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   معمار كبير انقالب اسالمي
  ):قدس اهللا نفسه الزكيه(حضرت امام روح اهللا 

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

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

از اينها را شناسايي كنيد و به دادگاهها معرفي 
اينها . كنيد، ننشينيد كه باز يك جايي را آتش بزنند

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

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

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

روي آمريكا منسي بشود، يك دسته شواصالً خط اين بود كه . برندشند و آمريكا را از ياد ميكميو سوت 
زدند و گذاشتند، سوت ميردند تا آمريكا منسي بشود، يك دسته اهللا اكبر را كنار ميكميرا طرح 
  1... خط اين بود كه اين قضيه مرگ بر آمريكا منسي بشود. آن هم روز عاشورا زدندكف مي

ن ـها بدون اينكه از طرف وزارت كشور اجازه داده شده باشد، ايراه افتادن در كوچه و محله
واي انتظامي و نظامي و پاسداران و بسيج و تمام ـت و قـاس) رامـح(رم ـت و محـراف اسـانح

  2.دها بكنناند به تكليف الهي كه جلوگيري از اين مفسدهمكلف اند، شرعاًملت موظف
بر قواي مسلح اسالمي از ارتش، سپاه و بسيج و ساير قواي نظامي و انتظامي تا نيروهاي مردمي 

 هاخس و خاشاكايران عزيز را از اين ... و پشت جبهه است كه چون سيلي خروشان در جبهه 
  3.پاك نمايند و بدانند كه نيروي ايمان پيروز است
طوري اينها از اسالم هيچ اطالع ندارند، و به حسب آن؛ اينهايي كه االن در ايران مشغول فتنه هستند

بايد اينها  و ملت ما! و اينكه اسمشان برخالف استامريكا هستند ول ، اينها مرتبط بافهممكه من مي
   4»خودشان در همين سيل جمعيت ايران منحل خواهند شدرا رد بكنند و اعتنايي به آنها نكنند، و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. گذارد، ميفهمد هر كسي از انسانهاي فهيم كه با مسائل كشور و با مسائل جهاني آشنا هستند، در ميان مي
ه بخواهيم بگوئيم يك ريزي شده بوده و اين يك كار دفعي نبود ك  همه اين را ميفهمند كه اين كار برنامه

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

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

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

اي عليه اين اصول به وجود بيايد، فوراً متنبه  ست كه يك جهتگيريحركت او موجب شده ا
استقالل، « -ترين شعار جمهوري اسالمي  د كه از اصلينيدنشوند؟ وقتي ش چرا متنبه نمي. شود مي
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شود، بايد به خود بيايند؛ بايد بفهمند كه دارند راه  اسالمش حذف مي -» آزادي، جمهوري اسالمي
بينند در روز قدس كه براي دفاع از  وقتي مي. ي كنندكنند؛ بايد تبرّ اه ميروند، اشتب را غلط مي

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

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

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

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

  »كند اهت نداشته باشيد كه منافقان را نابود ميهاي آخرالزمان كر از فتنه«): ص(پيامبر اعظم
  ) 189، ص11كنزالعمال، ج(

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

با نيم نگاهي دوبـاره بـه ايـن    . انتخابات پس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي است
ه آن را از ديگر رويدادهاي سياسي سه دهـه  وان شاخصه هاي متمايز كنندتميانتخابات 

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

انتخاباتي بي نظير در سطح جامعه، ورود همه بازيگران داخلي و خارجي اعم از احزاب 
ي وابسـته  هـا رسانهي بيگانه و دورن نظام و حتي جريانات معاندو ضد انقالب و قدرتها

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

از اين انتخابات در ذهن هـا  » حماسه ملي«به گفتمان امام و انقالب، تصويري به نام 
  .ندكميتداعي 

اي تحركات وسيع برخي جريانات كه قبـل از انتخابـات در قالـب يـك     در مقابل بر
آغاز شد و پس از انتخابات و روشن شـدن  » پروپاگاندي غيراخالقي«و » جنگ احزاب«

ـ ـادامه ي» آشوب«و » اتهام«ت اين اتحاد شوم در قالب ـشكس » هـفتنـ «ز ـامي جـ ـافت، ن
  .وان گذاردتمين

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

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

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

  .شودولد ميكنند فتنه مت
دهد كـه ايـران   بررسي رخدادهاي پس از انتخابات رياست جمهوري دهم نشان مي

يي كـه  هـا تدر گذشته ملـ . انگيز شدبه محض ورود به بحث انتخابات وارد فضاي فتنه
شان به باد فنا رفت و يا اينكه اند يا در چنگال فتنه گرفتار شدند و هستيدرگير فتنه شده

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

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

  .اند دشمن فتنه گر را بر زمين زندتوميمجهز شدن به آن 
اسـت  ) ع(المومنينشايسته ترين شخص براي سخن گفتن و تبيين فتنه حضرت امير

آن . گري و توطئه چيني بوداش درگير با فتنه ماهه 9و  كه در دوران حكومت چهارساله
احسـب النـاس ان يتركـوا ان    «هنگامي كه آيه دوم سوره عنكبـوت  «فرمايد ت ميحضر

 نـد كمييقولوا آمنا و هم اليفتنون؛ مردم گمان كردند همين كه گفتند ايمان آورديم كفايت 
يـا رسـول اهللا   «: كـردم  سـؤال نازل شد، از پيـامبر  » .شوند و امتحان نمي شوندو آزاد مي

گيرنـد و اسـم آن را   ست؟ فرمود مثالً مـردم رشـوه مـي   فتنه چيست و به چه معنا) ص(
فتنـه وقتـي اسـت كـه     : گفتم از نظر اجتماعي به چه معناست؟ فرمود... گذارندهديه مي

مثالً تو با دشمناني كه من بـا آنهـا بـر سـر تنزيـل قـرآن       . حقيقت دچار ابهام شده باشد
ند و قرآن را قبول دارنـد  اچون آنها مسلمان شده. جنگيجنگيدم، بر سر تأويل قرآن مي

  ».كننداما آن را به نفع خودشان تأويل مي
در انتخابات رياست جمهوري دهم حقيقت اين بود كه انتخابات قـانوني و صـحيح   

به روي چهـره حقيقـت خـاك    » تقلب«برگزار شد، اما فتنه گرها با ترويج دروغي به نام 
موسـوي  ميرحسـين  . ابهام كردند پاشيدند تا حقيقت به وضوح ديده نشود و آن را دچار

با مصاحبه پيش هنگام و قبل از شروع و اتمام شمارش آرا خودش را پيـروز انتخابـات   
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اين روشـي بـود بـراي مخـدوش كـردن      . معرفي كرد تا حقيقت بيشتر در ابهام فرو رود
  .حقيقت كه پيشتر استكبار جهاني آن را در چند كشور ديگر آزموده بود

اگر باطل از آميختگي با حق، خالص مـي شـد، طالـب    «) ع(ير به فرموده حضرت ام
فهنالـك  «. اما اختالط حق و باطـل فتنـه سـاز مـي شـود     » .حقيقت سرگشته نمي گشت

و  ».نـد كمـي يستولي الشيطان علي اوليائه؛ آنجاست كه شيطان بر دوسـتانش غلبـه پيـدا    
اونـد شـده انـد    وينجواالذين سبقت لهم من اهللا الحسني؛ كساني كه مشمول لطـف خد «

  ».نجات مي يابند
: فرمايددر خصوص پيچيدگي و نامحسوس و مخرب بودن فتنه مي) ع(موال علي

در . سـازد ند، بـا خبـر مـي   كميآورد و هنگامي كه پشت فتنه در شكل حق روي مي«
مانند گردبادها بـه بعضـي   . حال آمدن ناشناخته است و به گاه رفتن شناخته مي شود

مشـخص  ) ع(از فرمايش حضـرت اميـر  » .گذردند و از بعضي ميكميشهرها اصابت 
پديده بسيار خطرناكي است كـه بـه سـبب ناپيـدا بـودن در زمـان       » فتنه«شود كه مي

گذاري شده دفـادر است هـت است و قـار سخـا آن بسيـرخورد بـدن بـپديدار ش
در اي كه انتخابات ايران را فتنه. دـران كنـقاط هدف را ويـط نـاورد و فقـه بيـهجم

بر گرفت نيز همين گونه بود هنگامي كه در آستانه انتخابات در شـرف تكـوين بـود    
از . ه در راه اسـت ت كـاي اسهـود عالئم فتنـهاي مشههـبرد كه نشانكسي گمان نمي

انست مورد هجمه قرار دهد اهداف انتخـاب شـده را مـورد    توميها هدفي كه بين ده
  .هجوم قرار داد
انمابـدء  «: ريشه هاي فتنه را اين چنـين بيـان مـي فرمايـد    ) ع( المومنينحضرت امير

وقوع الفتن، اهواء تتبع و احكام تبتدع يخالف فيها كتاب اهللا و يتولي عليها رجال رجـاالً  
علي غير دين؛ به درستي كه شروع هر فتنه اي هواپرستي و بـدعت گـذاري در احكـام    

گروهي بر گروه ديگر سلطه  نوآوري هايي كه قرآن با آن مخالف است و. آسماني است
هوا و هوس عامل فتنه آفريني اسـت كـه در   . و واليت يابند كه بر خالف دين خداست

زمان حاضر بيش از بدعت گذاري در ايجاد فتنه نقش دارد اگر چه جريان فتنه از برخي 
-مـي روحاني نماها نيز برخوردار است كه برخي شاخص هاي ديني را براي آنها خرج 

طلبي و خروج از انزوا كه ريشه در هـوا و هـوس دارد محـرك    همچنان قدرت نند، اماك
  .اصلي فتنه موجود است
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اند هر فـرد و يـا ملتـي را از كـوران فتنـه بـه       توميمطابق آموزه هاي ديني آنچه كه 
هـر  . فريب نمي خورند» بصيرت«اهل . است» بصيرت«سالمت عبور دهد مركب رهوار 

يار بلنـد و صدايشـان پـرطنين و بيانشـان پرطمطـراق و      چند تصوير تظاهر مزوران بسـ 
  .مسحوركننده و اعجاب انگيز باشد

انما البصـير مـن سـمع    «: در نهج البالغه مي فرمايد) ع( همچنين موالي متقيان علي
فتفكر و نظر فابصر و انتفع بالصبر ثم سـلك جـدرا واضـحا يتجنـب فيـه الصـرعه فـي        

د و بينديشد و با بينش در آن درنـگ كنـد و از   المهاوي؛ اهل بينش كسي است كه بشنو
آنچـه كـه در ايـن    » .رخدادها پند گيرد و بهره مند شود و خود را از پرتگاه ها نگاه دارد

فرمايش برجسته است نتيجه بكارگيري بصيرت است كه مانع از سقوط از پرتگـاه مـي   
را » بصيرت«ت رهبري و خواصي كه اهمي» بصيرت«در جريانات پس از انتخابات . باشد

، رهبري و انقالب از آنها موجـب شـد بـا    )ره(مي دانستند و تبعيت مردم وفادار به امام 
وجود فشار و دسيسه هاي فتنه گرايانه دشمن، نظام همچنان محكم و استوار اهدافش را 

فـال  «: در جـاي ديگـر مـي فرمايـد     آن حضـرت  .دنبال كند و فتنه گران را ناكام گـذارد 
ي فيما اليدرك قعره البصر؛ در جايي كه بينش به عمق آن نرسيده و متوجه تستعملوا الرأ

  ».آن نشده اظهارنظر نكنيد
چگونـه تكـوين و   اين فتنه عميق  ي كه بايد بدان پاسخ داد آن است كهسؤالحال 

  ادامه يافت؟
  را در سه فاز تحليلي كرد،  88بايستي فتنه  سؤالدر پاسخ به اين 

  ظهور و تكوين: فاز اول
  اوج: فاز دوم
  افول و زوال: فاز سوم
  :فاز اول

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

ـ          ا همت خود را بـه كـار گرفـت تـا در پوشـش فضـاي آزاد و دموكراتيـك انتخابـات ب
بكارگيري عناصر موجه، از يك طرف تنازعات قوميتي و مناقشات حزبـي و اختالفـات   
جناحي را دامن بزند و از طرف ديگر با حمله به اعتقادات و باورها و تغييـر گرايشـات   

  . افراد مستعد اختالفات را زياد كند
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القـا   وجود گره هاي كور با بزرگ نمايي نقاط ضعف و كتمان نقـاط قـوت  همچنين 
آنها با برجسته سازي ضعف ها و وارونه سازي نقـاط قـوت دولـت سـعي كردنـد      شد، 

وانمود كنند كه در اثر مديريت ضعيف اصـولگرايان گـره هـاي كـور بسـياري درمسـير       
  . توسعه و پيشرفت ايران بوجود آمده است

ي سياسي از طريق يارگيري هـاي تفرقـه   هاتفضاي دوقطبي در رقاب در اين مرحله
؛ استكبار ش كل گرفتبراي ايجاد يك جبهه واحد از معاندان، مخالفان و منتقدانافكنانه 

ي مداخلـه جويانـه خـود    هـا تجهاني با استخدام عناصر واسط و تسهيل كننـده سياسـ  
 ،تصميم گرفت پروژه ملت در مقابل ملت را اجرايي نمايد و با عمليات رواني گسـترده 

غيـر مشـروع    ،طـرح تقلـب گسـترده   جنگ مواضع بر سر هر موضوع كوچك و بزرگ، 
قلمداد نمودن دولت، ايجاد تزلزل و شكاف بين گروه ها و القـاء بحـران و ايجـاد يـك     

  .توانست به شكل گيري يك فضاي دوقطبي مخرب دامن بزند ،سازمان راي
  :فاز دوم

ساماندهي نافرماني مدني در جهت قرار دادن ملت در مقابل نظام پس در اين مرحله 
در ايـن مرحلـه سـعي كـرد      جريان فتنه. اجرايي شد ات و پيروزي اصولگراياناز انتخاب

نافرماني مدني سازمان يافته را ساماندهي كنند تا نظام اسالمي را باچالش هاي گسـترده  
در چـارچوب   هـا تبراي اين امر، تالش زيادي براي محصور نشدن فعالي.مواجه نمايند

ور از قانون از طريق تفسير جديد از قانون و تفسيرهاي رسمي از قانون، عادي سازي عب
در نهايت قانون گريزي آشكار و نافرمـاني مـدني سـاماندهي نماينـد تـا بـا اسـتفاده از        
  . مكانيسم بحران سازي و نا امن سازي محيط جامعه، امنيت ملي ما را آسيب پذير نمايند

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

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

ي مختلف از قانون و كوبيدن بر طبل ابطال و فراهم سازي بستر تغيير از هاتجنگ قرائ
ي فراگير جهـت  هاترهگذر در انداختن جنگ كدام و القا روند منفي در كشور و مخالف
  . ممانعت از تثبيت دولت سعي نمود شرايط بغرنجي را بوجود آورد
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ات دشـمن در ايـن   تحركـ  .بـود  به چالش كشيدن ساختار و اركان نظام اقدام بعدي
مرحله استفاده از اقدامات ساختار شكنانه با هدف وارد نمودن ضربات قابـل توجـه بـر    

اي، آوردن افـراد فريـب   در اين مرحله با استفاده از جنگ رسانه. پيكره نظام اسالمي بود
ها و تحريك و تشويق  آنها سـعي نمودنـد تـا اركـان و     خورده و وابسته در كف خيابان

  . ام جمهوري اسالمي ايران را به چالش بكشندساختار نظ
كه  هنجار شكني و مقابله با نهادها و نمادهاي ملي و قانوني به صورت سازمان يافته

به اجـرا   گرانگران و اغتشاشتضعيف و انزواسازي آنها براي برخورد با آشوب با هدف
قـدامات دشـمنان   مرحلـه بعـدي ا   .ي اين فاز جريان استهايآمد، از ديگر ويژگدر مي
شكني و مقابله با نهادها و نمادهاي ملي و قانوني بود كـه سـعي كردنـد از تمـام     هنجار

ي هنجارشـكن را مشـروع و در   هـا تظرفيت خود در اين رابطه استفاده نمايند تا فعاليـ 
  . مستبد و نامشروع جلوه دهند ،مقابل، نهادهاي قانوني را ديكتاتور

راديكـاليزه  بـه  جذب پياده نظـام جديـد بـي هويـت      از طريقجريان فتنه  هم چنين
در اين مرحله كه با ناكـامي هـاي    .پرداختي آشوب گران هاتنمودن تحركات و فعالي

تمام همت خود را بكار بستند تا بـا  . گسترده و ريزش هاي وسيعي روبه رو شده بودند
كـه مواجـه شـده    استفاده از بدترين عناصر نفاق، اراذل و اوباش بي هويت از بن بستي 

يعني آنها وقتي كه بـا آگـاهي ملـت ايـران مواجـه شـدند و بخـش        . بودند خارج شوند
وسيعي از نيروهاي خود را از دست دادند سعي كردند از طريق حركات راديكالي نوعي 

تـا نظـام را بـه     فضاي آنارشي را بوجود آورند و آستانه تحمـل نظـام را كـاهش دهنـد    
ان بـه پـروژه   تومي در اين ارتباط. كشتن آنها متهم سازندبرخورد خشن با ملت و حتي 

  . سازي از طريق ترورهاي كور اشاره كردكشته
  : 3فاز

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

  .عقيم مانداحساسي 
در اين مرحله جريان فتنه براي رويارويي با نظام با مشكل ديگـري مواجـه بـودن و آن    

هـاي  از ايـن رو بـه حربـه حضـور انگلـي در  مناسـبت      . ي خياباني بودهايريزش اردوكش
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وان در حضور تمينمونه هاي بارز اين اقدامات را . ملي معمول جامعه روي آوردند- اسالمي
  .آذر و روز عاشورا دانست 16آبان،  13ي روز قدس، هايهپيمايفتنه گران در را

هـا، اصـول و   سازي براي مقابلـه بـا آرمـان   استفاده از مكانيسم بحران در اين مرحله
دشمنان شكست خورده كه منفعل شـده بودنـد و واگرايـي نسـبتاً      .بود مشهود هاارزش
نمودنـد بـا اسـتفاد ه از     در بين پياده نظام خود احسـاس مـي كردنـد، سـعي     ايگسترده

مكانيسم بحران سازي در جهت مقابله با اصول و ارزش ها و آرمان هاي ملـت شـجاع   
تغييـر   ،اي انجام دهند كـه تصـريح در شـعارهاي ضـد ارزشـي     ايران اقدامات گستاخانه

و مقـام  ) ره(زدن تمثال مبارك حضـرت امـام  شعارها، هتاكي و توهين به واليت و آتش
  . گوشه اي از آن بي شرمي هاست) ظله العاليمد (معظم رهبري

دين پيرايي يا دين ستيزي و تهاجم گسترده و آشكار به مقدسات براي خروج از بن 
دشمنان قسم خورده ملت ايـران  . آخرين حربه اساسي جريان فتنه بود بست استراتژيك

ـ        ه كه خود را در نابودي كامل مي  ديدند، ايـن بـار بـه صـورت وحشـيانه اي دسـت ب
اقدامات خطرناكي زدند كه نمود آن در روز عاشوراي حسيني بـود كـه روي امويـان را    
سفيد نمودند و با هتاكي و حرمت شكني به آن روز عزيز، در واقع با ملت عزادار ايـران  

  .به مقابله پرداختند
همه نقشه هاي فتنه گران را بر آب  1388دي  9اما خروش تاريخي ملت عاشورايي در 

  .دي آخرين يخ هاي فتنه را ذوب كرد 9ن چنين بود كه حضور حماسي ملت در اي. كرد
صـورت  » فتنـه «پس از آن تالشهاي بسياري براي زنده كـردن جريـان روبـه مـوت     

آخرين ميخ بر تابوت  1388بهمن  22گرفت كه با حضور تاريخي و با بصيرت ملت در 
  .فتنه كوبيده شد

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

  بروز فتنه -جلد اول
  از اوج تا زوال -جلد دوم
  بازيگران فتنه -جلد سوم

جلد اول اين مجموعه كه پيش روي شماست به تحليل زمينه ها و عالئم بروز فتنـه  
  . پردازددث پيش از انتخابات ظاهر گرديد ميكه در حوا
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كتاب عبور ازفتنه، تالشي است نـاچيز بـراي واكـاوي رويـدادهاي پـيش و پـس از       
. انتخابات دهم رياست جمهوري اسالمي ايـران بـا نگـاهي تحليلـي و آسـيب شناسـانه      

و نيز بديع بودن نـوع كـار، تـا آن چـه مطلـوب       مؤلفهرچند با توجه به بضاعت قليل 
  .انندگان را فراهم آورد، فاصله بسيار استخو

  
  وآخر دعونا ان الحمد هللا رب العالمين

  
  
  



  
 
 
 
 
 

   نجمپ فصل
   

  !نافرماني خياباني
  انتخابات دهم، حماسه ملي

را شايد بتوان بزرگترين حماسه ملت ايران درطي دوران پس  1388خرداد ماه سال  22
توان آن را بعد از باشكوه كه به حق مياين روز . از پيروزي انقالب اسالمي ناميد

كه امام ) روزفتح النه جاسوسي آمريكا( 58سيزدهم آبان ماه سال و 57بهمن سال22
آن را انقالب دوم ملت ايران ناميدند؛ به انقالب سوم ملت سرافراز ايران ) ره(خميني

  . تعبير كرد
بر قدرتهاي مخربي انقالب اوج شور و شعور يك ملت وقيام يكپارچه جامعه در برا 

گاه اين قدرت . اندمادي ملت ايستاده است كه دربرابر آرمانها و ارزشها ومنافع معنوي و
مردمي همانند رژيم پهلوي است كه ساليان طوالني  ضد مخرب رژيمي استبدادي و

 امور گاه دخالت مستقيم بيگانه در. ملت ايران را براي منافع بيگانگان به بند كشيده بود
ملي براي مقابله با آرمانهاي  ارتباط بيگانگان با گروهها و تشكلهاي ضد ي جامعه وداخل

خواه و باندهاي تشكلهاي سياسي زياده ملت است؛ وگاه امواج مخرب گروهها و
دستگي  اركان جامعه با ايجاد دو مخوف و مافيايي قدرت و ثروت است كه با نفوذ در

كه . نمايندا يكديگر براي حفظ منافع خود ميو انشقاق سعي در رويارويي آحاد ملت ب
بار با تكيه بر  هر سه مورد آن در جامعه ما بوقوع پيوسته و ملت سرافراز ايران در هر

قيامي يكپارچه در برابر آن  و آگاهي خود با حضور و شعور آرمانهاي الهي و ارزشها و
  .ايستاده است



 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 
22

 روزي است كه ملت در. است اخيرهاي خرداد ماه قيام سوم ملت ايران طي دهه 22
گذاشت و به همه  آزموني بزرگ را با موفقيت پشت سر ؛تاريخ عجايببرابر بزرگترين 

مسير  دروغ و نيرنگ قصد ايجاد انحراف در آناني كه با اتكا به پول و ثروت وقدرت و
 كسب ثابت كرد كه صداقت تنها راه نفوذ به قلوب مردم و ؛انقالب اسالمي را داشتند

  . اعتماد آنان است
سال خدمتگذاري  تالش بي وقفه او در چهار صداقت دكتر محمود احمدي نژاد و

 دسايس و تمامي ترفندها و ؛اقصي نقاط سرزمين پهناورمان جهت اجراي عدالت در
 ؛وقف آحاد ملت ايران كرده بود را عليه وي كه زندگي خود ها را برها و دروغتوطئه

افزونتر از دوره قبل  و ي بيشترأبا ميليونها ر باراين مرد عدالت وبار ديگر  خنثي كرد و
  .اعتماد ملت را براي خدمتگذاري بدست آورد

خرداد ماه  22انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران كه در  در دهمين دوره از
ملت ايران با حضور حداكثري خود ركوردي بي نظير از  ؛برگزار گرديد 1388سال 

صرفنظر از . و مشاركت عمومي در تعيين سرنوشت كشور بجاي گذاشت مردمساالري
مقايسه مشاركت ملت ايران در انتخابات رياست جمهوري با كشورهاي مدعي 

 50تا 35دوره تنها موفق به جلب مشاركت  هر دموكراسي و مردمساالري غرب كه در
مهوري ركوردي انتخابات دهم رياست ج. گردنددرصد از حائزين شرايط راي دادن مي

با جلب اعتماد  نظير در برابر انتخابات سي سال گذشته كشور نيز بجاي گذاشت وبي
درصدي  85عمومي براي حضور حداكثري جامعه در پاي صندوقهاي راي ركورد 

  . مشاركت و حضور حائزين شرايط راي دادن را بجاي گذاشت
 حبوب ملت ايران درجمهور م رئيساين انتخابات دكتر محمود احمدي نژاد؛  در

صدم درصد از  63و  62راي معادل  24527516 كسب دوره نهم موفق گرديد با
اعتماد ملت ايران را براي تشكيل  ه؛مأخوذراي  39165191مجموع  اكثريت مطلق آرا از

  . كابينه دهم بدست آورد
ميرحسين موسوي خامنه : ديگر نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دهم به ترتيب

 678240ه، محسن رضايي با مأخوذصدم آراي  75ي معادل سي وسه وأر 13216411 با
صدم  85ي معادل أر 333635صدم درصد و مهدي كروبي با  73ي معادل يك و أر
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ي أر 409389همچنين تعداد . ه را كسب كردندمأخوذاز آراي ) زير يك درصد(درصد 
  .م گرديدها باطله اعالصدم درصد ازآراي صندوق 4معادل يك و 

  
  خارجي يهارسانهبازتاب انتخابات در 

در قبال سرنوشت كشورشان كه در قالب مشاركت  احساس مسئوليت مردم ايران
- انتخابات رياست جمهوري متجلي شد، انعكاس گسترده گسترده آنان در دهمين دوره

مواضع ها كه شايد بسياري از آنها به اتخاذ رسانه اين .هاي خارجي داشتاي در رسانه
اي جز اعتراف به حضور پرشور هستند، چاره ضدايراني در برهه هاي مختلف مشهور
شايد در هيچ كدام از كشورهاي آنها ديده نمي  مردم ايران در پاي صندوق هاي رأي كه

  .شود، نداشتند
ايران انتخابات رياست جمهوري را آغاز «گزارشي با عنوان  خبرگزاري فرانسه در

ي هاتبراي انتخاب رئيس جمهور جديد را پس از رقاب ان راي گيرياير: ، نوشت»كرد
رقابت در دهمين انتخابات رياست جمهوري ايران پس از . كرد انتخاباتي فشرده آغاز

در .گسترده و مناظره هاي داغ تلويزيوني به شدت باال گرفت سه هفته راهپيمايي هاي
ين مجلس و اصالح طلب ايران مهدي كروبي ـ رئيس پيش كنار احمدي نژاد و موسوي،

خبرگزاري فرانسه .سپاه پاسداران ـ قرار دارند ـ و محسن رضايي ـ فرمانده پيشين
ي دادن به صف أرقابت انتخاباتي ايران براي ر ايراني ها روز جمعه در داغ ترين: افزود
راني ي دهنده ايأميليون ر 2/46را در ميان  ايسابقهبيمقامات انتخاباتي مشاركت .شدند

  .نندكميبه دنيا آمده اند، پيش بيني  1979 كه نيمي از آنان پس از انقالب اسالمي
مردم در ساعات  سابقهبيحضور  :گزارشي از تهران نوشت خبرگزاري فرانسه در

. استقبال گسترده مردم ايران از اين دوره از انتخابات دارد نشان از ،گيرياوليه رأي
ام كميسيون انتخابات كه خواست نامش فاش نشود، مق فرانس پرس به نقل از يك

اين انتخابات، براي مسئوالن برگزاركننده هم  مردم در سابقهبيتصريح كرد كه حضور 
   .باوركردني نبوده است

آسوشيتدپرس هم نوشت كه مبارزات انتخاباتي در ايران بسياري از رأي  خبرگزاري
  .ده مردم در انتخابات شدهيجان آورد و موجب حضور گستر دهندگان را به
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ي دادن در انتخاباتي را أها صبح جمعه رايراني: خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داد
روزنامه  .شندكميكانديداهاي ديگر به چالش  آغاز كردند كه احمدي نژاد را در برابر

ها براي انتخاب رئيس جمهوري جديد پس از ايراني: نيويورك تايمز در گزارشي نوشت
احمدي نژاد در مسجدي . هاي رأي رفتنداي به پاي صندوقزات انتخاباتي فشردهمبار

ي شهرري رفت تا رأي خود را به در تهران رأي داد در حالي كه موسوي به منطقه
رياست جمهوري در سراسر  انتخابات: خبرگزاري آلمان هم نوشت .صندوق بيندازد

  .شد ازميليون واجد شرايط رأي دادن آغ 2/46ايران با 
بسيار باال  رود مشاركت در اين انتخاباتانتظار مي: نيز نوشت» چايناديلي«روزنامه 

در حالي  :هم چنين خبرگزاري آلمان به نقل از شاهدان عيني از تهران گزارش داد .باشد
دهندگان گذرد، رأيكه كمتر از پنج ساعت از آغاز انتخابات رياست جمهوري ايران مي

  .اندي در اين انتخابات حضور يافتهاقهساببيبه تعداد 
نيز گزارش داد كه انتخابات رياست جمهوري ايران از آغازين » سي.بي.بي«شبكه

 .مردم در پاي صندوقهاي رأي همراه بوده است ساعات خود با حضور گسترده
جمهوري ايران را در صدر اخبار خود قرار داد و  خبر انتخابات رياست» سي.بي.بي«

و واجدين شرايط رأي از نوجوان تا سالخورده  اد كه اقشار مختلف مردم ايرانگزارش د
رأي گيري در صفهاي طوالني اخذ رأي  امروز از آغازين ساعات باز شدن حوزه هاي

روزنامه الشروق چاپ  .چهار نامزد برگزينند اند تا نامزد مورد نظر خود را از ميانايستاده
ويژگي انتخابات ايران سالمت آن : ايران نوشت ز انتخاباتالجزاير نيز با ارائه گزارشي ا

گزارش خود از انتخابات رياست جمهوري  روزنامه فيگارو چاپ فرانسه نيز در. است
در انتخابات رياست جمهوري  ايران حضور گسترده و صفهاي طويل مردم براي شركت

دهمين دوره  درباره امروز در گزارشي» فيگارو«. دانست سابقهبيرا چشمگير و 
انتخابات امروز  ميزان مشاركت مردم ايران در: انتخابات رياست جمهوري ايران نوشت

در تاريخ  ان گفت اين ميزان مشاركت مردميتوميبسيار گسترده است به گونه اي كه 
  . و بسيار مهم است سابقهبياين كشور 

 برگزاري مطبوعات و خبرگزاري هاي آلماني در گزارش ها و خبرهاي خود از

 دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ايران، استقبال ايراني ها از اين انتخابات را

تهران با  نشريه پرتيراژ اشپيگل در گزارشي از. گسترده و ركورد شكن توصيف كردند
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 تأييد پيش بيني هاي وزارت كشور ايران مبني بر ركورد شكن بودن حضور مردم در

تنها نيم ساعت بعد از باز شدن حوزه هاي رأي گيري : نوشت اين دوره از انتخابات
زيادي از رأي دهندگان در صف هاي طوالني منتظر بودند تا رأي خود را به  تعداد

  .بيندازند صندوق ها
تعداد  :آ نيز در گزارشي از تهران به نقل از شاهدان عيني نوشت.پ.خبرگزاري د

نيز  نشريه دي سايت. نظير استو بي سابقهيبشركت كنندگان در اين دوره از انتخابات 
هاي طوالني پيش از شروع از درصد باالي شركت كنندگان در انتخابات و تشكيل صف

  .ي گيري خبر داد رأ
صورت مرتب  شبكه هاي تلويزيوني آلمان نيز در بخش هاي مختلف خبري خود به

سابقه بي ن خبر از هجومتصاويري از رأي دادن مردم ايران پخش كرده و گزارشگران آنا
   .و گسترده مردم به مراكز رأي گيري دادند
ديگر شبكه  آي تي وي و ،4، كانال سي.بي.بي ،شبكه هاي خبري انگليسي اسكاي نيوز

خود قرار  هاي تلويزيوني و راديويي انگليس هم موضوع انتخابات ايران را در صدر اخبار
رياست  اين انتخابات: ز تهران گزارش دادخبرنگار روزنامه ديلي تلگراف هم ا. دادند

  .شود جمهوري يكي از فشرده ترين انتخابات ايران در تاريخ اين كشور محسوب مي
گذشته  سال 30روزنامه تايمز هم اين انتخابات را باشكوه ترين انتخابات ايران در 

: نوشت ترابرت فيسك، روزنامه نگار مشهور انگليسي نيز در روزنامه اينديپندن. دانست
  .تمامي دنيا چشم به نتايج انتخابات ايران دوخته اند

مردم ايران براي : كرد ، در گزارشي اعالم24شبكه تلويزيوني ايتاليايي راي نيوز 
. رأي حاضر شدند طور گسترده پاي صندوق هايانتخاب رئيس جمهوري آينده خود به

ايجاد شد،  ب اخذ رأيهاي طويلي كه در شعبه اعتراف اين شبكه تلويزيوني، صف
به  نشان دهنده شركت گسترده مردم در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري است،

 هايگيري با تشكيل صفويژه اينكه بسياري از رأي دهندگان حتي پيش از آغاز رأي

   .طوالني منتظر گشودن درهاي شعب اخذ رأي بودند
ه كوريره دالسرا با اشاره به تبليغات همچنين روزنام و) آنسا(خبرگزاري رسمي ايتاليا 

  .مردم در عرصه مبارزات انتخاباتي را گسترده دانستند بسيار پرتحرك انتخاباتي، حضور



 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 
26

ايران از  هاي خود از تهران، استقبال مردمشبكه تلويزيوني العربيه نيز در گزارش
تصريح  شبكهخبرنگار اين . دهمين انتخابات رياست جمهوري را بسيار زياد اعالم كرد

وي . است ساز شدههاي اخذ رأي مشكلكرد كه استقبال بسيار زياد جمعيت از حوزه
خبرنگاران شبكه  .همچنين اعالم كرد كه چشم از ديدن تعداد رأي دهندگان ناتوان است

انتخابات رياست  مردم در دهمين دوره: الجزيره هم از چند شهر ايران گزارش دادند
  .باال و كم نظيري شركت كردندجمهوري در سطح بسيار 

تعداد افراد حاضر در شعب اخذ رأي افزايش : الجزيره در تهران گفت رئيس دفتر
حتي تعداد افراد تجمع كننده در مقابل شعب اخذ رأي پيش از  قابل توجهي داشت و

خبرنگاران اعزامي الجزيره به اهواز، تبريز و قم هم . زياد بود گيري بسيارآغاز زمان رأي
الجزيره همچنين در گزارشي . هاي رأي خبر دادندپاي صندوق از حضور پرشور مردم

و  اندآمريكا خبري در مورد انتخابات رياست جمهوري ايران نشنيده بيشتر مردم: اعالم كرد
اند، از وضعيت هايي در مورد انتخابات ايران شنيدهگزارش كساني هم كه اخبار و

  .ت راضي نبوده اندانتخابا پوشش خبري ضعيف اين
  

  !ب نمايي كليد خوردپروژه تقلّ
درحالي كه خيل دهها ميليوني ملت ايران براي پيروزي درانقالب سوم خود آماده 

د كه از قبل شكست خود راپيش بيني كرده برگزاري جشن وشادماني بودند؛ رقباي متح
زبرگزاري خرداد ودر حالي كه چند ساعتي ا 22 بودند درهمان ساعات اوليه روز

انتخابات نمي گذشت و مردم درحال رأي دادن بودند با اعالم پيروزي ميرحسين 
  . موسوي در انتخابات؛ پروژه انقالب مخملي را كليد زدند

سايت قلم؛ يكي از پايگاههاي رسمي اينترنتي ميرحسين موسوي در ساعت 
 اي نشريات فردااز كاربران اين سايت درخواست كرد كه تيتر پيروزي را بر 13:59:45

-گيري مياين در حالي بود كه كمتر از شش ساعت از زمان رأي و!! پيشنهاد دهند
  .گيري مانده بود و مردم درحال رأي دادن بودندچندين ساعت به پايان رأي گذشت و

  : متن خبرسايت قلم ازاين قرار است
  را پيشنهاد دهيد "تيتر پيروزي  "خرداد  23براي «
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تيتر يا جمله پيشنهادي  شود، هموطنان سبز انديش درخواست مياز عموم  -قلم 
درج يا به ) بخش نظرات(در انتهاي همين مطلب "بزرگ پيروزي روز"خود را براي 
اخبار واصله از سراسر كشور در . اعالم كنيد titrepiroozi@gmail.comآدرس ايميل 

روزي قاطع و تاريخي گذرد حاكي از پي گيري ميساعتي كه از آغاز رأي 5كمتر از 
در همين راستا تيتر نخست قلم نيوز در روز ! مهندس موسوي در انتخابات است

. شودتوسط حاميان وي نوشته مي) خرداد 23(پيروزي مير حسين و اعالم نتايج نهايي 
روزي همه هم ميهناني است كه اين اقدام به منظور ارج نهادن به تالش و كوشش شبانه

ها و شعارهاي اصيل بار ديگر عزم خود را براي تحقق آرمان "وج سبزم"با پيوستن به 
از شهروندان و هموطنان سبز انديش و . نشان دادند» آزادي، عدالت و پيشرفت« :انقالب

  : خواهيم براي نوشتن تيتر يا جمالت خود موارد ذيل را رعايت كنندسبز پوش مي
 . تيتر يا جمله حتي المقدور كوتاه و رسا باشد -1
 . هاي جمهوري اسالمي باشد مطابق قانون و قابل انتشار در رسانه -2
  . بداعت و زيبايي را همراه با ظرافت و معنا توامان داشته باشد -3

تيتر يا جمله برگزيده به عنوان تيتر اصلي قلم نيوز در روز پيروزي مير حسين 
ان برگزيده عنو 3منتشر خواهد شد و ) در صورت موافقت فرستنده (موسوي و با نام 

  ».به جرايد كشور پيشنهاد خواهد شد
ازكجا حاصل آمده وسايت ميرحسين موسوي چگونه از درون  اخبارواصلهاينكه 

ريزي گسترده و از حكايت از برنامه!! صندوقهايي كه هنوز شمارش نشده اطالع دارد
  . ردكميپيش تدوين شده براي انقالب مخملي 

 21ين اقدام پيروزي قاطع ميرحسين موسوي را در بعد فراتر از ا ساعتيسايت قلم 
  ! اعالم نمود كشوراستان 

خرداد ماه منتشر 22ظهر جمعه بعد از 14:15متن اطالعيه سايت قلم كه در ساعت 
  : استشد چنين 

  استان  21مهندس موسوي در  قاطعبرتري «
 استان 21هاي دريافتي حاكي از برتري قاطع مهندس موسوي در گزارش –قلم 

به گزارش قلم نيوز، براساس اخبار واصله تا اين لحظه . كشور تا هم اكنون است
، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقي، آذريابجان غربي، اردبيل، تهرانانتخاب مردم 
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خراسان جنوبي، رضوي و شمالي، كرمان، سيستان و بلوچستان، كردستان، بوشهر، 
رمزگان و گلستان ميرحسين موسوي است و خوزستان، قم، زنجان، گيالن، ايالم، يزد، ه

  »!!كردند مردم اين استان ها تا اين لحظه او را به عنوان رئيس جمهوري انتخاب 
  در تسخير حاميان كروبي رأيهاي  صندوق
 16كروبي در : نوشت 12:46ساعت  1388خرداد  22) سايت كروبي(  نيوزسحام 

  .استان اول است
  يون رأيميل 30در آستانه شكستن ركورد 

ها و  با وجود كوتاهي: خرداد گفت 22فرشاد مؤمني عضو ستاد موسوي عصر جمعه 
  .ميليون رأي است 30مهندس ميرحسين موسوي در آستانه شكستن ركورد  ها كارشكني

  !ميليون نفر گذشت 40از مرز 
. پيروزي موسوي قطعي شد: خرداد خبر داد 22جمعه ) خرداد نو(سايت موسوي 

ميزان . ميليون نفر گذشت 40جمهوري از مرز  در انتخابات رياست نندگانك شركتميزان 
ميليون نفر رسيده و تعداد آراي موسوي به حدي باال رفته كه  40مشاركت به حدود 

  .بسياري را فراهم كرده است ترسموجبات 
  !دهندگان موسوي را انتخاب كردند درصد رأي 69 

دهندگان  درصد رأي 69: نوشت 16:29ساعت  1388خرداد  22 جمعهسايت كلمه 
  .كردند انتخابموسوي را 

  كنند را جبران مي كوچكشهرهاي بزرگ، شهرهاي 
آمار منتشر شده از سوي ستاد انتخاباتي كشور عموماً براي : شنبهبامداد / ايلنا 

آراي . شهرهاي كوچك و روستاها بوده و آمار شهرهاي بزرگ در آن وجود ندارد
نژاد است و در آمار ستاد  برابر احمدي 4الي  3زرگ حدود موسوي در شهرهاي ب

انتخاباتي كشور لحاظ نشده است و با احتساب اين آرا، انتخابات به نفع ميرحسين 
تفاوت آراي ميرحسين با رقبا در شهرهاي بزرگ به . موسوي تغيير جهت خواهد داد

  .كند ميحدي است كه تفاوت آراي وي با رقبا در شهرهاي كوچك را جبران 
از آغاز رأي گيري نگذشته و نيمي از ملت و شايد بيشتر آنها رأي  ساعتيپنج  هنوز

استان كشور را به نام  21صندوقها نريخته بودند كه جريان فتنه آراي ناتمام  خود را در
  ! خود مصادره كرده بودند
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نژاد  ديآنقدر بگو احم: دروغگوياني كه بزرگ تئوريسين و نظريه پردازشان گفته بود
همين فرد درباره انقالب . اگر گفت ماست سفيد است، كسي باور نكند كهدروغگوست 

  ! آوردانقالب رنگي، دمكراسي را به ارمغان مي: مخملي به صراحت اعالم مي دارد
عضو ارشد حزب مشاركت و سازمان  سعيد حجاريان، ؛انتخابات بهچند روز مانده 

اي در ارگان اين  ان ميرحسين موسوي با انتشار مقالهمجاهدين انقالب اسالمي و از حامي
مخملين و رنگي در كشورهاي اقمار شوروي سابق تمجيد  هاي انقالبحزب از وقوع 

انقالبهاي مخملين موجي از دمكراسي را براي كشورهاي اقمار  :نويسدند و ميكمي
  ! شوروي سابق به ارمغان آوردند

هاي آن را از انقالب ستايد ومخملين و نرم را ميهاي حجاريان در اين مقاله انقالب
هاي انقالب تفاوت انقالبهاي نرم يا مخملين با :نويسدداند و ميمي كالسيك بهتر
بعد از پيروزي معموال يك دوره ترور و  ،كه در انقالب كالسيك استكالسيك آن 

وسيعي صورت  افتند و كشتارهاي آيد و فراكسيونها به جان هم مي وحشت به وجود مي
  . خورد انقالب فرزندان خود را مي گيرد و اصطالحاً مي

اي توانند به گونه اما در انقالبهاي نرم اين فراكسيونها مي :افزايدميوي در ادامه 
ريزي ميان آنها دمكراتيك با يكديگر تعامل داشته باشند و چرخه قدرت بدون خون

  ! انجام گيرد
ملت انقالبي ايران با گذشتن از خون صدها هزار  تمام حرف حجاريان اين است كه

ن وبا صرفنظر از آرمانهاي بزرگ انقالبي خود كه در طي سي سال اشهيدش فرزنداننفر از 
از آنها حفاظت كرده است؛ بخاطر پيوندهاي امثال  با چنگ و دندان وتحمل مصائب بسيار

قدرتهاي  لي و خارجي وثروت و اپوزيسيونهاي داخ آقاي حجاريان با باندهاي قدرت و
جشن عروسي فراكسيونهاي چپ و  تعامل و گرانقالبي مخملين كند و نظاره ؛بيگانه

 كمونيست و راست و ميانه وليبرال وسلطنت طلب و توده اي و منافق و ماركسيست و
ملي  باشد وبراي اين تعامل تمامي ارزشها و آرمانها و اهداف ديني و. ..ماسونها و بهايي و

  !! خارات سياسي و علمي و فرهنگي و اجتماعي خود را زير پا بگذاردو افت

  ! صحنه سازي و پيام دو پهلوي موسوي
-موسوي كه شب قبل از انتخابات با نوشتن نامه به رهبر انقالب ازايشان درخواست مي

طرفي همه مقامات، مجريان  نمايد تا ايشان با رهنمودها و دخالت مستقيم، موجبات بي
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در پيامي ديگر در  ؛ن انتخابات را فراهم نمايند تا از آراي مردم محافظت شودو ناظرا
شود به درسايت قلم منتشر مي 20:39:09 خرداد ماه كه ساعت21همان تاريخ پنجشنبه 

  ! دهد كه به برگزاركنندگان انتخابات حسن ظن داشته باشيدهواداران خود اطمينان مي
كنندگان آن را به نگراني مردم از برگزار ت خودوي در اين پيام ضمن پيش بيني شكس

ترين تنازلي از حق آنان براي  دارد كه كوچكمي اظهار دهد وانتخابات نسبت مي
  . برگزاري انتخابات سالم نخواهم داشت

  : از اين قرار است ويمتن پيام 
  الرحمن الرحيم  اهللا بسم"

  ايران  شريفملت 
تلف شما مبني بر ابراز نگراني نسبت به شيوه هاي بيشماري از سوي اقشار مخ پيام

تمامي شما را به حسن ظن نسبت به . شود برگزاري انتخابات و سالمت آن واصل مي
ناظران كميته صيانت از آراي ستاد اينجانب با . كنم برگزاركنندگان انتخابات دعوت مي

ارش اين كميته را نتايج گز به طور مستمردقت كامل روند انتخابات را زير نظر دارند و 
ترين تنازلي  كوچك از مردم عزيز اطمينان داشته باشند كه. آنان خواهند رساند اطالعبه 

  . از حق آنان براي برگزاري انتخابات سالم نخواهم داشت
   "ميرحسين موسوي 

  : لحظه به لحظه گزارش
روغگويي ايده تقلب همانند انتساب د ؛نخستين دقايق اعالم برنده انتخابات همان از

آنقدر تكرار گرديد كه برخي ازآنها كه اين قصه راساخته بودند خودشان هم باورشان 
  ! تقلبي صورت گرفته است كهآمد 
 گيري در ستاداين درحالي بود كه نمايندگان كانديداها ازهمان ساعت اوليه رأي و

نان از در گزارش لحظه به لحظه نمايندگان آ داشتند و انتخابات وزارت كشور حضور
ردند و بالفاصله از طريق كمياي را نيز رصد پاي صندوقهاي رأي تمام مسايل حاشيه

تلويزيون اينترنتي موج سوم همراه با صدها هزار  نيز كلمه و قلم نيوز و خبريسايتهاي 
 در ردند وكمياقصي نقاط كشور كه تمام جزئيات را چك  هوادارانشان در از نفر

يازده  همه ناظر چگونه است به يكباره دربرابر ديد اين. دنددادسترس عموم قرار مي
  ! شود؟ميليون رأي جابجا مي
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زنند كوچكترين تخلفات از سوي عجيب اينكه در سايتهاي خبري آنان كه تيتر مي و
شود چيزي از جابجايي يازده ميليون رأي كه حداقل گزارش مي مردمينيروهاي 

  ! يابد؟انتشار نميشود صندوق رأي را شامل مي 10000
متعلق به ستاد ميرحسين (سايت قلم و كلمه  اخبار سرفصلهاي ازاي به چكيده

  : خرداد توجه فرماييد22گيري در روزمختلف رأي ساعاتدر ) موسوي
  1388خرداد  22ثانيه جمعه49دقيقه و46و14 ساعت: سايت قلم

  هاي رأي باالي مردم پاي صندوق شعورشور، حساسيت و «
از سوي نيروهاي مردمي گزارش مي شود نكته شگفت انگيز،  فاتتخلّرين كوچكت

ها حتي در دورترين نقاط براي هوشياري و حساسيت بسيار باالي مردم پاي صندوق
 هايانيد در زنگتوميرا  "هر شهروند يك ستاد"شعار . جلوگيري از هر گونه تقلب است

د كه چگونه كوچكترين موردي را ي مير حسين موسوي لمس كنيهاتتلفن ستاد و ساي
يك نمونه جالب تماس تلفني شهروندي بود كه تلفني از . دهندبا دقت توضيح مي

 :خيابان سعيدي خبر داد و گفت 617نبودن نماينده كميته صيانت آرا در صندوق 
از آگاه شدن از اين خبر همگي تصميم گرفتند به جايي ديگري  پسهواداران موسوي "

اين شور، حساسيت و شعور باال حال و  ". وي از كميته در آن حاضر باشدبروند كه عض
فرداي سبز ايران را ايراني به . هواي خاصي را به پايتخت و ديگر شهر بخشيده است

  ». است نشستهپاي دولت اميد 
  1388خرداد 22ثانيه جمعه2و دقيقه6و13ساعت : سايت قلم

  ج سوم ببينيد مو تلويزيوناخبار زنده انتخاباتي را از «
گيري، مردم را در جريان آخرين اخبار  تلويزيون اينترنتي موج سوم تا پايان رأي

نيوز، مردم و حاميان ميرحسين موسوي  به گزارش خبرنگار قلم. دهد انتخابات قرار مي
توانند اخبار لحظه به لحظه انتخاباتي را به شكل زنده از تلويزيون موج سوم به  مي

  » .دنبال كنند ...و ... آدرس 
  1388خرداد 22ثانيه جمعه56دقيقه و25و13ساعت : سايت قلم

آماده دريافت گزارش ... شماره مستقيم : علي اكبر محتشمي پور اعالم كرد«
  تخلفات است 
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ف صورت گرفته در شعب اخذ رأي انند هرگونه تخلّتوميكشور  سراسرهم ميهنان 
. اطالع دهند... براي موبايل و همچنين نمابر .. .براي تلفن هاي ثابت، ... ي را به شماره

ي صيانت از آراي ستاد انتخاباتي مهندس علي اكبري محتشمي پور مسوول كميته
ي موارد تخلفات انتخاباتي صورت گرفته در برخي شعب اخذ رأي موسوي درباره

ناظرين شوراي نگهبان و نمايندگان وزارت كشور بايد پاسخگوي اقدامات : گفت
هاي رأي قصد تحريك مردم به رقانوني افرادي باشند كه با حضور در پاي صندوقغي

  »!!رأي دادن به كانديدي خاص را دارند
 فردي بقول آنها خواست تا اين حد گوش بزنگ هستند كه اگر تابراستي كساني كه 

تحريك كند كه به كانديدي خاص رأي بدهند چگونه متوجه جابجايي يازده  افراد را
  ! گيرند؟را نمي جلوي او شوند وهمان لحظه نمي ون رأي درميلي

همان ابتداي كانديدا شدنش  هاي ميرحسين موسوي ازتمام برنامه دروغ در اتهام و
 اين رسم تمام رندان است كه براي پيشگيري از افشاي اعمال و. خوردبه چشم مي

قانوني و تهمت ي نبود ادله. نندكميجرايم خود ديگران را با اتهام همان جرايم محكوم 
 دست اندركاران برگزاري انتخابات و بيش از ششصد ناروا نه تنها به رئيس جمهور و

اقصي  پايگاههاي اخذ رأي در ديگر مساجد و مدارس و از نيروهاي مردمي در نفر هزار
ميليون نفر از 24كه مسئول برگزاري انتخابات بودند؛ بلكه تهمت به بيش از  نقاط كشور

آحاد ملت ايران كه رئيس جمهور محبوب خود را انتخاب كرده و به آقاي موسوي رأي 
وي از تك تك مردم ايران هم عذرخواهي كند  نداده بودند امري نابخشودنيست كه اگر

  . نخواهد بود بخشش و رضايت خداوند را بدست آورد قادر
 الب مخملي وشكست پروژه انق روز از انتخابات و 9پس از گذشت جالب آن كه 

درخواست ابطال آراي ملتي كه رئيس جمهور خود را  شدن جنگ رواني و بي اثر
آقاي موسوي  يكم خرداد ماه دفتر جهت نبودن ادله قانوني سي و بهانتخاب كرده بود 

ند كه هواداران وي مشاهدات عيني و مستندات خودشان را از كميشماره فكسي اعالم 
  ! ر دفتر ميرحسين موسوي قرار دهنددر اختيا انتخاباتيتخلفات 

  !كنيم جشن پيروزي را برگزار مي
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از ملت «: اعالم نمود 23:23ساعت  1388خرداد  22جمعه  موسوي نيميرحس
خواهم آماده برگزاري جشن پيروزي در شامگاه ميالد بانوي دو عالم  مي ايرانشريف 

  ».باشند) س(ا حضرت فاطمه زهر
  

  !فاز آشوب كليد خورد
ملت  ؛اعالم نام رئيس جمهور منتخب ارش آرا و مشخص شدن نتيجه انتخابات وبا شم

ايران در تدارك جشن پيروزي بزرگ خود بمناسبت برگزاري پرشكوهترين انتخابات 
درصدي يك ملت بود و جهانيان با تحير عظمت مردم ساالري و 85جهان با مشاركت 

تقلب در انتخابات و اعتراض  يمهحضور يكپارچه مردم ايران رانظاره گر بودند كه نغ
  ! به اعالم نتيجه همگان را در بهت و حيرت فرو برد

 پس از پايان رسمي انتخابات رياست جمهوري و اعالم نتيجه قطعي آن كه با پيروزي
ميرحسين موسوي اعالم كرد كه . نژاد بر ساير رقبا همراه بود قاطعانه محمود احمدي

در پي آن فاز جديدي از . دم را به اعتراض فراخواندنتايج را نخواهد پذيرفت و مر
  . هاي اغتشاشگران حامي ميرحسين در سطح تهران آغاز شد فعاليت

انتخاباتي بطور  هر در. موج اغتشاشات پايتخت را فرا گرفت ،بدنبال اين اعالم
بديهي است افرادي كه به كانديداي . خورندي شكست ميدافرا طبيعي افرادي پيروز و

اينكه نامزد مورد نظر آنان رأي اكثريت را كسب نكرده  اند از دادهت خورده رأي شكس
و پيروز نشده است ناراحت مي شوند؛ اما قانون درهمه جاي دنيا آحاد جامعه را به 

كارهاي  و ند و اين امري نهادينه در سازكميتمكين در برابر رأي اكثريت ملزم 
و با  ويا تعمداً يداي شكست خورده سهواًحال چنانچه كاند. هاي ملي استگزينش
 ي تمكين درريزي قبلي آراي اكثريت را نپذيرد و براي شكستن امر نهادينه شدهبرنامه

؛ شايعه تقلب در انتخابات را مطرح كند؛ افرادي كه به مردمبرابر رأي اكثريت توسط 
چه رسد . كنندحق مي دهند كه اعتراض  وي رأي داده و در اقليت قرار دارند به خود

هاي از قبل تدوين شده با هماهنگي و همكاري نيروهاي مخالف ريزيبه آنكه برنامه
هاي ميرحسين موسوي و بيانيه. نظام و قدرتهاي خارجي نيز پشت اين قضيه باشند

حاميان وي در عدم تمكين به رأي ملت و در خواست براي ابطال انتخابات طي يك 
در تاريخ ثبت آنچه را پيش آورد كه  و را به آشوب كشيد خرداد جامعه 22هفته پس از 
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به آتش كشيدن بانكها و اتوبوسها و اموال عمومي؛ حمله به كسبه و منازل مسكوني و . شد
  .وارد ساختن ميلياردها تومان خسارت مادي فقط بخشهاي جزيي از اين توطئه خائنانه بود

ي حامي ميرحسين موسوي خرداد خبرگزاري ها گزارش دادند تندروها 23عصر 
هاي منتهي به آن  م با خشونت در اطراف وزارت كشور وخيابانأتجمعات غيرقانوني تو

  . داشتند تا بلكه بتواند اندكي از فشار شكست بزرگ خود را بكاهد
موران پليس و تخريب اموال عمومي و أبا درگيري با نيروهاي امنيتي، م اغتشاشاتاين 

ها پيش  اي كه كارشناسان مسائل سياسي از مدت پروژه. ودخصوصي شهروندان همراه ب
خرداد  22دادند و عفت مرعشي همسر هاشمي رفسنجاني در روز  احتمال وقوع آن را مي

  . پس از انداختن رأي خود به صندوق، ناخواسته بخشي از اين سناريو را برمال كرد
 سازان ميرحسينبهاي صورت گرفته توسط آشو ريزي اغتشاشگران كه بر اساس طرح

در چند نقطه پرتردد شهر نظير خيابان وليعصر، خيابان حجاب، و ميدان انقالب تهران 
تجمع كرده بودند فاز ميليشيايي به خود گرفتند و با به آتش كشيدن اموال عمومي و 

هاي اماكن خصوصي و عمومي سعي در  خودروهاي پليس و همچنين شكستن شيشه
  . در بين مردم داشتندايجاد فضاي رعب و وحشت 
تر خبر از استخدام  كنند كه اين افراد اراذل و اوباش كه پيش شاهدان عيني گزارش مي

ستاد موسوي كه مسئول ايجاد آشوب پس از انتخابات هستند  ايكسآنها توسط كميته 
  . به انواع سالح سرد نظير چاقو، قمه، پنجه بكس و چماق مسلح بودند ،بودمنتشر شده 
رفت ميرحسين موسوي هواداران خود را به آرامش و  ن حال كه انتظار ميدر همي

اي طوالني با  اين كانديداي شكست خورده در جلسه ،ملت فراخواند قاطعپذيرش آراي 
و محسن  ،زاده تاج حضور افراطيون مشاركت و سازمان مجاهدين نظير مصطفي

و با انتشار دو بيانيه تند و زير  به تصميمات تندخويانه اين افراد تن در داد زاده، امين
بردن سالمت انتخابات در تحريك هر چه بيشتر هواداران خود براي آشوب  سؤال

خورده  در همين حال زهرا رهنورد همسر اين كانديداي شكست. تر تالش كرد گسترده
اخبار  تأييدبرگزيند، در  انتخابات كه قرار بود لقب ميشل اوباماي ايران را براي خود

شود كه هم اكنون  هاي آينده ستاد موسوي در جلساتي انجام مي ريزي برنامه: وق گفتف
  . در حال برگزاري است
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ملي اعالم كرد كه اعضاي اين حزب در  سعيد رضوي فقيه سخنگوي حزب اعتماد
، از اين پس در محافل و تجمعات خود لباس سياه »آزاد و جمهوريت انتخاباتعزاي «

  . كنند به تن مي
اي تخلفات در دهمين انتخابات رياست  ر حسين موسوي هم چنين در بيانيهمي

با اين حال . به حق دانست كامالًرا بسيار جدي و رنجش عميق ملت ايران را  جمهوري
خواهم هيچ فرد يا گروهي خود را در معرض صدمه  قاطعانه از شما مي«: وي اعالم كرد

ت ندهد و همگان در هر حال حساب خود قرار نداده، آرامش و متانت خويش را از دس
همچنين از نيروي انتظامي انتظار دارم با . را از هر گونه رفتار خشونت آميز جدا نمايند

  » .احساسات آنها را در اين شرايط درك كند دانستهدرايت مردم را از خود 
كانديداها و حاميان آنها : استاندار تهران مرتضي تمدن به خبرگزاري فارس گفت

هاي قانوني پيگيري كنند اما  اي اعتراض دارند، آن را از راه توانند اگر به مسئله مي
   1.غيرقانوني محسوب شده و ما با آن مخالف هستيم كانديداهاهرگونه تجمع هواداران 

موران اطالعاتي موفق شدند أهاي ديگر از سطح شهر، حكايت از آن داشت كه م گزارش
را دربين  صدها هزار بيانيه تند ميرحسين موسوي يعتوز كه قصدرا يك تاكسي ون 

  . دكننبرده بود، توقيف  سؤالدر آن سالمت انتخابات را زير  و اغتشاش گران داشت،
شود كه اين آشوب طلبان با به آتش كشيدن يك دستگاه اتوبوس  همچنين گفته مي

وي ديگر ستاد از س. اند به تعدادي از شهروندان شده زياديباعث وارد آمدن جراحات 
ميرحسين موسوي در خيابان وليعصر كانون تحركات آشوب طلبانه شده و پليس اين 

  . بودمحاصره خود قرار داده  تحتساختمان را 
كه در  ،نفر بود 500اي در حدود  اين آشوبگران اجاره تعدادگفتني است كه 

  . زنند نفري در سطح شهر تردد كرده و دست به آشوب مي 50هاي  دسته
اي نسبت به مردم هشدار داد بدون  در همين حال نيروي انتظامي با صدور اطالعيه

در اطالعيه پليس امنيت  .ها نزنند تجمعات و كارناوال برپاييمجوز قانوني دست به 
برابر قانون انتخابات و پيرو مصاحبه خبري جانشين محترم ، عمومي ناجا آمده است

اندازي  مي ايران هر گونه تجمع، راهپيمايي، راهفرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسال
و نيروي انتظامي بنابر وظايف ذاتي خود  ،بدون مجوز قانوني ممنوع بود... كارناوال و
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بر غيرقانوني بودن  تأكيدناجا با . كند با هر گونه فعاليت غيرقانوني به شدت برخورد مي
هده كانديداها و روساي مسئوليت عواقب مربوط به آن بر ع«: تجمعات تصريح كرد

  » .محترم ستادهاي انتخاباتي آنان است
  :پيام مهم رهبر معظم انقالب

خرداد، در پيام مهمي،  23 در رهبر معظم انقالب اسالمي ايهحضرت آيت اهللا خامن
حضور تعيين كننده، مقتدرانه، متين و آرامش آفرين ملت بزرگ و هنرمند ايران را در 

خيره كننده و بي  ايه، لطف و رحمت پروردگار حكيم و حادثخرداد 22جمعه حماسي 
همتا خواندند و با اشاره به تجلي رشد سياسي، عزم انقالبي و ظرفيت مدني ملت ايران در 

