگيري شد و اعتراض حاميان موسوي، بر عكس پيش بيني هاي 

خيلي ها گسترده تر و بيشتر شد.
امريكا، اتحاديه اروپايي و ديگر كش��ورها بايد سياستشان در قبال 
ايران را بر افزايش اميد براي تغييرات در س��اختار سياسي در ايران 
متمركز كنند. در مقابل اين گروه كس��اني مانندفالنيت لورث قرار 
دارند كه معتقدند، ايران زمينه هاي سياسي – اجتماعي الزم براي 
تغيير رژيم را ندارد و امريكا نيز اساس��اً نبايد ب��راي تغيير در ايران 
دخالت كند. لورث در يادداش��تي با عنوان :» ي��ك انقالب ديگر در 
ايران؟ احتماال نه« نوش��ت: جمهوري اس��المي ايران در وضعيت 
انفجاري قرار ندارد، راهپيمايي هاي ضد حكومتي در ايران چش��م 
بعضي ها را در غرب به روي يك واقعي��ت ناراحت كننده ولي گريز 
ناپذير بسته است: ايرانياني كه از )روز( عاشورا به عنوان يك اعتراض 
سياسي اس��تفاده كردند، در اكثريت نيس��تند. آنهايي كه از طرف 
اپوزيسيون سخن مي گويند نمي توانند پيشقراول يك انقالب ديگر 
باشند. آنها بايد به چند سؤال جواب بدهند: اول اينكه اين اپوزيسيون 
چه چيزي مي خواهد؟ دوم چه كس��ي آن را رهبري مي  كند و سوم 
اين اپوزيس��يون از طريق چه روندي مي خواهد جايگزين حكومت 

تهران شود؟«

 راه ميانه اوباما
 راه حلي كه دولت اوباما برگزيد، چيزي بين اين دو بود. كاخ 
سفيد در طول ماه هاي بعد از انتخابات تقريباً  هيچ گاه به طور علني از 
ناآرامي هاي ايران حمايت نكرد ولي سعي كرد رويكرد تغيير رژيم در 
ايران را از روش هاي غيرمس��تقيم هدايت كند. اين همان رويكردي 
است كه هيالري كلينتون، وزير خارجه امريكا روز نهم آگوست )18 
مرداد( يعني حدود دو ماه بعد از انتخابات از آن سخن گفت:  »اگرچه 
امريكا نخواسته اس��ت خيلي آش��كار از معترضان به انتخابات بحث 
برانگيز ماه ژوئن حمايت كند ولي ما در پش��ت پرده براي حمايت از 

معترضين كارهاي زيادي انجام داده ايم.«
يك مورد از اقداماتي كه كلينتون از آن س��خن مي گويد اين بود كه 
روزنامه ه��اي امريكايي فاش كردند وزارت خارجه امريكا به ش��بكه 
اجتماعي توييت��ر تذكر داده كه كار به روزرس��اني خ��ود را به دليل 
حوادث اي��ران به تأخير بيندازد ت��ا مخالفان دولت اي��ران بتوانند از 

امكانات آن استفاده كنند.
رويكردهاي ديگري هم كه حاميان اوبام��ا در كنگره طي اين مدت 
دنبال كردند، نشان مي دهد، كاخ سفيد رويكرد حمايت غير مستقيم 
از مخالفان حكومت ايران را دنب��ال مي كند. چيزي كه اين روزها در 

واشنگتن از آن با عنوان »تحريم هاي هوشمند« ياد مي شود نيز در چارچوب رويكرد جديد 
دولت اوباما به تحوالت ايران قابل ارزيابي است، حاميان اين نوع تحريم معتقدند، دولت 
امريكا بايد به جاي تنبيه ايران، تحريم هايي اعمال كند كه موجب مي شود بدنه حكومت در 
ايران تضعيف شود. جيمز جونز، مشاور ارشد باراك اوباما، روز چهاردهم فوريه در گفت وگو 
با فاكس نيوز به صراحت گفت، اياالت متحده با هدف تغيير رژيم در ايران از تحريم هاي 
ايران حمايت مي كند. جونز ادامه داد: »ما مي دانيم كه ايران به لحاظ داخلي مش��كالتي 
جدي دارد و با مهندسي و مشاركت در تحريم هاي س��خت مي خواهيم به دشواري هاي 
رژيم بيفزاييم. تحريم هاي سخت به همراه برخي چيزهاي ديگر به خوبي مي تواند چاشني 

تغيير رژيم در ايران باشد.«
چندي قبل، تعدادي از نمايندگان جمهوري خواه و دموكرات مجلس نمايندگان امريكا 
اليحه اي با عن��وان »همراهي با مردم اي��ران« طراحي كردند كه در ص��ورت تصويب، به 
سازمان هاي امريكايي اجازه مي دهد به طور مس��تقيم به ايرانيان كمك انسان دوستانه 
ارائه كنند و شركت هاي امريكايي نيز اجازه پيدا مي كنند در وراي ديوار بلند تحريم ها به 
ش��ركت هاي ايراني خدمات نرم افزاري ارائه كنند كه از فيلترينگ سايت هاي اينترنتي و 

ماهواره ها جلوگيري مي كند.
مجموعه اين رويكردها طي يك سال بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 نشان 
مي دهد، حوادث بعد از انتخابات، به طور قابل مالحظه اي رويكرد دولت اوباما را  در قبال 
ايران تغييرداده اس��ت. حوادث و ناآرامي هاي بعد از انتخابات چشمان خمار كاخ سفيد و 
تيم همراهان اوباما را به شدت به وسوسه انداخت. هدف اوليه اوباما و همراهانش اين بود 
كه وارد نوعي تعامل فعال) Engagement( با دولت ايران شوند ولي گام هاي نه چندان 
بلند كاخ سفيد به س��وي تعامل فعال خيلي زود به نوعي سياس��ت خارجي پنهان كارانه 
براي تغيير رژيم در ايران منحرف شد، به اين اميد كه تغيير رژيم در ايران اسب هسته اي 

سركش در ايران را رام كند.
سهم جمهوري خواهان و البي هاي يهودي داخل امريكا و متحدين اروپايي و خاورميانه اي 
كاخ سفيد در تغيير رويكرد كاخ سفيد قابل توجه بود ولي كساني كه بر طبل ناآرامي هاي 

بعد از انتخابات خرداد ماه 1388 كوبيدند در اين روند سهمي بسزا داشتند.

روسيه و انتخابات ايران؛ نيم نگاهي به اپوزيسيون  
رويكرد روسيه به حوادث بعد از انتخابات ايران در هفته هاي اول كاماًل محتاطانه  

بود. روس ها تا سه روز موضعي در قبال نتيجه انتخابات و رويدادهاي بعد از آن اتخاذ نكردند 
و تنها بعد از سفر احمدي نژاد به روسيه براي ش��ركت در نشست سران شانگهاي بود كه 
مسكو نتيجه انتخابات ايران را پذيرفت. سرگئي ريابكف در مصاحبه با خبرنگاران گفت: 
»موضوع انتخابات در ايران، يك موضوع داخلي و مربوط به خود مردم ايران است. ما اين 
سفر )احمدي نژاد( را انعكاس شراكت،  همسايگي  و مناسبات سنتي دوستانه اي مي دانيم 
كه سطح مناسبات مس��كو - تهران را براي مدت زيادي تعيين كرده است. ما از برگزاري 
انتخاب در ايران و از ]س��فر[ رئيس جمهور تازه  و منتخب ايران به خاك روسيه استقبال 

مي كنيم. اين بسيار مهم است كه اولين سفر خارجي احمدي نژاد، به روسيه است.«
اگر چه روس ها از احمدي نژاد به عن��وان رئيس جمهور برگزيده  اي��ران بعد از انتخابات 
اس��تقبال كردند، ولي برخورد آنها با تحوالت بعد از انتخابات حاكي از نوعي احتياط بود. 
مقام هاي كرملين عالوه بر اينكه صحنه ناآرامي هاي ايران را از صفحات تلويزيون مي ديدند، 
يك س��فارتخانه عريض و طويل و  ايمن در تهران به آنها امكان داده بود تحوالت ايران را 
از نزديك هم رصد كنند. خبرگزاري ريانووستي و س��ايت فارسي آن طي ماه هاي بعد از 
انتخابات به تريبون رويكرد و موضع گيري غيررسمي دولت روسيه در قبال تحوالت ايران 
تبديل شد. رهبران كرملين فقط شعار »مرگ بر روس��يه« حاميان جريان اپوزيسيون را 
از صفحات تلويزيون كرملين نگاه نمي كردند بلكه كارمندان س��فارت روس��يه از پشت 
پنجره هاي ضلع غربي سفارت تهران با چش��مان خود مي ديدند كه مأموران پليس ايران 
براي حفاظت از محوطه سفارت روسيه، در اطراف آن تجمع كرده اند. اينكه گزارش هاي 
روزانه سفارت روسيه از داخل ايران چگونه بر تصميم گيري هاي رهبران كرملين درباره 
تحوالت ايران اثر گذاش��ته،  هنوز به درستي معلوم نيس��ت، ولي از نحوه پوشش خبري 
تحوالت بعد از انتخابات در خبرگزاري رسمي روسيه، مي شود حدس زد كه ناآرامي هاي 

ايران، رويكرد روس ها را هم مثل همتايان امريكايي دچار تغيير و تحول كرده است.
مقام هاي كرملين نتيجه نهايي انتخابات ايران را پذيرفتند، ناآرامي ها را مسأله اي داخلي 
تلقي كردند و اين پيش ف��رض منطقي را آويزه گوش خود كردند ك��ه هرگونه تغييرات 
بنيادين در ساختار حكومتي ايران به سود آنها نخواهد بود، ولي هيچ كدام از اين تحوالت 

مانع اين نشد كه آنها نيم نگاهي هم به جناح اپوزيسيون ايران نداشته باشند. 
سايت فارسي خبرگزاري ريانووستي زيرسايه مصونيت از فيلترينگ اينترنتي در ايران 
اخبار ناآرامي هاي ايران را به ش��كلي گس��ترده و البته ظاهراً بي طرفانه منعكس كرد. 
در هفته ها و ماه هاي بعد از انتخابات كساني كه نمي توانس��تند از سايت هاي ايراني به 
بيانيه هاي ميرحسين موسوي دست پيدا كنند، با فاصله اي خيلي كوتاه قادر بودند اين 
بيانيه ها را از س��ايت فارسي خبرگزاري نوستي روس��يه به طور تمام و كمال بارگذاري 

كنند.
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و  وقتي اسب سركش رام مي شود...
 صرفنظر از نحوه نگاه روسيه به تحوالت بعد از 22 خرداد 1388 بايد 
توجه داشت، مناسبات تهران- مسكو از زمان فروكش كردن ناآرامي هاي بعد از 
انتخابات به چالش آميزترين وضعيت خود طي سال هاي بعد از فروپاشي اتحاد 
جماهير شوروي رسيد. سياست خارجي ايران در پي ناآرامي هاي بعد از انتخابات، 
مجبور شد مطالبات خارجي اش را با صدايي آرام تر دنبال كند ولي همين كه اسب 
سركش بي ثباتي، رام شد، آهنگ تكميل نيروگاه بوشهر، تحويل اس- 300 ها و... 

در سياست خارجي ايران طنين انداخت.
رويكرد مغرورانه، تلخ و البته مبهمي كه روس ها طي ماه هاي نخست ناآرامي هاي 
انتخابات در پيش گرفتند، براي سياست خارجي ايران واقعاً آزار دهنده بود. خبرگزاري 
نوستي در واكنش به اعتراضات مكرر ايران به تعويق در تحويل اس-300هاي روسي 
در يادداشتي گزنده، همه حرف هاي ناگفته روس ها بعد از انتخابات خردادماه بيرون 
ريخت و نوشت: »احمدي نژاد چند روز پس از پيروزي در انتخابات و سركوب مخالفان، 
در نشست سازمان شانگهاي شركت كرد. او با حضور خود، روسيه را مجبور كرد كه 
رياست جمهوري اش را به رسميت بشناسد و از اين طريق انتقاد سخت مخالفان را 
متوجه خود كند. با اين همه روسيه به خاطر مناسبات حساس خود با تهران به ويژه 

در عرصه معامالت تسليحاتي و اتمي، اين فشار را تحمل كرد.«
رويكرد روسيه به تحوالت بعد از انتخابات ايران بر حفظ وضع موجود در تهران 
متمركز بود و تقريباً هيچ گزارش مستندي وجود ندارد كه نشان دهد كرملين 
از جناح اپوزيس��يون در ايران حمايت كرده اس��ت. با اين حال مسكو به شكل 
آزاردهنده اي بي طرفي خود در ناآرامي هاي بعد از انتخابات را به عنوان محملي 

براي عمل نكردن به تعهداتش در قبال ايران استفاده كرد.
روس ها مدعي اند، حمايت نه چندان صريح  شان از رياست جمهوري احمدي نژاد 
چهره آنها را در بين جريان اپوزيسيون حكومت ايران خدشه دار كرده و حاال نوبت 
تهران است تا تاوان اين حمايت ها را با سكوت در مقابل يك دهه بازي موش و گربه 

براي تكميل نيروگاه بوشهر و چند سال تأخير در تحويل اس- 300ها بپردازد.
ناآرامي هاي بعد از انتخابات روابط تهران- كرملين را به جايي رساند كه روس ها 
براي اولين بار در پروس��ه تحريم هاي ايران در ش��وراي امني��ت با امريكايي ها 
هم داستان ش��دند و گام هاي خود را به سمت و سويي برداشتند كه كاخ سفيد 

هيچگاه حتي به ذهنش نيز خطور نمي كرد.

 چين و انتخابات ايران؛ درک متقابل
 سياست خارجي چين به طور سنتي از دكترين عدم مداخله در امور 
داخلي كشورها)non- interference( پيروي مي كند و ناآرامي هاي بعد از 
انتخابات ايران نيز براي چشم بادامي ها از اين امر مستثنا نبود. سخنگوي وزارت 
خارجه چين به فاصله 4 روز بعد از برگزاري انتخابات درباره ناآرامي هاي تهران 
موضع گيري كرد و ضمن تأكيد بر اينكه انتخابات ايران موضوعي داخلي است، 

ابراز اميدواري كرد، تحوالت در ايران رو به ثبات پيش برود.
خبرگزاري رسمي شينهوا نيز از قول سخنگوي وزارت خارجه چين گزارش كرد، 

پكن به انتخاب ملت ايران احترام مي گذارد. 
در هفته ها و ماه هاي بعد از انتخابات ايران، چند حادثه و تحول ديگر نيز اتفاق افتاد 
كه باعث شد چيني ها با شدت بيشتري از نتيجه انتخابات ايران حمايت كنند. 
موضوع اول، حوادث خشونت بار استان سين كيانگ بود كه با يك فاصله زماني 
كمتر از 20 روز، دولت چين را به چالش كشيد. مسلمان بودن بخش قابل توجهي 
از ساكنان استان سين كيانگ اين انتظار را به وجود آورد كه دولت ايران، پكن را 
براي جلوگيري از حوادث خشونت بار استان سين كيانگ تحت فشار بگذارد. ولي 
سه موضوع باعث شد كه دولت ايران به رغم همه انتقادهاي داخلي قادر نباشد 

موضع   اصولي درباره حوادث سين كيانگ اتخاذ كند.
اول اينكه دولت ايران خ��ود درگير حوادث و ناآرامي هاي بع��د از انتخابات بود 
و بالطبع از پتانس��يل الزم براي واكنش به حوادث اس��تان سين كيانگ چين 

برخوردار نبود.
دوم، دولت چين حوادث بعد از انتخابات خردادماه را موضوعي داخلي اعالم كرده 
بود و بالطبع دولت ايران نمي توانست اين رويكرد پكن را با يك موضع  سفت و 

سخت جواب دهد.
سوم، گفته مي شد كه مسلمانان استان سين كيانگ صحنه گرداني حوادث را 

عهده دار نيستند و برآيند حركت ها سمت و سوي مذهبي ندارد.

 پكن؛ نگران اهداف امريكا
 مجموع اين س��ه حادثه به همراه اخبار و گزارش هاي غيررسمي كه 
درباره دخالت امريكا و كشورهاي غربي در پشت پرده حوادث ايران و چين منتشر 
شد، ايران بعد از انتخابات خرداد ماه و چين بعد از حوادث جوالي سين كيانگ 

را به هم نزديك تر كرد.
ناآرامي هاي استان سين كيانگ به رغم طبيعت كامالً متفاوتي كه با ناآرامي هاي داخلي ايران 
داش��ت خيلي زودتر فروكش كرد. با اين حال ادامه مناقشه پكن- واشنگتن بر سر مسائل 
اينترنتي و شبكه هاي اجتماعي،  باعث شد حمايت از دولت با ثبات در ايران توسط چين، به 
سياستي دائمي تبديل شود. بررسي محتواي يك سرمقاله رسمي در روزنامه چاينا ديلي كه 
روز بيست و چهارم ژانويه 2010 منتشر شد، به خوبي نشان مي دهد كه دولت چين به شدت 
به اهداف امريكا در ايران پس از انتخابات مظنون شده است. ونك شيائويانك در اين سرمقاله 
به صراحت تأكيد كرد كه دولت امريكا در جريان انتخابات سال 1388 ايران از جنگ آنالين 
براي شعله ور كردن و دامن زدن به ناآرامي ها اس��تفاده كرده است. او نوشت: در وراي آنچه 
امريكا آزادي بيان مي نامد، يك طرح سياسي آشكار نهفته است. ناآرامي هاي بعد از انتخابات 
ايران چگونه اتفاق افتاد؟ عامل اين حوادث جنگ آنالين بود كه امريكا از طريق يوتيوب و 
ميكرو بالگر توييتر، شايعات را گسترش مي داد، به اختالفات دامن مي زد و نزاع بين جناح هاي 

محافظه كار و اصالح طلب در ايران را عميق تر مي كرد.
پكن در ماه هاي بعدي نسبت به اهداف دولت جديد امريكا در ايران باز هم مظنون تر شد و 
همين موضوع زمينه اي فراهم كرد تا چين تا چند ماه با تشديد تحريم هاي ايران در قالب 

قطعنامه هاي جديد مخالفت كند.
منابع مطلع در تهران مي گويند، ديپلمات هاي چيني در جلسات خصوصي اي كه در ماه هاي 
اخير درباره صدور قطعنامه جديد تحريم ايران برگزار مي شد، به طرف هاي غير امريكايي 
گفته اند كه كاخ سفيد تشديد تحريم هاي ايران را به عنوان پلي براي تغيير حكومت در ايران 
نگاه مي كند؛ در واقع همين موضوع سبب شد كه چهارمين قطعنامه اي كه امريكايي ها به 

دنبال آن بودند، حداقل 6 ماه به تعويق بيفتد.

 نتيجه؛ بازگشت به توازن
 نظريه پردازان روابط بين الملل معتقدند، سياست خارجي كشورها تداوم سياست 
داخلي آنهاست. اگر فضاي سياسي يك كشور، شاهد دولتي با ثبات باشد و نخبگان حول 
هنجارهاي اساسي توافق داشته باشند، سياست خارجي قادر خواهد بود با سرعت بيشتري 
به سمت اهداف تعيين شده حركت كند. هشت  ماه فضاي ملتهب سياسي در ايران بعد از 

انتخابات خرداد 1388، اثراتي بي نهايت مخرب بر سياست خارجي گذاشت. 
بسياري از پتانسيل هاي دستگاه ديپلماسي به جاي بهره برداري در سمت و سوي اهداف از 
پيش تعيين شده، براي بازسازي مسيرهايي جديد مصرف شد. برخي بازيگران بين المللي و 
قدرت هايي كه تا قبل از بيست و دوم خرداد 1388 سياست خارجي خود را براساس پايداري 
فضاي سياسي داخلي و استمرار مناسبات خارجي ايران تعريف كرده بودند، به ادراك هاي 
جديدي رسيدند و براساس همين ادراك ها، سياست هايي متفاوت از سياست هاي قبل از 
انتخابات خردادماه در پيش گرفتند؛ بازگشت دستور كار »تغيير رژيم« به »سياست خارجي 
امريكا« فقط يكي از اين موارد بود.  فروكش كردن اغتشاشات و بازگشت آرامش به سياست 
داخلي در ماه هاي پاياني س��ال 1388، آرام آرام فضاي سياست خارجي را هم تحت تأثير 
متغيرهاي ثبات ساز قرار داد. مطالبات معوق سياست خارجي مانند تكميل نيروگاه بوشهر و 

دريافت سيستم هاي اس-300 خيلي زود در دستور كار قرار گرفت. 
دستگيري عبدالمالك ريگي زمينه اي فراهم كرد تا ديپلماسي ايران از فضاي تحيرزده ماه هاي 
بعد از انتخابات خارج و وارد فضايي تهاجمي تر شود و تحت همين شرايط بود كه ديپلماسي 
هسته اي ايران جان تازه اي گرفت و در اوج فضاي تحريمي شديدي كه امريكايي ها تعريف 
مي كردند، بيانيه تهران بين ايران، برزيل و تركيه امضا شد. سياست خارجي ايران يك بار ديگر 
به همان توازن اوليه اي بازگشت كه قبل از انتخابات خردادماه 1388 بر آن حاكم بود ولي آثار 

سنگين متغيرهاي آشوب ساز تا مدت ها بر آن سنگيني خواهد كرد.

دستگريي 

عبداملالك ريگي 

زمينه اي فراهم 

كرد تا ديپلاميس 

ايران از فضاي 

تحريزده ماه هاي 

بعد از انتخابات 

خارج و وارد 

فضايي تهاجمي تر 

شود و تحت 

همني رشايط 

بود كه ديپلاميس 

هسته اي ايران 

جان تازه اي گرفت
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 16 آذر 88- برگزاري مراسم روز دانشجو و ناكامي جنبش سبز در به تشنج

كشاندن دانشگاه ها

مشاور ارشد ميرحس��ين كه باورهای وی در چپ نو شكل گرفته و 
در مرام پست مدرن ها غسل تعميد يافته تحليل های خود از وقايع 

انتخاباتی را در 5 سطح برای موسوی ارائه می كند.

تحليل سطح اول – جنبش سبز
مشاور پست مدرن ميرحس��ين، بر اين باور اس��ت كه جنبش سبز 
نتيجه پديده ديگری به نام»قيام شرايط« يا »ش��ورش موقعيت« و به تعبير 
صريح تر»حاال وقتشه« می باشد. وی سپس به اين موضوع اشاره می كند كه 
»حاال وقت تبديل خيابان به پارلمان مردم« و»شورش زمانه« ذيل »شورشی 
رنگين كمانی« است، شورشی كه در واقع هم از جنس جنبش های مبتنی بر 

نافرمانی مدنی است و هم از نوع جنبش های اكسپرسيونيستی. 
به نظر می رسد در اين سطح تحليل، تأكيد بر قيام شرايط و شورش موقعيت، 
بروز ديدگاه پست مدرن هايی اس��ت كه همواره و در هرشرايطی اصالت را به 
»تغيير« داده و مدام از وضعيت های نو سخن به ميان می آورند، بی آنكه نقش 
و تدبير خود را در همان وضع مسبوق تعريف كنند و يا حتی آلترناتيوی برای 
وضع موجود بينديشند. در مرام آن ها هيچ يك از ارزش ها امان و مصونيتی از 
تغيير ندارد. امر قدسی حاشيه ای از امر و خواسته عرفی است. تغيير مورد نظر 
آنان كه همه گونه جنسی را با دامنه هايی از سنتی، مدرن و پسا مدرن شامل 
می شود در اين سطح تحليل، گرايش هاي »چپ نو« را تداعی می كند. توجه 
به جنبش و تأكيد بر پارلمان خيابانی نكته ای است كه اين مشاور پست مدرن 
موس��وي قباًل درمقاله ای قوام يافته در مركز تحقيقات اس��تراتژيك رياست 

جمهوری )دوره خاتمي( ، بدان اشاره كرده بود. 
او در اين مقاله مي نويس��د:»به جنبش 1968 نگاه كنيد. احتماال با اين بيان 
موريس بالنش��و موافق خواهيد بودكه، »جنبش 1968 به عنوان يك تالفی 
تصادفی و هيجان انگيز بدون برنامه، بدون پروژه و در قالب اشكال اجتماعی 
كه فی الفور پذيرفته می ش��د، حال و هوای يك عيد را داشت... در آن لحظه 
هيجان ناشی از زيست برابر و اين كه هر كس امكان سخن گفتن داشته باشد، 

تحليل های 5گانه از وقايع انتخاباتی

تحرکات میرحسین موسوی بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگرفته از جزوه ای است که مشاور ارشد وی محمدرضا تاجیک، تئوریزه کرده است. 

»چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟« عنوانی است که بر پیشانی این جزوه حک گردیده و تحلیل ها، رویکردها و راهکارهایی به میرحسین موسوی برای نقش آفرینی ارائه 

شده است. اتفاقات صورت گرفته و اتخاذ مواضع ازسوی میرحسین موسوی به  وضوح قابل تطبیق با جزوه ای است که نشان می دهد وی و حامیانش به چیزی فراتر از انتخابات 

ریاست جمهوری و برای تغییری بیش از یک رویه می اندیشیدند. تغییری از جنس تهی ساخنت نظام کنونی از هنجارها و باورهایش با نقاب و شعاری از بازگشت به اصول انقالب. 

اصولی که در ظاهر شعارش داده می شد تا عمق تغییرات و عبورها از نظرها پنهان مباند. به بیان دیگردرمنتالیتی و ذهنیت نویسنده این جزوه حکمرانی به دو شیوه ارسطویی 

و افالطونی تقسیم شده و سپس بر حکمرانی ارسطویی به عنوان رضورتی اجتناب ناپذیر تأکید شده است. در حقیقت اگر مدل افالطونی را حرکت جامعه به سوی خیر مطلوب 

بدانیم و وظیفه حاکمیت را تحصیل خیر غایی تا حد ممکن؛  روش ارسطویی حکمرانی را پذیرش وضع موجود عنوان می کند و بنا را بر پذیرفنت آنچه که هست. در این مرام دیگر 

خیرمطلوب بنا بروضع موجود به کنار گذاشته می شود. این جزوه که مرامی پسا پست مدرنیستی را رسلوحه خود قرار داده شامل 5 سطح تحلیلی شامل: 

1 - تحلیل پدیده ای به نام »جنبش سبز« 

2- تحلیل پدیده ای به نام »ضد جنبش رسخ«!

3- تحلیل مرحله کنش سیاسی – اجتامعی کنونی

4- تحلیل تدبیرهای ممکن و مطلوب

و 5- تدوین و تقریر گفتامنی هژمونیک برای دوران کنونی می باشد. در این جزوه با تأکید بر تبدیل خیابان به پارملان مردم بر حضور اردوکشی های خیابانی تأکید شده و عصیان 

نخبگان علیه حاکمیت به عنوان رضورتی اجتناب ناپذیر امری انکار ناپذیر تعریف شده است. کسب هویت اپوزیسیون با ژست پوزیسیونی، ارائه گفتامن جنبشی مبتنی بر 

»ایرانی – دینی«، نه »ایرانی  - اسالمی«، خلق مناسبت برای به صحنه آوردن مداوم مردم، مامنعت از گذر حاکمیت از رشایط موجود و تثبیت خود، جنگ مواضع بر رس هر 

موضوع، عاریت   گیری از نام رمز انقالب رنگی اوکراین به نام »پورا«، حاال وقتشه و. . . بخشی هایی از این جزوه هستند که هدف قابل تأمل را برای از بین بردن نظم و انتظام 

نظام جمهوری اسالمی ظهور و بروز می دهد.  درحقیقت این جزوه ظهور»تخمین ها و تدبیرها« يي است که پیش از این در سال های 83- 81 برای نیمه دوم دهه سوم انقالب 

در مرکز تحقیقات اسرتاتژیک ریاست جمهوری، در دولت دوم سید محمد خامتی به انشا درآمده بود.  دولتی که با گفتامن اصالح طلبی - به باور مشاور وقت خامتی و یار کنونی 

میرحسین- دوران افول خود را طی می کرد، آماده می شد تا با رصد رشایط سیاسی، فرهنگی، اجتامعی و اقتصادی کشور، طرحی نو درانداخته و رشایط ظهور و بروز»اصالحات2« 

را در سپهر اجتامعی فراهم سازد. دراین میان اما زایشی که بنا بود در سال 84 حادث ش��ود رشایطش به سال 88 موکول شد.  اما برآوردها آنی نبود که تحلیل شده بود. آن ها 

که خود را »مشکل گشایان« می خواندند و از»صورت« و»سیرت« زیبای ابرگفتامن خود سخن به میان می آوردند شکست خود را پایه ای برای اسرتاتژی اصلی خود قرار دادند؛  

راهربدي که با بررسی جزوه ارائه شده از مشاور ارشد موسوی با »تخمین و تدبیرها« ي تصنیف شده وی در مرکز تحقیقات اسرتاتژیک ریاست جمهوری، هیبت و چهره اصلی 

»راه بیراهه« را به منایش خواهد گذاشت. کدام »راه و بی راهه« ؟خواهیم گفت. 

عاریت   گیری از 

نام رمز انقالب 

رنگی اوکراین 

به نام »پورا«، 

حاال وقتشه و... 