مشاركت بيش از : انتخابات شورانگيز، زيبا و پرشكوه رياست جمهوري دهم افزودند
منتخب، يك جشن واقعي است ميليوني به رئيس جمهور  24هشتاد درصدي مردم و رأي 

كه دشمنان در تالشند با تحريكات بدخواهانه، شيريني آن را از كام ملت ايران بزدايند 
هوشيار باشند و هواداران نامزد منتخب  كامالًبنابراين آحاد مردم به ويژه جوانان عزيز بايد 

  .انه پرهيز كنندآميز و بدگمانو ديگر نامزدهاي محترم از هرگونه رفتار و گفتار تحريك
: جمهور كشورمان درنشست خبري خود گفت نژاد رئيس خرداد، محمود احمدي 24 

بعيد است در ايران كسي پيدا شود كه بخواهد با اتكا بر بيگانگان هدف خود را جلو 
خواهند با تكيه بر بيگانگان دست به اقداماتي  ببرد و ملت ايران اگر بفهمد كساني مي

  . ايستد مي بزنند در برابرشان
نفر در مقابل يك نفر ايستاند  3فضاي سياسي ايران آنقدر باز است كه ديديم : وي افزود

روز  20ملي استفاده كردند و در حالي كه مدت قانوني تبليغات   برابر از رسانه 3و بيش از 
شد و حتي  ماه قبل تمام تحركات و تبليغات رقبا از رسانه ملي منعكس مي 3است از 

   1.شد هاي عادي هيئت دولت براي اينكه تبليغ نشود از تلويزيون پخش نمي تفعالي
البته برخي افراد با : منتخب مردم در انتخابات دهم رياست جمهور ادامه داد
كنند اما االن انتخابات  سوءاستفاده از اين فضا اقدام به ترويج اخبار دروغ و كذب مي

ت و حاال اگر برخي دوست دارند اين راه را هاس ها و برادري تمام شده و موقع دوستي
ادامه دهند اين فضا باز است و هميشه بوده و كشور آزاد نيز همين است و اين مسائل 

  . چندان قابل توجه نيست
                                                 

  1388خرداد  24خبرگزاري فارس،  -  1
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البته دستگاه قضايي با كساني كه بخواهند از طريق  : نژاد خاطرنشان كرد احمدي
واهد كرد؛ برخي افراد احساساتي بيگانگان كوچكترين اقدامي كنند برخورد قاطع خ

مورد نظر آنان پيروز شود اما االن كه شكست  نامزدكنند حتماً بايد  هستند و فكر مي
ن عمومي و مردم داريد؟ اين اعتراضات اكاند بايد به آنها گفت كه چكار به ام خورده

ني شده گيرد هواداران آن عصبا مانند يك مسابقه فوتبال است كه وقتي تيمي نتيجه نمي
و اقداماتي مانند چنگ انداختن به صورت ديگران انجام مي دهند اما ما با صبر و 

  . كنيم حوصله كار را دنبال مي
، اعالم كرد كه به 1388خرداد  24بيانيه دوم خود در روز  انتشاربا  يمهدي كروب

ميت نژاد را به عنوان رئيس جمهور ايران به رس هيچ وجه كوتاه نخواهد آمد و احمدي
  . شناسد نمي

  اعالم موضوع سازمان مجاهدين    
 د،خرداد انجام ش 23پس از رد نتايج انتخابات توسط مجمع روحانيون مبارز كه در روز 

خرداد نتايج اعالم شده در انتخابات  24سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران در روز 
  .خواند» ساالري كودتايي نرم عليه مردم«را 

  ين موسوي با مقام معظم رهبريديدار ميرحس
گيري مسائل از  اي در ديدار ميرحسين موسوي با ايشان، بر پي اهللا خامنه حضرت آيت

انجام شد آقاي  خرداد 23در اين ديدار كه عصر . كردند تأكيدطريق مراجع قانوني 
  . ميرحسين موسوي ضمن ارايه گزارشي ديدگاه خود را درباره روند انتخابات بيان كرد

در : بر لزوم حفظ آرامش و متانت خاطرنشان كردند تأكيدهبر معظم انقالب نيز با ر
دوره هاي قبلي انتخابات نيز برخي افراد و نامزدها، مسائلي داشتند كه از طريق شوراي 
نگهبان به عنوان مرجع قانوني رسيدگي به شكايات انتخاباتي، پيگيري كردند و طبعا در 

  . از طريق قانوني دنبال شود اين دوره نيز مسائل بايد
به شوراي نگهبان : ايشان با اشاره به نامه آقاي موسوي به شوراي نگهبان افزودند

رهبر انقالب اسالمي با اشاره به  .شود رسيدگيشده كه با دقت به اين نامه  تأكيد
ها  هاي پشت صحنه براي به آشوب كشاندن خيابان تحريكات دشمن و برخي طراحي

جنس شما با اين گونه افراد متفاوت است و الزم : قاي موسوي افزودندخطاب به آ
  . است كارها را با متانت و آرامش پيگيري كنيد
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خرداد  22سابقه مردم درانتخابات  اي با تحسين حضور بي اهللا خامنه حضرت آيت
صحت و آرامش خوبي برگزار شد و شما  ،به ياري پروردگار انتخابات با اتقان: افزودند

  . گيري كنيد را از طريق قانوني پي نظرهم مسائل مورد 

  دعوت به راهپيمايي بدون مجوز از سوي ستاد ميرحسين موسوي
اي به وزارت كشور  با ارسال نامه خرداد 24 يكشنبه با اين حال ستاد ميرحسين موسوي

از ميدان  16خواستار مجوز براي راهپيمايي هواداران موسوي در روز دوشنبه ساعت 
راهپيمايي در تهران از . انقالب به ميدان آزادي شده بود كه با اين درخواست موافقت نشد

د ميرحسين موسوي خود شميشود، گفته  ميدان انقالب به سوي ميدان آزادي برگزار مي
موسوي وزارت كشور . پيشاپيش راهپيمايان حركت خواهد كرد و سخنران مراسم خواهد بود

   .كند تحصن مي) ره(ورت عدم صدور مجوز در مرقد حضرت امام را تهديد كرده كه در ص

در گفتگو با خبرگزاري فارس خبر برخي هم رئيس شوراي تامين استان تهران 
ها در خصوص اخذ مجوز ستاد ميرحسين موسوي از وزارت كشور براي  سايت

: و گفت راهپيمايي فردا دوشنبه هواداران وي از ميدان انقالب تا آزادي را تكذيب كرد
  .اين راهپيمايي غير قانوني است 

  خرداد 25راهپيمايي غيرقانوني 
راه پيمايي بدون مجوز قانوني موسوي و حاميانش از ميدان  1388خرداد  25عصر 

  .انقالب به سمت ميدان آزادي برگزار شد
در اين راهپيمايي كه براي اعتراض به نتيجه انتخابات باشكوه مردم ايران با مشاركت 

ميليوني محمود احمدي نژاد برگزار شده بود، ميرحسين  5/24درصدي و رأي  85
  . موسوي نيز حضور داشت

اين راهپيمايي در حالي برگزار شد كه سايت رسمي موسوي خبر لغو آن را اعالم 
وزارت كشور و استانداري و فرمانداري تهران نيز اين راهپيمايي را غير قانوني . كرده بود

  . دنداعالم كرده بو
كروبي با شركت در اين راهپيمايي هواداران خود را به آرامش و بيان و  موسوي

اما اقليتي از اين افراد در البالي صفوف . اعتراض در چارچوب قانون دعوت كردند
بدنبال اقدامات خشونت آميز، غارت اموال عمومي، تخريب مغازه ها و كتابفروشي ها و 

  . هرج و مرج  بودند



  39

در حالي كه با يك خود در اين راهپيمايي غيرقانوني حضور يافته بود، كه موسوي 
گفت از حاميان خود بلندگوي دستي با شركت كنندگان در راه پيمايي سخن مي

خواست تا آرامش خود را حفظ كنند و اعتراضات خود را فقط از طريق مجاري قانوني 
  . پيگيري كنند

به هواداران خود اعالم كرد كه حضور سيدمحمد خاتمي نيز در بيانيه اي خطاب 
كنم آرامش و متانت خود  آميز حق شما است و توصيه مي هاي مسالمت پرنشاط با روش

خواهند اعتراض  را حفظ كنيد تا بهانه به دست بدخواهان و خشونت جوياني كه مي
  . آميز شما را ديگرگونه جلوه دهند، نيفتد مسالمت

ز ما است و اگر اعتراض هست اين است كه شاهد جمهوري اسالمي ا: وي ادامه داد
ما و . زند هايي هستيم كه به اصل نظام كه محور آن مردم اند لطمه مي  ها و سياست روش

دهيم و انتظار داريم كه مطالبات  شما در اين مسير همچنان حركت خود را ادامه مي
  . ار گيردروشن جناب آقاي مهندس موسوي كه خواست همه ما است مورد توجه قر

مجيد انصاري . در اين برنامه مجيد انصاري و محمدرضا خاتمي نيز سخنراني كردند
 انكه از خيابان يادگار امام به خيابان آزادي پيوسته بود،در برخي شعارها با حامي

  . ردكميموسوي همراهي 
  .ردكميمتروي تهران نيز مسافران را در اين مسير رايگان جابجا 

  فردرحوالي ميدان آزادي چند ن شدنكشته 
خرداد تعدادي از اغتشاش گران در حوالي  25خبرگزاري ها گزارش دادند عصر 

تيراندازي كردند كه بر اثر آن مادر و  "آواي باران "خيابان آزادي به سوي مهد كودك 
دختري كه پشت درب ساختمان مهدكودك بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به 

  . شهادت رسيدند

  !زهرا رهنورد براي تقلب داليل جالب
نزديك ترين و قديمي ترين همكار سياسي و همراه انتخاباتي ميرحسين موسوي در 
گفت وگويي با شبكه ماهواره اي دولت انگليس مهم ترين داليل تقلب در انتخابات 
دهم رياست جمهوري را تشريح كرد كه اين گفتگو به جهت نوع داليلي كه در آن ذكر 

  .به يادماندني استشد 
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: زهرا رهنورد در تشريح بداهت پيروزي موسوي و وضوح تقلب در انتخابات گفت
مشخص است كه خودش مالك تشخيص نادرست اصالً يك سري نقاطي هستند كه «

مثال آذربايجان و ترك زبان ها . بودن نتايجي است كه وزارت كشور اعالم كرده است
  »(!).ارند كه به كس ديگري رأي بدهندهيچ وقت فرزند خودشان را نمي گذ

خود من لر هستم و موسوي هم بارها گفته من داماد  «: وي در ادامه اظهار داشت
بنابراين اهالي لرستان موسوي را نمي گذارند به آقاي احمدي نژاد رأي . لرستان هستم

  »(!).اين دو تا مالك است و باقي موارد هم شبيه همين است. بدهند
آقاي  با رأي آقاي موسوي در قياس«: كه پرسيد سي.بي.بيبه خبرنگار  وي در پاسخ

مستندات شما  ،احمدي نژاد بر اساس برآورد هاي شما چهار به يك بوده است
در شهرستان ها و تهران در واقع تجمع مردم حاكي از اين بود «: اظهار داشت »چيست؟

هروقت طرفداران دو . باشد كه  قابل تصوراست  كه آراي موسوي بسيار باالتر از آن
طرف حاضر مي شدند طرفداران احمدي نژاد درمقابل طرفداران موسوي در حد يك 

   ».صدم بودند
: رده گفتكميوي همچنين با اشاره به گزارش هايي كه در روز انتخابات دريافت 

ي موسوي به هاتنسب. بود 1به  5/4مرتب به ما گزارش مي شد كه نسبت حتي «
   »...داحمدي نژا

همه مي شناسند كه آنهايي كه به احمدي نژاد رأي دادند «: وي همچنين اظهار داشت
صبح  11چه تيپ خاصي هستند و اول صبح رفتند رأي خودشان را دادند و از ساعت 

تعرفه ها در دست مردم قرار نگرفت و مردم له له مي زدند براي اينكه تعرفه به ايشان 
زده  و سي دقيقه و دوازده شب هم پشت در ستاد و محل حتي تا ساعت يا. داده بشود

  ».هاي انتخابات جمع شده بودند
) سي.بي.بي(وي در پايان اين گفت و گوي زنده با شبكه ماهواره اي دولت انگليس 

ما نمي دانيم چگونه با اين صندوق ها عمل شده و رأي ها چگونه دست برده «: گفت
يا چهار به  1به  5/4بت موسوي به احمدي نژاد شده و چه بوده فقط مي دانيم كه نس
  ».باشد 5/1به  3يك يا جاهاي ديگر ممكن است مثال 

انگلستان و داليل جالب او براي  ايهاين گفتگوي همسر موسوي با شبكه ماهوار
البته در ! دشميها نقل به عنوان طنز در افكار عمومي و رسانه هاتاثبات تقلب، تا مد
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گيري اعتراضات بعد از آن، افرادي در ستادهاي انتخاباتي و شكل جريان انتخابات
سي فارسي يا .بي.بي ايهنظير شبكه ماهوار(هاي بيگانه كروبي و موسوي  با رسانه

- در اين بين، به بهانه در اختيار نداشتن رسانه، با شبكه. در ارتباط بودند) صداي امريكا
ها به عنوان اهرم فشاري بر اين شبكه عمالًد و شميالمللي تماس برقرار هاي بين

  .رفتندگميحاكميت مورد استفاده قرار 
  

  ؛ آب بر آتش فتنه انگيزان )مدظله(بيانات حكيمانه رهبرانقالب
مردم كه از وضعيت پيش آمده به خشم آمده بودند وبه عينه مي ديدند از يكسوآراي 

ور مي خواهد انتخابات آنان كه به ز ،اكثريت آنان درمعرض بي حرمتي فردي جاه طلب
قرار دارد واز سوي ديگر خانه ها و اموال عمومي آنان را توسط  ،را ابطال كند

بهمين . منتظر پاسخ رهبري و تعيين تكليف خود بودند ،شدكميطرفدارانش به آتش 
منظور با حضوري پرشكوه در بي نظير ترين اجتماع نمازگزاران جمعه پس از پيروزي 

مقام معظم رهبري ؛مي در نماز جمعه هفته بعد از انتخابات به امامتانقالب اسال
معظم له در خطبه هاي . شركت كردند)مدظله العالي(اي خامنهحضرت آيت اهللا العظمي 

ضمن دعوت مردم به آرامش و انتخابات، نماز جمعه با تشريح مسايل مربوط به 
ي معترض را به تمكين از رأي هشياري و مراقبت دربرابر فتنه هاي بيگانگان نامزدها

پايان  در و ملت و قانون و پيگيري اعتراضات خود از مجاري قانوني دعوت كردند
هشدار دادند چنانچه اين وضعيت ادامه پيدا كند اسامي و چهره هاي پشت پرده 

  . اغتشاشات را به ملت معرفي خواهند كرد
  صحبت خواهم كرد راه ديگري بروند با مردم صريح تر بخواهنداگر كساني 

اي رهبر معظم انقالب اسالمي در نماز جمعه حضرت آيت اهللا العظمي خامنه 
تاريخي و وحدت بخش تهران در سخنان بسيار مهمي، ياد خدا، اعتماد به كمك 

من ايران از ؤپروردگار و افزايش سكينه و آرامش را عامل مهم عبور سرافرازانه ملت م
ير خواندند و با تبيين صريح و روشن ابعاد مختلف سال اخ 30طوفان ها و حوادث 

حضور بي نظير و حماسي : كردند تأكيدي انتخاباتي و مسائل پس از انتخابات هاترقاب
خرداد، نمايش عظيم اعتماد و اميد و شادابي ملي، زلزله اي سياسي براي  22ملت در 

ميليون شركت  40 ي دشمنان و جشني تاريخي براي دوستان ايران و انقالب بود و همه
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نامزد  4پرشور و فهيم انتخابات، به امام و انقالب و شهدا رأي داده اند و هر  ي كننده
محترم نيز متعلق به نظام اسالمي هستند بنابراين همه بايد در چارچوب قوانين روشن 

  . مسائل را پيگيري كنند ،موجود
ا با تكبير و ابراز احساسات رهبر فرزانه انقالب اسالمي در خطبه دوم نماز كه باره

ملت، «مردم همراه شد در تبيين و تشريح مسائل گوناگون مربوط به انتخابات، خطاب به
ي هات، و نيز سران برخي دول»نامزدهاي رياست جمهوري و نخبگان، فعاالن سياسي 

  . اي مطرح كردندمستكبر غربي، مطالب جداگانه
ميليون رأي دهنده  40ران، حضور نزديك به ايشان با تجليل از ملت آگاه و مومن اي

احساس مسئوليت و روح مشاركت «خرداد، نمايش عظيم  22عزيز را در انتخابات 
حماسه پرشور اعالم دلبستگي يكپارچه مردم به نظام : مردم دانستند و افزودند» جوي

 درصدي مردم در انتخابات، نشان دهنده رحمت 85اسالمي و مشاركت بسيار كم نظير 
به ملت ايران و نظام جمهوري ) عج(و تفضل پروردگار و عنايت خاص ولي عصر

  .اسالمي است

  تعهد سياسي و احساس مسئوليت نسل اول انقالب 
جوانان سراسر » شور و شعور «حضور لبريز از  ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 

و احساس  تعهد سياسي«كشور را در انتخابات رياست جمهوري دهم، تجلي استمرار 
از اعماق دل در : نسل اول انقالب در نسل جوان امروز خواندند و افزودند» مسئوليت

  . نمكميمقابل عظمت ملت ايران و جوانانمان، ابراز تواضع 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به اختالف سليقه مردم و رأي دادن آنان به نامزدهاي 

وراي همه آراي متفاوت مردم، احساس  در: مختلف انتخابات رياست جمهوري افزودند
زن و مرد و « تعهد جمعي براي حفظ كشور و نظام موج مي زند به گونه اي كه حضور

اي ، حماسه»شهري و روستايي« و» اقوام و پيروان مذاهب گوناگون«، »پير و جوان
فراموش ناشدني رقم زده است كه براي دشمنان ايران و انقالب، زلزله اي سياسي، و 

  . راي دوستان ملت ايران در سراسر جهان، جشني واقعي و تاريخي محسوب مي شودب
خرداد را جنبش عمومي ملت براي  22ميليون نفر در انتخابات  40ايشان شركت 

با اين حركت عظيم، نظام : ابراز وفاداري به امام و انقالب و شهدا برشمردند و افزودند
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رازي، نفس تازه كرد و معناي حقيقي مردم اسالمي براي ادامه راه پيشرفت و سراف
  . ساالري ديني، به رخ بدخواهان نظام كشيده شد

  جواب ملت ايران به تبليغات مغرضانه 
ملي » اعتماد، آزادي، اميد و شادابي»حضور همراه با  ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 

نه دستگاه رسانه را در انتخابات رياست جمهوري، جواب ملت ايران به تبليغات مغرضا
اعتماد ملت به نظام، به عنوان بزرگترين : اي مستكبران دانستند و خاطرنشان كردند

خرداد، متجلي شد و دشمنان اسالم  22سرمايه جمهوري اسالمي بار ديگر در انتخابات 
نند با ايجاد شك و ترديد درباره انتخابات، اين اعتماد ملي را متزلزل كميو ايران، تالش 

ببرند كه اگر اين هدف  سؤالو با كاهش مشاركت مردم، مشروعيت نظام را زير  كنند
  . شوم محقق شود با هيچ زيان و خسارت ديگري قابل مقايسه نيست

 22ايشان با يادآوري تبليغات چند ماهه جبهه استكبار مبني بر تقلب در انتخابات 
ان در داخل تذكر دادم كه در سخنراني اول فروردين، به دوستان خوبم :خرداد افزودند

حرف دشمن درباره تقلب را تكرار نكنند چرا كه بيگانگان درصددند اعتمادي را كه 
  . ببرند سؤالنظام با مسئوالن و عملكردش در طول سي سال بدست آورده، زير 

ي كامالً آزاد و جدي نامزدها در دوران تبليغات هاترهبر انقالب اسالمي، رقاب
: هاي شفاف و صريح تلويزيون را يادآور شدند و افزودندمناظره انتخابات از جمله

نامزد محترم انتخابات، رقابت جريان هاي متعلق به نظام  4هاي شديد رقابت
ي خبيث با دروغ پردازي محض هاتي متعلق به صهيونيسهارسانهاسالمي بود اما 

  . نظام جلوه دهندها را دعوا ميان مخالفان و طرفداران كنند اين رقابتسعي مي

  نامزد  4آشنايي نزديك و شناخت 
 4با اشاره به آشنايي نزديك و شناخت وسيع خود از  ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 

يكي از نامزدها، رئيس جمهور خدوم، پركار، : نامزد انتخابات رياست جمهوري افزودند
بنده بوده است، سال نخست وزير خود  8زحمتكش و مورد اعتماد است، يكي ديگر 

نامزد ديگر فرمانده سپاه و از فرماندهان اصلي دفاع مقدس است و نامزد ديگر هم دو 
دوره رياست مجلس بوده است بنابراين همه اين آقايان از عناصر نظام و متعلق به نظام 
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ي صهيونيستي، امريكايي و هارسانههستند و رقابت آنها برخالف تبليغات خباثت آميز 
  . رقابت درون نظام است انگليسي،

رهبر انقالب اسالمي، اختالف در ديدگاه ها، جهت گيري هاي سياسي و برنامه هاي 
اين اختالف ديدگاه، اختالف نظر : نامزد انتخابات را يادآور شدند و خاطرنشان كردند 4

در درون چارچوب نظام است البته بنده برخي را براي خدمت به كشور مناسبتر مي 
نظر و تشخيص خود را براي مردم بازگو نكردم و الزم هم نبود كه مردم  دانم اما

براساس آن عمل كنند چرا كه انتخابات مال مردم است و نتيجه آن براساس تشخيص 
  .ملت رقم مي خورد

  مناظره هاي تلويزيوني ابتكاري مهم 
 هايمناظره: زودندهاي تلويزيوني را ابتكاري مهم و جالب ارزيابي كردند و افايشان، مناظره

ي انتخاباتي را هاتشفاف، جدي و صريح، خنثي كننده تبليغات بيگانگاني بود كه رقاب
  . دانستندغيرواقعي مي

اي، جديت، صراحت، مجبور شدن افراد به دفاع و حضرت آيت اهللا العظمي خامنه
ا را هپاسخگويي در مقابل سيالب نقد و انتقاد، و شفاف شدن مواضع اشخاص و گروه

هاي مردم با ديدن مناظره و ديگر برنامه: ها دانستند و افزودنداز نكات مثبت مناظره
تبليغاتي، قدرت قضاوت بدست آوردند و احساس كردند كه نظام اسالمي، اندروني و 
   .بيروني ندارد و مردم را بيگانه نمي داند و حقيقتاً براي ملت حق انتخاب آگاهانه قائل است

بيان، پرورش ذهنها و افزايش قدرت انتخاب ملت را از ديگر آثار  ايشان آزادي
مثبت مناظره ها برشمردند و با اشاره به كشيده شدن مطالب مناظره ها به خيابانها و 

يقيناً يكي از عوامل افزايش ده ميليون آراء نسبت به دوره هاي : كردند تأكيدخانه ها 
ات بود كه باعث شد ملت به عرصه قبل، مشاركت ذهني و فكري مردم در انتخاب

  . دنانتخاب بيايند، بنابراين از اين ديدگاه مناظره ها، امري مطلوب بشمار مي آي

  ادامه مناظره ها در سطوح مديريتي 
ادامه مناظره ها در سطوح مديريتي را خوب و  ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 
ات منفي مناظره ها، آنها را ادامه بايد با حذف عيوب و نك: ضروري دانستند و افزودند

  . داد تا همه افراد و مسئوالن خود را در معرض نقد و انتقاد و پاسخگويي ببينند
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  تخريب و سياه نمايي
رهبر انقالب اسالمي، در تبيين نكات منفي مناظره ها، به ايجاد كدورت و كينه، تكيه بر 

شدن طرفين مناظره اشاره  شايعات، ضعف جنبه منطقي مباحث و احساساتي و عصباني
برخي مواقع مناظره ها  متأسفانه: كردند و با ابراز ناخرسندي از اين عيوب افزودند

نمايي افراطي خدمات دولت فعلي و در مقابل، رد و به سياهكميحالت تخريبي پيدا 
نمايي عملكرد دولتهاي قبلي كشيده مي شد و در ميان طرفداران نامزدها التهاب و سياه

  . ردكميگراني ايجاد ن
  مقصر بودن دو طرف مناظره ها 

: با اشاره به مقصر بودن دو طرف مناظره ها افزودند ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 
و  هاتيك طرف به رئيس جمهور قانوني كشور، صريحترين و خجالت آورترين اهان

رئيس جمهور متكي  هاي جعلي براي دولت،كرد و با پخش كارنامهرا بيان مي هاتتهم
ناميد و اخالق و قانون و انصاف را زير پا به آراي مردم را دروغگو، خرافاتي و رمال مي

ساله انقالب را  30گذاشت و طرف ديگر هم، با اقداماتي مشابه، كارنامه درخشان مي
 سؤالاند زير داد و شخصيتهايي كه عمرشان را در راه نظام صرف كردهكمرنگ جلوه مي

  . كردع قانوني اثبات نشده است بيان ميرد و اتهاماتي را كه در مراجبمي
رهبر انقالب اسالمي، با انتقاد از طرح مباحثي درباره فساد مالي اطرافيان آقاي هاشمي 

البته كسي، خود اين آقايان را به فساد مالي متهم : رفسنجاني و آقاي ناطق نوري افزودند
مورد بستگان آنها نيز دارد نبايد قبل از اثبات در مراجع نكرد اما هر كس هر ادعايي در 

بيان كند، چرا كه اينگونه اقدامات در جامعه و بويژه در  هارسانهو مجاري قانوني، در 
  . ندكمياذهان جوانان، تلقي نادرست ايجاد 

ساله خود از آقاي هاشمي رفسنجاني و  50ايشان با اشاره به شناخت بيش از 
آقاي هاشمي رفسنجاني در دوران مبارزه با : انقالب و نظام افزودندخدمات وي به 

رژيم ستم شاهي از اصلي ترين و جدي ترين افراد نهضت و بعد از انقالب هم از 
ترين شخصيتهاي همراه امام بوده و بارها تا مرز شهادت پيش رفته است ضمن مؤثر

  . رهبري بوده استاينكه پس از رحلت امام بزرگوار هم، تا امروز در كنار 
آقاي هاشمي قبل از انقالب، اموال خود را صرف : رهبر انقالب اسالمي افزودند

ي فراوان، در هاترد و در سي سال اخير هم با به عهده گرفتن مسئوليكميمبارزه 
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ترين مقاطع در خدمت انقالب و نظام بوده و هرگز از انقالب براي خودش، حساس
  . دم بايد به اين حقايق توجه داشته باشندمالي نياندوخته است و مر

  نظر رئيس جمهور به نظر بنده نزديكتر است 
در عين حال به اختالف نظر طبيعي خود با آقاي  ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 

اين اختالف نظر طبيعي : هاشمي رفسنجاني در موارد متعدد اشاره كردند و افزودند
  . ند و به گونه اي ديگر فكر كننداست و مردم نبايد دچار توهم شو

اختالف نظرهاي  84ميان آقاي هاشمي و رئيس جمهور نيز از سال : ايشان افزودند
متعددي درباره مسائل خارجي، نحوه اجراي عدالت اجتماعي و برخي مسائل فرهنگي 

  . وجود دارد كه البته نظر رئيس جمهور به نظر بنده نزديكتر است
ي خدوم انقالب هاتآقاي ناطق نوري را نيز جزو شخصرهبر انقالب اسالمي، 

  .دانستند و افزود در دلبستگي آقاي ناطق به نظام و انقالب هيچ شكي وجود ندارد
مجدد بر لزوم بر طرف شدن آسيبهاي  تأكيدبا  ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 

دادم چون مي  مناظره اعالم كردند در همان ايام بعد از مناظره به رئيس جمهور تذكر
  . دانستم ترتيب اثر مي دهد

  مبارزه جدي و پيگيري با فساد مالي 
اگر : ايشان، با تكرار موضع نظام درباره مبارزه جدي و پيگيري با فساد مالي افزودند

فساد اقتصادي در كشور نبود چند سال قبل نامه هشت ماده اي به روساي سه قوه 
ري اسالمي از سالم ترين نظام هاي سياسي ـ اما بدون ترديد جمهو. ارسال نمي شد

اجتماعي دنياست و نبايد به استناد مراكز و مراجع صهيونيستي، كشور را به فساد متهم 
  .ببريم سؤالكنيد و يا در زمينه فساد مالي اشخاص و مسئوالن را بي جهت زير 

  خرداد حماسه اي تاريخي و جهاني 22
ملت : ن بخش از سخنانشان خاطر نشان كردندرهبر انقالب اسالمي در جمع بندي اي

خرداد حماسه اي تاريخي و جهاني آفريد اما برخي از دشمنان تالش  22عزيز ايران در 
نند اين پيروزي مطلق نظام را به شكست ملي تبديل كنند و با مشكوك و قابل كمي

اين ملت ترديد جلوه دادن انتخابات نگذارند باالترين نصاب مشاركت جهاني به نام 
  . ان اين واقعيت را تغيير دادتوميثبت شود كه البته ثبت شده است و ن
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  چهار نامزد در درون جبهه انقالب 
اي، در ادامه جمع بندي اين بخش از سخنان خود حضرت آيت اهللا العظمي خامنه

همه كساني كه به يكي از چهار نامزد محترم رأي داده اند در : خطاب به ملت افزودند
ن جبهه انقالب و متعلق به نظامند و انشاء اهللا از اجر الهي برخوردارند به همين درو

ميليون رأي دارد نه بيست و چهار و نيم ميليون رأي  40علت بايد گفت خط انقالب، 
  .كه متعلق به رئيس جمهور منتخب است

ان كردند مردم البته اطمينان دارند اما برخي طرفدار تأكيدرهبر انقالب اسالمي 
نامزدها هم اطمينان داشته باشند كه نظام جمهوري اسالمي اهل خيانت در آراي مردم 
نيست و ساز و كارهاي قانوني انتخابات در كشور ما اجازه تقلب نمي دهد آن هم 

  . تقلب در حد يازده ميليون رأي

  مجاري قانوني  تنها مسير رسيدگي به شبهات 
 تأكيددر عين حال به شوراي محترم نگهبان : دندافزو ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 

شده كه به مستندات ارائه شده از جانب كساني كه شبهه دارند حتما رسيدگي شود و 
  . اگر در مواردي نياز به باز شماري صندوقها بود با حضور نمايندگان نامزدها انجام شود

 تأكيدخواندند و  ايشان مجاري قانوني را تنها مسير رسيدگي به شبهات مطرح شده
بنده زير بار بدعتهاي غيرقانوني نمي روم چرا كه در هر انتخاباتي طبعا برخي : كردند

برنده نيستند و اگر امروز چارچوبهاي قانوني شكسته شود در آينده نيز هيچ انتخاباتي 
  . مورد اعتماد نخواهد بود و مصونيت نخواهد داشت

شاره به كامل بودن قانون رسيدگي به اي، با احضرت آيت اهللا العظمي خامنه
قانون همانطور كه به نامزدها حق نظارت و شكايت داده، : شكايات انتخاباتي افزودند

راه رسيدگي به شكايات را هم مشخص كرده است و همه كارها بايد براساس روال 
  . درست قانوني انجام شود

  لحظه حساس تاريخي براي كشور 
در ادامه خطبه دوم خطاب به سياسيون، نامزدها و  ايمنهخاحضرت آيت اهللا العظمي 

امروز يك لحظه حساس : گردانندگان احزاب و جريانهاي سياسي خاطر نشان كردند
تاريخي براي كشور است و نگاهي به وضع دنيا، خاورميانه، كشورهاي همسايه و 
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، بنابراين ند كه در نقطه تاريخي قرار داريمكميهمچنين وضع اقتصادي جهان ثابت 
  . همه وظيفه داريم كه در اين مرحله تاريخي هوشيار و دقيق باشيم و اشتباه نكنيم

بر اينكه مردم در قضيه انتخابات حقا و انصافا به بهترين وجه به  تأكيدايشان با 
سياسيون و كساني كه به نحوي مرجعيتي براي بخشي : وظيفه خود عمل كردند افزوند

بايد خيلي مراقب رفتار و گفتار خود باشند زيرا با اندكي افراط  از افكار عمومي دارند
گري آنها، دامنه افراط گري در بدنه مردم به مراحل حساس و خطرناكي خواهد رسيد 

  . كه خود آنها نيز نخواهند توانست ابعاد آنرا جمع كنند
يگران رهبر انقالب اسالمي با اشاره به اينكه هر حركت افراطي، به افراطي گري د

اگر نخبگان سياسي بخواهند قانون را زير پا بگذارند، : كردند تأكيددامن خواهد زد 
  . خواسته يا ناخواسته، مسئول خونها، خشونتها و هرج و مرج ها خواهند بود

  همه بايد قانون را فصل الخطاب بدانند 
ادران به همه اين دوستان قديمي و بر: اي افزودندحضرت آيت اهللا العظمي خامنه

نم با سعه صدر برخود مسلط باشند و دستهاي دشمن و گرگهاي گرسنه و كميتوصيه 
كمين كرده را كه امروز بتدريج نقاب ديپلماسي را كنار زده اند ببينند و از آنها غفلت 

  .نكنند
بر اينكه اين آقايان بايد به مسئوليت كارهاي خود در نزد خداوند فكر  تأكيدايشان با 
برادران، آخرين وصاياي امام بزرگوار را به ياد بياوريد كه مي : نشان كردندكنند خاطر 

  . گفت همه بايد قانون را فصل الخطاب بدانند
  نه در كف خيابانها  ،صندوق هاي رأي

رهبر انقالب اسالمي حل و فصل همه اختالفات را در سر صندوق رأي، فلسفه 
ات براي اين است كه در صندوق هاي انتخاب: انتخابات خواندند و خاطر نشان كردند

  . رأي معلوم شود كه مردم چه مي خواهند نه در كف خيابانها
اگر قرار باشد بعد از هر انتخابات، : كردند تأكيد ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 

آنهايي كه رأي نياورده اند اردوكشي خياباني كنند و در مقابل اين حركت، كساني هم 
چرا انتخابات برگزار اصالً د طرفدارانشان را به خيابانها بكشانند پس كه رأي آورده ان
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مي شود؟ ضمن آنكه مردم چه گناهي كرده اند كه بايد به علت اين كارهاي ما، از 
  . كسب و كار و زندگي خود باز بمانند

  تروريستي تجمعات خياباني بهترين پوشش براي تروريستهاي نفوذي و ضربه هاي 
ره به اينكه تجمعات خياباني بهترين پوشش براي تروريستهاي نفوذي و ايشان با اشا

اگر در اين تجمعات اقدام تروريستي انجام شود : ضربه هاي تروريستي است افزودند
مسئوليت آن باكيست؟ مسئوليت همين افرادي كه از مردم عادي و بسيج در روزهاي 

را مي دهد؟ محاسبه و گذشته جان باخته اند با كيست و چه كسي جواب آنها 
  پاسخگويي در قبال واكنشهاي احساسي در مقابل ترورها با چه كسي است؟ 

رهبر انقالب اسالمي با انتقاد شديد از برخي وقايع روي داده در كوي دانشگاه تهران 
اينكه بروند در كوي دانشگاه و جوان دانشجوي مومن و حزب اللهي را : خاطر نشان كردند

  . ندكميهبري مورد تهاجم قرار دهند دل انسان را واقعا خون آنهم با شعار ر

  مسئوليت تبعات و هرج و مرج 
با اشاره به اينكه زورآزمايي خياباني بعد از انتخابات  ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 

از : كردند تأكيددر واقع به چالش كشيده شدن اصل انتخابات و مردم ساالري است، 
اين روش غلط خاتمه دهند كه اگر خاتمه ندهند مسئوليت تبعات و همه مي خواهم به 

  . هرج و مرج آن، بعهده آنها خواهد بود
ان اهرم فشار بر ضد نظام توميبرخي ها بدانند كه با حركات خياباني ن: ايشان افزودند

بوجود آورد و مسئوالن را وادار كرد تحت عنوان مصلحت زير بار خواسته هاي آنها 
  . را كه تن دادن به مطالبات غير قانوني زير فشار، شروع نوعي ديكتاتوري استبروند چ

اينگونه تصورات و محاسبه ها، اشتباه است : رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند
و اگر اين تصورات غلط، عواقبي هم پيدا كند مستقيما متوجه فرماندهان پشت صحنه 

  . را در وقت الزم خواهند شناختخواهد بود كه اگر ضروري شد مردم آنها 
ايشان با دعوت از همه دوستان و برادران براي برادري و تفاهم و رعايت قانون 

راه قانون و راه محبت و صفا باز است و اميدوارم همه در اين راه حركت كنند : افزودند
ميليوني مردم را گرامي بدارند و اجازه ندهند دشمن اين جشن  40و جشن پيروزي 

  . رگ را خراب كندبز
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رهبر انقالب اسالمي در عين حال هشدار دادند اگر كساني بخواهند راه ديگري 
  . بروند آنوقت من خواهم آمد و با مردم صريح تر صحبت خواهم كرد

  طمع دشمنان 
در ادامه مباحث مربوط به انتخابات به مواضع  ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 

قبل از شروع : يي و امريكا اشاره كردند و افزودندمقامات برخي كشورهاي اروپا
ي غربي و دولتمردان آنها تالش براي ايجاد ترديد در هارسانهانتخابات، جهت گيري 

ميليوني  40انتخابات و زمينه سازي بمنظور حضور كمرنگ مردم بود اما حضور عظيم 
نها فهماند كه سرفصل و مقامات غربي را شوكه كرد و به آ هارسانهمردم در انتخابات، 

جديدي در مسايل مربوط به جمهوري اسالمي ايران بوجود آمده است كه چاره اي جز 
  . پذيرش آن ندارند

 ها و مسايل پيش آمده بعد از انتخاباترهبر انقالب اسالمي با اشاره به برخي اعتراض
وج در چنين شرايطي برخي مقامات غربي فرصت را مغتنم شمردند تا م: افزودند

  . سواري كنند و لحن آنها نيز تغيير كرد و بتدريج نقابها كنار رفت
از اوايل هفته تعدادي از سران : خاطرنشان كردند ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 

دولتها و وزيران خارجه غربي موضع گيري كردند و دشمني خود را با نظام اسالمي 
  . ودنشان دادند كه از همه خبيث تر دولت انگليس ب

ايشان با اشاره به نقل قولي از برخي مقامات امريكايي مبني بر اينكه ما منتظر چنين 
اين سخنان در حالي بيان مي شود : روزهايي بوديم كه مردم به خيابانها بريزند افزودند

كه از آن طرف نامه مي نويسند و ابراز عالقه براي روابط و اظهار احترام به جمهوري 
  ، كدام را بايد باور كرد؟ نندكمياسالمي 

همزمان در داخل كشور هم، عوامل اين : رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند
 ،غارت اموال عمومي و مردم ،آتش سوزي ،عناصر خارجي بكار افتادند و خط تخريب

و سلب امنيت مردم شروع شد كه البته اين تخريبها ارتباطي به مردم و حاميان نامزدها 
مربوط به بدخواهان ملت ايران و مزدوران و دست نشاندگان سرويس هاي  ندارد بلكه

  . جاسوسي غرب و رژيم صهيونيستي است
اين وضعيت دشمنان را به طمع انداخت : افزودند ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 

انند همچون برخي كشورهاي كوچك با چند ده توميو تصور كردند كه در ايران هم 
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ك سرمايه دار صهيونيست، انقالب مخملي كنند اما مشكل اصلي اين ميليون دالر ي
  . دشمنان نادان اين است كه هنوز هم ملت ايران را نشناخته اند

آنچه در اين ميان از همه زشت تر بود دلسوزي مقامات : ايشان خاطرنشان كردند
كه در  امريكايي براي حقوق بشر و ادعاي سخت گيري بر مردم ايران بود اما كساني

افغانستان و عراق آن جنايات را به وجود آورده اند و از رژيم ظالم صهيونيستي حمايت 
  زنند؟ نند، چگونه دم از حقوق انسان ميكميمادي و سياسي 

با يادآوري اقدام دولت دموكرات كلينتون در قتل  ايخامنهحضرت آيت اهللا العظمي 
شما كه بيش از هشتاد زن، : ديان افزودندووعام بيش از هشتاد نفر از وابستگان فرقه دا

  مرد و كودك را زنده زنده در آتش سوزانديد، اصوالً حقوق بشر را مي فهميد؟ 
بر اينكه جمهوري اسالمي ايران پرچمدار حقوق انسان و دفاع از  تأكيدايشان با 

مسئوالن و : مظلومان است و نيازي به نصيحت غربي ها ندارد، خاطرنشان كردند
  . استمداران اروپايي و امريكايي قدري شرم و حيا كنند و از اين كارها دست بردارندسي

رهبر انقالب اسالمي در بخش پايان خطبه دوم نماز جمعه خطاب به حضرت 
اي سيد و موالي ما، ما آنچه را الزم بود انجام داديم و آنچه را : فرمودند) عج(وليعصر 

جان ناقابل و اندك آبروي خود را در كف دست  ما. بايد گفت، گفتيم و خواهيم گفت
گرفته ايم و آن را در راه انقالب و اسالم فدا خواهيم كرد، ما اين راه را با قدرت ادامه 

  .خواهيم داد و شما كه صاحب حقيقي اين انقالب و كشور هستيد براي ما دعا كنيد
لمان ايران را دار ملت مسقلوب جريحه ؛همچون آبي بر آتش) مدظله(پيام رهبر 
ي برجسته سياسي و حمايت اكثريت قاطع ملت و شخصيتهابا اعالم . جال بخشيد

ارگانهاي رسمي؛ احزاب و  نهادها و علمي؛ مراجع تقليد؛ روساي قوا و نظامي و
- صف -فرمايشات ايشان از بيانات معظم له و اعالم تمكين از. ..جريانهاي سياسي و

باعدم . شبهات و القائات پيش آمده روشن گرديدبرخي  هاي جديد آغاز شد وبندي
عدم مراجعه به شوراي  قانون و تمكين ميرحسين موسوي به فرمايشات رهبري و

 موسوي و از بدنبال آن حمايت برخي از اعضاي مجمع روحانيون مبارز نگهبان و
 ادامه اعتراض شدگان حوادث اخير وهاي مجدد به بهانه بزرگداشت كشتهبيانيه صدور

غيرحزبي  اكثريت هواداران مردمي و ؛ابطال انتخابات بر تأكيد به نتايج انتخابات و
عدم حضور خود در اجتماعات  با شدند و متوجه اصل ماجرا ميرحسين موسوي نيز
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صحنه خالي به دست بازيگرداناني افتاد كه نه براي انتخابات بلكه با  ؛مورد دعوت وي
  . يدان آمده بودندهدفي بزرگتر يعني سقوط نظام به م

  اظهارات گستاخانه نخست وزير انگليس
خبرگزاري رويترز گزارش داد، وزارت امور خارجه انگليس امروز جمعه در پي 
اظهارات مقام معظم رهبري درباره دخالت اين كشور در موضوع انتخابات اخير رياست 

وي در مورد جمهوري، رسول موحديان فرستاده ايران در لندن را فرا خواند و از 
  . اظهارات رهبري توضيح خواست

گوردون براون نخست وزير انگليس نيز در يك كنفرانس خبري كه بدنبال اجالس 
اتحاديه اروپا در بروكسل برگزار شد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري به خبرنگاران 

مورد انگليس تا امروز در مورد انتخابات ايران محتاط بود و نخواست در «: گفت
   ».موضوعات داخلي ايران دخالت نمايد

ما خواستيم حقوق مردم ايران براي « :براون در ادامه اين كنفرانس خبري گفت
   ».انتخاب هر كسي كه مورد قبول آنهاست را رعايت كنيم

اتحاديه اروپا، در انتقاد ) اعضاي( ما امروز با ديگران هستيم، شامل كل« :وي افزود
   ».نت، در انتقاد از توقيف مطبوعاتاز استفاده از خشو

اكنون نوبت ايران است كه به جهان نشان دهد « :نخست وزير انگليس در ادامه گفت
المللي باشد و  خواهيم كه ايران بخشي از جامعه بين انتخابات سالم بوده يا خير؟ ما مي

وانند به اين ت منزوي نباشد، اما اين موضوع را بايد ايران ثابت نمايد كه آيا آنها مي
   ».حقوق اوليه احترام بگذارند يا خير

  
  !عبور جريان فتنه از چارچوب نظام

  خرداد 30 در اغتشاش
علي رغم آنكه رهبر معظم انقالب معترضان را به پيگيري مطالبات خود  از راههاي 
قانوني فراخوندند، اما اقدامات بعدي فتنه گران نشان داد كه آن ها مايل به حركت در 

  .رچوب نظام اسالمي نيستندچا
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مير حسين موسوي اعالم نمود كه راهپيمايي اواخر هفته نخست پس از انتخابات، 
با حضور موسوي، كروبي و خاتمي طبق برنامه از ميدان  1388خرداد 30 در روز شنبه

هاي شخصي خود  موسوي و كروبي در صفحه. شود انقالب تا ميدان آزادي برگزار مي
. م نمودند كه تحت هيچ شرايطي اين راهپيمايي لغو نخواهد شددر فيس بوك اعال

كروبي اعالم كرد كه تجمع شنبه به هيچ عنوان لغو نخواهد شد، حتي به سايت اعتماد 
توانند هر لحظه سايت را  ملي اعتماد نكنيد كه بسياري از گردانندگانش در زندانند و مي

گيرد و هدف از اين  ظهر صورت ميازبعد  7تا  4از ساعت اين راهپيمايي . هك كنند
  . گيري مطالبات قانوني و تداوم اعتراض مدني اعتراض كنندگان است راهپيمايي پي

در اين ميان مجمع روحانيون مبارز نقش كليدي و حساسي را برعهده گرفت و آن 
درخواست راهپيمايي براي روز ) 26/3/88(هنگامي بود كه اين مجمع روز سه شنبه 

از ) 1360در سال منافقين مصادف با سالروز آغاز حركت تروريستي (خرداد  30شنبه 
اين در حالي بود كه . ميدان انقالب تا ميدان آزادي را به فرمانداري تهران ارسال نمود

ها از برگزاري نمازجمعه تهران به امامت حضرت آيت اهللا  روز قبل از آن خبرگزاري
  . اي خبر داده بودند العظمي خامنه

ر حالي كه انتظار مي رفت گروهها و جريانهاي سياسي نيز همسوي با ملت به د
استقبال رهنمودهاي حكيمانه رهبر معظم انقالب روند و تا برگزاري نمازجمعه و 
استماع سخنان ايشان از هرگونه اقدام نسنجيده دوري نمايند، وليكن مجمع روحانيون 

فرداي برگزاري  -پيش براي روز شنبه مبارز در اقدامي مشكوكانه و پرابهام، پيشا
  . درخواست راهپيمايي نمود –نمازجمعه 

داد و اين بار بازيگري پخش اين خبر از شكل گيري سناريويي جديد خبر مي
هاي صحنه گروهي شده بود كه خود را وابسته به خط امام و نزديكترين گروه به انديشه

كيد بر أمجمع روحانيون اين بار ضمن تاد خرد 28شنبه  5روز . نمودمعرفي مي) ره(امام
درخواست پيشين، با گسترش سطح آن، براي برگزاري راهپيمايي و تجمع در شهرها و 

اين اقدام كه توسط كارشناسان سياسي . ميادين سراسر كشور درخواست مجوز نمايد
ب اقدامي فتنه انگيزانه و به قصد تحت الشعاع قرار دادن سخنان رهبري معظم انقال

در كارنامه مجمع مدعي خط امام  متأسفانهشد، جمعه تهران ارزيابي مي اسالمي در نماز
  .و واليت مطلقه فقيه، ثبت گرديد
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 هاي امام خويش گوش نسپرده و عمالًبه توصيه »!اين دوستان قديمي« متأسفانهاما 
د كيأندانسته و بر تداوم راه خطاي خويش ت "الخطاب فصل"رهنمودهاي ايشان را 

رفت بعد از ظهر جمعه خبر لغو تجمع غيرقانوني  نمودند و در حالي كه انتظار مي
مجمع روحانيون مبارز در صدر خبرها قرار گيرد، سكوت معنادار اين مجمع، دل ملت 

و با وجود اينكه رهبر معظم انقالب در سخناني صريح و روشن، . مسلمان را به درد آورد
زورآزمايي و "به حركت در مسير قانوني و خودداري از  معترضان به نتيجه انتخابات را

، مجمع روحانيون مبارز تا ساعات پاياني منتهي به ندتوصيه كرده بود "اردوكشي خياباني
  .تالشي براي لغو اين برنامه نكرد)  خرداد 30(اين تجمع غيرقانوني در روز شنبه

ر قانوني در روز شنبه مجمع روحانيون مبارز در حالي بر برگزاري اين اجتماع غي
هاي سياسي و مذهبي هم  گيري و هشدار آشكار شخصيت اصرار داشت كه حتي موضع

اين در حالي بود كه . نتوانست مجمع روحانيون را از برگزاري اين مراسم منصرف كند
هايي درباره  زني ها تبديل شد، گمانه از صبح روز شنبه كه اين موضوع به خبر اول سايت

اين راهپيمايي نيز در كنار آن خودنمايي كرد، اما با گذشت چند ساعتي از  احتمال لغو
  .ها، خبري از تصميم مجمع به گوش نرسيد زني اين گمانه

هاي معترضان خياباني خود را به مردم  اين بالتكليفي تا آنجا پيش رفت كه سرشاخه
لناك ديگري شد د و خيابان آزادي در حال آماده شدن براي ثبت رويداد هودننشان دا

  .كه همانند روزهاي گذشته آرامش و امنيت را از مردم بگيرد
چنان  برانگيز دبير اين تشكل همل اؤبرخالف اعتقاد برخي از اعضاي مجمع، تعلل س

ها آشوبگران آرايش نهايي خود را براي زدن  ادامه يافت تا اينكه بنابر برخي گزارش
در اين هنگام بود كه ناگهان خبري . دهند صورت رديگري بر پيكره امنيت شهي ضربه

راهپيمايي امروز مجمع روحانيون لغو «: ها نشست ها و خبرگزاري فوري بر پيشاني سايت
ها، دبير مجمع روحانيون مبارز،  ، اين عنوان خبري بود كه با امضاي موسوي خوئيني»شد

اما . خبري شدهاي  گيري آشوب ديگري در تهران، راهي خروجي سايت در آستانه شكل
  .ديگر دير شده بود چرا كه همه چيز براي خلق يك شرايط غيرعادي مهيا گرديده بود

بدون  خرداد30تعلل چند ساعته و مشكوك دبير مجمع روحانيون در لغو راهپيمايي 
روز ناديده آن هاي  توان در شكل گيري آشوب وجود كوچكترين توجيه را هرگز نمي



  55

 در پيشگاهها، خاتمي و ديگر اعضاي اين مجموعه را  ينيتعللي كه موسوي خوئ. گرفت
  .و عموم ملت مسئول نمودباختگان  شدگان، مجروحين و مال هاي كشته خانواده

ها معطل امضاي موسوي  تجمع غيرقانوني مجمع روحانيون كه ساعتبيانيه لغو 
بار مسئوليت و  ها ماند، را شايد بتوان تالشي تلقي كرد براي خالي كردن شانه از  خوئيني

  .پيامدهاي آشوبي كه خيابان آزادي را در خود فرو برد
، درحالي كه وزارت كشور هرگونه تجمع حاميان ميرحسين 1388خرداد  30 

موسوي در ميدان انقالب و راهپيمايي آنان به سوي ميدان آزادي را ممنوع و غيرقانوني 
از موسوي دست به تجمع غيرقانوني گران كه به بهانه حمايت اغتشاش  اعالم كرده بود، 

با پرتاب سنگ به مردم عادي و تخريب   زده و قصد ورود به خيابان آزادي را داشتند، 
حاميان   به گزارش ايرنا،   . اموال عمومي باعث رعب و وحشت در ميان مردم شدند

موسوي در حوالي خيابان اسكندري با پرتاب سنگ به مردم عادي موجبات رعب و 
  . آنان را فراهم كردند وحشت

   تالش آشوبگران براي حمله به پايگاه بسيج مقداد*
در خيابان آزادي   رسيد،  نفر مي 300جمعي از اغتشاشگران كه تعدادشان به حدود 

اين گزارش حاكي است، . در حال حركت به سمت پايگاه بسيج ناحيه مقداد بودند
به همراه داشته و حتي   ساز است،  دستآشوبگران كوكتل مولوتف كه از مواد محترقه   

     . كردند برخي از آنها سالح گرم نيز حمل مي
  طرفداران موسوي، مسجد لوالگر در خيابان آذربايجان را به آتش كشيدند *

ها با آنها همراه شده  حاميان ميرحسين موسوي كه اراذل و اوباش و برخي گروهك
رغم   به  به گزارش فارس،   . جان را به آتش كشيدندمسجد لوالگر در خيابان آذرباي  بودند، 

اما موسوي اين   اينكه مجمع روحانيون مبارز تجمع خود را هرچند ديرهنگام لغو كرد، 
ها بهانه داد تا مردم را  قانوني را لغو نكرد و تنها به اراذل و اوباش و گروهك تجمع غير

ع غيرقانوني به عنوان حمايت از افرادي در اين تجم. مورد آزار و اذيت قرار دهند
هاي تروريستي و اراذل و اوباش مشاهده  موسوي و در كنار آنها عناصر گروهك

اراذل و اوباش و حاميان    . شدند با حمله به اموال عمومي درصدد آشوب برآمدند مي
آتش زدن خودروهاي   ها،  و غارت مغازه  هاي تروريست به تخريب موسوي و گروهك

  . ها و حمله به عابران مبادرت كردند انكمردم و ب
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عناصر مزدور و وابسته بيگانه كه هدفي جز انتقام از نظام جمهوري اسالمي و ضربه 
زدن به انقالب را در سر نداشتند با عدم پشتيباني جمعيتي كه در روزهاي قبل با توجيه 

لي وعدم تقلب در انتخابات تحريك شده و به ميدان مي آمدند با ديدن عرصه خا
با نهايت توان آنچه را كه در طي سي سال گذشته در سر  ؛حمايت هواداران حضور و

 كشتار مردم بيگناه؛ حمله مسلحانه به مراكز. مي پروراندند به منصه ظهور گذاشتند
 نظامي و پايگاههاي بسيج؛ آتش زدن مسجد وكشته و زخمي كردن نمازگزاران؛ ترور

بالفاصله فيلمبرداري و ارسال آن از  ر كوچه و خيابان وشده مردم عادي د ريزيبرنامه
شدن صفوف  جدا بعد ازاز جمله اقداماتي بود كه  ...طريق اينترنت به سراسر جهان و
  .مردم عادي از آنها صورت گرفت

  تهران خرداد 30هاي  مجروح در پي آشوب 100كشته و  10 
هاي  ه و سالح گرم در آشوبحضور عوامل تروريستي و استفاده آنها از مواد منفجر

هاي منجر  در آشوب متأسفانهاي كه  ديروز خيابان انقالب ـ آزادي محسوس بود بگونه
  . نفر مجروح و مصدوم شدند 100نفر از هموطنانمان كشته و بيش از  10به درگيري، 

گو بـا خبرنگـار واحـد مركـزي      سردار رادان جانشين فرماندهي نيروي انتظامي در گفت
اشاره به اينكه نيروي انتظامي طبـق دسـتور بـراي پراكنـده كـردن آشـوبگران از        خبر با
وجـود اشـرار و عناصـر نفـوذي     «: گونه سالح گـرم اسـتفاده نكـرده اسـت افـزود      هيچ

هاي ترويستي در داخل جمعيت و استفاده آنـان از انـواع سـالح گـرم و سـرد       گروهك
  1».هاي ديروز است عامل اصلي تلفات آشوب

  )ره(ر حرم حضرت امام انفجار د
خرداد نيز يك تروريست تالش كرده بود در مرقد 30ساعتي قبل از آغاز اغتشاشات 

گذاري كند كه با هوشياري ماموران امنيتي نتوانست وارد مرقد  اهللا بمب مطهر امام روح
امام شود اما مواد همراه خود را منفجر كرد كه در نتيجه چند نفر از زائران و شيفتگان 

  . ام راحل مجروح شدند و فرد تروريست نيز به هالكت رسيدام
  در صف فتنه گران ؛روحانيون مبارز مجمع

در خيابان آزادي و ميدان ) 30/3/88(سه روز پس از آنكه اغتشاشات خياباني روز شنبه
صادر ديگر اي  رفت، بنام مجمع روحانيون مبارز بيانيه انقالب رو به سوي آرامش مي

                                                 
 31/3/1388واحد مركزي خبر،  -  1
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كه به هيچ وجه با سياق  -ن ضمن به كار بردن عبارات تند عليه نظام گرديد كه در آ
برند سازگار نيست و حتي كامال در نقطه مقابل  عباراتي كه موافقان يك نظام به كار مي

  . خورد عبارات عجيبي به چشم مي -آن قرار دارد 
  گرفته لقب "شهيد "ها  شده همه كشته ءاين بيانيه مجمع روحانيون بدون استثنا در

اند و به  بودند، در حالي كه فقط تعدادي از آنان كه عناصر نيروي انتظامي و بسيجي بوده
در اين بيانيه بدون استثنا از همه .  باشند اند، شهيد مي مقابله با آشوب طلبان پرداخته

در دو جاي بيانيه به . ندو خواستار آزادي فوري آنان شد ،هاي حادثه دفاع شده زنداني
كه به معناي نظام جمهوري اسالمي است تاخته شده وآن را   »حكومت«مطلق به  طور

  . معناي نامردمي همان نامشروع بودن است اند كه طبعاً لقب داده »غيرمردمي«

  ماهيت اغتشاشگران 
منوچهر متكي وزير امورخارجه كشورمان بعد از اغتشاشات فوق با احضار سفراي 

ارجه و تشريح برنامه هايي كه برخي كشورهاي كشورهاي خارجي به وزارت امورخ
قبل از برگزاري انتخابات به اجرا در آورده  ي ها اروپايي و ديپلماتهاي خارجي درهفته

  . بودند پرده از ماهيت عوامل اصلي برداشت
انگليس در سه : ها در انتخابات ايران گفت متكي با اشاره به مداخالت انگليسي

وي .و امنيتي از مدتها پيش انتخابات ايران را هدف گرفته بود اطالعاتيسطح رسانه اي، 
نخستين خطي كه آنها درپيش گرفتند تحريم انتخابات و القاي آن در داخل ايران : افزود

  . بود تا كسي مشاركت نكند
ها اعزام مسافراني بود كه با اهداف خاص  اقدام دوم انگليسي: وي درادامه گفت

ران مي آمدند؛ تعداد اين مسافران به حدي افزايش يافت كه اطالعاتي و امنيتي به اي
 747وئينگ بلندن به يك هواپيماي جمبوجت  -پرواز معمولي و كوچك خط تهران 

ديگر بايد : وزير امور خارجه كشورمان خطاب به مسئوالن انگليسي گفت. تبديل شد
ند كميي و غروب ناين جمله را فراموش كنيد كه خورشيد نمي تابد مگر براي امپراتور

وي با انتقاد از اظهارات اخير مقامات فرانسه درباره . مگر براي امپراتوري انگليس
كوتوله هاي سياسي فرانسه رنسانس اين كشور : انتخابات رياست جمهوري ايران گفت

متكي با اشاره به وقايع اخير و برخي اغتشاشاتي كه پس از . را به حراج گذاشته اند
ست جمهوري به وجود آمده است از سفراي خارجي خواست تحليل هاي انتخابات ريا
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وي بر خدشه ناپذير بودن . درستي از اوضاع ايران به كشورهاي خود مخابره كنند
ساالر ديني كشورمان وجود  انتخابات در ايران به سبب سازوكارهايي كه در نظام مردم

كشورها كه اظهارات مداخله  ي غربي و مسئوالن اينهارسانهو از برخي  تأكيددارد 
رئيس دستگاه ديپلماسي كشور با اشاره به اخباري كه . كرد انتقادجويانه اي داشته اند 

درباره انتخابات ) وزارت دفاع امريكا(شبكه تلويزيوني فاكس نيوز وابسته به پنتاگون 
ند مدعي توانوازد نمياي كه همواره بر طبل جنگ ميشبكه: ند افزودكميايران منتشر 

اي آشوبگر تحت يي را كه عدههاتآلمان بايد خسار: متكي همچنين گفت. دموكراسي باشد
   .اند پرداخت كندحمايت پليس اين كشور به دفتر نمايندگي ايران وارد كرده

  بيانيه سيد محمد خاتمي
كرد كه اعتراض مسالمت  تأكيداي با حمايت از آشوبگران،  سيدمحمد خاتمي در بيانيه

ها هم نشانه  سكوت اعتراضي و رفتار مدني مردم در راهپيمايي«: يز حق مردم استآم
گر اين واقعيت انكار ناپذير  رشد بيداري و مسئوليت پذيري مردم است و هم حكايت

است كه مردم داراي حقوق اساسي و مشخص هستند كه هر نظامي موظف به رعايت 
دور از هر گونه ناآرامي را كه حق مسلم اعتراض و انتقاد به شيوه مدني و به .آنهاست

  »مردم است بايد همگان پاس بداريم

  اعتراض مجامع جهاني به مداخله بيگانگان 
برمال شدن انگيزه حمايتهاي  شده استكبار عليه ملت ايران؛ و ريزيبرنامهبا افشاي حركت 

اغتشاشگران  رئيس جمهورآمريكا؛ وبرخي از سران كشورهاي اروپايي ورژيم صهيونيستي از
بسياري از شخصيتهاي سياسي غرب با اعالم موضع به رئيس جمهور آمريكا و ديگر 

  . شخصيتهاي سياسي اروپا هشدار دادند كه در مسايل داخلي ايران دخالت نكنند
سازمانهاي : نماينده شوراي فدراسيون روسيه اعالم كرد »سرگئي ليسوفسكي«