بخشی هایی از 

این جزوه هستند 

که هدف قابل 

تأمل را برای از 

بین بردن نظم 

و انتظام نظام 

جمهوری اسالمی 

ظهور و بروز 

می دهد

رمز گشايي از جزوه آقاي مشاور

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


169

ان
جو

ه 
ام

وزن
| ر

اد 
رد

 خ
22

ه 
ام

ه ن
یژ

و

هدف بود. هر كس می تواند هر آن چه كه خواسته بر زبان آورد و حتی بر در و ديوار بنويسد. 
مهم اين نيست كه چه می نويسد، مهم اين است كه می نويسد، چون كه آن لحظه آزادی 
اس��ت، اين نوع آب و هوای كارناوال گونه، همان لحظه ای را به دنبال می آورد كه فضای 
برابری مراسم عيد در پی دارد، مگر نه اينكه انتظار بچه ها هم از روز عيد، خروج از سلسله 
مراتب والدين – بچه ها می باشد؟« . اين استقبال صريح مشاور ميرحسين از حركت هاي 
كارناواليستي، توجيهي قبلي براي استراتژی اردوكشی های خيابانی در زمان تبليغات و 
حتی راهپيمايی های غير قانونی پس از انتخابات دهم رياست جمهوري است. گويا هدف 
از انتخابات نه سطح اول خواست آنها برای انتخاب شدن كه ايجاد يك جنبش بوده است؛ 

»مبارزه جنبشی« . 
جنبشی كه به باور آنها هم می تواند در نقش يك گفتمان »هژمونيك« ظاهر شود و هم 
»ضد هژمونيك« . هژمونيك از آن رو كه بتواند كنش ه��ای جمعی را در خدمت نظمی 
ديگر قرار دهد و ضد هژمونيك ب��ه اين معنا كه در نظم موج��ود »اختالل« ايجاد كرده 

و»طغيان های فرهنگی«، »قيد گريزی« و »ضديت با اقتدار موجود« را رقم بزند. 
 اينگونه اس��ت كه به موازات اين تحليل و راهبردها، آموزه های جين ش��ارپ نيز توسط 
تصميم سازان ميرحسين در دستور كار قرار می گيرد، نماد سازی شده و تظاهرات خيابانی 
به راه انداخته می شود. ديوار نويسی و اسكناس نويسی انجام می گيرد و خروج از سلسله 
مراتب والدين با اغتش��اش معنا می يابد. فضا »وانموده ش��ده« و »هست ها«، »نيست« 
می شود و برعكس. شرايط »وهم« كه بی شك ضد خرد است حاكم می شود و شيشه هاي 
كبود بی شماری مقابل چشم ها قرار می گيرد تا »اقليت« خود را »اكثريت« بداند، وضعيت 
»قيام شرايط و موقعيت« نام می گيرد تا اينگونه طرح شود كه »حاال وقتشه« . اين »وهم« 
اما زمانی كه در برابر قانون ق��رار گرفت بازهم بر»تغيير« تأكيد ك��رد و قانون را نيزقابل 

تجديدنظر دانست؛  همانگونه كه موس��وی گفت»قانون اساسی وحی نيست 
و قابليت تجديد نظر دارد«. و اين چنين است كه پست مدرن ها باز هم نشان 
می دهند كه هيچ امر قدس��ی و قانونی در مقابل تغيير آن��ان رنگی از واقعيت 
ندارد. بخش ديگری از اين واقعيت را البته می توان در مواضع مش��اور ارش��د 
ميرحسين موسوی در سال 81 و طی سخنرانی مكتوب وی ارزيابی كرد كه با 
تأكيد برخصلت جنبشی در مبارزات آينده سياسی تأكيد كرده بود: »شكل بروز 
دسته جمعی و تظاهرات آينده حالت جنبشی و كارناوالی دارد و شكل مستمر 
آن به صورت سازمان دادن نوعی»مقاومت محلي« در هريك از »محل ها« و 

»موضع های« قدرت حاكم، خود را نشان می دهد.« 
بی ترديد ش��ايد آن زمان، اين گفتن ها چندان روشن نمی نمود اما گفته های 
ميرحسين و برنامه های او در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، زوايای 
اين گفته ها را مشخص تر ساخت. زمانی كه ميرحس��ين از»هر شهروند يك 
ستاد« سخن گفت، وقتی كه تصميم گيرندگان ستادش در راهبرد»10موج تا 
اوج« ازطرح »هر تاكسی يك ستاد« سخن به ميان آوردند وازهر ستاد به عنوان 
يك كانون»آگاهی و مقاومت« ياد كردند و در ايامی كه بناگاه موس��وی برای 
برانگيختن خصلت های محلی، قوميت ها را نشانه رفت و از حضور آنها در تركيب 
قدرت با تحريف وضع موجود سخن گفت، مشخص بود كه قرار است جنبشی 
»هم اين، هم آن« و به زعم آنها فراگير تشكيل شود كه حتی با شكست، همگی 
گرد آمدگان درآن سهيم شده و هريك برای احقاق حق خود شعار»موسوی 
رای منو پس بده« را سردهند. برای راه يافتن به عمق اين موضوع اما بهتر است 
بازهم به جزوه و تاليفات گذشته آقای مش��اور اشاره كنيم. وی در جزوه خود 
با بيان اينكه »حاال وقت ايجاد زنجيره همگون��ی در ميان هويت های متمايز 
است« اين بخش از تاليف 7 س��ال پيش خود را زنده می كند كه »دوم خرداد 
ياد داد كه تنها آن دس��ته از نيروهای اجتماعی امكان پيروزی در تسابق های 
عظيم سياسی را دارا هستند كه بتوانند همچون نخ تسبيح هويت های متمايز 
را ب��ه يكديگر متصل نموده و ب��ه اصطالح زنجيره ای همگ��ون از هويت های 
متمايز ايجاد نمايند. به بيان ديگر، بتوانند با بسيج گروه ها و نيروهای مختلف 
و گونه گون اجتماعی، قومی، فرهنگی، سياسی، و. .. جنبشی كارناواليستی را 
سامان دهی نموده و با به رسميت شناختن تكثر هويتی، مردمان را در جهتی 

واحد و رو به سوی افقی واحد رهنمون شوند« . 
نمونه ديگر تأكيد بر مبارزه جنبش��ی در آميختن آن با شيوه فعاليت شفاهی 
و علنی بود. اين موضع، به وضوح در برنامه های انتخاباتی ميرحسين موسوی 
تأكيد ش��ده و خيابان ها، پارك ها، جلسات، س��تادها و خيابان ها به جوالنگاه 
فعاليت های شفاهی تبديل شده بود. اما رابطه اين فعاليت شفاهی و علنی و با 

جنبش مورد نظر آنان چه بوده است؟
به باور تصميم گيرندگان س��تاد ميرحسين»ش��يوه فعاليت شفاهی به جای 
شيوه متمركز و س��ازمانی به گونه ای اس��ت كه به راحتی می تواند به اشكال 
شورشی تبديل بشود و مرز بين »شورش« و »كارناوال« يك مرز عبور ناپذير 
است« . در حقيقت می توان گفت در دس��تور كار قرار گرفتن اين شيوه برای 
آن بود كه مبادالت لفظی، عمق يافته و هركس��ی يك سخنگو و بازيگر شود. 
كافی بود كه هر فرد تنها زبان مشترك را دريابد. اين زبان مشترك رگه هايش 
در نهضت سخنرانی، در وبالگ ها، در شعارها و تظاهرات به وضح ديده شد. به 
ديگر بيان، تأكيد بر اهميت فرهنگ شفاهی به اين دليل بود كه »نحوه انتشار 
انديشه شورش��ی نتايج فوری به دنبال دارد« . بی گمان تأكيد بر بهره گيری 
از اين روش بدين دليل است كه بحث و تمرين لفظی كه در گردهمايی های 
كوچك، بی وقفه بازتوليد می ش��وند؛  به طور خود انگيخته، حامالن معانی را 
پرورش می دهند و اينان می توانند در جای ديگر مفاهيم را بازتوليد كنند. وجود 
فرهنگ شفاهی، مقاومت جنبش را تشديد می كند و آن را در قالب يك قدرت و 
نيروی پنهان در می آورد. پس چندان بی مناسبت نبود كه اين روش تا امروز از 

طريق سخنرانی و رسانه های مجازی حاميان موسوی دنبال می شود.

اينگونه است كه به موازات اين تحليل و راهبردها، آموزه های جين شارپ نيز توسط تصميم سازان ميرحسين در 
دستور كار قرار می گيرد، نماد سازی شده و تظاهرات خيابانی به راه انداخته می شود. ديوار نويسی و اسكناس نويسی 
انجام می گيرد و خروج از سلسله مراتب والدين با اغتشاش معنا می يابد. فضا »وانموده شده« و »هست ها«، »نيست« 
می شود و برعكس. شرايط »وهم« كه بی شك ضد خرد اس�ت حاكم می شود و شيشه هاي كبود بی شماری مقابل 
چشم ها قرار می گيرد تا »اقليت« خود را »اكثريت« بداند، وضعيت »قيام شرايط و موقعيت« نام می گيرد تا اينگونه 
طرح شود كه »حاال وقتشه« . اين »وهم« اما زمانی كه در برابر قانون قرار گرفت بازهم بر»تغيير« تأكيد كرد و قانون 

را نيزقابل تجديدنظر دانست؛  همانگونه كه موسوی گفت»قانون اساسی وحی نيست و قابليت تجديد نظر دارد«

از جنبش تا تظاهرات خياباني

به باور 

تصمیم گیرندگان 

ستاد 

میرحسین»شیوه 

فعالیت شفاهی 

به جای شیوه 

متمرکز و سازمانی 

به گونه ای است که 

به راحتی می تواند 

به اشکال شورشی 

تبديل بشود و مرز 

بین »شورش« و 

»کارناوال« یک مرز 

عبور ناپذیر است«
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سطح تحليل دوم �  پديده ضد جنبش سرخ
مشاور ارشد ميرحسين در ادامه تحليل خود در جزوه مورد اشاره 
به موضوع حوادث بعد از انتخابات اشاره می كند و معتقد است »ديری نپاييد 
كه جنبش لبخند ها تبديل به جنبش اشك ها ش��د؛ اميدها به نااميدی ها 
گرائيدند؛ رفتارهای جمعی مدنی به خشونت گراييدند؛  هويت های متمايز 
در كنار هم در برابر هم قرار گرفتند؛ جنگ با شمشيرهای بركشيده از نيام 

جای جنگ با كالم را گرفت.« 
وی همچنين وجود اين وضعيت را نتيجه تحوالت ژرف ساليان زيرپوست 
جامعه در ميان نخبگان و در مردمان دانس��ته و بحران های آتی كش��ور را 
شامل:»بحران اعتماد؛  مشروعيت و مقبوليت؛  كارآمدی و مديريت و وحدت 

و يگانگی جامعه« عنوان می كند. 
اين تحليل در حالی از سوی مشاور پست مدرن صورت می گيرد كه بيش از 
همه بايد اصل بحران را در درون سران جنبش سبز جست وجو كرد. بحرانی 

كه می توان آن را »بحران برآورد و تخمين« ناميد. 
تأكيد بر بحران های گفته ش��ده توسط مشاور ارش��د ميرحسين موسوی 
نكته جديدی از س��وی وی نيست كه مطرح می ش��ود بلكه اين مسأله در 
سال 81 نيز ازسوی او مورد توجه قرار گفته بود. يعنی درست در زمانی كه 
دولت اصالحات در راس كار بوده و تمامی سياست های فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی درآن ايام در يد آنان بوده است. می توان گفت كه اين نكته در 
حقيقت بيان مواردی اس��ت كه به عنوان آسيب های جدی دوم خرداد در 

آن زمان طرح گرديد. 
در اين زمينه كافی است به نتايج يك تحقيق ملی كه درآن ايام )دولت دوم 
خاتمي( در كتاب مشاور ارشد موسوی درج شده بود، اشاره ای داشته باشيم. 
دراين تحقيق آمده بود:»احساس بی عدالت اجتماعی در بين شهروندان 
بر احس��اس عدالت در نزد آن ها غلبه دارد. ميانگين احس��اس بی عدالتی 
اجتماعی در كل و در ابعاد سه گانه اقتصادی، قانونی و فرصتی كم تر از حد 
متوسط و منفی است و در اين بين، بيشترين احساس بی عدالتی مربوط به 

عدالت اجتماعی است« . 
توجه به نتايج اين تحقيق نش��انگرآن اس��ت كه بحران های موجود گفته 
شده در حقيقت زايشی در دوران زمامداری جريان دوم خرداد بوده است. 
در حقيقت اگر بپذيريم كه در يك جامع��ه، اعتماد، ارتباط كامال وثيقی با 
كارآيی و پاسخگويی قدرت حاكمه دارد بايد بگوييم كه بحران بی اعتمادی 
كه در دل خود بحران های ديگر مقبوليت و مشروعيت و كارآمدی را نهفته 
دارد دست كم شامل دو عنصر حياتی می باشد اولی ايمان به صداقت و دومی 
اعتقاد به كارآيی. به بيان دقيق تر، صداقت به معنای اين است كه اليه های 

پنهانی ذهن با آنچه در ظاهر وجود دارد هماهنگ است و كارآمدی، ميزان تخصص و 
توان به فعليت رساندن اهداف است. 

با اين گفته ها می توان گفت كه دوم خردادي ها درآن ايام نسبت به نقدينگی اعتماد 
به خود دچار كسری شدند و مقبوليت و مشروعيت گفتمان آنها در انتخابات سال 84 
مورد قبول توده مردم واقع نگرديد و آن بحران های گفته شده، در عدم اعتماد مجدد 

مردم به كانديداهاي مورد حمايت جريان دوم خرداد تجلي پيدا كرد. 
از ديگر سو در حالی مش��اور پست مدرن از بحران س��خن می گويد كه دهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوری با مشاركت نمايان 40 ميليونی ايرانيان مواجه شد و اعتماد 

به نظام در حد بااليي تبلور يافت. 
از ديگر سو در حالی در جزوه ارائه شده به ميرحسين موسوی از »تبديل لبخندها به 
اشك« سخن به ميان آمده است كه اوالً هيچ گونه اشاره ای به فرآيند انتخابات نشده 
و اصل برهمان وهم تقلب درانتخابات اس��ت. بی ترديد اگر جزاين بود تأكيد بر وجود 
بحران وحدت در جامعه نمی شد. بحران وحدتی كه با دوانگاری سازی و دوقطبی سازی 
از سوی تصميم سازان موس��وی درحوادث بعد از انتخابات كليد خورد و پايه ای برای 
حمله به نقطه ثقل نظام گرديد. اينكه از نظرطيف جريان سبز وحدت بر پايه چه چيز 
تعريف شده كه عدم رای آوری به بحران وحدت تعبير می شود از نكات مغفول در اين 

جزوه است. 
اين اما همه گفته ها در اين سطح از تحليل نمی باش��د. مشاور ارشد موسوی در ادامه 

پيش بينی خود را از استراتژی پيروز انتخابات اين گونه شرح می دهد:
 اتكای بيش تر بر اقليت معتقد

 تالش برای ممانعت از شكل گيری 22 خردادی ديگر
 گشايش نسبی در فضای اجتماعی- فرهنگی

 تالش برای حفظ علقه و عالقه دهك های پايين جامعه
 گرايش فزاينده به يك نظام بناپارتيستی و نو بناپارتيستی 

 گرايش فزاينده به يك نظام بحران زا و بحران زی و... 
اين پيش بينی ها درحالی صورت می گيرد كه ذكر چند نكته الزم به نظر می رسد:

1- تأكيد بر اتكای بيش تر به اقليت معتقد در راس��تای همان دو انگاره س��ازی ها و 
دوقطبی سازی های جريان س��بز بوده و اصوال توجه به »وانمودگی« هنوز در دستور 
كار آنان قرار دارد. اينكه اتكای دولت به اقليت می باشد تأكيد دوباره بر وجود تقلب در 
انتخابات و وجود جرياناتی اقليتی در برابر اكثريتی به نام جريان سبز است! نكته قابل 
توجه اين كه اين بند، دو حالت را هدف قرار داده است. اول اين كه اگر منظور - بر پايه 
توهم توطئه- وجود اقليت دولت ساز است كه اين توهم در دوم خرداد 76 و دور اول 
انتخابات شوراها به آن پاسخ داده شده است. مضافاً اين كه ادعای ميرحسين موسوی 
اين بود كه بدنه رای اين دولت اقليت دولت ساز با وی می باشند. ضمن اين كه ستاد 
موسوی تنها س��تادی بود كه كميته ای خاص در انتخابات برای جذب به تعبير خود 

در جزوه 

ارائه شده به 

میرحسین 

موسوی از 

»تبدیل لبخندها 

به اشک« سخن 

به میان آمده 

است که اوالً هیچ 

گونه اشاره ای 

به فرآیند 

انتخابات نشده 

و اصل برهامن 

وهم تقلب 

درانتخابات است
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17 آذر 88- حاميت اپوزيسيون خارج نشني از اقدام مجيد توكيل

17 آذر 88- راهپياميي هاي  خودجوش مردمي در اعرتاض به هتك حرمت ساحت امام 

خميني)ره( در شهرهاي مختلف

مشاور پست مدرن ميرحسين موسوی در 30 فروردين طی سخنانی تأكيد كرده بود كه مشكل اساسی اصالح طلبان 
در 5 دهك پايين جامعه بوده و بايد برای آن فكری انديشيد و بيان اين پيش بينی كه دولت دهم همچنان به دنبال 
حفظ اين 5 دهك می باشد در حقيقت به معنای عدم موفقيت اصالح طلبان در رای آوری در اين دهك ها بوده است. 
دهك هايی كه با استناد به آمارها می توان گفت ميزان رأي دهندگان آن در جامعه روستايي 1 5 ميليون و 300 هزار 
نفر، معادل 33 درصد و شهرهاي كوچك 1 9 ميليون و 600 هزار نفر، معادل 43 درصد بوده است؛ يعنی چيزی معادل 
76درصد. به تعبير ديگر، بنا به تعبير و گفته تصميم سازان موسوی امكان تقلب با اين نسبت كاماًل منتفی بوده و 

هدف از تحركات اخير توسط جريان سبز واقعيت های ديگری را فرياد می زند

اعتراف به عدم همراهي دهك هاي پايين جامعه با موسوي

اقليت دولت ساز تشكيل داده بود. 
دوم اينكه اگر تعريف و تفس��ير روی كارآمدن دولتی با انب��ان رای اقليت بوده، بايد 
گفت كه اين منظور در تضاد كامل با بخش ديگر اين پيش بينی ها يعنی بحث حفظ 
دهك های پايين جامعه است. چرا كه مشاور پست مدرن ميرحسين موسوی در 30 
فروردين طی سخنانی تأكيد كرده بود كه مش��كل اساسی اصالح طلبان در 5 دهك 
پايين جامعه بوده و بايد برای آن فكری انديشيد و بيان اين پيش بينی كه دولت دهم 
همچنان به دنبال حفظ اين 5 دهك می باش��د در حقيقت ب��ه معنای عدم موفقيت 
اصالح طلبان در رای آوری در اين دهك ها بوده اس��ت. دهك هايی كه با اس��تناد به 
آمارها می توان گفت ميزان رأي دهندگان آن در جامعه روستايي 1 5 ميليون و 300 
هزار نفر، معادل 33 درصد و ش��هرهاي كوچك 1 9 ميليون و 600 هزار نفر، معادل 
43 درصد بوده است؛ يعنی چيزی معادل 76درصد. به تعبير ديگر، بنا به تعبير و گفته 
تصميم سازان موسوی امكان تقلب با اين نسبت كاماًل منتفی بوده و هدف از تحركات 

اخير توسط جريان سبز واقعيت های ديگری را فرياد می زند. 
2- تأكيد بر گرايش فزاينده به يك نظام بناپارتيس��تی و نو بناپارتيستی، درحقيقت 
تأكيد دوباره بر ديدگاه های س��عيد حجاريان است كه برای نخس��تين بار در خرداد 
1380 در يادداش��تی با عنوان »18 خرداد 18 برومر« نس��بت به خطر بناپارتيسم 
هشدار داد و گفت كه اگر مردم می خواهند دچار بناپارتيسم 18 برومری نشوند بايد 
در 18 خرداد به خاتمی رای دهند.  حجاريان همچنين بعد از انتخابات سال 1380 در 
»مجمع عمومی انجمن اسالمی جامعه  پزشكی« كشور گفت: » من در چشم انداز آتی 
زمينه های اجتماعی بناپارتيسم را می بينم. بناپارتيسم شكل  خفيف فاشيسم است«. 
وی همچنين قبل از انتخابات دوره نهم رياست جمهوری در سال 84 در گفت وگويی 
با نادر فتوره چی گفت: »در يك حالت، دولت استثنايی معموالً زمانی رخ می نمايد كه 
نوعی موازنه قوای طبقاتی به وجود آمده باشد و هيچ يك از طبقات اصلی نتوانند كار را 
به نفع خود يكسره كنند. لذا در اتحادی نانوشته قدرت را به اقشار و گروه هايی واگذار 

می كنند كه به طور موقت اين وضعيت را از س��ر بگذرانند اما بعداً با قدرت 
گيری يك طبقه، دولت اس��تثنايی كه دولت انتقالی هم هست، عمرش به 
پايان می رس��د. در غرب هنگامی كه طبقات بورژوازی و پرولتری و احزاب  
هادی آنها به نوعی باالنس رسيدند ناچار شدند قدرت را به اقشار بی سر و پای 
شهری همچون لمپن پرولتر، خرده بورژوازی سنتی و بازماندگان طبقات 
ماقبل س��رمايه داری و غيره واگذار كنند كه يك��ی را در امپراطوری لوئی 
بناپارت )برادرزاده ناپلئون/ و ديگری را در حكومت توتاليتر نازی ها در آلمان 

و البته تا حدودی فاالنژها در اسپانيا و نيز فاشيست های ايتاليا ديديم.« 
تأكيد برگرايش به دولت بناپارتيس��م دراين جزوه در حقيقت كنايه ای به 
اين است كه حماسه 22 خرداد بيش از هرچيزی حاصل كودتای نظاميان 

است. 
دراين خصوص بايد گفت كه طرح اين نكته بازهم ناشی از همان توهم توطئه 
است كه وجود يك اقليت دولت ساز را سرچشمه عدم رای آوری خود مطرح 
می كند. درصورتی كه در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری آنچه بيش 
ازهرچيزی نمود داشت، تالش برخی نيروهای امنيتی سابق و سرويس دهی 
آنان به موسوی بود كه حضور برخی چهره ها در ستاد وی قابل كتمان نبود. 
مضاف بر اينكه تأكيد مشاور ارشد موسوی در سال 83 در مركز تحقيقات 
استراتژيك رياست جمهوری مبنی براينكه نقش آفرينی جريان»رنجبران 
ژنده پوش«، »قشرهای وازده«، »قش��رهای بی طبقه«، »حاشيه نشينان 
بی هويت«، »بازيچه های جناح راس��ت«، »سياهی لشكرهای جريان های 
فاشيس��تی و ارتجاعی« . . . درآينده محتمل بوده، نوع نگاه اشرافی آنان به 
دموكراسی و رای برابر را نشان می دهد كه چگونه در ابتدا رای اكثريت به نام 

جريان بناپارتيستی و سپس در قامت ژنده پوشان تفسير شده بود. 
در مجموع به نظر می رسد تأكيد بر گرايش بناپارتيستي توسط جريان 

تأکید برگرایش 

به دولت 

بناپارتیسم 

دراین جزوه در 

حقیقت کنایه ای 

به این است که 

حامسه 22 خرداد 

بیش از هرچیزی 

حاصل کودتای 

نظامیان است
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29 آذر 88- درگذشت آيت الله منتظري

 صدور پيام تسليت رهرب معظم انقالب: آيت الله منتظري در اواخر عمر با

  .آزمونهاي الهي مواجه شده بود

س��بز بيش از هر چيزی می تواند از س��ناريويی پرده بردارد كه هدف آن 
آشفتگی های سياسی و ايجاد بحران توسط اين طيف باشد. اين واقعيت 
در بخش تاكتيك های جريان سبز برای ادامه بقا در جزوه مورد اشاره مورد 

توجه قرار گرفته كه در بخش خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
3- طرح گرايش فزاينده به يك نظام بحران زا و بحران زی نيز در حقيقت 
همان بيان ساده تالش های جريان سبزی است كه می كوشد 4 سال آينده 
را صحنه درگيری های بسياری نمايد. تأكيد بر حضور مردم در خيابان ها و 
خلق مناسبت های مختلف برای اين اردوكشی های خيابانی در همين راستا 
قابل ارزيابی است. عالوه بر اين تأكيد بر»عدم تثبيت دولت« خود به وضوح 
بحرانی را تصوير می كند كه عامل آن جريان سبز می باشد. لذا پيش بينی 
مبنی بر استراتژی بحران زايی بيش از هرچيز مبتنی بر تالش اين جريان 
برای خلق اين وضعيت می باشد. از ديگر سو بازهم بايد تأكيد كرد ترسيم 
»كنش های موضع آفرين« و تالش برای ايجاد وضعيتی كه دولت »حافظ 
بهانه های جريان اپوزيس��يون باش��د« محورهای ديگری هستند كه در 

البه الی تأكيدات تصميم سازان موسوی قابل رصد است. 

سطح تحليل سوم �  كنش اجتماعی – سياسی 
در اين س��طح از تحليل، مش��اور پس��ت مدرن ميرحس��ين، به 
مقتضيات »مرحله كنش��ی« بعد از انتخابات پرداخت��ه و موضوع »عمل 
سياسی« را به پيش كشيده است. وی با طرح اين پرسش كه اقتضای نظری 
و عملی جريان سبز بعد از انتخابات چيست؟، شرايط اين دوران)فردای بعد 
از انتخابات( را با بيان اينكه فردای بعد از انتخابات بسيار متفاوت خواهد بود 

اينگونه بر می شمرد:
 فرداي�ی ك�ه در آن باي�د انتظارتغيي�ری ژرف و گس�ترده در 

فرماسيون)آرايش و چينش( سياسی جامعه دانست. 
 فردايی كه در آن شاهد راديكاليزه ش�دن هويت های مقاومت 

بود. 
 فردايی كه بايد درآن ش�اهد تعميق و گس�ترش ش�كاف ميان 
حاكميت و مردم، روحانيت و حاكميت، روحانيت و مردم، روحانيت 
و روحانيت، دين ودين از يك سو، و شكاف های درون- حكومتی، 

از سوی ديگر بود و... 
اين اقتضائات زمانه بی شك برشی از مقاله مشاور ارشد موسوی در همايش 
»رقابت ها و چالش های سياسی« در سال 81 می باشد كه چند گزينه آن 

به طور قابل فهمی حذف شده، گزينه هايی همچون:
 ش�كاف مي�ان بازيگران)اليت( رس�می حكومت�ی )حاكميت 

دوگانه( 
 شكاف ميان رهبری و طيف چپ

 شكاف ميان »عمل« و »نظر« نخبگان سياسی 
 شكاف ميان نظام اجتماعی و نظام سياسی و... 

نكته قابل توجه اينكه مشاور پست مدرن پس از طرح اين گزينه ها معتقد است وجود 
اين شرايط، از نظام و جامعه چهره ای ناس��ازه گون تصوير خواهد كرد. وی درهمين 
راستا از مواردی سخن می گويد كه به واقع شرحی از ماجراهای امروز است، مباحثی 
كه گرچه درآن زمانه)دولت دوم خاتمي( به عنوان يك آس��يب مطرح می شد اما در 
اين ايام )بعد از انتخابات دهم رياس��ت جمهوري( به عنوان يك نقش��ه راه برای يك 
»مبارزه جنبش��ی« مورد تأكيد قرارگرفته است. اين مشاور پست مدرن در خصوص 
وضعيت مورد اش��اره می گويد:»در اين وضعيت، نظام حافظ س��وژه های اپوزيسيون 
مشرب خود می شود، ضربه های وارده بر پيكر نظام، از خود نظام تحليل می شود، نظام 
و نظم مستقری كه می بايد نماد تمركز و وحدت باشد، به نمود كثرت زايی و پراكندگی 
)آنارشيسم( تبديل می شود. . . نخبگان مس��لط كه می بايد نقش»پوزيسيون« را ايفا 
نمايند، مقبوليت و مش��روعيت خود را از رهگذر مشرب اپوزيسيونيستی خود كسب 
می كنند، پروژه اصالحات آن توليد انقالب می كند، توسعه آن به ارتجاع می انجامد« 
. وی همچنين با طرح اين مباحث معتقد است ش��كاف ها و ناسازه ها و وفاق هايی نيز 
دراين زمينه شكل می گيرد: »وفاق ميان نقش ها )نقش طيف هايی از خودی های درون 

نظام به نقش دگرهای راديكال برون نظام( و. . .« . 
درحقيقت آنچه در اين ميان به عنوان اقتضای زمانه به آن اش��اره شده تبديل »نظام 
به انقالب« از طريق ريزبدنه ای اجتماعی اس��ت كه در بخش های بعد بدان پرداخته 

خواهد شد. 

سطح تحليل چهارم – تدبيرهای ممكن و مطلوب

سطح تحليل پنجم �  تدوين و تقريرگفتمان هژمونيك برای دوران 
كنونی

مشاور ارش��د ميرحس��ين در ادامه به بيان تدبيرهای ممكن پرداخته و تأكيد كرده 
است:

 هم باي�د دغدغه صيانت »س�يرت« نظام را داش�ت، هم بايد دلمش�غول 
صيانت»صورت« آن بود.

 هم بايد از انبوهی از حامالن و عامالن اين جنبش)آنانی كه در تمامی مسير 
همراه و همگام ما نيس�تند( فاصله زدايی كرد و هم فاصله زايی)برای عقب 

نماندن از قافله( 
 هم بايد دغدغه م�وج)در اوج نگاه داش�تن موج( داش�ت و هم دغدغه و 

گرداب های حايلی كه پسآمد اين موج و موج سواران است
 هم بايد كت پوزيسيونيستی پوشيد و هم شلوار اپوزيسيونيستی

  هم بايد به تغيير انديشيد و هم به ثبات
وی سپس جغرافيا و حريم »تصميم و تدبير« خود را با قانونی بودن)مخالف نبودن(، 

طرح گرایش 

فزاینده به یک 

نظام بحران زا 

و بحران زی نیز 

در حقیقت 

هامن بیان ساده 

تالش های جریان 

سبزی است که 

می کوشد 4 سال 

آینده را صحنه 

درگیری های 

بسیاری مناید
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و مدنی بودن، آوانگارد بودن)پيش��تازكنش ها و واكنش های نظری و عملی سياسی- 
اجتماعی( ، چند ساحتی)اجتماعی، فرهنگی، سياس��ی، حقوقی، اقتصادی( بودن، 
ملی بودن)با تأكيد برچارچوب های فراخ هويتی دينی – ايرانی( و تش��كيالتی بودن 
و... تعريف نموده و به بيان بايد ها و نبايد های مورد تأكيد خود براي ادامه حركت هاي 

جريان موسوي اشاره كرده است. بايدها و نبايد هايي چون:
1- نبايد در صورت و سيرت يك اپوزيسيون راديكال برون نظام فعاليت كرد، بايد از 

تعريف و تصوير شدن به عنوان پوزيسيون نيزپرهيز كرد. 
2- نبايد در حريم گفتمان مسلط و در چرخه قدرت مسلط تعريف شد، بايد در چرخه 

تصميم ها و تدبيرها حضورداشت
3- نبايد جنبش را در قالب تنگ و باريك حزبی محدود و محصور كرد، بايد در تقاطع 

سازماندهی و خود جوشی، و جنبش و تشكل ايستاد. 
4- نبايد فعاليت های آتی را جنبش را در يك ساحت خاص و واحد)مثال اجتماعی يا 
فرهنگی و يا سياسی( ، محدود و محصور كرد، بايد تمامی عرصه ها و ساحت های جامعه 

را جغرافيای فعاليت خد تعريف كرد. 
5- نبايد جنب��ش را در يك فضای گفتمان��ی و ايدئولوژيك خ��اص و واحد محدود 
و محصور كرد، بايد ب��ه گفتمانی فراگير با حفظ اصول محكم��ات عقيدتی- هويتی 

انديشيد. 
6- نبايد فعاليت های آتی جنبش را در چارچوب تنگ و باريك تفسيرهای رسمی از 
دين و قانون، محدود و محصور كرد، بايد با بازگشت به دين و قانون، اين تفسيرهای 

رسمی را به چالش كشيد. 
7- نبايد فعاليت های آتی جنب��ش را در جغرافيای كنش ها و واكنش های موردی و 
روزمره و نقيضی و شخصی، محدود و محصوركرد، بايد با تعريف اهداف و آمال خود، 

كنش ها و واكنش های استراتژيك را دردستور كارخود قرار داد. 
8- نبايد هدف جنبش را به كسب قدرت سياسی)ماكروفيزيك قدرت( ، و يا سهيم 
شدن در قدرت، محدود ومحصور كرد، بايد به تسخير ميكروفيزيك قدرت و تسخير 

ريزبدنه های جامعه همت گماشت. 
9- نبايد از انديش��ه رهبری جنبش خود را رهانيد، بايد به رهبری جمعی و يا برنامه 

آن انديشيد. 
10- نبايد به تاسيس تك رس��انه ها برای انعكاس صداو پيام خود اميد بست، بايد به 

انبوهی از رسانه های حقيقی و مجازی در سپهرهای مختلف انديسيد. 
11- نبايد از گفتمان»تغيير« عدول كرد، باي��د از رهگذر در انداختن جنگ با كالم و 

جنگ قرائت ها از دين و قانون وسازو كارهای مدنی بسترهای تغيير را فراهم آورد. 
1- نباي��د از جمع و جمعي��ت كردن افراد و ش��خصيت های موثر سراس��ر كش��ور 
)اعم ازروحانی و غيرروحانی( غافل ش��د، باي��د پيرامون دس��توركارهای مختلف و 
گوناگون)متناسب با ساليق و عاليق و مش��ی و مشرب ها( بستر اين جمع و جمعيت 

شدگی را فراهم آورد. 
2- نبايد از امكانات ومقدورات و مقدرات انس��انی و غير انسانی خارج از كشور غافل 
شد، بايد در هر شرايط حفظ اس��تقالل و عدم وابستگی جنبش و رهبران آن دغدغه 

اصلی باشد. 
3- نبايد از اصلی و فرعی كردن چالش ها)يا آن چ��ه در ادبيات چپ، اصلی و فرعی 
كردن تضادها معروف است( غافل شد، بايد در هر مواجهه و تقابل و تخالف خود، نقش 

و منفعت دگ راديكال را محاسبه كرد. 
4- نبايد نت استراتژی های تغيير، تلطيف، تحديد و تصحيح خود را در يك دستگاه 
نواخت، بايد از تمامی دس��تگاه ها و نيز از بداهه نوازی و بديعه نوازی نهايت استفاده 

را برد. 
5- نبايد با كارتی كه دردست نيس��ت بازی كرد، بايد با كارت های اندك در دست، 

بهينه باز يكرد. 
6- نبايد از هدايت اعتراض های مختلف اجتماعی، سياسی، اقتصادی، قومی و... در 
يك مسير و تجمع قدرت ها و اراده های متكثر غافل شد، بايد از آنارشی نظری و عملی 

پرهيز كرد و. . . 
اين مشاور پست مدرن موسوي در ادامه بر ايجاد يك ستاد مشترك رهبری، مركب 
از نمايندگان خاتمی، موسوی، كروبی وهاش��می تأكيد كرده وتشكيل كميته تدبير 
شرايط حال را الزم دانسته و وظايف اين كميته را شامل: تدبيرآنچه به نام جنبش سبز 
جاری است و بازخوردهای مثبت و منفی آن، بيان كرده است. وی همچنين »ممانعت 
ازگذر رقيب از شرايط گذار بحرانی و تثبيت خود« و »جنگ مواضع برسر هر موضوع« 

را دو تاكتيك اصلی دراين سطح اصلی عنوان كرده است. 
وی به شكل عملياتی تر وظيفه »كميته تدبير شرايط حال« را شامل موارد ذيل عنوان 

كرده است:
1- زندانيان و خانواده های آنان:پيگيری حقوقی و سياسی وضعيت زندانيان، رسيدگی 
به خانواده های زنداني��ان، كمپين چند ميليون امض��ا در دف��اع از آزادی زندانيان، 
هماهنگی خانواده های زندانيان برای اقدامات مشترك، خنثی كردن اقدامات تخريبی 

عليه زندانيان و مستندسازی وضعيت زندانيان
2- آسيب ديدگان )درون و برون زندان( :همچون مورد نخست

3- بيانيه ها:تشخيص صدور بيانيه و تنظيم و تدوين برنامه
4- ارتباط ب��ا ش��خصيت ها)روحانی و غيرروحانی( :ارتب��اط با مراجع و 
روحانيون ذی نفوذ، ارتباط با ش��خصيت های دانش��گاهی، روشنفكری و 

سياسی ذينفوذ
5- مناسبت ها و مراسم:تقويم مناسبت ها، خلق مناسبت ها، برنامه ريزی 

جهت بهره برداری
6- تبليغات و ضد تبليغات

7- مجلس
8- مقامات و نهادها

9- انتخابات
وی درادامه وظايف »كميته تدبيرشرايط آينده را نيزشامل: زيرمجموعه های 
تخصصی همچون كميته تشكيالت و سازماندهی، كميته تدوين استراتژی 
و گفتمان، كميته تبليغات و رسانه، كميته پشتيبانی با وظيفه و اقتدار عالی 

ترين ارگان تصميم و تدبير جنبش عنوان كرده است. 
اهداف كدگذاری شده در سطوح تحليلی چهارم و پنجم

مشاور ارشد ميرحسين موسوی بی شك برای ترسيم سطح تحليلی چهارم 
و پنجم، سه سطح استراتژی را مورد توجه قرارداده و موارد گفته شده باال 
را به تقرير درآورده است. اين سه اس��تراتژی عبارتند از:  استراتژي »خلق 
موقعيت هاي مطلوب« ؛  استراتژي  »بهره برداري بهينه از استراتژي هاي 
موجود«، و استراتژي  »تغيير موقعيت هاي نامطلوب« . درواقع كنش های 
سياسی پيشنهاد شده برای جريان س��بز برپايه اين سه استراتژی و برای 
»بهره برداری، تغيير و خلق موقعيت« بوده است. بنابراين هدف های تعريف 

شده با توجه به اين سه سطح استراتژی عبارتند از:
1- فعاليت سياسی هدف گذاری شده در سال های 81 تا به امروز با تأكيد بر 
»جنبش و توجه به تاثيرگذاری و به حركت واداشتن ريزبدنه های جامعه« 
كوشيده و می كوشد با»كوچكتر شدن و گروهكی تر شدن« دامنه تاثيرات 
خود را برای خنثی كردن تاثير قدرت حاكم نه در يك تريبون مركزی، بلكه 
در محلی ترين نقاط اعمال قدرت خنثی نمايد. انتقال از هويت جويی های 
سازمانی و تش��كيالتی به هويت جويی های گفتمانی مركزيت گرا نيز بر 
دامنه اين تاثيرات می افزاي��د. چرا كه هدف»كنترل ناپذي��ر تر بودن اين 
جريان« می باش��د. به عبارت ديگر هدف اصلی اين جريان آن است كه با 
وارد ساختن»سمت اصلی ضربه« به جانب هزاران مركز كانون قدرت، در 
پايين و در سطح جامعه مدنی كار خود را به پيش ببرند. شايد به تعبير ديگر 
بتوان ش��يوه مورد تأكيد آنان را به گفته مرحوم جالل آل احمد »مبارزه 

پاتوقيستی« نام نهاد. 
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همچنين خلق موقعيت در اين فضا دو محور اصلی را نشانه رفته است كه 
يك محورآن به ميدان آوردن »روشنفكر آگاه و ناجی« و محور ديگر»توده 
بی هويت حامل آگاهی مبهم« است. پس در همين فضا است كه در تبليغات 
دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ديده ش��د كه آن روشنفكر آگاه 
وناجی چگونه تعريف شد. مشاور ارشد موسوی در سال 83 مختصات اين 
روشنفكر را اينگونه ترس��يم می كند؛ »در آينده نزديك، تنها يك سيستم 
دو چهره امكان بازيگری موثر و سيادت و سروری را دارد:سيستمی كه هم 
چهره اقتدار داشته باشد و هم ناظر به رضايت مردم باشد؛ هم مصلح باشد 
و هم مقتدر؛ هم پراگماتيست باش��د و هم پراكتيست؛ هم مصلحت طلب 
باشد و هم عزت طلب؛ هم اقتصاد محور باش��د و هم فرهنگ مشرب؛ هم 
تكثرگرا باشد و هم تمركزطلب؛ هم به زندگی روزمره مردم بينديشد و هم به 
آينده های دوردست آنان؛  هم درون گرا باشد و هم برون گرا؛ هم محلی گرا 

باشد و هم جهانی گرا«.
 همانگونه كه مشاهده می شود اين كدها همان تبليغاتی است كه در دهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوری دنبال شد. موس��وی هم خود را اصولگرا 
می دانست هم اصالح طلب؛ هم از بازگشت به راه امام)ره( سخن می گفت 
و هم از مصلحت های كشور در خصوص برخی گذرها )ماجرای در اولويت 
بودن ملت ايران در برابر ملت فلسطين( هم از اصل 43 قانون اساسی و تعاون 
می گفت و هم ازآزادی های فرهنگی، دوستانش در استراتژی ای دوگانه در 

خفا از رهبری جنبش می گويند وخود او از تابعيتش از مردم و. . . 
2- موضوع حامالن و عامالن جنبش سبز اما موضوع ديگری است. تأكيد بر 
جنبش و اينكه جنبش خصيصه ای دينی – ملی داشته باشد ونه اسالمی- 
ملی، بيانگر آن اس��ت كه ايجاد يك چتر بزرگ و از ه��ر نحله و فكری تنها 
برای ثبت جمعيت انبوه دغدغه اصلی اين جريان است. وقتی كه حامالن 
وعامالن اين جنبش از گروه های مرجع جديد تا نيروهای ملی – مذهبی، 
قومی – قبيلگی و ملی خارج از كشور تعريف می شوند می توان دريافت كه 
هدف گذاری صورت گرفته برای تركيب سازواره از استراتژی انقالب 57 و 
استراتژی های نوين مبارزاتی برای خلق موقعيت »حاال وقت تغيير اساسی 
است«، می باشد. تلقين شرايط انقالب گونه و اينكه بسترگفتن ها آغاز شده 

يكی از تأكيدات اصلی در اين زمينه است. 
3- تأكيد بر پوشيدن كت پوزيسيونيستی و ش��لوار اپوزيسيونيستی هم 
ماجرای جالبی دارد. تأكيد برآنكه نه با نظام تعريف ش��د و نه بر نظام چند 
هدف عمده دارد؛ هدف اول اينكه با ژست اپوزيسيونيستی اليه های مخالف 
اپوزيسيون را با خود همراه ساخته و از مقدورات و امكانات انسانی – فكری 
آنان يك هم افزايی ص��ورت گرفته و ازديگر س��و حمايت های خارجی به 
اين جنبش به عنوان يگانه آلترناتيو نظام ميس��ر گردد. دوم اينكه با ژست 
پوزيسيونيستی هم فشارهای بودن در مقام اپوزيسيونی را از خود كاهش 
داده و هم كاستی ها، نارس��ايی ها و ناكارآمدی های انسانی – فكری خود را 
پنهان دارند. درحقيقت اينان می كوشند با اين نقش دوچهره، يك مرجعيت 
فكری برای حاميان س��اخته تا كنش ه��ای آنان وام گرفته ش��ود. از ديگر 
س��و اتخاذ اين نقش دو چهره برای رس��وخ در اليه های مورد نظر جامعه و 
بهره برداری از نارضايتی ها و جهت دادن به ناراضيان اجتماعي نيز می باشد. 
4- تأكيد برعدم تعريف و محصور نساختن خود در قالب يك حزب و يك 
گفتمان از اين حقيقت پرده برمی دارد كه هدف، تشكيل سلسله ای همگون 

از هويت های متمايز برای »نه« گفتن به وضع موجود می باشد. 
هدف، به ميان كشيدن بسياری از »دگرها زيرچتر گفتمان پهن شده آنانی 
است كه اصول، عقايد و ايدئولوژی برايشان مهم نيست و مهم از نظر آنان 
تنها »نه« به وضعيت موجود اس��ت و تأكيد اصلي آنان تالش برای تغيير 

گفتمان مسلط است. به اين معنا كه برای جابه جايی قدرت و پيروزی، بايد نقاط اصلی 
و دقايق و عناصر اصلی گفتمان مستقر از محتوا تهی و دگرگون شود. 

5- تأكيد بر بهره گيری از هرگونه اعتراض نيز يكی ازموارد مهم مورد تأكيد جنبش 
سبز در جزوه مشاور پست مدرن موسوي است. در حقيقت اين جنبش خواهد كوشيد 
تا »رونوشتی پنهان« را در برابر رونوش��ت عمومی حاكميت تعريف كند. در حقيقت 
كوشش خواهد شد رقابت سياسی به »تنفر سياسی« نزول كرده و جريان دور مانده 
از قدرت يك انگيختگی سياس��ی هم برای فعاليت خود و ه��م مزاحمت برای دولت 

ايجاد كند. 
اما رونوشت پنهان چيست؟رونوشت پنهان مجموعه رفتارهايی است كه در حاشيه و به 
دور از صحنه اتفاق می افتد و نظارتی برآن وجود ندارد. گروه تابع در ظاهر با طبقه حاكم 
هماهنگ است، ولی در باطن از آن متنفر است. اين رونوشت، منجر به ايجاد جايگاه و 
پايگاه اجتماعی خاص تابعين و انگيزه كنش و واكنش های آنان می شود. استراتژی های 
اين رونوشت نيز عبارتند از: ريا، غيبت، شايعه، تهديد، تصرف روحی، نامه های گمنام، 
حمالت توده ای، حس��ن تعبير)نش��ان ندادن معنای واقعی خود( ، غر زدن، فرهنگ 

شفاهی، كارناوال ها، جشن ها و شعائر وارونه نسبت به ارزش های مورد تبليغ. 
در اين زمينه مش��اور ارشد موسوی معتقد اس��ت:»هراندازه بردامنه و عمق رونوشت 
عمومی افزوده ش��ود، رونوش��ت پنهان نيز، از فراگيری و ژرفای بيش تری برخوردار 
می شود. به بيان ديگر، قدرت باعث می شود تا افراد به چهره خود ماسك بزنند. هرچه اين 
قدرت قوی تر باشد، ماسك هم به همان اندازه بزرگ تر می شود. تابعين سعی می كنند 

برای نشان دادن جدايی خود از حاكمان، حتی در مذهب خود تغييری دهند«.  
6- تصريح بر اينكه نبايد هدف جنبش را به كس��ب قدرت سياسی و يا سهيم شدن 
در قدرت محدود و محصور كرد، بيانگر آن است كه هدف موسوی و حاميانش اصوالً 
آنچه كه تصور می شود حضور در قدرت متمركز در رياس��ت جمهوری  نبوده است. 
مشاور پست مدرن ميرحس��ين در اين بخش معتقد است:»چنانچه با بهره ای آزادانه 
از آموزه های »رزا لوكزامبورگ« قدرت واقعی جنب��ش اصالحات را عبارت از تكثر و 
گسترش پذيری آن بدانيم، آنگاه نبايد بگذاريم كسب يك موفقيت نسبی و مرحله ای 

ما را وسوسه و از تعميق و گسترش اين جنبش غافل كند«.
 وی تصريح می كن��د:»از مقتضيات ديگر، مق��دم و مرجح دانس��تن منافع و مصالح 
جنبش اصالح��ات بر منافع و مصالح حام��الن و عامالن آن اس��ت. در اين مرحله به 
هيچ اصالح طلبی كه عزت و شأن و منزلت خود را مرهون و مديون جنبش اصالحات 
اس��ت، نبايد اجازه داد كه با چپ روی ها و راس��ت روی ها و فراز و فرودهای كودكانه 
خود به جنبش جفا كند. به بيان ديگر، اقتضای عمل سياس��ی در اين مرحله، جاری 

شدن كنش ها و واكنش ها اصالح طلبان در »كادر ضابطه« است« . 
7- با توجه به پيشنهادات مطرح شده می توان گفت، هدف ديگر جنبش »طرح راديكال 
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30 آذر 88- تالش فتنه گران براي به آشوب كشيدن مراسم خاكسپاري

1دي 88- بركناري مريحسني موسوي از رياست فرهنگستان هرن

دمكراسی« خواهد بود. به بيان ديگر و به گفته مشاور پست مدرن، زمانی شرايط ايده آل 
آنان فراهم خواهد شد كه: »گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی گوناگون، همگی در تدبير 
جامعه خود س��هيم ش��وند و در يك رابطه عرضی با هم بتوانند يك جامعه پويای فاقد 

دولت)فاقد قدرت مركزی و فاقد سلسله مراتب طولی قدرت( را بنيان نهند.« 
8- تصريح بر خلق انبوهی از رس��انه های مج��ازی دربردارنده موارد مهمی اس��ت. 
مشاور ارشد موسوی در سخنراني سال 81 خود نيز به بيان برخی از اقدامات احتمالی 
اپوزيس��يون در آينده پرداخته كه بی گمان می توان دريافت بيش از هر زمان ديگری 

همان پيش بيني ها به به مانيفست جريان سبز كنوني تبديل شده است. 
وی در سخنراني مذكور مي گويد: »پديده جهانی شدن يا جهانی سازی اين امكان را 
فراهم آورده كه حصارهای اپوزيسيون حصارهای كنترلی- نظارتی دولت را دور زده 
و با ايجاد انجمن ها و احزاب مجازی و وارد كردن آنان به درون شبكه ارتباطات سيال، 
سريع و انبوه، به اهداف مبارزاتی خود جامه عمل بپوشاند. تكنولوژی اطالعاتی، افراد، 
گروه های سازمان يافته و موجوديت های ديگر را قادر می سازد تا از فواصل دور و فقط 
با يك كامپيوتر، مودم و يك خط تلفن س��خت ترين ضربه های فلج كننده را به دولت 

وارد سازند« . 
اين نكته به وضوح نقش ش��بكه های اجتماعی و در اختيار قرار گرفتن ش��بكه هايی 
همچون »توئيتر«، »فيس بوك« و حضور وبالگ ها و سايت های ديگر در ايجاد تنفر 

سياسی و اطالع رسانی در خيابان ها و شيوه های مبارزاتی روشن می سازد. 
از ديگر اه��داف، جنگ مواضع با دول��ت و تالش برای عدم تثبيت آن با ش��يوه هايی 
همچون بارگذاری مصاحبه ها با كروبی و ميرحسين در اينترنت، توزيع اعالميه ها به 
شكل غير رسمی در شبكه مجازی و هجمه و حمله به دولت در فضای غير رسمی است 
كه بيانگر سرمايه گذاری در شبكه های مجازی و س��پس استفاده از فرهنگ شفاهی 
برای انتقاالت ميان فردی در جامعه است. در همين زمينه و با توجه به سرمايه گذاری 
جريان سبز در تقاطع های ذكر شده، تحرير های پيشين مشاور موسوی بيش از پيش 

جالب توجه به نظرمی رسد. 
آنجا كه وی می گويد:»تكنولوژی اطالعاتی اين توان را به افراد و گروه ها می دهد كه 
عليه دولت دس��ت به جنگ اطالعاتی بزنند. اين امر باعث می ش��ود كه خشونت در 
ساختارهای اجتماعی جامعه پخش شود. به طوری كه دولت ها ناچار می شوند در يك 
جنگ پارتيزانی دائمی وارد شوند. در اين شبكه ها، افراد و گروه ها بدون حضور فيزيكی 
يا ساخت نهادی- مثل احزاب كه احتياج به رسميت شناسی داشته باشند- برای اقدام 
مش��ترك به هم مرتبط می ش��وند. اين تكنولوژی های جديد دارای استعداد تقسيم 
جامعه درعرض مرزهای جديدی هستند. شبكه های الكترونيكی رأس و مركز ندارند، 
بلكه دارای گلوگاه های متعددی هستند كه درآنجا مجموعه ای از افراد و گروه ها برای 

اهداف مشترك باهم تعامل می كنند« . 

9- ضرورت توجه به فعاليت مدنی نيز بيانگر يك امر مهم ديگر است، چرا كه 
به باورآنان: »چپ جديد دريافته است كه ارتباط بين نيروهای اجتماعی در 
جامعه مدنی، دست كم به اندازه اينكه چه كسی قدرت دولتی را در اختيار 
دارد، اهميت دارد. هرچند قدرت دولتی دارای اهميت فوق العاده ای است. 
لكن تنها در صورتی كه بتواند اكثريت توده ها را بس��يج و هژمونی خود را 
در جامعه مدنی اعمال نمايد، قادر به دگرگون كردن جامعه خواهد شد«. 
درحقيقت سران جبهه سبز كوشش می كنند تا از طريق جامعه مدنی اعمال 
هژمونی نمايند. مضاف براينكه كوشش می ش��ود با توجه به نبود گفتمان 
آلترناتيو، اختالط گفتمانی و مصادره گفتمانی- شخصيتی نيز در دستور 

كار اين جريان قرار گيرد. 
10- هدايت اعتراض های مختلف سياسی، اجتماعی و... در حقيقت تالشی 
است برای حاد كردن خصلت های اعتراضی عمومی. در اين رابطه به نظر 
می رس��د از اين پس بايد منتظر سياس��ی كردن حركت های اجتماعی- 
فرهنگی، صنفی، قومی و حتی فراگيری س��ريع آن توس��ط جريان سبز 
باشيم. تأكيد بر فراگير بودن جنبش دقيقاً در همين نقطه اهميت می يابد 
كه از اين پس قرار است هر اعتراض، بهانه ای برای حضور در خيابان و تزريق 
بحران های متوالی در اين زمينه باشد. تشكيل كميته برای صدور بيانه ها 
و نيز ضرورت انتشار آن در مناسبت ها نيز در همين چارچوب قابل ارزيابی 
است. در مجموع می توان گفت با بررسی های صورت گرفته عماًل می توان 
دريافت كه جريان اصالحات پس از آغ��از بكار دولت دوم خاتمی، تئوريزه 
ساختن اصالحات 2 را در دس��تور كار خود قرار داده است. تبيين شرايط 
آينده و نيز اعالم مختصات موسوی درآن ايام كه در باال نيز به آن اشاره شد، 
بيانگرآن است كه درسال 84 بنا بر حضور ميرحسين موسوی در انتخابات 
بوده است. اما به دليل حضور هاشمی رفسنجانی اين مسأله با تأخير مواجه 
شد و حضور ميرحسين به انتخابات 88 موكول شد. با توجه به اين قرائن در 
حقيقت می توان گفت حضور خاتمی به عنوان كانديدای رياست جمهوری 
يك بازی سياس��ی بيش نبوده و چون وی ليدر جريان اصالحات ش��ماره 
يك بوده تنها از وی به عنوان يك حامی و يك فعال در جامعه مدنی برای 

رأی آوری موسوی استفاده شده است. 
از ديگر سو تأكيد مشاور ميرحسين مبنی براينكه »حكومت يك امر عرفی 
است و نه قدسی و حكومت دينی به معنای تس��ری دين بر همه عرصه ها 
و احكام نيست« مبين تشكيل جمعيت توحيد وتعاون توسط موسوی در 
سال های گذشته بوده كه خروجی آن منتهی به تز»روش زيست مسلمانی« 
شده است. روشی كه درآن به تز عبدالكريم سروش تأكيد شده و بر اين باور 
تصريح شده است كه جامعه مؤمنان امكان ممكن برای مسلمين است چرا 
كه اگر جامعه مؤمن باشد حكومت خود شرايط را برای مومنان فراهم خواهد 
آورد. درحقيقت مدل مورد اش��اره اين جريان، مدل مالزی است كه گويا 

سخت مورد توجه تصميم سازان ميرحسين موسوي می باشد. 
همانگونه كه در ابتدای تحليل اين جزوه نيز گفته ش��د، پروسه ذكر شده 
به خوبی نشانگر برنامه هايی اس��ت كه با رصد شرايط اجتماعی و سياسی 
نطفه اش در سال های 83 – 81 گذاشته شد و حركتی را نشا ن می دهد كه 
بنايش تغييرات اساسی در نظام جمهوری اسالمی بوده است. گرچه سران 
اين فتنه از پايبندی سخن به ميان می آوردند اما عملكردشان چيزی جز اين 
را نشان می داد و راز سكوت 20 ساله كسانی را هويدا ساخت كه می خواستند 
يك قهرمان باشند اما قرارگرفتن در برابر خواست ملت وخواست هايشان 

سرانجام كار را به يك دگرديسی فكری- عقيدتی ختم كرد.

مشاور موسوی 

در سخرناين سال 

81 خود نيز به 

بیان برخی از 

اقدامات احتاملی 

اپوزیسیون در 

آینده پرداخته 

که بی گامن 

می توان دریافت 

بیش از هر زمان 

دیگری هامن 

پيش بيني ها به 

به مانیفست 

جریان سبز كنوين 

تبدیل شده است
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ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

6دي 88-هتك حرمت يب سابقه اغتشاشگران به ساحت عاشورا و اباعبدالله الحسني)ع( 

 6دي 88- هجوم اغتشاش گران به دسته هاي عزاداري و آسيب رساندن به مردم و

اموال عمومي

چيس��ت ياران طريقت بعد از اين 
تدبير ما؟!

مباح��ث خ��ود را در پنج س��طح 
تحليل ارائه مي كنم:

1 � سطح تحليل نخست: تحليل 
پديده اي كه به نام »جنبش سبز« 

تجربه كرديم؛ 
2 � س��طح تحلي��ل دوم: تحليل 
پديده اي كه ب��ه نام »ضد جنبش 
سرخ« در حال تجربه آن هستيم؛ 
3 � س��طح تحليل س��وم: تحليل 
مرحله  كنش سياسي � اجتماعي 

كنوني؛
4 �  سطح تحليل چهارم: تحليل تدبيرهاي ممكن و مطلوب؛

5 � س��طح تحليل پنجم: تدوين و تقريري گفتماني هژمونيك براي دوران 
كنوني.

سطح تحليل نخست
پديده شگرفي كه به نام »جنبش سبز« در اين ايام تجربه 
كرديم، بيش از هر چيز، نتيجه و حاصل پديده  ديگري به نام »قيام شرايط« 

يا »شورش موقعيت« بود.
شورش موقعيت يا قيام شرايط يعني )حاال وقتشه(؛

حاال وقت تبديل جشن به جنبش است؛
حاال وقت تبديل خيابان به پارلمان مردم است؛ 

حاال وقت خيزش ي��ك ملت فراس��وي مالحظات و مقتضي��ات طبقاتي، 
فرهنگي، قومي، زباني، نس��لي، جنسي، ش��ئوني، ديني، مرامي و سياسي 

است؛
حاال وقت ايجاد زنجيره همگوني در ميان هويت هاي متمايز است؛ 
حاال وقت اتصال خطوط موازي به يكديگر در تابلوي  جنبش است؛ 

حاال وقت شورش دانش ها و گفتمان ها و هويت هاي تحت انتقاد و حذف و 
طرد شده است؛ 

حاال وقت جوشيدن قدرت و مقاومت از ريز بدنه هاي جامعه است؛ 
حاال وقت فرياد صداهاي خاموش است؛ 

 حاال وقت شورش تاريخ عليه خودش است؛ 
حاال وقت شورش وضع موجود عليه خودش است؛

حاال وقت شورش خودي ها عليه خودي هاست )پرندگان گردن چرخان(؛
حاال وقت شورش گفتن بر گفته است؛ 

حاال وقت شورش اميد بر نااميدي و اراده بر خمودگي و انفعال است؛ 
� اين ش��ورش زمانه، شورش��ي در خلق عالم ايراني برپا مي كند. شورشي 

رنگين كماني كه: 
همرنگي از جنبش هاي هابي و البي با خود دارد؛ 
همرنگي از جنبش هاي مدني و اجتماعي جديد؛

هم  از جنس جنبش هاي سنتي و مدرن است و هم پسامدرن؛
هم از نوع جنبش هاي مبتني بر نافرماني مدني است و هم از نوع جنبش هاي 

اكسپرسيونيستي؛ 
هم رنگي از جنبش هاي هويتي دارد و هم رنگي از جنبش هاي فراهويتي؛ 

هم از جنس جنبش هاي ريزومي است و هم از جنس جنبش هاي خودجوش 
پراكنده؛

اين رفتار جمعي مردم ايران، از سوي ديگر، تابعي بود از:
� احساس بي قدرتي )احساس ناتواني و عجز فرد در تأثيرگذاري بر تصميمات 

و سياست ها و بر عرصه سياسي. توضيح آنكه وقتي فرد در برابر واقعيت هاي اجتماعي 
خود را فاقد هر گونه قدرت ارزيابي كند و واقعيت هاي اجتماعي را فراتر از قدرت  خود 

بداند، آنگاه دچار احساس بي قدرتي مي شود(؛
� احساس مهجوري سياسي )مهجوري سياسي به طرد قواعد و اهداف سياسي به علت 

غيرعادالنه و تحميلي بودن قواعد بازي گفته مي شود(؛
� احساس بي قاعدگي سياس��ي )وقتي كه فرد احساس كند و چنين استنباط كند كه 
قواعد و قوانيني كه بايد مناسبات سياسي را تعيين و هدايت كند از ميان رفته است. به 
عبارتي از ميان رفتن قاعده و قوانين در مناسبات سياسي، همان بي قاعدگي سياسي 

است(؛
� احساس بيگانگي سياسي )بيگانگي سياسي، ناتواني در اثرگذاري بر ساخت اجتماعي 
� سياس��ي و عجز در دخالت در فرايندهاي تصميم گيري و سياستگذاري ها در عرصه 

سياسي است(؛
� احساس بي معنايي سياسي )نبود الگوي قابل درك و قابل تشخيص براي شخص و 
غيرقابل پيش بيني بودن نتايج انتخاب هاي سياسي(. وقتي فرد احساس كند الگوي 
قابل دركي براي وي در مناسبت سياسي تعريف نشده است و يا نتايج كنش ها، رفتارها و 
تصميمات سياسي غيرقابل سنجش و پيش بيني است، آن گاه دچار احساس بي معنايي 

سياسي مي شود(؛
� احساس بي اعتمادي سياسي و نارضامندي سياسي.