ر ايران دخالت داشته و آن را سازماندهي پرده اغتشاشات د پشتاطالعاتي غرب در 
: روسيه گفت) مناطق( "رگيونز "ليسوفسكي در گفت وگو با خبرگزاري  .كرده اند

اغتشاشات در ايران كه بدنبال اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري اين كشور آغاز 
ر يي از غرب در ايجاد و هدايت آن دهاتشد بطور خودجوش بوجود نيامده بود و دس

اين نماينده شوراي فدراسيون روسيه همچنين معتقد . مسير مورد نظر شركت داشتند
  . هاي پنهاني خارجي در ايران ممكن است رخ داده باشد است كه خرابكاري
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مجمع  ،رئيس كميسيون امور بين المللي دوماي روسيه نيز "كنستانتين كاساچيف"
لي ايران در ارتباط با رويدادهاي اين اروپا را از دخالت در امور داخ شورايپارلماني 

  . كشور پس از انتخابات رياست جمهوري برحذر داشت
اميدواريم مجمع پارلماني شوراي اروپا در : كاساچيف در جمع خبرنگاران گفت

بحث هاي فوق العاده و فوري خود در باره رويدادهاي ايران از دخالت در امور داخلي 
  . اين كشور بپرهيزد
رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا هم با بيان اينكه آمريكا بايد خود  ريچاردهاس

ها به نتايج انتخابات در ايران به   استدالل معترض: با ايران آماده كند گفت تعاملرا براي 
  . دور از واقعيت است چراكه هيچ رأيي در ايران دزديده نشده است

تقلب در انتخابات : يران افزودريچاردهاس ضمن اعتقاد به عدم تقلب در انتخابات ا
هاي آن  بسياري به همراه دارد و به هيچ وجه دولتي قادر به پرداخت هزينه هاي هزينه
گويند در انتخابات ايران تقلب شده است  استدالل آنهايي كه مي« :كرد تأكيدوي . نيست

  ».اساس و نادرست است بي
ر نامه اي به دبيركل سازمان ملل نيز د »كميته دوستي آمريكايي ها و ايرانيان«رئيس 
از دخالت در امور ايران دست بردارد و بكوشد به وظايف اصلي خود  كه تاز او خواس

  . بپردازد و كمتر تحت تاثير مواضع ضدايراني برخي قدرتها قرار گيرد
اگر مدافع دمكراسي هستيم بايد به حق اكثريت تمكين كنيم نه اينكه در : افزودوي 

  . بايستيم  ،به اين خاطر كه در راستاي منافع ما نيست صرفاًثريت كامقابل حق 
نيز اظهارات ) همسود(عضو كميسيون كشورهاي مشترك المنافع  »آلگ پانتليف«

صدر اعظم آلمان در باره  »آنگال مركل«جمهوري آمريكا و  رئيس »باراك اوباما«
انتخابات :وي افزود.دانسترويدادهاي ايران را مداخله آشكار در امور داخلي كشورمان 

رياست جمهوري در ايران طبق استانداردهاي بين المللي برگزار شد و تنها دادگاه حق 
وهر گونه درخواست كشور ديگر در اين زمينه، . درخواست شمارش مجدد آرا را دارد

: وي درادامه گفت. دخالت خارجي در امور داخلي يك كشور مستقل محسوب مي شود
نند دولتهاي بعضي كشورها را از كميير، برخي كشورهاي غربي تالش در سالهاي اخ

بي اعتبار دانستن نتيجه انتخابات تغيير دهند و ما نمونه اي از اين سناريو را در  طريق
  . اوكراين و گرجستان شاهد بوديم
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  پيام تبريك شخصيتهاي جهاني به دكتر محمود احمدي نژاد 
رخي قدرتهاي بيگانه در امور داخلي كشورمان سران درادامه اعتراضات به دخالتهاي ب

اكثر كشورهاي جهان با ارسال پيام به دكتر احمدي نژاد به مناسبت انتخاب مجددايشان 
به رياست جمهوري اسالمي ايران به وي وملت ايران تبريك گفتند ومداخله برخي از 

  . م نمودندكشورهاي غربي ورژيم صهيونيستي را در امور داخلي كشورمان محكو
ميگل دسكونو بركمن رئيس مجمع عمومي سازمان ملل متحد؛ اكمل الدين احسان 
اوغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسالمي؛ دميتري مدودوف رئيس جمهور روسيه؛ هو 
جين تائو رئيس جمهور خلق چين؛ عبداهللا گل رئيس جمهورتركيه؛ آصف زرداري 

جمهوري  ر ونزوئال؛جالل طالباني رئيسرئيس جمهور پاكستان؛ هوگوچاوز رئيس جمهو
بري رئيس مجلس  فواد سنيوره نخست وزير ونبيه -عراق؛ ميشل سليمان رئيس جمهور 

علي  ؛شيخ صباح االحمد الجابر الصباح امير كويت؛ سلطان قابوس پادشاه عمان ؛لبنان
ساندر جمهور يمن؛ عبدالعزيز بوتفليقه رئيس جمهور الجزاير؛ الك عبداهللا صالح رئيس

معمر قذافي رئيس  ؛لوكاشنكو رئيس جمهور بال روس؛ بشار اسد رئيس جمهور سوريه
جمهور ليبي؛عبداهللا واد رئيس جمهور سنگال و رئيس دوره اي سازمان كنفرانس 
اسالمي؛ عمر حسن احمد البشير رئيس جمهور سودان؛ رائول كاسترو رئيس جمهور 

يالنكا؛ محمداف رئيس جمهور تركمنستان؛ كوبا؛ ماهيندا را جاپاكسا رئيس جمهور سر
نور سلطان نظربايف رئيس جمهورقزاقستان؛ امامعلي رحمان رئيس جمهور تاجيكستان؛ 
حامد كرزاي رئيس جمهورافغانستان؛ملك حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين؛ 
شيخ خليفه بن سلمان آل خليفه نخست وزير و شيخ سلمان بن حمد آل خليفه وليعهد 

اف رئيس مجلس عالي  جانشين فرمانده كل نيروهاي مسلح بحرين؛ واصف طالبو 
سريالنكا؛ عمرو موسي » JVP«جمهوري خودمختار نخجوان؛ آمارا سينگه رهبر حزب 

دبيركل اتحاديه عرب؛ رهبركره شمالي؛ گارگين دوم اسقف اعظم ارامنه جهان؛دانيل 
بي رئيس جمهور كومور؛ هون سن اورتگا رئيس جمهور نيكاراگوئه؛ عبداله احمد سام

نخست وزير كامبوج؛ رافائل كورا رئيس جمهوراكوادور؛الهام علي اف رئيس جمهور 
آذربايجان؛سيدحسن نصراهللا دبيركل حزب اهللا لبنان وصدها تن ديگر ازشخصيتهاي 
سياسي جهان در ديدار حضوري با رئيس جمهور يا با ارسال پيام تبريك انتخاب 

ي نژاد را به رياست جمهوري اسالمي ايران تبريك گفته و ضمن احمد دكترمجدد 
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آرزوي موفقيت براي وي و ملت ايران دخالت عوامل خارجي را در حوادث اخير 
   .ايران محكوم كردند

  كشف اسناد توطئه 
اعالم  1388پليس اطالعات و امنيت تهران بزرگ در اطالعيه اي در تاريخ دوم تيرماه 

ت رسيده و تحقيقات به عمل آمده دوشنبه شب ساختماني واقع در براساس اطالعا :كرد
ميدان هفت تير با مجوز قضايي مورد بازرسي قرارگرفت كه درآن اسناد توطئه عليه 

پس از بازرسي   :پليس اطالعات و امنيت تهران بزرگ افزود. امنيت كشور بدست آمد
مشخص شد كه ساماندهي  بود، دقيق اين ساختمان كه ستاد انتخاباتي يكي از كانديداها

ايجاد جنگ رواني و   ،تجمعات غيرقانوني و تشويق به آشوب و اقدام عليه امنيت كشور
تشويش اذهان عمومي بوسيله تكثير سي دي هاي جعلي و تخريبي و تكثير نامه جعلي 

  . منتسب به وزارت كشور در مورد انتخابات در سطح وسيع در آن فعال بوده است
ي هارسانهدراين ساختمان اسناد و مدارك ارتباط با   :طالعيه ذكر شده استدرادامه ا

معاند و دخالت بيگانگان و طراحي توطئه هاي اخير كشف گرديد كه با توجه به اسناد 
مكان يادشده در واقع به مركز فرماندهي جنگ رواني عليه امنيت  ،و مدارك مكشوفه

شده است توطئه گران در اين  تأكيديه درپايان اين اطالع. كشور تبديل شده بود
بازداشت شده اند و هم اكنون در حال  ،ساختمان براساس مدارك و اسناد مكشوفه

ضمن اينكه دو مركز مشابه ديگر نيز بر مبناي اسناد به دست آمده . بازجويي هستند 
  1.متعاقبا اعالم خواهدشد ،شناسايي گرديد كه اطالعات تكميلي در اين خصوص

  شت اعضاي جريانهاي سياسي وابسته بازدا
وقطع  ؛پيامد گسترش نا آرامي ها ودستگيري برخي چهره هاي سياسي شناخته شده

حجت االسالم . به مرور موج اغتشاشات فرو نشست ؛آشوبگرانكانالهاي هدايتي 
ي هابپيامدها و آسي«والمسلمين طائب فرمانده وقت نيروي مقاومت بسيج در همايش 

از دستگيري افرادي خبر داد كه در جريان اغتشاشات و آشوبهاي  »دادخر 22حماسه 
پس از اعالم نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ايران براي انجام خرابكاري 

  . يا بسيج را پوشيده بودند پليسلباس 
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 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 
62

وي در پاسخ به پرسشي در باره اقدامات خرابكارانه پليس و شكستن شيشه هاي 
هنوز تصويري در اين مورد مشاهده نكرده است اما در طول درگيري  :خودروها گفت

  . افراد متعددي كه لباس پليس يا بسيج را پوشيده بودند، دستگير كرده است  پليس، ها،
در آستانه دهه چهارم انقالب اسالمي،   :وي در بخش ديگري از سخنانش گفت

ملت  ،وانسته اند با انواع روش هاآمريكايي ها با مشاهده اين امر كه در طول سه دهه نت
  . ايران را تضعيف كنند، شعار تغييررا مطرح كردند

  افشاگري عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 
طراحي  سناريويي از پيش ،شكني و تجمعات غيرقانوني پذيرش آراي مردم، قانون عدم

قالب اميرحسين مهدوي عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين ان سيد. شده بود
در جمع خبرنگاران در خبرگزاري ايسنا به بيان  1388 اسالمي شنبه ششم تيرماه

اي ستاد ميرحسين موسوي و  هاي فرهنگي و رسانه جزئياتي درباره مجموعه فعاليت
  . هاي اخير پرداخت دهي آشوب نقش برخي عوامل در شكل
شوراي  سازمان مجاهدين انقالب اسالمي به عضويت 87وي كه در كنگره سال 

مركزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي درآمده است و در انتخابات خرداد ماه سال 
جاري در ستاد مركزي موسوي به عنوان سردبير روزنامه انديشه نو مسئول پوشش 

روندي كه از فرداي روز : اخبار ستاد موسوي بود در اين افشاگري اظهار داشت
  يك انحراف و گردش مسير در مجموعهماه آغاز شد  خرداد 23انتخابات يعني 

اي از آنها متعلق به ستاد ميرحسين موسوي بود به  هايي بود كه بخش عمده فعاليت
طوري كه نامزدي با ويژگيهاي موسوي كه اساس حضورش را بازگشت قطار اجرايي 

گيري با اعالم نتايج پيش از شمارش  كشور بر ريل قانون ناميده بود از شامگاه روز رأي
آراء و پس از آن با عدم پذيرش نتايج شمارش آراء و عدم تمكين به ساز و كار قانوني 

  . هاي ايجاد مشكالتي را در جامعه فراهم كرد برگزاري انتخابات زمينه
هاي حامي ايشان و سازماني كه من عضو  گروه: سردبير روزنامه انديشه نو افزود
با رفتاري مشابه رفتاركانديداي مورد  بيانيه 3يا  2شوراي مركزي آن هستم در قالب 

حمايت خود نسبت به روند قانوني بيان اعتراضات و ارائه آنها به شوراي نگهبان 
اعتنايي كرده و پس از آن با منتفي شدن زمان قانوني اعتراض و به ويژه پس از  بي

 هاي مختلف و با خرداد رهبر انقالب با تهييج مردم و صدور بيانيه 29هاي  خطبه
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و اين . اند تا مطالبه خود را پيگيري كنند تالش داشته ،تشويش اذهان عمومي ملت
خورده  برخي دشمنان قسم ،تر شد كه در كنار اين مجموعه رفتارها موضوع از زماني حاد

هاي ضد انقالب نيز با اعالن علني و رسمي آن را  ملت، خاندان پهلوي و گروهك
  . اند تشويق و مورد حمايت قرار داده

عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با بيان اينكه مدارك و اسنادي 
عدم : ها به دست آمده است اضافه كرد رسمي دال بر همراهي و همكاري آنها بر آشوب

ها  ها و گروه هاي قانوني راهي جديد را در ليست سياسي برخي جريان تمكين به فرايند
ها ديگر متمايل به  درپي نشان داد كه اين گروه هاي پي يهبه وجود آورد و انتشار بيان

  . حركت در يك فرايند قانوني و در چارچوب قانون اساسي و ساختار آن نيستند
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص نقش وي و سازمان متبوعش در برخي 

مي مكانيزم و ساختار رفتاري سازمان مجاهدين انقالب اسال اساساًهاي اخير و  آشوب
ام البته  من در شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقالب عضويت داشته: اظهار داشت

ساختار به اين صورت است كه اعضاي شوراي مركزي به عنوان منتخبين كنگره 
هاي ديگري  ها در قالب كند كه اين مجموعه فعاليت ي را پيگيري مييها فعاليت  مجموعه

البدل  شود من دو سال عضو علي ها پيگيري مي وهنيز عالوه بر شوراي مركزي در كار گر
نگاري  ام و به خاطر سابقه روزنامه شوراي مركزي و يك سال عضو شوراي مركزي بوده

ام و تقريبا در جريان  اقتصادي در تدوين و تبيين مواضع اقتصادي سازمان نقش داشته
وص القاي وي در خص. جمهوري بودم هاي رياست تمامي تصميمات و تحركات نامزد

نسبت به صيانت از آراي مردم از سوي تشكل متبوعش كه اين روزها با عنوان   نگراني
عدم سالمت انتخابات و تقلب در اين فرايند از سوي ميرحسين موسوي پيگيري 

ها و نتيجه از پيش  از قبل، فرايندي براي انتشار نظرسنجي: شود، نيز اظهار داشت مي
 21شده بود و بر اساس اين برنامه بود كه موسوي ساعت اعالم شده انتخابات طراحي 

گيري در يك مصاحبه مطبوعاتي اعالم كرد در  يأخرداد و پيش از اتمام ر 22روز 
دهد كه  اي غير از اين نادرست است و نشان مي شود و هر نتيجه مرحله اول پيروز مي

ها در باور  اسازيفض: عضو ستاد انتخابات موسوي گفت. در انتخابات تقلب شده است 
شد و مدام تكرار  عمومي براي القاء تقلب در انتخابات به صورت گسترده پيگيري مي

دهد موسوي پيروز انتخابات است و نوعا نهادهايي به  ها نشان مي مي شد كه نظرسنجي
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شدند كه مورد اعتماد هستند تا كسي خواستار ارائه  عنوان مرجع نظرسنجي معرفي مي
  . ينه نشودسند در اين زم

نشانگر نادرستي تحليل هايي بود كه بر عدم  84تجربه انتخابات سال : مهدوي افزود
داشت و خبرگزاري جمهوري اسالمي در آن دوره، سه روز  تأكيدصحت انتخابات 

گيري اعالم كرد كه مصطفي معين باالترين آراء را دارد و با هاشمي   مانده به رأي
. رود ولي ديديم كه او نفر پنجم انتخابات شد ابات ميرفسنجاني به مرحله دوم انتخ

در اين دوره انتخابات در مرحله نخست اعالم : نو ادامه داد سردبير روزنامه انديشه
كرديم كه موج سبز در كشور راه افتاده و در مرحله بعد گفتيم كه آراي آقاي موسوي در 

نژاد به مرحله دوم  ديحال رشد است و در گام ديگر مدعي شديم او با آقاي احم
رود و بعد هم در جامعه القا كرديم موسوي در مرحله دوم قطعا پيروز انتخابات  مي

القاي اين ". اي براي قطعيت اين نظريه پيدا نكرديم خواهد بود اما شخصا هيچ ادله
انديشه به موسوي باوراند كه اعالم كند پيروز قطعي انتخابات است و در شرايطي كه 

يم اينگونه نيست و به دليل حضور ناظران آقاي موسوي در قريب به اتفاق دانست مي
ها، نگراني در زمينه سالمت انتخابات وجود نداشت، تكرار گزاره نگراني از  صندوق

هاي مختلف اصالح طلب  هاي گروه ها و بيانيه سالمت انتخابات و تقلب از طريق رسانه
ي تخريبي اصالح هاتاره يكي از سايمهدوي درب. "به صورت شفاف پيگيري مي شد 

سايت جمهوريت به صورت روشن منسوب به فرزندان آقاي هاشمي : طلبان افزود
پروا و صريح از كجا خط  كنندگان اين سايت بي رفسنجاني بود و معلوم بود كه اداره

سازي گسترده در خصوص عملكرد چهارساله دولت نهم  گيرند و مشغول پرونده مي
عالوه بر جلسات : عضو ستاد انتخابات ميرحسين موسوي اظهار داشتاين . بودند

هاي  ها و متوليان سايت مستمر سازمان يافته هفتگي بين بهزاد نبوي و مديران رسانه
هاي شاخص جريان  هاي خبري به صورت مستقيم از چهره طلب، سايت اصالح

يمه اسفند سال آقاي موسوي ن: وي ادامه داد. شدند اصالحات هدايت و حمايت مي
گذشته وارد عرصه انتخابات شد و ايام نوروز نيز كشور در تعطيالت پانزده روزه به سر 

گردآوري آمار و ارقام و آرشيو تصويري براي وي به صورت سازمان  عمالًبرد و  مي
  . يافته بر عهده حاميان پشت پرده او بود
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ي موسوي به شكل مجموعه فعاالن تبليغات: عضو ستاد انتخابات موسوي گفت
جمهور مستقر بود، پرداختند و با آنكه  سابقه به تخريب رقيب او كه رئيس نامتوازن و بي

منتقدان وضع موجود در كنار اثبات ادعاي خود مبني بر نامطلوب بودن وضعيت بايد 
  . علت نامزدي خود را تبيين كنند، موسوي در اين زمينه ضعف داشت

كند، عالوه  كسي كه وضع موجود را نقد مي: دامه دادعضو ستاد انتخاباتي موسوي ا
هايي دارد و چرا بايد مردم او را برگزينند اما  بر علت نقد بايد بيشتر بگويد چه برنامه

هيچ برنامه و متن مدوني در اين زمينه نداشت و آنچه در مناظره  عمالًآقاي موسوي 
ع نظر از نقد محتوا يك نوشتار آخر در قالب برنامه در تلويزيون به نمايش درآمد، قط

  . آشفته بود
آنچه موسوي انجام داد حجم گسترده تخريب : نو ادامه داد سردبير روزنامه انديشه

اي دال بر اداره  دولت بود و كمپين و حركت انتخاباتي اين مجموعه نيز فاقد گزاره
نسانم ا«كشور و شعار واحد بود و شعارهايي كه در اين زمينه داده شد، همچون 

كسي را به سوي آنچه بايد انتخاب كنند  ،»ادب مرد به ز دولت اوست«و  »آرزوست
  . كرد رهنمون نمي

آوري گشت ارشاد و يا در خصوص تقويت  آنچه موسوي در خصوص جمع "
ها مطرح كرد، بخش كوچكي از اداره نيروي انتظامي و نهاد آموزش  جايگاه دانشگاه

دهد  هايي كه عليه دولت صورت مي اد در برابر تخريبد عالي بود و در واقع نشان مي
سردبير روزنامه انديشه نو با اشاره به اعتراضات مير حسين . "اي براي ارائه ندارد  برنامه

خرداد عنوان كرد و  22موسوي به نتايج انتخابات، نقطه شروع اعتراضات را شامگاه 
بات و عدم اعتنا به روند قانوني جو عمومي داخل ستاد، عدم پذيرش نتايج انتخا: افزود

شوراي نگهبان بود و ديديم كه در سه روز پس از انتخابات نيز هيچ گونه شكايتي به 
  . شوراي نگهبان داده نشد 

ذهني شده و از قضاوت تاريخ در   آقاي موسوي دچار يك ابهام و گره: وي افزود
سال  20  ات بود و سرمايهمورد خود نگران است؛ او از ابتدا مدعي پيروزي در انتخاب

سكوت خود را وارد ميدان كرد و حال با اين شكست، پذيرش اين مسئله باور پذير 
نيست و اگر بخواهد شكست را هم بپذيرد، درست كردن قافيه براي مصراعي كه 
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هاي تحريك آميز او باعث  سروده است بسيار سخت است و همچنين حال كه بيانيه
  . بيند اد شده است، در مجموعه او خود را گرفتار ميكشته شدن تعدادي از افر

  دهمتاييد صحت انتخابات 
ي بسيار  و رسيدگي به شكايات، صحت انتخابات هايسر انجام شوراي نگهبان با بررس

اله جنتي خطاب به صادق محصولي،  نامه آيت در. رياست جمهوري دهم را تأييد كرد
جه كلي و نهايي دهمين دوره انتخابات رياست در مورد نتي: چنين آمده بود وزير كشور

نمايد پس از آگهي  بدينوسيله اعالم مي  ،22/3/1388جمهوري، روز جمعه مورخ 
گيري و برگزاري انتخابات،  عمومي اعالم شكايات و اعتراضات نسبت به روند رأي

قانون انتخابات رياست جمهوري عالوه بر مهلت قانوني دريافت  80طبق ماده 
ت، در دوره تمديد پنج روزه نيز نسبت به دريافت شكايات اقدام و متعاقب شكايا

اي از موارد  از آنجا كه بخش عمده ،بررسي ها و رسيدگي هاي دقيق و همه جانبه
اعالمي از مصاديق تخلف يا تقلب انتخاباتي خارج و بعضا تخلفات مختصري كه وقوع 

است، سرانجام شوراي نگهبان با بررسي  آن در اغلب انتخابات مشهود و غير قابل اعتناء
صحت انتخابات  ،موضوع در جلسات عديده و با وارد ندانستن شكايات و اعتراضات

قانون انتخابات رياست جمهوري مورد  79دهمين دوره رياست جمهوري را طبق ماده 
  . تاييد قرار داد

را مغتنم شوراي نگهبان فرصت : دبير شوراي نگهبان در نامه خود افزوده است
شمرده، ضمن تكريم حضور حماسي و فراگير مردم در برگزاري شكوهمند دهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري كه با تجلي و ظهور جمهوريت نظام در كنار اسالميت 

ساالري ديني ايران اسالمي از خود بجا گذاشت، بر خود  آن، برگ زريني در تاريخ مردم
همچنين  ،عوامل اجرايي ،ه وزارت محترم كشورفرض مي داند از تالش همه جانب

ي گروهي و بويژه از نامزدهاي محترم كه با حضور خود هارسانههياتهاي نظارت و 
  1.گرمي و رونق عرصه رقابت را فراهم آورده اند قدرداني نمايد

با اعالم رسمي تأييد صحت انتخابات و نيز جديت دستگاه هاي امنيتي قضايي در 
شاشگران، به تدريج اردوكشي خياباني در طي هفته دوم پس از انتخابات مقابله با اغت
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اما جريان فتنه بازهم برنامه خود را براي تحريك احساسات مردم و . فروكش كرد
  . برپايي لشكر كشي خياباني دنبال كرد

تير ماه، سالگرد حوادث كوي دانشگاه، تحخركاتي در برخي از خيابان هاي  18در 
  .كه با اقدام به موقع دستگاههاي امنيتي انتظامي، عقيم ماند تهران رخ داد

تير، يعني روزي بود كه نماز جمعه به امامت هاشمي  26اميد بعدي فتنه گران به 
  .رديدگميرفسنجاني برگزار 





  
 
 
 
 
 

  مششفصل 
  

  پروژه تقلب و آشوب
  ؟تقلب چگونه طراحي شد

سالمت انتخابات يكي از راهبردهـاي   همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، تشكيك در
بر اساس راهبردهاي طراحي شده الزم بود تا به بهانه وجـود تقلـب در   . جريان فتنه بود

انتخابات موج اعتراضات مردمي و اردوكشي خياباني به راه افتـاده و نظـام را بـه عقـب     
مي ايران اين چنين مدلي بومي شده از انقالب مخملي در جمهوري اسال. نشيني وا دارد

يك سال قبل از انتخابـات  كه اي براي تحليل اين طرح بايستي به جلسه .رديدگمياجرا 
در جلسه كميسيون تدوين استراتژي حزب مشاركت كه در . دهم برگزار شد اشاره كنيم

تشكيل گرديد پس از بيان مدل هـاي مختلـف بـراي در دسـت      1387تير ماه  19تاريخ 
براي كودتـاي مخملـي بـا     »جين شارپ«با اشاره به مدل گرفتن قدرت،سعيد حجاريان 

ايـن راه كـه يعنـي    «: ندكميبر فشار از پائين و استفاده توده اي، آنرا اينگونه تبيين  تأكيد
جلوي پارك ملت و اينطور جاها شلوغي راه بيفتد و كم كم از اين گوشـه و آن گوشـه   

   ».بزند شروع بشود و يك كارگر بشود رهبر برود با رژيم چانه
مصطفي تاج زاده ضمن برشماري مدل هاي در دسـت گـرفتن قـدرت در كشـور مـي      

راه چهارم هم سالح آمريكاست و انقالب مخملي كه من موافق راه چهـارم هسـتم،   «: گويد
  »تئوري جين شارپ و براندازي نرم خارجي و اينها هم در همين راه چهارم است

نـيم  كمـي ه پشـتوانه داخلـي را حسـاب    در عين اينك«: محمد رضا خاتمي مي گويد
   »پشتوانه خارجي را هم حساب كنيم
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اين همان مـدل چهـارم اسـت، مـدلي كـه در برخـي از كشـورها        «: تاج زاده مي گويد
 NGOنند يعني اينكه شما در جامعه چطوري كميبصورت مخملي اتفاق افتاد و دو تا كار 

   ».رش روند دمكراسي خواهد كردهايي براي گستبزنيد و دوم اينكه آمريكا چه كمك
فقـط قـرار شـد انقـالب     «: گويـد دبير كل حزب آقاي مير دامادي دراين جلسه مـي 

  1».خواهيم صحبت كنيم آنرا بومي كنيممخملي را كه مي
  سيد كه اعضاي اين حزب مرعوب نسـبت بـه آمريكـا در تـوهمي    رميچنين به نظر 

آمريكاست و اگر دير بجنبد فرصـت  بودند كه انقالب اسالمي در معرض سقوط توسط 
نتيجه ايـن تفكـرات تـوهم    . حضور در حكومت كودتاي آمريكايي را از دست مي دهد

آلود اين بود كه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي از هر فرصتي براي 
پيشي گرفتن در راه اندازي كودتاي مخملين عليه نظام مردمي جمهوري اسـالمي ايـران   

  .قوا استفاده كرده و نمونه آن فتنه تلخ پس از انتخابات دهم است از همه
از شكسـت كانديـداي    هـا يدر روزهاي نزديك به انتخابات دهم نيزكه نظرسـنج 

ادند، بازهم تيم عمليات رواني اين جريان بـه حركـت تخريبـي    دميجريان فتنه خبر 
سـعيد حجاريـان در   . انـد دانستند كه بازي را باختهآن ها به خوبي مي. خود ادمه داد

قبل از انتخابات آقاي گودرزي آمـاري را از  «: نويسد اعترافات خود در اين زمينه مي
ايسپا آورده بود و حاكي از آن بود كه اختالف آنقدر فاحش است كه احمـدي نـژاد   

  ».نيازي به تقلب ندارد
 »نـي از بـاال   فشـار از پـايين و چانـه ز   «اما بر اساس استراتژي دائمي اين جريان كه 

بعنوان شعار محوري كه بارها توسط سران آن تكرار شده و در سالهاي گذشته كراراً بـه  
مرحله اجرا گذاشته شده است، به ايجاد سازمانها و گروه هاي غير قانوني بدون ثبت در 
وزارت كشور از جمله تشكيالتي با اقتباس از روش گلد كوئيسـتي بنـام هـاي سـازمان     

اين سازمان « :سعيد حجاريان  در اين باره مي گويد. پرداختند 88گروه  ،رأي، موج سوم
طراح آن آقاي ميردامادي بود و بـا  .به صورت خوشه اي و مانند گلد كوئيست مي باشد

  »طرح آن در دفتر سياسي ما به آن رأي داديم و آنرا تاييد كرديم
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انتخابـات بـه بهانـه    تيم عمليات رواني جريان فتنه حتي چند روز قبل از برگـزاري  
پيشاپيش از وزارت كشور درخواست تجمـع در روز بعـد از انتخابـات    ، جشن پيروزي

  . كردند) خرداد 23(

  سفر مشكوك خاتمي
از سفر  هارسانهروز به انتخابات مانده بود  11ني درحالي كه عي 1388خردادماه  11

ركت در كنفرانس هنگامي كه خاتمي براي ش. سيد محمد خاتمي به تونس خبر دادند
به تونس رفت، همگان گمان كردند » ها و تنوع فرهنگي گفت و گوي تمدن«ي المللبين

جهت بيان ديدگاه شخصي درباره يك موضوع فرهنگي تهران را ترك  صرفاًكه وي 
  .كرده است

روزه خـود مقصـد    5شنيده ها اما حاكي بود كه خاتمي عالوه بر تونس براي سـفر  
داشته است و خاتمي به آن پس از ترك تـونس بـه قـاهره پايتخـت     ديگري نيز در نظر 

  مصر، رفته بود
قصد خاتمي از سفر به مصر البته اگرچه مانند اصل سفر وي اعالم نشد اما همزماني 

رتبـه همـراه وي بـه مصـر      رئيس جمهور آمريكا و يك تيم از مقامات عالي رـسفا ـآن ب
  ر چه هدفي داشته است؟وانست مشخص كند كه خاتمي از اين سفتمي

خرداد ماه در صـدر يـك هيئـت     14هفته پيش، مصادف با  2باراك اوباما پنج شنبه 
در اين زمينه شنيده هاي خبرنگار ما حاكي است كه خاتمي . رتبه به قاهره رفته بود عالي

رتبه از مقام هـاي امريكـايي    يي با يك تيم عاليهاتپس از ورود به قاهره، شخصاً مالقا
  .ر در قاهره داشته استحاض

بودن اين مالقات مخفيانه و محرمانه مهمترين مانع براي درز  »به كلي سري« اگرچه
اما آنچه كه از منابع نزديك بـه خـاتمي در   شد اطالعات و سخنان رد وبدل شده در آن 

رد كه سخن اصلي در اين مالقـات دربـاره انتخابـات    كمياين مورد گفته شد، مشخص 
و  »عدم حمايت از اصالح طلبان تا پيش از انتخابات«. ي دهم بوده استرياست جمهور

از جملــه  »حمايــت نــرم از اعتــراض آنــان در صــورت شكســت انتخابــاتي«همچنــين 
  .خاتمي در اين جلسه بوده است پيشنهادهاي
همچنين گزارش خبرگزاري فارس حـاكي اسـت كـه خـاتمي در ايـن       زمينهدر اين 

رآوردهايي درباره نتيجه انتخابات به مقامات آمريكايي داده جلسه همچنين اطالعات و ب
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ها وضـعيت خـوبي نداشـته و در انتخابـات      و گفته كه ميرحسين موسوي در نظرسنجي
هايي را در اين باره بـه خـاتمي    خورد، در مقابل هيئت آمريكايي توصيه خواهدشكست 

  .است ه براي پس از برگزاري انتخابات مطرح كرد
گفتنـي اسـت   . در اين جلسه قابل اثبـات نيسـت   "باراك اوباما"شخص البته حضور 

خاتمي پس از پايان سفرش به مصر به استانبول رفـت و از آنجـا بـا پـرواز هواپيمـايي      
  .خود را به تهران رساند 1388خردادماه  16تركيه، ساعت يك بامداد شنبه 

  ستاد قيطريه
مانند  ،ي غير قانوني گستردههاتعاليدر منطقه قيطريه ستادي تشكيل گرديد كه منشاء ف

پخش شايعات، تخريب عليه ساير كانديداها، راه اندازي و هدايت گروههاي غير قانوني 
اندازي شبكه تلويزيوني غيرقانوني، ارتباط با ايستگاه پخش  و كشيدن آنها به خيابانها، راه

هاي خياباني شد و فارسي و آغازگر و هدايت كننده اغتشاشات و درگيري BBCتلويزيون 
نقش اساسي در سوق دادن جريان يكي از كانديداهاي ناكام به سمت افراطي گري و 

  . آشوب داشت
 88خـرداد   21روز  18:00مطالعه گزارش موثق كامالً مستندي كه در جلسه ساعت 

در محل ستاد قيطريه به رياست آقاي امين زاده تشكيل شده در اينجا  نقش اين ستاد را 
  : ندكمير روشن ت

در اين جلسه كه با تركيب چند تن از اعضاي اصلي يا مركزيت حزب مشـاركت از  
جمله آقايان تاج زاده، مرتضي مبلغ، شهاب الدين طباطبايي، خانم توحيد لو و همچنـين  
مركزيت ساير احزاب مانند كارگزاران و مجاهدين انقالب از جملـه آقايـان عطريـانفر،    

و علي هاشمي و با حضور مسئوالن شاخه هـاي جوانـان و   هدايت آقايي، عرب سرخي 
و پـويش   88گروهك هاي غير قانوني خود ساخته براي حضـور خيابـاني ماننـد سـتاد     

با ارائه نظرسنجي مجعولي كـه هيچكـدام از مراكـز     1تشكيل مي گردد ابتدا علي هاشمي
جي هـاي  معتبر نظرسنجي كشور صحت آنرا نمي پذيرند و مغايرت فاحشي با نظـر سـن  

علمي معتبر انجام شده در كشور دارد و بيشتر بـه يـك نظرسـازي بـراي دنبـال كـردن       
كند اكثريت اعضاي جلسه را كه جوانان ناپختـه و   مقاصد خاص شباهت دارد تالش مي
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تازه وارد به عرصه سياسي بوده اند را به اوج هيجان و آمادگي بـراي درگيـري پـس از    
ميليون و احمدي نژاد  18در مجموع موسوي ": ي گويدعلي هاشمي م. انتخابات برساند

ميليون رأي دارد و اگر غير از اين شود حتماً تقلب شده است و بايد بـه يـك    11 - 10
  ».سري كارهايي دست بزنيم 

ول و تحريك شده جوانان حاضر در جلسه كـه بنابـه   هبه دنبال اين گزارش هاي مج
ي دارند واكنش هاي تنـد و شـديدي را در   شور عدالتخواهي بيشتر جوانياقتضاي طبع 

ساعات پس از رأي گيري پيشنهاد مي دهند لكن آقاي تاج زاده عضو مركزيـت حـزب   
مشاركت با آرام سازي آنان و نفي اجتماعـات در شـب انتخابـات آنـرا بـه روز بعـد از       

م موسوي ما نبايد شروع كننده باشيم بايد ببيني«: دارد مي اظهارند و كميانتخابات موكول 
  ».گويد و بر همان اساس اعتراضات را دنبال كنيمچه مي

موسوي خبرنگاران را به كنفـرانس خبـري دعـوت كـرد و رسـما       فرداي همان روز
ارتباط جمله  تاج زاده با اظهارات پيش گفته مير حسـين موسـوي   . اعالم پيروزي نمود

و اعتراضـات   هابآشواند روشنگر ابعاد هماهنگي ها براي چگونگي هدايت توميخود 
  . غير قانوني باشد

  !وردخميآشوب از قيطريه كليد 
به دنبال پخش برنامه هاي تلويزيون غير قانوني كه از محل ستاد قيطريه منتشر مي شد 
و برخالف قانون انتخابات حتي در ساعات رأي گيري مشغول تبليغات انتخاباتي بود و 

 سي.بي.بياين شبكه و تلويزيون استعماري  بدتر از آن، اينكه ارتباط مستقيمي بين
برقرار شده و عمالً اين ستاد را به مجموعه اي تبليغاتي در اختيار دستگاه تبليغاتي رژيم 

خرداد زمانيكه هنوز رأي گيري  22روز جمعه  18:00ساعت . انگليس در آورده بود
نوني به محل جريان داشت گروهي از ماموران انتظامي براي بستن اين شبكه غير قا

مراجعه نمودند كه با مقاومت و سپس گروگانگيري توسط عوامل ستاد مواجه شدند 
سپس مسئوالن ستاد قيطريه با فراخوان هواداران خود كه از پيش براي درگيري آماده 

موران ببندند و اين تجمع شروع أشده بودند،تالش كردند راه را براعمال قانون توسط م
ياري از دستاوردهاي امنيت ملي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي اين اغتشاشاتي بود كه بس

  . انتخابات شكوهمند را به آتش كشيد
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اند و دارند مورين اينجا ريختهأاي از معده«: گويدآقاي امين زاده در همان شرايط مي
. انـد خبر اين حمله پخش شده چند هزار نفر جلوي ستاد جمـع شـده  . نندكميبازرسي 

تواننـد بـه   شود و اينها مياند، احتماالً پيروزي موسوي اعالم مياينها آمدهخوب شد كه 
گيـرد، اگـر هـم موسـوي     بزرگراه صدر بروند و از آنجا كل اتوبانها تحت تاثير قرار مـي 

   ».ريزيماعالم نشد حتماً بعنوان اعتراض به خيابانها مي

  كه نقشه را لو داد ايهمصاحب
با  ايهت رياست جمهوري، سايت هفته نامه تايم مصاحبهمزمان با برگزاري انتخابا

-ميميرحسين موسوي را منتشر كرد كه مطالب اين مصاحبه را با توجه به وقايع بعدي، 
در قسمتي از اين مصاحبه، . وان مانيفست و برنامه جريان معترض به انتخابات دانستت

هاي گذشته  چشمگير هفته او موكداً ابراز داشت كه تجمعات خياباني": تايم مي نويسد
احتماالً ماهيت ساختار قدرت را به نحوي بنيادين دگرگون خواهد ساخت و در واقع 

ما . اين اتفاق با فشار بر رهبر نسبت به پذيرش بيشتر افكار عمومي رخ خواهد داد
تغيير از مدتي قبل «:] او پاسخ داد. [شود پرسيديم اگر انتخابات را ببازد، آن وقت چه مي

هاي  شود و بخش تنها بخشي از آن به پيروزي در انتخابات مربوط مي. غاز شده استآ
  1."»ديگر ادامه خواهند يافت و هيچ عقبگردي در كار نخواهد بود

البتـه ايـن تكذيبـه فاقـد      .شـد   اين مصاحبه البته هفت ماه بعد به طور ضمني تكذيب 
كوتاه مهنـدس موسـوي بـا تـايمز     مصاحبه "ارزش بود چرا كه ابوالفضل فاتح در آن نامه 

در حالي كه مصاحبه آقـاي موسـوي بـا    . از قول خود آقاي موسوي را تكذيب كرد "لندن
و مسـئول   باشد، و نه روزنامه تايمز لندن؛مي) كه يك هفته نامه امريكايي است(مجله تايم 

  ...انست دميها را ناطالع رساني ستاد موسوي و مديرعامل اسبق ايسنا تفاوت اين

 xبا كميته شكست در انتخابات و جلسه 
خرداد و پيش از اعالم نتايج شمارش آرا، در  22همانطور كه اشاره شد در شامگاه روز 

حالي كه در برخي صندوق ها اخذ رأي در حال انجام بود، آقاي موسوي يك كنفرانس 
بروز مطبوعاتي برگزار كرد و در آن، ضمن ادعاي پيروزي قطعي در انتخابات، از 

تخلفاتي گفت كه آنها را پيگيري خواهد كرد، و جالب آنكه همانند مصاحبه با تايم 
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و بدين ترتيب  1"در اين خصوص هيچ راهي براي برگشت وجود ندارد": اضافه كرد
  .وارد فاز اجرايي شد» تقلب«اتهام 

 :كـرد  تأكيدبر وجود تقلب در انتخابات  او پس از اعالم رسمي نتايج موسوي رسماً
. نتايجي كه براي دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري اعالم شد بهت آور اسـت «

اننـد كـه   دميشاهد تركيب آرا بودند و خود  رأيمردمي كه در صف هاي طوالني اخذ 
داده اند با حيرت تمام به شعبده بـازي دسـت انـدركاران انتخابـات و      رأيبه چه كسي 

  2».نندكميصدا و سيما نگاه 
اينجانـب  «: نخواهد شـد » اين صحنه آرايي خطرناك«نين ادعا كرد كه تسليم او همچ

شديد به روند موجود و تخلفات آشكار و فراوان روز انتخابات هشـدار   اعتراضضمن 
نم كميبه مسووالن توصيه  ....مي دهم كه تسليم اين صحنه آرايي خطرناك نخواهم شد

وقـف كننـد و همگـي بـه خـط قـانون و       مت بيش از آن كه دير شود اين رونـد را فـوراً  
ــداري از  ــت  آرايامانت ــروعيت     مل ــدالت مش ــروج از ع ــه خ ــد ك ــد و بدانن بازگردن

كمترين پيام انقالب ما اين است كه مردم آگاهند و در برابر كسـاني كـه بـا      ....زداست
 ».تقلب روي كار بيايند تمكين نخواهند كرد

انقالب به  و سازمان مجاهدينمشاركت حزب افراطيون  خرداد 23صبح  10ساعت 
رفتـه تـا بـا    واقع در خيابان فاطمي خيابان جويبار كوچه پيرهادي ستاد مركزي موسوي 

   . هاي پروژه آشوب را كليد زننددر حضور موسوي نخستين گام ايهجلس
 نظير بهزاد نبوي، مصـطفي تـاج  منابع خبري گزارش دادند كه در اين جلسه افرادي 

صـدور  را تصـميمات ايـن جلسـه    منابع خبـري  . حضور داشتند زاده زاده و محسن امين
بردن انتخابات و نيز قرار مصاحبه تند  سؤالبيانيه شديدالحن ميرحسين موسوي در زير 

در جمع خبرنگاران داخلـي و   )خرداد 23( امروز 14وي در كنفرانس مطبوعاتي ساعت 
 3 .دانستندخارجي 

ايـن كميتـه، برگـزاري تحصـن را بـه      كه  منابع خبري گزارش دادند برخيهمچنين 
عنوان راهكار جديد پيشنهاد داده و به منظور تحريك فضاي عمومي جامعـه و افـزايش   

                                                 
  ، به نقل از خبرگزاري مهر88خرداد  22در شب  يبري و بيانيه ميرحسين موسوكنفرانس خ -  1
  1388خرداد 23موسوي،  -  2
  88/03/23جهان نيوز،  -  3
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و يا حسينيه جمـاران شـده   ) ره(دامنه اغتشاشات خواستار برگزاري تحصن در حرم امام
هـاي   هاي خارجي از تحصن و حركت يكي از اعضا در اين جلسه حمايت قدرت. است
  1.اهر مدني را اعالم كرده استبه ظ

  جلسه سران فتنه
در همان ابتداي كار سران فتنه همبستگي خود . موسوي سپس به جلسه سران فتنه رفت

خرداد  23شنبه  پيش از ظهردر . را با موسوي در پيشبرد استراتژي جديد اعالم كردند
  .با حضور هاشمي، موسوي و خاتمي برگزار گرديد ايهجلس

يكـي از  «: ويـد گمـي بطحي رئيس دفتر سابق خاتمي در باره اين جلسه محمد علي ا
آنها جلسه مشتركي بود كه آقاي مهندس موسوي و آقـاي هاشـمي رفسـنجاني و آقـاي     

در ايـن روز توسـط ايـن    . خاتمي روز شنبه درست بعد از روز انتخابات برگزار كردنـد 
  2».مجموعه حمايت بسيار جدي از آقاي مهندس موسوي شكل گرفت

آقـاي خـاتمي از سـر خيانـت     «: گويدابطحي علت ورود اين سه نفر به اين مسئله مي
امـا  . گيري وارد ايـن مـاجرا شـد   آقاي هاشمي رفسنجاني از سر انتقام. وارد اين ماجرا شد
د حـدس زد و بـه   شـ ميانست در مملكت چه خبراست، اين را دميواقعا آقاي موسوي ن
آقاي خاتمي درست برعكس، اقتدار دولت، اقتدار  ....دانيگويم از سر ناهمين دليل من مي
كشور، اينها همـه را   درنظامي، قضائي، اقتدار معنوي امام  ،ي انتظاميهاتنظام، اقتدار قدر

ن شـرايط از آقـاي   آانست، ولي در عين حال براي انتقام از شكست خـودش كـه در   دمي
  .اين طبل وادار و حمايت كردبر كوبيدن  اموسوي حمايت كرده بود، آقاي موسوي ر

آقاي هاشمي رفسنجاني هم كه من معتقدم انتقام از آقاي احمدي نژاد در مرحله اول 
كه با همديگر داشتند و بـه نـوعي هـم     ييهايبه دليل اختالفات اين چند ساله و درگير

كنم، يعني در حقيقت با واسـطه انتقـام رهبـري و بـدون     انتقامي از رهبري من تلقي مي
براي آقـاي هاشـمي   ... اسطه انتقام از آقاي احمدي نژاد كه اينها داليل اين اتفاقات بودو

رفسنجاني رقابت با آقاي احمدي نژاد و نبودن آقاي احمدي نژاد يك اصـل غيـر قابـل    
  »اجتناب، بود
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: هـد دمـي او هم چنين از ارتباط گيري اين جمع با برخي از روحانيون برجسته خبر 
به حوزه علميه قم پيام داده شد كه شماها اگر حمايـت بكنيـد در ايـن     بعد از همان جا«

بعضي از مراجع از حوزه علميه قم مثل آيت اهللا صـانعي پيغـام   . شرايط بسيار مهم است
نيم، سپس نامه به آيت اهللا صانعي و به بقيـه  كميكه شما از ما بخواهيد ما حمايت  دادند

  ».بگيرند م راه قيمراجع نوشتند كه حمايت حوزه علم
نخسـت جلسـه مجمـع    . رددگـ مـي در پي اين جلسه دو جلسـه ديگـر نيـز برگـزار     

مجمـع  «: ويـد گمـي ابطحي . ظهر همان روز تشكيل گرديدبعد ازروحانيون مبارز كه در 
روحانيون مبارز همون روز بعد از ظهر جلسه گذاشت و در جلسه اش ابطال انتخابـات  

  »رو خواست،
خودم تو جلسـه  « : كند كه شنيدني استز آن جلسه بازگو ميا ايهاو همچنين خاطر

مجمع روحانيون مبارز بودم كه وابسته به امام، همه اعضـاي آن روحـاني بودنـد، نكتـه     
جالب اين كه آقاي مجيد انصاي كه عضو مجمع تشخيص مصلحت و عضو دفتـر امـام   

موسوي همـان روز   دنبال نوشتن يك بيانه بود به سرعت راجع به حمايت از آقاي ،بود
ذاريم روي سـايت مجمـع، دو دقيقـه بعـدش     گميفت فوري اين را ما گميشنبه و بعد 

آقاي مهندس موسـوي بـود و   به  متعلق كه باز) ودشميگذاشته (سايت قلم نيوز ) روي(
نجا كه گذاشتند بعد از سه دقيقـه از روي سـايت   آ. يكي از طرفداران ارزشي مسئولش بود

بـراي   يـره گميود، يعني اين مسير با اين سرعت شكل شميسي .بي.س بيقلم نيوز زيرنوي
  1»...يك مجموعه يا براي يك جريان ارزشي

فوق العاده به ايـن نتيجـه    ايهمجمع روحانيون مبارز در جلس«: ر چنين بودوبيانيه مذك
 رسيد كه براي دفاع از جمهوريت نظام و بازگرداندن اعتماد عمـومي و نگاهبـاني از مـوج   
آشتي ملي با صندوق هاي رأي، ابطال اين انتخابات و تجديد آن در فضايي عادالنـه تـر و   
منطقي تر راهكار مناسب است يا دست كم تعيين هيئت بي طرف و كاردان و شجاع براي 
حقيقت يابي و اعالم نظر نهايي به ملت و رهبري تصميمي درست در جهت آرمـان هـاي   

  2».رت امام و تقويت اعتماد ملي استواالي انقالب و انديشه هاي حض
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من اعتقـادم ايـن اسـت كـه     «: ندكميآقاي ابطحي به نقش محتشمي پور نيز تصريح 
خرداد مجمع  23محتشمي پور ضربه بزرگي به مهندس موسوي وارد كرد، او در جلسه 

من به مهندس موسوي گفته ام كه نگران نباش ما آنقدر سند در مورد تقلب  ؛اعالم نمود
آقاي مهنـدس موسـوي بـه دليـل بـي      . انيم مسير انتخابات را تغيير دهيمتوميريم كه دا

  ».تجربگي ودور بودن از صحنه سياسي زود تحت تأثير قرار مي گيرد
روز بعد از انتخابات از موسوي الري در زمينـه   2«: ابطحي در ادامه گفته فوق افزود
مـي گويـد زيـرا تغييـر در آراء     محتشمي پور چرنـد   ؛تقلب پرسيدم كه در جوابم گفت

  ».هزار نخواهد بود 800الي 700موسوي بيشتر از 
جلسه محفلي ديگري كه همان روز تشـكيل گرديـد جلسـه درون گروهـي حـزب      

بر اساس مستنداتي كه بعدها به دست مسئولين قضايي و امنيتي رسيد، در .مشاركت بود
االن بعضـي از بچـه   «: گويـد  مي) رئيس كميسيون زنان حزب(اين جلسه فريده ماشيني 

هاي خودمان اين ذهنيت را دارند كه شايد اصالً تقلبي صورت نگرفته باشد، ولي تقلب 
   ».شود تأكيدبايد 

در اين . وارد مصاديق تقلب نخواهيم شد«: محسن ميردامادي در ادامه اظهار مي دارد
   ».ترديدي نيست كه نتيجه كه اعالم شده واقعي نيست

شوري كه ايجـاد كـرديم خـود موسـوي     «: در اين زمينه بيان مي داردزهره آغاجري 
ايجاد نكرده، جواناني كه االن دارند بيرون كتك مي خورند، مسئولشان ما هسـتيم چـون   

فراتر از بيانيـه   ،ما بايد كار عملي كنيم. همه را ما آورديم و ما آنها را وارد صحنه كرديم
   ».وز بيان كنيمحكومت داري را از امر ،و ديدگاه اصلي

   ».بايد كارهاي پشت پرده مان خيلي بيشتر از روي پرده باشد«: جاليي پور مي گويد
محسن صفائي فراهاني در تحريك ديگران به اقداماتي فراتر از بيانيه، خطاب به اعضاي 

اي خورد، آن بچهآن بچه اي كه امروز دارد در خيابان چوب مي«: شوراي مركزي مي گويد
شـما كـه دور   . ها كه سياسي نيستندآن بچه. خورده مقصرش من هستم، شما هستيدكه تير 

  1».ها آنها را تحريك كرديد راه بيافتندميز نشسته ايد سياسي هستيد، شما اين
اين ها در حالي بود كه صحنه گردانان پشت صحنه خود به خوبي واقف بودنـد كـه   

  .تقلبي صورت نگرفته است
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د زماني معاون سياسي وزير كشور ورئيس ستاد انتخابـات  مصطفي تاج زاده  كه خو
تقلب در انتخابات وجهي نداشت اما به محض « :كشور بود در اعترافات خود مي گويد

اينكه انتخابات تمام شد ومن از بچه هاي استانها سؤال كردم احساس كردم كه انتخابات 
  ».نمي دانستيم 1به 3را باخته ايم ولي فاصله را 

در جلسـه روز شـنبه   ... «: ته در اظهارات يكي ديگر از متهمين آمده اسـت همين نك
با آقاي تاج زاده و تعدادي از دوستان ديگـر در سـتاد ائـتالف اصـالح      23/3/88مورخ 

از ايشان . طلبان در محل ستاد آقاي تاج زاده با حالتي بهت زده و خاص حضور داشتند
: آقاي موسوي چطور است؟ ايشان گفتند اوضاع رأي: دو سئوال مطرح كردم سئوال اول

رأي آقاي موسوي خوب نيست و آقاي احمدي نژاد قطعا در دور اول پيروز انتخابـات  "
من با همه استانها : به نظر شما تقلب شده؟ كه ايشان پاسخ دادند :سئوال دوم. خواهد بود

تيم هـيچ تفـاوتي   جز استان اردبيل تماس گرفته ام نتايج اعالم شده با نتايجي كه ما داش
  ».ند و تقلبي صورت نگرفته استكمين

بر تقلب و بدون ارائه مستند پروژه آشـوب را   تأكيداما جريان فتنه ترجيح داد كه با 
  .به اجرا در آورد

و احـزاب جريـان فتنـه     هـا تالبته بيان كلي تقلب در انتخابات توسط برخي شخصي
ي پيگيـري از مجـاري مربوطـه،    بدون ارايه اسـناد و مـداركي در ايـن خصـوص و حتـ     

ي بيگانه قرارداد تا با كلي گـويي برطبـل عمليـات روانـي     هارسانهمستمسكي در دست 
همانطور كه مشخص اسـت عمليـات روانـي    . عليه انقالب اسالمي هر چه بيشتر بكوبند

در اين بخش از طريق كلي گويي در زماني خاص بـدون سـند و انتشـار ايـن نامـه در      
وب و الكترونيكي فقط در جهت تحريك احساسات و جهت دهي افكار ي مكتهارسانه

  .يردگميمخاطبين صورت 
  :در ادامه به گزاره هاي تبليغاتي جريان فتنه در خصوص تقلب توجه نمائيد

تخلفاتي كه در دهمين انتخابات رياست جمهوري صورت گرفته است بسيار جدي «
   1».به حق است كامالًاست و رنجش عميق شما 

                                                 
  1388خرداد  24موسوي،  -  1
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خرداد كـه در دفـاع از حـق صـيانت از      25سابقه شما در روز تجمع عظيم و بي... «
رأيتان و دفاع از جمهوريت و اسالميت نظام انجام گرفت اصحاب دروغ را آنچنـان بـه   
خشــم آورد كــه تحمــل نياوردنــد و كوشــيدند شــيريني ايــن همــايش پرشــكوه را بــا  

  1»...ز تلخ كنندبرخوردهاي سبعانه به كام دوستداران ايران عزي
هرچند نتيجه آن را طوري ديگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتيجـه آن خـود   «

را بناحق و همانند ساير موارد فاتح اين عرصه هم معرفي كردنـد؛ ولـي شـور و شـعور     
اجتماعي ملت ايران در حافظه تاريخ خـود ايـن بـي عـدالتي و قـانون شـكني را بـاور        

  2».نخواهد كرد
انيد همگي ما در راه اين تجديد حيـات ملـي و تحقـق آرمـان     دميآن چنان كه اما «

هايي كه در دل و جان پير و جوان ما ريشه دارند با دروغ و تقلـب روبـرو شـديم و آن    
چيزي كه از عواقب قانون گريزي پيش بيني كرده بوديم به صريح ترين شكل ممكـن و  

عظيم تقلب و جابه جايي آرا، كـه آتـش   اگر حجم ... در نزديك ترين زمان تحقق يافت
به خرمن اعتمـاد مـردم زده اسـت، خـود دليـل و شـاهد فقـدان تقلـب معرفـي شـود،           

روبـرو   هـا يگـوي و دروغ هـا يما با كجرو...جمهوريت نظام به مسلخ كشيده خواهدشد
  3».هستيم و درپي اصالح آنيم؛ اصالحي با برگشت به اصول ناب انقالب اسالمي

نگذاريـد دروغگويـان و   « :ميرحسين موسوي خطاب به مـردم ايـران   5هبيانيه شمار 
   4».متقلبان پرچم دفاع از نظام اسالمي را از شما بربايند

همان ها هستند كه هنوز با اتكاء به امكاناتي كه متعلق به عموم مردم است در راسـتاي  «
   5».هنددميادامه سازي براي ديگران گويي و پروندهمنافع گروهي خود بي پروا به دروغ

 در جالب آن است كه تيم عمليات رواني جريـان فتنـه، از تاكتيـك تكـرار و پيگيـري     
ي خـارجي و شـبكه   هارسانهمسئله تقلب در انتخابات استفاده نمودند كه به كرات توسط 

و اينترنتي از قول افراد وابسته به اين جريان فكري و عوامل تبليغي آنان و  ايههاي ماهوار
  .اندبرخي نقل و قولها از اين جنس. ي از كانديداها به فراواني مطرح شدبرخ

                                                 
  27/3/88/موسوي -  1
  ، سايت قلم1388خرداد 30نامه موسوي به شوراي نگهبان  -  2
  1388خرداد  30موسوي، سايت كلمه -  3
  ، سايت كلمه1388خرداد 30موسوي،  -  4
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   1».وندشميبه قانون شكني متهم  ،معترضان به تقلب وسيع صورت گرفته در انتخابات«
نند ناديده انگارند آن است كه در ايـن انتخابـات   كميواقعيتي كه آنان بيهوده تالش «

ـ  تقلبي بزرگ اتفاق افتاده و پس از آ غيرانسـاني   ايهن، معترضان به اين وضعيت بـه گون
از مجموع آراي ريخته ... مورد هجوم قرار گرفته و كشته، زخمي و يا بازداشت شده اند

انيد كـه مشـكل   دميشده در صندوقها تنها يك رأي متعلق به من است و شما به خوبي 
   2».آنها با ميليونها رأيي است كه جوابي براي سرنوشت آنها ندارند

 تـرين مهم) B.B.C(اي دولت انگليس وگويي با شبكه ماهوارهزهرا رهنورد هم در گفت
او در اظهـاراتي   .داليل تقلـب در انتخابـات دهـم رياسـت جمهـوري را تشـريح كـرد       

يـك  «: در تشريح بداهت پيروزي موسوي و وضوح تقلب در انتخابات گفـت ! مضحك
ش مالك تشخيص نادرسـت بـودن   مشخص است كه خود سري نقاطي هستند كه اصالً

هـا هـيچ   زبـان آذربايجـان و تـرك   مثالً. نتايجي است كه وزارت كشور اعالم كرده است
  .»گذارند كه به كس ديگري رأي بدهندوقت فرزند خودشان را نمي

حقيقت اين است كه : ادعا كردآمريكايي هم خواه سناتور جمهوري» ليندسي گراهام«
است و مردم در ايران در تـالش هسـتند تـا بـي پـرده سـخن       اين انتخابات تقلبي بوده 

  ».بگويند و ما نياز داريم تا به آنها كمك كنيم
هايي نقش خود را در پيشبرد همچنين احزاب محوري جريان فتنه نيز با صدور بيانيه

  . اين پروژه ايفا نمودند
  :سازدميتر هاي حزب مشاركت اين مسئله را روشنهاي محوري بيانيهمرور نكته

جبهه مشاركت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تماماً مخدوش و غيرقابـل  «
  3».دفاع است و خواستار ابطال انتخابات شده اند

مردم انتظاري جزء اين ندارند كه مشروعيت دولت برآورده از تقلب در اركان نظام «
  4».به رسميت شناخته نشود

                                                 
  موسوي 7بيانيه شماره -  1
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به دهه چهـارم عمـرش عملكردهـايي را از     نظام جمهوري اسالمي در آستانه ورود«
خود به نمايش گذاشته است كه نه تنها هيچ غرابتي با ايـن ارزشـهاي الهـي و اخالقـي     

   1».ندارد بلكه فقط به رفتار حكومت طاغوتي استبدادي شهبات دارد
همچنين سازمان مجاهدين انقالب كه عنصر كليدي آن يعنـي بهـزاد نبـوي در رأس    

  .صيانت از آرا بود نيز با صدور بيانيه هايي اين پرژه را پيش برد كميته به اصطالح
به مناسبت نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم سند ديگري  24/3/88بيانيه مورخ 

است كه نقش اين سازمان را در بحران سازي و تشويش اذهـان بـا هـدف تشـكيك در     
در بخشـي از ايـن   . دسالمت انتخابات و مخدوش نمودن مشروعيت نظام نشان مي دهـ 

آنچه در اين انتخابات رخ داده عالوه بر تقلبات و تخلفات گسترده و «: بيانيه آمده است
ي هـا تدر صندوق هاي رأي، سوء استفاده حداكثري از تمامي امكانات و فرص سابقهبي

  ». در اختيار براي مهندسي آراء و رأي سازي بود
اي درخصوص دستگيري بهزاد نبـوي در   همچنين سازمان مجاهدين با صدور اطالعيه

فارسي و  BBCنوا با ضد انقالب و دشمنان خارجي و شبكه هايي مانند  هم 23/3/88مورخ 
VOA )در پي انتخابات«: انتخابات را رسوا اعالم مي دارد و چنين مي گويد) صداي آمريكا، 
ـ    يي اخير كه در محافل سياسي داخليرسوا اي نـرم عليـه   و خارجي از آن بـه عنـوان كودت

نند، اقتدارگرايان حاكم در اقـدامي وقيحانـه در   كميمردمساالري و جمهوريت در ايران ياد 
   ».سطح وسيعي اقدام به دستگيري فعاالن سياسي منتقد و مخالف دولت كرده اند

بي شك موج دستگيري فعاالن سياسي خطاي بزرگ «: در ادامه نويسنده بيانيه مي افزايد
   ».ي دهم استيرسوا ،بدعت و خطاي مصادره آراء مردم در انتخابات ديگري در ادامه

سازمان مجاهدين طبق روال از ادبيات ابهام آلود و مغرضانه اي در بيانيه هاي خـود  
در همين رابطه در بيانيه مذكور . استفاده مي نمايد كه كل حاكميت را نشانه گرفته است