افزون بر موارد فوق، اين رفتار همچنين ربطي وثيق و تنگانگ با: )1( حضور يك نقطه 
گره سلبي )منفي(؛ 2( بداعت و طراوت فزاينده خود جنبش؛ 3( شخصيت و گفتمان 
ميرحسين )شخصيت و گفتماني كه در پروسه انتخاباتي در حال شكل گرفتن بود(؛ و 
4( حمايت يكپارچه تمامي مردمان و نخبگاني كه با انگيزه ها و انگيخته هاي مختلف، 

خواستار »تغيير« بودند، دارد.

سطح تحليل دوم
اما ديري نپاييد كه جنبش لبخندها تبديل به جنبش اش��ك ها شد؛ اميدها 
به نااميدي گراييدند؛ رفتارهاي جمعي مدني به خشونت گراييدند؛ هويت هاي متمايز 
در كنار هم در برابر هم قرار گرفتند؛ جنگ با شمشيرهاي بركشيده از نيام  جاي جنگ 

با كالم را گرفت.
آنچه به نام »ضد جنبش سرخ« يا بحران سرخي كه اين روزها تجربه مي كنيم، حكايت از 
تحوالت ژرف و گسترده اي است كه در اين ساليان زير پوست جامعه در حال شكل گرفت 
نبودو دارد تحولي هم در ميان جامعه مردمان و هم در اليه جامعه نخبگان رسمي، ايجاد 
مي كند.  بي ترديد بر اثر اين تحوالت زيرين، در آينده نزديك شاهد بحران هايي در سطح 

زيرين جامعه خواهيم بود. 
بحران هايي نظير:
� بحران اعتماد؛ 

� بحران مشروعيت و مقبوليت؛ 
� بحران وحدت و يگانگي جامعه؛ 

در اين شرايط، پيش بيني مي شود تدبير استراتژيك گروه حاكم مبتني خواهد بود بر:
1� اتكاي بيش تر بر اقليت معتقد )خودي هاي باقيمانده(؛ 
2 � تالش براي ممانعت از شكل گيري 22 خردادي  ديگر؛ 

3� گشايش نسبي در فضاي اجتماعي � فرهنگي؛ 
4� بستارمندي بيش تر در فضاي سياسي؛ 

5 � تالش براي حفظ علقه و عالقه دهك هاي پايين جامعه؛ 
6 � تالش براي تش��ديد بيماري »انفعال از درون«، به ويژه در ميان قش��ر خاكستري 

جامعه؛ 
7 � ايجاد يك جريان اپوزيسيونيستي )چپ( خودي؛ 

8 � گرايش فزاينده به يك نظام بناپارتيستي و نوبناپارتيستي؛ 
9 � گرايش فزاينده به يك نظام بحران زاد و بحران زي 

 متن كامل جزوه تاجيك 
يا   مانيفست جنبش سبز

حاال وقت خيزش 

يك ملت فراسوي 

مالحظات و 

مقتضيات 

طبقايت، فرهنگي، 

قومي، زباين، 

نسيل، جنيس، 

شئوين، ديني، 

مرامي و سيايس 

است

در حوادث بعد از انتخابات رياس��ت جمهوري، وزير 

اطالعات، از كش��ف ج��زوه اي براندازان��ه از دفرت كار 

ييك از مشاوران مريحسني موسوي خرب داد و پاره اي از 

گفته هاي آن را تالش براي براندازي عنوان كرد.

»جوان« گرچه در همني ايام بخش هايي از اين جزوه 

و نقد آن را منترش س��اخت، اما ب��ا توجه به اهميت 

موضوع بر آن ش��ديم كه ضمن انتشار منت كامل اين 

جزوه، نقد آن را نيز مج��دداً از نظر خوانندگان خود 

بگذرانيم.

 »جوان«براي نخستين بار منتشر مي كند
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سطح تحليل سوم
اكنون، پرسش هاي سرنوشت ساز / سوزي كه با آن مواجهيم، عمدتاً ناظر بر 

شناسه ها، مختصات و مقتضيات »مرحله كنشي« بعد از انتخابات هستند. 
ما در كدامين مرحله كنش سياسي � اجتماعي قرار داريم؟ اقتضاي نظري و عملي اين 
»مرحله« چيست؟ در اين شرايط، كدامين استراتژي و تاكتيك مي تواند اصالح طلبان 
را يك گام به اهداف و آمال خود نزديك تر گرداند؟ بي ترديد، پاس��خ به اين پرسش ها، 
گام نخست براي ورود به بحث پيرامون تئوري و عمل، گفتمان و پادگفتمان، استراتژي 
و تاكتيكي، گسست و پيوس��ت، بايد و نبايد، و قدرت و مقاومت، در چارچوب جنبش 
اصالحي در شرايط كنوني مي باش��د؛ و بي ترديد، پس از تعيين و تعريف مرحله عمل 
سياسي است كه مي توانيم در پرتو »تحليلي مشخص از شرايط مشخص ذهني و عيني، 
داخلي و خارجي« به پيرايش و آرايش خود هم��ت گماريم و گامي به پيش در جهت 

تحقق اهداف و آرمان هاي اصالحي خود برداريم.
مفهوم مرحله عمل سياسي، يكي از مفاهيم حاشيه نشين در متن گفتماني جريان  هاي 
سياسي � مذهبي در ساليان اخير بوده اس��ت. به بيان ديگر، در طول اين دوران، اين 
جريان ها تصوير ش��فاف و عميقي از مراحلي كه يك جنبش سياسي � اجتماعي بايد 
از آن عبور كند تا به سرمنزل مقصود برسد، نداش��ته اند. از اين رو، در معرض آفت »از 
مرحله پرتي« قرار گرفتند و در »شرايط خاص« آن كردند كه نمي بايد مي كردند و آن 
نكردند كه مي بايد مي كردند و نيز به همين سبب بود كه گاه در مسير »سكتاريسم« 
قرار گرفتند و گاه ديگر، ره »ولونتاريسم« را پيمودند؛ گاه مردم گرا شدند، گاه نخبه گرا؛ 

گاه خودي ساز شدند و گاه دگرساز.
بي ترديد، فرداي بعد از انتخابات فردايي بسيار متفاوت از فرداهاي ديگر براي جامعه 

كشور ماست:
� فردايي كه در آن بايد انتظار تغيير ژرف و گسترده در فروماسيون )آرايش و چينش( 

سياسي جامعه را داشت؛ 
� فردايي كه در آن بايد انتظار تغيير در كاركردهاي حف��ظ نظم، تداوم و بقاي نظام را 

داشت؛ 
� فردايي كه در آن بايد شاهد تعريف و تصويري جديد از خودي و دگرها بود؛ 

� فردايي كه در آن بايد شاهد راديكاليزه شدن هويت هاي مقاومت بود؛ 
� فردايي كه در آن بايد شاهد انفعال و خمودگي آموخته شده افزون تر بود؛ 

� فردايي كه در آن بايد شاهد تعميق و گسترش شكاف ميان حاكميت و مردم، روحانيت 
و حاكميت، روحانيت و مردم، روحانيت و روحانيت، دين و دين، از يك سو و شكاف هاي 

درون � حكومتي، از سوي ديگر بود؛
� فردايي كه درآن بايد شاهد راديكاليزه شدن بخشي از حواريون نظام و تنگ تر شدن 

حريم خودي ها باشيم؛
� فردايي كه در آن بايد شاهد محيط فراملي متشنج تر و خصمانه تر باشيم.

سطح تحليل چهارم 
اكنون، يك بار ديگر با اين پرسش سرنوشت ساز / سوز مواجهيم »چيست ياران 
طريقت بعد از اين تدبير ما؟«. در اين شرايط حس��اس و پيچيده تاريخي، شايد با اين 
گفته  مارتين و بوليوار موافق باشيد كه در هر ش��رايطي بايد كاري را انجام داد كه  بايد 
از جهت شأن انس��اني خود به عنوان مردان و زنان آزاد انجام دهيم، نه انسان هايي كه 
وارد عالم سياست مي شوند. اما پذيرش اين اصل اصيل، به معناي فرازمان و فرامكان و 
فراشرايط فرض كردن اين »كار« نيست. به بيان ديگر، شأن انساني ما به ما حكم مي كند 

كه جزئي از راه حل مشكالت زمانه، مردمان و جامعه خود باشيم.
اما بر كمتر اهل تأمل و تعمقي پوشيده است كه شرايط كنوني، شرايط فقدان تصميم 

و تدبير است؛ زيرا: 
� هم بايد دغدغه  صيانت »سيرت« نظام را داشت، هم بايد دل مشغول صيانت »صورت« 

آن بود؛ 
� هم بايد از انبوهي از حامالن و عامالن اين جنبش )آناني كه در تمامي مسير همراه و 

همگام ما نيستند( فاصله زدايي كرد و هم فاصله زايي )براي عقب نماندن از قافله(؛

� هم بايد دغدغه موج )در اوج نگاه 
داشتن موج( داشت و هم دغدغه و 
گرداب هاي حايلي كه پس��امد اين 

موج و موج سواران است؛ 
� هم بايد دل مشعول تاريخ حال بود 

و هم آينده؛ 
� هم بايد كت پوزيسيونيستي پوشيد 

و هم شلوار اپوزيسيونيستي؛ 
� هم بايد به تغيير انديش��يد و هم 

به ثبات.
بنابراي��ن، ه��ر درم��ان و تدبيري 
همچون فارماك��ون افالطون، هم 
مي تواند حامل و عامل درد باش��د 
و هم درمان، اكن��ون، يك بار ديگر 
با اين پرس��ش مواجه مي شويم كه 
در اين ش��رايط ناممكني تصميم 
و تدبي��ر، چه بايد ك��رد و چه نبايد 

كرد؟
اكن��ون،  در ي��ك حص��ر منطقي 

چهارراه پيداست:
1 � نخس�تين راه، راه ب�ه ننگ 

آغشته:
الف � راه عافيت طلبي؛ 
ب � راه پوزش طلبي؛ 
ج � راه قدرت طلبي؛ 

2 � دو ديگر، راه به نام آغشته؛
الف � راه خداپسند؛ 
ب � راه مردم پسند؛ 

ج � راه خدا و مردم پسند؛ 
3 � سه ديگر، راه نيمش ننگ، 

نيمش نام؛ 
ال��ف �  راه پوزيسيونيس��تي � 

اپوزيسيونيستي؛ 
ب � راه درون و برون نظام؛ 

4 � چهار ديگر؛ راه بي برگشت، 
بي فرجام؛ 

الف � راه عبور مردم از ما و عبور ما 
از مردم؛ 

ب � راه عبور مردم از دين و نظام و 
عبور ما از دين و نظام؛ 

براي پاسخ به اين پرسش، نخست 
چارچوب زير را براي مشخص كردن 
جغرافيا و حريم »تصميم  و تدبير« 

خود پيشنهاد مي كنيم: 
1 � قانوني )مخالف قانون  نبودن(؛

2 � مدني بودن؛ 
3 � آوانگارد بودن )پيشتاز كنش ها 
و واكنش ه��اي نظ��ري و علمي � 

سياسي � اجتماعي(؛
4 � چندس��احتي )اجتماع��ي،  

فرهنگ��ي، سياس��ي، حقوق��ي، 
اقتصادي( بودن؛ 

5 � ملي )مستقل و بومي( بودن ) با 
تأكيد بر چارچوب هاي فراخ هويتي 

»ديني � ايراني«(؛ 
6 � تشكيالتي ) اما نه لزوماً حزبي( 

بودن؛ 
7 � مردمي بودن.

در اين چارچوب، چه بايد كرد و چه 
نبايد كرد؟

1 � نبايد در صورت و س��يرت يك 
اپوزيس��يون رادي��كال برون نظام 
فعاليت كرد / بايد از تعريف و تصوير 
شدن به عنوان پوزيسيون نيز پرهيز 

كرد؛
2 � نبايد در چرخه گفتمان مسلط و 
در چرخه قدرت مسلط تعريف شد 
/ بايد در چرخه تصميم ها و تدبيرها 

حضور داشت؛ 
3 � نبايد جنبش را در قالب تنگ و 
باريك حزبي محدود و محصور كرد/ 
بايد در چرخه تصميم ها و تدبيرها 

حضور داشت؛ 
4 � نبايد فعاليت هاي آتي جنبش 
را در يك س��احت خ��اص و واحد 
)مثاًل اجتماعي و ي��ا فرهنگي و يا 
سياس��ي(، محدود و محصور كرد 
/ بايد تمام عرصه ها و س��احت هاي 
جامعه را جغرافي��اي فعاليت  خود 

تعريف كرد؛ 
5 �  نبايد جنب��ش را در يك فضاي 
گفتمان��ي و ايدئولوژي��ك خاص و 
واح��د، مح��دود و محص��ور كرد / 
بايد ب��ه گفتماني فراگي��ر با حفظ 
اصول و محكمات عقيدتي � هويتي 

انديشيد؛ 
6 � نباي��د فعاليت ه��اي آت��ي 
جنب��ش را در چارچ��وب تن��گ و 
باريك تفس��يرهاي رسمي از دين 
و قان��ون، محدود و محص��ور كرد / 
بايد با بازگش��ت به دي��ن و قانون، 
اين تفسيرهاي رسمي را به چالش 

كشيد؛
7 � نبايد فعاليت هاي آتي جنبش را 
در جغرافياي كنش ها و واكنش هاي 
م��وردي و روزم��ره و نقيض��ي و 
ش��خصي، محدود و محصور كرد/ 
بايد با تعريف اه��داف و آمال خود، 
كنش ها و واكنش هاي استراتژيك 

را در دستور كار خود قرار داد؛ 
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دكتر تاجيك در اين جزوه مي گويد: هم بايد كت پوزيسيونيستي پوشيد و هم شلوار اپوزيسيونيستي؛  1 � نبايد در صورت و سيرت 
يك اپوزيسيون راديكال برون نظام فعاليت كرد / بايد از تعريف و تصوير شدن به عنوان پوزيسيون نيز پرهيز كرد؛

2 � نبايد در چرخه گفتمان مسلط و در چرخه قدرت مسلط تعريف شد / بايد در چرخه تصميم ها و تدبيرها حضور داشت؛ 
3 � نبايد جنبش را در قالب تنگ و باريك حزبي محدود و محصور كرد/ بايد در چرخه تصميم ها و تدبيرها حضور داشت؛ 

4 � نبايد فعاليت هاي آتي جنبش را در يك ساحت خاص و واحد )مثاًل اجتماعي و يا فرهنگي و يا سياسي(، محدود و محصور كرد/ 
بايد تمام عرصه ها و ساحت هاي جامعه را جغرافياي فعاليت  خود تعريف كرد؛ 

5 �  نبايد جنبش را در يك فضاي گفتماني و ايدئولوژيك خاص و واحد، محدود و محصور كرد / بايد به گفتماني فراگير با حفظ اصول 
و محكمات عقيدتي � هويتي انديشيد

كت پوزيسيونيستي، شلوار اپوزيسيونيستي

نبايد فعاليت هاي 

آيت جنبش را در 

جغرافياي كنش ها 

و واكنش هاي 

موردي و روزمره 

و نقييض و 

شخيص، محدود 

و محصور كرد/ 

بايد با تعريف 

اهداف و آمال 

خود، كنش ها 

و واكنش هاي 

اسرتاتژيك را در 

دستور كار خود 

قرار داد
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8 � نبايد هدف جنبش را به كسب قدرت سياس��ي )ماكروفيزيك قدرت(، و يا سهيم شدن در قدرت، محدود و 
محصور كرد / بايد به تسخير ميكروفيزيك قدرت و تسخير ريزبدنه هاي جامعه همت گماشت؛ 

9 � نبايد از انديشه  رهبري جنبش خود را رهانيد / بايد به رهبري جمعي و با برنامه آن انديشيد؛ 
10 � نبايد به تأسيس تك رسانه ها براي انعكاس صدا و پيام خود اميد بست / بايد به انبوهي از رسانه  هاي حقيقي 

و مجازي در سپهرهاي مختلف انديشيد؛ 
11 � نبايد از گفتمان »تغيير« عدول كرد / بايد از رهگذر در انداختن جنگ با كالم و جنگ قرائت ها از دين و قانون 

و سازوكارهاي مدني بسترهاي تغيير را فراهم آورد؛
12 � نبايد از جمع و جمعيت كردن افراد و شخصيت هاي مؤثر سراسر كشور )اعم از روحاني و غير روحاني( غافل 
شد / بايد پيرامون دستور كارهاي مختلف و گوناگون )متناسب با ساليق و عاليق و مشي و مشرب ها( بستر اين 

جمع و جمعيت شدگي را فراهم آورد؛
13 � نبايد از امكانات و مقدوران انساني و غيرانساني خارج از كشور غافل شد / بايد در هر شرايط حفظ استقالل و 

عدم وابستگي جنبش و رهبران آن دغدغه اصلي باشد؛ 
14 � نبايد از اصلي و فرعي كردن چالش ها )يا آنچه در ادبيات چپ، به اصلي و فرعي كردن تضادها معروف است( 

غافل شد / بايد در هر مواجهه و تقابل و تخالف خود، نقش و منفعت دگر راديكال را محاسبه كرد؛
15 � نبايد نت اس��تراتژي هاي تغيير، تلطيف، تحديد و تصحيح خود را در يك دس��تگاه نواخت / بايد از تمامي 

دستگا ه ها و نيز از بداهه نوازي و بديعه نوازي نهايت بهره را برد؛ 
16 � نبايد با كارتي كه در دست نيست بازي كرد / بايد با كارت هاي اندك در دست، بهينه بازي كرد؛ 

17 � نبايد از هدايت اعتراض هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي، قومي و ... در يك مسير و تجميع قدرت ها 
و اراده هاي متكثر غافل شد / بايد از آنارشي نظري و علمي پرهيز كرد؛

1 � ايجاد يك ستاد مشترك رهبري، مركب از نمايندگان خاتمي،  موسوي، كروبي، هاشمي و ... )ترجيحاً چهار 
نفر از هر طرف: يك نفر استراتژيست، يك نفر تئوريسين، يك نفر اجرايي، يك نفر تبليغاتي(: 

الف � كميته تدبير شرايط حال 
1. مركب از زيرمجموعه هاي حقوقي، تبليغاتي و ضد تبليغاتي، ارتباطات خصوصي و عمومي و ...؛ 

2. تدبير آنچه به نام جنبش جاري است و بازخوردهاي مثبت و منفي آن؛ 

مالحظاتتدبريموضوع

 زندانيان و خانواده هاي 
آنان

1 � پيگيري حقوقي و سياسي وضعيت زندانيان
2 � رسيدگي به خانواده هاي زندانيان 

3 � كمپين يك ميليون امضا در دفاع از آزادي زندانيان 
4 � هماهنگي خانواده هاي زندانيان براي اقدامات مشترك

5 � خنثي كردن اقدامات تخريبي عليه زندانيان 

6 � مستندسازي وضعيت زندانيان 

آسيب ديدگان )درون و 
همچون مورد نخست برون زندان(

بيانيه ها
1 � تشخيص صدور بيانيه 
2 � تنظيم و تدوين بيانيه 

ارتباط با شخصيت ها 
)روحاني و غير روحاني(

1 � ارتباط با مراجع و روحانيون ذي نفوذ 
2� ارتباط با شخصيت هاي دانشگاهي، روشنفكري و سياسي 

ذي نفوذ 

مناسبت  و مراسم 
1 � تقويم مناسبت ها 
2 � خلق مناسبت ها 

3 � برنامه ريزي جهت بهره برداري 

تبليغات و ضد تبليغات

 
مجلس

مقامات و نهادها

انتخابات 

ب � كميته تدبير شرايط آينده 
1 . مركب از زيرمجموعه  هاي تخصصي )همچون: كميته تش��كيالت و سازمان دهي؛ كميته تدوين و 

استراتژي و گفتمان؛ كميته تبليغات و رسانه ؛ كميته پشتيباني و ...(؛ 
2 . با وظيفه و اقتدار عالي ترين ارگان تصميم  و تدبير جنبش 

3. تأسيس رسانه هاي زنجيره اي )در فضاي مجازي و حقيقي(؛ 
4 . ايجاد تشكيالت منظومه اي و خوشه اي متكثر؛ 

استراتژي هاي معين 
تاكتيك ها

� ممانعت ازگذر رقي��ب از ش��رايط گذار بحراني و 
تثبيت خود؛ 

� جنگ مواضع بر سر هر موضوع 

سطح تحليل پنجم 
اكنون، بايد تكليف خود را با گفتماني كه 
استعداد هژمونيك شدن در دوران بعد از انتخابات 
دهم را دارد، مشخص نماييم. در يك نگاه كلي، شايد 
بتوان گونه شناس��ي زير را در اين عرصه پيش��نهاد 

نمود:
1 � گفتم��ان رويزيونيس��تي / ارتدكس��ي )نوعي 

سلفي گري مدرن(:
الف � رجعت به ريشه ها و نص )و در انداختن نوعي 

جنگ مواضع ايدئولوژيك(؛ 
ب � ارائه قرائتي دموكراتيك از متون اوليه؛ 
2 � گفتمان رويزيونيستي / غير ارتدكسي: 

الف � رجعت به عقل و علم و منابع برون گفتماني؛ 
ب � آميزش و اختالط و در آميختن گفتمان خودي 

با ساير گفتمان ها؛
3 � گفتمان بي قراري )ديسلوكتيو( 
الف � ترك حريم گفتماني گذشته؛ 
ب � ايجاد مجمع الجزاير گفتماني؛ 

4 � گفتمان واساختي )ديكانستر اكتيو( 
الف �  فروپاشي شالوده هاي قرائت مسلط و رسمي؛ 

ب � پي ريزي شالوده هاي قرائتي متفاوت؛ 
5 � گفتم��ان تلفيق��ي / تركيب��ي )اختالط��ي از 

گفتمان هاي فوق( 
بي ترديد، ه��ر يك از صور گفتمان��ي فوق، نيازمند 

صورت بدني و مفصل بندي دقيق و عميق هستند.
اهداف 

1 � تصحيح و تغيير رفتار 
2 � بازگشت به امام )ره( و انقالب 

3 � نظام ديني مردمساالر و دموكراتيك 

تصوي�ري از دوران كنوني و وضعيت 
خود و رقيب 

»دشمنت را بش��ناس و همچنين خود را؛ خواهي 
ديد كه در هزاران نبرد هم شكست نخواهي خورد« 

)تزوسان( 
اكنون، پرس��ش هاي سرنوشت س��از / سوزي كه با 
آن مواجهيم، عمدتاً ناظر بر شناسه ها، مختصات و 
مقتضيات »مرحله كنشي« بعد از انتخابات هستند: 
ما در كدامي��ن مرحله كنش سياس��ي � اجتماعي 
قرار داريم؟ اقتضاي نظ��ري و عملي اين »مرحله« 
چيس��ت؟ در اين ش��رايط، كدامين اس��تراتژي و 
تاكتيك مي تواند اصالح طلبان را يك گام به اهداف 

و آمال خود نزديك تر گرداند؟
بي ترديد، دوران بع��د از انتخابات مرحله كنش��ي 
بسيار متفاوتي از مراحل كنشي ديگر براي جريان 
اصالح طلبي است. شناس��ه هاي اصلي اين دوران 

عبارتند از: 
� گذشت از دوران سياسي به دوران امنيتي

* ب��ه حداقل رس��يدن ام��كان فعاليت سياس��ي 
پارلمانتاريستي و تشكيالتي آشكار با انسداد فضاي 

پاليتي؛ 
* امنيتي سازي فزاينده امور غير امنيتي؛ 

* نشاندن تئوري توهم توطئه در هر نگاه و بيان؛ 
* تنگ تر شدن حريم خودي ها و گسترده تر شدن 

حوزه غير خودي ها؛ 
* حاكم شدن تركيبي گنگ و گيج از كهن سياست 
srchi-poitics )كوشش هاي هواداران »زندگي 

بايد از رهگذر 

در انداخنت 

جنگ با كالم و 

جنگ قرائت ها 

از دين و قانون 

و سازوكارهاي 

مدين بسرتهاي 

تغيري را فراهم 

آورد
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6دي 88- وزارت اطالعات: تعدادي از عنارص گروهك منافقني در اغتشاشات دستگري شدند

9دي 88 - راهپياميي بسيار بزرگ و باش��كوه 9 دي و امتام حجت مردم با رسان فتنه در 

اعرتاض به هتك حرمت روز عاشورا

جماعتي« درباره تعري��ف نوعي فضاي اجتماعي همگون با س��اختاري اندام وار، نوعي 
فضاي بسته سنتي كه هيچ قسم خأل يا فضاي تهي به جاي نمي گذارد كه در آن رخداد 
سياسي سرنوشت سازي امكان وقوع يابد(؛ پيرا � سياست para-poitics نام مي گيرد 
كه كوششي است براي سياست زدايي از سياست، يعني حذف ابعاد سياسي آن )با هدف 
تبديل آن به منطق پليس(؛ فرا � سياست )در قالب پذيرش كامل كشمكش سياسي، 
اما به س��ان نوعي تئاتر س��ايه بازي كه در آن فرايندهايي اجرا مي شوند كه در حقيقت 
روي صحنه ديگري به وقوع مي پيوندند(؛  ابر سياست Ultra-poitics )زيركانه ترين و 
ريشه اي ترين شكل انگار منطق سياست راستين، يعني كوشش در راه حذف كامل ابعاد 
سياست، كشمكش از طريق به افراط كشاندن آن با توسل به شيوه هاي نظامي مستقيم 

و نظامي كردن عرصه سياست(؛ 
� شناس��ه هاي دوران اتحاد شوروي بعد از افش��اگري هاي خروشچف عليه استالين و 

استالينيسم، همچون: 

 نوعي فروپاشي ايدئولوژيك � اخالقي 
عريان ش��دن چهره مكتبي كه مطلقاً تابع هدف توجي��ه و تحليل حكومت 
ش��وروي و يك يك اقداماتش بود؛ چهره قدرت مطلقي كه در هر لحظه مي توانس��ت 
اعالم كند، چه چيزي ماركسيسم است و چه چيز نيست )در هر لحظه »ماركسيسم« 
معنايي جز افاضات رسمي همين قدرت مطلق يعني شخص استالين نداشت )حقنه 

كردن به دليل واحد(؛ 
از آنجا كه كيش شخصيت استالين و قدرت ش��ك ناپذير او سال ها شالوده ايدئولوژي 
كمونيسم در سرتاسر جهان بود، ممكن بود اين تغيير نگاه )توسط خروشچف( به گيجي 
و نااطميناني در ميان اعضاي حزب كمونيس��ت بينجامد و به اختالفات و نقدهاي هر 
روز تندتري از جنبه هاي مختلف نظام سوسياليستي ره بسپرد )تا زماني كه گزارش ها 
و اخبار مخالف در مورد استبداد جوامع كمونيستي در نشريات و كتاب هاي به اصطالح 
بورژوايي چاپ مي شد، هيچ تأثيري در ذهن كمونيست ها نداشت، ولي به محض اينكه 
همين مسائل را پيامبر كرملين )خروشچف( تأييد و تصديق كرد، چون رعد و برقي از 
خود تأثير به جاي گذاشت. آنچه تا ديروز دروغ  هاي تبليغاتي نفرت انگيز امپرياليستي 

خوانده مي شد، ناگهان چون حقيقتي تكان دهنده تلقي گرديد(؛
سقوط اخالقي كمونيسم براي لحظاتي دست كم كل نظام هاي قدرت را تكان داد. رژيم 
استالينيستي نمي توانست بدون مالت ايدئولوژيك كه حكومت حزب را توجيه مي كرد 
به حيات خود ادامه دهد و دستگاه هاي خروجي در آن زمان، سخت  نسبت به هرگونه 

حركت ايدئولوژيك حساسيت نشان مي دادند. 
از آنجا كه در سوسياليسم لنينيس��تي � استالينيستي جهات كل نظام قدرت به ثبات 
دستگاه حاكم آن بسته است، الجرم ابهام و گيجي و روحيه تضعيف شده بوروكراسي 
حزب كمونيست ش��وروي كليت نظام را به خطر مي انداخت. استالين زدايي در عمل 
چون ويروسي عمل كرد كه از آن كمونيسم هرگز نجات پيدا نكرد؛ اگرچه مي توانست 

دست كم مدتي با تغييراتي خود را با شرايط استالين زدايي شده جامعه وفق دهد؛ 

نوعي فروپاشي هژمونيك
تمركز زداي��ي از قدرت و روي��ش و پيداي��ش قارچ گون��ه پادگفتمان ها و 

هويت  هاي مقاومت؛ 
تشديد بحران مشروعيت، مقبوليت، اعتماد، كارآمدي، يگانگي و وحدت؛

تعميق و گسترش ش��كاف ميان دين و دين؛ خودي و خودي؛  روحانيت و 
روحانيت؛ 

تلون ميان اس��تبداد فردي / اس��تبداد اليگارش��ي؛ س��لطه بناپارتيستي / 
ننوبناپارتيستي؛ بحران زا / بحران زي؛ 

تبديل همان سالح مرهم آفرين / مش��روعيت و مقبوليت آفرين )زبان پر از 
شعارها و اشارت انسان دوستانه و دموكراتيك(، به سالح زخم آفرين )سالحي 

در دست مخالفين براي به چالش كشيدن حكومت ديني واقعاً موجود(؛ 
*  اتكاي بيشتر بر اقليت معتقد و مؤثر )خودي هاي باقيمانده(؛

*  انحصاري تر و اختصاصي تر شدن حوزه سياسي )پالتي(؛ 
* مهندسي و بازنمايي نظامي شبه دموكراتيك بدون دموكرات؛ 

* تشديد هراس اخالقي درعرصه سياست و تخفيف و تقليل آن در عرصه 
اجتماع؛ 

* تشديد سويه هاي پوپوليستي نظام و تقليل سويه هاي نخبه گرايي؛ 
*  تولد و رشد روشنفكران، دانشگاهيان، نخبگان و اپوزيسيون ارگانيك؛ 

* تعميق و گس��ترش اس��تراتژي انفع��ال از درون به ويژه در ميان قش��ر 
خاكستري جامعه؛ 

*  تغيير ژرف و گسترده در فروماسيون )آرايش و چينش( سياسي جامعه؛ 
* تغيير در كاركردهاي حفظ نظم، تداوم و بقاي نظام )رژيم امنيتي(؛ 

* تعريف و تصوير جديد از خودي و دگرها؛ 
* باديكاليزه شدن هويت هاي مقاومت، راديكاليزه شدن بخشي از حواريون 
نظام، تنگ تر شدن حريم خودي ها و نقش آفريني بيشتر اپوزيسيون برون  

نظام؛ 
* متشنج تر و خصمانه تر شدن محيط فراملي؛

استالني زدايي 

در عمل چون 

ويرويس عمل 

كرد كه از آن 

كمونيسم هرگز 

نجات پيدا 

نكرد؛ اگرچه 

مي توانست 

دست كم مديت 

با تغيريايت خود 

را با رشايط 

استالني زدايي 

شده جامعه وفق 

دهد
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 11دي 88- صدور بيانيه 17 موسوي و امت خداجو خواندن هتاكان و اغتشاشگران

روز عاشورا

22دي 88- ترور دكرت مسعود عيل محمدي استاد دانشگاه تهران و دانشمند هسته اي

 جريان چپ،   نوانديشان و دگرانديشان؛ سه ضلع مثلث رفرميستي 
در ايران،   تجميع تالش هايشان در 20 س��ال گذشته را به شكل 
سيس��تماتيك در يك مركز ش��كل دادند.   »مركز تحقيقات اس��تراتژيك 
رياست جمهوري«،  بي  گمان مركزي بود كه در دو مقطع،   محل ظهور و بروز 

ديدگاه هايي شد كه مبنايش دو جنبش بود و دو تالش سازمان يافته.  
هر دوي اين تالش ها در ابتدا گرچه در پوسته خود »نه« به يك فرد به عنوان 
مظهر يك سياست بود اما در مغز و بطن خود،   »نه « به ساختار موجود بود و 
تالش براي تغيير بنيادين آن.   مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 
زماني در هيأت پاتوق چپ هاي جوان درآمد  كه امضاي هاشمي رفسنجاني 
پاي حكم موسوي خوئيني ها جان گرفت و وي به عنوان پدر معنوي چپ هاي 

جوان، راهي ساختماني در خيابان خارك شد.  
چپ هاي جواني كه بنا به سياس��ت و تدبيرهاي رئيس جمهور وقت براي يك 
اتاق فكر بنا بود در حاش��يه بوده و تنها روزگار س��پري كنن��د،   خيلي زود به 
تكاپو افتادند و درحالي كه در انبان و پيش��ينه سياسي خود،   تسخير سفارت 
امريكا   به عنوان مظهر امپرياليس��م را ثب��ت كرده بودند،   س��ريع جابه جايي 
در نظام ارزش��ي انديش��ه خود را رقم زدند،   با ليبرال هايي ك��ه زماني آنان را 
ستون پنجم مي خواندند به بحث هاي معرفت ش��ناختي و فلسفي پرداختند 
و با اساتيد دانشگاهي خود همچون بش��يريه به پروژه هاي مشترك رسيدند. 
  علوم ترجمه اي س��خت جان گرفت،   ديدگاه هاي پس��ت استوراكتوراليس��م، 
  پست ماركسيسم،   فمينيسم و انواع مكاتب غربي تحت عنوان علم ترويج شد.  

انديش��ه هاي ليبرالي هابرم��اس و وبر در اذهانش��ان رس��وخ ك��رد و آن 
سوپرانقالبي هاي دهه 60 نه تدريجا كه شايد با اندكي اغماض دفعتاً در آن 
سوي راديكاليسم يعني ليبراليسم به صف ايستادند.   اين جوانان بي  ترديد 
هرچه بيش��تر خواندند،   بيش��تر فاصله خود با مواضع اصولي نظام و سپهر 
گفتماني حضرت ام��ام را رقم مي زدند.  روزگاري ش��د كه حتي حلقه هاي 

بيروني نيز براي خود قرين و  همنشين ساختند.  
»كيان« و »سالم « شكل گرفتند و دوستان مسئول آنان در مناصب مختلف 
ازجمله اعضاي سابق جنبش دانشجويي،   افرادي از نيروهاي وزارت ارشاد، 
  وزارت اطالعات و افراد ملي � مذهبي به حلقه هاي آنان پيوسته و فربگي آنان 
رو به زايش افكار جديدي گذاش��ت.  عبدالكريم سروش از سويي و حسين 
بشيريه از جانب ديگر خطي را ترس��يم كردند كه از قبض و بسط شريعت 
شروع  و تا توسعه سياس��ي ادامه يافت.  مفاهيم وارداتي از سوي سروش،   با 
اشعاري از مولوي و غزالي رنگ و لعاب مي يافت و از سوي بشيريه ليبراليسم 
به عنوان مكتبي گريز ناپذير توصيه مي شد.   اين فرآيند گرچه خروجي هايش 
بعدها به عنوان پيشنهادات به رئيس جمهور وقت با بايكوت مواجه شد و به 
استعفاهايي در اين مركز انجاميد اما در پروسه انتخابات دوم خرداد وقتي 
ظهور يافت منجر به تشكيل اصالح طلبان شد و دولتي در طول هشت سال 
حاكميت خود،   با بروز عيني و عملي انواع دگرديسي هاي فكري چپ هاي 
جواني كه خود اينك در قامت يك مدير و يك مسئول درآمده بودند،   مواجه 

شد.  
در حقيقت مي توان گفت،   جريان چ��پ در دوره اول حضور خود در مركز 
تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري با تمام وجود به ليبراليسم شانه زد 
و در دوران حاكميت خود از طرح فتح سنگر به سنگر گرفته تا نظريه فشار 
از پايين،   چانه زني در باال،   حاكميت را مورد تعرض هاي بي  شماري قرار داد. 
 به گونه اي كه در تدقيق برخي تالش هاي فكري خطوطي همچون تالش 
براي تكثر گرايي افسارگسيخته،   يگانه انگاري ريشه مشروعيت و مقبوليت، 
  نگرش ليبراليس��تي به پديده مش��روعيت،   گرايش ليبراليستي در تبيين 
ماهيت حكومت ديني،   نفي ايدئولوژي درعرصه قانون گذاري و ...    را همگام 
با كاركرد هاي سياسي براي رس��يدن به دمكراسي منهاي روحانيت كه در 
تأمالت راهبردي حزب مشاركت با وضوح بيش��تري نمود يافت،  مي توان 

شاهد بود.  

مركز تحقيقات استراتژيك در دوران دوم خرداد  
مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري اما در دوران حاكميت 
اصالح طلبان فضايي ديگر داشت.  گرچه در آن ايام، محمد خاتمي ترجيح داد 
سعيد حجاريان را به عنوان مشاور امنيتي خود برگزيند اما رياست مركز را به 
چهره اي سپرد كه گفته مي شد خاتمي عالقه خاصي به وي دارد.  محمدرضا 
تاجيك، رئيس اين مركزكه همواره در سايه سعيد حجاريان و خسرو تهراني 
در نخست وزيري به فعاليت مشغول بود،   داراي دكتراي »تحليل گفتمان در 

سياست« از دانشگاه اسكس انگلستان است.  
وي كه معاونت آموزشي يكي از نهادهاي امنيتي را نيز برعهده داشت، متاثر 

از جريان پست مدرن و انديشه هاي ميشل فوكو بود به نحوي كه برخي از دوستانش از 
باب تاثير پذيري،   وي را »محمد فوكو« خطاب مي كردند.  

تاجيك در دوره رياس��ت خود اما با تكيه بر همين انديش��ه پس��ت م��درن و غور در 
انديشه هاي چپ نو،   مركز را مكاني براي تهيه برنامه و مانيفستي قرار داد كه عملياتي 
شدن آن 4 سال پس از پايان حاكميت دوم خرداد كليد خورد.  وي در دوره دوم رياست 
جمهوري خاتمي به ياري همكاران و دوستانش تحفه اي را تدارك مي ديد كه مقصدش 
شايد براي يك همسايه بود در  همان حوالي؛ خانه آقاي نخست وزير.   بررسي آسيب ها 
و شكاف هاي اجتماعي مجموعه پژوهش ها و تحقيقاتي را شكل مي داد كه متنوع بود 

و متعدد.  
كتب و رساله هاي مراكز علمي خارجي جهت تطبيق و بومي سازي سفارش داده مي شد 
و در كمتر از 48 س��اعت راهي مركزگرديده تا در كتابخان��ه اي كوچكتر،   در خلوتگاه 

تئوريسين ها،   كنج حياط جاي بگيرد.  
كتاب ها و رساله ها خطوط شان مشخص بود و برجسته.   ازكتاب هاي پست مدرن گرفته 
تا جنبش هاي كالسيك و جديد؛ حتي نظريه هايي مربوط به آشوب ومديريت بحران.  

تخمين ها كه زده مي ش��د فرمول مي گرفت و مقصدي سياس��ي مي يافت.  منتهايش 
نيز مي ش��د تحقيقي تحت عنوان»در آستانه دوران پساسياس��ي و در انتظار دومين 
جنبش اجتماعي فراگير«. ش��اه بيت اين تحفه گرچه تخمين هايي بود از دهه چهارم 
اما تدبيرهايش در مقاالت ديگري پيشنهاد شد.   از قرار معلوم بنا بود اين تحفه روبانش 
در سال 84 گشوده شود اما اقتضائات زمانه و مصلحت هاي وارده،    بروزش را به سال 88 

موكول ساخت.  اما آن تخمين ها و تدبيرها چه بود؟

جانمايه هاي فكري در مركز  
مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري در دوم خرداد محل ظهور و بروز 
انديش��ه هايي بود كه معتقد بود،    دوم خرداد حركت و تالشي است از جنس انقالب و 
نوعي مقاومت در برابر قرائت خاصي از جامعه و مناسبات آن كه در توهم جامعه ديني 
مي س��وزد و قصد اصالح آن را دارد.  نگاهي به مجموعه مقاالت و پروژه هايي كه دراين 

مركز به تدوين و نشر رسيد بيانگرچنين نگاه هايي بود:   
 � مناسبات دمكراتيك و مردم ساالر يك فرآورده و تجربه تمام بشري هستند و لزوما 

نبايد در چارچوب نظام معنايي و گفتماني ما معروف و يا محصور شوند.  
 � نقش دين در گردونه چنين مناس��باتي،   يك نقش اخالقي و هنجاري و يا يك نقش 
توجيهي،   توضيحي،   تفس��يري)جاري كردن اص��ل اباح��ه( و گاه تحديدي)آنجا كه 

مناسبات دمكراتيك مرزهاي ارزشي � هنجاري ديني را درمي نوردد( است.  

چپ هاي جوان و اصالح طلبان پست مدرن چگونه  دچار دگر ديسي شدند؟

داستان دو مركز
مركز تحقيقات 

اسرتاتژيك رياست 

جمهوري در 

دوم خرداد محل 

ظهور و بروز 

انديشه هايي بود 

كه معتقد بود، 

   دوم خرداد حركت 

و تاليش است از 

جنس انقالب و 

نوعي مقاومت 

در برابر قرائت 

خايص از جامعه و 

مناسبات آن
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 � حكومت يك امر عرفي است و نه قدسي 
و حكومت ديني به معناي تسري دين بر 

همه عرصه ها و احكام نيست.  
 � ناكارآمدي نظام ديني مستقر در ايران 
امروز را مي توان در چند سطح مورد بحث 

قرار داد.  
 � نظام ديني مس��تقر،   در عرصه پراتيك 

اجتماعي و تدبير منزل لنگ مي زند.  
 � دوگانگ��ي حاكمي��ت در س��طح 
نظ��ام سياس��ي ام��روز جامعه م��ا،   به 
ص��ورت ناس��ازگاري بي��ن نهاده��اي 
نهاده��اي  و  انتخابي)دمكراتي��ك( 
انتصابي)تئوكراتي��ك( ظاه��ر گرديده 
و اطاع��ت داوطلبانه از ام��ر حكومت را 
كاهش داده و آن را با نافرماني اجتماعي– 

سياسي مواجه كرده است
 � بي  تردي��د،   بس��ياري از بحران ه��ا و 
تالطمات در جامعه امروز ما،   ريش��ه در 
راس ه��رم جامعه دارن��د و ... و  بي گمان 
وجود اين ن��گاه در بردارن��ده اين نكته 
اساس��ي اس��ت كه توجه،   اصالح گري و 
تالش براي تغييرات چ��ه حوزه هايي را 
هدف و مد نظر خود قرار داده و براي تغيير 
در راس هرم چه مقاومت هايي را توصيه 
مي كرده است.  براي دريافت دقيق تر اين 
نگاه ها مي توان به سير تحقيقاتي اشاره 
داش��ت كه معتقد بود، سپهر سياسي – 
اجتماعي كشور با شكاف هاي متعددي 
روبه روست كه بخش��ي از آن ها ريشه در 
عدم مديريت برخي از مديراني داش��ت 
كه خود مسئوليت داشتند اما عدم تالش 
آنها براي رفع آس��يب ها چندان از سوي 

آنان جدي گرفته نمي شد.  
براي گروه هايي كه ت��الش براي حاكم 
كردن مردم س��االري را بدون قيد ديني 
دنبال مي كردند،   نگاه به اين آس��يب ها 
و بهره گي��ري از آنه��ا ام��ري مطلوب و 
خوش��ايند به نظر مي رس��يد و دقيقا به 
همين علت بود كه اينان ب��ا علم به اين 
آس��يب ها تالش سياس��ي خ��ود براي 
بهره گيري از اين موارد را در حكم تحليل 
و نه تالش جلوه دادند و به تئوريزه كردن 
خواس��ت خود در قالب آنچه كه تحليل 

مي خواندند،    مبادرت كردند.  
  آسيب ها چه بودند؟

در بررس��ي هايي ك��ه در مركز 
تحقيقات اس��تراتژيك صورت گرفت،   با 
اشاره به آسيب هاي اجتماعي � فرهنگي 
تحليل هايي مطرح ش��د كه در حقيقت 
برنامه اي بود براي يك تالش و يك تغيير. 

 اين آسيب ها در ابتدا عبارت بودند از:   
 � فرآيند ناموزون و نارساي»دروني شدن 

ارزش ها«
 � جابه جايي ارزش هاي مسلط

 � اخت��الل در فرآيند انتق��ال ارزش ها و 
هنجارها

 � اشاعه و انتش��ار ارزش ها و هنجارهاي 
جديد

 � كاهش مقبوليت و مشروعيت گروه هاي 
مرجع ارزشي )هنجارآوران( و نخبگان

 � گسترِش شبهاِت ديني و بروز و ظهوِر 
گرايش هاي جديِد ديني

 � چند ارزشي شدن )تكثر ارزشي( فضاي 
عمومي جامعه

 � ناكارآم��دي/ بدكارآم��دي نهاده��اي 
فرهنگ/ارزش ساز

 � تغييِر سريِع محيط فرهنگي
 � تغييِر سريع سني و جنسي جامعه

 � تغييِر سريع الگوي مصرف
 � شكاِف فرهنگ رسمي و غيررسمي
 � فرهنِگ عمومي و خرده فرهنگ ها

 � ش��كاِف صنع��ِت فرهنگي س��نتي و 
تقاضاهاي فرهنگي مدرن

 � تغييرات جمعيتي
 � حض��وِر فزاين��ده زن��ان در نقش هاي 

اجتماعي و عرصه عمومي
 � رشِد طبقه متوسط

 � رش��ِد تع��داد گروه ه��اي اجتماعي و 
سياسي و ...   

اين آسيب ها كه بي  ش��ك بخشي از آنها 
از اقتضائ��ات موجود بوده،   م��ورد توجه 
دس��ت اندركاران اين مركز قرار گرفت 
ليكن رهيافت هاي آن براي رفع و ترميم 
مشخص نگرديد كه چرا دردستور كارقرار 
نگرفت و ي��ا حداقل توجه ج��دي به آن 

نگرديد.  
اين آس��يب ها گرچه در ليست نگاه هاي 
كارشناس��ان ج��اي گرفت ام��ا از ديگر 
س��و با توجه ب��ه آن تحليل ه��ا و درنگاه 
حداكثري تر به عنوان يك تالش به اين 
شكل در اين مركز به عنوان تخمين هاي 

آينده مطرح گرديد.  
ش��ايد بتوان»ش��كاف هاي اجتماع��ي، 
  سياس��ي،   اقتصادي،   فرهنگي معرفتي« 
و...  جامعه را درقالب ه��اي زير به تصوير 

كشيد:   
1- شكاف ميان سنت و مدرنيته

2- ش��كاف مي��ان »روحاني��ت« و 
»روحانيت«

3- شكاف ميان »دين« و »دين«

4- شكاف ميان حاكميت و مردم
5- شكاف ميان دين و سپهر عمومي

6- شكاف ميان خرده فرهنگ ها  و فرهنگ مسلط
7- شكاف ميان جامعه توده اي و جامعه مدني

8- شكاف ميان گفتمان انقالبي و گفتمان اصالح
9- شكاف ميان بازيگران )اليت( رسمي و حكومتي)حاكميت دوگانه(

10-  شكاف ميان رهبري و طيف چپ
11- شكاف ميان نظام اجتماعي و نظام سياسي 

و دقيقاً مبتني بر همين رهيافت ها بود كه در اين مركز تز»انقالب در انقالب« 
تئوريزه و تأكيد   ش��د: »ضربه هاي وارده بر پيكر نظ��ام،   از خود نظام تحليل 
مي شود،   نظامي كه بايد تجسم عيني ارزش ها و اخالق باشد،   هويت و هيبتي 
ضد ارزشي مي يابد،   نظامي كه مي بايد تجلي قانون و قانون گرايي باشد،   به 
نمونه بارزقانون شكني و قانون گريزي تبديل مي شود،   نخبگان مسلط كه 
مي بايد نقش»پوزيس��يون« را ايفا نمايند،   مقبوليت ومشروعيت خود را از 
رهگذرمشرب اپوزيسيونيس��تي خود كسب مي كنند،   پروژه اصالحات آن، 
   توليد انقالب مي كند،   توس��عه آن به ارتجاع مي گرايد و تدبيرگران نظام به 
مثابه قسمتي از»راه حل ها«ي مشكالت جامعه خود،   بلكه در قالب جزئي از 

»مشكل« به نقش آفريني مشغول خواهند شد«.
همانگونه كه مشخص است، اين تخمين ها زماني مطرح مي شود كه دولت 
دوم اصالحات درميان راه خود بوده و اين موارد در س��ال 82 طرح و انتشار 
يافته است.  با توجه به موارد ذكر شده درباال كه در تالش براي تغيير رأس 
هرم به آن اشاره شد،    دقيقا مي توان راز حوادث سال 88 را عريان تر يافت.  از 
ديگر سو تدوين مطلبي ديگر در اين مركز نشان مي دهد،    ناجي اين جريان 
درصدد رفع ش��كاف هاي چه گفتماني بوده اس��ت؛گفتماني كه به عنوان 
ابرگفتمان از سوي يكي از كانديداهاي اصالح طلبان ظهور و بروز يافت.  اين 
گفتمان در سال 82 اينگونه تعريف شد و نشانه هايش در آن سال ها در حال 
هويدا شدن بود:   »فضاي گفتماني امروز جامعه،   هم نشاني از پوپوليسم دارد 
و هم ردپايي از پلوراليسم،   هم اصالحي است،   هم انقالبي)اصالح طلبي كه 
مدام به اصول رجوع مي كند(، هم مدرن است و هم سنتي،    هم دمكراتيك 
است و هم اقتدارگرا،   هم اصولگراست و هم پراگماتيست،   هم نيم نگاهي به 

فرهنگ بومي دارد،   هم نيم نگاهي به فرهنگ غيربومي و ...«.
جالب توجه اينجاس��ت كه در مقاله اي ديگر در اين مركز هشداري مطرح 
مي شود كه ش��ايد آن روزها چندان آش��نا نبود اما گذر ايام فتنه راز آن را 
 به وضوح گشود:   »بسياري از نخبگان فكري و اجرايي ما،   زيستي »برزماني« 
و نه»درزماني« دارند.  كماكان،   خرامان خرامان طي طريق مي كنند و س��ر 
هر كوچه و بازاري توقف كرده و لحظه ها را در طرح و بحث مسائل حاشيه اي 
گم مي كنند و در انتظار بازگشت »آينده«،   »حال« را نيز از دست مي دهند 
و بسياري از آنان،   در هزار توي انگاره هاي خود سخت گرفتار آمده و غافل از 
آنند كه رود زمان شتابان در حال گم شدن در افق است و از موج هاي سبزش 
جز كفي نصيب آنان نخواهد شد.« بر همين اساس مطالب فوق بيانگر توجه 
به شرايط اجتماعي اي بوده كه در اين مركز،   سخت بدان چشم دوخته شده 

و حتي براي آن نيز برنامه هايي تدوين گرديد.  

به دنبال جنبش
يكي از مقاالتي كه در آن ايام در مركز تحقيقات استراتژيك رياست 
جمهوري انتش��ار يافت،    مقاله اي بود به نام »در آستانه دوران پساسياسي 
و در انتظ��ار دومين جنبش اجتماعي فراگير« كه در آن اش��اره ش��ده بود 
كه ش��بكه هاي اجتماعي ديگري در جامعه فعال بوده و مردم براي كنش 
اجتماعي خود،   قالب هاي موجود را فاقد اعتبار،   اعتماد،  تنگ و بي فايده تلقي 

مي كنند و بايد در انتظار تحوالت مهمي در قالب يك جنبش اجتماعي 

دقيقًا مبتني بر همين رهيافت ها بود كه در اين مركز تز»انقالب در انقالب« تئوريزه و تأكيد   شد: »ضربه هاي وارده 
بر پيكر نظام،   از خود نظام تحليل مي شود،   نظامي كه بايد تجسم عيني ارزش ها و اخالق باشد،   هويت و هيبتي ضد 
ارزشي مي يابد،   نظامي كه مي بايد تجلي قانون و قانون گرايي باشد،   به نمونه بارزقانون شكني و قانون گريزي تبديل 
مي شود،   نخبگان مسلط كه مي بايد نقش»پوزيسيون« را ايفا نمايند،   مقبوليت ومشروعيت خود را از رهگذرمشرب 
اپوزيسيونيستي خود كسب مي كنند،   پروژه اصالحات آن،    توليد انقالب مي كند،   توسعه آن به ارتجاع مي گرايد و 
تدبيرگران نظام به مثابه قسمتي از»راه حل ها«ي مشكالت جامعه خود،   بلكه در قالب جزئي از »مشكل« به نقش 

آفريني مشغول خواهند شد

تز »انقالب در انقالب« در مركز تحقيقات

در برريس هايي 

كه در مركز 

تحقيقات 

اسرتاتژيك صورت 

گرفت،   با اشاره 

به آسيب هاي 

اجتامعي 

� فرهنگي 

تحليل هايي 

مطرح شد كه در 

حقيقت برنامه اي 

بود براي يك 

تالش
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»واقعي« و فراگير بود.   در اين نوشته با اش��اره به نظريه جنبش اجتماعي 
»تورن« و »هابرماس« كه هر دو از پيش زمينه فكري چپ برخوردار بودند، 
  عناصري از نظريه آنان به اضافه ديدگاه هاي نويس��نده جمع شده و نظريه 

مخروطي به عنوان يك مدل مطرح شده بود.  

 عناصر وام گرفته شده
در اي��ن مقاله ضمن بررس��ي نظريه ت��ورن،   عنص��ر »بيگانگي با 
حاكميت« مورد توجه قرار گرفته و ش��رايط جامعه ايران با آن تحليل شده 
است.  در اين وام گرفتگي آمده است:   »يك فرد وقتي دچاربيگانگي مي شود 
كه مالك ارزيابي نوع رابطه او با گرايشات فرهنگي – اجتماعي جامعه)سالم 
بودن،   كج رو بودن و ...   ( ديدگاه يك طبقه حاكم باشد و آن طبقه است كه با 
گرايش به حفظ سلطه خود،   افراد را سازگار يا ناسازگار با الگوهاي فرهنگي و 
اجتماعي تشخيص مي دهد.  افراد وقتي در برابر اين بيگانگي مي ايستند،   آن 
گاه زمان شروع ستيزه هاي اجتماعي جديد فرا مي رسد.  اين ستيزه ها آن گونه 
آغاز مي شوند كه افراد )حاشيه اي يا بيروني ها( از وابستگي خود)مشاركت 
وابسته( آگاه شده و از پذيرش نقش انتسابي توسط جامعه سرباز مي زنند و بر 

خود تعيين كنندگي شان در انجام كنش متمركز مي شوند.  
 تأكيد   به اين مفهوم درنظريه تورن درحقيقت القاي اين مس��اله است كه:   

1 � راس هرم جامعه زيست و مديريتي توتاليتر دارد 2 � مردم ساالر نبوده 
3 �  ملت در س��وداي تقابل با نظام مي باش��ند 4 � نظام با تنظيم مناسبات 
اجتماعي و دست كاري آن به دنبال تنها حفظ خود مي باشد.  اين برداشت 
و تخمين از وضعيت جامعه ايراني درحقيقت عنصري است كه در تز آينده 
اعتقاد به بيگانگي و ستيز مردمي با حكومت بود.   اما وام گرفتگي از نظريه 
هابرماس نيز كه بر اساس دو عنصر »نظام« و »زيست جهاني « استوار گرديد 
بطور ضمني بر اين باور بود كه ايدئولوژي موجود در حاكميت سبب جدايي از 
زيست جهاني شده است.  بر همين اساس نويسنده اين مقاله كه در حقيقت 
ديدگاه هاي مسئولين مركز تحقيقات استراتژيك را دنبال مي كرده است با 
استفاده از اين نظريات وارداتي،    براي ايران امروز،   مدل »جامعه مخروطي« 

را تعريف كرد.  

 مدل جامعه مخروطي
در مدل جامعه مخروطي كه در اين مركز تعريف شد،   آمده است: 
  »از يك طرف س��اخت جامعه بگونه اي اعمال مي شود كه سلسله مراتب از 
باال به پايين به طور كامل به وجود آيد و از طرف ديگر اين سلس��له مراتب 
برتمام شوون زندگي اشراف داشته باشد.  بر اين اساس،   آن چه بيش از همه 
واجد اهميت است، چيرگي راس مخروط اجتماعي بر روند تغيير اجتماعي 
است«. با توجه به اين تعريف،   كامال مشخص اس��ت كه نگاه اين جريان به 
جمهوري اسالمي چه بوده و اين نظام براساس الگوهاي وارداتي به چه نظام 
ديكتاتورگونه اي تشبيه شده است.   اما تأسف بارتر اين كه چيرگي بر روند 
تغيير اجتماعي در اين مدل با دو توهم عجين و تعريف مي شود.  اولي توهم 
جامعه ديني در جامعه است كه به باور نويس��نده دين،   الگوها،    هنجارها و 
ارزش ها همسو با راس جامعه مخروطي است.  در حقيقت در اين تعريف نظام 

صرفا در يك راس تعريف شده و ديكتاتوري ديني تعريف و القاء مي شود.  
توهم دوم اما توهم »دولت رفاه« است كه در تعريف اين جريان اينگونه است 
كه نظام بر اين باور است كه تمام ملزومات حياتي،   اساسي و حقه شهروندان 
تأمين   گش��ته و خواهد ش��د.  به عبارت ديگر در اين تعريف نظام به دنياي 
وانموده روي آورده و هست ها را نيست كرده و نيست ها را هست مي كند و 

ناكارآمدي خود را با فريب مواجه مي سازد.   

 زمزمه هاي جنبش
همانطور كه گفته ش��د،   با ترسيم مدل نظام اس��المي به مدل مخروطي در 
مركز تحقيقات استراتژيك،    اين باور در اين مركز ش��كل گرفت كه »اين خود جامعه 
مخروطي اس��ت كه با هر گامي كه به پيش بر مي دارد،   قدمي ب��ه پايان خود نزديك 
مي شود.  در همين حال كنش جمعي اي كه دراين جامعه رخ داده است،   نشان مي دهد، 
  بطن جامعه از مدل مخروطي اجتماعي عبور كرده و به نظر مي رسد شكل پساسياسي 

يافته است«.
در حقيقت اين نگاه به حاكمي��ت و توجه دادن اذهان به دوران پساسياس��ي بدين 
منظور شكل گرفت كه ستيزه هاي اجتماعي در راه بوده و قرار است قدرت اجتماعي 
در برابر قدرت سياس��ي قرار گيرد.   اين نكته چنين در مركز تحقيقات طرح گرديد 
كه ملت پيش از 2 خرداد داراي  يك سلسله مقاومت هايي در برابر خواست هاي راس 
جامعه مخروطي)سران حاكميت( بود يعني يك سلس��له كنش هاي جمعي وجود 
داش��ت  اما اين كنش در مقطع دوم خرداد بروز يافت.  در يك��ي از مقاالت اين مركز 
اين باور اين گونه مطرح ش��د:   »در واقع چالش س��مبليك و غير سمبليك مردم در 
قالب شبكه هاي ناپيداي اجتماعي پيش از اين تاريخ وجود داشت و ناخرسندي هاي 
چندي بروز يافته بود،   اما در اين روز و طي پروسه پيشا انتخاباتي،   يك هويت جمعي 
طردكننده وضعيت موجود به  وجود آمده بود و در درون ش��بكه ها به بحث گذارده 
شده بود.  در واقع درست همزمان با شروع تحقق تصور جامعه مخروطي)كه به طور 
فرضي مي توان سال هاي پاياني دهه 60 را مبدا آن به شمار آورد(،   كانون هاي مقاوم 

نيز در حال شكل گيري بود«.
با توجه به اين نكته و بر اساس آسيب هاي اجتماعي موجود در اين مركز تصريح شد: 
  »هويت جمعي جوانان دگرخواه،   هويت جمعي معطوف به سبك هاي جديد زندگي، 
  هويت جمعي سياسي،    هويت جمعي سياسي خارج از كش��ور و ...   شرايط ايجاد يك 
جنبش فراگير اجتماعي را فراهم مي س��ازد«. در اين ميان اما يك تأكيد   اصلي در اين 
مركز نشان مي دهد،   اعتراضي در مجموعه اصالح طلبان وجود داشته كه از يك اختالف 
ديدگاه پرده برمي دارد.  اختالفي كه سرانجام به نفع تصميم گيرندگان در مركز تمام 
ش��ده و در انتخابات رگه هاي آن تحت عنوان جنبش سبز نمايان شد.  اما اين اختالف 

چه بود؟ 
اختالف مزبور اين بود كه پاره اي از اصالح طلبان معتقد بودند،   آن چه در دوم خرداد رخ 
داده،   حاصل كنش اجتماعي نخبه گرايانه بوده لذا مردم تنها درحد يك تماشاچي بايد 
حضور داشته باشند اما طيف مركز بر اين باور بود كه با تقليل جنبش اجتماعي مردم به 

جنبش اصالحات،   كانون هاي مقاومت عمال به حاشيه رانده شده است.  
شايد دقيقا به همين علت بود كه اين مركز براي ايجاد جنبش بطورصريح به مراجعه 
اصالح طلبان به هويت جمعي )كنشگران اجتماعي از هر طيف و صنفي( تأكيد   و تصريح 
كرد: »نه مخالفان جنبش مردمي در فكر عقب نشيني هس��تند نه كساني كه خود را 
رهبران جنبش مردمي به حساب مي آورند،   تدبيري براي پيشبرد امور دارند.  كابوس 
آشوب چنان در ذهن اين رهبران جا خوش كرده است كه از هرگونه مراجعه به هويت 

جمعي خود بيمناكند.« 
و اينگونه ش��د كه پي گيري ايجاد جنبش در مركز تحقيقات استراتژيك دنبال شد و 
اين تز در اعماق تالش هاي آنان جاي گرفت:   »تنها از رهگذراس��تقرار بنيان هاي خود 
در ريزبدنه هاي جامعه و بسيج كانون هاي متعدد قدرت و مقاومت است كه مي توان به 

پيروزي اميد داشت«.