استفاده شده كه ذيال به نمونه اي  "گرايان حاكم اقتدار"و ديگر بيانيه ها كرارا از عبارت 
ما به اقتدارگرايان حاكم هشدار مي دهيم به خـود آينـد و بـراي    «: از آن اشاره مي گردد

   ».حفظ قدرت و تحقق اميال حقير خود سرنوشت نظام و ملت ايران را به بازي نگيرند

                                                 
  جبهه مشاركت 14/5/88بيانيه مورخ همان،  -  1
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بـا ايـن    م نبرده وسازمان مجاهدين هيچگاه مصاديقي براي اقتدارگرايان حاكم نا
عبارت مبهم و كلي قصد تشويش اذهان عمومي را داشته و همچنان به مشي گذشته 

يـد  ؤاصرار مي ورزد كه صدور بيانيه هاي زنجيره اي و تكرار تقلـب در انتخابـات م  
  .اين مدعاست

در ادامه گزيده اي از بيانيه ها و اطالعيه هاي صـادره از سـوي سـازمان مجاهـدين     
ر آن به وضوح القاي جعل و تقلب در انتخابـات و تشـويق و تحريـك بـه     انقالب كه د

  :آورده شدهبه عنوان نمونه  ،آشوب و بلوا و ايجاد فتنه، مطرح گرديده است
ما ضمن حمايـت مجـدد جنـاب آقـاي ميرحسـين موسـوي و تقـدير و تشـكر از         «

بـات از مـردم   ايستادگي و تالش مجدانه ايشان براي صيانت از آراء ملت و تجديد انتخا
بزرگ ايران مي خواهيم اعتراضات و تحركات خود را براساس اصول و محورهايي كـه  

   1».ايشان در اطالعيه هاي خويش اعالم كرده اند سامان دهند
در نتيجه اين انتخابات نه تنها از نظر ميزان مشاركت بلكه از نظر گستردگي و انواع «

  2».بي نظير استتقلبات در تاريخ ايران كم نظير و بلكه 
و انبـوهي از مـردم بزرگـوار كـه آن حماسـه       ،در ايران انتخاباتي برگزار شده است«

تمـام ظرفيـت   . نتيجه اعالم شده را باور ندارند و به آن معترض انـد  ،حضور را آفريدند
عليه اعتراضات مشروع و قـانوني شـما عليـه تخلفـات و تقلبـات گسـترده در جريـان        

وشـند ضـمن وارونـه    كمياقتدارگرايان . ي دهم بسيج شده اندانتخابات رياست جمهور
نمايي حقايق و تحريف واقعيات ضمن وجاهت و مشروعيت بخشيدن به انتخاباتي كـه  
به عنوان تجسم كامل قانون شكني و بدعهدي و بي رسمي در تاريخ ايـن كشـور ثبـت    

تي كـه صـحت و   نـد دولـت برآمـده از انتخابـا    كمي تأكيدسازمان مجدداً » «.خواهد شد
سالمت آن از سوي بخش عظيمي از ملت ايران مخدوش و مردود اعالم شده و بر موج 

  3» . گسترده اعمال خشونت عليه شهروندان شكل مي گيرد فاقد وجاهت قانوني است
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دولت برآمده از انتخاباتي كه ملت صحت آن را نپذيرفته و بـر ابطـال آن پـاي مـي     «
  1». قانوني است فاقد مشروعيت و وجاهت ،فشارد

  طرح كلي توطئه
توان موارد زير را به عنوان بخش هاي مختلفي از سناريوي كودتاي  در مجموع مي

 :مخملين فتنه گران برشمرد
 طرح دروغ بزرگ تقلب در انتخابات؛ )1
 درخواست ابطال انتخابات؛  )2
 بيانيه نويسي و صدور اطالعيه هاي زنجيره اي؛ )3
 اندن هواداران به خيابان ها؛آغاز اردوكشي هاي خياباني و كش )4
 ناامن سازي و ايجاد اغتشاشگري و تخريب اموال عمومي؛ )5
 حمله به مراكز نظامي و انتظامي و ضرب و شتم و قتل نيروهاي انتظامي و امنيتي؛ )6

 ؛"تقلب"تالش براي مستندسازي دورغ بزرگ )7
ي قانوني براي رسيدگي به تخلفات هاتفرصت سوزي و عدم استفاده از ظرفي )8

 نتخابات و عدم ارائه مستندات قابل قبول براي اثبات ادعاي تقلب؛ا
 بزرگ نمايي و متهم كردن نظام اسالمي به كشتار مخالفين؛ )9

 متهم كردن نظام اسالمي به تجاوز در زندانها؛ )10
 متهم كردن نهادهاي قانوني كشور به ناپاكي؛ )11
 دروغ پردازي و جعل شهداي دروغين براي ادامه فتنه گري؛ )12
راهي با ملت و نظام اسالمي در مراسم تحليف و تنفيذ و نامشروع عدم هم )13

 خواندن دولت منتخب مردم؛
ايجاد اغتشاش و ناآرامي در مناسبتهاي ملي و مذهبي و ايجاد شكاف در  )14

صفوف ملت با طرح شعارهاي ساختارشكنانه و استفاده از نمادهاي اختالف 
 برانگيز و رفتارهاي اغتشاش آميز؛
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گناه جلوه دادن مجرمين محكوم شده دادگاههاي اسالمي و  تالش براي بي )15
 تالش براي آزادي آنها؛

الگوگيري از كودتاهاي ( راه اندازي شبكه هاي اجتماعي در فضاي مجازي )16
 ؛)مخملين

مقاله نويسي، هجو نويسي، طراحي كاريكاتور و پوستر، مونتاژ عكس هاي  )17
 در دنياي مجازي؛... غيرواقعي و 

 .وارنويسي عليه آرمانها و ارزش هاي نظام اسالميو دي يشعارنويس )18
بــه تشــريح  تشــريح ســناريوي كودتــاي مخملــيندر مقابــل رهبــر معظــم انقــالب 

قطعاً اين بلواهاي بعـد از انتخابـات،   «: سناريوهاي پشت پرده دشمن پرداخته و فرمودند
ي از انسـانهاي  يعني انسان با هر كسـ . ريزي شده بود  به نظر آدمهاي خبره و آگاه، برنامه

. گـذارد، ميفهمـد   فهيم كه با مسائل كشور و با مسائل جهاني آشنا هسـتند، در ميـان مـي   
همـين را عـرض   )   االسالم والمسلمين هاشـمي رفسـنجاني   حجت( پريروز من به ايشان

يعني همه اين را ميفهمند كـه  . قطعاً: ايشان گفتند. ريزي شده بود  كردم؛ گفتم اينها برنامه
ريزي شده بوده و اين يك كار دفعي نبود كه بخواهيم بگوئيم يك چيـزي    برنامه اين كار

ريزي شده بود؛ از يـك    مثالً دفعتاً كسي بلند شد حرفي زد؛ نه، اين كار برنامه. پيش آمده
شان ادامـه    شاءاللَّه اين شكست  خوب، شكست خوردند ديگر؛ ان. شد مركزي هدايت مي
  1».كنند دائم دارند توطئه مي منتها. هم پيدا خواهد كرد

كـنم، تحليـل اسـت؛     البته ايني كه عرض مي«: كردند تأكيدايشان در سخنان ديگري 
به اعتقاد من، با تحليل من، اين مسئله از بعـد از انتخابـات يـا از روزهـاي     . خبر نيست

حول و حوش انتخابات شروع نشده؛ اين از قبل شروع شده، اين از قبل طراحي شـده،  
انـدركار بودنـد، كـه اينهـا      كـنم افـرادي را كـه دسـت     من مـتهم نمـي  . ريزي شده امهبرن

كـنم، چـون    اين را من ادعـا نمـي   -هايند يا انگليسند يا آمريكايند  ي بيگانه نشانده دست
اما آنـي كـه    -توانم بگويم  براي من اين قضيه ثابت نيست؛ چيزي كه ثابت نيست، نمي

ين جريان، چه پيشقراوالنش دانسته باشند، چـه ندانسـته   توانم بگويم، اين است كه ا مي
دهد كه ايـن   ها نشان مي ي نشانه همه. شده؛ تصادفي نبود باشند، يك جرياني بود طراحي
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البته آنهـايي كـه طراحـي كـرده بودنـد، يقـين       . شده بود شده بود، حساب جريان طراحي
  1»نداشتند كه خواهد گرفت

  
  ادعاي بدون مستند

وشيد، اما كميه اشاره شد، چريان فتنه تنها بر طبل تقلب و ابطال انتخابات همان گونه ك
كه در آن ميرحسين موسوي  ايهواكاوي نام. فاقد استداللهاي اثباتي براي اين امر بود

خطاب به اعضاي شوراي نگهبان، خواستار رسيدگي به رفتارهاي غير قانوني مجريان و 
واند تميخردادماه شد،  22بررسي ابطال انتخابات  برگزاركنندگان انتخابات و همچنين
  :بخشي از اين حقيقت را روشن شازد

  :متن نامه ميرحسين موسوي به شوراي نگهبان به اين شرح است
ها مكاتبه ستاد انتخابـاتي اينجانـب بـا آن شـورا دايـر بـر تخلفـات صـريح          پيرو ده«

مزدها كه قطعاً در نتيجه انتخابات انتخاباتي عوامل اجرايي وزارت كشور و نيز يكي از نا
شـود، عـدم صـحت     خرداد ماه مؤثر بوده است و ذيالً به مواردي از آنها اشـاره مـي   22

  :گردد انتخابات محرز است و رسيدگي و ابطال آن درخواست مي
در ايام تبليغات خصوصاً در مناظره آقاي احمدي نژاد، اتهامات بزرگي عليه بعضي  .1

ازجمله آيت اهللا هاشمي رفسنجاني، رياست محترم هاي حقيقي  از شخصيت
مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز آقاي ناطق نوري 
عضو محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس بازرسي ويژه مقام معظم 
رهبري، در رسانه ملي مطرح شد كه بنا به اظهار صريح رياست محترم قوه قضاييه 

اين اتهامات . ل كشور مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده استو دادستان محترم ك
خوراك اصلي تبليغات انتخاباتي آقاي احمدي نژاد عليه ساير نامزدها، خصوصاً 

 .اينجانب قرار گرفت
هاي انتخاباتي اقدام به بيان مطالب خالف امنيت ملي نمود كه نتيجه  ايشان در مناظره .2

اسالمي ايران حضرت امام خميني سالم اهللا آن زير سؤال بردن بنيانگذار جمهوري 
به عالوه عمل ايشان در افشاي بعضي از موضوعات محرمانه و سري با . عليه بود
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تلفيق موارد نادرست، ازجمله متهم كردن دولت جمهوري اسالمي و وزارت كشور 
ها و تراشيدن  به سازماندهي اوباش براي حمله به جوانان و مردم و بريدن كراوات

سر جوانان اتهاماتي واهي است كه در هيچ مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار  موي
  .شود نگرفته و بديهي است كه عملي مجرمانه محسوب مي

ها، ازجمله  هاي عديده مسئوالن وزارت كشور و بسياري از فرمانداري كارشكني .3
 هاي نمايندگان جناب حجت االسالم والمسلمين فرمانداري تهران در ارائه كارت

كروبي و اينجانب منجر به عدم امكان حضور تعداد قابل توجهي از نمايندگان ما 
هاي شمارش و تجميع آرا گرديد و  دو نفر در محل شعب اخذ رأي و محل

  .اند نمايندگان نامزدها هيچگونه نظارتي بر انتخابات نداشته
واهد برخالف اعالم كتبي قبلي مبني بر اينكه شمارش آرا و تجميع آن دستي خ .4

بود، ستاد انتخابات كشور در حالي كه هنوز تعدادي از شعب در حال شمارش 
اين در حالي بود كه . آراي مردم بودند اقدام به اعالم نتايج در حجم انبوه نمود

هاي اجرايي دريافت  از هيات 28و  22هاي  هاي موسوم به فرم هنوز صورت جلسه
اي بود كه هيچگونه  هاي رايانه در سيستم نشده و تنها مالك ارائه آمار ارقام موجود

وجاهت قانوني ندارد و موجب التهاب اجتماعي و نگراني در جامعه براساس 
  .شود آمارهاي فاقد مبناي قانوني مي

در ... صدها شعبه اخذ رأي در مناطق مختلف كشور ازجمله شيراز، تبريز، تهران و .5
رأي شدند و اين امر موجب ساعات قبل و بعد از ظهر دچار كمبود تعرفه اخذ 

هاي  با توجه به اينكه تعداد تعرفه. توقف چند ساعته رأي گيري در آنها گرديد
اي بوده است  كنندگان به گونه چاپ شده با فرض باالترين تعداد متصوره شركت

توانست در اختيار وزارت كشور باشد تعلل  ميليون تعرفه اضافي مي 17كه بيش از 
خورد كامالً ابهام  هاي انتخاباتي به چشم مي توزيع تعرفه شديدي كه در جريان
گيري، در  داد كه اين تعلل و نيز اعالم توقف زمان رأي برانگيز بود و نشان مي

حالي كه هنوز تعداد قابل توجهي از مردم خواستار شركت در انتخابات بودند از 
صد افراد واجد در 100ه از مرز مأخوذسر نگراني نسبت به افزايش تعداد آراي 

طبيعي است كه چنين اموري شائبه وقوع اقدامات غيرقانوني . شرايط بوده است
  .كند ها را تحكيم مي شمار آراي تقلبي در صندوق گسترده و وجود تعداد بي
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عالوه بر موارد فوق تخلفات فراوان صورت گرفته در روز و زمان اخذ رأي طي  .6
دايي سخنگوي محترم شوراي نگهبان مورد نامه خطاب به آقاي كدخ 80بيش از 

 .توسط رابط اينجانب به آن شورا تقديم شده است
آقاي احمدي نژاد در وقت تبليغات اضافي كه سازمان صدا و سيما به صورت  .7

بيني كرد و به طور  غيرقانوني به ايشان اهدا كرد وقوع اقدامات ضد امنيتي را پيش
متهم به توطئه چيني نمود، كه تمامي  ضمني موفقيت خود را مسلم دانست و رقبا را

به . هاي پشت پرده براي دستكاري نتايج انتخابات است ريزي اينها حاكي از برنامه
همين ترتيب تيتر خبر پيروزي آقاي احمدي نژاد در سايت رجانيوز، فارس و ايرنا 
ا كه چند ساعت قبل از پايان اخذ رأي روي داد و نيز تعيين تيتر روزنامه كيهان ب

  .سازد اي را مشخص مي همين عنوان طراحي قبلي اعالم چنين نتيجه
قانون جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي و مداخله نظاميان و  40نقص ماده  .8

نژاد و استفاده  هاي تبليغاتي آقاي احمدي بسيج در انتخابات و شركت در ميتينگ
ازجمله تورگردي وزرا  قانون انتخابات 68گسترده از امكانات دولتي و نقض ماده 

تا جايي كه پس از سخنراني معاون اول رياست (ها  ها و شهرستان در استان
و حضور آقاي وزير خارجه در ) جمهوري در گيالن به ستاد اينجانب حمله شد

در جلسات تبليغاتي و ... شهرهاي مختلف ايالم، كرمانشاه، سمنان، گيالن و
اي اختصاصي دولت براي حضور در نژاد از هواپيم استفاده آقاي احمدي

هاي ديگري از تخلفات از فصول  نمونه... هاي تبريز و اروميه و اصفهان و ميتينگ
 .مختلف قانون مذكور به ويژه فصل هفتم آن بوده است

خرداد  22نظر به موارد فوق انتظار دارم درخواست اينجانب در مورد ابطال انتخابات 
  ».گيرد ماه مورد رسيدگي و اقدام قرار

  هاي موسوي براي تقلب در انتخابات نقد استدالل
كه قاعدتا بايد حاوي  - ميرحسين موسوي در اولين بند نامه اش به شوراي نگهبان 

بر خالف  –در انتخابات باشد » تقلب گسترده«محكم ترين استدالل او مبني بر وجود 
ايشان در اين بند به . ندكميدر انتخابات اشاره ن» تقلب«به موضوع اصالً تصور خواننده 

 تأكيد. ندارد» تقلب«ند كه هيچگونه ارتباط مستقيمي به موضوع كميموضوعي اشاره 
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كردن بر محتواي مناظره هاي انتخاباتي در بند اول نامه موسوي از چند جهت بسيار 
  .معنادار و حتي برمال كننده است

حمود احمدي نژاد در شايد منظور موسوي اين است كه سخنان مطرح شده توسط م
گسترده مـردم منجـر   » اغفال«مناظره ها عليه برخي شخصيتها و آقازاده ها، به تحريك و 

در ايـن  . شد و باعث شد آنها هيجاني شده و فوج فوج به احمدي نژاد تمايل پيدا كننـد 
صورت كه آقاي موسوي پذيرفته است كه رقيب ايشان رأي بسيار بـااليي در انتخابـات   

واقعا اگر مهندس موسوي قائل بوده است كه مطالب عنوان شده در مناظره . تآورده اس
ها اينچنين تاثير دگرگون كننده اي در نتيجه انتخابات  داشته اسـت چـرا در همـان روز    

خـارج نشـد؟   » ناعادالنـه «پس از مناظره در اعتراض به طرح اين مطالب از اين رقابـت  
ادامه داد؟ و از همه مهمتر چرا ايشان علي رغـم  چرا ايشان به حضور در اين مناظره ها 

همه مطالب مطرح شده در مناظره ها، در آخرين ساعات روز انتخابات بطور قاطع خود 
  را برنده اين انتخابات اعالم كرد؟

آقاي هاشمي » مظلوميت«اينكه اولين بند نامه موسوي با ذكر نام به تجليل و دفاع از 
در مناظره ها اختصاص مي يابـد، ناخواسـته بازگوكننـده    رفسنجاني و آقاي ناطق نوري 

هـاي پـس از   هاي اصلي راه اندازي راهپيمايي ها و اعتراضـات در روز  ريشه ها و علت
كه قـبال هشـدارش   » دود و آتش«و » بنزين«و » جوشش آتشفشاني«همان . انتخابات بود
نامـه موسـوي وجـود    واقعا چه نسبتي ميان آن نامه آقاي هاشـمي و ايـن   . داده شده بود

د كـه اعتـراض   ركـ  ؟ آيا مير حسين موسوي در بند اول نامه اش دارد اذعـان مـي  شتدا
اصلي او و حاميان او در اين اجتماعات و راهپيمايي ها به بـرده شـدن اسـم هاشـمي و     
ناطق و فرزندان آنها در مناظره هاي انتخاباتي است؟ اگرنه چه لزومـي داشـت كـه ايـن     

  امه او قرار گيرد؟موضوع در سرلوحه ن
كنيم كه احمدي نژاد در اعالم اسامي اشخاص در مناظره ها و نسبت دادن  فرض مي

آيا اين تخلـف در  . تخلفات مالي به آنها مرتكب تخلف در تبليغات انتخاباتي شده باشد
در نتايج است؟ روشن است كه افرادي كه حقي از آنها ضايع » تقلب«تبليغات به معناي 

ند خواستار پخش پاسخ خود از صدا و سيما باشند و يـا حتـي موضـوع را    انتوميشده 
اما حتي در اين صورت نيز هيچ خللـي بـر نتيجـه انتخابـات     . بطور قانوني پيگيري كنند

  . اينها دو موضوع جدا از هم هستند. وارد نيست
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رحسـين  توسط مي» تقلب گسترده«در بند دوم نامه، باز انتظار ما براي بيان مستنداتي از 
در اين بند موسوي دوباره به مناظره ها رجـوع كـرده و طـرح    . رسد موسوي به نتيجه نمي

توسـط  » بـردن بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي     سـؤال زيـر  «و » مطالب خالف امنيت ملي«
  . ندكميدر انتخابات مطرح » تقلب گسترده«احمدي نژاد را به عنوان دليل وجود 

. ادعاي بسيار قابـل تـوجهي اسـت   » انقالب اسالميبردن بنيانگذار  سؤالزير«ادعاي 
ظاهرا آقاي موسوي كليه اقدامات دولت خود و دوستان خـود در دهـه شصـت را عينـا     

اگر استدالل موسوي را بپذيريم، قاعدتا انتقادهـاي  . مي داند) ره(مورد تاييد امام خميني 
بـردن   سـؤال زيـر  « شديد و بي رحمانه او و ديگر كانديداها از عملكرد دولت نهـم نيـز  

چون آنطور كه موسوي مدعي است اينكه امام راحل در دهـه  . است» واليت فقيه كنوني
رد، رهبري فعلي نيز در سالهاي گذشته از دولت نهـم  كميشصت از دولت وي حمايت 

آيا آقاي موسوي مي پذيرد كـه اعمـال خـودش در ايـن انتخابـات      . حمايت كرده است
  بوده است؟بردن واليت فقيه  سؤالزير

نند كه ارتباط بـه روز  كميباالخره در بند سوم نامه آقاي موسوي به موضوعي اشاره 
در اين بند ايشان از عدم صدور كارت براي تعدادي از ناظرين ايشـان و  . انتخابات دارد

  . ندكميآقاي كروبي اعتراض 
در » تقلـب گسـترده  «اين است كه چرا موسوي كه با قاطعيت هرچـه تمـام از    سؤال

انتخابات سخن گفته اند به جاي آنكه ابتدا الاقل به يك گزارش مستند و دقيق از يكـي  
از چند هزار ناظر خود بر سر صندوق ها اشاره كنند، مبناي اعتـراض خـود را بـر يـك     

ميليون رأي در سـطح   10قاعدتا اگر تقلبي به گستردگي . قرار داده اند» عدمي«موضوع 
ها نفر از ميان چند هزار ناظر آقاي موسـوي مـي بايسـت بـه      هكشور رخ مي داد الاقل د

چرا آقاي موسوي بجاي استناد به آنها بـه  . شواهدي در اين خصوص دست يافته باشند
-مـي ند كه حتي در فرض صحت هم نكميدر برخي صندوقها اشاره » عدم وجود ناظر«
انـد  تومـي اخالقـا   آيـا موسـوي  . ان آنرا في نفسه دليلي بر وجود قطعي تقلب دانستتو

مدعي شود كه هرجا ناظر من نبوده قطعا تقلب شده است؟ اين پرسش مهمي است كـه  
» تقلـب گسـترده  «چرا موسوي در اين نامه بطور مشخص به هيچ حـوزه اي كـه در آن   

  نند؟  كميصورت گرفته باشد اشاره ن
ـ   ن در اعـالم  در بند چهارم آقاي موسوي نسبت به استفاده از كامپيوتر و شـيوه آنالي

-هيچ عقل سليمي نمـي . ندكمينتايج آرا هر صندوق به ستاد مركزي انتخابات اعتراض 
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پذيرد كه به صرف اينكه نتايج هر صندوق در حضـور همـه اعضـاي هيـات اجرايـي و      
وارد كامپيوتر شده و به طور آنالين به ) در صورت حضور(نظارت و ناظرين كانديداها 
. صـورت گرفتـه اسـت   » تقلـب گسـترده  «پس در انتخابـات   ستاد انتخابات اعالم شده،

هاي همه صندوقها موجود است و بنا به اعـالم وزارت كشـور نيـز قبـل از      صورتجلسه
اعالم نتيجه نهايي همه صورت جلسه هاي مكتوب با آمار اعالم شده كامپيوتري مجددا 

ـ  . تطبيق داده شده است ـ  ـاگر هم شكي و شبهه اي هست قطعـا ب ه صـورت  ا مراجعـه ب
  .جلسه ها قابل رفع است

در بند پنج موسوي به موضوع كمبود تعرفه اشاره كرد كـه بـه ادعـاي او در برخـي     
اوال نفـس كمبـود تعرفـه بـا توجـه بـه       . حوزه ها موجب توقف رأي گيري شده اسـت 

ضمن اينكه بنا بـه اعـالم وزارت   . درصدي در انتخابات امر عجيبي نيست 85مشاركت 
اعالم شده بود كه به محض اينكه استفاده از آخرين بسته صد برگـي   كشور به هر شعبه

رأي را شروع كردند اعالم اتمام تعرفه كنند تا در اين فاصله تعرفه هاي جديد براي آنها 
موسوي اشـاره اي  . لذا اعالم اتمام تعرفه به معني تعطيلي رأي گيري نيست. ارسال شود

قف شده باشد نكرده اند اما بنا به اعالم سـتاد  به هيچ صندوقي كه در آن رأي گيري متو
بـا ايـن   .  انتخابات هيچ صندوقي به دليل اتمام تعرفه رأي گيري را تعطيل نكرده اسـت 

حال  در اينجا چند پرسش پيش مي آيد آيا اتمام تعرفه در يك يا چند صندوق دليل بر 
موسـوي از تقلـب    در انتخابات است؟ واقعا معلوم نيست تعريف آقاي» تقلب گسترده«

چيست؟ اگر ادعاي آقاي موسوي را درست فرض كنيم، ايشان از كجا مي دانند كه همه 
آن افرادي كه در برخي حوزه ها موفق به دادن رأي نشدند طرفدار ايشان بـوده انـد؟ از   
كجا معلوم كه بسياري از آنها قصد نداشتند به آقاي احمدي نژاد رأي دهنـد؟ در اينجـا   

شبيه همـان شـعار   . آقاي موسوي مبتني بر يك مقوله عدمي و موهوم است نيز استدالل
دادند و طي استداللي غريب مدعي بودند كه همه  غيبي است كه اصالح طلبان سالها مي

  ! آنهايي كه در انتخاباتها رأي نمي دهند در دلشان طرفدار اصالح طلبان هستند
مورد تخلف ديگر نيز در  80» رد فوقعالوه بر موا«گويد كه  در بند ششم نامه، او مي

در اينجا ايشان ارجاع به مواردي مـي  . روز انتخابات به شوراي نگهبان اعالم شده است
واقعا پرسش اينجا اسـت كـه چـرا ايشـان     . دهد كه براي خواننده مبهم و مجهول است

هاي مورد ادعايي تخلفات را همچون موارد ذكر شده در بنـد  80الاقل چند مورد از اين 
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واضح و روشن است كـه اگـر   . باال در متن نامه خود به شوراي نگهبان ذكر نكرده است
رد كه بـر مـال كننـده تخلفـي     كميمورد حتي يك مورد را پيدا  80موسوي در ميان اين 

در انتخابات مي بود، قاعدتا مي بايسـت آنـرا   » تقلب گسترده«چشمگير و افشاگر وجود 
ن  و سند اعتراض او به اين انتخابـات اسـت، مـورد اشـاره     در اين نامه، كه مهمترين مت

ان پذيرفت كه ايشان مثال ايثار كرده انـد و يـا بـراي حفـظ مصـالح      تومين. قرار مي داد
او كه در طول هشت ماه فتنه پس از ! مملكت از بيان برخي تخلفات خودداري كرده اند

ها، حركـت سـازمان يافتـه و از    انتخابات و حتي تا بعد از آن نيز بدون توجه به توصيه 
قبل طراحي شده اي را تا بدانجا پيش مي برد كه امنيت اجتماعي به مخاطره مـي افتـد،   
آشوبهاي اجتماعي و تخريب اموال دولتي و شخصي و تعرض به مردم رقم مي خورد و 

مورد اغمـاض كـرده يـا     80اصرار بر همين روند مي شود، چرا در بيان مواردي از اين 
  ؟!كند انديشي مي مصلحت

در انتخابات بـه  » تقلب گسترده«در بند هفتم مجددا آقاي موسوي براي اثبات وجود 
از نظر ايشان اينكه آقاي احمدي نژاد قبل . يك موضوع پيش انتخاباتي اشاره كرده است

دليل روشـن و آشـكاري اسـت بـر     » في نفسه«از انتخابات از پيروزي خود سخن گفته 
آقاي موسـوي همچنـين انعكـاس پيشـاپيش پيـروزي      . ري در آراءدستكا» قصد«وجود 

آقـاي احمـدي   . را تاييدي بر اين موضوع دانسـته اسـت   هارسانهاحمدي نژاد در برخي 
نژاد تنها كانديدايي نبودند كه در روند تبليغات انتخاباتي از پيروزي خـود در انتخابـات   

پيروزي چشمگير ايشان خبر مـي  نه تنها ستاد آقاي موسوي بطور مكرر از . سخن گفتند
و منطقـي   سـابقه بـي داد بلكه شخص ايشان حتي قبل از شروع شمارش آرا با اطميناني 

شگفت اعالم كرد كه پيروز قاطع انتخابات است و هرنتيجه اي غيـر از ايـن، بـه معنـي     
اگر استدالل بند هفتم ايشان درست باشد خود ايشـان نيـز   ! دستكاري در انتخابات است

» قصـد «حتي اگر فرض كنيم كه سخن آقاي احمدي نژاد بيانگر . هستند» تقلب«به  متهم
در چنين وضـعي برپايـه قـوانين موضـوعه چنـين      . دست كاري در انتخابات بوده باشد

تقلـب  «كـه در اينجـا وجـود     -» وقوع جرم«براي اثبات » نيت مجرمانه اي«و يا » قصد«
» نيـت «اي عـالوه بـر   در هـر محكمـه  . نـد كمـي كفايـت ن  -در انتخابات است » گسترده

رسد به نظر مي. كافي براي محكوم كردن متهم وجود داشته باشد» مستندات«بايست  مي
دستش خالي اسـت بـه   » تقلب«موسوي چون در ارائه اسناد و مدارك كافي براي اثبات 

  .  روي آورده بود» نيت خواني«
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نقض مـاده  «و » يروهاي مسلحجرائم ن 40نقض ماده «در بند هشتم آقاي موسوي به 
حضور نيروهـاي نظـامي   «در مورد اول منظور ايشان . اند اشاره كرده» قانون انتخابات 68

، و در مـورد دوم اشـاره ايشـان بـه اسـتفاده      »و بسيج در انتخابات و در ميتينگ ها است
ابـاتي  رئيس جمهور و وزرا از امكانات دولتي براي سفر به استانها در ايام تبليغـات انتخ 

حضور نيروهاي نظامي در ستادهاي انتخاباتي و فعاليت به نفـع   اگر منظور ايشان.  است
امـا حتـي بـه    . يك كانديدا باشد او بايد براي اين ادعاي خود سند و مدرك ارائه نمايـد 

انـد   هايي كه چنين نيروهايي در انتخابـات مداخلـه كـرده    ها و يا مكان يك مورد از زمان
البته با توجه به اينكه ستاد آقاي موسوي از جمله ستادهايي بود كه با بـه  . ندكمياشاره ن

اقدام نمـود   »و ايثارگران بسيجيان«به تاسيس شاخه سپاه كارگيري يك سردار بازنشسته 
و رسما به عضو گيري از بسيجيان مي پرداخت، اعتراض ايشان به حضور بسـيجيان در  

  .سيدهاي رقيب كمي عجيب به نظر مي ر ميتينگ
بايد اضافه كرد آنچه كه ممنوع است، اعضاي كـادر نظـامي بسـيج انـد كـه هماننـد       
كاركنان سپاه از ورود به احزاب و گروههاي سياسي و يا تبليغات عليه يا له كانديـدايي  

تواننـد   منع شده اند و اين شامل اقشار عمومي بسيج نمي شود زيرا همه ملت ايران مـي 
ئولين و كارگزاران نظام افتخارشان اين بوده و خواهد بود بسيجي تلقي شوند و همه مس

ميليـون   20و اين همان تعريف امام از بسيج اسـت كـه ملـت ايـران بـا      . كه بسيجي اند
بـا ايـن حـال، اگـر حضـور بسـيجيان در       . ميليون بسيجي داشته باشد 20جمعيت، بايد 

ـ   ن مسـئله دليـل بـر وجـود     ميتينگهاي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد رخ داده باشد، آيـا اي
  در انتخابات مي شود؟» تقلب گسترده«

حتي اگر نظامياني در تبليغات انتخاباتي حضور يافتـه باشـند ايـن مسـئله از جـنس      
حتي در صورت وقـوع  » تخلف«اين . نيست» تقلب گسترده«است و  دليلي بر » تخلف«

اول در انتخابات  كه از نظر آقاي موسوي متهم رديف -ربطي به وزارت كشور و دولت 
شايد هم موسوي براين باور بود كه حضور چند هزار بسـيجي در يـك   . ندارد -هستند 

  !ميليوني درنتيجه آرا شده باشد 10ميتينگ انتخاباتي باعث دگرگوني 
اشاره آقاي موسوي به استفاده كردن دولتمردان از امكانـات دولتـي بـراي سـفر بـه      

ايـن اعتـراض مسـتلزم ارائـه     . ئه مصداق و مـدرك راشهرستانها نيز اتهامي است بدون ا
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در نتـايج  » تقلب گسترده«كلي گويي و ربطي به وجود  صرفاًمستندات دقيق است و نه 
  .انتخابات ندارد

در حالي كه آقاي موسوي در نامه خود بـه شـوراي نگهبـان، همـانطور كـه در بـاال       
در » تقلـب گسـترده  «مشخص شد هيچ گونه استدالل محكمه پسندي مبتني بـر وجـود   

انتخابات ارائه نكرده است، ايشان در بند پاياني نامه بدون آنكـه خواهـان رسـيدگي بـه     
موارد شك و شبهه خود شود، و يا آنكه مثال خواستار بازشماري آرا در صندوقها شـود،  
و يا حتي خواهان تشكيل كميته مستقل حقيقت ياب شود، در جـا تقاضـاي ابطـال كـل     

و بـر مـال كننـده     سـابقه بـي چنين رويكردي در نوع خود . را مطرح كرد نتايج انتخابات
آن .  حقيقت نهفته در پشت اين نامه و حرفهاي ناگفته در البالي سـطر هـاي آن اسـت   

حقيقت اين است كه موسوي و جريان فتنه ديكتاتور مĤبانه به چيزي جز ابطال انتخابات 
  .اشته باشندنديشيدند، حتي اگر مدركي هم براي آن ندامين

  
  مطرح شد؟ اتهام تقلبچرا 
هاي پس از انتخابات از آنجا وارد فاز اجرايي شد كه ميرحسين ها و ناآراميآشوب

خرداد ماه با صدور اطالعيه اي نسبت به نتايج انتخابات اعتراض  23موسوي روز شنبه 
ي بود كه وي مدع.كرد و اعالم كرد در اين انتخابات با تقلب بزرگ روبه رو شده ايم

رأي اكثريت مردم به ايشان بوده و يا يك تقلب بزرگ اين رأي به نفع ديگري اعالم 
گرديده و مردم بايد با اعتراضات، تجمعات و حضور در خيابان ها نسبت به اين نتيجه 

ميرحسين موسوي با چنين ديدگاهي خواستار ابطال انتخابات . واكنش نشان دهند
ات به اهرم فشارهاي هواداران در كف خيابان ها بر نظام گرديد و براي ابطال انتخاب

آقايان كروبي و محسن رضايي نيز هر كدام به نوعي نتايج . اسالمي دل بسته بود
. بردند و با شيوه هاي متفاوت اعتراضات خود را پيگيري نمودند سؤالانتخابات را زير 

ن مجاهدين انقالب بيانيه هاي تند و تحريك آميز از سوي جبهه مشاركت، سازما
صادر گرديد و ... اسالمي ايران، حزب كارگزاران سازندگي، مجمع روحانيون مبارز و 

هر كدام با تحليل هاي نادرست، نظام اسالمي را متهم به تقلب در انتخابات كردند و 
ها و تحريكات، سبب كشانده گيري مجموعه اين موضع. خواستار ابطال انتخابات شدند
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و رويارويي  هاب، تخريهابآشو ،ها شد و نهايتاً ناآرامي هابه خياباناي شدن عده
و اراذل و اوباش با نيروهاي مدافع نظام  هابطلگروهي و از جمله منافقين، سلطنت

اسالمي اعم از ناجا، سپاه و بسيج شكل گرفت و در اين ميان تعدادي مصدوم و كشته 
و نظام اسالمي نيز به درجه رفيع شهادت  شدند و چند نفر از نيروهاي مدافع انقالب

  .نايل آمدند
در اين اتهام به نظام اسالمي از  اوبنابراين طرح تقلب از سوي موسوي و حمايت از 

در واقع تقلب بزرگ، خـود يـك دروغ   . سوي ديگران چيزي جز يك دروغ بزرگ نبود
ي را تحريك كرد دروغ بزرگي كه جامعه را ناآرام ساخت و هواداران موسو. بزرگي بود

و  هـا بطلـ و به خيابان ها كشاند و زمينه هاي سوء استفاده را بـراي منـافقين، سـلطنت   
بيگانگان فراهم ساخت و اين همه خسارات معنوي و مادي را به نظام اسـالمي تحميـل   

اين است كه اگر تقلب بزرگ يك دروغ بزرگ بود، اين دروغ بـزرگ   سؤالاكنون . كرد
  .شد با چه اهدافي مطرح

  دروغ عنصر اصلي در كودتاي مخملي
نشان از آن دارد كه احزاب و گروه هاي سياسي دوم دهم حوادث پس از انتخابات 

ي رنگي يا كودتاهاي مخملي هابخردادي به دنبال براندازي نرم با استفاده ازمدل انقال
را قبول ندارند اي اين تحليل هر چند عده. گيري از انتخابات دهم بودنددر ايران با بهره

كنند آن را با وارد كردن يكسري اشكاالت و ايرادات رد نمايند، لكن بايد و سعي مي
عنصراصلي در اين نوع . گفت، انقالب رنگي يا كودتاي مخملي شاخ و دم ندارد

براندازي با استفاده از بستر انتخابات، بي اعتمادسازي مردم نسبت به حاكميت، طرح 
ابات به دروغ، باطل كردن انتخابات و برگزاري انتخابات در شرايط انجام تقلب در انتخ

جديد با ساز و كارهاي متفاوت از سازو كارهاي موجود و قانوني با هدف به دست 
تمامي اين عناصر در اين وقايع مشاهده شد كه از ميان اين . گرفن قدرت مي باشد

كه تقلبي در كار نبوده و به  اكنون چه كسي ترديد دارد. عناصر، عنصر اصلي دروغ است
دروغي كه منشأ اين همه خسارات گرديد و به . دروغ اين اتهام به نظام داده شده است

 85موقعيت بين المللي نظام خدشه وارد ساخت و شيريني انتخابات با مشاركت 
  .درصدي ملت ايران را در كام مردم وفادار به نظام اسالمي تلخ كرد
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  فاقدروغ بزرگ كار ويژه ن
اگر در اين انتخابات تقلب به عنوان يك دروغ بزرگ مطرح شد و جامعه را به آشوب و 
التهاب كشاند، بررسي ها نشان مي دهد، جريان فتنه گر در انتخابات دهم، طي سال 

سياه نمايي از وضع موجود در . هاي اخير دروغ هاي بي شماري را مطرح ساخته است
اما مهمترين دروغ . خرداد، عمدتاً مبتني بر دروغ بود سال هاي اخير از سوي جريان دوم

اين جريان، ادعاي خط امامي، وفاداري به قانون اساسي، قانون گرايي و تالش براي 
اكنون با توجه به . تأمين حقوق مردم در چارچوب قانون اساسي به شمار مي آيد

واليت فقيه و اعترافات و اسناد موجود مشخص شده كه اين جريان از نظام ديني، 
قانون اساسي عبور كرده و در تالش بود؛ تسلط بر قدرت سياسي، در يك فرآيند 

  .طوالني، نظام اسالمي را به يك نظام سكوالر و الئيك تبديل سازد
اين نوع رفتار نشان مي دهد انقالب اسالمي با يك جريان نفاق جديد مواجه شده و 

منافقين كسـاني هسـتند   . دي برخوردار استاين نفاق جديد از پيچيدگي هاي بسيار زيا
به چيزي كه مي گويند ايمـان ندارنـد و بـا فريـب     . كه زبان ودل آنها متفاوت مي باشد

  .ونيرنگ به دنبال رسيدن به اميال و خواسته هاي شيطاني خود هستند
كسانيكه در اتاق فكر خودشان موضوع تقلب از سوي نظام اسـالمي را مطـرح و آن   

گذر زمـان نشـان داد   . ردندكميودند، به طور همزمان چندين هدف را دنبال را دنبال نم
كه ادعاي تقلب در واقع يك دروغ بزرگ با اهداف خاص بود و كسانيكه چنين ادعايي 
را مطرح ساختند، هيچگونه دليلي براي ادعاهاي خود نداشته و قصد داشتند با كشـاندن  

. ارهاي اجتمـاعي بـه اهـداف خـود برسـند     هواداران خود به خيابان ها و از طريـق فشـ  
  :مهمترين اين اهداف عبارت بودند از

  مشروعيت زدايي از نظام اسالمي )1
وقتي يك نظام ديني به دروغ متهم به انجام تقلب در يك انتخابات ملي مي گردد، 
در صورتي كه عده اي به اين باور برسند كه اين تقلب صورت پذيرفته و آراي 

ه، در واقع آنان به اين باور رسيده اند كه نظام اسالمي به آراي مردم جابه جا گشت
از نظر اين افراد، نظام بايد دچار نوعي فساد شده باشد و . ملت خيانت كرده است

رهبران آن بايد به گونه اي از عدالت ساقط شده باشند كه به راحتي به آراي مردم 
نظامي كه مشروعيت الهي خود را بديهي است كه از نظر اين افراد، . بي اعتنا شوند
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به واسطه شرايط و ويژگي رهبران خود از جمله اصل عدالت به دست آورده، با 
 .انجام تقلب در انتخابات مشروعيت خود را از دست مي دهد

 مقبوليت زدايي از نظام اسالمي )2
در نظام اسالمي مقبوليت مردمي در كنار مشروعيت الهي يك اصل جهت شكل 

مقبوليت نظام ريشه در اعتماد عمومي . اسالمي به حساب مي آيدگيري حكومت 
يكي از اهداف اتهام تقلب به نظام اسالمي، مخدوش ساختن اعتماد عمومي . دارد

اگر عده اي باور كنند كه نظام اسالمي در آراي مردم . نسبت به نظام اسالمي بود
اده، بديهي است كه اين تقلب كرده و با جابه جايي آرا نتيجه انتخابات را تغيير د

 .افراد ديگر به اين مسئوالن اعتماد نخواهند كرد

 ابطال انتخابات  )3
با القاي تقلب در انتخابات در جامعه و ترديدافكني در نتيجه انتخابات، تالش 

طراحان پشت صحنه اتهام تقلب به . زيادي صورت گرفت تا انتخابات باطل گردد
ا فشارهاي اجتماعي و فضاسازي هاي رسانه اي نظام اسالمي، اگر موفق مي شدند ب

انتخابات را باطل نمايند، بدون ترديد زمينه ها و بسترهاي زيادي را براي انجام 
ابطال انتخابات در شرايطي كه از نظام اسالمي . تغييرات موردنظر فراهم مي ساختند

براي  مشروعيت زدايي و مقبوليت زدايي انجام گرفته، يك نشانه اي از موفقيت
كساني بود كه با اجراي يك نقشه و توطئه در بستر انتخابات، مي خواستند مردم 

  .ايران را در برابر نظام اسالمي قرار دهند

  شكست پروژه تقلب
پروژه تقلب بخشي از يك توطئه و فتنه بسيار عميق و پيچيده بود كه از سوي جبهه اي 

ماه جنگ نرم و فتنه به  8طي . رآمدبا جريان هاي متفاوت در شكل و سابقه به اجرا د
يك جبهه سه ضلعي در برابر نظام جمهوري اسالمي و ملت ايران صف آرايي  ،پا شده

يك ضلع اين جبهه دشمنان اصلي انقالب اسالمي، جمهوري اسالمي و ملت . كرد
و متحدين اروپايي و منطقه  هاتمسلمان و انقالبي ايران، يعني آمريكايي ها، صهيونيس

ضلع دوم اين مثلث را تمامي جريان هاي ضد انقالبي شامل . شتندآنان قرار دااي 
گرا و تمامي هاي چپها، گروهكها، بهاييگراها، ليبرال، منافقين، مليهابسلطنت طل
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گروهك هاي منحرف تشكيل مي دهند، اما ضلع سوم جبهه مقابله كننده با نظام 
اين جريان در واقع انقالبيون . بودواده انقالب اسالمي، جرياني از جنس انقالب و از خان

فرسوده و پشيمان از مبارزه هستند كه در مسير انقالب هر كدام به داليلي دچار ريزش 
و ملت مسلمان و انقالبي ايران جدا ) ص( شده و راه خود را از راه اسالم ناب محمدي

ين جريان اميدهاي زيادي ا. كرده و به جبهه مخالفين و معاندين انقالب نزديك شده اند
را در دو جريان ديگر براي پيروزي در اين توطئه و فتنه عليه نظام اسالمي ايجاد كرده 

تصور آنان اين بود كه اتهامات سنگين به نظام اسالمي و از جمله اتهام تقلب از . بود
حقوق سوي اين جريان سوم، مردم را به انجام تقلب متقاعد ساخته و آنان براي دفاع از 

ردند با يك كميآنان تصور . خود به صحنه آمده و در مقابل نظام اسالمي خواهند ايستاد
حضور چند صدهزار نفري در خيابان هاي تهران و ايجاد رعب و وحشت در دل 

ها، نظام اسالمي را وادار سازيو بحران هابمسئوالن نظام از طريق آتش افروزي، تخري
براساس نقشه آنان . ه انتخابات را پذيرفته و تسليم شودخواهند ساخت كه ابطال نتيج

ابطال انتخابات اگر انجام مي گرفت، كار نظام اسالمي تمام بود و مديريت سياسي 
كشور از رول طبيعي خارج شده و جريان مدعي تقلب با جنگ رواني و عمليات رواني 

ي و تحوالت سياسي ي خبري داخلي و خارجي مديريت افكار عمومهارسانهبا پشتوانه 
لكن با هوشياري مقام معظم رهبري و بصيرت و آگاهي . بعدي را برعهده مي گرفت

. مردم و عنايات حضرت حق، اين پيچيده ترين توطئه پس از انقالب شكست خورد
بهمن دشمنان خارجي و مخالفان  22حضور مرم در راهپيمايي هاي نهم دي ماه و 

ردند با اجراي يك كميآنان هرگز تصور ن. ساخت داخلي را دچار بهت و شوك رواني
چنين نقشه پيچيده و برپايي چنين فتنه عميق، باز هم مردم با وحدت و انسجام خود 

  .نظام اسالمي و رهبري آن را مورد حمايت قرار دهند
  

  هابطراحي آشو
به موسوم  ايهچند روز مانده به برگزاري انتخابات برخي منابع خبري از تصميم كميت

  .كميته ايكس براي اجراي استراتژي آشوب پس از انتخابات خبر دادند
ستاد انتخاباتى اصالح طلبان مبنى بر حضور  تأكيد«: يكي از روزنامه ها چنين نوشت

حاميان خود در سطح شهر و به راه انداختن تظاهرات خودرويى از جديدترين اقدام 
  . دارد مىها در روزهاى منتهى به راى گيرى پرده بر  آن
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پس از آنكه در مناظره ميرحسين موسـوى و محمـود احمـدى نـژاد وضـعيت آراى      
كانديداى اصالح طلبان رو به وخامت گذاشت، سران ارشد ايـن جريـان تحـت عنـوان     

و ايجـاد   "هيـاهو  "براى جلوگيرى از شكست خود درايـن دوره از انتخابـات،    xكميته 
  . اند را در دستور كار خود قرار داده "آشوب "

 نفر شامل، بهزاد نبوي، خسرو تهراني، مصطفي تـاج  10اعضاى اين كميته متشكل از
محسن امين  محمد نعيمي پور،، محسن آرمين ،)عباد(علي ربيعي زاده، سعيد حجاريان، 

باشد كه سازماندهى نيروهاى خـود   مى رفسنجاني محمد عطريانفر، مهدي هاشمي زاده،
  . كنند ل مىها را به شدت دنبا در خيابان

هـاى فـراوان بـه ازاى پرداخـت      نيروهايى كه بخش عمده آن از طريـق هزينـه پـول   
شمار ايجاد شغل براى آنـان   هاى بى و نيز وعده "هزارتومان 50"هرشب حضور بيش از 

  . اند در دولت آتى گردهم آمده
بـه  . گيـرد  ساماندهى اين نيروها نيز از طريق پيامك و ارتباطات تلفنـى صـورت مـى   

 "چهارراه وليعصـر  "و در محور 18هاى آنان از ساعات  اى كه ساعت شروع برنامه گونه
 "ميدان هفت حـوض  "و  "نارمك "، "فلكه صادقيه "تا  "ميدان توحيد "، "تجريش "تا 
  . شود انجام مى "فلكه اول تهرانپارس "تا 

صـورت  هـاى همـراه    ها از طريق تلفن برپايه مشاهدات، گرچه بسيارى از هماهنگى
هاى ذكر شده در هر محور دو الى سه خودرو حامل گـروه   گيرد اما در تمامى تقاطع مى

 »وشـكوش خكبر ا«فرماندهى، هدايت جمعيت را برعهده دارند كه هدايت اصلى توسط 
وظيفـه بـه    xباشد كه ضمن همراهى بـا كميتـه    اى مى هاى زنجيره از متهمان پرونده قتل

گسترش اغتشاشات در نقـاط مختلـف شـهر را برعهـده      ميدان آوردن اراذل و اوباش و
  . گرفته است

هاى ذكر شده به صورت هدايت شده  همچنين گفتنى است بخشى از خودروها از تقاطع
  . شوند از مركز جدا و به برخى مناطق همچون شهرك غرب، پاسداران و لويزان اعزام مى

درويى يكـى ديگـر از   حضور برخى جوانان با ظاهر غيرموجه در اين تظاهرات خـو 
  . نكاتى است كه قابل توجه است

ها براى ساختارشكنى كه طى روزهاى گذشته  گونه شخصيت شود تمايل اين گفته مى
  . با آوازخوانى و پايكوبى همراه بوده، دليل عمده به كارگيرى اين نيروها بوده است
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وح از برنامـه  اشك آور و سالح سرد بـه وضـ   در اين ميان  تجهيز افراد فوق به گاز
  . دهد ها خبر مى كليدى جريان دوم خرداد براى ايجاد اغتشاش در تجمعات و خيابان

شعار را  60بنابر اخبار دريافتى كميته اى متشكل در ستاد ميرحسين موسوى تاكنون 
عليه دكتر محمود احمدى نژاد و مقامات ارشد نظام طراحى كـرده كـه كـامالً تحريكـى     

  . باشد توهين و مباحث ساختارشكنانه مىبوده و در بردارنده 
نـژاد بـه طـرح     قرار بر اين است كه نيروهاى اين ستاد در برخورد بـا حاميـان احمـدى   

  . هايى را درسطح شهر حادث كنند شعارهاى مزبور پرداخته و ضمن تحريك آنان درگيرى
هـا از جملـه مـوارد مهمـى      عكاس براى پوشش اين درگيـرى  40همچنين استخدام 

هاى گرفته شده ضمن مظلـوم   كه جريان اصالح طلبان سعى دارند با انتشار عكس است
نمايى خود، حاميان احمدى نژاد و نيروهاى ارزشـى را مقصـر اصـلى ايـن مناقشـات و      

  . ها معرفى كنند نزاع
  . بخش ديگرى از برنامه اصالح طلبان استخدام برخى نيروهاى افغانى است -1

ح طلبان، قرار است اين افراد با توزيع برخى پوسترهاى سناريوى مصوب اصال بنا بر
نژاد رفتارهاى زننده و برخوردهاى ناشايست با توده مردم داشـته و در صـورت    احمدى

  . ممانعت مردم از پذيرش اقالم تبليغاتى اقدام به ايراد آسيب به خودروهاى آنان بنمايند
ويژه شخص وى در اذهان هدف اصلى از اين اقدام تخريب حاميان احمدى نژاد ب

  . عمومى عنوان شده است
كميته اطالع رسانى ستاد ميرحسين موسوى به نقل از وى مبنى بر  تأكيداز ديگر سو نيز 

هـا مهنـدس نيـز     در صحنه داشته باشند يا اينكه در يكى از شـب  مؤثراينكه حاميان حضور 
مسئله است كه آنها فعاليت در  ها حضور خواهد يافت، بيانگر اين همراه با حاميان در خيابان

  .اند اين مناطق را متوقف و شدت عمل را متمركز مناطق شمالى شهر كرده
هايى در حركت بوده و  گرچه طى چند روز گذشته در مناطق شمالى نيز كارناوال - 2 

ها به رغم اين قبيل تحركات نه تنها  اند وليكن نظرسنجى هاى خاصى را انجام داده هنجارشكنى
  . نى رشدى را براى آنان ثبت نكرده بلكه، روندى نزولى را نيز را براى آنان رقم زده استمنح

كليد خوردن اين سناريو از سوى اصالح طلبان نيز سه هدف عمده را نشانه گرفته  -3
هدف اول، ايجاد اغتشاش براى ايجاد رعب و وحشت ميان مردم و القاى شرايط . است

  .باشد ويژه براى كشور مى
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  .نشانه رود شود اتهامات به سوى حاميان احمدى نژاد، بر اين اساس كوشش مى 
جريـان  : در همين حال با توجه به اخبار به دست آمده شواهد بيـانگر آن اسـت كـه   

ى أهاى انجام شده در مناطق جنوبى و قطع اميـد از ر  اصالح طلب با توجه به نظرسنجى
هاى خارجى نيز نسـبت بـه سـالمت     نگرانىبه اين كانديدا تلقين شود؛ مضاف بر اينكه 

  . المللى براى حمايت از آنان به ميدان وارد شود انتخابات ايجاد و فشارهاى بين
سـاختن   واردهدف دوم  در صورت موفقيت آنان به تعويـق انـداختن انتخابـات و    

  . فشار خارجى و به صحنه آوردن آراى خاموش و اپوزيسيون است
ست در انتخابات بـه ميـدان آوردن همـين نيروهـاى     هدف سوم نيز در صورت شك

  1».هاى رنگى است سازماندهى شده به ميدان در چارچوب جنبش
اخباري در برخي محافل خبـري منتشـر شـد كـه از      هابپس از فروكش كردن آشو

  چگونگي ساختار مديريت پروژه آشوب خبر مي داد 
تهـران، ضـمن   » رآبـاد دا«ها نشان مي داد كـه يـك هسـته فكـرى مسـتقر در       بررسى

ساختن موضوع انتخابات براى ميرحسين موسوى وى را در موضـع لجاجـت   » حيثيتى«
هـاى اخيـر، سـه     هاى مختلف ضمن طراحـى آشـوب   قفل كرده و از ديگر سو با رايزنى

   2.كميته براى عملياتى ساختن تصميمات اتخاذ شده تشكيل داده بودند
  :اين سه كميته عبارت بودند از

  : اى ـ تبليغاتى سانهكميته ر - 1
، »علـي ربيعـي  «ستاد اصلى اين كميته واقع در قيطريه بوده و فعاالن اصلى آن شـامل 

در ايـن سـتاد ضـمن    . بودنـد ... و» حمد قوچانيم«، »عيد شريعتيس«، »حمد عطريانفرم«
هـا   هـاى همسـو و سـايت    ها، روزنامه اى، به خط كردن وبالگ هماهنگى با فعاالن رسانه

  . ه استشد دنبال مى
اخبار با منـابع  «، »شايعات«هاى هسته مركزى در قالب  همچنين در اين كميته مصوبه

ها از طريق چـاپ و پسـت الكترونيـك، جهـت پمپـاژ       انتشاراطالعيه» سياه و خاكسترى
  . گرديده است عملياتى مى

                                                 
  17/3/1388روزنامه جوان  -  1
  88/05/10همان،  -  2
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سى داشته و عمـده اطالعـات   .بى.با شبكه خبرى بى» آنالين«اين كميته ارتباط كامالً 
  . كرد ا براى پوشش خارجى و ايجاد هيجانات به اين شبكه مخابره مىر

نكته قابل توجه در اين زمينه آن است كه پس از شناسايى اين كميته و هنگام ضـربه  
ان بـه  مـأمور سى به طور مستقيم صحنه ورود .بى.به آن توسط نيروهاى امنيتى، شبكه بى

  . اين مركز را پوشش داده بود
اى بود كـه پـس از وارد عمـل     باط شبكه سازماندهى شده به گونههمچنين نحوه ارت

تـن از اراذل و اوبـاش در اطـراف     2000شدن گروه ضربت در عرض سه دقيقه حدود 
  . ساختمان مزبور گرد آمده بودند

هـاى   سيم و تلفـن همـراه، دوربـين    هاى شنود بى همچنين در اين خانه تيمى، سيستم
اى  اتى و تخريبى و نيـز دسـتگاه ارسـال كننـده مـاهواره     هاى تبليغ دى اى، سى فوق حرفه

  .كشف و ضبط گرديده است
گفتنى است براساس مشاهدات و اعتراف برخى از افراد حاضر در اين خانـه تيمـى،   

  . اند نيز در اين خانه رفت وآمد و همكارى داشته» ك. ن«برخى هنرمندان سينما همچون 
  : كميته سياسى - 2

، »محسن ميردامادي«، »عيسي سحرخيز«، »صطفي تاج زادهم« فعاالن اين كميته شامل
سـاختمان  . اند به فعاليت مشغول بوده» هزاد نبويب«به مديريت . . . و» محسن امين زاده«

شـود   گفته مى. اصلى اين كميته ساختمانى پنج طبقه واقع در ميدان هفت تير بوده است
  . باشد رحسين موسوى مىاين ساختمان متعلق به يكى از اعضاى اصلى ستاد مي

هدف اين كميته سازماندهى نيروهاى سياسى جهت سخنرانى، تحريرمقاالت، هيجان 
  . بوده است... بخشى به تجمعات و

همچنين اين كميته ساختمان ديگرى نيز در حوالى خيابان انقالب داشـته اسـت كـه    
ى توسـط  نزديك به تجمعات خيابانى اين جريان بوده و نقـش رصـد و هـدايت جريـان    

  . كرده است ليدرها را دنبال مى
  : كميته تخريب - 3

نفر از نيروهاى اخراجى و بازنشسـته يـك مجموعـه     20الى  15اين كميته كه شامل 
ها و تجهيز نيروها را  ها، درگيرى اند، سازماندهى اراذل و اوباش، محوربندى خيابان بوده

  . برعهده داشته است
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 بعداًكه  -بوده » كبر خوشكوشا«و با معاونت »مهدي هاشمي«مديريت اين كميته با 
  . بوده است -نيز بازداشت شد

شود كميته مزبور سيسـتم پيشـرفته مخـابراتى را وارد كشـوركرده بـود كـه        گفته مى
  . شده است ارتباطات درون تشكيالتى آنها از طريق همين سيستم انجام مى

ط نفـوذ در برخـى از   هاى صورت گرفته اعضاى اين كميته كـه داراى خـ   در بررسى
  . كردند مراكز بوده و شناسايى نقاطى كه بايد مورد حمله قرار بگيرد را دنبال مى

هاى مناسـب   هاى مسؤوالن و نقطه ها،مراكز نظامى،اماكن دولتى، خانه شناسايى بانك
  . شده است آشوب توسط اين كميته دنبال مى

و دسـتگيرى سـه كميتـه     اخبار به دست آمده حكايت از آن داشت كه بـا شناسـايى  
ذكرشده، جريان مزبور به شدت آسيب ديده و شيرازه كار آنها به شدت از هم گسـيخته  

  . شده است
هاى وارده به امـوال عمـومى و    پراكندگى تجمعات، كم رنگ شدن شعارها و آسيب

امنيت مردم نشان دهنده نشانه رفتن گلوگـاه جريـان اغتشـاش طلـب توسـط نيروهـاى       
  .ظامى بوده استامنيتى ـ انت

  اعترافات برخى دستگيرشدگان  - 4
اخبار به دست آمـده از اعترافـات جالـب توجـه برخـى دستگيرشـدگان مـرتبط بـا         

  . هاى اخير حكايت دارد آشوب
بـر   تأكيـد در اعترافـات خـود ضـمن    » محسن امـين زاده «هاى دريافتى  بنا برگزارش

چرا «از انتخابات گفته است  ريزى چندين ماهه اين جريان براى ايجاد آشوب پس برنامه
 »هاشـمي، خـاتمي و موسـوي   «توسـط مثلـث     من را گرفته ايد، اصل مـاجرا و تـالش   

  » .اند همه كاره آنها بوده. صورت گرفته
نيـز در اعترافـات    كـارگزاران از اعضاى شوراى مركزى » هدايت اهللا آقايي«همچنين 

رويه ما به اين شكل برنامـه   شد كرده است حتى اگر ميرحسين هم پيروز مى تأكيدخود 
  . ريزى شده بود

اى ايـن   اى دربـاره جريـان پشـت پـرده رسـانه      نيز اطالعات عمده» حمد قوچانيم«
هاى خارجى  هاى صورت گرفته با برخى از شبكه ها مطرح ساخته و از هماهنگى آشوب

  . براى پوشش اغتشاشات اخير خبرداده است
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اسـامى تعـداد زيـادى از     اصلى اين جريـان،  نيز با افشاى شبكه» اج زادهتصطفي م«
ها در ايـن زمينـه بـا     هاى تشكيالت خود را اعالم و تصريح كرده است هماهنگى سرپل

  .هاى سياسى كشور بوده است چراغ سبز يكى از چهره
: رداخـت پميهمچنين گزارش ديگري به چگونگي مديريت اجرايي اغتشاشات خياباني 

بازنشسـته برخـي    از برخي نيروهاي سياسي و عناصـر  ها متشكل فرماندهي اين آشوب«
گرچه طي روزهاي گذشته برخي از افراد فعال در ايـن كميتـه   . باشد نهادهاي امنيتي مي

هاي تيمي و دفاتر اداري در مناطقي همچون پاسداران، قيطريه، باغ فيض،  در برخي خانه
و هفـت تيـر دسـتگير     ونـك  ،شهرك اكباتـان، خيابـان آزادي   ،آباد سعادت ،پارس تهران
عمليـات روانـي ـ     ،هاي اين فرماندهي همچون كميتـه مـالي   اما بعضي از كميته. اند شده
شناسـايي  و عمليـاتي  در سـطح شـهر بـه سـاماندهي        ،محوربنـد  ؛اي، پشـتيباني  رسانه
  . ها مشغول بودند آشوب

حظـه در  ها است كه با چرخش لحظه به ل ترين اين كميته هاي محوربند از مهم كميته
اساس كار نيرهاي محوربند بر اساس انتخاب . كنند ريزي مي ها را پايه سطح شهر آشوب

  . گيرد ها  و نيز امكان گريز  از مهلكه صورت مي محل درگيري
هـاي   برخي از عناصر اصلي اين كميته به دليل سابقه خود شناخت كـاملي از آدرس 

  . خياباني دارند
  كميته شناسايي *

يته كه داراي خط نفوذ در برخي از مراكز هستند، شناسايي نقاطي كه اعضاي اين كم
ن اكهـا، مراكـز نظـامي، امـ     شناسايي بانـك . كنند بايد مورد حمله قرار بگيرد را دنبال مي

  از جمله وظـايف ايـن كميتـه   ... هاي مناسب آشوب و  نقطه ،هاي مسؤوالن خانه ،دولتي
تـن از مسـؤوالن وزارت كشـور در منطقـه     در اين ميان حمله بـه خانـه چنـد    . باشد مي

  . آباد در همين چارچوب قابل ارزيابي است سعادت
  نيروهاي عملياتي *

نـدي آنهـا در صـحنه    وظيفه اين نيروها به خط كردن اراذل و اوباش و نيـز ميـدان ب  
افرادي هستند كه سر پل ارتبـاطي در ايـن بخـش بـوده و      "ص.ح "و  "خ.ا ". باشد مي

 "معبرهاي گريز"همچنين آماده سازي . كنند مناطق مختلف راهنمايي مي آشوبگران را به
  . باشد از جمله وظايف اين نيروها مي
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هـاي   شود كميته عملياتي مزبور همچنين در جريانات اخير با برخـي گـروه   گفته مي
. كننـد  گيـري مـي   تجزيه طلب ارتباط برقرار كرده و از نيروهاي آنان در اغتشاشات بهره

شـهري و سـبك كـه حتـي در ميـان آنهـا        -هاي چريكي  برخي افراد با لباس دستگيري
برخي از دختـران سـاكن در منـاطق مـرزي هسـتند، خـود مؤيـد همكـاري بـا برخـي           

  . ساز هستند هاي آشوب گروهك
  نحوه درگيري*

اي  ها از سازماندهي كـامالً حرفـه   ها و آشوب بر اساس مشاهدات عيني نوع درگيري
طلبان با ايجـاد يـك خـط حائـل      ها آشوب در اين درگيري. دارد مي ده بردر اين زمينه پر

سـطح   ،هاي تماس، با ريخـتن روغـن   فرضي به شمال، جنوب يا شرق و غرب در نقطه
كردند تا نيروهاي انتظامي هنگام تـالش بـراي دسـتگيري آنهـا بـا       آسفالت را لغزنده مي

تـر   شدن آنها امكان مقابلـه آسـان   گير مشكل لغزندگي مواجه شده و از ديگر سو با زمين
  . فراهم شود

  . گردند اليه تقسيم مي 3هايي كه آنها در نقطه تهاجم هستند، نيروها به  همچنين در بخش
هاي خشن را در دستور كـار داشـته و بـا سـنگ و آجـر بـه تهـاجم         اليه اول پرتاب

ور كردن ديد افـراد  آور براي ك همچنين نيروهاي اين اليه مجهز به گاز اشك. پردازند مي
  . باشند رو به روي خود مي

از حاميان باشند، توليد سر و صدا، ايراد شـعارهاي   عمدتاًاليه دوم نيز كه سعي شده 
  . آميز براي مردم تماشاچي را در دستور كار دارند تند و تهييج

هاي سرد همچـون شمشـير، قمـه، نيمچـه و پنجـه       اليه سوم نيز كه مسلح به سالح
ند ايجاد رعب و وحشت را پيگيري كرده و هنگامي كـه اليـه اول نيروهـاي    بوكس هست

همچنين گفتني است . پردازند گير كردند اين اليه به ضرب و شتم آنان ميمقابل را زمين
نيروهاي اين اليه مسلح به سالح گرم بوده و گلوله مستقيم از ميان جمعيـت بـه سـوي    

  . دردنك مردم شليك مي
  يع آنها سالح و نحوه توز*

بر اساس اخبار دريـافتي  . ها نيز در نوع خود قابل توجه است چگونگي توزيع سالح
اي از  اخيرا در سطح شهر گزارش شده كه افرادي با رجوع بـه بـازار خريـدهاي عمـده    

  . اند چاقو، قمه، اسيد و اكليل سرنگ انجام داده
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اه برخـي از  گفتني است اين خريـدها در امـاكن امـن آنهـا نگهـداري و بـه همـر       
اخبار به دست آمـده  . اند هاي گرم خريداري و قاچاق شده دپو و توزيع گرديده سالح

هـاي مختلـف شـهر و در پوشـش      ها در بخـش  بيانگر آن است كه اين دپوها و توزيع
هاي گرم تهيـه   همچنين سالح. گيرد برخي صنوف همچون آرايشگاه زنانه صورت مي

از ديگـر سـالحهاي   . باشـد  مـي ... برونينـگ و   450كلت ماكاروف، كلت : شده شامل
است كه از كشـور   »كوكتل مولوتوف«جديد به كار رفته در اغتشاشات،نوع خاصي از 

باشـد دو زمانـه نيـز بـوده و      اين كوكتل مولوتوف كه دوجداره مي. شد سوئد وارد مي
  . ودهب مي »زا آتش«و  »زا حرارت«

عالوه بر ايجاد آتـش   "كوكتل مولوتوف " اند با پرتاب اين كرده تأكيدشاهدان عيني 
  . سازد حرارت آن به حدي است كه آسفالت خيابان را كامال مذاب مي

  . هاي سياسي انجام شده است شود تهيه اين سالح توسط فرزندان يكي از چهره گفته مي
  اي  عمليات رواني و رسانه*

ها به عمليـات   و وبالگها  اين كميته گر چه تا هنگام انتخابات از طريق برخي سايت
هاي  رساني به حاميان خود مشغول بود، اما با توجه به مسدود شدن رسانه رواني و اطالع

، پخـش اعالميـه و تراكـت در سـطح شـهر و نيـز       emailخود براي تجمعات از طريق 
  . گيرند ارتباط چهره به چهره بهره مي

ق صداي آمريكـا و  ها از طري همچنين طبق هماهنگي صورت گرفته پوشش درگيري
مضاف بر اينكـه مسـئوليت اسـتقرار فيلمبـرداران و     . شد فارسي نيز انجام مي سي.بي.بي

  . هدوب هاي آنان مي يتمأموريت اين افراد نيز در زمره مأمورتأمين فضاي امن براي انجام 
بر اساس خبري كه در اين زمينه منتشر شد، يك اكيپ فيلمبرداري در خيابان مفـتح  

تاپ و فرستنده  اي، لپ تگير شدند كه مجهز به دوربين فيلمبرداري فوق حرفهشمالي دس
  . اي بودند ماهواره

اين اكيپ كه دوربين خود را روي يك سه پايه در باالي پشت بام قرار داده بودنـد،  
گفتني است افراد اين اكيپ كه . كردند اي ارسال مي هاي ماهواره تصاوير خود را به شبكه

هـاي خـارجي را بـه همـراه      كارت خبرنگاري شبكه 4دستگير شده بودند در حال فرار 
همچنين كميته فوق وظيفه خلق و انتشار شايعات همچون دستگيري برخي از . اند داشته

  . دشتنرا در دستور كار خود دا... افراد، تحصن، استعفاي مسؤوالن و 
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زشي با حضـور  گيرد كه نيروهاي ار هاي فوق در حالي صورت مي ساماندهي آشوب
خيز شهر، عمده تحركات آنان را خنثي كرده و ضمن  بهنگام خود در اقصي نقاط آشوب

شنبه آخرين اخطـار را بـه جريـان     حضور خود در راهپيمايي بزرگ وحدت در روز سه
ي ايـن جريانـات كسـي بـود كـه دسـت در دسـت         شك، بازنـده  بي. طلب دادند آشوب

يه ملت تبديل شد و فرجام خويش را به طغيان و هدايتگران غربي به ماشين اغتشاش عل
ترديـد، مجاهـدت و ايثـار مردانـي تجلـي       ها بي اين شب. خشم مردم آگاه و بيدار سپرد

  . يافت كه تأمين امنيت ملت، بر جانشان تقدم يافت
اينان جانشان را در برابر انقالب رنگيني قرار دادند كـه هدفشـان نـه انتخابـات كـه      

هاي بسياري براي اعتاليش به پاي درخت انقـالب   مي بود كه خوندگرگون ساختن نظا
  .نام و نشان ملت بود شك بايد قدردان فرزندان بي بي. ريخته شد

طلـب بـا دسـتگيري     طلب وابسته به ستاد كانديداي اصالح پروژه افراطيون اغتشاش 
  با شكست رو به رو شد تاجزادهو  تاجرنيا

در خانـه   خـرداد  22 كه جمعه شـب  طفي تاج زادهمصو  علي تاجرنياپس از دستگيري 
تيمي قيطريه و كشف سيستم پيام مخابراتي و تجهيزات شنود و همچنـين مقـاديري سـالح    

هاي عملياتي وابسته  از اين خانه تيمي بسياري از اعضاي تيم... سرد از جمله چماق، چاقو و
  . در نطفه خفه شد پروژه اغتشاش آفريني عمالًبه اين خانه تيمي متواري شدند و 

هاي اين جريـان كـه عضـويت در حلقـه      شود يكي از تئوريسين از سوي ديگر گفته مي
كشد پس از ناكام ماندن اين جريان در جلسه روز شنبه خود با  كميته ايكس را نيز يدك مي
از اول هم اشتباه كرديم كه روي يك مشت بچه حسـاب بـاز    «ميرحسين موسوي گفته كه 

  1» ».كرديم يد خون دادن براي اصالحات را براي اينها درست معني ميما با. كرديم

  خياباني ي هاياردوكشواكاوي 
  قانون اساسي و تجمعات قانوني 27اصل 

ميرحسين موسوي در چندين شماره از بيانيه هاي خود بر به راه انداختن تجمع هاي 
براي معترضين طبق  خياباني اصرار ورزيد و برپايي اين تجمع ها را يك حق قانوني

                                                 
  29/3/1388روزنامه جوان -  1
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ما به دست «: مي نويسد 5او در بيانيه شماره . قانون اساسي مي دانست 27اصل 
قانون  27نيم براي برقراري آرامش در خيابان ها مطابق اصل كمياندركاران توصيه 

اساسي امكان تجمع هاي مسالمت آميز را نه تنها فراهم كنند، بلكه چنين گردهمايي 
  ».دهايي را تشويق كنن

خرداد منتشـر گرديـد، ضـمن     30كه پس از حوادث تلخ  6موسوي در بيانيه شماره 
ان و نيروهـاي انتظـامي و   مـأمور حمايت از آشوبگران و كساني كه با حمله ور شدن به 

امنيتي موجب سلب آرامش جامعه و وارد كردن خسارات سنگين بـه امـوال عمـومي و    
م را بـه خـاطر اظهـارنظر قـانون شـكن      به كساني كه مرد«: خصوصي شدند، مي نويسد

قانون اساسي از  27ناميده اند خبر مي دهم كه بي قانوني بزرگ عدم اعتنا و نقض اصل 
  ».سوي دولت در عدم صدور مجوز براي اجتماعات مسالمت آميز است

ي جريان فتنه  با اسـتناد  هارسانهاز آنجايي كه در طول مدت فتنه برخي از هواداران  و 
قانون اساسي، بر راه اندازي تجمع هاي خياباني اصرار كرده و خواهـان صـدور    27به اصل 

مجوز از سوي وزارت كشور براي برپايي راهپيمايي بودند، بايستي نقطه هـدف و خواسـته   
  .اصلي در برپايي چنين تجمع ها و اعتراضات خياباني را بررسي  نماييم

ايي و انجـام تجمـع هـا، در يـك     ، صدور مجوز براي برپـايي راهپيمـ  قانونبراساس 
طبق قانون، احزاب و گروه هاي قانوني كـه  . چارچوب مشخص و معين انجام مي شود

قصد برپايي چنين تجمع هايي را دارند، بايـد درخواسـت مكتـوب خـود را طـي نامـه       
رسمي به وزارت كشور ارسال داشته و در وزارت كشور پس از بررسـي هـاي اوليـه و    

بوطه، نماينده آن حزب و گروه سياسي درخواست كننـده بايـد بـا    موافقت كميسيون مر
حضور در وزارت كشور و پركردن فرم و امضاي آن به نماينـدگي از طـرف حـزب يـا     

  .گروه خود، متعهد به رعايت قانون در برپايي اين راهپيمايي يا تجمع گردد
ني كـه مـردم را   بر اساس اخبار موثق، در اولين اغتشاشات پس از انتخابات، فتنه گرا

دعوت به تجمع و راهپيمايي كرده اند، هرگز اين مسير قانون را براي كسب مجوز طـي  
به عنوان مثال آقاي موسوي در اولين بيانيه رسمي خود پـس از اعـالم نتـايج    . نكرده اند

خرداد، مردم را به حضور در خيابان ها و اعتراض بـه نتيجـه    23انتخابات در روز شنبه 
را خواند و با زير پا گذاشتن قانون مربـوط بـه تجمـع هـا و راهيپمـايي هـا،       انتخابات ف

در نمونـه اي ديگـر از عـدم    . و اغتشاشات خياباني را فراهم سـاخت  هابمقدمات آشو
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خـرداد آقـاي بهزاديـان پـور بـه       24رعايت مسير قانوني براي اخذ مجوز، روز يكشنبه 
ظهـر بـه وزارت    بعـد از اعت چهـار  عنوان رئيس ستاد آقاي موسوي، طي نمابري كه س

خـرداد از ميـدان    25كشور ارسال مـي دارد، درخواسـت مجـوز بـراي راهپيمـايي روز      
انقالب تا آزادي نموده و يك مهلت يك ساعته براي وزارت كشور براي صدور مجـوز  

همزمـان خبـر درخواسـت    ! يعني تا ساعت پنج بعد از ظهر همان روز منظـور مـي دارد  
خرداد به  25راهپيمايي از سوي ستاد ميرحسين موسوي در روز دوشنبه مجوز و برپايي 

براساس قانون بايد يك حزب يا گروه سياسي قانوني و . هواداران اطالع رساني مي شود
شناسنامه دار درخواست مجوز نمايد و پس از صدور مجوز نسبت به برپايي راهپيمـايي  

  . يا تجمع اقدام نمايد
راهپيمـايي غيرقـانوني انجـام     1388خرداد  25، روز دوشنبه بدون دريافت مجوز اما

شده و اين راهپيمايي در پايان از سوي عده اي به آشوب و اغتشاش كشيده مي شـود و  
چه كسي پاسخگوي اين خون هـا بـود؟ آشـوب و    . بر اثر آن هفت نفر كشته مي شوند

نفـر گرديـد بـه     خرداد نيز كه منجر به كشته و زخمي شـدن دههـا   30اغتشاشات شنبه 
مجمع روحانيون مبارز طي نمابري درخواسـت مجـوز راهپيمـايي    . همين صورت است

  !ندكميكرده و قبل از اخذ مجوز براي تجمع و راهپيمايي به هواداران اطالع رساني 

  ابطال انتخابات هدف اصلي تجمع هاي غيرقانوني
و همگان را به رعايت  بسيار جالب و تأمل برانگيز است كه ميرحسين موسوي مسئوالن

ند، لكن با قانون شكني كميقانون اساسي توصيه و دعوت  27قانون و به ويژه اصل 
آشكار و غيرقابل انكار، به ايجاد آشوب و اغتشاش دامن زده و زمينه ها و بسترهاي الزم 
براي تخريب اموال عمومي، برهم خوردن نظم و امنيت، كشته و زخمي شدن عده اي از 

  .تر بسترسازي براي مداخله بيگانگان در امور داخلي ايران را فراهم مي سازدهمه بد
روشن است، خواسته و هدف اصلي ميرحسين، از آشوبهاي پس از انتخابات  چهآن 

ميرحسين موسوي در طول تبليغات انتخاباتي خـود، چـه در وقـت    ! ابطال انتخابات بود
داشت كه قـانون   تأكيدهمواره بر اين نكته قانوني تبليغات و چه در ماه هاي قبل از آن، 

شكني ها من را نگران كرده و من آمده ام تا قانون را پاس بدارم و در چارچوب قـانون  
او به خوبي مي دانست كه تنها مرجع قانوني و صالحيت دار براي . كشور را اداره نمايم

مهوري دهـم، ماننـد   انتخابات رياست ج. نگهبان است يتأييد و يا ابطال انتخابات شورا
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آيا قانون ايـن  . سال گذشته در چارچوب قانون انجام شده است 30تمامي انتخابات در 
اجازه را مي داد كه كانديداي معترض با اردوكشي هاي خياباني و ايجاد اخالل در نظـم  
عمومي و فراهم كردن بستر براي تخريب اموال عمومي و چوب حراج زدن بـر اعتمـاد   

  .اسالمي، تالش كند تا به حق خود برسد؟ جواب ناگفته مشخص است عمومي به نظام

  مردم، ابزار براندازي
براندازان با دو گزينه . در طرح براندازي نرم دشمن، استفاده از مردم ابزار اصلي بودند

كه انتخاب هر يك براي آنها پيروزي محسوب مي شد حركت نهايي خود را شروع 
وي بود و گزينه دوم شكست موسوي و اعتراض آنها كردند گزينه اول پيروزي موس

چه بسا در ابتدا گزينه دوم براي آنها جذاب تر و مهم تر بود . نسبت به نتيجه انتخابات
زيرا به زعم آنها با محقق شدن گزينه دوم براندازي صورت مي گرفت اما با تحقق 

ه دوم خرداد در اين راستا گزينه اول آنها ناچار بودند به تعامل بانظام بپردازند و مسئل
موسوي . در هر صورت آنچه كه پيش آمد گزينه دوم بود. براي آنها تجربه مثبتي نبود

خرداد به  25در اعتراض به نتيجه انتخابات از حاميانش خواست تا در مورخ دوشنبه 
 حضور قابل توجه هواداران. ميدان انقالب بيايند و به سوي ميدان آزادي راهپيمايي كنند

موسوي در دوشنبه مذكور باعث شكل گيري يك توهم بزرگ در نزد وي و ياران حلقه 
انند در هر لحظه اي كه اراده و اعالم كردند توميآنها بر اين گمان بودند كه . اولش شد

اين جمعيت را به خيابان بكشانند و در راستاي هدفي كه بسياري از اين جمعيت از آن 
ده كنند و مردم را در برابر نظام قرار دهند و از آن به عنوان بي اطالع بودند، سوءاستفا

اما آنچه كه موسوي و دوستانش از آن بي خبر بودند . يك ابزار فشار بر نظام سود برند
  .ميزان هزينه اي بود كه هواداران مردمي موسوي حاضر بودند پرداخت كنند

  عملياتي كردن نظريه فشار از پايين، چانه زني در باال
آنچه بعد از انتخابات دهم در كشور از سوي موسوي و هواداران ايشان و به ويژه 
احزاب و گروه هاي سياسي افراطي دوم خردادي مانند جبهه مشاركت، سازمان 

رخ داد، در واقع عملياتي ) طيف عالمه(مجاهدين، مجمع روحانيون و دفتر تحكيم 
فشار از پايين و چانه زني «بني بر كردن همان نظريه قديمي و نخ نما شده حجاريان م

حجاريان با هدف تغيير ساختارهاي نظام ديني و سكوالريزه كردن . مي باشد» در باال
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كشور، معتقد بود اصالح طلبان بايد تمامي سنگرهاي قدرت را يكي پس از ديگري فتح 
ي هاتكرده و براي رسيدن به اين مقصد بايد هر نوع مانعي را از سر راه، با حرك

  .اجتماعي از ميان برداشت
و تحصن نمايندگان مجلـس ششـم در سـال     1378حادثه كوي دانشگاه در تير سال 

به خيابان كشاندن مردم طراحي و اجرا گشـت كـه بـه دليـل هوشـياري       هدفبا  1382
در آسـتانه انتخابـات   . مردم، نتيجه اي براي دوم خـردادي هـاي ساختارشـكن نداشـت    

سعيد حجاريان طي مصاحبه اي با صراحت اعالم كرد كه  ،1386مجلس هشتم در سال 
نظريه فشار از پايين و چانـه  «همچنان بر اين اعتقاد است كه اصالح طلبان بايد براساس 

تمـامي شـواهد و قـرائن    ! اصالحات را به پيش برده و بـه نتيجـه برسـانند   » زني در باال
در انتخابات دهم، با ايجاد گوياي اين واقعيت است كه گروه هاي افراطي دوم خردادي 

اين باور در ميرحسين موسوي كه او پيروز انتخابات است و نظام اسالمي مـي خواهـد   
با چنـين تحليلـي، افراطيـون ميرحسـين را در     . حق ايشان و هوادارانش را پايمال نمايد

مسيري قرار داده اند تا با دعوت هواداران براي حضور در خيابان ها، زمينـه هـاي الزم   
  .براي پيشبرد مقاصد ساختارشكنان را فراهم سازد

ابطال انتخابات با تظاهرات خياباني كه يك امر غيرقـانوني بـه شـمار مـي آيـد، در       
براي تحميل هر نوع خواسته ديگري از سوي افراطيون به نظـام   راصورت تحقق، مسير 

ل از اين نكتـه مهمـي اسـت كـه ميرحسـين موسـوي روز قبـ       . اسالمي فراهم مي سازد
كه اگر انتخابات را ببازد، چه  سؤالانتخابات در مصاحبه با مجله تايم و در پاسخ به اين 

تنها . تغيير از مدتي قبل آغاز شده است«: گويدند، با صراحت ميكميخواهد شد و چه 
هاي ديگـر ادامـه خواهنـد    شود و بخشبخشي از آن به پيروزي در انتخابات مربوط مي

اين تغييرات گسترده مـورد نظـر، همـان    » .ردي در كار نخواهد بوديافت و هيچ عقب گ
تغييرات مورد نظر افراطيون دوم خرداد است كه اينك پرچم آن را ميرحسين بـه دسـت   

ي مخملـي بـه نتيجـه    هابي خياباني و براساس مدل انقالهاتگرفته و قرار بود با حرك
  .برسد كه با هوشياري مردم خنثي گرديد

  كشي خيابانيريزشهاي اردو
در بررسي طيف هاي شركت كننده در تجمعات و اغتششات پس از انتخابات به دو 

  :وريمخميگروه بر 
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 هواداران عادي .1
 ايهاراذل و اوباش حرف .2

بسياري از هواداران مردمي موسوي كه از رنگ سبز استفاده كردند و پرشور به دنبال 
وسوي از دريچه دوران دفاع مقدس كه تبليغ از موسوي بودند، مستقيم و غيرمستقيم با م

موسوي نخست وزيرش بود آشنا شدند و چه بسا افراد موجهي كه به همـين خـاطر از   
وي حمايت كردند، تعداد قابل توجهي نيز به دليل منتقد بودن نسبت به احمدي نژاد بـه  

تند موسوي روي آوردند اين دو گروه كه تعدادشان بسيار زياد بود با نظام مشكلي نداشـ 
در حالي كه موسـوي و دوسـتان   . و در موضوع رياست جمهوري نظرشان موسوي بود

برنامه ريزش دچار اين توهم شده بودند كه آنها يعني مـردم هـوادار بـه سـبب مشـكل      
داشتن با نظام از وي حمايت كردند و حاضرند اين مسير را به هر جايي كه منتهي شود 

انكار كرد كه برخي از مخالفين نظام و حتي آنهـايي   اين موضوع را نيز نبايد. ادامه دهند
كه به موسوي هم رأي ندادند در فراخوان راهپيمايي وي حضور پيدا كردند امـا بخـش   
. غالب جمعيت هوادار موسوي را كساني تشكيل مي دادند كه با نظـام مشـكل نداشـتند   

كردنـد و   اين جماعت پس از راهپيمايي روز دوشنبه در تجمعات بعدي كمتـر شـركت  
پس از شركت در دو سه تجمع به درخواست موسوي راهشان را از موسوي جدا كردند 

-ميو نشان دادند آنها حداكثر هزينه اي را كه براي رياست جمهوري موسوي پرداخت 
بنـابراين جريـان فتنـه    . آميز استنند يك برگ رأي و شركت در دوسه تجمع مسالمتك

  .دچار ريزش شديدي شد
ن ميان بودند گروه اندكي به نام اراذل و اوباش كه از آنها به شـيوه ديگـري   اما در اي
و اوباش يكي از گروه هايي هستند كه بواسطه برخورداري از پاره اي  اراذل. استفاده شد

بـه راحتـي مـورد سـوء     ... ويژگي ها مانند فهم پائين، جسارت باال، خصلت مزدوري و 
عاصر ايران اراذل و اوباش نقش آفريني هـاي خاصـي   در تاريخ م. استفاده قرار مي گيرد

كه زمينه سـاز شكسـت    1332مرداد سال  28داشته اند مانند استفاده از آنها در كودتاي 
استفاده دربار شاه از اين گروه در روند انقـالب اسـالمي كـه    . حركت خيزشي مردم شد

حضور سازماندهي  .اين مرتبه با هوشياري مردم اراذل و اوباش به شدت سركوب شدند
كه اين بار نيز مردم و نيروهاي انتظامي حركـت   1378تير سال  18شده آنها در حوادث 

شده آنها را به شكست كشاندند و در آخرين مرحله نيز اقدام مزدورانه آنهـا   ريزيبرنامه
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در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم است كه توسط نيروهـاي انتظـامي،   
ي ضـد  هاتاستفاده اين چنين از اراذل و اوباش در حرك. ج سركوب شدندامنيتي و بسي

ند تا نظام به منظور مصون ماندن از اين امور چـاره انديشـي اساسـي    كميامنيتي ايجاب 
كند تا دچار غافلگيري نشود موتور محرك اقدامات تخريبي در حوادث اخيـر در چنـد   

خـود و رفتارشـان را بـه كارفرمايانشـان     نقطه از شهر تهران اراذل و اوباشي بودنـد كـه   
از آنها تعدادي مثل خودشان را بـه صـحنه اغتشـاش و آشـوب      كدامهر . فروخته بودند

آوردند و پس از اينكه تعدادي از آنها دسـتگير شـدند و پـي بردنـد كـه عـزم نظـام بـر         
  . برخورد جدي با آنها جزم است به مخفي گاهايشان رفتند و بعضاً متواري شدند

ر اين نكته در اين جا ضروري است كه استفاده از گروه هاي اراذل و اوبـاش كـه   ذك
عالوه بر تخريب و وارد كردن خسارت به اموال عمومي و شخصي امنيت شهروندان را 

به نظر مي رسد نظـام بـراي   . نيز از بين برده بود هشدار جدي براي نظام تلقي مي شود
نظـام بايـد بدانـد    . ر برسد و دو كار را انجام دهدبه يك باو بايدجلوگيري از اين مسئله 

هميشه در نظام گروه ها و كساني هستند كه با آن مشكل دارند و چنانچه فرصـتي پيـدا   
نند كه نظام براي رويـارويي بـا آن ابتـدا بايـد برنامـه      كميكنند آشوبگرانه با نظام مقابله 

اراذل و اوباش داشته باشـد و  گسترده و مستمري براي نظارت دقيق بر رفتار و عملكرد 
ديگر اينكه الزم است نيروهاي ويژه اي را در حد الزم و بـا تجهيـزات پيشـرفته بـراي     

دوران باورهاي خوش به اتمام رسيد و . مقابله با حوادثي نظير آنچه واقع شد تربيت كند
اي بـر  ريـزي برنامـه ان گفت در بهترين حاالتي كه به سر مي بريم دشمن در حالي تومي

ضربه زدن به نظام است و دشمني آنها پاياني ندارد پس هوشياري و آمادگي ما هم بايد 
  .بي وقفه و بدون پايان باشد

خـرداد در كشـور رخ داد تالشـي     22همان طور كه گفته شد آنچه در پي انتخابات 
ي هـا بسازمان يافته و در قالب يك سناريوي از پيش طراحي شده با الگوگيري از انقال

لكن همانطور كه رهبر معظم انقالب اسالمي در خطبه هاي تـاريخي نمـاز   . خملي بودم
اين جمله كوتاه و گويا ناظر » ايران گرجستان نيست«: فرمودند 29/3/1388جمعه مورخ 

ي برانـدازي بـه سـبك    هـا تحركـ  اساساًبه اين حقيقت است كه در جمهوري اسالمي 
هـا  ت ديگر با وجود خواست بيگانگان و غربيبه عبار. ي مخملي امكان نداردهابانقال

براي انجام انقالب مخملي در ايران از يك سو و تالش برخي از احـزاب و گروههـاي   
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سياسي افراطي داخلي در ايران براي تغيير نظام ديني از طريق انقـالب مخملـي، زمينـه    
ايـران   هاي شكل گيري چنين تغيير و تحوالتي در جامعـه مسـلمان، انقالبـي و واليـي    

ساختار منحصر به فرد سياسي و حقوقي در ايران، وجود واليـت فقيـه در   . وجود ندارد
رأس قواي سه گانه، رابطه مردم با ولي فقيه، تنفر مردم ايران از غرب و بيزاري آنـان از  
مداخله قدرتهاي خارجي در امور داخلي كشـور و وجـود نيروهـاي مـدافع انقـالب و      

كشور مانند سپاه و بسيج در مجموع شـرايطي متفـاوت از    جمهوري اسالمي در سراسر
كشورهايي چون گرجستان، اكراين و قرقيزستان را در ايران شكل داده و براساس همين 
تفاوتهاي اساسي، بايد گفت امكان پياده سازي انقالب مخملي در ايـران در حـد صـفر    

  .حان كردندبود، ولي دشمنان و پياده نظام داخلي آنان اين مسئله را امت
  

  منشور راهبردي جريان فتنهجزوه براندازي؛ 
به دست آمد كه پشت پرده  ايهدر جريان تحقيقات دستگاههاي امنيتي از كانون فتنه، جزو

عنوان  "چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ما؟". اختسميبسياري از مسائل را روشن 
رضا تاجيك م توسط محمد اي است كه پس از انتخابات رياست جمهوري دهجزوه
منشور راهبردي جريان فتنه، سندي روشن  .و به ميرحسين موسوي ارائه گرديده استتهيه 

محمدرضا بنا به شواهد متقن، . در خصوص طراحي از قبل حوادث پس از انتخابات است
وي چند مقاله با همين ادبيات و مضمون در سال . نويسنده اصلي اين منشور است تاجيك
  .منتشر كرده است... در روزنامه شرق و  86و  84و  1383

، محمدرضـا تاجيـك، مشـاور سـيد محمـد خـاتمي در دوران       جزوهاصلي  نويسنده
رياست جمهوري و مشاور ميرحسين موسوي در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري 

  .بوده است
وي، ست كه در دوره نخست وزيري موسوي عنصر اطالعاتي با دسترسي بسيار باال

مسـئوليت   در دولـت خـاتمي  و ) وابسته به وزارت اطالعات(امام باقر  دانشكدهرياست 
فـوق   1373در سـال   .هاي استرتژيك رياست جمهوري را برعهده داشـت مركز بررسي

ليسانس تحليل گفتمان در سياست را از دانشگاه اسكس انگلسـتان دريافـت و دكتـراي    
  .كرد اخذ 1374تحليل گفتمان در سياست را در 
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ها، رويكردها و راهكارهايي كه دكتر محمد رضا تاجيك مشاور پست مـدرن   تحليل
ها و تدبيرهايي است كـه   سطح به وي ارائه كرده، بازخواني مجدد تخمين 5موسوي در 

وي پيش از اين براي نيمه دوم دهه سوم انقالب در مركز تحقيقات استراتژيك رياسـت  
  . اتمي به انشاء در آورده بودجمهوري، در دولت دوم سيد محمد خ

  :ردازيمپمينظر به اهميت اين جزوه در اين بخش به تحليل محتواي آن 
 اين جزوههاي  ويژگي
 .مغالطه و خطابه تنظيم شده است متن با استفاده از فنون شعر و ادب، )1
هاي نوين، اطالعات  هاي جنبش هاي انقالبي و نظريه نويسنده در مورد جنبش )2

 .درخوري دارد
 .هاي جنگ نرم آشناست با اصول راهبردها و راهكار )3
 .شود نشانه يا اسم و يادي از خداوند كريم در نوشتار مورد نقد ديده نمي )4
آرمانهاي انقالب ) عج(اي به اسالم، قرآن، امام زمان اي و يا اشاره هيچ نشانه  )5

 )متن داراي ادبيات سكوالريستي است(شود  اسالمي در نوشتار ديده نمي
 .از جوهره سكوالريستي برخوردار است متن )6
 .اند اتخاذ نكرده... هيچ موضعي عليه استكبار، آمريكا، اسرائيل، انگلستان و  )7
 .سراسر متن بر پنهانكاري اصرار دارد تا ا هداف نهايي آشكار نشود )8
هدف براندازي را   با نفاق ودورويي و با استفاده از ادبيات مغلق و پيچيده )9

 .گه داشته استپوشيده و مكتوم ن
برداري و عيناً انعكاس ادبيات ضد دين پست  ادبيات جوزه كامالً گرته )10

 .باشد مي) ميشل فوكو(مدرنيستي از نوع فوكويي 
الگو و قالب برآورد استراتژيك متن مورد بحث عيناً از كتاب جنگ استراتژيك  )11

نرم رابرت هلوي سرهنگ آمريكايي طراح، مدير عمليات براندازي در 
 .الوي و مدرس جنگ نرم، گرفته شده استيوگس

براندازي نظام بااستفاده از الگوي جنگ نرم و ) نامه ره(متن نقشه راه   )12
 .هاي نوين اجتماعي است جنبش

ميان و بلند مدت براي تحقق  -هاي كوتاه ها و برنامه متن داراي استراتژي  )13
 .هدف براندازي است
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ين نظام و انقالب يعني واليت نوك پيكان حمله در متن متوجه ستوان بنياد )14
 .باشد فقيه مي

هدفمند . (حكومت اعالمي در متن، حكومت ديني مردم ساالر و دموكراتيك است )15
 )و براي فريب افراد معتقد به امام و انقالب در جنبش سبز مطرح شده است

  گانه از وقايع انتخاباتي  5تحليل هاي 
شكل گرفته و در مرام پست مدرن مشاور ارشد ميرحسين كه باورهاي وي در چپ نو 

سطح براي موسوي  5تحليل هاي خود از وقايع انتخاباتي را در  ،ها غسل تعميد يافته
  . ندكميارائه 

  جنبش سبز  –تحليل سطح اول 
  جنبش سبز چيست؟

به نظر من، پديده شگرفي كه بـه نـام    « :تاجيك درباره جنبش فتنه چنين مي نويسد
تجربه كرديم، همان جنبش اصالحات بود، اما بـا بيـاني نسـبتاً     در اين ايام» جنبش سبز«

به بيان ديگر اين جنبش در ادامه جنبش اصالحات، امـا در صـورت و سـيرتي    . متفاوت
لذا اين جنبش همچون جنبش اصـالحات، بـيش از   . رشيدتر و بالغ تر قابل تحليل است

. بود» شورش موقعيت«يا » قيام شرايط«هر چيز، نتيجه و حاصل پديده ي ديگري به نام 
  » »حاال وقتشه«: يا قيام شرايط يعني موقعيتشورش 

  :از ديدگاه او. ندكميرا چنين تبيين » حاال وقتشه«از جمله  منظورشاو در ادمه 
 حاال وقت تبديل جشن به جنبش است.  
 حاال وقت تبديل خيابان به پارلمان مردم است.  
 ت و مقتضيات طبقاتي، فرهنگي، حاال وقت خيزش يك ملت، فراسوي مالحظا

 .قومي، زباني، نسلي، جنسي، شئوني، ديني، مرامي و سياسي است
 ي متمايز استهاتحاال وقت ايجاد زنجيرهء همگوني در ميان هوي.  
  حاال وقت رسيدن خطوط موازي به يكديگر در بوم رنگ و تابلوي نقاشي يك

  .جنبش است
 ي تحت انقياد و حذف و هاتويحاال وقت شورش دانش ها و گفتمان ها و ه

  .طرد شده است
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 حاال وقت جوشيدن قدرت و مقاومت از ريزبدنه هاي جامعه است.  
 حاال وقت فرياد صداهاي خاموش است.  
 حاال وقت شورش تاريخ عليه خودش است.  
 حاال وقت شورش وضع موجود عليه خودش است.  
 رخانپرندگان گردن چ. (حاال وقت شورش خودي ها عليه خودي هاست(  
  است» گفته«بر » گفتن«حاال وقت شورش.  
 حاال وقت شورش اميد بر نااميدي و اراده بر خمودگي و انفعال است.« 

   :ويدگميهم چنين در تبيين اغتششات پس از انتخابات  تاجيك
 .يا قيام شرايط است) هركس، هر زمان، هر مكان(شورش موقعيت  )1
 .به جنبش است) انتخاباتي(تبديل جشن  )2
يك ملت فراسوسي مالحظات فرهنگي، قومي، زباني، جنسي، ديني و  خيزش )3

 .سياسي است
 .هاي متمايز است ي همگوني در ميان هويت ايجاد زنجيره )4
 .هاي حذف و طرد شده است ها و گفتمان شورش هويت )5
 .هاي جامعه است جوشش قدرت و مقاومت از زير بدنه )6
 .تهاس اس ها عليه خودي شورش تاريخ عليه خود، خودي )7
 .هاي فراهويتي است هاي هويتي و جنبش رنگي از جنبش هم )8
هايي را در سطح زيرين جامعه ايجاد  كنيم بحران بحران سرخي كه تجربه مي )9

كند، بحران اعتماد و مشروعيت و مقبوليت، بحران كارآمدي و مديريت، بحران  مي
 .)..ها و  يت آقاي هاشمي، بيانيه سرگشاده، خطبهمأمور(وحدت و يگانگي 

بر اين باوراست كه جنبش سبز نتيجه پديده ديگـري   ،مشاور پست مدرن ميرحسين
  . مي باشد» حاال وقتشه «و به تعبير صريح تر» شورش موقعيت«يا » قيام شرايط«به نام 

حاال وقـت تبـديل خيابـان بـه پارلمـان      «ند كه كميوي سپس به اين موضوع اشاره 
شورشي كه در واقـع هـم از   .است» ن كمانيشورشي رنگي«ذيل » شورش زمانه«و» مردم

جــنس جنــبش هــاي مبتنــي بــر نافرمــاني مــدني اســت و هــم از نــوع جنــبش هــاي   
  . اكسپرسيونيستي

بـروز   ،بر قيام شرايط و شـورش موقعيـت   تأكيد ،بنظر مي رسد در اين سطح تحليل
و  داده» تغييـر «ديدگاه پست مدرن هايي است كه همواره و در هرشرايطي اصالت را به 
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بـي آنكـه نقـش و تـدبير خـود را در       ،ي نو سخن به ميان مي آورندهاتمدام از وضعي
در .همان وضع مسبوق تعريف كنند و يا حتي آلترناتيوي براي وضـع موجـود بينديشـند   

امر قدسي حاشيه اي از .مرام آن ها هيچ يك از ارزش ها امان و مصونيتي از تغيير ندارد
مورد نظر آنان كه همه گونه جنسي را با دامنـه هـايي از   تغيير.امر و خواسته عرفي است

را » چپ نـو «گرايش هاي  ،سنتي،مدرن و پسا مدرن شامل مي شود در اين سطح تحليل
اي است كه ايـن مشـاور   بر پارلمان خياباني نكته تأكيدتوجه به جنبش و  .ندكميتداعي 

استراتژيك رياست ي هايرسبراي قوام يافته در مركز مقاله در پست مدرن موسوي قبالً
  . بدان اشاره كرده بود ،)دوره خاتمي(جمهوري 

احتماال با اين بيـان مـوريس    .نگاه كنيد 1968به جنبش « :نوشته بوداو در اين مقاله 
به عنوان يك تالفي تصادفي و هيجان انگيز  1968جنبش « بالنشو موافق خواهيد بودكه

كال اجتماعي كه في الفور پذيرفته مي شد،حال و بدون برنامه،بدون پروژه و در قالب اش
در آن لحظه هيجان ناشي از زيست برابر و اين كـه هـر كـس    ...هواي يك عيد را داشت

اند هر آن چـه كـه خواسـته بـر     توميهر كس .هدف بود امكان سخن گفتن داشته باشد،
اين اسـت   مهم اين نيست كه چه مي نويسد،مهم.زبان آورد و حتي بر در و ديواربنويسد

اين نوع آب و هواي كارنااول گونه،همان  كه مي نويسد،چون كه آن لحظه آزادي است،
مگـر نـه اينكـه     لحظه اي را به دنبال مي آورد كه فضاي برابري مراسم عيد در پي دارد،

  . »بچه ها مي باشد؟ –خروج از سلسله مراتب والدين  انتظار بچه ها هم از روي عيد،
ي كارناواليسـتي، تـوجيهي قبلـي    هـا تمشاور ميرحسين از حركاين استقبال صريح 

براي استراتژي اردوكشي هاي خياباني در زمان تبليغات و حتي راهپيمـايي هـا ي غيـر    
گويا هدف از انتخابات نـه سـطح   . قانوني پس از انتخابات دهم رياست جمهوري است

  . »مبارزه جنبشي«اول خواست آنها براي انتخاب شدن كه ايجاد يك جنبش بوده است؛
ظـاهر شـود و   » هژمونيك«اند در نقش يك گفتمان توميجنبشي كه به باور آنها هم 

هژمونيك از آن رو كه بتواند كنش هاي جمعي را در خدمت نظمي .»ضد هژمونيك«هم 
 ايجـاد كـرده و  » اختالل«ديگر قرار دهد و ضد هژمونيك به اين معنا كه در نظم موجود 

  .را رقم بزند» ضديت با اقتدارموجود«و » قيد گريزي« ،»طغيان هاي فرهنگي«
اينگونه است كه به موازات اين تحليل و راهبردها، آمـوزه هـاي جـين شـارپ نيـز      
توسط تصميم سـازان ميرحسـين در دسـتور كـار قـرار مـي گيرد،نمـاد سـازي شـده و          
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جـام مـي   ديوار نويسي و اسـكناس نويسـي ان  . تظاهرات خياباني به راه انداخته مي شود
» وانمـوده شـده  «فضـا  . گيرد و خروج از سلسله مراتب والدين با اغتشاش معنا مي يابد

كه بي شك ضـد خـرد اسـت    » وهم « شرايط  .شود و برعكسمي» نيست« ،»هاتهس«و
خود را » اقليت«گيرد تا شماري مقابل چشمها قرارميهاي كبود بيشود وشيشهحاكم مي

نام مي گيرد تا اينگونه طرح شود كـه  » شرايط و موقعيت قيام«بداند، وضعيت » اكثريت«
  . »حاال وقتشه«

كـرد و   تأكيـد » تغييـر « اما زماني كه در برابر قانون قرار گرفت بازهم بـر » وهم«اين 
قـانون اساسـي وحـي    «قانون را نيزقابل تجديد نظردانست؛ همانگونه كه موسوي گفـت 

است كه پست مدرن ها باز هم نشان مي و اين چنين . »نيست و قابليت تجديد نظر دارد
  . دهند كه هيچ امر قدسي و قانوني در مقابل تغييرآنان رنگي از واقعيت ندارد

ان در مواضـع مشاورارشـد ميرحسـين    تـو مـي بخش ديگري از اين واقعيت را البتـه  
برخصـلت   تأكيـد و طي سخنراني مكتوب وي ارزيابي كرد كـه بـا    81موسوي در سال 
شكل بروز دسته جمعي و تظـاهرات  «:كرده بود تأكيدزات آينده سياسي جنبشي در مبار

آينده حالت جنبشـي و كارنـاوالي دارد و شـكل مسـتمر آن بـه صـورت سـازمان دادن        
خـود را   ،قـدرت حـاكم  » موضع هـاي «و » محل ها«در هريك از» مقاومت محلي«نوعي

  » .نشان مي دهد
شـن نمـي نمـود امـا گفتـه هـاي       بي ترديد شايد آن زمان، اين گفتن هـا چنـدان رو  

زوايـاي ايـن    ،ميرحسين و برنامه هاي او در دهمين دوره انتخابات رياسـت جمهـوري  
سـخن  » هر شـهروند يـك سـتاد   « زماني كه ميرحسين از.گفته ها را مشخص تر ساخت

هـر  «ازطـرح  » مـوج تـا اوج   10«  گفت، وقتي كه تصميم گيرندگان ستادش در راهبـرد 
آگـاهي و  « ه ميان آوردند وازهر سـتاد بـه عنـوان يـك كـانون     سخن ب» تاكسي يك ستاد

ي محلـي،  هـا تياد كردند و در ايامي كه بناگاه موسوي براي برانگيختن خصل» مقاومت
را نشانه رفت و از حضور آنها در تركيب قـدرت بـا تحريـف وضـع موجـود       هاتقومي

م آنها فراگيـر  و به زع» هم آن ،هم اين«سخن گفت، مشخص بود كه قرار است جنبشي 
تشكيل شود كه حتي با شكست، همگي گرد آمدگان درآن سهيم شـده و هريـك بـراي    

  . را سردهند» موسوي رأي منو پس بده«احقاق حق خود شعار
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براي راه يافتن به عمق اين موضوع اما بهتر است بازهم به جزوه و تاليفـات گذشـته   
حاال وقـت ايجـاد زنجيـره ي    «ينكه وي در جزوه خود با بيان ا. آقاي مشاور اشاره كنيم
سال پيش خود را زنده  7اين بخش از تاليف » ي متمايز استهاتهمگوني در ميان هوي

دوم خرداد ياد داد كه تنها آن دسته از نيروهاي اجتماعي امكـان پيـروزي در   «ند كه كمي
تمايز ي مهاتتسابق هاي عظيم سياسي را دارا هستند كه بتوانند همچون نخ تسبيح هوي

ي متمايز ايجاد هاترا به يكديگر متصل نموده و به اصطالح زنجيره اي همگون از هوي
بــه بيــان ديگر،بتواننــد بــا بســيج گــروه هــا و نيروهــاي مختلــف وگونــه گــون .نماينــد

جنبشي كارناواليستي را سامان دهي نموده و بـا بـه   ... اجتماعي،قومي،فرهنگي،سياسي،و
دمان را در جهتـي واحـد و رو بـه سـوي افقـي واحـد       رسميت شناختن تكثر هويتي،مر

  . »رهنمون شوند
 .برمبارزه جنبشي درآميختن آن با شيوه فعاليت شفاهي و علني بود تأكيد نمونه ديگر

 شده و خيابان هـا،  تأكيدهاي انتخاباتي ميرحسين موسوي بوضوح در برنامه ،اين موضع
ي شـفاهي تبـديل شـده    هـا تاه فعاليـ ستادها و خيابان ها به جوالنگ جلسات، ،پارك ها

  اما رابطه اين فعاليت شفاهي و علني و با جنبش مورد نظر آنان چه بوده است؟ .بود
شيوه فعاليت شفاهي به جاي شيوه متمركز و «به باور تصميم گيرندگان ستاد ميرحسين 
اند به اشكال شورشي بشود و مرز بين توميسازماني به گونه اي است كه به راحتي 

  . »يك مرز عبور ناپذير است» كارناوال«و » شورش«
ان گفت در دستور كار قرار گرفتن اين شيوه براي آن بود كه مبادالت توميدر حقيقت 

كافي بود كه هـر فـرد تنهـا زبـان     . عمق يافته و هركسي يك سخنگو و بازيگر شود ،لفظي
در وبـالگ هـا، در    ،اين زبان مشترك رگه هايش در نهضـت سـخنراني  . مشترك را دريابد

بر اهميت فرهنگ شفاهي به ايـن   تأكيد ،به ديگر بيان.شعارها و تظاهرات بوضح ديده شد
  . »نحوه انتشارانديشه شورشي نتايج فوري به دنبال دارد« دليل بود كه 

بر بهره گيري از اين روش بدين دليل است كه بحث و تمرين لفظي كه  تأكيدبي گمان 
حامالن  بطور خود انگيخته، ؛بي وقفه بازتوليد مي شوند ،هاي كوچكدر گردهمايي

 .انند در جاي ديگر مفاهيم را بازتوليد كنندتوميدهند و اينان معاني را پرورش مي
ند و آن را در قالب يك قدرت و كميمقاومت جنبش را تشديد  ،وجود فرهنگ شفاهي

روش تا امروز از طريق  پس چندان بي مناسبت نبود كه اين.نيروي پنهان در مي آورد
  . ي مجازي حاميان موسوي دنبال مي شودهارسانهسخنراني و 
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  پديده ضد جنبش سرخ -سطح تحليل دوم
مشاور ارشد ميرحسين درادامه تحليل خود در جزوه مورد اشاره به موضوع حوادث بعد 

به  ديري نپائيد كه جنبش لبخند ها تبديل«ند و معتقد است كمياز انتخابات اشاره 
جنبش اشك ها شد؛اميدها به نااميدي ها گرائيدند؛رفتارهاي جمعي مدني به خشونت 

جنگ با شمشيرهاي  ي متمايز در كنار هم در برابر هم قرار گرفتند؛هاتهوي گرائيدند؛
  » .بركشيده از نيام جاي جنگ با كالم را گرفت

ز سوي ديگر، تـابعي  اين رفتار جمعي مردم ايران، ا«: او همچنين در ادامه مي نويسد
  بود از؛

احساس ناتواني و عجز فـرد در تاثيرگـذاري بـر تصـميمات و     (احساس بي قدرتي 
ي اجتمـاعي  هـا تتوضيح آنكه وقتي فرد در برابر واقعيـ . سياسيو بر عرصه  هاتسياس

ي اجتمـاعي را فراتـر از قـدرت    هـا تخود را فاقد هر گونه قدرت ارزيابي كند و واقعي
  )ه دچار احساس بي قدرتي مي شودخود بداند آنگا

مهجوري سياسي به طـرد قواعـد و اهـداف سياسـي بـه      (احساس مهجوري سياسي 
  )بازي گفته مي شود قواعدعلت غيرعادالنه، و تحميل بودن 
وقتي فرد احساس كند و چنين استنباط كند كه قواعد (احساس بي قاعدگي سياسي 

به عبـارتي  . و هدايت كند، از ميان رفته استرا تعيين  سياسيو قوانين كه بايد مناسبات 
  )از ميان رفتن قاعده و قوانين در مناسبات سياسي همان بي قاعدگي سياسي است

سياســي، نــاتواني در اثرگـذاري بــر ســاخت   بيگـانگي (احسـاس بيگــانگي سياســي  
سياسي و عجز در دخالت در فرآيندهاي تصميم گيري و سياستگذاري ها در  -اجتماعي
  اسي استعرصه سي

نبود الگوي قابل درك و قابل تشخيص بـراي شـخص و   (احساس بي معنايي سياسي 
وقتي فرد احساس كند الگـوي قابـل دركـي    . ي سياسيهابانتخا نتايجغيرقابل پيش بيني 

براي وي در مناسبات سياسي تعريف نشده يا نتايج كنش ها، رفتارها و تصميمات سياسي 
  )آنگاه دچار احساس بي معنايي سياسي مي شودسنجش و پيش بيني است  غيرقابل

  .اعتمادي سياسي و نارضامندي سياسي بياحساس 
  .سياسي نارضامندي

  :بر موارد فوق، اين رفتار همچنين ربطي وثيق و تنگاتنگ با افزون
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  ،)منفي(حضور يك نقطه گره يي سلبي  )1
  بداعت و طراوت فزاينده خود جنبش، )2
و گفتماني كه در پروسه انتخاباتي  شخصيت(شخصيت و گفتمان ميرحسين  )3

  در حال شكل گرفتن بود،
حمايت يكپارچه تمامي مردمان و نخبگاني كه با انگيزه ها و انگيخته هاي  )4

 ».بودند» تغيير«مختلف، خواستار 
اين وضعيت را نتيجه تحوالت ژرف ساليان زير پوسـت جامعـه    وجودوي همچنين 

بحـران اعتمـاد؛   «:بحران هاي آتي كشور را شاملدر ميان نخبگان و در مردمان دانسته و 
  . ندكميعنوان » مشروعيت و مقبوليت؛ كارآمدي و مديريت و وحدت و يگانگي جامعه

نويسنده با ذكر هفت علت گفته است، اعتراضات، تابعي از آنها بوده كـه هـر هفـت    
  :نكته، سياسي و معطوف به كسب قدرت است كه عبارتند از

در . ناميده است  "قدرتي احساس بي"گانه را  ر از نكات هفتنويسنده اولين محو )1
احساسات خود را احساس مردم  "قدرتي احساس بي"يك مغالطه براي توضيح 

قدرتي آمده كه به  اي در پرانتز بعد از عنوان احساس بي دهد، جمله جلوه مي
 :شرح زير است

: عبارتند ازدر بند مورد بحث چند احساس ديگر جريان فتنه نيز آمده كه  )2
معنايي سياسي،  احساس مهجوري سياسي، احساس بيگانگي سياسي، احساس بي

 اعتمادي سياسي احساس بي
در مورد احساس مهجوري سياسي اين توضيح آمده كه مهجوري سياسي به  )3

طرد قواعد و اهداف سياسي به علت غير عادالنه و تحميلي بودن قواعد بازي 
 .شود گفته مي
  شمارد پردازد و علل زير را مي شناسي مي نويسنده به علت هم ديگردر بخشي 

 )منفي(اي سلبي  گره  حضور يك نقطه .1
اي سلبي عبارت است از مخالفت با رهبري، ضديت با دكتر  نقطه گره .2

 نژاد و معارضه با حكومت اسالمي احمدي
  :در شعارهاي مطرح شده جريان فتنه عينيت يافت كه عبارتند از "بداعت جنبش"
  همراهي با مديريت نظام جهاني و پذيرفتن و حركت با آن -1/2 
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  ) آنكه اسرائيل مستثني شود بي(ارتباط با همه كشورها  -2/2
  مخالفت با واليت فقيه -3/2
  مخالفت با نظارت استصوابي -4/2
  )كه نقطه كانوني آن استكبار ستيزي است(مخالفت با سياست خارجي نظام  -5/2
جدايي  -تمان ليبراليسم مانند دموكراسي غربي، حقوق بشرپذيرفتن اصول گف -6/2

  ...دين از سياست و
الـذكر در بروشـورهاي تبليغـاتي، سـخنان انتخابـاتي و       نكات شش گانه فـوق : منبع

  . گانه ميرحسين تصريح شده است 13هاي  بيانيه
اين تحليل در حالي از سوي مشاور پست مدرن صورت مي گيرد كه بـيش از همـه   

ان آن را تـو مـي بحراني كه . صل بحران را در درون سران جنبش سبز جستجو كردبايد ا
  . ناميد» و تخمين برآوردبحران «

بربحران هاي گفته شده توسط مشاور ارشد ميرحسين موسوي نكته جديـدي   تأكيد
نيز ازسـوي او مـورد    81در سال  مسألهاز سوي وي نيست كه مطرح مي شود بلكه اين 

يعني درست در زماني كه دولـت اصـالحات در راس كـار بـوده و     .بودتوجه قرار گفته 
-مـي . ي فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي درآن ايام در يد آنان بوده استهاتتمامي سياس

ي جدي دوم هابان گفت كه اين نكته در حقيقت بيان مواردي است كه به عنوان آسيتو
  . خرداد در آن زمان طرح گرديد

) دولت دوم خـاتمي (ت به نتايج يك تحقيق ملي كه درآن ايام در اين زمينه كافي اس
دراين تحقيـق  . بود اشاره اي داشته باشيم ،در كتاب مشاور ارشد موسوي درج شده بود

احساس بي عدالت اجتماعي در بين شهروندان بر احساس عدالت در نـزد آن  «:آمده بود
در ابعـاد سـه گانـه     ميـانگين احسـاس بـي عـدالتي اجتمـاعي در كـل و      .هـا غلبـه دارد  

بيشـترين   ،اقتصادي،قانوني و فرصتي كم تر از حد متوسط و منفي است و در ايـن بـين  
  . »مربوط به عدالت اجتماعي است عدالتياحساس بي 

توجه به نتايج اين تحقيق نشانگرآن است كـه بحـران هـاي موجـود گفتـه شـده در       
در حقيقـت اگـر   .اسـت  حقيقت زايشي در دوران زمامـداري جريـان دوم خـرداد بـوده    

ارتباط كامال وثيقي با كـارآيي و پاسـخگويي قـدرت     ،اعتماد ،بپذيريم كه در يك جامعه
حاكمه دارد بايد بگوئيم كه بحران بـي اعتمـادي كـه در دل خـود بحـران هـاي ديگـر        
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مقبوليت و مشروعيت و كارآمدي را نهفته دارد دست كم شامل دو عنصـر حيـاتي مـي    
صـداقت بـه    ،بـه بيـان دقيـق تـر    . صداقت و دومي اعتقاد به كارآييباشد اولي ايمان به 

معناي اين است كه اليه هاي پنهاني ذهن با آنچه در ظاهر وجود دارد هماهنگ است و 
  . تخصص و توان به فعليت رساندن اهداف است ميزان ،كارآمدي

ي اعتماد ان گفت كه دوم خردادي ها درآن ايام نسبت به نقدينگتوميبا اين گفته ها 
 84شدند و مقبوليت و مشروعيت گفتمان آنها در انتخابـات سـال    كسريبه خود دچار 

در عـدم اعتمـاد مجـدد     ،مورد قبول توده مردم واقع نگرديد و آن بحران هاي گفته شده
  . مردم به كانديداهاي مورد حمايت جريان دوم خرداد تجلي پيدا كرد

بحران سخن مي گويد كه دهمـين دوره   از ديگر سو در حالي مشاور پست مدرن از
ميليوني ايرانيان مواجه شـد و اعتمـاد    40جمهوري با مشاركت نمايان  رياستانتخابات 

  . به نظام در حد بااليي تبلور يافت
تبديل لبخندها به «سو در حالي در جزوه ارائه شده به ميرحسين موسوي از  ديگراز 
يچ گونه اشاره اي به فرآيند انتخابات نشـده  ه "به ميان آمده است كه اوال  سخن» اشك

بـر وجـود    تأكيـد بي ترديد اگر جزاين بود .و اصل برهمان وهم تقلب درانتخابات است
بحران وحدتي كـه بـا دوانگـاري سـازي و دوقطـب      .بحران وحدت در جامعه نمي شد

سازي از سوي تصميم سازان موسوي درحوادث بعد از انتخابات كليد خورد و پايه اي 
اينكه از نظرطيف جريان سبز، وحدت بر پايـه چـه   .براي حمله به نقطه ثقل نظام گرديد

چيز تعريف شده كه عدم رأي آوري به بحران وحدت تعبير مي شود از نكـات مغفـول   
  . در اين جزوه است

مشاور ارشد موسوي در ادامه . گفته ها در اين سطح از تحليل نمي باشد همهاين اما 
  : از استراتژي پيروز انتخابات اين گونه شرح مي دهد پيش بيني خود را

  اتكاي بيش تر بر اقليت معتقد 
  خردادي ديگر  22تالش براي ممانعت از شكل گيري 
 فرهنگي  -گشايش نسبي در فضاي اجتماعي 
  تالش براي حفظ علقه و عالقه دهك هاي پائين جامعه 
 تيستي گرايش فزاينده به يك نظام بناپارتيستي و نو بناپار 
 زا و بحران زي وگرايش فزاينده به يك نظام بحران ... 
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  : رسدگيرد كه ذكر چند نكته الزم بنظر ميها درحالي صورت مياين پيش بيني
هـا و دو  بر اتكاي بيشتر به اقليت معتقد در راستاي همان دو انگاره سـازي  تأكيد -1

هنـوز در دسـتور كـار    » مـودگي وان«توجه به  اصوالًهاي جريان سبز بوده و قطبي سازي
دوبـاره بـر وجـود تقلـب در      تأكيداينكه اتكاي دولت به اقليت مي باشد .آنان قرار دارد

نكتـه قابـل   ! و وجود جرياناتي اقليتي در برابر اكثريتي به نام جريان سبز است تانتخابا
بر پايه  -اول اين كه اگر منظور .دو حالت را هدف قرار داده است ،توجه اين كه اين بند

و دور اول  76وجود اقليت دولت ساز است كه اين توهم در دوم خـرداد   -توهم توطئه
اين كه ادعاي ميرحسين موسـوي   "مضافا .انتخابات شوراها به آن پاسخ داده شده است

ضمن ايـن كـه سـتاد    .اين بود كه بدنه رأي اين دولت اقليت دولت ساز با وي مي باشند
كميته اي خاص در انتخابات بـراي جـذب بـه تعبيـر خـود       موسوي تنها ستادي بود كه

  .اقليت دولت ساز تشكيل داده بود
بايد  ،دوم اينكه اگر تعريف و تفسير بر روي كارآمدن دولتي با انبان رأي اقليت بوده

گفت كه اين منظور در تضاد كامل با بخش ديگر اين پيش بيني ها يعنـي بحـث حفـظ    
 30كـه مشاورپسـت مـدرن ميرحسـين موسـوي در       چـرا .دهك هاي پائين جامعه است

دهك پائين  5كرده بود كه مشكل اساسي اصالح طلبان در  تأكيدفروردين طي سخناني 
جامعه بوده و بايد براي آن فكري انديشيد و بيان اين پيش بيني كه دولت دهم همچنان 

طلبان در دهك مي باشد در حقيقت به معناي عدم موفقيت اصالح  5به دنبال حفظ اين 
ان گفـت  تـو ميدهك هايي كه با استناد به آمارها .رأي آوري در اين دهك ها بوده است

 33هـزار نفـر، معـادل     300ميليـون و   15ميزان رأي دهندگان آن در جامعـه روسـتايي   
درصــد بــوده  43هــزار نفــر، معــادل  600ميليــون و  19درصــد و شــهرهاي كوچــك 

ير ديگر، بنا بـه تعبيـر و گفتـه تصـميم سـازان      به تعب. درصد76است؛يعني چيزي معادل 
منتفي بوده و هدف از تحركات اخير توسـط   "موسوي امكان تقلب با اين نسبت كامال 

  .ي ديگري را فرياد مي زندهاتجريان سبز واقعي
برگرايش فزاينده به يـك نظـام بناپارتيسـتي و نـو بناپارتيسـتي،درحقيقت       تأكيد -2 
 1380اي سعيد حجاريان است كه براي نخستين بـاردر خـرداد   دوباره بر ديدگاهه تأكيد

نسبت بـه خطـر بناپارتيسـم هشـدار داد و     » برومر 18خرداد  18«در يادداشتي با عنوان 
خرداد به  18برومري نشوند بايد در  18گفت كه اگر مردم مي خواهند دچار بناپارتيسم 

  . خاتمي رأي دهند
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مجمع عمـومي انجمـن اسـالمي    «در  1380ل حجاريان همچنين بعد از انتخابات سا
من در چشم انداز آتي زمينه هاي اجتماعي بناپارتيسم را  « : كشور گفت» پزشكي جامعه 
دوره  توي همچنـين قبـل از انتخابـا   . »خفيف فاشيسم است بناپارتيسم شكل . مي بينم

در «: نهم رياست جمهوري در سال هشتاد و چهار در گفتگويي با نادر فتوره چي گفـت 
دولت استثنايي معموالً زماني رخ مي نمايد كه نوعي موازنـه قـواي طبقـاتي     ،يك حالت

. به وجود آمده باشد و هيچ يك از طبقات اصلي نتوانند كار را به نفع خود يكسره كننـد 
ننـد كـه بـه طـور     كمـي لذا در اتحادي نا نوشته قدرت را به اقشار و گروه هايي واگذار 

از سر بگذرانند اما بعداً با قدرت گيري يك طبقه، دولت استثنايي موقت اين وضعيت را 
در غـرب هنگـامي كـه طبقـات     . كه دولت انتقالي هم هست، عمرش به پايان مي رسـد 

بورژوازي و پرولتري و احزاب هادي آنها به نوعي باالنس رسيدند ناچار شدند قـدرت  
بـورژوازي سـنتي و    را به اقشار بـي سـر و پـاي شـهري همچـون لمـپن پرولتر،خـرده       

بازماندگان طبقات ما قبل سرمايه داري و غيره واگذار كنند كـه يكـي را در امپراطـوري    
و ديگري را در حكومت توتاليتر نازي هـا در آلمـان و   / برادرزاده ناپلئون/لوئي بناپارت 

  » .ي ايتاليا ديديمهاتالبته تا حدودي فاالنژها در اسپانيا و نيز فاشيس
يش به دولت بناپارتيسم دراين جزوه در حقيقت كنايه اي به ايـن اسـت   برگرا تأكيد

درايـن خصـوص   . خرداد بيش از هرچيزي حاصل كودتاي نظاميان است 22كه حماسه 
بايد گفت كه طرح اين نكته بازهم ناشي از همان توهم توطئـه اسـت كـه وجـود يـك      

رصـورتي كـه در   د .نـد كمـي اقليت دولت ساز را سرچشمه عدم رأي آوري خود مطرح 
تـالش   ،دهمين دوره اتخابات رياست جمهوري آنچه كه بيش ازهرچيزي نمود داشـت 

برخي نيروهاي امنيتي سابق و سرويس دهي آنان به موسوي بود كه حضور برخي چهره 
 83مشاور ارشد موسوي در سال  تأكيدمضاف بر اينكه .ها در ستاد وي قابل كتمان نبود

« ك رياست جمهوري مبنـي براينكـه نقـش آفرينـي جريـان     در مركز تحقيقات استراتژي
حاشــيه نشــينان بــي «،»قشــرهاي بــي طبقــه«،»قشــرهاي وازده«،»رنجبــران ژنــده پــوش

سـياهي لشـگرهاي جريـان هـاي فاشيسـتي و      «،»بازيچـه هـاي جنـاح راسـت    «،»هويت
شان نوع نگاه اشرافي آنان به دمكراسي و رأي برابر را ن ،درآينده محتمل بوده...»ارتجاعي

مي دهد كه چگونه درابتدا رأي اكثريت به نام جريان بناپارتيستي و سپس درقامت ژنده 
  . پوشان تفسير شده بود
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بر گرايش بناپارتيستي توسط جريان سبز بيش از هر  تأكيددر مجموع بنظر مي رسد 
اند از سناريويي پرده بردارد كه هدف آن آشـفتگي هـاي سياسـي و ايجـاد     توميچيزي 
اين واقعيت در بخش تاكتيك هاي جريان سبز براي ادامه . توسط اين طيف باشدبحران 

بقاء در جزوه مورد اشاره مورد توجه قرار گرفته كه در بخش خود مـورد بررسـي قـرار    
  .خواهد گرفت

طرح گرايش فزاينده به يك نظام بحران زا و بحران زي نيز در حقيقـت همـان    -3 
سال آينده را صـحنه درگيـري    4وشد كمياست كه  بيان ساده تالش هاي جريان سبزي

ي مختلـف  هـا تبر حضور مردم در خيابان ها و خلـق مناسـب   تأكيد.هاي بسياري نمايد
 تأكيـد عـالوه بـراين   .براي اين اردوكشي هاي خياباني درهمين راستا قابل ارزيابي است

ريـان سـبز   ند كه عامـل آن ج كميخود بوضوح بحراني را تصوير » عدم تثبيت دولت«بر
لذا پيش بيني مبني بر استراتژي بحران زايي بيش از هرچيز مبتنـي بـر تـالش    .مي باشند

كـرد ترسـيم    تأكيـد از ديگر سو بازهم بايد .اين جريان براي خلق اين وضعيت مي باشد
حـافظ بهانـه هـاي    «و تالش براي ايجاد وضعيتي كه دولـت  » كنش هاي موضع آفرين«

ات تصميم سازان تأكيدرهاي ديگري هستند كه در البالي محو» جريان اپوزيسيون باشد
  . موسوي قابل رصد است

  شخصيت و گفتمان ميرحسين موسوي
نويسنده در داخل پرانتز متذكر شده، شخصيت و گفتمان ميرحسين موسوي كه در 
فرايند انتخاباتي در حل شكل گرفتن بود؛ يكي از علل رفتار جمعي پس از انتخابات 

  .بوده است
هـاي   ها و انگيخته را به عنوان خواسته مشترك نخبگان داراي انگيزه "تغيير"يسنده نو

  )3ص. (مختلف و مردم وانمود كرده است
كه در حال » دوراني«تحليل شرايط (سياسي  –كنش اجتماعي  -سطح تحليل سوم
  .)تجربه آن هستيم

بعد » ه كنشيمرحل«به مقتضيات  ،مشاور پست مدرن ميرحسين ،در اين سطح از تحليل
  .را به پيش كشيده است» عمل سياسي«از انتخابات پرداخته و موضوع 

  :اند كه دامن نظام را خواهد گرفت بيني كرده بحران را پيش 4در اين جا، 
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  بحران اعتماد -1
 بحران مشروعيت و مقبوليت -2
 بحران كارآمدي و مديريت -3
 )3ص(بحران وحدت و يگانگي جامعه  -4

سـازي بـر    نگري هنجاري و يا آينـده  بايست از نوع آينده هاي مذكور را مي بيني پيش
هـاي   بينـي  پايه خواست واراده سران فتنه ناميد و لذا بايد منتظر ماند كه براي تحقق پيش

 .خود توان مضاعفي صرف آن نمايند
وي با طرح اين پرسش كه اقتضاي نظـري وعملـي جريـان سـبز بعـد از انتخابـات       

را بـا بيـان اينكـه فـرداي بعـد      ) ي بعـد از انتخابـات  فـردا (چيست؟،شرايط ايـن دوران 
  : ازانتخابات بسيار متفاوت خواهد بود اينگونه بر مي شمرد

بي ترديد، فرداي بعد از انتخابات فردايي بسـيار متفـاوت از فرداهـاي ديگـر بـراي      «
  جامعه و كشور ماست؛

  آرايش و (فردايي كه در آن بايد انتظار تغييري ژرف و گسترده در فروماسيون
 .سياسي جامعه را داشت) چينش

   فردايي كه در آن بايد انتظار تغيير در كاركردهاي حفظ نظم، تداوم و بقاي
 1 .نظام را داشت

  فردايي كه در آن بايد شاهد تعريف و تصويري جديد از خودي و دگرها بود. 
  ي مقاومت بودهاتفردايي كه در آن بايد شاهد راديكاليزه شدن هوي. 
 يي كه در آن بايد شاهد انفعال و خمودگي آموخته شده افزون تر بودفردا. 
   ،فردايي كه در آن بايد شاهد تعميق و گسترش شكاف ميان حاكميت و مردم

روحانيت و حاكميت، و روحانيت و مردم، از يك سو و شكاف هاي درون 
 )5ص( .حكومتي از سوي ديگر بود

ـ    ه مشـاور ارشـد موسـوي در همـايش     اين اقتضائات زمانه بي شـك برشـي از مقال
  »هاي سياسيو چالش هاترقاب«

هـايي  گزينـه  ،مي باشد كه چند گزينه آن بطور قابل فهمي حـذف شـده   81 سالدر 
  : همچون

                                                 
  اشاره به سقوط نظام -  1
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 حاكميت دوگانه(رسمي حكومتي) اليت(شكاف ميان بازيگران (  
  شكاف ميان رهبري و طيف چپ  
  نخبگان سياسي » نظر«و » عمل«شكاف ميان  
 يان نظام اجتماعي و نظام سياسي وشكاف م ...  