 استراتژي هاي اپوزيسيون گونه در ذات جنبش ادعايي
با توجه به موارد گفته شده در باال،   تزي به عنوان استراتژي هاي اپوزيسيون، 
   در قالب يك مقاله انتش��ار يافت كه با توجه ب��ه گفتمان بيان ش��ده در انتخابات 88 
مي توان گفت،   اين استراتژي ها به عنوان يك راهنماي عمل كامال مورد استفاده خود 
گردآورندگان اين مقاله )كه خود از مش��اوران يكي از كانديداهاي انتخابات رياس��ت 

جمهوري بودند( قرار گرفت.  
به باور تنظيم كنندگان اين مقاله در س��ال هاي مياني دهه 80 شكاف ميان بازيگران 
اصلي در عرصه سياس��ت )تضادهاي دروني هيئت حاكمه( تشديد شده و بحران هاي 
سياسي،   اجتماعي و اقتصادي نيز تشديد خواهد شد و هر دوجناح نظام در تدبير امور 
جامعه به وضعيت »پات«)مسلوب االختيارشدن( خواهند رسيد.  درحقيقت آن چه در 
اين ميان به عنوان يك نكته پنهان شده بود،   در حقيقت پات شدن حاكميت بود و اين 
جريان با توجه به آسيب هاي اجتماعي و با استناد به برخي روش هاي خود سعي داشت 

نظام را در وضعيت پات قرار دهد.  
نگاهي به اس��تراتژي هاي گفته ش��ده و نيزتطبيق آن با برنامه هاي اصالح طلبان در 
انتخابات 88 به وضوح نشان دهنده آن اس��ت كه اين جريان از آسيب هاي اجتماعي 
سوء استفاده كرده و آن را تبديل به پروژه اي سياس��ي نمود؛ پروژه اي كه گويا قرار بود 
همچون مركز تحقيقات استراتژيك دوران موسوي خوئيني ها آغازگر راهي ديگر شود. 

 اين استراتژي ها عبارت بودند از:   

نگاهي به 

اسرتاتژي هاي گفته 

شده و نيزتطبيق آن 

با برنامه هاي اصالح 

طلبان در انتخابات 

88 به وضوح نشان 

دهنده آن است 

كه اين جريان 

از آسيب هاي 

اجتامعي 

سوء استفاده كرده 

و آن را تبديل به 

پروژه اي سيايس 

منود
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6 بهمن 88-زهرا رهنورد: نه دولت احمدي نژاد را به رسميت مي شناسيم و نه سازش مي كنيم

7 بهمن 88- وزارت اطالعات:   مهم تر  ين تيم فكري جريان فتنه خارج كش��ور در سايت جرس 

است

1- استراتژي واسازي يا ساخت شكني گفتمان مسلط
به معناي تهي كردن گفتمان از معاني و محتواي مس��تقر آن و تزئين آن به 
محتوايي دگرگون.  گرچه در راهبرد اوليه براي اپوزيسيون مطرح گرديد كه آنان براي 
درافتادن با انقالب بايد طي يك شالوده شكني گفتمان مسلط را استحاله كرده و خود 
و گفتمانشان به جاي آن بنشينند،   اما در ايام انتخابات و حوادث بعد ازآن ديده شد تا 
چه ميزان عناصرو دقايق گفتمان نظام و انقالب به چالش كشيده شده و روح كلي اين 
گفتمان همچون حمايت از فلسطين،    روز قدس و ...   با بي  اعتنايي و عبور از آن مواجه 

شد.  

2- مهار دال هاي شناور درجامعه ايراني و ارزاني داشتن مدلول هاي 
خود بدان

در اين اس��تراتژي با توجه به نزاع انقالب با رژيم شاهنش��اهي تأكيد   شده بود،   نيروي 
انقالب توانس��ت در تس��ابق بزرگ سياس��ي،    قدرت را  از آن خود گرداند و استعداد و 
كارآمدي افزون تري در »مهاردال هاي شناور« از خود نشان دهد.    انقالب گونه ساختن 
شرايط انتخاباتي و ايجاد آن توسط جريان سبز بارها در تبليغات انتخاباتي مورد تأكيد   
اين جريان قرار گرفت و با ناكارآمد ساختن گفتمان موجود،   وعده گفتمان حقيقي و 

رهايي بخش داده شد.  

3- بهره جس�تن از ميك�رو فيزي�ك ق�درت و ميك�رو پلتي�ك 
ميل ها)تقاضاها(

در اين استراتژي تصريح شده بود،   اپوزيسيون بر اين عقيده شده است كه تسخير دژهاي 
متعدد نظام جز با وارد كردن»سمت اصلي ضربه« به جانب هزاران مركزكانون قدرت، 
  در پايين و در سطح جامعه مدني و نه يك »نقطه مركزي« كه قلب حاكميت محسوب 
مي شود،   ميسر نمي گردد.  به يقين طرح مواردي همچون ايجاد شبكه هاي اجتماعي 
و كانون هاي آگاهي در جامعه و روش هايي تبليغاتي همچون »هر فرد يك ستاد« در 
همين راستا قابل ارزيابي اس��ت.  تأكيد   براينكه ديگر نمي توان رسالت پيشتاز بودن را 
برعهده يك نيرو و طبقه خاص اجتماعي قرار داد و بايد به سوي تمامي صنوف و طيف ها 

رفت،   برگردان اين استراتژي در ميان استراتژيست هاي سبز بود.  

4- ايجاد زنجيره اي همگون از هويت هاي متمايز)ايجاد انتظامي در 
پراكندگي(

براساس اين استراتژي، گفته شده بود   اپوزيسيون به دنبال اين است كه چگونه مي تواند 
در جامعه رسوخ و از همه زمينه هاي اعتراض در متنوع ترين اقشار جوانان،    دانشجويان 

و زنان بهره برداري و به اصطالح نارضايتي ها را فرموله كند.  
اين اس��تراتژي كه در حقيقت به دنبال متصل نمودن هويت هاي متمايز همچون نخ 
تسبيح به يكديگر تعريف ش��ده بود،   در حالي از سوي جريان س��بز مورد تأكيد   قرار 
گرفت كه در سند بدس��ت آمده ازيكي ازمشاوران مير حس��ين موسوي،   براستفاده از 
زمينه هاي اعتراض در اقشار مختلف تأكيد   شده بود.  يا اين كه يكي از مشاوران موسوي 
در مصاحبه اي تصريح كرده بود،   موسوي به عنوان اصالح طلبي كه دائم به اصول رجوع 
مي كند مي تواند هويت هاي مختلف اصالح طلبان و اصولگرايان را به سوي خود جلب 

و جذب كند.  

5- بهره جستن از خصلت جنبشي و نه سازماني جامعه
تأكيد   بر به پايان رسيدن شكل هاي كالسيك مبارزات سياسي و توجه به شكل 

جديدي از مبارزات،   جان مايه اين استراتژي براي اپوزيسيون بود.  
 پايان گروهك ها و نماينده شدن ها و رجوع به جنبش گرچه در اين استراتژي مطرح 
شد اما به شكل ديگري توس��ط اصالح طلبان در انتخابات دنبال شد.  بروز دادن شكل 
جديدي ازدسته هاي جمعي و تظاهرات درقالب جنبش و كارناوال و سازمان دادن نوعي 
مقاومت محلي در هريك از محل ها و موضع هاي قدرت حاكم،   بخشي از تحركات در ايام 

انتخاباتي بود كه ظهور و بروز يافت.  

6- بهره جستن از شيوه فعاليت شفاهي و علني
اصالح طلبان با تاسي به اين استراتژي مورد توجه اپوزيسيون بر 
اين باور بودند كه شيوه فعاليت شفاهي به جاي شيوه متمركز و سازماني به 
گونه اي است كه به راحتي مي تواند تبديل به اشكال شورشي بشود و مرز بين 

شورش و كارناوال يك مرز عبور ناپذير است.  
نگاهي به برنامه هاي انتخاباتي مير حسين موسوي تحت عنوان »10 موج تا 
اوج« كه يكي از مواردش بر اساس همين شيوه فعاليت در مراكز پر ازدحام 

انجام شد، گوياي اين بهره گيري مي باشد.  
اصالح طلبان در حقيقت بر اين باور بودند كه »مبادله لفظي و شفاهي كه 
هر ش��ركت كننده را در بيان،   مناظره و دريافت مستقيم درگير مي سازد، 
  هركسي را در اشكال جديد بياني و زباني شركت مي دهد و گروه هاي ابتدايي 
را درچارچوب يك طرزتفكر متحد مي سازد،  چنين شورشي،   در اين مبادالت 
لفظي متعدد عمق مي يابد،   درآنها،   هركسي مي تواند بازيگر و سخنگو باشد، 

  كافي است زبان مشترك را بياموزد و شايسته بازتوليد گردد. 
 اين اهميت فرهنگ شفاهي،   در نحوه انتشار انديشه شورشي، نتايج فوري 
به دنبال دارد ...  .  پليس هم نمي تواند به همين آساني مانع هر مالقات و هر 
مبادله لفظي شود ...   نفس خصلت شفاهي در همان حال كه امكان مداخله 
را از پليس سلب مي كند،   مقاومت جنبش را تشديد مي نمايد و آن چه را كه 

مي توان يك نيروي پنهاني ناميد، به آن ارزاني مي دارد«.
اين شيوه كه بي  شك يادآور روش هاي انقالب  هاي مخملين نيز مي باشد، به 
وضوح درجريان انتخابات و حوادث بعد ازآن نيز مورد استفاده قرار گرفت. 
 گروه هاي مختلف تحت عنوان اردوكشي خياباني به صحنه آمده و براساس 
دس��تورالعمل 10 موج تا اوج درپارك ها،   ايستگاه هاي مترو،   ميادين اصلي 
شهر،   چهارراه هاو ...   به گفت وگو و طرح شعارهايي براي بيان ديدگاه هايي 
پرداختند كه تنها صرف رقاب��ت انتخاباتي نبود بلكه بس��ياري از اصول را 
ناديده مي انگاشت.  اين تمام ماجرا و موضوع نبود،   طرح شايعات،   تخريب ها 

و قرار هاي روزانه نيز از اين طريق جاري مي گشت.  

7- بهره جستن از منطق تعيين چند جانبه
نظر به اين اس��تراتژي كه اپوزيس��يون با عب��ور از دوران منطق 
»جزمي« و »تك عليتي« درك جديدي از مناس��بات و مالحظات جامعه 
بدس��ت آورده،    اصالح طلبان درپرتو اين نگرش،   كوشيدند به بسيج علل و 
عوامل گوناگون و متنوع دست يازيده و انگيزه ها و انگيخته هاي مختلفي را 

به خدمت بگيرند.  
بحث قوميت ها،   زنان،   حقوق بشر،   اصناف،   اقشار و ...   و پرداختن به آن ها از 
جمله اين موارد درحوادث سال گذشته بوده و حتي هدف گذاري شده در 

سال جديد مي باشد.  

8- ساماندهي جنبش كارناواليسم
گرچه براي اپوزيس��يون تنها راه بس��يج فراگير توده ها طراحي و 
مهندسي يك جنبش كارناواليستي عنوان شد ليكن اصالح طلبان خود از 
اين روش استفاده كردند.  مدل آرماني خود را نيز همان جنبش دانشجويان 
در س��ال 1968 در پاريس تعريف كردند.  نگاهي به كارناوال هاي خياباني، 
  تظاهرات خياباني،   راهپيمايي سكوت و حتي خشونت هايي كه در حوادث 
بعد ازانتخابات دنبال شد،   براس��اس همين مدل بود.  اصالح طلبان معتقد 
بودند دراين كارناوال ها هدف هيجان اس��ت و هر كس هر آن چه مي تواند 
و مي خواهد بر زبان آورده و حتي بر درو ديوار بنويسد.  دانستن اين كه چه 
مي نويسد مهم نيست،    مهم يك لحظه آزادي و يك لحظه فضاي عيد است. 
 مگر نه اينكه انتظار بچه ها هم از روزعيد،   خروج از سلسله مراتب والدين – 

بچه ها مي باشد؟
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گرچه براي اپوزيسيون تنها راه بسيج فراگير توده ها طراحي و مهندسي يك جنبش كارناواليستي عنوان شد ليكن 
اصالح طلبان خود از اين روش استفاده كردند.  مدل آرماني خود را نيز همان جنبش دانشجويان در سال 1968 در 
پاريس تعريف كردند.  نگاهي به كارناوال هاي خياباني،   تظاهرات خياباني،   راهپيمايي سكوت و حتي خشونت هايي 
كه در حوادث بعد ازانتخابات دنبال شد،   براساس همين مدل بود.  اصالح طلبان معتقد بودند دراين كارناوال ها هدف 
هيجان است و هر كس هر آن چه مي تواند و مي خواهد بر زبان آورده و حتي بر درو ديوار بنويسد.  دانستن اين كه 
چه مي نويسد مهم نيست،    مهم يك لحظه آزادي و يك لحظه فضاي عيد اس�ت.  مگر نه اينكه انتظار بچه ها هم از 

روزعيد،   خروج از سلسله مراتب والدين – بچه ها مي باشد؟

كارناوال هيجان

اصالح طلبان بر 

اين باور بودند 

كه شيوه فعاليت 

شفاهي به جاي 

شيوه متمركز 

و سازماين به 

گونه اي است 

كه به راحتي 

مي تواند تبديل 

به اشكال شوريش 

بشود
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ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

9 بهمن 88- تالش جريان فتنه براي برگزاري مراسم چهلم آيت الله منتظري

 15 بهمن 88- ادامه تالش هاي  گسرتده فتنه گران براي ايجاد راهپياميي در

روز 22 بهمن براي جربان شكست 9 دي

9- طرح راديكال دموكراسي
اين روش مورد تأكيد   براي اپوزيس��يون مبتني بر تحق��ق جامعه ايده آل با 
سهيم شدن گروه ها و اقشار مختلف اجتماعي گوناگون در تدبير جنبش بود. 
 برهمين اساس طرح بازكردن درهاي ستاد برروي برخي گروه ها  با نحله هاي 
كامال متضاد با اصول نظام مورد توجه قرار گرفت.  چرا كه اينان معتقد بودند 
دريك رابطه عرضي ميان گروه هايي با دامنه اي از ليبرال ها و چپ هاي سنتي 
مي توان دولت فاقد قدرت مركزي و فاقد سلسله مراتب طولي قدرت را بنيان 

گذاشت.  

10- تأكيد   بر زندگي روزمره
طرح شعارهاي دور و مبتني بر آرمان گرايي غليظ بارها موجب شد 
استراتژي پيشنهادي براي گروه هاي اپوزيسيون مبتني بر تأكيد   بر زندگي 
روزمره طراحي شود.  جريان س��بز در طول فعاليت خود نيز با تأسي به اين 
روش،    ش��عارهاي معطوف به آينده طول و دراز و وعده هاي ناظربه آينده را 
كنار گذاش��ت و با تأكيد   براينكه آينده ناممكن دول��ت موجود ره به جايي 
نمي برد،   تغيير با انتخاب ديگر را به عنوان يك عامل در دسترس مطرح كرد. 
 چرا كه باور آنان اينچنين بود كه بسياري از مردم در شرايط كنوني »دمي 
خوش بودن درحال را« به »ديري خوش بودن درآينده« ترجيح مي دهند و 
مشتاق سر و سامان دادن و مديريت صحيح زندگي روزمره خود هستند تا 

دلمشغول فرداي نامعلوم خود.  
در دوران اغتشاشات نيز از همين روش بهره گيري شد و با عنوان رسيدن 
به اهداف مناسبت هاي مختلف به دعوت براي تجمع و راهپيمايي آلوده 

شد.   

11- ايجاد انجمن ها و احزاب اپوزيسيون مشرب مجازي 
با توج��ه ب��ه روي آوردن اپوزيس��يون ب��ه حوزه فضاي س��ايبر، 
  اطالع رساني بدون مزاحمت و اطالع گيري بدون مانع،    جريان اصالح طلب 

نيز اين شيوه را مورد تأكيد   خود قرار داد.  
در حقيقت پديده جهاني ش��دن ي��ا جهاني س��ازي اين ام��كان را به اين 
گروه ها داد كه حصارهاي كنترلي � نظارت��ي را دورزده و با ايجاد انجمن ها 
ومشاركت هاي مجازي و وارد كردن آنان به شبكه ارتباطات سيال،   سريع و 

انبوه،   به اهداف سياسي خود جامه عمل بپوشانند.  
در حقيقت گروه هاي س��ازمان يافته در درون اصالح طلبان با دامنه اي از 
افراد درداخل و خارج از كشور همچون س��ايت هاي انتخاباتي و حمايتي و 
گروه هايي مانند ياري نيوز از نقاط مختلف تنها با يك كامپيوتر و مودم و يك 
خط تلفن سايت هاي مختلفي را به روز كرده و قرارها و اطالع رساني ها را در 
داخل شبكه هاي اجتماعي مجازي سامان دادند.  به ويژه در ايام انتخابات و 

حوادث بعد ازآن به جنگ سايبري عليه نظام و انقالب پرداختند.  
در حقيقت اين جريان خشونت را در ساختار اجتماعي – مجازي پخش كرده و به يك 

جنگ پارتيزاني – سايبري دست يازيد.  

12- اعمال هژموني از طريق جامعه مدني
يكي از مواردي كه طي ساليان گذش��ته بارها روي آن تأكيد   شد،   بحث جامعه 
مدني بود.  در اين بحث تأكيد   به ظاهر از انتقال نيروها،   توان ها،   مقدورات و س��رمايه ها از 
سياست به فرهنگ و از سازماندهي سياسي به تش��كل هاي اجتماعي و فرهنگي بود.  به 
واقع اعمال س��روري)هژموني و س��لطه( قرار بود از مجاري فرهنگي و اجتماعي صورت 
گيرد.  تأكيد   به راهكار جديد اپوزيسيون درحالي در اين زمينه صورت گرفت كه دردولت 
اصالحات توجه به تشكل هاي مردم نهاد براي شكل دهي به اين جامعه در دستور كار قرار 
گرفت و تنها سه بخش دردولت اصالحات يعني سازمان ملي جوانان،   وزارت ارشاد و وزارت 
كشور متولي اين مساله بودند اما آنچه موضوع را در شرايط و توجه خاصي قرار مي دهد نوع 

نگاهي بود كه كشورهاي غربي و حتي برخي بازيگران سياسي به اين موضوع داشتند. 
 بنياد سوروس به عنوان يكي از موسس��ات برانداز در اين زمينه معتقد بود براي پياده 
كردن آن،   فلس��فه جامعه باز و حركت كردن آن جامعه يا جامعه اي به س��مت جامعه 
باز،   اين اس��ت كه بين حاكميت و ملت شكاف ايجاد بش��ود و از طريق اين شكاف آن 
قسمت هاي جامعه مدني كه برمبناي جامعه باز شكل گرفته و توانمند شده،   روي آن 

حاكميت به منظور تغيير رفتارش فشار اعمال كند.   
در حقيقت NGO ها كه در دولت اصالحات ش��كل گرفت،   گرچ��ه طرحي به ظاهر 
براي مشاركت دادن مردم در تصميمات سياسي،   اجتماعي،    فرهنگي و اقتصادي بود 
اما به دليل نگاه برخي جريان هاي سياسي براي استفاده ا زآن جهت پروژه سياسي و 
نيز ورود برخي از كشورها و موسسات غربي ش��كل ديگري يافت و در حقيقت تالش 
پنهاني ش��د براي تغيير باورها،   نگاه ها و ارزش ها.   در اين ميان استفاده از اين راهكار 
توسط اپوزيسيون و همراهي برخي جريان هاي داخلي طي ساليان گذشته كه نمود آن 

دراتفاقات سال گذشته بود را شايد بتوان در هفت اليه مشاهد كرد:  
1- شناسايي و جذب نخبگان

2-  شبكه سازي و نهادسازي با هدف وصل كردن نخبگان با توده ها 
3- شكل دهي كارگاه هاي آموزشي

4- تالش براي مشروعيت زدايي،    اعتبار زدايي و اعتماد زدايي از اركان مختلف نظام
5- دوقطبي ساختن جامعه 
6- تاثير گذاري برانتخابات 

7- نافرماني مدني
بي گمان نگاهي به حوادث ساليان گذشته و رفت و آمدهاي برخي اصالح طلبان در قالب 
گروه هاي اعزامي به برخي كشورها،   دريافت برخي وجوه از موسسات خارجي و نزديك 
شدن آن به رقابت هاي انتخاباتي و حوادث حين و بعد آن،   بيانگر چگونگي استفاده از 

اين راهبرد توسط جريان پنهان در پشت تحركات سبزهاست.   

 جريان سبز در 

طول فعاليت 

خود،    شعارهاي 

معطوف به آينده 

طول و دراز و 

وعده هاي ناظربه 

آينده را كنار 

گذاشت و با تأكيد   

براينكه آينده 

ناممكن دولت 

موجود ره به جايي 

مني برد،   تغيري با 

انتخاب ديگر را به 

عنوان يك عامل در 

دسرتس مطرح كرد
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13- مصادره گفتماني – شخصيتي
با نگاهي به اين توصيه براي اپوزيس��يون و تالش جريان سبز در ايام انتخابات 
به وضوح در مي يابيم كه اين جريان چگونه خود از اين روش در رقابت هاي انتخابات سود 
جست.  در حالي كه دردهمين دوره انتخابات رياست جمهوري،   گفتمان در دسترس و 
موجود،   گفتمان انقالب و عدالت بود،   جريان مقابل با توجه به استيالي گفتمان موجود 
و نظر به اين كه يك نوع عقب ماندگي در طرح آن را داش��ت به شيوه مصادره گفتمان 
موجود و انتساب پي گيري آن به شخصيتي جز رئيس جمهور نهم پرداخت.   به اين شكل 
كه گفتمان طرح شده توسط رئيس نهم تقلبي وگفتن آن توسط ميرحسين موسوي با 
عنوان»نخست وزير امام« گفتمان اصيل طرح شد،   مسأله اي كه گرچه در ايام انتخابات 
خيلي سريع با توجه به حجم نيروهاي متضاد درستاد وي با افول روبه رو شد اما در حوادث 
بعد از انتخابات،   وي با مصادره برخي از فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسالمي،   سعي در 

موجه جلوه دادن تحركات خود عليه انديشه و نظام به يادگار گذاشته ايشان پرداخت.   

14- پروراندن روشنفكران خاص
اين روش مورد تأكيد   براي اپوزيس��يون در ايام  انتخابات دهم به وضوح مورد 
توجه جريان س��بز قرار گرفت.  هدف از اين ش��يوه نيز آن بود كه اين روش��نفكران با 
مشخصه اي كه دارند،   ضمن بهره وري از تخصص خويش در يك عرصه علمي و فرهنگي 
و نقد ريزبدنه هاي اصلي و مقوم هر نظام،   به مقابله با روشنفكران جريان مقابل بپردازند. 
 دراين زمينه به صحنه آوردن زه��را رهنورد و اظهارات وي در زمينه زنان و ش��خص 
ميرحسين موسوي و س��اير روشنفكران درحوزه هاي سياس��ي،   اجتماعي،    اقتصادي 

وفرهنگي در همين چارچوب قابل ارزيابي است.   

15- مبارزه محلي
ش��ايد بتوان گفت،   اين روش بيش از ش��يوه هاي ديگر،   طراح��ي دقيق تر و 
گسترده تري را توسط تدبيرگران و مش��اوران كانديداي اصالح طلبان در سال 88 به 
منصه ظهور رساند.  در اين روش دو بينش حاكم بود.  بينش اول مبارزه و مقابله با قدرت 
حاكم در محل اعمال قدرت بود.  توجه به NGO ها به عنوان ابزاري كه مي توانس��ت 
در ارتباط با خانواده،   مدرس��ه،    مس��جد و ...    باش��د،   توليد »معني «،   »جهت دهي« و 
»ارزشگذاري« براي برانگيختن مورد توجه قرار گرفت و سعي شد استراتژي فتح قدرت 
از كارزار اجتماعي و جامعه مدني عملياتي شود.  تالش براي بهره گيري از ظرفيت هاي 
صنوف مختلف و ناراضي در همين چارچوب مورد بحث قرار گرفت.  دراين ميان نوع نفوذ 
برخي گروه هاي اپوزيسيوني كه در ستاد انتخاباتي اصالح طلبان داشتند و پايگاه هايي 
در برخي صنوف ايجاد كرده بودند،   وضعيت وتوصيه به اين شيوه را روشن تر مي سازد.  
ازديگر سو اما فعال ساختن كميته برخي گروه هاي اقليت در جامعه و در تضاد با قانون 
اساسي و چارچوب هاي ارزشي جامعه در ستاد اصالح طلبان همچون بهائي ها نوع بينش 
دوم در اين ش��يوه را براي ما روشن مي س��ازد:   »مبارزه محلي به بهانه دفاع از هرگونه 
اقليت محلي« بينش دوم بود.  چرا كه اين جريان معتقد بود براي فربه س��اختن دايره 

حاميانش بايد با همه گروه ها و حت��ي اقليت هايي كه داراي ارتباط بيروني 
بودند در ارتباط بوده و آنچه را كه جنبش مي خواندند با حضور آنان به عنوان 
تالش براي تغيير وضعيت آنان رقم بزنند.  به بيان ديگر منظوراز اقليتها فقط 
اقليت هاي قومي،    نژادي و مذهبي نبود بلكه فراتر از آن شامل گروه هاي ويژه 
متمايز از اكثريت جامعه بود.  اين جريان بر اين باوراست كه صحبت ها از اين 
اقليت ها در حقيقت يك تضمين براي گرفتن آراي آنها به بهانه حفاظت از 
منافع آنان بود.  نگاهي به سند كشف شده از دفتر يكي از مشاوران كانديداي 
اصالح طلبان گوياي دقيق تري نس��بت به تالش ها در اين زمينه است.  آن 
جا كه گفته مي شود،   »نبايد جنبش را در يك فضاي گفتماني و ايدئولوژيك 
خاص و واحد، محدود و محصور كرد«،   »نبايد فعاليت هاي آتي جنبش را در 

چارچوب تفسيرهاي رسمي از دين محدود و تفسير كرد« و ...   

16- حاد كردن خصلت هاي اعتراضي
اين روش كه در حقيقت تالشي است براي ايجاد بحران و آشوب در 
جامعه،   به كرات توسط جريان سبز دنبال شد.  روشي كه به تعبير ديگر به دنبال 
سياسي ساختن آسيب ها و اعتراض هاي اجتماعي و اقتصادي بود.  با توجه به 
مطالب گفته ش��ده،  مي توان نتيجه گيري كرد،   اصالح طلبان در چند س��ال 

گذشته درمركز تحقيقات استراتژيك به دنبال پي گيري چه اهدافي بودند:   
1- شيوه هاي ليبراليس��تي در مركز تحقيقات اس��تراتژيك دوره موسوي 

خوئيني ها و شيوه هاي پست مدرنيستي و رجوع به تفكرات چپ نو
2- پياده س��ازي پروژه سياس��ي براي كس��ب قدرت از منظر آسيب هاي 

اجتماعي
2- عملياتي ساختن تز»انقالب در انقالب« با روش هاي كاريكاتوريزه شده 

از انقالب اسالمي
4- هدف قرار دادن راس نظام اسالمي با تحليل در چارچوب هاي وارداتي همچون 

نظريه هاي تورن و هابرماس و شكل ابداعي خود يعني جامعه مخروطي
5- تقسيم بندي غير محسوس  حكمراني به دو شيوه ارسطويي و افالطوني 
و تأكيد    بر حكمراني ارسطويي به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير.  در حقيقت 
اگر مدل افالطوني راحركت جامعه به س��وي خير مطلوب بدانيم و وظيفه 
حاكميت را تحصيل خيرغايي تا حد ممكن ؛ روش ارس��طويي حكمراني را 
پذيرش وضع موجود عنوان مي كند و بنا را بر پذيرفتن آنچه هست.  در اين 

مرام ديگر خيرمطلوب بنا بروضع موجود به كنار گذاشته مي شود و ...   
داستان اصالح طلبان و تئوري پردازي هايش��ان گرچه دردرون حاكميت 
 پايان يافته اس��ت اما قرينه ها و اخبار،   ادامه و اس��تمرار تئوري هاي آنان را 
در مركزي ديگر و درجايي كه رياستش روزگاري اصالح طلبان را براي در 
حاشيه ماندن به اتاق فكر مي فرستاد،   درحال رقم زدن است.  آيا داستان مركز 

اين بار به يك مصلحت مي رسد؟

داستان 

اصالح طلبان 

و تئوري 

 پردازي هايشان 

گرچه در درون 

حاكميت پايان 

يافته اما ادامه 

و استمرار 

تئوري هاي آنان 

در مركزي ديگر 

در حال پيگريي 

است
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 18 بهمن 88-انتقاد سيد حسن خميني از صدا و سيام به دليل آنچه وي

سو استفاده از سخنان امام)ره( عنوان كرد

19 بهمن 88- مريحسن موسوي حركت جنبش سبز را مساملت آميز قلمداد كرد

 اداره كشور توسط 7 حزب اصالح طلب
هفت حزب برتر از 26 حزب اصالح طلبان در زمان خاتمی 
كه مشاركت و مجاهدين و كارگزاران جزو اين احزاب بودند با برگزاری جلسات 
هفتگي دولت اصالحات را اداره مي   كردند. آن چيزي كه در حوزه سياس��ت 
ديپلماتيك و دين و سياس��ت و فرهنگ در آن ايام در كش��ور اتفاق مي افتاد، 
محصول طراحي گروه جي 7 اصالح طلبان بود. خاتمي در آن زمان گفت كه 
هر 9 روز يك مشكل امنيتي براي دولت درست شده است كه اين مشكالت از 
درون همين گروه بود. در جلسات جي 7 براي انتخابات شوراها برنامه ريزي شد 
تا اين نهاد را پله اي براي كسب كرسي هاي مجلس و نهايتاً رياست جمهوري 
كنند اما به رغم همه تالش ها دچار شكست اساسي شدند. پس از اين شكست 
اين گروه تالش كرد كه در انتخابات مجلس پيروز شود. ليستي هم كه در سراسر 
كشور ارائه كردند با نام ياران خاتمي بود تا از نام وي استفاده كافي را ببرند. نكته 

جالب اين است كه در آن ايام اتفاقی افتاد كه بی ربط به اصالح طلبان نبود. 