توجه اين كه مشاور پست مدرن پس از طرح اين گزينه هـا معتقـد اسـت     قابلنكته 
وي .از نظام و جامعه چهـره اي ناسـازه گـون تصـوير خواهـد كـرد       ،وجود اين شرايط

درهمين راستا از مواردي سخن مي گويـد كـه بـه واقـع شـرحي از ماجراهـاي امـروز        
به عنوان يك آسيب مطـرح مـي   ) دولت دوم خاتمي(كه گرچه درآن زمانهاست،مباحثي 

به عنوان يك نقشه راه براي ) بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري(شد اما در اين ايام
اين مشاور پست مـدرن در خصـوص   .قرارگرفته است تأكيدمورد » مبارزه جنبشي«يك 

افظ سـوژه هـاي اپوزيسـيون    نظام حـ  ،در اين وضعيت« :وضعيت مورد اشاره مي گويد
مشرب خود مي شود، ضربه هاي وارده بر پيكر نظام، از خود نظـام تحليـل مـي شـود،     
نظام و نظم مستقري كه مي بايد نماد تمركز و وحـدت باشـد،به نمـود كثـرت زايـي و      

را » پوزيسـيون «نخبگان مسلط كه مي بايد نقـش ...تبديل مي شود) آنارشيسم(پراكندگي 
بوليت و مشروعيت خود را از رهگذر مشرب اپوزسيونيستي خـود كسـب   ايفا نمايند،مق

وي  .»انجامدتوسعه آن به ارتجاع مي كند،پروژه اصالحات آن توليد انقالب مي نند،كمي
ايـن   هايي نيـز در ها و وفاقها و ناسازههمچنين با طرح اين مباحث معتقد است شكاف

رون نظـام بـه   دهاي هايي از خوديش طيفنق(ها وفاق ميان نقش« :گيردزمينه شكل مي
درحقيقت آنچه كـه در ايـن ميـان بـه عنـوان       . »...و) نقش دگرهاي راديكال برون نظام

از طريق ريزبدنـه اي اجتمـاعي   » نظام به انقالب« اقتضاي زمانه به آن اشاره شده تبديل 
  . كه در بخش هاي بعد بدان پرداخته خواهد شد است

  دبيرهاي ممكن و مطلوب ت –سطح تحليل چهارم 
  تدوين و تقريرگفتمان هژمونيك براي دوران كنوني  -سطح تحليل پنجم

و تعمقي پوشيده است كه شرايط كنوني،  تأملبر كمتر اهل «: تاجيك در ادمه مي نويسد
كه (نظام » سيرت«شرايط فقدان تصميم و تدبير است، زيرا هم بايد دغدغه صيانت 

را داشت، هم بايد دلمشغول ) يف و تخريب قرار گرفتهي در مسير تحراتوسط عده
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بنابراين، هر درمان . آن بود، و هم بايد به تغيير انديشيد و هم به ثبات» صورت«صيانت 
. اند حامل و عامل درد باشد و هم درمانتوميو تدبيري همچون فارماكون افالطون، هم 

اين شرايط ناممكني تصميم و  اكنون يك بار ديگر با اين پرسش مواجه مي شويم كه در
  تدبير، چه بايد كرد و چه نبايد كرد؟

شـور  (بي ترديد، فرجام اين جنبش در گرو اراده جمعي معطوف به انگيزه و آگاهي 
رهاسازي جنبش در اين مرحله به طور فزاينده يي موجب نوعي . امروز ماست) و شعور

هبري خواهد شـد، و جنـبش   جابه جايي منشي و روشي و نيز جابه جايي در هدف و ر
خودهاي جمعـي كـه سـيكل    (خودهاي جمعي اكسپرسيونيستي «را در مسير گرايش به 

، يا اپوزيسيون راديكـال خـارج از كشـور قـرار     »)رهبر و پيرو در خودش بسته مي شود
نظام و قانوني به يـك خيـزش    -خواهد داد و گستره و عمق آن را از يك جنبش درون 

رهاسازي جنبش در ايـن مرحلـه، همچنـين    . نوني تغيير خواهد دادنظام و غيرقا -برون 
ژرف و گسترده در تاكتيك ها و استراتژي هاي آن در مـرام و مـنش    چرخشيبسترساز 

  :لذا. آن در درونمايه و سويه آن در اهداف و آمال آن خواهد شد
  بايد به رهبري جنبش در دوران جديد بينديشيم، اما نه رهبري فردي، بلكه

 بري جمعي؛ره
   بايد رفتار جمعي سامان يافته، با برنامه و تشكيالتي را پيشه خود سازيم، اما

نه لزوماً در قالب حزبي، بلكه در قالب تشكالت خوشه يي و منظومه يي كه 
 .پيرامون موضوعات و دلمشغولي خاص و متنوع و متكثر شكل مي گيرند

 ران جديد بپردازيم، اما نه يك بايد به تقرير و تدوين گفتماني فراگير براي دو
فراگفتمان ايدئولوژيك، بلكه گفتماني هويت محور كه دربرگيرنده تمامي خرد 

 .ي ايراني استهاتهوي
   بايد به تعميق و گسترش جنبش اصالحات بينديشيم، اما نه با سويه ها و

سويه  دقايقي كه استعداد توليد معنا براي زمانهء ما را از دست داده اند، بلكه با
 .ها و دقايقي ناظر بر تغيير

  بايد به حضور در حوزهء سياست و تسخير قدرت بينديشيم، اما نه لزوماً به
ماكروپولتيك و ماكروفيزيك (سياست و قدرت به معناي مرسوم و مالوف آن 

 .، بلكه به سياست و قدرت اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي)قدرت
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  ز رهگذر راهكارها و سازوكارهاي غيرمدني و بايد به تغيير بيانديشيم، اما نه ا
 ».خشونت آميز، بلكه از رهگذر درانداختن جنگ با كالم

  : كرده است تأكيدارشد ميرحسين در ادامه به بيان تدبيرهاي ممكن پرداخته و  مشاور
مشغولي  نظام را داشت،هم بايد دل» سيرت«هم بايد دغدغه صيانت  -

  آن بود » صورت«صيانت
آناني كه در تمامي (انبوه اي از حامالن و عامالن اين جنبشهم بايد از  -

براي (فاصله زدايي كرد و هم فاصله زايي)مسير همره و همگام ما نيستند
  ) عقب نماندن از قافله

داشت و هم دغدغه و )در اوج نگاه داشتن موج(هم بايد دغدغه موج -
  ي حايلي كه پسĤمد اين موج و موج سواران است هابگردا

  يد كت پوزيسيونيستي پوشيد و هم شلوار اپوزيسيونيستي هم با -
  هم بايد به تغيير انديشيد و هم به ثبات  -

 ،)مخالف نبودن(خود را با قانوني بودن» تصميم و تدبير«وي سپس جغرافيا و حريم 
 -پيشتازكنش هـا و واكـنش هـاي نظـري و عملـي سياسـي      (آوانگارد بودن ،مدني بودن
بـا  (بـودن،ملي بـودن  )اعي،فرهنگي،سياسي،حقوقي،اقتصادياجتم(،چند ساحتي)اجتماعي

تعريف نمـوده  ...و تشكيالتي بودن و) ايراني –ي فراخ هويتي ديني هاببرچارچو تأكيد
ي جريـان موسـوي   هـا تخود براي ادامه حرك تأكيدو به بيان بايد ها و نبايد هاي مورد 

  :بايدها و نبايد هايي چون.اشاره كرده است
و سيرت يك اپوزيسيون راديكال برون نظام فعاليت كرد،بايد از نبايد در صورت  -1

 . تعريف و تصوير شدن به عنوان پوزيسيون نيزپرهيز كرد
نبايد در حريم گفتمان مسلط و در چرخه قدرت مسلط تعريف شد،بايد در  -2

 چرخه تصميم ها و تدبيرها حضورداشت 
ر كرد،بايد در نبايد جنبش را در قالب تنگ و باريك حزبي محدود و محصو -3

 . تقاطع سازماندهي و خود جوشي،و جنبش و تشكل ايستاد
مثال اجتماعي (ي آتي را جنبش را در يك ساحت خاص و واحدهاتنبايد فعالي  -4

-تها و ساحبايد تمامي عرصه محدود و محصور كرد، ،)يا فرهنگي و يا سياسي
 . ي جامعه را جغرافياي فعاليت خد تعريف كردها



 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 
132

ا در يك فضاي گفتماني و ايدئولوژيك خاص و واحد محدود و نبايد جنبش ر -5
هويتي  -فراگير با حفظ اصول محكمات عقيدتي يمحصور كرد،بايد به گفتمان

 . انديشيد
ي آتي جنبش را در چارچوب تنگ و باريك تفسيرهاي رسمي از هاتنبايد فعالي -6

،اين دين و قانون،محدود و محصور كرد،بايد با بازگشت به دين و قانون
 . تفسيرهاي رسمي را به چالش كشيد

ي آتي جنبش را در جغرافياي كنش ها و واكنش هاي موردي و هاتنبايد فعالي -7
روزمره و نقيضي و شخصي،محدود و محصوركرد،بايد با تعريف اهداف و آمال 

 . خود،كنش ها و واكنش هاي استراتژيك را دردستور كارخود قرار داد
،و يا سهيم )ماكروفيزيك قدرت(ب قدرت سياسينبايد هدف جنبش را به كس -8

شدن در قدرت،محدود ومحصور كرد،بايد به تسخير ميكروفيزيك قدرت و 
 . تسخير ريزبدنه هاي جامعه همت گماشت

نبايد از انديشه رهبري جنبش خود را رهانيد،بايد به رهبري جمعي و يا برنامه  -9
 . آن انديشيد

بايد به  د بست،ميا و پيام خود عكاس صدابراي ان هارسانهنبايد به تاسيس تك  -10
 . يدشي حقيقي و مجازي در سپهرهاي مختلف انديهارسانهانبوهي از 

بايد از رهگذر در انداختن جنگ با كالم و  عدول كرد،» تغيير« نبايد از گفتمان - 11
 . و كارهاي مدني بسترهاي تغيير را فراهم آورد ساز از دين و قانون و هاتجنگ قرائ

اعم (سراسر كشور  مؤثري هاتاز جمع و جمعيت كردن افراد و شخصينبايد  -12
كارهاي مختلف و  بايد پيرامون دستور غافل شد،) روحاني و غيرروحاني از

ستر اين جمع و ب )هابمتناسب با ساليق و عاليق و مشي و مشر( گوناگون
 . جمعيت شدگي را فراهم آورد

ني و غير انساني خارج از كشور نبايد از امكانات ومقدورات و مقدرات انسا -13
غافل شد،بايد در هر شرايط حفظ استقالل و عدم وابستگي جنبش و رهبران آن 

 . دغدغه اصلي باشد
يا آن چه در ادبيات چپ،اصلي و (نبايد از اصلي و فرعي كردن چالش ها -14

غافل شد،بايد در هر مواجهه و تقابل و ) فرعي كردن تضادها معروف است
 . و منفعت را محاسبه كردتخالف خود،نقش 
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نبايد نت استراتژي هاي تغيير،تلطيف،تحديد و تصحيح خود را در يك  -15
دستگاه نواخت،بايد از تمامي دستگاهها و نيز از بداهه نوازي و بديعه نوازي 

 . نهايت استفاده را برد
 ي اندك در دست،هاتبايد با كار نبايد با كارتي كه دردست نيست بازي كرد، -16

 . كرد زيبهينه با
... قومي و اقتصادي، سياسي، هاي مختلف اجتماعي،نبايد از هدايت اعتراض -17

آنارشي  ازبايد  هاي متكثر غافل شد،ها و ارادهدر يك مسير و تجمع قدرت
 ... و عملي پرهيز كرد و نظري

اين مشاور پست مدرن موسوي در ادامه بر ايجاد يك ستاد مشترك رهبري،مركب از 
كرده وتشكيل كميته تدبير شرايط حال  تأكيدمي،موسوي،كروبي وهاشمي نمايندگان خات

تدبيرآنچه به نام جنبش سبز جاري است و : ته و وظايف اين كميته را شاملسرا الزم دان
ممانعت ازگـذر رقيـب از   «وي همچنين .بيان كرده است ،بازخوردهاي مثبت و منفي آن

را دو تاكتيـك  » ع برسر هـر موضـوع  جنگ مواض«و » شرايط گذار بحراني و تثبيت خود
  . اصلي دراين سطح اصلي عنوان كرده است

را شامل موارد ذيل عنوان » كميته تدبير شرايط حال«وي به شكل عملياتي تر وظيفه 
  : كرده است

 پيگيري حقوقي و سياسي وضعيت زندانيان، :زندانيان و خانواده هاي آنان -1
چند ميليون امضاء در دفاع از آزادي  كمپين رسيدگي به خانواده هاي زندانيان،

خنثي كردن  هماهنگي خانواده هاي زندانيان براي اقدامات مشترك، زندانيان،
 اقدامات تخريبي عليه زندانيان و مستندسازي وضعيت زندانيان 

 همچون مورد نخست  :)درون و برون زندان(آسيب ديدگان  -2
 رنامه تشخيص صدور بيانيه و تنظيم و تدوين ب:بيانيه ها -3
ارتباط با مراجع و روحانيون  ):روحاني و غيرروحاني(ها تارتباط با شخصي -4

 نفوذ  روشنفكري و سياسي ذي ي دانشگاهي،هاتارتباط با شخصي نفوذ، ذي
ريزي جهت برنامه ،اـهتخلق مناسب ،اـهتم مناسبـتقوي :مـو مراس اـهتمناسب -5

 برداري بهره
 تبليغات و ضدتبليغات  -6
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 مجلس  -7
 ات و نهادهامقام -8
 انتخابات  -9

زيرمجموعه هاي تخصصي :كميته تدبيرشرايط آينده را نيزشامل«وي درادامه وظايف 
كميته تدوين استراتژي و گفتمان،كميته تبليغـات   همچون كميته تشكيالت وسازماندهي،

م و تدبير جنبش عنوان يو رسانه،كميته پشتيباني با وظيفه و اقتدار عالي ترين ارگان تصم
  . است كرده

  اهداف كد گذاري شده در سطوح تحليلي چهارم و پنجم 
سه  ،مشاور ارشد ميرحسين موسوي بي شك براي ترسيم سطح تحليلي چهارم و پنجم

 .سطح استراتژي را مورد توجه قرارداده و موارد گفته شده باال را به تقرير درآورده است
«  ؛ استراتژي»هاي مطلوب خلق موقعيت«استراتژي  : اين سه استراتژي عبارتند از

 .»هاي نامطلوب تغيير موقعيت«  ، و استراتژي»هاي موجود برداري بهينه از استراتژي بهره
هاي سياسي پيشنهاد شده براي جريان سبز برپايه اين سه استراتژي و براي درواقع كنش

با  پس بنابراين هدف هاي تعريف شده.بوده است» بهره برداري، تغيير و خلق موقعيت«
  :توجه به اين سه سطح استراتژي عبارتند از

جنبش «بر  تأكيدتا به امروز با  81فعاليت سياسي هدف گذاري شده در سال هاي  -1 
وشد كميكوشيده و » و توجه به تاثيرگذاري و به حركت واداشتن ريزبدنه هاي جامعه

كردن تاثير  دامنه تاثيرات خود را براي خنثي» كوچكتر شدن و گروهكي تر شدن« با
قدرت حاكم نه در يك تريبون مركزي،بلكه در محلي ترين نقاط اعمال قدرت خنثي 

هاي گفتماني هاي سازماني و تشكيالتي به هويت جوييانتقال از هويت جويي.نمايد
كنترل ناپذير تر بودن اين « چرا كه هدف.مركزيت گرا نيز بر دامنه اين تاثيرات مي افزايد

به عبارت ديگر هدف اصلي اين جريان آن است كه با وارد . مي باشد» جريان
به جانب هزاران مركز كانون قدرت، در پايين و در سطح » سمت اصلي ضربه«ساختن

آنان  تأكيدشايد به تعبير ديگر بتوان شيوه مورد .جامعه مدني كار خود را به پيش ببرند
  . نهادنام » مبارزه پاتوقيستي«را به گفته مرحوم جالل آل احمد 

ت كـه يـك   همچنين خلق موقعيت در اين فضا دو محور اصلي را نشانه رفته اسـ 
توده بي هويت حامل «و محور ديگر» شنفكر آگاه و ناجيرو«محورآن به ميدان آوردن 
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پس در همين فضا است كـه در تبليغـات دهمـين دوره انتخابـات     .است» آگاهي مبهم
مشـاور  .وناجي چگونه تعريـف شـد  رياست جمهوري ديده شد كه آن روشنفكر آگاه 

در آينـده  « نـد، كميمختصات اين روشنفكر اينگونه ترسيم  83ارشد موسوي در سال 
 :و سيادت و سـروري را دارد  مؤثرتنها يك سيستم دو چهره امكان بازيگري  نزديك،

هم مصلح  سيستمي كه هم چهره اقتدار داشته باشد و هم ناظر به رضايت مردم باشد؛
هم مصلحت طلب باشد و  هم پراگماتيست باشد و هم پراكتيست؛ مقتدر؛باشد و هم 

هم تكثرگرا باشد و هـم   هم عزت طلب؛هم اقتصاد محور باشد و هم فرهنگ مشرب؛
 هاي دوردسـت آنـان؛  ه تمركزطلب؛هم به زندگي روزمره مردم بينديشد و هم به آيند

همانگونه كه .»جهاني گراگرا باشد و هم هم محلي هم درون گرا باشد و هم برون گرا؛
مشاهده مي شود اين كدها همان تبليغاتي است كه در دهمين دوره انتخابات رياسـت  

هم از  موسوي هم خود را اصولگرا مي دانست هم اصالح طلب؛. جمهوري دنبال شد
ي كشـور در خصـوص   هـا تگفت و هم از مصـلح سخن مي) ره(بازگشت به راه امام

هم از اصل ) يت بودن ملت ايران در برابر ملت فلسطينماجراي در الو(برخي گذرها 
دوسـتانش در   ،هـاي فرهنگـي  آزادي گفـت و هـم از  قانون اساسـي و تعـاون مـي    43

استراتژي اي دوگانه در خفا از رهبري جنبش مي گويند وخود او از تابعيتش از مردم 
  ...و
بر جنبش و  دتأكي.موضوع حامالن و عامالن جنبش سبز اما موضوع ديگري است -2 

بيانگر آن است كه  ،ملي -ملي داشته باشد ونه اسالمي –اينكه جنبش خصيصه اي ديني 
ايجاد يك چتر بزرگ و از هر نحله و فكري تنها براي ثبت جمعيت انبوه دغدغه اصلي 

وقتي كه حامالن وعامالن اين جنبش از گروه هاي مرجع جديد تا .اين جريان مي باشد
- ميقبيلگي و ملي خارج از كشور تعريف مي شوند  –قومي  ،يمذهب –نيروهاي ملي 

گذاري صورت گرفته براي تركيب سازواره از استراتژي انقالب ان دريافت كه هدفتو
، »حاال وقت تغيير اساسي است«و استراتژي هاي نوين مبارزاتي براي خلق موقعيت  57

ات تأكيدآغاز شده يكي از تلقين شرايط انقالب گونه و اينكه بسترگفتن ها . مي باشد
  .اصلي در اين زمينه است

بر پوشيدن كت پوزيسيونيستي و شلوار اپوزيسيونيستي هم ماجراي جالبي  تأكيد -3 
هدف اول .برانكه نه با نظام تعريف شد و نه بر نظام چند هدف عمده دارد تأكيد.دارد 
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خود همراه ساخته و از  اينكه با ژست اپوزيسيونيستي اليه هاي مخالف اپوزيسيون را با
فكري آنان يك هم افزايي صورت گرفته و ازديگر سو  –مقدورات و امكانات انساني 

دوم اينكه  .ي خارجي به اين جنبش به عنوان يگانه آلترناتيو نظام ميسر گرددهاتحماي
با ژست پوزيسيونيستي هم فشارهاي بودن در مقام اپوزيسيوني را از خود كاهش داده و 

 در .فكري خود را پنهان دارند –نارسايي ها و ناكارآمدي هاي انساني  ستي ها،هم كا
چهره، يك مرجعيت فكري براي حاميان ساخته  وشند با اين نقش دوكميحقيقت اينان 

از ديگر سو اتخاذ اين نقش دو چهره براي رسوخ در  .هاي آنان وام گرفته شودتا كنش
ها و جهت دادن به ناراضيان داري از نارضايتيبرهاي مورد نظر جامعه و بهرهاليه

  . باشداجتماعي نيز مي
برعدم تعريف و محصور نساختن خود در قالب يك حزب و يك گفتمان از  تأكيد -4

ي متمايز هاتاين حقيقت پرده برمي دارد كه هدف، تشكيل سلسله اي همگون از هوي
ها »دگر«ن كشيدن بسياري از به ميا ،هدف. گفتن به وضع موجود مي باشد» نه«براي 

زيرچتر گفتمان پهن شده آناني است كه اصول،عقايد و ايدئولوژي برايشان مهم بشمار 
اصلي آنان تالش  تأكيدبه وضعيت موجود است و » نه«نيست و مهم از نظر آنان تنها 
بايد نقاط  ،به اين معنا كه براي جابجايي قدرت و پيروزي.براي تغييرگفتمان مسلط است

  .اصلي و دقايق و عناصر اصلي گفتمان مستقر از محتوا تهي و دگرگون شود
جنبش  تأكيدموارد مهم مورد  گيري از هرگونه اعتراض نيز يكي ازبر بهره تأكيد -5 

درحقيقت اين جنبش خواهد كوشيد تا .سبز در جزوه مشاور پست مدرن موسوي است
در حقيقت كوشش  .ميت تعريف كندرا در برابر رونوشت عمومي حاك» رونوشتي پنهان«

نزول كرده و جريان دور مانده از قدرت يك » تنفر سياسي«خواهد شد رقابت سياسي به 
   .انگيختگي سياسي هم براي فعاليت خود و هم مزاحمت براي دولت ايجاد كند

رونوشت پنهان مجموعه رفتارهايي است كه در حاشيه  اما رونوشت پنهان چيست؟
گروه تابع در ظاهر با طبقه  .افتد و نظارتي برآن وجود نداردنه اتفاق ميو به دور از صح

منجربه ايجاد  اين رونوشت، .ولي در باطن از آن متنفر است حاكم هماهنگ است،
 .جايگاه و پايگاه اجتماعي خاص تابعين و انگيزه كنش و واكنشهاي آنان مي شود

 تصرف روحي، تهديد، شايعه، غيبت، ريا،: هاي اين رونوشت نيز عبارتند ازاستراتژي
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 غرزدن، ،)نشان ندادن معناي واقعي خود(حسن تعبير حمالت توده اي، نامه هاي گمنام،
  . جشن ها و شعائر وارونه نسبت به ارزش هاي مورد تبليغ كارناوال ها، فرهنگ شفاهي،

ت هراندازه بردامنه و عمق رونوش« :دراين زمينه مشاور ارشد موسوي معتقد است
از فراگيري و ژرفاي بيشتري برخوردار مي  رونوشت پنهان نيز، عمومي افزوده شود،

هرچه اين .به بيان ديگر،قدرت باعث مي شود تا افراد به چهره خود ماسك بزنند .شود
نند كميتابعين سعي .ماسك هم به همان اندازه بزرگ تر مي شود.قدرت قوي ترباشد

  .»مان،حتي در مذهب خود تغييري دهندبراي نشان دادن جدايي خود از حاك
تصريح بر اينكه نبايد هدف جنبش را به كسب قدرت سياسي و يا سهيم شدن در  -6

 بيانگر آن است كه هدف موسوي و حاميانش اصوالً ،قدرت محدود و محصور كرد
 .نبوده است -حضور در قدرت متمركز در رياست جمهوري  -شود آنچه كه تصور مي
اي آزادانه از  چنانچه با بهره« :رن ميرحسين دراين بخش معتقد استمشاور پست مد

قدرت واقعي جنبش اصالحات را عبارت از تكثر و » رزا لوكزامبورگ«هاي  آموزه
اي ما  گسترش پذيري آن بدانيم، آنگاه نبايد بگذاريم كسب يك موفقيت نسبي و مرحله

از « :ندكميوي تصريح . »را وسوسه و از تعميق و گسترش اين جنبش غافل كند
مقتضيات ديگر، مقدم و مرجع دانستن منافع و مصالح جنبش اصالحات بر منافع و 

طلبي كه عزت و شان و  در اين مرحله به هيچ اصالح. مصالح حامالن و عامالن آن است
منزلت خود را مرهون و مديون جنبش اصالحات است، نبايد اجازه داد كه با 

به . ها و فراز و فرودهاي كودكانه خود به جنبش جفا كنند روي ها و راست روي چپ
ها  ها و واكنش كنش بيان ديگر، اقتضاي عمل سياسي در اين مرحله، جاري شدن

  . »است» كادر ضابطه«طلبان در  اصالح
طرح راديكال « ان گفت، هدف ديگر جنبشتوميبا توجه به پيشنهادات مطرح شده  -7

، زماني شرايط ايده ن ديگر و به گفته مشاور پست مدرنبه بيا. خواهد بود» دمكراسي
گروه ها و اقشار مختلف اجتماعي گوناگون،همگي در «: آل آنان فراهم خواهد شد كه

تدبير جامعه خود سهيم شوند و در يك رابطه عرضي با هم بتوانند يك جامعه پوياي 
  » .بنيان نهند را) فاقد قدرت مركزي و فاقد سلسله مراتب طولي قدرت(فاقد دولت

مشاور  .ي مجازي دربردارنده موارد مهمي استهارسانهتصريح بر خلق انبوهي از  -8
خود نيز به بيان برخي از اقدامات احتمالي  81ارشد موسوي در سخنراني سال 
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ان دريافت بيش از هر زمان ديگري توميآينده پرداخته كه بي گمان  اپوزيسيون در
وي در سخنراني  .مانيفست جريان سبز كنوني تبديل شده استهمان پيش بيني ها به به 

پديده جهاني شدن يا جهاني سازي اين امكان را فراهم آورده كه « :مذكور مي گويد
ها نظارتي دولت را دور زده و با ايجاد انجمن -حصارهاي اپوزيسيون حصارهاي كنترلي

به  سيال،سريع و انبوه، و احزاب مجازي و وارد كردن آنان به درون شبكه ارتباطات
هاي سازمان گروه افراد، تكنولوژي اطالعاتي، .اهداف مبارزاتي خود جامعه عمل بپوشاند

 سازد تا از فواصل دور و فقط با يك كامپيوتر،ي ديگر را قادر ميهاتيافته و موجودي
   .»كننده را به دولت وارد سازندهاي فلجترين ضربهمودم و يك خط تلفن سخت

هايي نكته بوضوح نقش شبكه هاي اجتماعي و در اختيار قرار گرفتن شبكه اين
ي ديگر در ايجاد تنفر هاتها و سايو حضور وبالگ» فيس بوك« ،»توئيتر«همچون 

  . سازدسياسي و اطالع رساني در خيابان ها و شيوه هاي مبارزاتي روشن مي
هايي ثبيت آن با شيوهاز ديگر اهداف، جنگ مواضع با دولت و تالش براي عدم ت

ها به ها با كروبي و ميرحسين در اينترنت، توزيع اعالميههمچون بارگذاري مصاحبه
شكل غير رسمي در شبكه مجازي و هجمه و حمله به دولت در فضاي غير رسمي 
است كه بيانگر سرمايه گذاري در شبكه هاي مجازي و سپس استفاده از فرهنگ شفاهي 

گذاري در همين زمينه و با توجه به سرمايه.فردي در جامعه استبراي انتقاالت ميان 
هاي ذكر شده، تحريرهاي پيشين مشاور موسوي بيش از پيش جريان سبز در تقاطع

تكنولوژي اطالعاتي اين توان را به « :گويدآنجا كه وي مي. جالب توجه به نظرمي رسد
اين امر باعث  .عاتي بزننددهد كه عليه دولت دست به جنگ اطالها ميافراد و گروه

ها به طوري كه دولت. پخش شودشود كه خشونت در ساختارهاي اجتماعي جامعه مي
افراد و  ها،در اين شبكه... شوند در يك جنگ پارتيزاني دائمي وارد شوندناچار مي

مثل احزاب كه احتياج به رسميت  - گروهها بدون حضور فيزيكي يا ساخت نهادي
هاي اين تكنولوژي .شوندبراي اقدام مشترك به هم مرتبط مي -ندشناسي داشته باش

شبكه هاي . جديد داراي استعداد تقسيم جامعه درعرض مرزهاي جديدي هستند
آنجا  هاي متعددي هستند كه دربلكه داراي گلوگاه الكترونيكي راس و مركز ندارند،

  . »نندكميل مجموعه اي از افراد و گروه ها براي اهداف مشترك باهم تعام
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 چرا كه به باور .ضرورت توجه به فعاليت مدني نيز بيانگر يك امر مهم ديگر است -9
چپ جديد دريافته است كه ارتباط بين نيروهاي اجتماعي در جامعه مدني،دست « :آنان

هرچند قدرت .كم به اندازه اين كه چه كسي قدرت دولتي را در اختيار دارد،اهميت دارد
ها لكن تنها در صورتي كه بتواند اكثريت توده.اي استميت فوق العادهدولتي داراي اه

قادر به دگرگون كردن جامعه  را بسيج و هژموني خود را در جامعه مدني اعمال نمايد،
نند تا از طريق جامعه مدني اعمال كميدرحقيقت سران جبهه سبز كوشش . »خواهد شد

با توجه به نبود گفتمان آلترناتيو، مضاف براينكه كوشش مي شود . هژموني نمايند
  .شخصيتي نيز در دستور كار اين جريان قرار گيرد -اختالط گفتماني و مصادره گفتماني

در حقيقت تالشي است براي ... هدايت اعتراض هاي مختلف سياسي،اجتماعي و -10 
د در اين رابطه به نظر مي رسد از اين پس باي. ي اعتراضي عموميهاتحاد كردن خصل

فرهنگي،صنفي،قومي و حتي فراگيري سريع  -ي اجتماعيهاتمنتظر سياسي كردن حرك
در همين نقطه اهميت  "بر فراگير بودن جنبش دقيقا تأكيد.آن توسط جريان سبز باشيم

بهانه اي براي حضور در خيابان و تزريق  ،مي يابد كه از اين پس قرار است هر اعتراض
تشكيل كميته براي صدور بيانه ها و نيز ضرورت .باشد بحران هاي متوالي در اين زمينه

  . نيز در همين چارچوب قابل ارزيابي است هاتانتشار آن در مناسب
  ؟2چرا اصالحات 

ان گفت كه تاجيك معتقد بود كه جريان فتنه توميبا توجه به موارد گفته شده 
  :راهبردهاي ذيل را در دستور كار خود قراردهد

 امندي سياسي،فرهنگي،اجتماعي و سياسي در برابرحاكميت تالش براي كاهش رض )1
 ايجاد چالش هاي قوميتي و صنفي و انگيختگي اعتراض در ميان آنان  )2
صدور بيانيه هاي مختلف و تهي شدن مفاهيم انقالبي نسبت به رويدادهاي  )3

 مختلف درآن 
 مخاصمه هاي كالمي نسبت به هرگونه تفسير حاكميت در موضوعات مختلف  )4
گي ساختن اقدامات راهبردهاي سياسي و سياسي ساختن اقدامات حاكميت فرهن )5

 در تمامي حوزه ها 
نه  تأييدنه (عدم موضع گيري هاي صريح نسبت با اخذ شعارهاي راديكال حاميان )6

 ) تكذيب
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 باال بردن هزينه هاي تصميم گيري براي حاكميت در بخش هاي مختلف  )7
مرزي براي ايجاد فشار رسانه اي از  ي برونهارسانهراه اندازي و همكاري با  )8

 برون و بازتاب آن در داخل 
 ايجاد پايگاه نخبگاني و مقاومت ساز در اين سطح  )9

فعال شد گروه هاي مختلف و سازمان هاي مردم نهاد در حوزه حقوق  )10
 بشر،مطبوعات و زنان و كارگران 

 » غيرسياسي بودن و فردي بودن دين«بر  تأكيد )11
 زشي و راديكال ساختن ساحت دانشجويي تشكيل كارگاههاي آمو )12
 ايجاداختالل ها موضعي و موضعي در عرصه هاي فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي  )13
 ايجاد انسداد سياسي  )14
 تشديد فضاي مجازي  )15
 تشديد روند مشروعيت،مقبوليت و اعتمادزدايي از مقامات و نهادهاي كشور  )16
 تالش براي كاهش اقتدار دروني و افزايش فشار بيروني  )17
 تالش براي جهت گيري كلي گفتماني جريان سبزها بر اساس دين حداقلي  )18
 باال برد هزينه هاي دفاع و حمايت از دولت  )19
 ايجاد اختالل تحليلي در ميان جريان مقابل خود  )20
 باز توليد حاكميت دوگانه  )21
 وسعت بخشيدن و كيفي سازي شبكه هاي اجتماعي  )22
سازي اپوزيسيون خارج و مراههدف ه(دولت به عنوان حاكميت تفسير تعريف، )23

 ) داخل نظام
 ايجاد اختالل دركارويژه هاي دولت و حاكميت براي ايجاد بحران كارآمدي  )24
 براردوكشي هاي خياباني براي ايجاد بحران مقبوليت  تأكيد )25
مرجعيت سازي و جلسات نوبه اي با مراجع همسو و تالش براي موضع گيري  )26

 آنان جهت ايجاد بحران مشروعيت 
  ... ادسازي هاي جديد متناسب با اقتضائات پراگماتسيتي براي ايجاد موج جديد ونم )27

ان دريافت كه تومي عمالًان گفت با بررسي هاي صورت گرفته توميدرمجموع 
را در  2تئوريزه ساختن اصالحات  ،جريان اصالحات پس ازآغازبكار دولت دوم خاتمي
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آينده و نيزاعالم مختصات موسوي درآن تبيين شرايط . دستور كار خود قرار داده بود
بنا بر حضور ميرحسين  84ايام كه در باال نيز به آن اشاره شد، بيانگرآن است كه درسال 

با  مسألهاما به دليل حضور هاشمي رفسنجاني اين .موسوي در انتخابات بوده است
ن قرائن در با توجه به اي. موكول شد 88تاخير مواجه شد و حضور ميرحسين به انتخابات 

ان گفت حضور خاتمي به عنوان كانديداي رياست جمهوري يك بازي توميحقيقت 
سياسي بيش نبوده و چون وي ليدر جريان اصالحات شماره يك بوده تنها از وي به 
   .عنوان يك حامي و يك فعال در جامعه مدني براي رأي آوري موسوي استفاده شده است

حكومت يك امر عرفي است و « ن مبني براينكه مشاور ميرحسي تأكيداز ديگر سو 
مبين » نه قدسي و حكومت ديني به معناي تسري دين برهمه عرصه ها و احكام نيست

تشكيل جمعيت توحيد وتعاون توسط موسوي در سال هاي گذشته بوده كه خروجي 
عبدالكريم  روشي كه درآن به تز .شده است» روش زيست مسلماني«آن منتهي به تز 

شده و براين باور تصريح شده است كه جامعه مومنان امكان ممكن براي  تأكيد سروش
مسلمين است چرا كه اگر جامعه مومن باشد حكومت خود شرايط را براي مومنان 

مدل مالزي است كه گويا  ،درحقيقت مدل مورد اشاره اين جريان .فراهم خواهد آورد
  .ستبوده اسخت مورد توجه تصميم سازان جريان فتنه 





  
 
 
 
 
 

  مهفتفصل 
  

  !اتهام جنايت
  سناريوي اتهام

هاي اصلي اجتماعي و مصاديق برجسته قدرت نرم جمهوري هدف قرار دادن سرمايه
كردن براي ناكام گذاشتن و خنثي. مورد توجه دشمنان در جنگ نرم است اسالمي
ها و روش هو، شيهاتكمترين هزينه، آشنايي با راهبردها، سياس هاي دشمنان باتوطئه

در جنگ نرم دشمنان عليه جمهوري اسالمي، اصل  .هاي آنان يك ضرورت است
مقطع كنوني رهبر معظم انقالب اسالمي  واليت فقيه، ولي فقيه و به طور مشخص در

ي نرم جمهوري اسالمي هاتترين قدرمؤثر ترين وترين، اساسيعنوان يكي از كليديبه
دريافته اند كه علل حفظ و نگهداري  منان ما به خوبيدش. مورد هجوم قرار گرفته است

پديده آورنده و ايجادكننده انقالب  و استمرار بخشيدن به انقالب اسالمي، همان علل
اصلي اسالم، رهبري و مردم  در شكل دهي به انقالب اسالمي سه عامل. اسالمي است

- قالب اسالمي و مهمان ايفاي نقش كرد و در سه دهه گذشته نيز همين سه عامل اصلي،
و انواع دسايس  ترين دستاورد آن يعني جمهوري اسالمي را در برابر تهاجمات سنگين

ممتاز و  در ميان سه عامل مذكور نقش رهبري يك نقش. ها حفظ كرده استو فتنه
با  اند، لكنهاي اخير همواره وجود داشتهاسالم و مردم در سده. كننده استتعيين

در عرصه سياست و شروع مبارزه عليه ) ره(حضرت امام خمينيحضور شخصيتي چون 
خارجي و استبداد داخلي، نهضت ايشان شكل گرفت و در نهايت انقالب  استعمار

در طي سه دهه اخير نيز واليت فقيه نقش تعيين كننده در پيشبرد . آورد اسالمي را پديد
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. ها داشته استن توطئهانقالب و تحقق اهداف جمهوري اسالمي و خنثي كرد هايآرمان
دهد رهبري در عبور دادن كشور از بحران هاي پس از انقالب، نشان مي تحليل مديريت

  .ها، نقش اصلي را داشته است هريك از اين بحران
ها براي ضرورت آمدن به خيابان در حوادث پس از انتخابات با ادعاي تقلب و

هاي اموال زدنو آتش هابتخريشده،  ريزيبرنامهمطالبه حقوق عمومي، به صورت 
كرده بودند به  كسانيكه پشت اين صحنه ها طراحي. عمومي و خصوصي آغاز گرديد

كساني كه به  دانستند كه نظام اسالمي با عوامل مخل نظم عمومي و امنيت وخوبي مي
دستگير و  عده اي. تخريب اموال دولتي و مردم دست مي زنند، برخورد خواهد كرد

كه  پليس براي متفرق كردن كساني. ي شوند و عده اي هم آسيب مي بينندبازداشت م
 .ندكميدنبال ايجاد اخالل در نظم عمومي هستند از نيروهاي ضد شورش استفاده 

 بنابراين با شكل دهي به چنين صحنه هايي و تهيه گزارش، فيلم و عكس از آن و با

مي را يك رژيم سركوب گر و شگردهاي عمليات رواني تالش كردند تا جمهوري اسال
آنها اينگونه تبليغ كردند كه نيروهاي پليس با كساني برخورد . معرفي كنند ضد مردمي
بديهي است در چنين شرايطي، افراد . فقط به نتيجه انتخابات اعتراض داشتند كردند كه

- ميراحتي تحت تأثير تبليغات و عمليات رواني دشمن قرارگرفته و تصور  غير مطلع به
  .اسالمي يك رژيم سركوب گر و ضد مردمي است نند جمهوريك

بر زمين ريخته  در حوادث پس از انتخابات، جريان فتنه تالش كرد تا خون هايي
به حوزه  براي چنين هدفي حتي آنها حمله. شود و آن را به نظام اسالمي نسبت بدهد

 ن هم به صورتبسيج را تدارك ديدند و پس از كشته شدن چند نفر آ 117مقاومت 

را  مشكوك، بالفاصله از آنها باعنوان شهيد ياد كرده و اينگونه تبليغ كردند كه نظام آنها
حتي جريان فتنه و دشمنان خارجي با به كاربردن كلمه شهيد تالش كردند . كشته است

در اين راستا . به حركت جريان فتنه در مقابله با نظام اسالمي مشروعيت بخشند تا
دسازي شتاب بيشتري پيدا كرد تا از اين رهگذر بتوانند با احساسات مردم و شهي پروژه

. جوانان و افراد بي بصيرت و كم اطالع بازي كرده و آنها را مديريت نمايند به ويژه
را يكي پس از ديگري خلق كردند و يا سناريوهايي را نوشتند و به اجرا در  سوژه هايي

نمونه هايي از اين ... آقاسلطان، سعيده پورآقايي و  داستان ترانه موسوي، ندا .آوردند
رسد و با نسبت دادن اين قتل به ندا آقا سلطان به طور مشكوكي به قتل مي. است دست
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نند از اين كشته به عنوان نماد مظلوميت جريان فتنه استفاده كمياسالمي، تالش  نظام
 و فقط با ظالم و ستمگر نشان دادندست اندركاران به اين مطلب واقف بودند كه فقط  .كنند

 انند عده اي را فريب داده و به صحنه مقابله با نظام اسالمي واردتوميجمهوري اسالمي 

هايي ي شيطاني از نوع ماكياولي چنين نقشههاتبر همين اساس در چارچوب سياس. سازند
 ديپلمات سفارت جالب است كه در همين راستا روز عاشورا. طراحي و به اجرا درآوردند را

ند و اقدام به توزيع مچ بندهاي سبزرنگي كميآلمان در جمع اغتشاش گران حضور پيدا 
  "I am NEDA"ند كه بر روي آن نوشته شده، كمي

همه . شد ي نارواي زيادي به نظام اسالمي دادههاتدر فتنه پس از انتخابات نسب
. بود ردمي عليه جمهوري اسالمياين اتهامات و دروغ پردازي ها براي ايجاد يك موج م

در  انتشار نامه مهدي كروبي مبني بر تجاوز به زندانيان يكي از اين نمونه اقدامات
  .باشد راستاي جنگ نرم براي برانگيختن احساسات و مديريت آنها مي

روزهاي اول با فضاسازي رسانه اي و دروغ پردازي ها دشمنان  هر چند در
داده و با تحريك احساسات آنها حوادثي را رقم بزنند، لكن با  توانستند عده اي را فريب

. مردم متوجه دروغ پردازي دشمنان و عوامل فتنه شدند روشنگري هاي انجام شده،
اين عرصه دروغ بزرگ، ادعاي تقلب بود و  مردم خيلي سريع متوجه شدند كه در

يب مردم و استفاده ادعاهايي به دنبال فر دروغگويان بزرگ كساني بودند كه با چنين
كه پروژه كشته سازي و عنوان شهيد دادن  مردم به زودي دريافتند. ابزاري از ملت بودند

راحتي مسجد ضرار و عوامل فتنه گر را  مردم به. به آنها، چه پشت صحنه هايي دارد
كه پيروز ميدان جنگ نرم ملت ايران  روز بيست و دوم بهمن مردم نشان دادند. شناختند
  .ديگري نصيب شان نگرديد اين بار نيز دشمنان جز شكست و ناكامي چيز است و

ايجاد انگيختگي و هيجان نياز دارند به  ي انقالب مخملي برايهارسانهرهبران و 
ي نسبت به آن و تأملهرگونه تفكر و  اموري متوسل شوند كه جامعه مخاطب آنها بدون

دروغ تحريك «آنها متوسل به  حلهاز اين رو در اين مر. اكنش شديد آني نشان دهد
استفاده از اين نوع  ي اخير تهرانهابدر ابتداي شكل گيري آشو. مي شوند» كننده

كردند كه در درگيري  آشوبگران به دروغ اعالم. دروغ و تأثير آني آن مشاهده گرديد
- رسانه. اعالم كردند هاي كوي دانشگاه چند دانشجو كشته شدن و تعدادي اسامي را نيز

انتشار اين خبر كذب در  .ي حامي آشوبگران نيز اقدام به انتشار اين خبر كذب كردندها
 اغتشاشگرانيكي از  واقع شد كه هنگامي كه مؤثردامن زدن به آشوب و تخريب آنقدر 
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 بسيجي كرد و صحنه آن از سيما پخش شد و فرديك فرد اقدام به مضروب كردن 

كه چرا شما هم در مضروب  سؤالاسخ به اين ضارب پس از چند روز دستگير شد در پ
ردم و ديدم كميمن از جلو دانشگاه عبور «بسيجي مشاركت كردي، پاسخ داد  كردن يك
دانشجو را به عنوان كشته شدگان درگيري هاي كوي به نرده ها نصب كرده  اسامي چند

اركت بسيار عصباني شدم و ناخواسته در مضروب كردن فرد بسيجي مش بودند، من هم
آنها . مي شوند همين را مي خواهند» دروغ تحريك كننده«به  كساني كه متوسل ».كردم

دروغي را منتشر كنند تا افراد زيادي با شنيدن و يا ديدن آن  در پي آن هستند تا خبر
خوشحال شوند تا جايي كه ناخواسته و ندانسته دست به  خبر دروغ، عصباني و يا
  .آشوبگران است براناقدامي بزنند كه دلخواه ره

 نند كه به هيچ وجه زمينهكميطوري عمل » دروغهاي تحريك كننده«مروجين 

بهترين راه هم براي آنها اين است كه . پرسش از آنها درخصوص دروغ ها فراهم نشود
 تأملندهند حركت آشوبي متوقف شود تا براي پياده نظام آشوب فرصت تفكر و  اجازه

اين مرحله بتوان مشت آنها را باز و دروغ آنها را مستنداً آشكار چنانچه در  .ايجاد گردد
يعني همان اتفاقي كه در مقابل خبر دروغين . سختي به آنها وارد خواهد شد كرد ضربه

دانشجو افتاد و سيما يكي از دانشجوياني كه ادعا مي شد كشته شده  كشته شدن چند
ي در مقابل دوربين قرار گرفت و يافت و وي با كارت دانشجوي است را در اسالمشهر

اقدام توطئه ستيز سيما ضربه مهلكي را بر پيكر رسانه و  اين. مرگ خود را تكذيب كرد
ساخت و اعتماد به آنها را با شك و ترديد در هم  تبليغات رهبران آشوبگران وارد

ام بخش رسانه اي آشوبگران در همان اي. ساخت آميخت و ادامه كار را براي آنها مشكل
قويتر كردن انگيزه آنها براي ايجاد تخريب  براي تقويت روحيه پياده نظامش و نيز براي

مقابله با آشوبگران سر باز زده است، به  بيشتر اعالم كرد سردار فضلي از حضور براي
سيما حاضر شد و سخنان محكم و متيني  دنبال انتشار اين خبر دروغ سردار فضلي در

آشوبگران بود كه به هيچ وجه جبران  ن ضربه به بخش رسانه اياين دومي. را بيان كرد
زمان براي پيروزي همان چند  سردمداران انقالب مخملي چون مي دانند بهترين. نشد

صورت دهند و با گذشت  روز اول است و چنانچه در چند روز اول نتوانند كار مهمي
روزهاي اول از  وادثنند در كوران حكميزمان امكان پيروزي كاهش مي يابد سعي 

مرحله نتوانند  چنانچه آنها در اين. در حد باال استفاده كنند» دروغ هاي تحريك كننده«
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دروغ هاي «به  آنها ناخواسته» دروغ هاي تحريك كننده«به پيروزي برسند، از آن به بعد 
  .تبديل خواهد شد» نا اميد كننده 

بواسطه  است، اما» تحريك كنندهدروغ هاي «اين نوع دروغ اگر چه ماهيتا از نوع 
 دروغ نااميد«زمان و موقعيت ارزش تحريك كنندگي را از دست مي دهد و تبديل به 

 هنگامي كه مخاطب و يا همان پياده نظام انقالب مخملي در ميانه راه. مي شود» كننده

ماند و متوجه شد خبري از پيروزي نيست و برخي از اخبار و وعده هايي هم كه 
داده اند دروغ از آب درآمد در ادامه حركت دچار شك و ترديد مي شود و  شرهبران

ند و موجب كمياخبار دروغ به ظاهر تحريك كننده ديگر او را تحريك ن ديگر شنيدن
ي هارسانهدر اين موقعيت پياده نظام پس از شنيدن اخبار و . شود واكنش آني وي نمي

تا حوادث بعدي تكليف آن اخبار را روشن ند و منتظر مي ماند كمي تأملحامي خودش 
كشته شدن عليرضا توسلي پسر دوازده ساله توسط باتوم در  دروغ هايي مانند. كند

هتك حرمت، كشته شدن و آتش زدن جنازه ترانه  و يا دستگيري،) س(بهشت زهرا 
پيگيري و افشاگري سيماي جمهوري اسالمي  موسوي از اين دست دروغ ها است كه با

  . دروغ بودن آن آشكار شد ايران
 - ايم تا به بررسي تعدادي از مصاديق اين سناريوي رسانهايهدر اين فصل كوشيد

  :تبليغاتي بپردازيم
  

  ندا آقاسلطان ايهقتل رسان
اي براي حاميان  ندا آقا سلطان و قتل وي در جريان حوادث پس از انتخابات، سوژه

نمايي   نماد مظلوم شد تا وي را به عنوانهاي خارجي حامي وي  داخلي موسوي و رسانه
هاي دنيا، اقدام به پيگيري  خود قرار داده و با انتشار غير قابل برآورد آن در تمام رسانه

ندا آقاسلطان دختر جواني بود كه هيچگونه فعاليت و سابقه سياسي . اهداف خود كردند
ي و خارجي كه سه هاي زخم خورده داخل اي نداشت طعمه اي شد براي گرگ و رسانه

  .دهه است به دنبال نقض استقالل و جمهوريت ايران اسالمي هستند
وي در رشته . در تهران و دومين فرزند خانواده بود 1361متولد بهمن  آقاسلطانندا 

فلسفه اسالمي در دانشگاه آزاد تهران تحصيل كرده بود و تصميم داشت در صنعت 
كرد  هاي خصوصي زبان تركي شركت مي كالستوريسم فعاليت كند به همين دليل در 
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به گفته پناهي . و قصد داشت به عنوان راهنماي تورهاي مسافرتي مشغول به كار شود
  .استاد موسيقي آقاسلطان، وي فعال سياسي نبود

  نقش مبهم يك نفر 
وي پزشكي . نويسنده، مترجم، پزشك، و ناشر ايراني است 1349آرش حجازي متولد 

ام شليك گلوله به ندا آقاسلطان در فاصله نزديكي از او قرار داشت و است كه در هنگ
اين در حالي بود كه . براساس آنچه در تصاوير ثبت شده سعي كرد ندا را نجات دهد

سلطان از احتمال حضور  ها و پيش از مرگ ندا آقا وزارت اطالعات پس از آغاز درگيري
  . اغتشاشات خياباني خبر داده بود ها و نيروهاي بيگانه براي دامن زدن به آشوب

روز پس از آغاز اغتشاشات به ايران آمد؛ در صحنه قتل دختري  2اينكه چرا وي 
هاي ضدايراني منعكس شد، نقش بسيار پررنگي داشت و نهايتا  كه فورا در تمامي رسانه

يك روز پس از اين ماجرا به انگلستان برگشته و به تشريح ماجراي قتل آقاسلطان، 
كند كه به دليل  پردازد و بعد اعالم مي هاي ضدايراني است، مي نگونه كه مطلوب رسانهآ

فاش ساختن جزئيات اين داستان و احساس خطر شديد، قادر به بازگشت به ايران 
اين اقدام وي موجب شد تا گروهي از زنان ايراني با برپايي تظاهراتي در .  نخواهد بود

  .ان خواستار استرداد وي به ايران شوندبرابر سفارت بريتانيا در تهر
 ها دور بود  ندا از درگيري: نامزد ندا آقاسلطان

وقتي كه اين اتفاق افتاد، : كاسپين ماكان نامزد ندا آقاسلطان نيز در اين رابطه توضيح داد
حدود يك ساعتي . هاي فرعي نزديك اميرآباد بود ها دور بود، يعني در خيابان ندا از درگيري

اش در ماشين پشت ترافيك نشسته بود، از گرما و خستگي كالفه گشته بود  ستاد موسيقيبا ا
چند دقيقه بيشتر . و از ماشين پياده شد كه در اين هنگام مورد اصابت گلوله قرار گرفت

كنند ندا را با اتومبيل به  طول نكشيد، بيمارستان شريعتي نزديك بود، حاضران سعي مي
نامزد آقاسلطان نيز در جريان . كند ل از انتقال به بيمارستان وي فوت مياورژانس ببرند اما قب

ماه با وثيقه آزاد شد كه او نيز از مرز زميني  2اين ماجرا دستگير شد و بعد از گذشت حدود 
 .به خارج از كشور رفته و ابتدا به انگلستان و سپس آمريكا رفت

 بازتاب خبر قتل ندا آقاسلطان 
هاي خبري مختلف  ها و رسانه ي ندا آقا سلطان بالفاصله در سايتها تصاوير و عكس

هاي پس از انتخابات رياست  در سراسر جهان به عنوان نمادي از كشته شدگان درگيري
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مجله تايم تصوير وي را به عنوان يكي از ده نماد . جمهوري در ايران منتشر شد
هاي تلويزيوني عمده آمريكا و  براي چندين روز شبكه. اعتراضي برتر دنيا انتخاب كرد