 انحالل جی 7 و تعيين پدر معنوی
 به رغم تمامی تالش های اصالح طلبان، آنها باز هم شكست خوردند 
و اقليت كمي را راهي مجلس هشتم كردند. اين شكست باعث دعوا بين آنها 
ش��د و عاقبت اين دعواها به اينجا رس��يد كه اين اتاق جي 7 توان اداره جبهه 
اصالحات را ندارد و بايد يك فكر اساسي بكنيم. در جلسات بسيار زياد به اين 
نتيجه رسيدند كه اصالحات نياز به پدر معنوي دارد و ادامه اين جلسات آنها را به 
موسوي خوئيني ها رساند كه گزينه خوبي براي مقام پدر معنوي اصالحات بود. 
بنابراين جلسات اصالح طلبان از جي 7 به مجمع روحانيون مبارز منتقل شد و 
اينجا مركزي براي راهبردسازي و توليد فكر اصالحات شد تا باقي اصالح طلبان 
زير نظر موسوي خوئيني ها براي كسب موفقيت در انتخابات رياست جمهوري 

تالش كنند. 
آن موقع عده اي  از اصولگرايان خوشحال شدند كه اتاق فكر جريان اصالحات 
از دست گروه هاي تندي نظير مشاركت و مجاهدين كه ساختار شكن هستند 
خارج شده است اما نمي دانس��تند كه اين اتاق به دست چه شخصيتي افتاده 
است. آن زمان كه اين موضوع اتفاق افتاد نهادهاي امنيتي يكسري هشدار به 
مسئوالن كشوري در خصوص درگير شدن كشور به موضوعات امنيتي دادند كه 

اين كار از شناخت اين نيروها از عقبه موسوي خوئيني ها نشأت مي   گرفت. 

 خوئينی ها به دنبال سند سازی برای شهيد بهشتی
يكي از مس��ئوليني كه وظيفه جمع آوري اس��ناد النه جاسوسي 
را داشت و همچنين بريده هاي اين اس��ناد را در كنار هم مي   چيد، روايت 
مي   كند كه يك روز آقاي موسوي خوئيني ها پيش من آمد و گفت: آيا سندي 

از ارتباط آيت اهلل بهشتي با امريكا  وجود دارد؟
نقش آقاي موس��وي خوئيني ها در اين قضيه بسيار عجيب است. از برخي 
بزرگان نقل شده كه موس��وي خوئيني ها قبل از انقالب افكار چپ گرايانه 
داشت و منبرهاي ايش��ان گروه فرقان را پرورش مي   داد و پاي منبر ايشان 
كساني نظير اكبر گودرزي رئيس گروه فرقان و محمد كشاني عامل ترور 
شهيد مفتح مي   نشستند. در آن روزها مطرح بود كه اگر انقالب پيروز شوند،  
اكبر گودرزي و محمد كشاني،  بهشتي،  مفتح، مطهري و باهنر را خواهند 
كش��ت. چون بعضي ها اين بزرگواران را در كالس ه��اي خود يصدون عن 
سبيل اهلل معرفي مي   كردند.  اين تنها يك موضوع است اما حال اين افراد 
چه اسنادي را از النه جاسوسي بيرون بردند بحث جداگانه اي است و هنوز 

هم ايشان از پاسخ دادن فرار مي   كند. 

 نقش موسوی خوئينی ها در غائله 18 تير
در 18 تير 78 نقش موسوي خوئيني ها بسيار مشهود است. از روزنامه سالم 
متعلق به ايشان يك حادثه امنيتي در كشور روي داد كه همان روز نوعي براندازي را 
در دولت آقاي خاتمي و با پش��توانه دستگاه هاي رسمي كشور طراحي كردند. خيلي 
معتقدند تير 78 محصول طراحي تاج زاده بوده است. جالب اينجاست وقتي كه روز 
18 تير جمعيت به سمت بيت مقام معظم رهبري رفتند و مسئوالن امنيتي گفتند كه 
خيابان جمهوري خط قرمز ماست   خود تاج زاده سوار بر موتور مي   آيد جمعيت را به 
جاي ديگر هدايت مي   كند تا طراحي اينها در يك شرايط سخت در نطفه خفه نشود. 

اين محصول فكر تاج زاده است. 
در اتفاقات اخير هم نقش موسوي خوئيني ها بس��يار جالب است. ايشان در جلسات 
مجمع روحانيون مي   گفت كه بازگش��ت به قدرت فرض اول ماس��ت و ما قوه اجرايي 
كشور را بايد سكويي بكنيم براي به زير كشيدن حاكميت و بايد براي اولين و آخرين 

بار تكليف خود را با نظام مشخص كنيم. 
ايشان در جلسات راهبردي مي   گويد: تجربيات ما و اصالح طلبان زياد شده است و ما 
بايد بياييم و به هر قيمتي شده است آقاي خامنه اي را از تخت به زير بكشيم تا بفهمد 
كه مملكت به اين شكل نيست كه هرجوري بخواهد آن را به هر سمتي بكشد. خاتمي 

و يارانش باالخره كلي تجربه كسب كرده اند. 
بهزاد نبوي مي   گويد: س��عي كنيد كه آقاي احمدي نژاد را كانديداي رهبري معرفي 
كنيد تا اگر شكست خورد، رهبري شكست خورده باشد. ما يك بار در خرداد 76 اين 
كار را انجام داديم و اين ضربه سنگيني بود و به سختي از جا بلند شدند. بنابراين امروز 
بايد ضربه نهايي را بزنيم. همين آقا ادامه مي   دهد كه از لجبازي هاشمي و احمدي نژاد 
بايد نهايت استفاده را ببريم و از بحث شوراي فقاهت هاشمي حمايت كنيم و رهبري 

را منزوي كنيم. 

ناگفته هايي از 
پشت صحنه فتنه 88

نقش احزاب اصالح طلب و وابستگان به این احزاب در 

وقایع پس از انتخابات نقش غیرقابل انکاری است. این 

نقش با دس��تگیری چندین فعال سیاس��ی اصالح طلب 

که نقش عمده ای در طراح��ی و برنامه ریزی برای ایجاد 

توهم تقلب در انتخابات گذشته داشتند، افشا شد و این 

روند افشا سازی همچنان ادامه دارد. این گزارش که برای 

نخستین بار منترش مي شود پش��ت پرده تالش های این 

احزاب را برای ایجاد ناآرامی در کشور برمال مي کند. 

  2 سال جلسه برای سرنگونی نظام
جلسات ديگري هم به نام جلسات دوشنبه برگزار مي   شود كه دو سال به 
طول انجاميد. در اين جلسات افرادي مثل ابطحي،  الري،  امين زاده، محمد صدر،  
تاج زاده، ش��ريعتي دهاقاني،  ميردامادي، رضا خاتمي، عرب س��رخي، نعيمي پور،  

خانيكي و باقري حضور داشتند. 
اين ها افراد تأثيرگذار جريان اصالحات بودند. اينها دو سال براي بازگشت به قدرت 
در انتخابات رياست جمهوري جلسه مي   گذارند. در اين جلسات در خصوص تخريب 
نظام،  رهبري، شوراي نگهبان،  نيروهاي مس��لح، صدا وسيما طراحي مي   شود تا از 
اين طريق زمينه را فراهم و بتوانند حركت هاي خياباني را اجرا كنند. اين حركات 

محصول يك شب يا دو شب نيست. 
جلس��ات بنياد باران هم 4س��ال برگزار مي   ش��ود. خاتمي وقتي كه از رياس��ت 
جمهوري كنار رفت اين بنياد را تأسيس كرد و 1200 نفر از اساتيد دانشگاه، وزرا، 
معاون وزير و استاندارها و نخبه هاي اصالحات را جمع كرد و آنها در كميته هاي 
مختلف كار مطالعاتي انجام مي   دادند و محص��ول اين كار در اختيار خاتمي قرار 

مي   گرفت تا خاتمي براي بازگشت به قدرت فعال بماند. 
  تمامي تالش خاتمي در طول 4 س��ال بر دو محور بود. اول به كشورهاي اروپايي و 
آمريكايي ثابت كند كه رئيس جمهور قدرتمند آينده ايران خاتمي است و از طرف 

ديگر در داخل آمادگي خود را حفظ كند و از اين كميته هاي بهره ببرد. 
جلسات دفتر مهدي هاشمي نيز دو سال  بود كه پنج ش��نبه ها در منزل وي برگزار 
مي شد و عنوان جلسات صبحانه است. در اين جلسات نفراتي مثل مهدي هاشمي، 
امين زاده، مرعشي، بهزاد نبوي، موس��وي الري، عطريانفر، تاج زاده و بعضي اوقات 
محمد خاتمي حضور داشتند. آنها صبحانه مي   خورند و تا ظهر راه هاي برگشت به 
نظام را بررسي مي   كنند. خب معلوم است كه دو سال دور هم بنشينند ثمره كار چه 
مي   شود. اين جلسات مهدي هاشمي در فتنه اخير بسيار موثر بوده است و حركات 
كف خياباني كه كش��ور را دچار يك موضوع امنيتي پيچيده كرد، در اين جلسات 

موسوي خوئيني ها 

افكار چپ گرايانه 

دارد و منربهاي 

ايشان گروه 

فرقان را پرورش 

مي   داد و پاي 

منربشان كساين 

نظري اكرب گودرزي 

رئيس گروه 

فرقان و محمد 

كشاين عامل 

ترور شهيد مفتح 

مي   نشستند
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طراحي شد.   متهمي از سركرده هاي اراذل و اوباش تهران اعتراف مي   كند كه از دو 
ماه قبل از انتخابات، يك آقازاده تمامي آنها را جمع كرده است تا بتواند در موقع الزم 
از آنها استفاده كند. متهمي در اختيار نيروهاي امنيتي قرار دارد كه شبي 800 هزار 
تومان از او مي   گرفته تا ش��رق تهران، نارمك و تهرانپارس را به آتش بكشد و نا امن 
جلوه دهد. در غرب تهران هم همين طور است. متهمي دستگير شده است كه شبي 
يك ميليون تومان براي به آتش كشيدن منطقه غرب پول دريافت مي   كرده است. 

متهم ديگري هم كه كارش جمع كردن سياهي لشكر براي فيلم ها بوده، شبي دو 
ميليون تومان مي   گرفته كه سياهي لشكر بياورد و بانك و اتوبوس آتش بزنند و اموال 
عمومي را تخريب كنند و س��پس به نيروهاي انتظامي حمله و پايگاه هاي بسيج را 
تخريب و نهايتاً  به مقام معظم رهبري توهين كنند. اين سركرده هاي اراذل و اوباش 
نزديك به 200 ميليون تومان پول گرفته اند و جالب است كه اينها مي   گويند زماني 
كه براي گرفتن پول  مي   رفتند،  او پول ها را روي ميز خودش دسته اي آماده گذاشته 

بود و هركسي كه مي   آمد به او مبالغي پرداخت مي   كرد. 

جلسايت هم به نام 

جلسات دوشنبه 

برگزار مي   شود كه 

دو سال به طول 

مي انجامد. در اين 

جلسات افرادي 

مثل ابطحي،  الري، 

 امني زاده، محمد 

صدر،  تاج زاده، 

رشيعتي دهاقاين،  

مريدامادي، رضا 

خامتي، عرب 

رسخي، نعيمي 

پور،  خانييك و 

باقري حضور دارند

جلسات   ميرحسين برای جزوه زيست مسلمانی
جلسات ميرحسين موسوي نيزسال هاست كه به صورت منظم برگزار مي شد 
و ايشان حلقه هاي مطالعاتي داشتند كه شامل بهزاديان نژاد، فرزندان شهيد بهشتي 
و فاتح مي شود. محصول مطالعات ايشان جزوه زيست مسلماني شده است كه راهبرد 
ميرحسين را براي اداره يك كشور در همه حوزه ها منتشر كرده است. با بررسي اين 
جزوه قطعاً خواهيد فهميد كه اين الگوي ميرحسين در مخالفت كامل با حاكميت ديني 
است. ايشان معتقد است كه حكومت ديني اشتباه است و ما بايد حكومت دينداران 
داشته باشيم كه اين دقيقاً فكر جريان چپ و فكر ملي - مذهبي ها است.  ميرحسين از 
يك سال قبل از انتخابات اين جزوه را ارائه داده است و به دنبال تريبوني براي ارائه اين 
رويكرد بوده اس��ت. اما چه تريبوني بهتر از انتخابات رياست جمهوري. اين موضوعي 

بود كه همه از آن غافل بودند. 

نگرانی خاتمی از تعدد كانديداها 
خاتمي پي��ش از انتخابات به موس��وي خوئيني ها مي   گويد كه با وجود 
كروبي و موسوي و اين تعدد كانديداهاي اصالح طلب قطعاً من شكست خواهم 
خورد كه در اين هنگام موس��وي خوئيني ها مي   گويد كه نگ��ران نباش، ما اين 
ميرحسين موسوي را هربار مي   آوريم و از اس��م او استفاده مي   كنيم و در نهايت 
مثل يك دستمال او را كنار مي اندازيم. بهزاد نبوي هم در اين خصوص مي   گويد: 
به اين كروبي دو يا س��ه وزارتخانه مي   دهيم و كنار مي   رود. ميرحسين را هم كه 

خودمان خواسته ايم كه بيايد و پس از آن كنارش مي   گذاريم. كروبي 
هم دوران مديريتش در بنياد ش��هيد را بررس��ي مي   كني��م و يكي از 
پرونده هاي فسادش را افشا مي   كنيم تا كنار برود. نكته جالب اين است 
كه همين بهزاد نبوي مي   گويد كه ما عكس بي حجاب زن موسوي را 
افشا مي   كنيم تا او هم كنار برود. موضوعي كه نهايتاً  به نام اصولگرايان 
تمام ش��د. اين نش��ان مي دهد كه تفكر آقايان مبتنی بر نگاه ليبرال 
دموكراسي است كه براي بازگش��ت به قدرت از هر شيوه غيراخالقي 

استفاده مي كنند. 
اما نيروهای امنيتی نيز قبل از انتخابات اين موضوعات را هم به كروبي 
و هم به موسوي اطالع دادند و جلسه اي در اين خصوص با آنها برگزار 
كردند. جالب اين اس��ت كه در جلس��ات اصالح طلبان ميرحس��ين 
موسوي قصدي براي شركت در انتخابات نداشت اما در جلسات سوم 
و چهارم زمانی كه وی متوجه مي   ش��ود كه خاتمي به شدت متزلزل 
اس��ت تصميم خود را برای حضور اعالم مي كند. ميرحس��ين از اين 
متزلزل بودن بهره الزم را مي   برد و با چند استدالل براي ماندن جدي 
مي   شود. يك استدالل وي اين است كه اگر خاتمي بيايد اصولگرايان 
متحد مي   شوند و وي قطعاً شكست خواهد خورد ولي اگر من بيايم بين 
اصولگرايان شكاف مي   افتد و من از سبد رأي آنها استفاده خواهم كرد. 
از سوي ديگر مي   گويد اگر من بيايم كليه اصالح طلبان بايد پشت من 

اجماع كنند و چاره اي جز اين نخواهند داشت. 
از طرف ديگر خاتمی نيز تمايلی به ماندن نداشت. خاتمي مي   گويد كه 
من مشكل خودم را با اصولگرايان و رهبري حل خواهم كرد اما مشكل 
بزرگ من اصالح طلبان هس��تند كه هركدام ش��ان يك ساز مي   زنند. 
يكي مي   گويد از قرآن عبور كن و يكي ديگر مي   گويد از رهبري بگذر 
و در مقابلش بايست اما من جرأت اين كارها را ندارم. بنابراين جريان 
اصالحات وقتي ترديد خاتمي را مي   بينيد شروع به تهديد وي مي   كنند 
و مي   گويند تو آبروي خود را از ما داري و حمايت ما باعث ش��د كه در 
سطح جهان معروف شوي اگر نيايي ما حمايت خودمان را از پشت تو 

بر مي   داريم. 
در جلسه اي موسوي خوئيني ها مي   گويد ما بايد خاتمي را گوشه رينگ 
ببريم و آنقدر او را بزنيم تا هزينه گفتن نه براي نيامدن بسيار سنگين 
تر از آمدن باشد و همين كار را كردند. خاتمي هم گفت كه اين عمليات 
رواني كه شما روي من انجام داديد را برويد و روي اصولگرايان انجام 
دهيد. من مطمئنم بيايم چه پيروز شوم و چه ببازم قطعاً نابود خواهم 
شد.  هاشمي به خاتمي پيام مي   دهد كه ش��ما اگر بيايد رأي شما 10 
ميليون از احمدي نژاد جلوتر هست. در هر صورت وقتي ميرحسين آمد 

اين فرصت براي خاتمي پيش آمد كه از صحنه كنار برود. w
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 22بهمن 88- برگزاري راهپياميي عظيم مردمي به مناسبت سالگرد پريوزي

انقالب اسالمي

22بهمن 88- شكست تالش فتنه گران براي ايجاد آشوب در جريان راهپياميي

نمايی برای توطئه نافرجام اصالح طلبان
در نماي توطئه نافرجام اصالح طلبان يكسري اهداف و استراتژي داشتند كه 
به اهداف بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت تقس��يم شد. در اهداف بلند مدت تغيير 
قانون اساس��ي كه در ذيل آن صدا و سيما، ش��وراي نگهبان، نيروهاي مسلح، محدود 
كردن رهبري، جدا كردن دين و مذهب از سياس��ت موضوعاتي است كه در جلسات 
مختلف روي اينها كار مي   كنند. حصر رهبري و واليت فقيه جزو اهداف اصلي اينهاست. 
احمدي نژاد بهانه اصلي اينها براي انتخابات است. تحليل دستگاه هاي اطالعاتي آمريكا  و 
انگليس اين بود كه نظام جمهوري اسالمي در ضعيف ترين دوران خود در طول 30 سال 
گذشته قرار گرفته و امروز بايد ضربه نهايي را به آنها وارد كنيم. اين حرف در جلسات 

اصالح طلبان نيز مطرح مي   شود. 
كار را به جايي رساندند كه در فتنه اخير هدف اصلي مقام معظم رهبري قرار گرفت و 
هر شب عليه ايشان شعار نويس��ي مي   كردند. تير كينه اينها مستقيم به سمت واليت 
فقيه بود. البته زماني اينها با مصداق رهبري مشكل داشتند و مي   گفتند بايد موسوي 
خوئيني ها رهبر شود اما بعد از مدتي ديگر با مصداق مشكل نداشتند بلكه با اصل واليت 

فقيه به تقابل پرداختند. 
طرح اصالح طلبان اين بود كه ما بايد احمدي نژاد را كانديداي بيت رهبري معرفي كنيم 
و ميرحسين را به عنوان كانديداي بيت امام و از اين طريق بيت امام و رهبري را در مقابل 
هم قرار دهيم تا اگر احمدي نژاد شكست خورد، بيت رهبري در مقابل بيت امام شكست 
خورده باشد. از اين طريق ما هم رياست جمهوري را به دست آورديم و هم رداي رهبري 

به بيت امام بازگشته است. 

واليت فقيه؛ دشمن بزرگ اصالح طلبان
در دستگاه هاي اطالعاتي بيگانه به اين نتيجه رسيده اند كه تا وقتي واليت 

فقيه است،  نمي توان برنامه اي براي ايران پياده كرد. 
آقاي فوكوياما مي   گويد: شيعه دو بال دارد يكي بال ش��هادت و عاشورا و يك بال هم 
انتظار براي حضور مهدي موعود. محور سومي كه اين دو بال بر روي آن استوار است،  
واليت فقيه اس��ت و اگر مي   خواهيم به هدف نهايي خودمان برسيم بايد اين محور را 
تضعيف كنيم. او مي   گويد بايد شهادت طلبي در ايران را به ميل دنيا طلبي تبديل كنيم. 

نرم افزار يك آقازاده برای انتخابات
مهدي هاشمي نرم افزاري وارد كش��ور كرده بود كه به گفته وي 
آن را در انتخابات مجلس خب��رگان آزمايش كرده و موفقيت آميز نيز بوده 
است. اين نرم افزار، براي انتخابات رياست جمهوري به يك مركز پيامكي 
متصل مي   شد كه ماهواره هاي مستقل آن در قش��م و كيش قرار داشت و 
به مركز پيامك ايران ارتباطي نداش��ت. بنابراين به ناظران خودش��ان در 
س��ر صندوق ها يك خط موبايل و يك سيم كارت اختصاص داده شده بود 
كه با كد مخصوص اطالعات صندوق ها را به اتاق جنگ اين آقازاده منتقل 
كنند. اينها ساعت به ساعت انتخابات سراسر كشور را رصد مي   كردند. چرا 
كه آنها معتقد بودند نبايد بگذاريم كه انتخابات به پايان برس��د و بعد ما به 
تجزيه و تحليل آن بپردازيم و شكايت كنيم كه مشكل وجود داشته است. 
ما از طريق اين سيستم پيامك ساعت به ساعت شكايت روي ميز مسؤوالن 
كشور مي   گذاريم. جالب اينجاست كه با رسانه هاي خود نيز هماهنگ بودند 
و آنها را س��ازماندهي كرده بودند تا اطالعات را منظم در اختيارشان  قرار 
دهند و عمليات رواني قوي انجام دهند. آنها حتي تصميم داش��تند كه از 
اين طريق در صندوق هايي كه نتايج را واگذار كرده اند، نيرو اعزام كنند و به 

طريق مختلف باعث ابطال آن صندوق شوند. 
اينها 3 تا اتاق جنگ داشتند و دليلش اين بود كه اگر هركدام از اين اتاق ها 
شناسايي شد، بتوانند يك اتاق ديگر را جايگزين كنند اما به لطف خدا  هر 
سه اتاق را شناسايي كردند و اجازه ندادند كه در روند انتخابات اخالل ايجاد 
شود. بنابراين اگر نيروهای امنيتی اين موضوع را كنترل نمي كردند،  قطعاً 
آقايان انتخابات را در همان دقايق اول زمينگير مي   كردند چراكه خودشان 
به اين نتيجه رسيده بودند كه قطعاً در انتخابات شكست خورده اند. بنابراين 
بايد دليل اين شكست را به گردن نظام مي   انداختند تا ناتواني خود را پنهان 

كنند. 

ميرحسين مستقل وارد مي شود
  ميرحسين موسوي مس��تقل وارد انتخابات ش��د اما بعد از 
دوهفته احزاب اصالح طلب خود را جمع و جور كردند و گفتند: »اگر ما 
بتوانيم از طريق وي به بخشي از نظام آويزان شويم، خودش كلي است. 

ما فرصتي براي دست و پا كردن يك كانديداي ديگر نداريم.«
  بنابراين تصميم گرفتند كه از وي حمايت كنند و به س��تادهاي وي 
نفوذ كنند. روز چهارم عيد جلس��ه پنهاني با حضور اعضاي سازمان 
مجاهدين و ميرحسين برگزار شد كه ميرحسين گفت كه نبايد صداي 
اين جلسه را در بياوريد و توقع نداشته باشيد كه من با شما عكس دو 
نفره بگيرم اما مطمئن باشيد كه 90 درصد از افكار من به شما نزديك 
است. چند روز بعد با مشاركت و ملي - مذهبي ها جلسه گذاشتند  كه 

گزارش آن در رسانه ها افشا شد. 
چند روز بع��د جبهه اصالح��ات آقاي صفدر حس��يني را به س��تاد 

موسوي معرفي كرد و موسوی دست 
بهزاديان نژاد را در دست او گذاشت و 
س��تاد اصالح طلبان و ستاد موسوي 
در اكثر استان ها يكي شد به جز چند 
اس��تان كه يكي از آنها ته��ران بود و 
در رأس تمامی اين ستادها يك فرد 

مشاركتي قرار گرفت. 
يكي از اص��الح طلبان ب��ه صراحت 
گف��ت ك��ه اي��ن صحبت هاي��ي كه 
ميرحسين مي   كند همان صحبت هاي 
احمدي نژاد اس��ت و تنها فرقش اين 
است كه ايش��ان عاقل است. بنابراين 
به وي گفتند كه بايد اين ادبيات خود 
را عوض و مثل اصالح طلبان صحبت 
كني.  بعد از اين اصالح طلبان در برج 
ميالد يك جش��ن برگزار كردند و از 
اعضاي ستاد ميرحس��ين موسوي و 
خود وي دعوت كردند تا در اين جشن 
به وي بفهمانند ك��ه چگونه بايد كار 

كرد. اين جش��ن برگزار ش��د و همه 
وقايعي ك��ه در طول 8 س��ال دولت 
خاتم��ي روي داد در دو س��اعت اين 
جشن خالصه شد. كارناوال ها و سياه 

نمايي عليه نظام انجام دادند. 
ميرحس��ين در حي��ن مراس��م ب��ه 
بهزاديان نژاد گفت ياد بگير. اينجوري 
براي من بايد جلسه بگذاري. . . بعد از 
اين كار به جايي رسيد كه مشاركتي ها 
براي وي س��خنراني مي   نوشتند و او 

ايراد مي   كرد. 
در عين حال بعض��ي اعضاي  مجمع 
روحانيون در مخالفت با ميرحس��ين 
گفتند كه آقاي ميرحس��ين ما را به 
مقصد نمي رساند و اهداف ما را مثل 
رابطه با آمريكا  ب��رآورده نمي كند. او 
يك اصولگرا اس��ت و يك هندوانه در 
بسته است كه نمي توان به وي اعتماد 

كرد. 

خاتمي پيش از انتخابات به موسوي خوئيني ها مي   گويد كه با وجود كروبي و موسوي و اين تعدد كانديداهاي اصالح 
طلب قطعاً من شكست خواهم خورد كه در اين هنگام موسوي خوئيني ها مي   گويد كه نگران نباش، ما اين ميرحسين 
موسوي را هربار مي   آوريم و از اسم او استفاده مي   كنيم و در نهايت مثل يك دستمال او را كنار مي اندازيم. بهزاد نبوي 

هم در اين خصوص مي   گويد: به اين كروبي دو يا سه وزارتخانه مي   دهيم و كنار مي   رود.

نگراني خاتمي از تعدد كانديداها

ييك از برنامه هاي 

فتنه گران 

اين است كه 

برخوردي شكل 

بگريد تا اين 

برخورد را مالت 

اغتشاش قرار 

دهند. بر همني 

اساس بسيار 

تالش كردند تا 

كرويب را تحريك 

كنند و به جايي 

برسانند كه نظام 

او را دستگري كند 

تا از اين طريق 

يك آشوب ديگر 

راه بيندازند
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و دين آنها بايد به سمت سكوالريسم برود. بنابر اين حذف رهبري بايد جزو برنامه اصلي 
قرار بگيرد. 

حذف نظارت استصوابي ش��وراي نگهبان و حذف احمدي نژاد به هر قيمتي نيز جزو 
برنامه هاي كوتاه مدت اصالح طلبان بود. موسوي خوئيني ها در اين خصوص مي   گويد: 

اگر شمر هم بيايد بهتر از احمدي نژاد است. 
موسوي خوئيني ها ادامه مي   دهد: مالك براي ما رأي آوري كانديداست. بازگشت به 
قدرت تحت هر شرايطي بدون كمك رهبري و با عبور از سيستم هاي ديني يكی ديگر 
از برنامه های اصالح طلبان است و اينكه مي   گويند از ايشان اجازه نگيريد همين موضوع 

را به اثبات مي   رساند چراكه آنها پس از به  قدرت رسيدن با رهبري كار دارند. 

روز چهارم 

عيد جلسه 

پنهاين با حضور 

اعضاي سازمان 

مجاهدين و 

مريحسني برگزار 

شد كه مريحسني 

گفت نبايد صداي 

اين جلسه را در 

بياوريد و توقع 

نداشته باشيد كه 

من با شام عكس 

دو نفره بگريم 

اما مطمنئ باشيد 

كه 90 درصد از 

افكار من به شام 

نزديك است

تشكيل ستاد انتخاباتی ايران در امريكا
تمامی اين موضوعات در آس��تانه انتخابات ش��كل گرفته ب��ود و نكته مهم 
اينجاست كه اين بي سابقه است كه در يك انتخابات ايران در امريكا  هم ستاد انتخاباتي 
داشته باشيم و آنها ثانيه به ثانيه وقايع ايران را رصد و هدايت مي   كردند. دراين كشور 
كميته تشكيل شد و از اصالح طلبان حمايت مي   شد و وقايع پس از انتخابات را مورد 

حمايت قرار مي   دهند. همين موضوع باعث شد كه اين فتنه بسيار پيچيده شود. 

اصالح طلبان به دنبال حذف رهبری
طرح محدود و پاس��خگو كردن رهبري و فعال كردن مجلس خبرگان براي 
نظارت و حذف رهبري، ش��ورايي و مدت دار كردن رهبري ني��ز از برنامه های اصالح 
طلبان پس از انتخاب شدن بود.مي گفتند رهبري را دو دوره پنج ساله كنيم تا همه چيز 

تمام شود. چه معني دارد كه بگوييم تا ظهور امام زمان ادامه پيدا كند. 
همين آقايان در جلسات خود در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفتند كه بايد بسيج 
را از مساجد بيرون كنيم و داشتند يك مصوبه را مي   گذراندند كه بسيج از مساجد به 

يك ساختمان بروند چون ماهيت آنها نظامي است. 
تعيين مرجع رسيدگي به شكايت از رهبري،  به وجود آوردن عفو رهبري توسط مراجع 
قضائي هم از برنامه های اصالح طلبان بود. اينها در حالي تنظيم طرحي براي ارائه به قوه 
قضائيه بودند كه عليه مقام معظم رهبري دادخواهي كنند و با كمك اين نهاد به رهبري 
حمله كنند. در جلسات مي   گفتند كه ما بايد ابهت واليت فقيه را بشكنيم. بنابراين قابل 
مشاهده است كه در نظام جمهوري اسالمي ايران دشمن به اين نتيجه رسيده است 

چيزي كه 30 سال است نظام را سرپا نگه داشته است همين واليت فقيه است. 

گ����زارش تيم های 
جاسوس�ی امري�كا از 

ايران
در امريكا  در جلس��ه اي دعوايي 
بين دونالد رامسفلد و خانم رايس 
اتفاق افتاد كه رامسفلد نظرش بر 
اين بود كه بايد ب��ه ايران حمله 
كنيم و از 56 پايگاه اطراف ايران 
عليه اين كشور استفاده كنيم اما 
خانم رايس معتقد به جنگ نرم 
بود. بنابراي��ن امريكايي ها هفت 
تيم جاسوسي وارد ايران كردند 
تا ببينند كه چطور انقالب ايران 
به رغم تهاجمات هنوز 30 سال 
است كه سرپا ايستاده است. اين 
تيم هاي جاسوسي گزارش جالبي 

مي   دهند. 
آنه��ا مي   گوين��د ايراني��ان يك 
س��مبل به نام امام حسين دارند 
كه نوه پيامبر اس��الم است. اين 
فرد 1400 س��ال قبل ب��ا تعداد 
اندكي در مقابل يك لشكر بزرگ 
مي   ايس��تد و با ش��جاعت كشته 
مي   شود و اين اخالق به ايرانيان 
به ارث رسيده است و ايراني ها بر 
همين اساس در مقابل ما ايستاده 
اند. روز كشته شدن اين سمبل 

70 ميليون ايراني س��ياهپوش 
مي   شوند. آنها سپس راهكار ارائه 
مي   دهند و مي   گوين��د از طريق 
منبرها و هيات ه��ا مي   توان نفوذ 
كرد و گفتند كه از طريق مداحان 
ما بايد موضوعات خود را منتقل 

كنيم. 
نمونه اين كار ه��م آقاي هاللي 
است كه بعد از دستگيري ايشان 
توس��ط نيروهای امنيتی معلوم 
ش��د كه اين آق��ا از طريق چند 
واسطه با سرويس MI6 ارتباط 
دارد. عالوه بر آنها قصد داشتند 
كه سراغ روحانيوني كه تريبون 
داشتند و مطرح بودند نيز بروند. 
آنه��ا ملودي ه��اي مداحي ها را 
تغيي��ر دادند تا ذائق��ه جوانان را 

تغيير دهند. 
اين مداحي هاي جديد حماس��ه 
س��ازي و انسان س��ازي نمي كند 
و اثر گ��ذار نيس��ت. اي��ن برنامه 
امريكايي هاست. نكته بعدي بررسي 
اين تيم هاي جاسوسي در خصوص 
مقام معظم رهبري ب��ود و تأكيد  
زيادي كردند كه بايد مورد هدف 
قرار بگيرد و سومين راهكار اينها در 

خصوص مراجع بود. 

جريان اعتراضی را زنده نگه داريد
دستور كار بعدی اصالح طلبان پس از انتخابات تشكيل جبهه 
سياسي و فعال و زنده نگه داشتن جريان اعتراضي بود. اتفاقي كه در روز 
قدس، 13 آبان، 16 آذر و روز عاشورا افتاد براي زنده نگه داشتن جريان 

اعتراضي است. 
آنها گفتند كه از فرصت هاي نظام بايد اس��تفاده كنيم چون به ما مجوز 
نمي دهند و اگر هم خودسرانه عمل كنيم با ما برخورد مي   كنند. در 13 
آبان اينها س��ه هفته تمام امكانات خود را بسيج كردند و رسانه هاي انها 
به صحنه آمدند كه 13 آبان به هر قيمتي جريان اعتراضي را بايد كنترل 
كنيم. فكر مي   كردند كه روز 13 آبان بتوانند به اندازه هرسال براي خود 
جمعيت جمع كنند اما اينها در حالت خوشبينانه حدود 5هزار نفر بيشتر 

در خيابان نياوردند. 
جالب است كه در طرف مقابل امت انقالبي كه هر سال حدود 10 تا 15 
هزار نفر براي راهپيمايي 13 آبان مي   آمدند، حضوري 70 هزار نفره در 

اين خصوص داشتند. 
اين پنج هزار نفر حضور هم قابل توجيه است. چراكه ما در تهران حدود 
400 خانوار نفاق داريم كه هميشه در جريانات فعال هستند  در كنار اينها 
يكسري ارذل و اوباش داريم كه با پول حضور پيدا مي   كنند اما به رغم اين 
جمعيت خوبي كه براي ضد انقالب مي   توان در نظر گرفت آنها  پنج هزار 

نفر بيشتر نتوانستند به خيابان ها بكشند. 

ذخيره نيرو در NGO ها
اس��تفاده از ظرفيت كش��ورهاي بيگانه و NGO ها نيز يكی 
ديگر از برنامه های اصالح طلبان در ايام پ��س از انتخابات بود. خاتمي 
مي   گفت ما بايد نيروهاي اجتماعي خ��ود را در اين NGO ها جمع و 
متراكم كنيم تا در موقع لزوم همه آنها را بيرون بريزيم. در انقالب هاي 
رنگي قابل مشاهده اس��ت كه اكثر جريانات از طريق همين NGO ها 

به ثمر مي   رسد. 
برنامه ريزي براي انتخابات آتي، ترويج غير مشروع بودن دولت، ايجاد 
انشقاق در جبهه اصولگرايان و تشويق و ترويج نافرماني مدني يكي ديگر 

از برنامه هاي اين جريان است .  w
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نقش برجسته منافقين در فتنه اخير 
در حوادث اخير، حدود 30 نفر كه ارتباط مستقيم با منافقين داشتند توسط 
وزارت اطالعات دس��تگير ش��دند. اينها در س��تاد اصولگرايان هم جاسوس داشتند. 
سفارتخانه ها نيز به صورت شبانه روزي با تمام توان فعال بودند و اين نكته عجيبي بود. 
NGO هاي خارجي هم نقش عجيبي در اين فتنه داشتند و تالش گسترده ای كردند 

كه تمام جوانان ايراني مقيم خارج را به داخل ايران گسيل دهند. 

چه كسانی با سرويس های جاسوسی در ارتباط هستند؟ 
بر اساس اسناد موجود در نهاد های امنيتی برخي عناصر فتنه بدون شك با 
خارج از كشور در ارتباط هستند و اين موضوعي است كه به اثبات رسيده است . جالب 
اين است كه برخي از فرزندان آقايان نامه رسان سرويس MI6 انگليس هستند و براي 

آقايان نامه مي   برند و مي   آورند. 
يكي از بازداشت شدگان در اعترافات خود به دفتر ژنو خاتمي اشاره مي   كند و مي   گويد 
بارها به خاتمي گفتيم كه اين دفتر مشكل ساز مي   ش��ود اما توجهي نكرد. وي ادامه 
مي   دهد يكبار در هواپيما نظر سفير سوئيس در خصوص دفتر خاتمي در ژنو را پرسيدم 
كه ايشان گفت كه اين دفتر بهترين مكان براي ارتباط خاتمي با آمريكا  و غرب است. 
خاتمي هر زمان كه به دفتر ژنو مي رفت با آقايان رس��ام، بهنود، خانم كامليا و ش��يلر   
مالقات مي كرد. خاتمي هر موقع كه آنجا مي رود، س��اعت ها با اين افراد پشت درهاي 

بسته جلسه داشته است. 

تالش اصالح طلبان برای ايجاد تغيير در مبانی نظام
آن چيز كه مسلم است اتفاقي است كه در كش��ور افتاد، يك جريان از قبل 
طراحي شده سياسي، براي جهت گيري ها و تغيير در برخي از اصول و مباني نظام بوده 
است كه با خروج از نظام و قانون و رهبري و به كارگيري ظرفيت هاي داخلي و خارجي 
از جمله ايجاد اغتشاش در حال پياده سازی بود.  اصالح طلبان با برنامه ريزي قبلی خود 
مي دانستند كه شكست مي   خورند به همين خاطر گفتند كه ما بايد هزينه اين شكست 
را به گردن نظام بيندازيم. بنابراين موضوع تقلب و عدم صالحيت مسؤوالن كشور را 
مطرح و گسترده پخش كردند و كليد رسمی آن توسط محتشمي پور كه كميته صيانت 

از آرا را درست كرد، زده شد. 
اينها در پاسخ اين سوال كه چرا به رغم وجود نظرسنجي ها در خصوص شكست، چرا 
به ميرحس��ين موس��وي چيزي نگفتيد؟  يكي از اين افراد در اين خصوص مي گويد: 
ما مي   دانس��تيم كه رأي نداريم و تقلب هم غير ممكن اس��ت. ما رأي روس��تائيان را 
در نظر سنجي ها عمداً محاس��به نمي كرديم و آرا را با 5 درصد اختالف به ميرحسين 
مي   داديم تا باور كند كه پيروز است و اگر پيروز نشود، تقلب شده است. علي هاشمي نيز 
در اين زمينه بسيار موثر بوده است كه ميرحسين را دچار توهم تقلب بكند. اين جزو 

اعترافات اكثر عوامل دستگير شده فتنه است. 
در اينجا برخ��ی از اظهار نظر های س��ران اصالح��ات در خصوص توه��م تقلب ارائه 

مي شود: 
رضا خاتمي مي   گويد: بعد از بررسي ها كه انجام شد آقاي موسوي خوئيني ها و محتشمي 

پور به عنوان محور طرح تقلب مطرح شدند. 
  8 ماه پيش از انتخابات در جلسات مختلف تاج زاده مي   گفت كه ما بايد قبل از هرچيز 

طرح تقلب را در دستور كار خود قرار دهيم. 
   موضوع تقلب، بحثي بود كه يك سال پيش از انتخابات كه بحث اوليه انتخابات مطرح 

شده بود، مطرح شد.   
موسوي خوئيني ها مي   گويد: اگر مشاهده شد كه تقلبي صورت گرفته است يا بايد مردم 
را در جريان بگذاريم يا بايد يك روش جايگزين را معرفي نمود تا مردم احساس كنند 

كه با اين روش مي   توانند به حق خود برسند. 
يكي از همفكران اين ها هم مي   گويد: در اين چهار س��ال خالص��ه كارهاي مصطفي 
تاج زاده اين بود كه در حرف ها و نوشته هايش بروز مي كرد، اين عناوين است كه همه 
مش��كالت را به گردن رهبري بيندازيم و احمدي نژاد را عامل رهبري بدانيم و اجماع 
عليه وي درست كنيم و گروه هاي مخالف را متحد كنيم و فضاي خياباني را براي تقلب 

يا جشن مهيا كنيم. يعني اگر پيروز هم مي   شدند اين وقايع به وقوع خواهد پيوست. 
تاج زاده در انتخابات مي   گفت: اگر ما بتوانيم پيروز شويم با تجربياتي كه در اين سال ها 

به دست آورديم خواهيم توانست رهبري را مهار كنيم. 
محتشمي پور هم مي   گويد: ما يك سلس��له برنامه در نظر داريم كه قبل از آن بايد به 
اطالع مهندس موس��وي برس��انيم. اين برنامه طرح اهلل اكبر تا ابطال انتخابات است. 
اين انتخابات فاقد مشروعيت است و ما هر شب از س��اعت 10 بايد اهلل اكبر بگوييم تا 

انتخابات باطل شود. 

تالش برای تخريب نماز جمعه 29 خرداد
اصالح طلبان روزهای شروع آشوب ها بالغ بر يك هفته تمام برنامه 
ريزي مي   كردند كه ابهت رهبري را در نماز جمعه 29 خرداد بشكنند و تمام 
امكانات خود را براي اين كار بس��يج كردند. به همين خاطر روز شنبه 30 
خرداد توانستند حدود  20 هزار نفر اغتشاشگر را به خيابان ها  بكشند. اين 

آدم ها هم از ثمرات همان جلسات دو ساله بود. 

تالش برای شروع درگيری ها پيش از انتخابات
در ايام تبليغات همزمان با ش��هادت حضرت فاطمه زهرا)س(، 
ستاد موسوي برنامه ريزي كرده بود كه از ميدان تجريش تا ميدان راه آهن 
با لباس سبز كارناوال راه بيندازند؛ درست در روزي كه در ميدان وليعصر 
هر ساله هيات رزمندگان اسالم برنامه برقرار مي   كند اين موضوع به آقاي 
بهزاديان نژاد تذكر داده شد و ايشان ابراز بي اطالعي كرد. خود ميرحسين 
موس��وي هم در اين خصوص خبری نداش��ت. بنابراين پس از بررسي ها 
مشخص شد كه در اتاق جنگ رواني، آقاي خانيكي، نعيم پور و حجاريان 
به اين موضوع خوراك مي دهند و اين اطالعيه را توزيع كردند. با اين طرح 
مشخص است كه اينها قبل از انتخابات تصميم به اغتشاش داشتند. اينها از 
قبل گفته بودند كه بايد بين جنبش ها پيوند برقرار كنيم. چراكه هر جنبشي 
به تنهايي بيايد نظام با آنها برخورد مي   كن��د. بنابراين بايد اين جنبش ها 
پيوند بخورند و به يك خيزش عظيم اجتماعي عليه نظام تبديل ش��وند.  
اين ماجرای كشته سازي نيز جزو طراحي هاي جلسات اصالح طلبان بوده 
است كه قبل از انتخابات مي   خواستند خوني ريخته شود و پيراهن عثمان 

درست كنند . 
طرح محدود و 

پاسخگو كردن 

رهربي و فعال 

كردن مجلس 

خربگان براي 

نظارت و حذف 

رهربي، شورايي 

و مدت دار كردن 

رهربي نیز از 

برنامه های اصالح 

طلبان پس از 

انتخاب شدن بود 
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 22 بهمن-  پيام قدرداين رهرب فرزانه انقالب اسالمي:آيا حضور ده ها 

ميليوين مردم كايف نيست تا فريب خوردگان به خود آيند

اصالح طلبان با 

برنامه ريزي قبلی 

خود مي دانستند 

كه شكست 

مي   خورند به 

همني خاطر 

گفتند كه ما 

بايد هزينه 

اين شكست را 

به گردن نظام 

بيندازيم 

 ما ديندار هستيم
برنامه جديد فتنه گران اين است كه هيات هاي مذهبي را در اختيار بگيرند 
و مراسم دعا برگزار كنند تا به مردم اثبات كنند كه متدين هستند. موسوي خوئيني ها 
در زمان انتخابات مي   گويد: به ستادها بگوييد ولو به صورت صوري، در زمان نماز در را 
ببندند و بگويند كه مي خواهيم نماز بخوانيم. محتشمي پور هم مدام در منزل خودش 
دعاي كميل برگزار مي   كند. اما نكته اصلی اين اس��ت كه اينها در حوزه دين تفكرات 
عجيبي دارند.  برخي از احكام قرآن در خصوص زندگي قبيله اي آن زمان بوده است يا 
احكام صادره در آن زمان احكام قطعي و جاودان بوده است كه تحت شرايط آن زمان 

صادر شده است. اگر قطعي باشد بايد ما نيز به صورت قبيله اي زندگي كنيم. 

 استراتژی های هاشمی شكست خورد
هاشمي سه استراتژي را يكي پس از ديگري اجرا كرد.  هاشمي ميانه 
خوبي با خاتمي و احمدي نژاد ندارد. بنابراين تصميم مي گيرد كه نه خاتمي 
باشد و نه احمدي نژاد و كسی باشد كه فرمانبردار او باشد. ايشان خدمت مقام 
معظم رهبري رسيدند و طرح دولت راست صالح را مطرح كردند و از مقام 
معظم رهبري خواستند كه جلوي احمدي نژاد را بگيرد تا از اين طريق وی 
نيز جلوي خاتمي را بگيرد. سپس حسن روحاني را به عنوان كانديدا معرفي 

مي كند. 
 استراتژي دوم هم با توجه به دفاع مقام معظم رهبري از احمدي نژاد اينگونه 
شد كه نه به احمدي نژاد و بله به خاتمي. بنابراين طرح دولت وحدت ملي مطرح 

شد و تبليغات سنگيني را انجام دادند. 
يك آدم اصولگرا  را نيز پيش انداختند و او در مجلس جشن 30 سالگي گرفت 
و همه را دعوت كرد و ب��ه آنها تريبون داد تا هر س��ياهنمايي كه مي   خواهند 
انجام دهند. استراتژي سوم هم اين ش��د كه نبايد بگذاريم اصولگرايان با يك 
كانديدا بيايند. بايد با چند كانديدا بيايند تا رأي احمدي نژاد خرد شود و صف 
اصولگرايان را دچار انشقاق كنيم. بنابراين استراتژي سوم دولت ائتالفي كه از 

زبان رضايي مطرح شد، بود. 
بنابراين هاشمي اول به سراغ الريجاني رفت و الريجاني هم براي آمدن جدي 
بود اما با افشاي طرح هاشمي و تالش وي براي سوزاندن پيش از موعد مهره هاي 
اصولگرايان وي منصرف شد. پس از اين س��راغ قاليباف رفتند و او نيز رفت و 
س��تادهاي خود را فعال كرد اما بعد كنار رفت قاليباف كنار كشيد و 13 ستاد 
خود را به محسن رضايي داد و 23 ستاد را نيز در اختيار ميرحسين موسوي قرار 

داد.  هاشمی نهايتاً  به گزينه محسن رضايي رسيد. 

 البی های بين المللی برای حمايت از ميرحسين
در جريان انتخابات اصالح طلبان تالش های زيادی كردند تا نظر كشورهای مختلف 
را برای ميرحسين موسوی جلب كنند. عطريانفر در اين خصوص مي   گويد: مهدي هاشمي 
گفت كه پيغام ما  به اوباما اين بوده اس��ت كه تا قبل از انتخابات با ايران وارد مذاكره نشويد.  
جالب است كه آقاي خاتمي ماموريت داشت كه با سفر به كشورهاي غربي نظر آنان را به نفع 
ميرحسين موسوي جلب كند. چراكه اين كشورها موسوي را قبول نداشتند و معتقدند كه 
تفكرات ماركسيستي دارد.   بعد از جلسات خاتمي با كشورهاي غربي و عربي يك موج فزاينده 
حمايت و دفاع از ميرحسين توسط رسانه هاي خارجي شروع شد كه خاتمي اين رسانه ها را 
منسجم كرد.    يكي از نزديكان سابق او مي   گويد: من چندشم مي   شود كه با چه وضعيتي رفتم و 
از اين كشورهاي عربي براي مركز گفت وگوي تمدن ها پول گرفتم و نمي توانم بگويم كه چقدر 
جمهوري اسالمي را فروختيم.  وي ادامه مي   دهد: يكبار نماينده امارات تماس گرفت و از قول 
پادشاه گفت كه اگر پول مي   خواهيد خاتمی بايد بيايد در مركز استراتژيك ما در خصوص آن 

چيزي كه مي   خواهيم سخنراني كند و بابت هر سخنراني 100 هزار يورو بگيريد.  

اظهار نظر آقای یونسی بیانگر این حقیقت است که 

اغتشاشات حلقه امنيتي نیز داشته است اما متاسفانه 

با آن برخورد نشده است. یکی از کارهای این حلقه 

امنیتی موضوع کشته سازی ها بود

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


192

ویژه نامه 22 خرداد | روزنامه جوان

درست همانند اش��تباهي كه 
رونالد ريگان انجام داد و اعالم 
كرد، يك تروريست درواقع يك مبارز راه 
آزادي است. اوباما نيز سال گذشته اشتباه 
مشابهي را مرتكب ش��د و اغتشاشگران 
انتخابات اي��ران را فعاالن حقوق بش��ر 
خواند. آيت اهلل خامنه اي رهبر عالی ايران، 
زماني كه بيانيه شاه منش��انه اوباما را به 
چالش كشيد، نش��ان داد، اين حقيقت 
را درك كرده اس��ت. اغتشاشگراني كه 
به س��اختمان ها آس��يب زدند و اماكن 
را به آتش كش��يدند و به كس��اني كه در 
كارها و خدمات مذهبي و ديني خدمت 
مي كردند، حمله ور ش��دند را نمي توان 
فعال حقوق بش��ر ناميد. اما از آن به بعد، 
مقامات دولتي كش��ورهاي امپراتوري از 
جمله اياالت متحده به شكل بي رحمانه اي 
تالش كردند عقايد، سخنان، نظرات، نوع 
بيان، ارزش ها و غرور نظامي- سياس��ي 
خود را به ديگ��ران تحميل كنند. در اين 
مورد تفاوتي ميان ايران و كشورهاي ديگر 
نيس��ت و مانند تمام كشورهاي مستقل 
ديگر در جهان، اين كش��ور نيز در برابر 

امپرياليسم مقاومت مي كند.
احتماالً جيمي كارتر در س��ال 1979 و 
زماني كه رژيم شاه را در ايران يك رژيم 
با ثبات و پايدار خواند، اين مسأله را كاماًل 

درك كرده بود.
در واقع تم��ام مردم اي��ران در آن زمان 
سرما، برق، شاه ايران و البته امريكاگرايي 
را نفري��ن مي كردن��د. با وج��ود اين كه 
اعتصاب ها و تظاهرات بدون خش��ونت 

مردم، دولت را زمين گي��ر كرده بود، اما 
شاه مورد حمايت امريكا دركاخ نياوران 
سنگر گرفته بود. وي در حالي كه پشت 
تجهيزات محافظتي خود پنهان شده و 
مورد حفاظت پليس مخف��ي خود قرار 
داش��ت و لوس��ترهاي زيبا، گوشي هاي 
تلفن ساخته ش��ده از طال و جعبه هاي 
سيگار طال او را احاطه كرده بود، شاهد 
بود رژيم امريكا گراي وي درحال سقوط 
و روبه زوال است. زماني كه شاه باالخره 
از اي��ران گريخ��ت و به آغ��وش اربابان 
امپرات��ور خود پن��اه برد، يك��ي ديگر از 
مواضع متناقض و دس��تورات نادرست 
خود را اعالم كرد و گف��ت: هر كاري كه 
نياز اس��ت، انجام دهيد. اميدوارم مردم 

آسيبي نبينند.
با وجود اين مردم ايران او را مي شناختند 
و از اين موضوع آگاه بودند، زيرا آنها تا آن 
زمان هزاران ش��هيد را به خاك س��پرده 
بودند. آنها امروز نيز از آگاهي و درك كامل 
برخوردارند و در عين حال هيچ اعتقادي 
به يك دنياي جعلي و س��اختگي كه يك 
امپراتوري شكست خورده تالش مي كند 

آن را بنا كند، ندارند.
آنهايي كه در جنگ امريكا عليه عراق، در 
جنگ ايران و عراق، در سقوط هواپيماي 
مسافري ايران در سال 1367] 1988[ 
)از جمله زنان و كودكان كه يك كشتار 
وحشيانه بود( كشته شدند و همچنين 
آنهايي كه در اغتشاشات انتخابات اخير 
ايران كشته ش��دند، همگي اين مسأله 
را تصديق مي كنن��د كه امپراتوري هاي 

خودرأي ك��ه همواره به مس��ائل مادي گرايان��ه مي  انديش��ند و بر ارتش 
خود تكيه مي كنند، هرگز نخواهند توانس��ت به خاطر اين اقدامات خود 
عذرخواهي كنند، ام��ا آنها همچنان ب��ه تأمين نياز مالي س��ازمان هاي 
تروريستي و گروه هاي شورشي داخلي كشورها ادامه مي دهند تا بتوانند 
حكومت اين كش��ورها را بي ثبات كنند، غافل از اينكه اي��ران داراي يك 
حكومت مذهبي- دمكراتيك است. درواقع اغتشاشگران ايران بايد به اين 
هشدار توجه مي كردند كه مي گويد: به حساب امريكا رسيدگي كنيد، پيش 

از آن كه امريكا به حساب شما رسيدگي كند.
 

امپراتوري آشوب بر ارزش ها
در تفاوتي آش��كار با موضع دولت امريكا در مورد شبهات ايجاد 
ش��ده در انتخابات س��ال 2000، ايران در انتخابات اخير ميليون ها رأي 
را باز ش��ماري كرد. اين در حالي اس��ت كه دادگاه عالي امريكا در س��ال 
2000 ميليون ها رأي را باطل اعالم كرد و از يكي ديگر از اعضاي حكومت 
پادشاهي خواست رهبر كشوري باش��د كه مدعي لقب دنياي آزاد است. 
ارتش اين كشور كه توس��ط دولت، رسانه ها و ماش��ين هاي شعار سازي 
حمايت مي شود، تصميم گيرنده اصلي نحوه تنظيم اخبار و تاريخ است. 
در اين ميان هيچ نش��اني از مكه ومدينه و يا دموكراس��ي اسالمي ديده 
نمي شود. آيت اهلل خميني، روحانيون و ائمه در اين سياستگذاري ها وجود 
ندارند. امريكا گرايي و فردگرايي خش��ونت آميزي ك��ه درون آن نهفته 
است، حتي مفهوم امت و يا جامعه را نيز لوث مي كند. اختالف عقيده ها 
در اين سياس��ت گذاري باعث سقوط و تباهي انس��ان مي شود، آزادي به 
بي مسئوليتي و الابالي گري تبديل مي شود و خشونت به نماد و زير بناي 
صلح بر مي گردد. اكنون بار ديگر ش��عار ريگان زنده ش��ده است:»ميهن 
پرس��ت باش و يك روحاني را بكش.« امپراتوري آش��وب ب��ر بزرگترين 

ارزش ها حكومت مي كند.
در عين حال امريكا به منزوي كردن حكومت ايران از طريق بيان اين كه ايران 
داراي يك حكومت وحشي اس��ت، ادامه مي دهد، اياالت متحده همچنين 
گروه  هاي متعدد را به منظور بي اعتبار كردن جمهوريت سرزنده ايران تأمين 
مالي مي كند. رئيس جمهور ايران، باوجود اين كه كشورش از هر طرف در 
محاصره  امريكا گراها قرار دارد و مشكالتي چون تحريم و ارائه كمك هاي 
مالي به گروه هاي تروريستي به منظور تالش براي انزوا و يا بي ثبات كردن 
ايران، اين كشور را تهديد مي كند، همچنان به نيويورك سفر و در سازمان 
ملل سخنراني مي كند و اين در حالي است كه يكي از اعضاي كنگره امريكا كه 
كشورش مدعي تالش براي حذف سالح اتمي و از بين بردن احتمال جنگ 
هسته اي در جهان است، خواستار بازداشت و محاكمه احمدي نژاد به اتهام 

تالش براي نسل كشي شده است.

آيت اهلل خميني حق داشت 
آي��ا امپراتوري ها و رهب��ران آنها كه دكترين هاي��ي مانند جنگ 
پيش دس��تانه را ارائه كرده اند، مسئول اصلي بس��ياري از نسل كشي ها و 

كشتارهاي وحشيانه در طول تاريخ نيستند؟
اين مسأله، به ويژه در سال 2004 كاماًل آشكار شد. زماني كه امريكا به عراق 
يورش برد و دونالد رامس��فلد وزير وقت دفاع امريكا خطاب به مردم عراق 
اعالم كرد: »به شما اطمينان مي دهم آزادي را به دست خواهيد آورد، من 
از زمان آغاز جنگ هر روز جرج بوش را مالقات مي كنم و به شما اطمينان 
مي دهم كه او مانند تمام مردم امريكا متعهد به اعطاي آزادي به شماست. 
نيروهاي ائتالف، تا زماني كه تمام مردم عراق به آزادي دست نيابند تالش 
خود را متوقف نخواهند كرد«. چند روز بعد مردم بصره در شرايطي به سر 
مي بردند كه مجبور بودند ادرار خود را بنوشند و از آب فاضالب ها استفاده 
كنند تا بتوانند آب بدن خود را حفظ نمايند. آنها همچنين مجبور بودند اقوام 
كشته شده خود را دفن كنند. آيا اين همان آزادي است كه اغتشاش گران 

ايران در پي آن هستند؟
اگر رفتار امپراتوري امريكا و اغتشاشات رياست جمهوري ايران را در نظر 
بگيريم، به اين نتيجه مي رسيم كه آيت اهلل خميني حق داشت كه چنين 
سخني را بيان كند: »دشمن مي خواست بين مردم تفرقه ايجاد كند و يك 

جنگ داخلي ايجاد نمايد، اما ملت ما آگاه بود«.
 يك تروريس��ت هميشه يك تروريس��ت است و يك اغتشاش��گر همواره 
اغتشاش��گر باقي مي ماند، حتي اگر عقايد و نظريات امپرياليستي، خالف 

اين مسأله را ادعا كند. 
ترجمه: سيدحسن روتن 

 آمريكا عليه
 جمهوريت  سرزنده  ايراني

اياالت متحده 

گروه  هاي 

متعدد را به 

منظور يب اعتبار 

كردن جمهوريت 

رسزنده ايران 

تأمني مايل 

مي كند

يادداشت داالس دارلينگ نويسنده منتقد آمريكايي براي »جوان«
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كتاب جامعه شنايس 22 خرداد 
دهمني دوره ي انتخابات رياست جمهوري در آينه ي واقعيت 
به قلم پرويز اميني نويسنده و پ ژوهشگر سيايس منترش شد
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يىك از اس��اىس ترين حرفهاىئ ك��ه در اي��ن انتخابات مل��ت م��ا زد - و در واقع بايد گف��ت انقالب م��ا زد - اين 

بود ك��ه جمهوريت خ��ودش را ب��ا فرياد ق��وى اثب��ات ك��رد. در واقع اي��ن حضور هش��تاد و پن��ج درصدى، 

پتك جمهوري��ت بود بر رس دش��مناىن ك��ه دائم عليه انق��الب ِهى ح��رف زدند، عليه اس��الم ح��رف زدند، در 

پايه هاى جمهوريت نظام به خيال خودش��ان خدش��ه كردند. آن حضور قوى، نش��ان دهنده ى اي��ن معنا بود. 

بخشی از بيانات رهربمعظم انقالب در ديدار اعضاى هيئت دولت ۱۳۸۸/۰۶/۱۶
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