  . بيگانه به طور دائم تصاوير ويديويي لحظه فوت ندا آقاسلطان را پخش كردند
اوباما يكي از .  اين طرح را پياده كردند حداكثر بهره آن را بردندكه كساني 

پخش  سي.بي.بيشبكه . ريختعزاداران مرگ دختر ايراني بيگناه شد و برايش اشك 
ول خود را متوقف كرد و هر دقيقه با نشان دادن لحظه فوت ندا هاي معم برنامه
  . كرد سرايي مي مرثيه

  ! بورس تحصيلي ندا آقاسلطان 
، كالج كوئينز، از كالج هاي تشكيل دهنده دانشگاه آكسفورد در 2009در اكتبر سال 

هاي  ورهبريتانيا به منظور يادبود ندا آقاسلطان، دوره بورس تحصيلي ندا آقاسلطان براي د
اين اقدام با اعتراض شديد . كارشناسي ارشد و دكتراي رشته فلسفه را تاسيس كرد

دار شدن شأن علمي  سفارت ايران در لندن مواجه شد و اين بورسيه را موجب خدشه
  . اين دانشگاه، دور افتادن از اهداف آكادميك و به خدمت مطامع سياسي درآمدن خواند

ان در تماسي كه با خانواده ندا آقاسلطان  ان ه خبري سيهمچنين در اقدامي ديگر شبك
برقرار كرد از آنان خواست براي ساخت مستندي درباره زندگي دخترشان با اين شبكه 

نيت به خانواده  بر همين اساس، اين شبكه خبري براي نشان دادن حسن .همكاري كنند
هاي  ها، خاطرات و فيلم كسهزار دالر ع 150آقاسلطان به آنان پيشنهاد داد با دريافت 

ان قصد  ان سي. ان قرار دهند ان مختلف مربوط به مرحومه ندا آقاسلطان را در اختيار سي
ها و نيز اطالعات بيشتر درباره ندا آقاسلطان دست به  آوري اين عكس با جمع شتدا

ساخت مستندي از اين واقعه دردناك زده و با وارونه كردن واقعيت، حمالت بيشتري 
  .ا متوجه جمهوري اسالمي كندر

  پشت صحنه اين قتل
بعدها فيلم مستندي صحنه معروف قتل ندا آقا سلطان در فضاي . حقيقت پنهان نماند

داد، قتل ندا آقا سلطان، بسيار مشكوك و يك  مجازي منتشر شد كه بررسي آن نشان مي
  . بوده استهاي امنيتي انگليس و آمريكا  پروژه طراحي شده از سوي عوامل سرويس

تناقضاتي كه در اين فيلم به آن ها اشاره شده و نيز اظهارات آرش حجازي به عنوان 
فرد حاضر در صحنه و متهم اصلي قتل ندا آقاسلطان از يك سناريوي از قبل طراحي شده 



 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 
150

كنندگان اين فيلم  هاي تهيه براساس تحليل و بررسي.  دهد براي اين موضوع خبر مي
  . در اين صحنه كشته نشده و در جاي ديگري به قتل رسيده استمستند، آقا سلطان 

شود كه ندا آقاسلطان با همكاري عوامل بيگانه در لحظه  در اين مستند، گفته مي
اي مخصوص، خون را روي  فيلمبرداري از صحنه ساختگي قتل خود، با دستگاه يا كيسه

ف ندا آقا سلطان با هاي آشكار عكس معرو همچنين تناقض. كند صورت خود جاري مي
هاي  بر اساس بررسي. فيلم پخش شده از وي نشان از زواياي پنهان اين توطئه دارد

كرده و  صورت گرفته روي اين فيلم، ندا آقا سلطان در اين سناريو، خود همكاري مي
پس از اينكه همراه با آرش حجازي وارد خودرو براي انتقال به بيمارستان شده، توسط 

  . شود هان كشته مييكي از همرا
گفتني است، از همان روزي كه فيلم با كيفيت باالي قتل ندا آقاسلطان براي اولين 

سي فارسي سپرده شد، با توجه به شواهد  بي پخش و پيگيري آن به بي CNNبار از 
موجود، از جمله كيفيت فيلمبرداري، فاصله فيلمبرداري از محل درگيري، خلوت بودن 

بر (كار برده شده، زاويه اصابت گلوله و اصابت گلوله از فاصله نزديك خيابان، اسلحه به
، فرار آرش حجازي به انگليس در روز بعد از قتل، )اساس گزارش پزشكي قانوني

ارتباطات حجازي در انگليس و شواهد ديگر، اين فرضيه مطرح شد كه آقاسلطان با 
خشي از هواداران موسوي هاي جاسوسي انگليس و آمريكا و عامليت ب طراحي سرويس

  . به قتل رسيده است
ها و شواهد ارائه شده براي آن در روزهاي پس از  با طرح اين فرضيه توسط رسانه

هاي بيگانه و همراهان داخلي  فارسي، خشم رسانه سي.بي.بيو  CNNپخش فيلم در 
  . دفحاشي افتادن گويي و  به طوري كه پس از آن به ورطه تناقض برانگيختآنها را 

   جزئيات اين قتل شيطاني
در ابتداي صحنه فيلم معروف ندا آقا سلطان، آرش حجازي به همراه مربي موسيقي ندا 

نخستين موضوعي كه بسيار جلب . كنند آقاسلطان، وي را روي زمين نشانده و دراز مي
كند، حجم خون فراواني است كه روي زمين و زيرپاي ندا آقا سلطان ريخته  توجه مي

است و اين در حالي است كه اين حجم انبوه خون تناسبي با خون ريخته شده بر شده 
خواستند مانع خونريزي  نفر كه به ادعاي خود مي 2گلوي ندا آقا سلطان و دستان اين 

در همان ابتداي فيلم . مورد قابل توجه ديگر رفتار عادي اطرافيان است.  ندارد شوند، 



  151

. دك خيابان در حال رفت و آمد عادي خود هستندبه خوبي مشخص است كه عابران ان
اگر شليكي . اند ولي اين آرش حجازي و مربي موسيقي ندا هستند كه هيجان زده شده

در اين فيلم به وضوح . صورت گرفته بود، چرا عابران رفت و آمد عادي خود را داشتند
د به كن اي كه ندا را روي زمين دراز مي مشخص است كه آرش حجازي در لحظه

مشهود است كه وي به دنبال آن است كه ببيند آيا  كامالًكند و در واقع  دوربين نگاه مي
  . گيرد كند و در واقع كليت صحنه را در نظر مي دوربين صحنه را تعقيب مي

پس از دراز كردن ندا روي زمين، براي جلب توجه مردم، آرش حجازي فرياد 
وع هم براي جلب توجه مردم اطراف كه در حال قطعاً اين موض! تير خورده] ندا[زند مي

رفت و آمد عادي خود هستند، است و هم اينكه در حال گفتن ديالوگ مربوط به اين 
دوربين بالفاصله پس از تصويربرداري از پايين بدن ندا ـ براي به تصوير . فيلم هستند

ين لحظه به در ا. رود كشيدن خوني كه روي زمين ريخته شده ـ به باالي بدن وي مي
كند و بالفاصله نگاه خود را از دوربين  رسد كه ندا به دوربين نگاه مي نظر مي

ندا بمون، ندا نرو، ندا مقاومت «زند كه  در اين هنگام مربي ندا فرياد مي.  گرداند برمي
آرش حجازي نيز . دهد ، اين ديالوگ قطعا غلظت احساسي اين فيلم را افزايش مي»كن

خواهند مانع  اند و به اصطالح مي دا، دست بر گلوي وي گذاشتهبه همراه مربي ن
  . خونريزي شوند

شود و فردي كه باالي سر ندا  در ادامه فيلم، خون از دهان و بيني ندا خارج مي
و » مرد«زند  در ادامه همين شخص دوباره فرياد مي. »مرد آقا، مرد«زند كه  ايستاده داد مي

اين فرد همچنين با به زبان راندن برخي الفاظ ! كند كشيدن مي اقدام به فرياد زدن و داد
ركيك ـ مخاطب وي مسؤوالنند ـ 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 صحنه را در 

  . بينندگان به وجود آورد
سي فارسي در توضيح  بي گو با بي و در گفت آرش حجازي پس از خروج از كشور

سر و صدا را در خيابان شنيدم و تصميم گرفتم بيرون بيايم و ببينم «: گويد اين اتفاق مي
خيابان خسروي را تا انتها رفتم و رسيدم به خيابان كارگر تا اينكه رسيدم . كه چه خبره

شورش با موتورهاشون  ضدتر پليس  متر پايين 50به جايي كه مردم جمع شده بودند و 
آور بين مردم پرتاب   در يك لحظه گاز اشك. راندند ايستاده بودند و مردم را عقب مي
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در همان زمان پليس به سمت مردم حركت كرد با موتور و . شد و مردم وحشت كردند
ديدمش و مرتب  و مي 1ندا هم در ميان اون مردم بود. مردم در خيابان خسروي دويدند

طور دور شديم تا به تقاطع خيابان  ما همين. ديديم اين مدت ما ايشون رو ميدر تمام 
خسروي و خيابان صالحي رسيديم، جايي كه مردم پراكنده شدن ديگه و چند نفري 
. ايستاده بودند كه ببينن چيكار بايد بكنن كه در اون لحظه ما صداي تيري رو شنيديم

م كه اين چي بود؟ گلوله بود؟ و اون گفت كه من از دوستي كه كنارم ايستاده بود پرسيد
منتها در همان لحظه من برگشتم و ديدم خون . هاي پالستيكي دارن گن كه گلوله مي. نه

من به طرف ايشون ! زنه از سينه خانم ندا كه در يك متري من ايستاده بود داره فواره مي
كه معلم موسيقي شونه، شنيدم  بعداًكردم پدرشونه و  رفتم و به كمك فردي كه فكر مي

روي زمين خوابانديم و سعي كردم كه با فشار دستم جريان خون رو متوقف كنم ولي 
گلوله از جلو وارد . گلوله به آئورت ايشون خورده بود و ريه ايشون رو پاره كرده بود

هر چه  متأسفانه. نتوانستم كاري براي ايشون بكنم متأسفانه. شده بود به سينه ايشون
به سينه ايشون آوردم وقتي كه آئورت ايشون پاره شده بود، خون در مدت فشار 

  ».ثانيه از بدن خالي شد 40ثانيه، 30
حجازي اين گمانه كه ممكن است شليك از سوي نيروي انتظامي نباشد را رد كرد 

تنها سالحشون صداشون . كردند و نه سالح گرم مردم نه سالح سرد حمل مي: و گفت
كردند و  چند روز قبل از اين اتفاق، مردم در سكوت راهپيمايي ميبود كه اون هم 

موقعي كه صداي . كردند مردم كنار ايشون راهپيمايي مي. كس جلوي ايشون نبود هيچ
  . كوچه خالي بود موقعي كه گلوله اومد. شد و گلوله از جلو اومد گلوله شنيده مي

  هاي آرش حجازي  نكات عجيب در صحبت
وضيح خود از حوادث قبل از صحنه به اصطالح تير خوردن آرش حجازي در ت )1

و . ندا هم در ميان اون مردم بود« :ندا، چندبار ندا آقاسلطان را ديده است
آرش حجازي » .ديديم ديديمش و مرتب در تمام اين مدت ما ايشون رو مي مي

 شده در صحنه قتل وي را ديده  سابقه آشنايي با ندا آقاسلطان نداشته و مدعي
است، با اين حال وي چگونه توانسته در ميان جمعيت حاضر در خيابان 

                                                 
  !!ناخته است؟شميند كه ندا آقاسلطان را قبال از كجا كميالبته حجازي در اينجا به اين واقعيت اشاره ن -  1
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به عبارت ديگر آرش ! خسروي و كارگر ندا را از ديگران تشخيص دهد؟
هاي خسروي و كارگر آيا به دنبال شخص خاصي ميان  حجازي در خيابان

جمعيت بوده كه پس از مشاهده به اصطالح تير خوردن ندا در خيابان، وي را به 
آورد؟ قطعا هر فردي كه قصد خاصي نداشته باشد، وقتي اجتماعي را  ياد مي

ولي چگونه حجازي ندا را قبل از آنكه . كند بيند، روي فرد خاصي تمركز نمي مي
اي از قبل  آورد؟ مگر آنكه پروژه هاي اطراف به ياد مي حادثه رخ دهد در خيابان

ا بشناسند و در حال طراحي شده باشد كه اجزاي آن به خوبي همديگر ر
 . هماهنگي براي انجام آن باشند

در حالي . ندا آقاسلطان برخورد كرد» آئورت«شود، تير به  حجازي مدعي مي )2
كرد، حادثه ديده اصطالحا دچار   وي اصابت مي» آئورت«كه اگر تير به 

»confause«)شود كه ندا  ولي در تصوير مشاهده مي. شد مي) شدگي گيج
رسد در چند  نظر مي دهد و به هايش را تكان مي يكي از دست عمالًآقاسلطان 

از سوي .  كند گرفت، نگاه مي نوبت به دوربيني كه با كيفيت باال تصوير مي
ديگر اگر آنگونه كه حجازي مدعي شده تير به آئورت ندا اصابت و خون 

شود و فقط اين  هاي وي آثار خون ديده نمي فوران كرده، چرا روي لباس
از سوي ديگر اگر ! شود پاي نداست كه حجم فراواني خون ديده ميجلوي 

كند، ولي چرا ميزان  گلوله به آئورت ندا برخورد كرده، قطعا خون فوران مي
هاي حجازي و مربي موسيقي به آن آغشته است هيچگونه  خوني كه دست

 تناسبي با آن حجم خون فوران شده ندارد؟
ثانيه  15شود و  پاره » آئورت«بقت ندارد كه هاي پزشكي مطا اين ادعا با يافته )3

همچنين اين . بعد مصدوم آنچنان هوشيار باشد و به صداي اطرافيان عمل كند
موضوع غيرقابل پذيرش است كه همزمان با اين رفتار بيماري كه گلوله به 

خروج اين ميزان .  آئورت وي اصابت كرده، خون از بيني مصدوم خارج شود
تلزم آن است كه خون وارد ريه و مجاري تنفسي شود و آن خون از بيني، مس

در چنين وضعي مصدوم . را اشباع كند و از راه دهان و بيني خارج شود
 ! تواند بالفاصله قبل از خروج اين حجم خون، هوشيار باشد نمي
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 واقعيت ماجرا چه بود؟
جراي قتل ندا ما) اي قتل رسانه(اي  دار پروژه رسانه سي كه عهده بي شبكه خبري بي

هايي از حضور ندا آقاسلطان  باره چندين بار اقدام به پخش صحنه آقاسلطان بوده در اين
تر آنكه در يكي از اين تصاوير، ندا آقاسلطان در وسط كادر  جالب! كند در تجمعات مي

  . گيرد دوربين قرار مي» طاليي«و اصطالحا در نقطه 
و سپس به همراه مربي ! كند ين را نگاه ميدر همين تصوير ندا به عقب برگشته، دورب
جالب آنكه دوربين نيز در حالي كه ! كند موسيقي خود به سمت راست حركت مي

چرا؟ در ميان اين ! كند جمعيت حاضر در كادر، فراوانند، اقدام به تعقيب ندا آقاسلطان مي
! كند؟ عقيب ميهمه سوژه چرا دوربين بر ندا آقاسلطان و مربي وي زوم كرده و آنها را ت

  . بدون شك به علت ازدحام جمعيت، مكان براي انجام سناريو مناسب نبوده است
اما در تصوير معروف، فضايي كه صحنه قتل ندا در آن اتفاق افتاده، هيچگونه 

به عبارت ديگر اتفاق خاص و عجيبي در . دهد درگيري يا ازدحام جمعيتي را نشان نمي
ها به  دهنده آن است كه آشوب براين اين موضوع نشانبنا. آن اطراف رخ نداده است

اما آنها مدعي هستند كه ندا آقا سلطان در ! مكان فيلمبرداري شده سرايت نكرده است
جالب آنكه پس از آنكه آرش حجازي و ! گيرد اين مكان مورد اصابت گلوله قرار مي

ركت عادي مردم را خوابانند، اطراف تصوير ح مربي موسيقي ندا، وي را روي زمين مي
آمد، حركت مردم اينگونه  آيا اگر در آن اطراف صداي شليك گلوله مي! كند حكايت مي
است كه چرا ندا پس از  آيد اين ديگري كه پيش مي سؤالبا نگاهي به فيلم ! عادي بود؟

اصابت گلوله فرضي، نقش بر زمين نشده و توسط حجازي و استاد خود روي زمين 
   .شود خوابانده مي

اي به آئورت او خورده بود قطعا بايد خودش  در حالي كه اگر در آن صحنه گلوله
  . شد نقش بر زمين مي

دهد، در هنگامي كه  شود صحنه به قتل رسيدن ندا را نشان مي فيلمي كه ادعا مي در
نشيند، دست چپ وي خالي است؛ موقعي كه آرش  ندا آقاسلطان روي زمين مي

خوابانند نيز دست چپ وي خالي است  دا را روي زمين ميحجازي و مربي موسيقي، ن
و حتي هنگامي كه دوربين كه كيفيت 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 
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پشت سر مربي موسيقي عبور كرده و اما بالفاصله پس از آنكه دوربين از . شود ديده نمي
كند، در كمال حيرت در دست چپ ندا شيئي كه  اقدام به فيلمبرداري از صورت ندا مي

اما ماجرا به !! شود شباهت زيادي به كيسه خون دارد يا دستگاهي شبيه به آن، ديده مي
  . شود همين جا ختم نمي

شود، همزمان  ش سبز ياد ميندا آقاسلطان كه از وي به عنوان نماد به اصطالح جنب
دست چپ خود را نزديك صورتش آورده و چند بار با انگشت شست خود شيئي در 

در همين هنگام خون روي دهان و بيني ندا سرازير .  دهد دست خود را فشار مي
  !! شود شود و در ادامه صحنه پايين رفتن دست چپ ندا به وضوح مشاهده مي مي

حركت دست ندا به وضوح به نمايش گذاشته شده و در فيلم مستند منتشر شده 
توضيحات قابل تاملي روي اين تصاوير داده شده است كه از طراحي يك سناريوي 

ديگر اينكه در  تأملنكته جالب و در عين حال قابل .  دهد كثيف در اين باره خبر مي
همان . ندك شود فردي اقدام به عكس گرفتن از ندا مي اي از فيلم، مشاهده مي صحنه

اما بررسي صورت ندا در هنگام . ترين عكس وي است عكسي كه اين روزها معروف
دهد طراحان سناريوي قتل ندا،  گرفتن اين عكس و خود عكس منتشر شده، نشان مي

هايي از خون ريخته شده بر صورت وي را  اقدام به دستكاري اين عكس كرده و بخش
  . اند پاك كرده

شود،  ، زيبا و دانشجو براي اين سناريو انتخاب ميقطعا وقتي دختري جوان
اين مستند ! هاي بصري صورتش نمايان باشد بايست هنگام قتل ساختگي وي، جلوه مي

دهد ندا آقاسلطان در فيلم قتل، به ايفاي نقش پرداخته، اما براستي وي چگونه  نشان مي
با شليك اسلحه و از كشته شد؟آنگونه كه پزشكي قانوني گزارش داده، ندا آقاسلطان 

  . اي بسيار نزديك مورد اصابت قرار گرفته است پشت و از فاصله
اي با كاليبر  ين در گزارش پزشكي قانوني آمده است كه ندا آقاسلطان با اسلحههمچن

دهد، ندا  اين گزارش پزشكي قانوني نشان مي. و مدل كوچك به قتل رسيده است
شد،  ها عليه جمهوري اسالمي ايران پخش مي اي كه فيلم آن هفته آقاسلطان در صحنه
پس ماجرا چيست؟ كارشناسان  اما ندا همان روز كشته شد،. كشته نشده است

دانند كه وي در حين انتقال به بيمارستان  ترين فرضيه براي قتل ندا را اينگونه مي قطعي
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به احتمال قريب به يقين، ندا آقاسلطان در مسير بيمارستان توسط . كشته شده است
  . هاي ماجرا به قتل رسيده است همان سناريست
  ديگر ابهامات
سلطان،  عت پس از فيلمبرداري از صحنه مشكوك قتل ندا آقاسا 24ي زچرا آرش حجا

ساعت قبل از ماجرا به ايران آمده  48كند؟ اين در حالي است كه وي  ايران را ترك مي
روز پس از حضور در ايران، وارد اتفاقي  2كند،  حجازي كه در انگليس تحصيل مي. بود

روز بعد نيز وي از ايران شود؛ يك  بسيار مشكوك عليه جمهوري اسالمي ايران مي
سي فارسي ـ  بي وگو با بي شود و براي اولين بار به عنوان شاهد ماجرا درگفت خارج مي

ترين رسانه حامي موسوي و مخالفان جمهوري اسالمي ـ اقدام به تشريح ماجرا  اصلي
اما نكته بسيار مشكوك ديگر را از زبان داريوش سجادي از عناصر نزديك به !كند مي
  . بشنويد» گويانيوز«وگو با سايت ضدانقالب  يسيون خارج از كشور در گفتاپوز

وگو، قتل آقاسلطان را سناريويي از پيش تعيين شده  سجادي در بخشي از اين گفت
يك نكته ديگر هم هست كه از آرش حجازي شاهد قتل ندا «: گويد داند و مي مي

 48ايشان . خواهد جواب بدهد يا ايشان يا هر كس ديگري كه مي. پرسم آقاسلطان مي
سي درآوردند و گفتند ما  بي سر از بي(!) ساعت بعد از حادثه با ويزاي آماده در جيب

م اين است آقاي سؤالبنده ... كارتش را درآورديم، او بسيجي بود و . قاتل ندا را گرفتيم
گوييد جنبش سبز يك جنبش نايس  آرش و همه كساني كه خبر را شنيديد، شما مي

كش را كه يك نفر را در مقابل  طلب است بعد هم توانستيد يك بسيجي آدم الطفتم
ايد، ايشان هم  اش را هم درآورده سالح كنيد و كارت شناسايي چشم همه كشته خلع

از كي تا حاال جنبش سبز اينقدر ! تمام مدت مثل ماست ايستاده و شما را نگاه كرده؟
آيا روي پيشاني ! ح كند، بعد هم ولش كند؟سال دالور شده كه يك قاتل مسلح را خلع

   1»!ابله؟: بنده و امثال بنده نوشته شده
است كه سرويس هاي اطالعاتي  زدني اي پروژه قتل آقاسلطان نمونه اي مثال قتل رسانه

زنند در حالي كه براي  قتل را كليد مي  هاي هماهنگ با خود، يك پروژه با همراهي رسانه

                                                 
  14/10/1388، 877132خبرگزاري جمهوري اسالمي،  -  1
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اند؛ در واقع كرده ريزيبرنامهكردن و انتساب آن به ديگران از قبل  يفيلمبرداري، رسانه ا
  .هستيم» اي قتل رسانه«ما در ماجراهايي شبيه مرگ ندا آقاسلطان شاهد يك 

  !، ميزبان نامزد نداهاتصهيونيس
كه در حوادث پس از انتخابات (كاسپين ماكان، نامزد ندا آقاسلطان  1388اواخر اسفند 

آويو رفت تا با برخي مسئوالن رژيم صهيونيستي  ، به تل)جان باخت به طرز مشكوكي
ماكان كه پس از قتل مشكوك ندا آقاسلطان در جريان اغتشاشات بعد از  .ديدار كند

انتخابات، خود را نامزد او معرفي كرده بود، چند هفته پس از اين اتفاق، ايران را به 
ي غربي از جمله هارسانهسياري از مقصد انگلستان و سپس آمريكا ترك كرد و در ب

به تحليلگر مسائل ايران  ، عمالً»ندا«به دليل همراه بودن با  ، صرفاً»سي فارسي .بي .بي«
  .تبديل شد

هاي رژيم صهيونيستي با پوشش خبري گسترده مسافرت نامزد ندا آقاسلطان به سرزمين
ي رژيم هارسانهسترده بين هاي گاشغالي، ضمن دوست خطاب نمودن ماكان، پرده از ارتباط

    .صهيونيستي با اين فرد و فتنه گران از طريق اينترنت برداشت
كاسپين از جانب «: سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي در اين باره نوشت

پيش با كاسپين ماكان  ها از حدود ماه شبكهاين . اسراييل دعوت شده است 2  شبكه
از آن هنگام تا كنون، اين . ت كرد تا به اسراييل بيايدارتباط برقرار كرده بود و از او دعو

شبكه با مقامات دولتي تماس گرفته و همه اجازه هاي الزم را براي ورود يك شهروند 
درخواست كرد ) رييس جمهور رژيم اشغالگر قدس(ايراني دريافت كرد و حتي از پرز 

است را پذيرفت و اين تا كاسپين را به حضور بپذيرد و رياست جمهوري نيز اين درخو
  ».ديدار در روزهاي آينده انجام خواهد شد

نكته جالب توجه، پيش . اين سايت در ادامه به نحوه مسافرت ماكان اشاره داشت
اين سايت . باشدبيني همه مقدمات سفر براي ماكان و استقبال محافل خبري اسراييل مي

) شركت هواپيمايي اسراييل(العال  386كاسپين با پرواز شماره ": نويسددر اين باره مي
 تلويزيون 2المللي بن گوريون شد و دو تن از گزارشگران شبكه از رم وارد فرودگاه بين

  ."از او در كنار هواپيما استقبال كردند اسرائيل
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با فتنه  هاتصهيونيس ايهپرده از ارتباط تنگاتنگ رسان همچنيناين پايگاه اينترنتي 
يكي از گزارشگران شبكه دو و  "امانوئل روزن"اين دو تن «: ويسدگران برداشته و مي ن

اي در اسراييل به دنيا آمده كه ريشه اگرچه در خانواده "عدي". بودند "عدي ليبرمن"
اروپايي دارند، ولي از دوران تحصيل در دانشگاه به زبان و ادبيات فارسي عالقه زياد 

چت با ايرانيان بسياري در سراسر جهان و پيدا كرده و از طريق اينترنت و فيس بوك و 
  1».ردازدپمياز جمله در داخل ايران در ارتباط است و با آن ها به گفتگو 

نامزد همچنين در جريان سفر به سرزمين اشغالي و ديدار با چند » كاسپين ماكان«
ي صهيونيست رئيس رژيم» شيمون پرز«، روز دوشنبه با رژيمنفر از نمايندگان كنست اين 

  . ديدار كرد
: ماكان در اين ديدار به پرز گفت«: در گزارشي نوشت »معاريو«روزنامه صهيونيستي 

ندا يك روشنفكر بود، يك مبارز براي آزادي و كسي كه هيچ چيزي براي او از آزادي 
مشاهدات و احساس من نسبت به اردوگاه مخالفين و  :پرز نيز گفت. مهمتر نبود

ست كه اين مبارزات اخالقي و معنوي است و ندا به عنوان يك مبارزين در ايران اين ا
من : پرز در اين ديدار همچنين گفت.  شود سرباز شجاع در اين مبارزات شناخته مي

ايد و در حال حاضر  دانم كه شما براي رسيدن به اين جا با چه مشكالتي روبرو شده مي
ن با شما اظهار همدردي به دليل از دست دادن نامزد خود ناراحت هستيد، ولي م

توانيد به راحتي در اسرائيل دوستان بسياري پيدا  گويم كه شما مي كنم و به شما مي مي
من نسبت به : صهيونيستي مدعي شد ماكان نيز در جواب به رئيس رژيم. كنيد

هاي شما حسن ظن دارم و احترام به آزادي و حقوق شهروندي را در اسرائيل  صحبت
با احترام به  اساساًو اين نوع برخورد شما با مردم و احترام به آنها،  بينم به خوبي مي

  2».چنين برخوردي وجود ندارداصالً مردم در ايران متفاوت است زيرا در ايران 
ها هاي اشغالي ديگر ابهامي در خصوص نقش صهيونيستسرزمينسفر نامزد ندا به 

  . اي نگذاشتدر طراحي و پشت پرده اين قتل رسانه

                                                 
  89/01/03فارس، خبرگزاري  -  1
  4/01/1388همان،  -  2
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  !خيالي شهيد 72 ليست
جريان فتنه براي تحريك احساسات مردم با ارائه ليستي مدعي شد در اغتشاشات پس 

اين ليست مجعول اولين بار در سايت حزب . نفر كشته شده اند 72ازانتخابات 
  .نام برده شد» شهيد جنبش سبز 72«مشاركت منتشر و از آنها به عنوان 

ليست دروغي بيش نبوده و مدعيانش براي رساندن داد اين تحقيقات بعدي نشان مي
از گنجاندن  ايهبه هر حيل -!تداعي كننده تعداد شهداي كربال -72آن به عدد خاص 

البته چند نفر از . اسامي كساني كه هويت واقعي ندارند تا متوفيان عادي متوسل شده اند
ن حوادث پس از ديدگا شهداي ادعايي فتنه سبز نيز زنده شدند حتي يكي از آسيب

گران نزديك به حزب مشاركت مورد هدف قرار  انتخابات كه از قضا توسط آشوب
گردانندگان اين تئاتر . نفره اعتراض كرد 72گرفته بود، نسبت به درج نامش در ليست 

سياه براي الپوشاني افتضاح خود، مدعي شدند اين ترفند نظام براي مخدوش كردن 
  !بوده است ليست شهدا و بدنام كردن ما

  :ردازيمپميدر ادامه به چند شهيد خيالي جريان فتنه 
  محسن ايماني

كشته شدن فرزند ! در ميان نام كشته شدگاني كه نوروز مدعي است خانواده آن شهيد
به چشم  "محسن ايماني"خود را به ستاد موسوي و كروبي نيز اطالع نداده است، نام 

اما اين . ه كوي دانشگاه كشته شده استكسي كه مدعي هستند در حادث. وردخمي
واقعي در اواخر خردادماه و همان ابتدا كه خبر فوتش، » محسن ايماني«درحالي بود كه 

سيما حاضر شد و با نشان  و ي فتنه شده بود در مقابل دوربين صداهارسانهتيتر يك 
اهد در ساكن كوي دانشگاه نيست كه حاال بخواصالً دادن كارت دانشجويي خود گفت 

  !اثر حادثه كوي كشته شده باشد
  عليرضا توسلي

هاي هاي اينترنتي و شبكهبرخي روزنامه هاي داخلي و همچنين سايت 1388تيرماه 
ساله به نام عليرضا  14 ايهخبري فارسي، عربي و آمريكايي اعالم كردند پسر بچ

شاشات ي مراسم چهلمين روز درگذشت كشته شدگان اغتهايتوسلي كه در درگير
تهران در بهشت زهرا توسط عوامل انتظامي با ضربه هاي متعدد باتوم دچار مرگ مغزي 

  روز به كما رفتن از دنيا رفته است 4شده و سرانجام پس از 
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ساله  14ها مشخص شد اين خبر كذب بوده و كودك ي رسانههايسرانجام با پيگير
گذشته چهلمين روز فوت اين  بر اثر تصادف با وانت مزدا در ساوه فوت كرده و روز

  .كودك بوده است
ضمن تكذيب اخبار منتشر شده  ،خبرنگارانبا پدر مرحوم عليرضا توسلي در گفتگو 

روز هفتم تير ماه بود كه عليرضا به همراه مادرش براي : از مرگ عليرضا توسلي گفت
شت آب آوردن آب تصفيه شده به خيابان رفتند كه در هنگام برگشت از جايگاه بردا

را ود كارت شارژ آب را جا گذاشته به سرعت به جايگاه برگشته و كارت شميمتوجه 
دارد در اين ميان در راه بازگشت و گذشتن از خيابان با يك خودروي مزدا وانت كه بر مي

  .ودشميبا سرعت در حال گذر از خيابان بوده برخورد كرده و در جا بي هوش 
توسط راننده وانت به بيمارستان ساوه منتقل شده  اًسريععليرضا : وي اظهار داشت

ظهر توسط بيمارستان به بيمارستاني  بعد از 2كه پس از گذشت چند ساعت در ساعت 
  .در تهران منتقل شد

توسلي با بيان اينكه در بيمارستان اعالم شد كودك ما دچار مرگ مغزي شده است 
بر اثر مرگ مغزي از دنيا رفت و ما تير عليرضا  8بامداد  3:30در ساعت : يادآور شد

  .تير تحويل گرفته و دفن كرديم 8جسد وي را در همان تاريخ 
مراسم چهلم فرزند ما برگزار شده است خاطر  16/5/1388 در تاريخ وي با بيان اينكه

كذب  تماماًاخبار منتشر شده از مرگ عليرضا مبني بر اصابت باتوم بر سر وي : نشان كرد
- يروز از مرگ فرزند ما گذشته اعالم شده كه اين كودك در درگير 30كه  بوده و زماني

  .نمكميي بهشت زهرا دچار ضربه مغزي شده است كه تمام اين اخبار را تكذيب ها
واهند از خميدشمنان نظام با توجه به معلوليت چهره اين كودك : وي اظهار داشت

  .ببرند سؤالرا زير احساسات مردم سوء استفاده و نظام جمهوري اسالمي 
هموطنان مسلمان ما آن قدر آگاه و بيدار هستند كه با اين قبيل : توسلي تصريح كرد

  .و اخبار گول نخورند هايباز
اتفاق افتاده بر اثر  7/4اين اتفاق كه در تاريخ : در اين ميان راننده وانت مزدا گفت

نيز با عنايت خانواده انگاري و سرعت زياد من اتفاق افتاد كه در حال حاضر سهل
از سوي دادگاه  ايهام و تنها جريممرحوم عليرضا توسلي مورد بخشش قرار گرفته

  تعيين شده كه بايد آن را پرداخت كنم
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  احمد نجاتي كارگر
نام احمد كارگر نجاتي در شماره . يكي از كشته شدگان خيالي، احمد نجاتي كارگر بود

ت در سايت مشاركت آمده و حتي نحوه مرگ شدگان حوادث پس از انتخابا كشته 18
 35شماره  15رديف  213وي بر اثر ضرب و شتم در بيمارستان و محل دفن او قطعه 

  .ذكر شد
واقعي در وبالگ خود با لحني طنز نسبت به » احمد نجاتي كارگر«چند روز بعد 

و با شدگان حوادث پس از انتخابات آمده اعتراض كرد  اينكه نام وي در كنار كشته
نشان  اشاره به ادعاهاي قبلي سايت حزب مشاركت مبني بر دفن شبانه تعدادي جسد بي

چند وقتيه حرف از دفن مخفيانه اجساد ميزدن و من «: تهران افزود) س(در بهشت زهرا
اما واقعا اين دفن مخفيانه رو به قدري استادانه انجام دادن كه حتي خود ! باور نميكردم

اونقدر كارشون خوب بلد بودن كه نفهميدم كي  اصالً. فن شدممن هم نفهميدم كي د
اصالً همه چي عين قبل از مردنه و . عجب دنيائيه اين دنياي بعد از مرگ. كشته شدم

و  سؤاليا شايد . و جواب سراغم نيومده سؤالالبته هنوز كسي براي . هيچي تغيير نكرده
 1»...جواب هم مخفيانه انجام شده كه خودم نفهميدم

كارگر نجاتي البته در پست قبلي وبالگ خود، سير هدف گلوله قرار گرفتن از سوي 
حاميان جنبش سبز را توضيح داده و به همراه انتشار تصاويري از خود در بيمارستان 

مدتي بود كه به لطف دوستان سبزمون و با يك گلوله چند گرمي «: نوشته است
كه كاليبر گلوله از يك نوع سالح نا متعارف بخاطر اين(امريكايي يا شايد هم انگليسي 

البته هنوز بهبودي كامل حاصل نشده و بعد از . راهي بيمارستان شده بودم) در ايران بود
به تازگي به لطف فيزيوتراپ و آب ) به كمك دو عصا(يك مدت حركت چهار پايي 

  ».شديم) تك عصا(درماني سه پايي 
  ماجراي ترانه موسوي

سوي از ديگر سناريوهايي بود كه سبزها در پروژه كشته سازي و مظلوم داستان ترانه مو
 "خون"نمايي خود مورد توجه قرار دادند تا اصالحاتي كه به قول سعيد حجاريان به 

. نياز داشت، بتواند از پيراهن هاي عثمان براي تضمين حيات سياسي خود بهره بگيرد

                                                 
1  - http://ahmadak.blogfa.com  
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اين بازتاب تا بدانجا بود . دنبال داشتدر سطح جهان به  ايهاين پروژه بازتاب گسترد
كه سناتور مك كاتر را بر آن داشت تا رسما در مجلس سناي آمريكا لب به سخن 

و البته كسي نبود تا از رهبران اقليت . بگشايد و از جريان ترانه موسوي ابراز تأسف كند
  ...با حيثيت ايران اسالمي چه خواهد كرد هايسبز بپرسد اين دروغ باف

كه بعد از راهپيمايي از مسجد قبا كليد خورد، اخباري در  1388تير7د از ماجراي بع
ي اقليت درخصوص دستگيري برخي افراد منتشر شد كه ترانه موسوي از هاتساي

معترضان به نتايج انتخابات در مسجد قبا به مناسبت سالگرد شهادت . جمله آنها بود
راسم مهدي كروبي هم حضور پيدا كرد؛ اما در اين م. شهيد بهشتي گرد هم آمده بودند
بعد از مراسم بود كه طبق معمول كار به اغتشاشات . خبري از ميرحسين موسوي نشد

  .ي جديد رسيدهايخياباني رسيد و بعد هم نوبت به سناريوساز
ي حامي فتنه بازگو شد، از اين قرار هارسانهخيالي ترانه موسوي كه توسط  نداستا
ماشين خود را در ! تقاطع ميرداماد و شريعتي كالس آرايشگري داشتاو در «بود كه 

يكي از خيابان هاي فرعي بين حسينيه ارشاد و ميرداماد پارك كرده بود و در تماسي 
تلفني با يكي از دوستان خود قرار گذاشته بود قبل از رفتن به آموزشگاه به مسجد قبا 

ه دوست ترانه به محل قرارشان رسيد ديد هنگامي ك. سر بزند و آنجا يكديگر را ببينند
ترانه موسوي در محل بازداشت موقتش كه . ترانه دستگير شده و سوار يك ون شد

ساختماني در نزديكي پاسداران بود، شماره تلفن خود را به دستگيرشدگان ديگر داده و 
يري از آنان مي خواهد در صورتي كه آزاد شدند با خانواده اش تماس بگيرند و دستگ

پس از حدود سه هفته كه خانواده اش از وي بي .  او را به خانواده اش اطالع دهند
خبر بودند افرادي ناشناس در تماس تلفني به مادر ترانه گفتند دخترش در بيمارستان 

آنها دليل بستري بودن وي در بيمارستان را تصادف در . امام خميني كرج بستري است
كردند بستري  تأكيدهمچنين . ي رحم و مقعد عنوان كردندحومه خيابان شريعتي و پارگ

سپس گفتند ترانه مشكل ناموسي داشته . شدن ترانه به تجمع مسجد قبا بي ارتباط است
در پي اين . است و به همين دليل مي خواسته با شلنگ سرم، خود را حلق آويز كند

ردند اما نتوانستند او را تماس تلفني، خانواده ترانه موسوي به آن بيمارستان مراجعه ك
اما . مسئوالن بيمارستان گفتند شخصي با اين نام در اين بيمارستان بستري نيست. بيابند

يكي از كاركنان بيمارستان به آنها گفت لباس شخصي ها خانمي با مشخصات ظاهري 
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ترانه را در حالي كه بيهوش بود به بيمارستان آورده و در همان حالت بيهوش او را 
پدر ترانه موسوي نيز كه بيماري .  احتمال تجاوز جنسي به او وجود دارد. گرداندندبر

. قلبي دارد در پي بي اطالعي از ترانه كه تنها فرزندش بوده است در خانه بستري شد
به . يكي از دوستان ترانه اعالم كرد جسد سوخته وي در اطراف قزوين پيدا شده است

آنها از . مقامات امنيتي تحت فشار شديد و تهديد هستند نظر مي آيد خانواده او از سوي
نند و حتي زمان و مكان تشييع جنازه كميارائه توضيح بيشتر به دوستان ترانه خودداري 

  ».ترانه را مشخص نكرده اند
 88يكي از دستگيرشدگان هفتم تير «:سايت نوروز وابسته به جبهه مشاركت نوشت

يك ناشناس پس . برد در وضعيتي نامعلوم به سر مي 1360متولد  "ترانه موسوي"با نام 
از نزديك به سه هفته، در تماسي تلفني با مادر او گفته است كه ترانه به دليل پارگي 

ست اما خانواده او پس از مراجعه به اين  رحم در بيمارستان امام خميني كرج بستري
  ».بيمارستان نيز نتوانستند از فرزندشان خبري بگيرند

ن سايت همچنين از قول مادر ترانه موسوي و با اشاره به تماس افراد ناشناس اي
اند ترانه مشكل ناموسي داشته است و به همين دليل مي خواسته با  ها گفته آن«:نوشت

  ».آويز كند شلنگ سرم، خود را حلق
يك شاهد عيني كه روز هفتم تير دستگير شده بود، «:سايت نوروز همچنين افزود

صي روز هفتم تير من و تعدادي از خنيروهاي ضد شورش و لباس ش: گويد مي
هايي به ساختماني در اطراف ميدان نوبنياد بردند و به آزار  دستگيرشدگان را سوار بر ون
ظهر به زندان  بعد ازبرخي از دستگيرشدگان را در همان . جسمي و روحي ما پرداختند

او دختري زيبا، . ترانه در ميان ما بود. ردنداوين منتقل كردند اما من و بقيه را آزاد ك
هايش سبز  چشم. اش از همه بيشتر طول كشيد پوش بود و بازجويي اندام و شيك خوش

من و تعدادي را همان شب آزاد كردند و تعدادي را نيز پيش از آزادي ما به . بود
اشتند و جا نگه د اما نيروهاي لباس شخصي ترانه را همان. جاهاي ديگري فرستادند

  ».حتي به او اجازه ندادند تا با مادرش تماس بگيرد
پدر ترانه موسوي «:سايت نوروز حتي به وضعيت پدر ترانه موسوي هم اشاره كرد

  ».ناراحتي قلبي دارد و پس از ناپديد شدن تنها فرزندش در خانه بستري شده است
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پس از  چندي بعد بود كه خبر پيدا شدن جسد سوخته ترانه موسوي دوهفته
با وصفي كه از شكل و شمايل و شيك پوش بودن ترانه با آب و . دستگيري منتشر شد

در . وانست احساسات زيادي را تحريك كندتميتاب منتشر شده بود، انتشار اين خبر 
جسد سوخته ترانه موسوي كه در روز هفتم تير در نزديكي «:اخبار منتشر شده آمده بود

اين خبر از سوي يكي از . ي قزوين پيدا شد در حومه مسجد قبا دستگير شده بود،
ي موسوي به شدت از سوي  آيد، خانواده به نظر مي. دوستان وي منتشر شده است

آنان نه تنها از توضيحات بيشتر به دوستان ترانه خودداري . اند مقامات امنيتي تهديد شده
  ».ي وي مشخص شود اند حتي زمان و مكان تشييع جنازه ، بلكه نخواستهاندكرده

گواهي چند  ترانه موسوي بنابر« :ي خبري حامي ميرحسين موسوي نوشتندهاتساي
. استبازداشتي ديگر، آخرين بار در مقر پايگاه بسيج در حين بازجويي ديده شده

بسيجي پس اين دختر را از ديگر بازداشتيان جدا كردند و به او تجاوز جنسي  يهانيرو
ترين شكل مورد ندين بار و توسط چندين بسيجي به وحشيانهترانه موسوي چ. كردند

بسيجيان كه . ي وارده به رحم و مهبل بيهوش شدهاببر اثر آسي. تجاوز قرار گرفت
ديدند كار به جاي باريك كشيده است، بدن نيمه جان او را به بيمارستان امام خميني 

را به سانحه تصادف رانندگي كرج بردند به اين اميد كه پارگي رحم و مهبل و مقعد او 
ي وارده هابود كه علت آسيشميدر بيمارستان اما با معاينه پزشك معلوم . نسبت دهند

نيروهاي بسيجي كه به شدت . نه سانحه تصادف بلكه تجاوز جنسي بوده است
سراسيمه و نگران شده بودند با مشورت و هماهنگي مقامات باالتر خود پيكر نيمه جان 

نند و به كليه پرسنل بيمارستان دستور اكيد كميانه را از بيمارستان خارج و بيهوش تر
واهد خميپرستاري كه ن(!) هند در اين باره سكوت كنند و با كسي صحبت نكننددمي

سرانجام نيروهاي بسيجي او را . ندكمينامش فاش شود اما ترانه موسوي را شناسايي 
در همان حال كه بي هوش بوده . رندبمين هاي خلوت اطراف قزويبه يكي از بيابان

نند و سپس بر روي تن نيمه جانش بنزين ريخته و او را به آتش كميمجدد به او تجاوز 
  ».هاي تجاوز را از بين ببرندتا كليه آثار و نشانه. شندكمي

! كدام انسان عاقلي. ي پر از ابهام و تناقض سبزها پايان نداشتهايداستان سراي
وانست برده باشد با اين خيال كه دكتر او تمياين شرايط را به بيمارستان  دختري با

آن قدر گفتند و نوشتند !! متوجه نشود و گمان كند اين همه در اثر تصادف بوده است
اي به نام ترانه موسوي بالهايي آمده كه تمام دنيا باخبر شود بر سر فرد مجهول الهويه
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گاه نخواستند كساني كه هيچ! كسي نيامده است كه حتي در گوانتانامو هم بر سر
پاسخگو باشند، نوشتند و نوشتند و نوشتند و در اين ميان كسي چون محمد مطهري هم 

دهان به  "ترانه موسوي"كسي مانند  آنچه در مورد افراد بي آيا مثالً« :در تابناك نوشت
قبا دستگير شده به  در اطراف مسجد گردد راست است؟ خانواده وي كه ظاهراً دهان مي

  »كجا بايد مراجعه كنند؟
اي خطاب به كروبي طي نامه. و باالخره نوبت به شيخ ساده لوح اصالحات رسيد

او با زباني سخيف و زننده كه حتي . هاشمي رفسنجاني از تجاوزها و شكنجه نوشت
  اد بازداشتاى از افر عده «:ي مرتبط با او هم از انتشار آن انصراف دادند، نوشتهارسانه

اند كه   اند كه برخى افراد با دختران بازداشتى با شدتى تجاوز نموده شده مطرح نموده 
  ».منجر به ايجاد جراحات و پارگى در سيستم تناسلى آنان گرديده است

و شبكه هاي مختلف  هارسانهحرف و حديث ها با انتشار اين نامه باال گرفت و 
 72و اين همه در راستاي همان پروژه . شش دادندخارجي اين داستان ساختگي را پو

  .تن سازي از وقايع بعد از انتخابات بود
سيما گزارشي پخش كرد كه طي آن واقعياتي در  20:30خبر ساعت  1388مرداد 19 

در اين گزارش توضيح داده شده بود كه . مورد ترانه موسوي مورد توجه قرار گرفته بود
اين گزارش به . سه نفر با نام ترانه موسوي وجود دارند با توجه به آمار موجود تنها

باشد،  هايوانست مصداق اين خيال پردازتميسراغ يكي از اين سه نفر و تنها كسي كه 
  .ترتيب داده بود ايهرفته بود و با خانواده ترانه موسوي مصاحب

چندي بعد سردار رادان هم درخصوص شايعه كشته شدن ترانه موسوي 
ني كه موضوع خانم موسوي، كشته شدن او همچنين تعرض به وي و بعد هم زما«:گفت

سوزاندن جسد او عنوان شد، ما هم حساس شديم كه اين چه اتفاقي بود كه همه 
در . دانند، اما پليس كه بايد از اين اطالعات باخبر باشد اطالعي از اين موضوع ندارد مي

اي در پي نداشت و در ادامه به سايت  هايي را انجام داديم كه نتيجه نتيجه پيگيري
  ».جمعيت مراجعه كرديم كه اسم سه نفر با نام ترانه موسوي به دست آمد

با خبر اينها  اساساًاي بود كه  يكي از اين افراد، دختر دو ساله«:سردار رادان ادامه داد
دو تن ديگر هم مورد تحقيق و پيگيري قرار گرفتند كه مشخص شد . هماهنگ نبود

كند و با  اند، چندين سال است در خارج از كشور زندگي مي نمي كه آنها اعالم كردهخا
  ».داري بود اش هم مصاحبه شد كه موضوع خنده خانواده
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ي كه وجود داشت اين بود سؤال. را متوقف نكرد هاياين همه اما باز هم خيال پرداز
موسوي كه خبر بيماريش  ويند چرا به سراغ پدر ترانهگميكه اگر واقعا مدعيان راست 

روند و تصاوير ردند نميكميردند و مادر او كه مصاحبه هايش را نقل كميرا منتشر 
اگر واقعا ترانه موسوي ديگري وجود دارد كه به هر دليل ثبت . نندكميآنها را منتشر ن

و ن بي خبر است، چرا به يك باره خانواده ترانه موسوي هم همراه با او گم آاحوال از 
ي اقليت هيچ گاه پاياني نيافت و اين همه در هايتناقضات رؤياپرداز!! گور شده اند؟

  .ردكميي خارجي بازتاب پيدا هارسانه
اصالح طلبان هم هيچ گاه درصدد پاسخ به اين ابهامات برنيامدند؛ بلكه تنها كوشيدند تا 

. فكار عمومي رهايي بخشنديك طرفه ابهاماتي جديد ايجاد كنند و خود را از زير بار فشار ا
به يكباره نه تنها خانواده ترانه موسوي ادعايي اصالح طلبان گم و گور شده بود، بلكه ديگر 

نيز طي فراخواني از  "الف"با وجود آنكه سايت خبري . حتي خبري از دوستان او هم نبود
ر خبري از مدعيان وجود ترانه موسوي چهارمي در كشور و ساير افراد خواسته بود تا اگ

  .خانواده ترانه چهارم دارند، ارائه كنند، اما باز هم خبري نشد كه نشد
يشان را ثابت كنند و هاياصالح طلبان هيچ گاه نتوانستند ادعاهاي خود و خيال باف

تنها نقشي كه مدعيان تجاوز براي خود در نظر . حتي درصدد اثبات هم برنيامدنداصالً 
د غير مستند در افكار عمومي و شايعه سازي در سطح گرفته بودند طرح برخي موار
  .كشور و جهان عليه نظام بود

كروبي در گفتگو با هيئت سه نفره قوه قضائيه كه براي پيگيري مسائل بعد از انتخابات 
ام و از افراد  من ترانه موسوي يا اعضاء خانواده او را نديده«:كرد تأكيدتشكيل شده بود، 

ايم  اي كه من و آقاي موسوي تشكيل داده ين موسوي و اعضاي كميتهمرتبط با آقاي ميرحس
جانب است و در اين مورد  هاي اين ام و خودم اطمينان ندارم و فقط صرفاً شنيده شنيده

اصالح طلبان اگرچه پذيرفتند سندي ندارند، اما هيچ گاه موضوع را با مردم » !مستندي ندارم
  .ادامه پيدا كند هايو آبروريز درميان نگذاشتند تا سوء استفاده ها

دست آخر كار به مجلس سناي آمريكا كشيد تا آبروريزي تمام عيار مدعيان وطن 
جوالي ضمن نمايش عكس بزرگي از  21كارتر  سناتور تريوس مك. پرستي كامل شود

اي از دستگيري، تجاوز و قتل فجيع  ترانه موسوي در سناي آمريكا، ماجراي تكان دهنده
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او از رهبر ايران . وسوي را براي سناتورها و خبرنگاران آمريكايي تعريف كردترانه م
  .خواست تا به عكسي كه در كنارش قرار داده بودند خوب نگاه كند

اين دختر در « :او گفت. تر توضيح داد كه نام اين دختر ترانه موسوي استرمك كا
به آرايشگاه بوده  نزديكي مسجد قبا دستگير شده است؛ جايي كه او درصدد رفتن

تر توضيح داد كه بعد از دستگيري ترانه او تحت فشار قرار گرفته و رمك كا» .است
توسط كساني كه او را دستگير كرده بودند، مورد تجاوز واقع شده؛ بعد هم در حالي كه 

  .بيهوش بوده به بيمارستان منتقل شده و در آنجا فوت كرده است
بين كرج و قزوين سخن گفته بود كه براي جلوگيري از كالبد تر از پيدا شدن بدن ترانه ركا

اين سناتور آمريكايي حتي به وضعيت خانواده ترانه موسوي . شكافي سوزانده شده است
  .اشاره كرد و گفت كه آنها تهديد شده اند و از آنها خواسته شده سكوت كنند

طاب به رهبر انقالب تر بعد از نقل اين داستان خيالي با لحني بي شرمانه خرمك كا
او همچنين عباراتي » .رفراندوم در مورد شما برگزار شد و شما شكست خورديد« :گفت

ي اقليتي هايرا به كار برد كه حتي ترجمه آن نيز مقدور نيست و اين چنين دروغ پرداز
واهند در خمينچه آ پررو دشمنان انقالب و نظام و امام و كشور را جري كرد تا هر

و البته باز هم كسي در داخل . اي رسمي عليه ايران و كشورمان بيان كنندتريبون ه
  .پاسخگوي اين بازي كودكانه نبود

چندي بعد سايت خبري الف با دفتر اين سناتور تماس گرفت و مستندات ادعاي 
خبرنگار «:هاي خود نوشتاين سايت خبري در توضيح پيگيري. تر را جويا شدرمك كا

خي از هويت خانم ترانه موسوي هفته پيش از طريق تلفن، الف در جستجوي سرن
اش از  كارتر تماس گرفت و هر بار از وي پرسيد اطالعات فكس و ايميل با سناتور مك

را از كجا بدست آورده است؟ اما سناتور مك كارتر هر » ترانه موسوي«دستگيري و قتل 
  ».رفت خبرنگار الف طفره مي سؤالاي از پاسخ به  بار به بهانه

كارتر در مقابل اصرار و  نهايتاً صبح امروز منشي سناتور مك«:الف همچنين ادامه داد
داند آقاي سناتور اطالعات مربوط به ترانه  واقعاً نمي: سماجت خبرنگار الف، گفت
  »!!موسوي را از كجا آورده است

ه نتيجه پرغصه تبديل شد ك ايهو به اين ترتيب داستان جعلي ترانه موسوي به افسان
ي ادامه يافت و اين المللبيني هاببازتا. آن جز آبروريزي براي ايران و ايرانيان نبود

يد با كنايه هم كه آميهمه در حافظه تاريخ ثبت شد تا هر بار كه سخن از ايران به ميان 
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كروبي حتي بعد از انتشار تصاوير خانواده . شده سخن از ترانه موسوي هم گفته شود
وي هم كوشيد تا اين تصاوير را به خانواده ديگري غير از خانواده ترانه ترانه موس

اين كوشش ها در حالي بود كه هيچ ترانه موسوي ديگري . موسوي اصلي نسبت دهد
چگونه تا . از جانب كروبي معرفي نشد و خانواده ترانه موسوي واقعي هم پيدا نشدند

رانه موسوي وجود داشت اما به يكباره قبل از باال گرفتن ماجرا دسترسي به خانواده ت
ي بود كه سؤالاين دسترسي قطع شد و خانواده ترانه موسوي به يكباره غيب شدند؟ اين 

اكنون به راستي مردم بايد . هيچ گاه اقليت معترض به نتايج انتخابات به آن پاسخ نداد
  حقوق تضييع شده خود را از چه كسي بازستانند؟

عكس او در  ا و سيما روشن ساخت كه ترانه موسوي كهي خبرنگار صدهايپيگير
در كانادا  همسرشست به همراه هاتمنتشر شده بود در قيد حيات بوده مد هارسانه

  !ند و مدت مديدي بود كه به ايران حتي سفر هم نكرده بودكميزندگي 
  

  ماجراي عاطفه امام
- رسانهتيتر اول  "عاطفه امام"در اي بود كه به نقل از مااين جمله "!به داد دخترم برسيد"
آميز و مظلوم نمايانه، قمار آبروي هايي ترحمي خبري شد تا در سلسله ديالوگها

  .انقالب و ايران براي جلب منافع سياسي بازندگان قطعي انتخابات دهم كامل شود
ساله جواد امام عضو  18ادعا مي شد چند نفر با هويت نامعلوم عاطفه امام دختر 

بالفاصله . شيده اندكاند و چادر از سرش  ي سازمان مجاهدين را بازداشت كردهزندان
رفت تا با رسانه وابسته به  سي.بي.بيپس از انتشار اين خبر مادر عاطفه امام به سراغ 

  .دولت بريتانيا درد و دل كند
ليلي سادات جالل « :از اين مصاحبه منتشر كرد، آمده بود سي.بي.بيدر خبري كه 

گفته است كه عاطفه در يك تماس  سي.بي.بيهمسر جواد امام، در مصاحبه با  زاده،
ان چادر را از سر او كشيدند و مأمورتلفني كوتاه با او گفته است كه هنگام بازداشت، 

عاطفه امام در اين گفتگوي تلفني گفته . كه اليق استفاده از اين پوشش نيست دگفتن
ان مأمورازداشت به سر مي برد اما از گفتگوي است كه نمي داند در كدام محلي در ب

جالل زاده در » .دريافته است كه احتماال در صدد انتقال او به محل ديگري هستند
سالم بوده و خواست  كامالًتاكيد كرد كه دخترش هنگام بازداشت  سي.بي.بيمصاحبه با 

  .اين واقعيت به آگاهي همگان برسد
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مقاله اي را در مورد مسائل ايران تنظيم كرد و با روزنامه آمريكايي هافينگتون پست 
كلي آب و تاب به نوعي توضيح داد كه كار از مقابله با معترضان به انتخابات گذشته و 

اين ! اكنون براي تحت فشار قرار دادن آنها نوبت به بازداشت خانواده شان رسيده
جمالتي را هم از قول مادر روزنامه به عنوان نمونه به ماجراي عاطفه امام اشاره كرد و 

  .عاطفه امام منتشر كرد
در اين ميان نوري زاد هم به ميدان آمد تا با تاييد كامنت جعلي از پسر آهنگران اين 

كامنتي كه چندي بعد به صراحت صحت آن تكذيب . سناريوي مسخره را كامل كند
ه خاطر دارم شبي ب. شما را به روح پاك امام و عظمت رسول اهللا پدرم را دريابيد«:شد

كه قطعنامه پذيرفته شد جناب ايشان از بهت و حيرت و نگراني تا صبح قدم مي زد و 
اما از آن سال تا به اين روزها . اشك مي ريخت و به مظلوميت امام و شهدا ناله مي كرد

اين روزها و به دنبال وقايع بعد از انتخابات ايشان . اينقدر ايشان را آشفته نديده بودم
شبها تا صبح اشك مي ريزد و . يض شده و براي كمتر برنامه اي قول مساعد مي دهدمر

اين ماجرا به همين نسبت » ...زحمات خود و ساير مجاهدان را از دست رفته مي بيند
  .در بسياري از روزنامه ها و شبكه هاي تلويزوني بازتاب گسترده يافت

سايت كلمه در . باز هم مصاحبه كرد مادر عاطفه امام. ماجراجويي ها ادامه پيدا كرد
ساله جواد امام عضو زنداني سازمان مجاهدين  18عاطفه امام دختر «:مقدمه مصاحبه نوشت

انقالب اسالمي و رئيس ستاد انتخاباتي مهندس ميرحسين موسوي در تهران، روز گذشته به 
ل زاده مادر ليال سادات جال. طرز بدي در حاليكه چادر را از سرش كشيدند بازداشت شد

درباره آخرين وضعيت دختر و همسرش اطالعات تازه اي  "كلمه"عاطفه در گفت و گو با 
او درباره فشار شديد بر روي دخترش براي اعتراف به روابط نامشروع سخن . ارائه كرد

او خواست تا . گفت و از برگزار شدن دادگاه غيرعلني همسرش بدون حضور وكيل خبرداد
  .ديگر زندانيان سياسي برسند به داد دخترش و

پروژه سناريوسازي و مظلوم نمايي همچنان ادامه داشت و در اين مسير جعل هر 
مادر عاطفه امام در پاسخ به . خبر كذبي و انتساب هر نسبت ناروايي مشروع مي نمود

دوباره  11امروز صبح ساعت «:مي كرد، گفت سؤالكلمه كه از آخرين تماس دخترش 
» .گفت كه خيلي تحت فشار هست و از او مي خواهند تا اعتراف كند تماس گرفت و

به ارتباط نامشروع با يكسري از افراد سياسي كه «او مدعي شد از دخترش خواسته اند 
  !، اعتراف كند»هم اكنون درون زندان هستند
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مي گفت از ديروز تا حاال فقط «:جالل زاده مادر عاطفه هم در مورد شكنجه گفت
در يك اتاق كوچك نگه . يك دفعه آب يخ رويش مي ريزند. ب دادند بخوردمقداري آ

يك گربه را هم در اين . اش مي دارند كه مجبور است خودش را درون آن مچاله كند
  ».اتاق كوچك گذاشته اند

مادر عاطفه امام درخصوص هدف كساني كه عضو نيروي انتظامي يا سپاه مي خواند 
آيا اسالم اين را به ما گفته كه مي شود چادر از .غين استتنها براي اعتراف درو«:گفت

ساله بكشند و بدون چادر بين دو مرد بنشانند و با چشم بسته  18سر يك دختر 
 8ببرندش و بدون چادر براي تلفن زدن بيرون بياورندش؟ دختري كه پدرش حدود 

چطور  اين دختر از شش سالگي چادر سرش مي كرده حال. سال سابقه جبهه دارد
شايد . پدرش امروز دادگاه داشته است…جرات مي كنند با او اين چنين رفتار كنند؟ 

بخواهند با اين كارها پدرش را بشكنند يا دخترم وسيله اي شود تا بتوانند به هدفشون 
برسند و هدفشون هم اعتراف گرفتن از دوستاني است كه داخل زندان هنوز شكسته 

  ».گرفته اند تا با ترس و ارعاب بزرگ ترها را بشكنند بچه هاي كوچك را. نشده اند
در اين شرايط . چندي بعد خبر رها شدن عاطفه امام در بهشت زهرا منتشر شد

نوبت به سازمان مجاهدين رسيد تا در نبود تعدادي از اعضاي خود در خصوص عاطفه 
  :ائيه آمده بوددر آغاز اين نامه خطاب به رئيس قوه قض! امام نامه سرگشاده صادر كند

منْ ظَلَم عباد اللَّه كَانَ اللَّه خَصمه دونَ عباده و منْ َخاصمه . بسم اهللا الرحمن الرحيم«
شَي سلَي و تُوبي أَو نْزِعتَّى يرْباً حح لَّهكَانَ ل و تَهجح ضحأَد ةِ اللَّهمعى إِلَى تَغْيِيرِ نعأَد ء 

لمينَ اللَّه و تَعجِيلِ نقْمته منْ إِقَامةٍ علَى ظُلْمٍ فَإِنَّ اللَّه سميع دعوةَ الْمضْطَهدينَ و هو للظَّا
ادرْصهر كه بر بندگان خدا ستم كند، نه با ستم ) نهج البالغه، فرمان مالك اشتر.(بِالْم

كوبد و تا  خدا با او بستيزد، منطقش را فرو مىو هر كه . ديده كه با خدا در ستيز باشد
در دگرگونى نعمت خدا و شتاب در . سقوط يا بازگشت، در جايگاه پيكار با خدا باشد

ى  قهر و خشمش، چيزى چونان پاى فشردن بر ستم نباشد، چرا كه خداوند ناله
  ».شدگران را در كمين با شنود و ستم ها را مى انسانهاى باز مانده در زير چكمه
دو روز پيش در آستانه برگزاري پنجمين جلسه دادگاه «:اين نامه همچنين مي افزود

متهمان حوادث اخير، خانم عاطفه امام دختر برادر مجاهد و در بندمان آقاي جواد امام 
در يكي از خيابان هاي تهران توسط افراد مسلح و مجهز به بي سيم و دستبند ربوده 

تماس تلفني خبر دستگيريش را به مادر اطالع مي دهد و  او پس از دستگيري طي. شد
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به او مي گويد مأموران به هنگام دستگيري با اهانت و فحاشي چادر از سر وي كشيده 
ساعاتي بعد مجدداً با منزل تماس مي گيرد و به مادرش مي گويد كه بازجوها وي . اند

برخي فعاالن سياسي در بند را تحت فشار گذاشته اند تا به داشتن روابط نامشروع با 
عاطفه به مادرش مي گويد كه به توصيه بازجويش با وي تماس گرفته . اعتراف كند

است، زيرا بازجو به او گفته است شرط آزادي وي چنين اعترافي است و در اين زمينه 
ي هارسانههمسر جواد امام بالفاصله طي مصاحبه با . اند با مادرش مشورت كندتومي

اخل و خارج كشور ضمن افشاي اين توطئه كثيف، مقامات جمهوري اسالمي گروهي د
پس از رسانه اي شدن اين . كندرا مسئول سالمت و حفظ جان دخترش معرفي مي

) ره(ماجرا و پيگيري هاي خانواده جواد امام، عاطفه شب گذشته در اطراف حرم امام
  ».اطالع مي دهد رها مي شود و به حرم پناه برده آزادي خود را به مادر

اهللا  تجناب آي« :در نامه سرگشاده سازمان مجاهدين با لحني وقيحانه آمده بود
قطعاً شما اظهارات بوقچي هاي تبليغاتي كه اين گونه اعمال را اقداماتي ! الريجاني

. خودسرانه از سوي لباس شخصي هاي ناشناس معرفي مي كنند، باور كردني نمي دانيد
باور كنيم در كشوري كه دستگاه هاي اطالعاتي نظامي و غير نظامي  از ما نيز نخواهيد

آن به شناسايي و متالشي كردن مخوف ترين سازمان هاي تروريستي افتخار مي كنند و 
يك فرد عادي را كه به يك بسيجي لگدي زده ظرف چند ساعت شناسايي و دستگير 

انند بارها به توميوز روشن مي كنند، عده اي مجهز به بي سيم و دستبند و سالح در ر
كوي دانشگاه حمله كنند و جوانان اين مردم را سالخي كنند و در خيابان آدم ربايي 

و ... كنند و شجاعانه و بدون ترس از رد يابي تلفن با منزل افراد تماس بگيرند و
  ».شناسايي هم نشوند

همسر جواد امام . دبا گذشت زمان اما كم كم پرده از اين سناريوي دروغين هم برافتا
دختر «:او گفت. طي مصاحبه اي خبر دستگيري و بازداشت دختر خود را دروغ اعالم كرد

بنده در اقدامي ماجراجويانه و با توجه به شرايط خاص روحي و رواني ناشي از دستگيري 
  ».پدرش، چنين اقدامي را كرد كه به همين خاطر از همه عذرخواهي مي كنم

و بيانيه و مصاحبه و دست آخر يك عذرخواهي خشك و ساده اين همه آبروريزي 
  .انست آبروي از دست رفته ايران را بازستاندتوميكه هيچ گاه ن

ير دومين نامه خود را در زبعد از برمال شدن اين ماجرا بود كه سازمان مجاهدين ناگ
پيرو «:بوددر اين نامه آمده . خصوص عاطفه امام و خطاب به رئيس قوه قضائيه صادر كرد
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در باره ماجراي ناپديد شدن دختر آقاي جواد امام به اطالع  17/6/88نامه سرگشاده مورخ 
مي رساندآن نامه با انگيزه هاي انسان دوستانه و دفاع از حقوق يك عضو سازمان و در پي 

ي جمعي مبني بر بازداشت غير قانوني دخترش و هارسانهدو مصاحبه مادر عاطفه امام با 
كردن او به اعتراف هاي ناشايست نگارش يافت و اكنون كه مشاراليها طي مصاحبه اي  وادار

اعالم داشته است ماجراي بازداشت دخترش صحت نداشته و تنها ادعاهاي دختري نوجوان 
بوده است كه به انگيزه هاي احساسي و عاطفي نسبت به پدر دربند خود، آن را مطرح كرده 

ظور رفع هرگونه شبهه و سوء تفاهمي وظيفه خود مي دانيم، مطالب است، طبعاً ما نيز به من
  ».مربوط به اين موضوع در نامه مذكور را منتفي اعالم كنيم

سازمان مجاهدين كه چند سال پيش عدم مشروعيتش از جانب جامعه مدرسين 
يي حوزه علميه قم اعالم شد، با اين همه حاضر نشد از بابت نامه وقيحانه خود و افتراها

  .كه به نظام بسته است، از ملت ايران عذرخواهي كند
  

  !سعيده پورآقايي، شهيده خيالي كه زنده شد
كه سازمان مجاهدين در خصوص عاطفه امام منتشر كرد هم حرف از سعيده  ايهدر نام

اهللا الريجاني اگر واكنش سريع همسر شجاع جواد امام نبود و  تجناب آي«:به ميان آمد
آيا . ردكميرد، اكنون معلوم نبود عاطفه چه سرنوشتي پيدا كمين ايهنموضوع را رسا

زنده بود و يا همچون ترانه موسوي و سعيده پورآقايي بايد جسد سوخته اش تحويل 
اي شد؟ چرا بايد چنين احتمالي را بعيد بدانيم؟ مگر پدر سعيده رزمندهخانواده اش مي

 هايت رسيده است؟ مگر دو عموي او در جبههنبود كه بر اثر جراحات شيميايي به شهاد
جنگ شيهد نشده بودند؟ مگر شهادت پدر و عموهاي سعيده زندگي او را تضمين كرد 

  »ي پدر عاطفه بتواند زندگي او را تضمين كند؟هاتكه رزمنده بودن و مجاهد
ي هارسانهو  سي.بي.بيسازمان مجاهدين تمام قد از مصاحبه مادر عاطفه امام با 

رد و در عين حال موضوع كشته شدن سعيده پورآقايي را به مسئولين كميرجي دفاع خا
  .دشميقضايي كشور يادآور 

سايت نوروز طي مطلبي . كمي كه گذشت ترديدها دامان مدعيان ماجرا را هم گرفت
اي در خصوص خانم سعيده  پايگاه اطالع رساني نوروز به اطالعات تازه« :نوشت

از آنجا . ختم وي چند روز قبل برگزار گرديد به دست آورده است پورآقايي كه مراسم
كه نقاط مجهولي در خصوص نامبرده مشخص و مبرهن شده است كه نوروز از اظهار 
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 نظر درباره آن هنوز معذور هست، در حال حاضر براي جلوگيري از هرگونه پيش
و به همين دليل  ندكميداوري و قضاوت عجوالنه از انتشار اين اطالعات جلوگيري 

تمام اخبار درج شده در خصوص اين شخص را از سايت خود حذف كرده تا تمامي 
  »!جوانب و حاشيه هاي اين مسئله براي دست اندركاران اين سايت روشن گردد

كه مسول رسيدگي به اين دست مسائل بود،  ايهچندي بعد گزارش كميته سه نفر
ه پورآقايي از قول مهدي كروبي آمده در اين گزارش در خصوص سعيد. منتشر شد

اند و از  اين خانم فرزند شهيد است و چند نفر از اعضاء خانواده او شهيد شده«:بود
اند او را در منزل  گفتند آمده طرفداران آقاي موسوي بودند كه با مادرش شبانه تكبير مي

ز چند روز جنازه اند و پس ا اند و سپس او را مورد ضرب و شتم قرار داده دستگير كرده
. اند او را كه بخشي از قسمت پايين بدن او با اسيد سوخته بوده مخفيانه به خاك سپرده

ام آقاي ميرحسين موسوي در جلسه  اند و شنيده افراد آقاي ميرحسين به منزل او رفته
ختم او شركت كرده است و من هم قرار بود به منزل آنها بروم كه فرصت نشد و 

  ».غ آنها رفتفرزندم به سرا
از آقاي كروبي سؤال شد آيا آنچه در مورد اين « :افزودگزارش كميته سه نفره مي

ها و  ايد براي شما اطمينان حاصل شده كه اين افراد را در درگيري چند نفر شنيده
هاي بعد از انتخابات دستگير و مورد ضرب و شتم و احياناً تجاوز جنسي قرار  آشوب
هاي من است ولي  من اطمينان ندارم و اينها شنيده. نه: بي پاسخ داداند؟ آقاي كرو  داده

چون در انتخابات معترض بودم و ذهنيتي داشتم لذا هر كسي ادعايي داشت به سراغ او 
  ».كرديم كرديم و با آنها صحبت مي رفتيم و يا آنها را دعوت مي مي

ي شهيد نبوده و پدر و - 1«:در اين گزارش در خصوص سعيده پورآقايي آمده بود
تنها فرزند خانواده نيست و دختر شهيد ) پ–س(چند سال پيش فوت كرده واصوالً 

مورد از  6تاكنون  86مشاراليها با مادرش اختالف داشته و از سال  -2. باشد هم نمي
منزل فراري شده و هر بار مادرش براي پيدا كردن او به مراكز انتظامي مراجعه داشته 

پس از روزهايي به منزل برگشته و در چند مورد هم توسط  است و در مواردي
  ».مأمورين انتظامي با پسر و دختر ديگر دستگير و زنداني و يا تحويل مادرش شده است

او ماجراي خود را اين گونه . چندي بعد بود كه باالخره سعيده پورآقايي پيدا شد
كرد  بود و مادرم ممانعت مي چون در قفل. تير از خانه بيرون رفتم 13روز «:روايت كرد
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از تراس پريدم و پايم شكست، وقتي رفتم بيرون در راه با فردي آشنا شدم، خيلي حالم بد 
بود و بدنم زخمي شده بود من را به بيمارستان بردند و حدود دو ماه در خانه ايشان بستري 

بود به من گفت  در اين مدت يك بار يكي از افراد آن خانه.بودم و از من پرستاري كردند
  ».اند ها زده كه عكس من را به عنوان كسي كه در تظاهرات كشته شده در سايت

سعيده در پاسخ به اين سؤال گزارشگر كه آيا در اين مدت هيچوقت نخواستند او را 
گفتم و چون حالم بد  ردند اما من چيزي نميكميبله، سؤال «:به خانه برگردانند؟ گفت

اما وقتي . م مرا اينطور ببيند حالش بد شود، چون بيمار هم هستندترسيدم مادر بود، مي
  ».دشميباورم ناصالً ها آنطور خبر دادند خيلي تعجب كردم و  كه در سايت

چون  رسيدم،تميخواستم برگردم، با شنيدن اين شرايط  حتي اگر مي«: او ادامه داد
  ».ورندمن كه زنده بودم ترسيدم برگردم و واقعاً باليي سرم بيا

حدود يك «  :ندكميشنيدن ماجرا اما از زبان مادر سعيده توجه بيشتري به خود جلب 
كردند گفتند  ماه و نيم از غيبت سعيده گذشته بود، در تماس تلفني كه خود را معرفي نمي

كردند بدون آنكه نام خود را  كردم و آنها قطع مي اند، من گريه زاري مي دخترت را كشته
من . چند روز بعد زنگ زدند و گفتند حتماً ختم بگيريد. دانم مرد بود ط ميبگويند و فق

هم تصميم گرفتم مراسم را برگزار كنم چون با اين شرايط همه دوستان و آشنايان تماس 
خواهم موضوع را كش   دانستم تا كجا مي رسيدند سعيده كجاست؟ نميپميگرفتند و  مي

  ».جلب توجه كنم اما به مرز خودكشي رسيدمبدهم، حتي دو بار نه اينكه بخواهم 
ها بودند اما پس از اتمام  در مجلس ختم دوستان و آشنا«: گويد مادر سعيده مي

قرائت قرآن ورود مهندس ميرحسين موسوي را خير مقدم گفتند، برايم جاي تعجب 
د خواه داشت كه ايشان از كجا خبر دارد، پيغام دادند كه من بروم كه آقاي موسوي مي

  ».تسليت بگويد البته من نرفتم و گفتم حالم خوب نيست
ويد كه از طرف ستاد انتخاباتي آقاي گمياو همچنين از سه آقا و يك خانم سخن 

پرسيدم آدرس ما را «:كروبي و براي كمك و پشتيباني از آنها به درب خانه شان آمده اند
گفتند كه . ما كاري ندارداند گفتند پيدا كردن آدرس منزل شما براي  از كجا آورده

گفتم شما از . اند يا در گور دسته جمعي دفن كرده 302اند يا در قطعه  دخترتان را كشته
همانجا تكذيب كردم و گفتم . گفتند ما مطمئن هستيم. دانيد، من مطمئن نيستم كجا مي

 دانيم شما از چه دخترم نارسايي قلبي و عارضه كليوي داشته، گفتند دروغ است نمي
  ».كنيد ترسيد و پيگيري نمي مي
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ي سبز اما طريقي ديگر را پيش هارسانهدر واكنش به زنده شدن سعيده پورآقايي 
و توضيح دادند كه ! گرفتند و اين همه را سناريوسازي نهادهاي امنيتي كشور خواندند

ي كه وجود داشت اين بود كه بر فرض درستي اين توجيه سؤال. فريب خورده اند
براي فرار از فشار افكار عمومي آيا نزديكان ميرحسين و كروبي همه كودكانه 

  !ورند؟آمياطالعاتشان را به اين شكل به دست 
اما اين به اصطالح فريب خوردن ها يكي، دو مورد نبود كه بتوان به سادگي از كنار 

 ي برون مرزي بازتاب مي يافت و اخبار آن در اختيارهارسانهاين همه در . آن گذشت
رفت تا در سياه نمايي وضعيت ايران سوژه هاي گميقرار ... نهادهاي حقوق بشري و

  .ساختگي بيشتري براي طرح داشته باشند
اصالح طلبان نه تنها هيچ گاه اعتراض نكردند و هيچ گاه توضيح ندادند كه با چه 

با آب و پشتوانه منطقي اي به مراسم ختم اين دختر رفته اند و اخبار مربوط به او را 
، بلكه در جاي شاكي نشستند و نهادهاي اندكردهيشان منتشر هارسانهتاب تمام در 

را به نهادهاي امنيتي  هايد همه رسوايشمياما آيا ! امنيتي را مسئول اين ماجرا دانستند
وانست در افكار منطقي جلوه كند؟ آيا با پذيرش تمينسبت داد؟ آيا تواتر اين فرافكني 

سيد و آنها رميح طلبان، درستي ساير اطالعاتي كه در اين زمينه ها به آنها مدعاي اصال
  فت؟رمين سؤالردند نيز زير كمينيز سراسيمه منتشر 

  
  تجاوز و شكنجه

ديگر در استراتژي اخير فتنه اشاره كرد و آن اتهام شكنجه  ايهدر اين ميان بايد به پروژ
فت كه حاضر رميشخص ساده لوحي انتظار اجراي اين پروژه تنها از ! و تجاوز بود

باشد آبروي نظام اسالمي را براي قدرت طلبي خويش و برا اساس چند شنيده بي اعتبار 
  !لكه دار نمايد

اي كرد كه خطاب به رئيس مجمع  اقدام به انتشار نامه 1388مهدي كروبي مرداد 
ي به دختران و وي در اين نامه مدعي تجاوز جنس. تشخيص مصلحت نظام نوشته بود

اما «: او اين چنين طرح موضوع كرد. پسران بازداشت شده در حوادث اخير شده بود
از افراد بازداشت شده مطرح نموده اند كه  ايهعد: موضوع مطرح شده از اين قرار است

از سوي ديگر افرادي به ... برخي افراد با دختران بازداشتي با شدتي تجاوز نموده اند كه
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به طوري كه برخي دچار افسردگي  اندكردهان زنداني با حالتي وحشيانه تجاوز پسرهاي جو
 1».و مشكالت جدي روحي و جسمي گرديده اند و در كنج خانه هاي خود خزيده اند

هاي اصالح طلب منتشر شد، در صدر اخبار  اين نامه پس از آنكه در رسانه
ا طرح اين اتهام بدون سند عليه شيخ اصالحات كه ب. قرار گرفت هاي بيگانه نيز رسانه

هاي بيگانه خوراك خبري فراهم كرده بود، مدعي شد، اين نامه را پس  نظام براي رسانه
 .روزه هاشمي مواجه شده، منتشر كرده است 10كه با سكوت  از آن

به دنبال اين ادعاي كروبي، روزنامه جمهوري اسالمي روز بعد دست كروبي را رو 
آيت اهللا هاشمي شاهرودي رئيس  ها هاشمي رفسنجاني اين نامه بهكرد و گفت كه نه تن

وقت قوه قضائيه ارسال كرده بلكه شاهرودي نيز به نامه كروبي پاسخ داده و اين 
  .موضوع را رد كرده است

رئيس مجس خبرگان رهبري، به نامه «: اين روزنامه در اين خصوص نوشته است
ي به خاطر رفتار ناشايست با بازداشت حجت االسالم مهدي كروبي درباره آنچه و

آيت اهللا هاشمي رفسنجاني نامه . شدگان حوادث اخير ابراز نگراني كرده بود، پاسخ داد
آقاي كروبي را بالفاصله بعد از دريافت براي رئيس قوه قضائيه ارسال نمود و از وي 

در جواب آيت اهللا شاهرودي نيز اين بود كه . خواست موضوع را بررسي نمايد
بازداشتگاه هايي كه زير نظر قوه قضائيه قرار دارند چنين رفتارهايي با بازداشت شدگان 

اين پاسخ عيناً توسط دفتر آيت اهللا هاشمي رفسنجاني براي آقاي كروبي . نشده است
روز وقت  10البته احتماالً تا رسيدن به دست آقاي كروبي كمي بيش از . ارسال گرديد

  2».ل كشيده استتعيين شده توسط وي طو
اما كروبي هرگز از ادعاي بدون دليل خود كه بستري براي گسترش دامنه اتهامات 

هاي اپوزيسيون هر روز شايعه جديد را در اين  عليه نظام را فراهم كرده بود و رسانه
 .كردند، كوتاه نيامد و در عين حال سندي هم ارائه نكرد باره مطرح مي

كميته اي نيز . االن سياسي به ادعاي كروبي آغاز شداين بود كه موج اعتراضات فع
كه از سوي دكتر الريجاني مأمور پيگيري و رسيدگي به اين موضوع بود پس از بررسي 

اما كروبي در مقابل اظهارات رئيس مجلس .  اعالم كرد چنين موضوعي صحت ندارد
                                                 

  ، سحام نيوز88مرداد  7مهدي كروبي،  -  1
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ات روزهاي بعد ادعا كرد كه اسنادي در اختيار دارد؛ اسنادي كه وي نتوانست در جلس
 .خود با كميته ويژه مجلس ارائه كند

با انتصاب آيت اهللا صادق الريجاني به عنوان رئيس قوه قضائيه، وي هيئت سه 
اي را براي بررسي حوادث پس از انتخابات دهم به خصوص موارد مورد ادعاي  نفره

 .كروبي مامور كرد

و خلفي در طول كار خود اي  اين هيئت ويژه متشكل از حجج االسالم رئيسي، اژه
چند جلسه را با مهدي كروبي برگزار كرد و به بررسي صحت و سقم ادعاهاي 

آفرين شيخ اصالحات پرداخت اساس اين گزارشي مشروح، كروبي كه همواره  جنجال
فت براي ادعايش اسنادي در اختيار دارد پس از يكماه تالش براي جمع آوري گمي

پنج نفر را به قوه قضائيه ارائه دهد؛ اما پنج نفر كه به اسناد و مدارك، توانست نام 
  !هيچكدامشان تجاوز نشده است

 !ترانه موسوي: اولين سند

است كه كه همانگونه كه  "ترانه موسوي"اولين شخصي كه كروبي از او نام برده، 
اش با سيماي جمهوري  گفته شد تمام شايعات مطرح شده درباره او با مصاحبه خانواده

  .مي ايران تكذيب شداسال
در اين شايعات مطرح شده بود كه ترانه موسوي در جريان تجمعات پس از 

دستگير شده و پس از آنكه مورد تجاوز قرار گرفته،  "ها لباس شخصي"انتخابات توسط 
  .اند اند و داخل چاهي انداخته او را آتش زده

ترانه موسوي را به عنوان جالب اينكه كروبي با وجود رسوايي اين شايعه باز هم نام 
  .سند خود مطرح كرده است 5يكي از 

  "شين-الف"سند ساختگي شيخ اصالحات درباره : دومين سند
بود كه كروبي درباره او گفته  "ش-الف"دومين فرد مورد اشاره مهدي كروبي آقاي 

كه اين فرد توسط سه نفر در خيابان جردن ربوده و به جايي برده شده در آنجا : است
هاي او را بسته و مورد ضرب و شتم و تجاوز  افراد ديگري هم بودند؛ سپس چشم

  .اند جنسي قرار داده
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روزي و در  در چه  "ش-الف"وقتي كه هيئت ويژه از كروبي سؤال كرده كه آقاي 
دانم من سؤال  نمي": هاي خياباني دستگير شده است؟، او پاسخ داده كدام يك از آشوب

  ".ت و درگيري نبودنكردم ولي در تظاهرا
تحقيقات  "ش-الف"بر اساس اين گزارش به دنبال ادعاهاي كروبي در خصوص 

هيئت سه نفره با جديت بيشتري حول اين فرد ادامه يافته و در ادامه مشخص شده كه 
  .لوح فشرده ارائه شده در خصوص اين فرد ساختگي بوده است
شده،  "ش-الف"صوص حتي پس از آنكه هيئت سه نفره خواستار تحقيق درخ

  !حزب اعتماد ملي اعالم كرده كه اين فرد مفقود شده است
پس از ادامه تحقيقات هيئت ويژه قوه قضائيه مشخص شده كه اين فرد مفقود شده 

 "داوري"به صورت مخفيانه با يكي از افراد مرتبط با كروبي و حزب اعتماد ملي به نام 
ي از افراد معرفي كننده اين فرد به كروبي بود كه يكي از تهيه كنندگان لوح فشرده و يك

  .در تماس است
هاي  نه تنهاي در هيچ يك از درگيري "ش -الف"ود كه شميبعدها مشخص 

اي مبني بر  ه در هيچ يك از مراكز انتظامي و امنيتي نيز سابقهكخياباني دستگير نشده بل
انگيزه سياسي و البته خيلي  با كامالًبازداشت و دستگيري ندارد و تهيه لوح فشرده نيز 

  .ناشيانه تهيه شده است
ش نيز خود از ابهامات و تناقضات فراوان در -هيئت سه نفره احتمال داده كه الف

  .شده بود "مفقود"لوح فشرده آگاه بوده و به همين دليل مدتي 
  !فردي كه ادعاي تجاوز ندارد و كروبي هم او را نديده : سومين سند

روبي او را به عنوان سند ادعاي خود به قوه قضائيه معرفي كرده سومين فردي كه ك
  !است، فردي است كه ادعاي تجاوز ندارد

ي پس از انتخابات نيز هايشيخ اصالحات گفته كه اين فرد را در جريان درگير
  !بازداشت نشده است

ي و ام و فقط از افراد مرتبط با حزب اعتماد مل ويد كه او را نديدهگميوي همچنين 
  !است  آقاي ميرحسين موسوي شنيده
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  !فردي كه او هم ادعاي تجاوز جنسي ندارد: چهارمين سند
هاي حزب  بچه"كه از طرف  "الف-م"چهارمين سند كروبي فردي است به نام 

  !به او معرفي شده كه البته او هم ادعاي تجاوز جنسي ندارد "اعتماد ملي
د ضرب و شتم و هتاكي قرار گرفته و فقط گفته كه در اداره آگاهي مور "الف-م"

العمل او لباسش را كشيدند، دست ماموران به بدنش  هنگامي كه در مقابل عكس
  .برخورد كرده است
  فردي كه كروبي در موردش اعتراف به اشتباه كرد: پنجمين سند

كه كروبي در خصوص او گفت كه  1»پ-س«سند پنجم كروبي خانمي بود به نام 
زند شهيد و از طرفداران ميرحسين موسوي بوده كه هنگامي كه با اين فرد تنها فر

  .گفته دستگير شده است مادرش در پشت بام تكبير شبانه مي
كروبي گفت اين فرد پس از آنكه مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته، پس از چند 

هم در حالي كه قسمت پائين بدنش با اسيد سوخته بود به خاك  اش را آن روز جنازه
  .اند سپرده

تواند دل هر كسي را به رحم بياورد و او را تحت تاثير  اين ادعاي كروبي اگرچه مي
  .شد بگذارد اما به شرطي كه با تكذيب مادر و خواهرش همراه نمي

كه او نه فرزند شهيد است و  مشخص شد "پ-س"در مراحل تحقيقات از خانواده 
از منزل فرار  ربا 6ل يك سال و نيم اخير، جالب اينكه او در طو. نه تنها فرزند خانواده

  .نيز مادرش براي يافتن او به مراكز انتظامي مراجعه كرده است بار كرده و هر
را منتشر  "پ- س"اما جالب تر اينكه در حالي كه اصالح طلبان خبر دفن و مراسم 

 دفن شده، وي با خانه تماس گرفته و 302كرده و مدعي شده بودند كه او در قطعه 
  !گفته كه تا چند روز ديگر به منزل باز خواهد گشت

پ است كه مثل  -آنچه كه فعالً قطعي است عدم حضور س ": مادر وي گفته
كرده و ساير مسائل مطروحه از ناحيه آقاي كروبي و افراد  دفعات قبل از خانه فرار مي

  ".مرتبط با آقاي ميرحسين موسوي به هيچ وجه صحت ندارد

                                                 
 سعيده پور آقايي -  1
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و مرور جزئيات با او وي  "پ-س"اخبار كذب در خصوص  پس از مشخص شدن
اساس و با انگيزه سياسي مطرح  بي كامالًقبول كرده كه مسائل مطروحه درمورد اين زن 

  .شده است
ها و به ويژه از  اما موارد فوق تمام اسنادي بود كه كروبي هربار در گفتگو با رسانه

اسنادي .باليد ها به خود مي اختيار داشتن آن زد و از در ها دم مي طريق روزنامه خود از آن
را متهم   ها همه معترضان به شيوه طرح نگراني اش كه وي با ادعاي در دست داشتن آن

  .به دروغ گويي كرده بود
خواست تا با ارائه نام اين افراد خود را تبرئه كند،  شايد كروبي به خيال خود مي

آنها هم مورد تجاوز قرار نگرفته اند  پنج نفر كه حتي يكي از اين با معرفي  اما
كه در پيشنهادات كميته سه نفره  ايمسألهزمينه را براي محكوميت خود فراهم كرد؛  وي

  .به آيت اهللا آملي هم مطرح و با موافقت رئيس جديد قوه قضائيه همراه شد
  !استقبال سركرده منافقين

ه گروهك نفاق مسعود رجوي در پيامي كه خطاب به مهدي كروبي در وبگا
سال قبل اين گروهك به نظام اسالمي توسط  30منتشرشد، با استقبال ازتكرار اتهامات 

روز، نامه اي را كه به  10اكنون اين كروبي است كه پس از  « :كروبي اظهار داشت
گويد كه يي ميهاتو شناع هاتاز شقاو. ندكميرفسنجاني نوشته است، ناگزير منتشر 

گويد كه به پسران و دختران اين كشور توسط كروبي مي. لرزدد ميهنوز از آن برخو
فرزندان مقامات و همدستان همين رژيم آن چنان وحشيانه در زندانها تجاوز شده است 
كه قربانيان دچار افسردگي و مشكالت جدي و روحي و جسمي گرديده اند و در كنج 

كردن ديگر اتهامات مسعود رجوي پس از فهرست » .خانه هاي خود خزيده اند
در ادامه نامه خود با كروبي همدردي كرده و  ،خشونت آميز عليه نظام از قول كروبي

سال به همان  21به راستي كروبي هم ديگر به تنگ آمده و اكنون پس از « .مي نويسد
اي كاش آقايان منتظري و كروبي وديگراني كه از اين . جايي رسيد كه منتظري رسيد

بيدار  هاتو شناع هاتپيوندند، از سي سال پيش نسبت به همين شقاو پس به آنان مي
اما بازهم ديرنيست و بني بشر براي جبران اتهامات تا لحظه وفات . و هشيار شده بودند 

  ».فرصت و امكان بازگشت دارد
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  :ماجراي كهريزك
وقايع يكي  از ديگر دستاويزهاي دستگاه تبليغاتي جريان فتنه براي اتهام به نظام اسالمي

پس از انتشار اخباري مبني بر اقدامات . از بازداشتگاههاي ناجا به نام كهريزك بود
خالف قانون در بازداشتگاه كهريزك اين بازداشتگاه با پيگيري و دستور مستقيم رهبر 
معظم انقالب تعطيل شد و با موافقت معظم له، مجلس شوراي اسالمي، مسئول 

مجلس هشتم نيز با تشكيل كميته اي به پيگيري موضوع . رسيدگي به اين موضوع شد
  .پرداخته و اقدام به تهييه گزارشي كرد كه به گزارش بازداشتگاه كهريزك معروف شد

  :متن كامل گزارش كميته ويژه مجلس به شرح ذيل است
قانون اساسي گزارش مربوط  84با استعانت از ذات اليزال الهي و مبتني بر اصل «

  .رسد از انتخابات رياست جمهوري در دو بخش به استحضار همه ميبه حوادث پس 
  :بخش اول

  چگونگي تشكيل كميته و اقدامات انجام شده
پس از حوادث انتخابات رياست جمهوري با تدبير رياست محترم مجلس شوراي 

شدگان  اي جهت پيگيري مسائل مربوط به بازداشت اسالمي جناب آقاي الريجاني كميته
هاي  ت پيش آمده تشكيل شد، اين كميته متشكل از جمعي از اعضاي كميسيونو التهابا

در فراز . بهداشت و درمان و آموزش و تحقيقات بوده است  ،قضايي ،امنيت ملي
خردادماه  24نخست اين گزارش شايان ذكر است كه قبل از تشكيل اين كميته در روز 

ي به مناسبت حوادث به وجود يعني دو روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهور
اي با  آمده در كوي دانشگاه تهران از جانب رياست محترم مجلس شوراي اسالمي كميته

لذا ارائه . مسئوليت جناب آقاي ابوترابي نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي تشكيل شد
باشد و اين  گزارش در خصوص حوادث خوابگاه دانشجويان بر عهده آن كميته مي

  .در بررسي مسائل مربوطه به كوي نداشته است كميته ورود
كميته بررسي مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري رسما در 
تاريخ پنجم مردادماه تشكيل شد، اولين جلسه رسمي كميته در روز دوشنبه ششم 
مردادماه تشكيل و ضمن بررسي جوانب مختلف حوادث به وجود آمده تقسيم كار شد 

اين . اي با دادستان وقت عمومي و انقالب تهران تشكيل دهد رر گرديد كميته جلسهو مق
ظهر همان روز تشكيل شد و قاضي مرتضوي در اين جلسه گزارشي از  بعد ازجلسه در 
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نفر بازداشت  390ها ارائه داد، وي گفت هم اينك حدود  ها و بازداشتي روند دستگيري
نفر  50هاي ميداني صحنه اغتشاشات و  فر بازداشتين 250هستند كه از اين تعداد حدود 

  .هاي غيرميداني هستند بازداشيت
االميني،  از وي در خصوص كشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده آقايان روح

هاي انجام شده  را بنا بر بررسي مسألهوي دليل اين . كامراني و جوادي فر پرسيده شد  
ها  ست و متذكر شد كه با سرعت در بازداشتگاهاز سوي پزشكي قانوني مننژيت دان

  .باشد عمليات واكسيناسيون مننژيت در حال انجام مي
تيرماه به بازداشتگاه كهريزك  18هيات از وي پرسيد به چه دليل دستگيرشدگان روز 

فقدان ظرفيت  مسألهمنتقل شدند، وي ضمن مناسب و استاندارد دانستن اين بازداشتگاه 
در . شدگان به كهريزك دانست ترين دليل جهت انتقال اين بازداشت اصليزندان اوين را 

اين جلسه هيات، از دادستان وقت تهران خواست اوال كساني كه داراي اتهام سنگيني 
شدگان براساس قواعد  نيستند هرچه سريعتر آزاد شوند، ثانيا تكليف همه بازداشت

ها با سرعت انجام پذيرد  اني به خانوادهثالثا اطالع رس  ،حقوقي هرچه سريعتر تعيين شود
رابعا براساس گزارشات رسيده تخلفاتي از  ،تا التهابات ناشي از نگراني آنان كاهش يابد

لذا هر چه سريعتر مسير  ،ناحيه برخي از ضابطين خصوصا در كهريزك وجود دارد
  .برخورد با آنان هموار شود

وين عزيمت كرد و طي ديدار پنج ساعته شنبه هفتم مردادماه به زندان ا هيات روز سه
با همه زندانيان دستگير شده ميداني اغتشاشات ديدار و سخنان آنان را استماع كرد، در 

شدگان منتقل شده از كهريزك  تن از بازداشت 60وهله نخست هيات به ديدار حدود 
نجام شده را آنان مجموعه آزارهاي ا. به اوين رفت و به شكل مفصلي سخنان آنان را شنيد 

نفر در يك  147به اطالع هيات رساندند كه اهم آن آزارها عبارت بود از زنداني شدن 
 ،هاي ركيك شنيدن فحش ،فقدان آب و غذاي مناسب ،عدم وجود تهويه ،مساحت كم

  .همجواري با اراذل و اوباش و تحقير شدن  ،پر رفتن همراه با ضرب و شتم كالغ
شدگان نيز حضور يافته و آنان  جمع ساير بازداشت پس از استماع سخنان آنان در

نظرات خود را با هيات در ميان  بازداشت و انتقال به اوين نقطه ،نيز از روند دستگيري
مجموعه سخنان آنان نيز اظهار نارضايتي از روند دستگيري و برخوردهاي . گذاشتند

دان اوين و ماموران و ليكن هيچ گونه شكايتي از زن. ها بود نامناسب در بازداشتگاه
  .مسووالن آن نداشتند
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اي نيز با مسئوالن زندان اوين و قاضي حداد  پس از ديدار با زندانيان هيات جلسه
معاونت وقت امنيت دادستاني تهران داشت در آن جلسه مسئوالن اوين اذعان داشتند كه 

ان اوين مطلب شدگان هجدهم تير به بهانه فقدان جا و ظرفيت در زند انتقال بازداشت
. شدگان را داشته است زندان اوين كامال آمادگي پذيرش آن بازداشت. صحيحي نيست 

تن از  140در همين روز با همكاري دادستان وقت تهران مقرر شد كه حدود 
طي  مسألهشدگان كه داراي اتهامات سنگيني نبودند، آزاد شوند كه اين  بازداشت

  . هشتم مردادماه محقق شدشنبه هفتم و چهارشنبه  روزهاي سه
زندان اوين  209در روز چهارشنبه هشتم مردادماه جمعي از اعضاي هيات از بند 

از بندها  صرفاًبازديد كردند در اين بازديد امكان تماس مستقيم با زندانيان فراهم نشد و 
 ها بازديد به عمل هاي مربوط به بازجويي ها و امكانات موجود و همچنين سلول و سلول

در روز شنبه دهم مرداد جمعي از اعضاي هيات با آقاي علوي قائم مقام وزارت . آمد
دار بودند جلسه  را عهده  اطالعات كه در فقدان وزير در اصل مسووليت وزارتخانه

زندان اوين هيات با دو تن از  209داشته و پس از اين جلسه با حضور مجدد در بند 
در خصوص وضعيت زندان و نوع تعامل ماموران و  زندانيان آقايان قوچاني و چوبينه

  .وگوي مفصلي نمود ضابطين گفت
  .شان در زندان بود بيشترين نگراني آنان در خصوص بالتكليفي

زندان اوين بازديد كرد و پس از آن به شكل رندوم  240پس از آن اين هيات از بند 
وگو آنان از وضعيت  در اين گفت. وگو كرد با دو تن از زندانيان آقايان امام و آقايي گفت

كه  زندان، ماموران، بازجويان و ضابطين شكايتي نداشتند اما بيان كردند كه به دليل آن
دانند شكوه دارند و اين موضوع  زنداني نظامي هستند كه خود را متعلق و فدايي آن مي

  .دانستند را عذابي روحي شديد براي خود مي
جددا از زندان اوين بازديد به عمل آورد و با حضور در مرداد ماه م 21هيات در تاريخ 

در نهايت جمعي از اعضاي هيات از . وگو كردند بندهاي مختلف با بازداشت شدگان گفت
شايان ذكر . وگو كردند زاده نيز گفت الف بازديد و با آقايان ابطحي، عطريانفر و تاج 2بند 

از سالمتي وي تا جايي كه حتي شايعاتي  زاده است كه با عنايت به نگراني شديد آقاي تاج
  .زاده داشت مبني بر كشته شدن او منتشر شده بود، هيات اصرار به مالقات با تاج
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خانم الهيان نيز از بند مربوط به نسوان بازديدي به عمل آورد كه در اين رابطه 
كه  خانم الهيان متذكر شدند. گزارشي مبسوط تهيه و به مراجع ذيربط ارسال نمودند

هاي حاضر در بند نسوان شكايتي از وضعيت زندان اوين نداشتند و بيشتر از  خانم
  .زنداني بودن خود شاكي بودند

مرداد ماه در پي تقاضاي اعضاي كميته منصوب از ناحيه  19اين هيات روز دوشنبه 
 دو تن از كانديداها كه پيگير مسايل بازداشت شدگان پس از انتخابات بودند با تقاضاي
قبلي جهت مالقات با هيات در مجلس حضور يافته و با كميته مالقات كردند، در اين 

هاي خود و گزارشات رسيده به آنان، مدعي شدند كه  مالقات آنها ضمن تشريح دريافت
اند، اين هيات از آنان خواست ليست حاوي اسامي  نفر در حوادث اخير كشته شده 69

د، آنان نيز ليستي را متشكل از نام و فاميل ارايه و مشخصات اين افراد را ارايه دهن
كردند، پس از آن از آنها خواسته شد مشخصات بيشتري كه قابل پيگيري باشد را ارايه 
دهند و آنان نيز پذيرفتند وليكن تا زمان تدوين اين گزارش جز همان ورقه حاوي نام و 

  .فاميل افراد اطالعات تكميلي واصل نشده است
هاي زندانيان از جمله  اي را به تقاضاي جمعي از خانواده ز هيات جلسهدر همان رو

زاده، خانم ميردامادي و خانم تاجرنيا به آنها داشت و نقطه نظرات  خانم و خواهر تاج
آنها را نيز استماع كرد، هيات هم چنين با برخي از بازداشت شدگان پس از آزادي نيز 

آنان خواست چنانچه داراي اطالعاتي هستند  تماس گرفت و مجددا در شرايط جديد از
  . كه در زمان بازداشت نتوانسته و يا نخواستند بيان نمايند را با كميته در ميان گذارند

پس از انتشار نامه كروبي مبني بر آزار جنسي برخي از زندانيان، كميته با ايشان نيز 
نين ضمن ديدار با جلسه مفصلي داشته و سخنان وي را استماع كردند، هيات هم چ

اهللا آملي الريجاني در آغازين روزهاي انتساب ايشان ضمن ارايه  رئيس قوه قضاييه، آيت
ها و  هاي خويش، خواهان تسريع در روند بررسي پرونده گزارشي از مجموعه دريافت

  .تعيين تكليف باقي مانده زندانيان شد
س قوه قضاييه يعني اي با هيات سه نفره منصوب از جانب رئي كميته طي جلسه

اي و خلفي ضمن ارايه گزارش خود از نتايج اقدامات آنان نيز  آقايان رئيسي، محسني اژه
اي با رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در  اين كميته هم چنين طي جلسه. مطلع شد

رابطه با مسايل مربوط به برخورد جدي با متخلفين به خصوص در بازداشتگاه كهريزك 
  .نمود و خواستار برخورد جدي و عادالنه با آنها شدوگو  گفت
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همچنين اين هيات متذكر شد كه در نظام عادالنه اسالمي بايد بدون توجه به عناوين، با 
  .مقصرين اصلي برخورد شود و افكار عمومي بايد جديت در برخورد را ببينند

نمايندگان قواي سه از آنجا كه به طور همزمان با تشكيل اين كميته، هياتي متشكل از 
گانه به دستور مقام معظم رهبري در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي جهت بررسي 
مسايل مربوط به حوادث پس از انتخابات تشكيل شده بود و دو تن از اعضاي اين هيات 
آقايان سروري و دهقان نمايندگان تهران و طرقبه جزو هيات بودند لذا كميته از طريق 

  .كه عضو مشترك هر دو كميته بود اطالعات الزم را تبادل نمودندآقاي سروري 
ضمنا طي اين ايام كميته با هدف دفاع از حقوق شهروندي امكان تماس و ارتباط با 
بسياري از شهروندان را جهت ارايه هر گونه شكايت يا نقطه نظري چه از طريق تماس 

  .تلفني و يا حضوري فراهم كرده است
  اجاتنتايج و استنت* 
در خصوص بازداشتگاه كهريزك بايد اذعان نمود كه از ابتدا اين بازداشتگاه با  -1

. كارويژه نگهداري اراذل و اوباش و فروشندگان كالن مواد مخدر تشكيل شده بود
به مرور زمان ساير زندانيان نيز به دستور مقامات قضايي به آن زندان راه  متأسفانه

  اشتگاه آقاي دربين، رئيس دفتر ويژه رياست وقت قوهدر خصوص اين بازد. يابند مي
اي محرمانه خطاب به آقايان يساقي، رئيس سازمان  طي نامه17/11/86قضاييه در تاريخ 

در خصوص : نويسد ها و مرتضوي دادستان وقت عمومي و انقالب تهران مي زندان
ند الزم است ا رياست قوه قضاييه مقرر فرموده 210بازداشتگاه كهريزك موسوم به 

ها براي متهمين دادسراي تهران  بازداشتگاه كهريزك با نظارت مستقيم سازمان زندان
هاي ديگر بدون هماهنگي با دادستان تهران به اين  باشد و هيچ متهمي از حوزه

  .بازداشتگاه اعزام نشود
از اين نامه رونوشتي جهت آقايان آوايي، رئيس كل دادگستري استان تهران جهت 

مقدم فرماندهي نيروي انتظامي جهت استحضار  امات الزم و سردار سرتيپ احمدياقد
نتيجه آنكه اوال كهريزك يك بازداشتگاه رسمي بوده و همه مسئوالن . شود ارسال مي

لذا اينكه برخي . اند قضايي از باالترين رده از آن مطلع و حتي بازديدهايي نيز داشته
اند به هيچوجه قابل  خود سلب مسئوليت نموده هايي از مسئوالن قضايي طي مصاحبه

ها و  پذيرش نيست و امروز بيش از همه دستگاه قضايي بايد پاسخگوي ضعف
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ترين دليل ايجاد بازداشتگاه كهريزك تاديب  ثانيا اصلي. هاي اين بازداشتگاه باشد خلل
كنندگان به نواميس مردم، متجاوزين به عنف و  اراذل و اوباش خطرناك و هتك

فروشندگان بزرگ مواد مخدر و مجرمين خطرناك بوده؛ لذا فارغ از بحث اغتشاشات 
هاي ديگر به اين بازداشتگاه فاقد توجيه  پس از انتخابات انتقال برخي مجرمين با جرم

  .است و در اين خصوص نيز دستگاه قضا بايد پاسخگو باشد
اي خطاب  زرگ طي نامهفرماندهي انتظامي تهران ب30/1/88 در همين راستا در تاريخ

شود كه در حال حاضر دادسراهاي  به دادستان وقت عمومي و انقالب تهران متذكر مي
نواحي مختلف تهران بسياري از متهمان كه ميزان كشفيات مواد مخدر آنها فقط چند 

زندان مذكور محل نگهداري  عمالًكنند و  باشد را به زندان كهريزك معرفي مي گرم مي
از آنجايي كه برابر تدبير زندان كهريزك جهت نگهداري . ع جرايم شده استمتهمين انوا

متهمين اراذل و اوباش و مواد مخدرفروشان ساماندهي گرديده است مستدعي است 
مراتب را به كليه دادسراهاي تهران ابالغ فرماييد و چنانچه صالح بدانيد از اعزام 

  .متهمين غيرمربوط خودداري شود
اي خطاب به  طي نامه 88/2/5هي انتظامي تهران بزرگ در تاريخ همچنين فرماند

 1726/  2/  204/  07/  1116  شود كه عطف به نامه شماره جانشين ناجا متذكر مي
اي به دادستان  عالي نامه حضرت  پليس آگاهي ناجا در اجراي امريه 21/12/87 مورخ

ر اينكه كهريزك برابر تدابير عمومي و انقالب تهران جناب آقاي مرتضوي تنظيم مبني ب
قبلي محل نگهداري اراذل و اوباش، مواد فروشان و مجرمين خطرناك بوده، ليكن 

نمايند؛ لذا ابالغ فرماييد كه مانند  رويه هر نوع متهم را اعزام مي اكنون بي دادسراها هم
  .قبل فقط متهمين مذكور اعزام گردند

 18شدگان اغتشاشات روز  ن از بازداشتت 147ثالثا با توجه به آنچه گذشت اعزام 
هاي به  بر اساس بررسي. تير ماه به چنين بازداشتگاهي به هيچ وجه قابل پذيرش نيست

 شدگان تير ماه به دستور دادستان وقت تهران اين جمع از بازداشت 19عمل آمده در روز 
صورت فقدان اگر چه اعزام اين افراد به كهريزك حتي در . شوند به كهريزك اعزام مي

كميته با   ظرفيت زندان اوين هم قابل توجيه نيست، لكن مسئوالن زندان اوين در جلسه
. شدگان را داشته است آنان اذعان داشتند كه زندان اوين ظرفيت پذيرش آن بازداشت

ضمن آنكه مسئوالن بازداشتگاه كهريزك با اين عنوان كه ظرفيت پذيرش اين تعداد از 
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 شدگان ندارند در هنگام نخست از پذيرش آنان سر باز زده و بازداشت شدگان را بازداشت
ساعتي نيز در بيرون از بازداشتگاه معطل بوده اما به دليل اصرار مقام قضايي دستور 

شدگان را در سالن كوچك قرنطينه به  شوند و لذا بازداشت دهنده، مجبور به پذيرش مي
شدگان در  حضور اين تعداد از بازداشتدهند و طي چهار روز  متر جا مي 70مساحت 

شرايط بسيار سخت و بد آب و هوا در گرماي تابستان بدون وجود تهويه و امكانات 
بهداشتي، غذايي و آشاميدني و همچنين ضرب و شتم و توهين و تحقير توسط ماموران 

 نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد كه دل 30نگهداري آنان در جوار 
  .رهبر معظم انقالب از آن به درد آيد

مقام معظم رهبري پس از دريافت اولين گزارشات از ضرب و شتم و رفتارهاي 
غيرانساني در بازداشتگاه كهريزك به سرعت دستور انتقال زندانيان به مكان مناسب، 

د جانبه مسائل به وجود آمده و نهايتا برخور تعطيلي زندان كهريزك، بررسي دقيق و همه
اي نيز متشكل  با عوامل و مسببان اين حوادث را صادر فرمودند و در پي اين دستور كميته
تاكنون مقام . از نمايندگان سه قوه در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شده است

با عنايت  مسألهمعظم رهبري دستورات بسياري را براي پيگيري و به نتيجه رساندن اين 
اند كه  ه تشكيل شده در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي صادر فرمودهبه گزارشات كميت

  .مسير را جهت به ثمر رساندن كار براي مسئوالن فراهم آورده است عمالً
دو ظلم  عمالًمجلس بر آن است كه در مسئله مربوط به بازداشتگاه كهريزك   كميته

  .بزرگ انجام شده است
  . تير ماه كه بايد از آنان دلجويي درخوري شود 18 شدگان ظلم آشكار بر بازداشت  )الف
آبروي يك نظام برآمده از  عمالًتر بر نظام جمهوري اسالمي رفته و  ظلم بزرگ )ب

خون شهيدان به بازي گرفته شده و موجب وهن نظام اسالمي در منظر جهانيان شده است 
عوامل اين حادثه تلخ اعم يابي دقيق و برخورد جدي با همه  و بايد دستگاه قضايي با ريشه

اي و با تقدم دلسوزي تام  از قضايي، اداري و انتظامي و بدون رعايت هر گونه مالحظه
نسبت به آبروي نظام جمهوري اسالمي اين مسئله را به نتيجه برساند و افكار عمومي را از 

  .اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلي بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد
شدگان آنچه تاكنون قابل توجه  در خصوص كشته شدن سه تن از بازداشت -2 

است اينكه آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله كمبود مكان، ضعف امور بهداشتي، 
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توجهي ماموران  و در نتيجه ضرب و شتم و بي …تغذيه نامناسب، گرما، فقدان كولر و 
اي با عنوان  طرح مسئله اساساًن بوده و و مسئوالن بازداشتگاه به وضعيت جسمي آنا

  .مننژيت رد شده است
تير در بين راه انتقال از كهريزك به  18فر يكي از دستگيرشدگان  مرحوم جوادي

ايشان در زمان دستگيري مورد ضرب و شتم . اوين جان خود را از دست داده است
اين حال نامبرده از لحاظ قرار گرفته و قبل از انتقال به كهريزك مداوا گرديده ولي با 

جسمي ضعيف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمي و روحي بازداشتگاه 
  كهريزك را نداشته است و در چهار روز حضور در كهريزك يك بار به پزشك وظيفه

به هر حال . پذيرد زندان مراجعه كرده كه مداواي خاصي نسبت به ايشان انجام نمي
ها نامبرده  شود و در همان آغاز حركت اتوبوس يم سوار اتوبوس ميايشان با حالت وخ

  .دهد وضعيت بحراني پيدا نموده و در بيرون از اتوبوس جان مي
االميني در مسير انتقال از كهريزك به اوين وضعيت وخيمي  همچنين مرحوم روح

ند ا شدگان به ماموران محافظ در اين خصوص متذكر شده داشته كه هر چه بازداشت
هاي  انتقال از كهريزك به اوين با اتوبوس. گذشتند مسألهآنان بدون توجه از اين 

بعد صبح تا دو  10نامناسب و با ازدحام بسيار زندانيان آن هم در اوج گرما در ساعت 
االميني از  رغم وخيم بودن وضعيت مرحوم روح ظهر انجام شد و در اوين نيز علياز

پزشك وي را جهت مداوا به  17طينه بوده و در ساعت در نوبت قرن 17الي  14ساعت 
  .بيمارستان اعزام نمود

مرحوم محمد كامراني نيز پس از دستگيري بدون بازجويي به زندان كهريزك منتقل 
گيرد  شود و در آنجا نيز همچون ساير زندانيان مورد ضرب و شتم و تحقير قرار مي مي

پس از بازگشت به زندان اوين به بيمارستان و وي نيز تحمل صدمات وارده را نداشته و 
گيرد و وضعيت  شود و در بيمارستان نيز رسيدگي الزم صورت نمي لقمان منتقل مي

ساعت از انتقال به بيمارستان به خانواده وي اطالع داده  30بحراني نامبرده پس از 
انتقال ايشان  آنها همان شب فرزند خود را به بيمارستان مهر منتقل نموده، اما. شود مي
  .دهد اي نداشته و وي در بيمارستان مهر جان خود را از دست مي ثمره

جانبه داليل كشته شدن اين سه جوان  كند كه بررسي همه مي تأكيدكميته 
شده بر عهده دستگاه قضايي است و مسئوالن قضايي بايد در اين خصوص با  بازداشت

  .آنان و افكار عمومي پاسخگو باشند دقت و سرعت بررسي نموده و به خانواده محترم
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هاي  شدگان كميته بررسي آزار جنسي برخي بازداشت مسألهدر خصوص طرح  -3 
اي آن هيات با  پس از طرح نامه آقاي كروبي و انعكاس رسانه. جامعي انجام داده است

وي در آن ديدار در . وي مالقات كرده و خواستار ارايه اسناد و مدارك و شواهد شد
كميته مبني بر اينكه چند نفر به شخص شما مراجعه و مدعي آزار جنسي  سؤالخ پاس
ديگر كميته از وي اين  سؤال. اند اند پاسخ داد كه چهار نفر مراجعه مستقيم داشته شده

بود كه آيا براي شما وقوع آزار جنسي بر روي اين چهار نفر قطعي است؟ وي با 
اي به رياست مجمع  ه به اين دليل نامهبرآشفتگي منكر قطعيت شد و قائل بود ك

 مسألهتشخيص مصلحت نظام ارسال نموده تا بررسي نمايند و در صورت وقوع با اين 
  .برخورد جدي شود و در صورت عدم وقوع رفع شبهه شود

آقاي كروبي از ارائه هر گونه سند و مدركي به كميته استنكاف ورزيد و اعالم كرد 
قضاييه حاضر است اسناد و مدارك   انب شخص رئيس قوهدر صورت تعيين هياتي از ج

اين خواسته آقاي كروبي از طريق كميته با رياست مجلس شوراي . خود را ارايه نمايد
اسالمي جناب آقاي دكتر الريجاني در ميان گذاشته شد و نهايتا رياست قوه قضاييه با 

جانبه موضوع نمود كه  هتعيين سه نفر نماينده از طرف خود آنان را مسئول بررسي هم
  .گزارش كار اين كميته به اطالع همگان رسيد

هاي  اما كميته مجلس شوراي اسالمي نيز در اين خصوص اقدامات جدي و بررسي
جانبه به عمل آورد تا جايي كه از طريقي به اطالع هيات رسيد كه فردي كه مورد  همه

رياست مجلس شوراي . ت بيان كندآزار جنسي قرار گرفته آماده است ماجرا را براي هيا
اي دستور دادند با تمهيداتي به دفتر خودشان  مسألهاسالمي به محض اطالع از چنين 

اين جلسه با حضور رئيس دفتر رياست مجلس . وگو نمايند دعوت و هيات با وي گفت
و حتي دو تن از نمايندگان غير عضو كميته، آقايان كاتوزيان و مطهري تشكيل شد و 

 براي همه حضار در جلسه آشكار شد كه مادر آن جوان بر اثر كثرت شايعات كامال
دچار نوعي توهم شده و هيچگونه آزار جنسي متوجه آن فرد نشده و خود وي نيز قائل 

  .بود كه مادرش درگير يك توهم ذهني است
هاي ديگري داشته و هيات دبيرخانه شوراي عالي نيز  همچنين اعضاي كميته بررسي

قضاييه و   ين خصوص به تفصيل بررسي كرده و نتايج هر سه كميته مجلس، قوهدر ا
شود ضمن  دبيرخانه شوراي عالي دقيقا منطبق بر هم بوده و آن اينكه اعالم مي
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جانبه انجام شده به هيچ موردي از آزار جنسي نرسيده و آن را قويا  هاي همه بررسي
  .نماييم تكذيب مي

آمده از زندان اوين طي بازديدهاي هيات از بندهاي هاي به عمل  در بررسي -4 
مختلف چه زندانيان ميداني اغتشاشات و چه زندانيان غيرميداني هيچ گونه شواهدي 

ها  گونه كه در همه مالقات دال بر شكنجه و آزارهاي جسمي ديده نشده است، اما همان
زندانيان تبيين شد ضروري است در خصوص   با مسئوالن قضايي از جانب هيات

تر تعيين تكليف شود و آنان در روند دادرسي از همه حقوق خود  مانده هرچه سريع باقي
  .مبتني بر قانون برخوردار باشند

كميته ضمن دفاع از كليت نيروي انتظامي و قدرشناسي از زحمات پرسنل  -5 
هايي از برخوردهاي نامناسب  پرتالش نيرو در صيانت از امنيت شهروندان گزارش
در اين خصوص الزم است . برخي از افراد نيروي انتظامي دريافت نموده است

هاي نظارت و بازرسي در اين نيرو تقويت شود و از رفتارهاي غيرمسئوالنه  سيستم
همچنين الزم است نيروي انتظامي از ابزارهاي مناسب جهت برخورد با . جلوگيري شود

اي جاني و مالي گردد كه در اين ه اغتشاشات برخوردار شود كه سبب كاهش خسارت
خصوص نياز است دولت و مجلس تمهيداتي را جهت تامين بودجه و تقويت نيروي 

  .انتظامي بينديشند
ها اداره شود و  ها بايد زيرنظر سازمان زندان كند تمامي بازداشتگاه مي تأكيدكميته 

باشد، لذا دراين ها  ها پاسخگوي شرايط زندان اين سازمان موظف است در تمامي زمينه
قضايي ضمن بررسي همه جانبه بايد دستورات قاطعي صادر   خصوص مديريت دستگاه

ها وجود دارد كه  شود كه هنوز هم برخي ديگر از بازداشتگاه لذا كميته يادآور مي. نمايد
  .ها و استانداردسازي آنها اقدام شود تر بايد نسبت به نظارت بر آن هرچه سريع

ها در خصوص  رساني به موقع به خانواده عدم اطالع متأسفانهاست كميته قائل  -7 
ها موجب سردرگمي، گسترش شايعات و ناامني رواني جامعه شده بود، لذا  دستگيري

امنيتي و قضايي در  رساني به خانواده زندانيان توسط نيروي انتظامي،  الزم است اطالع
يد در ساعات مناسب كه موجب چنين دستگيري افراد با هم. اسرع وقت صورت پذيرد
  .ها نشود صورت پذيرد سلب امنيت رواني خانواده

كميته معتقد است يكي از نكات مهم براي پيشگيري چنين حوادثي اتخاذ  - 8
بينانه و طراحي روندهايي است كه موجب تكرار چنين وقايعي نشود و  وكارهاي واقع ساز
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ربط به شكل  هاي ذي مقامات دستگاه به عنوان پيشنهاد مشخص بايد زيرنظر باالترين
. ها بازديد به عمل آمده و اشكاالت گوشزد شود ها و زندان اي و مرتب از بازداشتگاه نوبه

ها تدوين شود چنانچه امور نيازمند  همچنين الزم است ضوابطي يكسان براي همه زندان
  .را دارد ترديد مجلس شوراي اسالمي آمادگي همكاري كامل گذاري باشد، بي قانون

كه كميته مجلس شوراي اسالمي با هدف دفاع از حقوق مردم ضمن  كالم آخر آن
به تهيه و ارائه يك  صرفاًبررسي همه جانبه حوادث پس از انتخابات وقت خود را 

گزارش سپري ننمود، بلكه از نخستين روز ماموريت يافتن از ناحيه رياست محترم 
شدگان و  و مالقات با مسئولين، بازداشتمجلس شوراي اسالمي با جلسات مستمر 

هاي آنان به اصالح مسير پرداخت و در اين خصوص برخي از اعضاي كميته  خانواده
ها صرف  دهها ساعت وقت جهت پيگيري امور مربوط به پاسخگويي به مردم و خانواده

رساني دقيقي جهت ارائه  نمودند، و از طرف ديگري در حالي كه استراتژي اطالع
عات دقيق و شفاف و به موقع براي مردم عزيزمان وجود نداشت اين كميته تالش اطال

  .كرد تا حدودي اين خال را نيز جبران نمايد
نمود كه ماموريت اين كميته  تأكيداما در فراز آخر اين گزارش بايد بر اين دو نكته 

افتاد و اين بدان مفهوم كه حوادثي پس از انتخابات اتفاق . بررسي از نوع معلول بود
هاي پديد آمده در ذيل اين حوادث در راستاي  ها و كژي كميته در خصوص بدرفتاري

وظايف نمايندگي و به عنوان دفاع از حقوق شهروندي وارد عمل شده است و طبيعتا 
ها را هموار و انگيزه  ات مقام معظم رهبري مسير اين پيگيريتأكيددستورات، بيانات و 
مرار جدي اقدامات خود مضاعف نمود اما آنچه بايد مورد توجه اين كميته را در است

قرار گيرد آن است كه از علل اصلي پديد آمدن اين حوادث نبايد غافل ماند و از جمله 
القاي يك دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات رياست جمهوري و رفتارهاي 

هاي قانوني  چارچوبغيرقانوني كه سبب ايجاد اين حوادث شد و اگر همگان براساس 
نمودند و اگر دو كانديداي رياست جمهوري دست به  مسير خود را طي مي

پرداختند امروز شاهد اين گونه  شكني، تحريك احساسات و عواطف مردم نمي قانون
حوادث تلخ نبوديم كه سبب هتك حرمت نظام مقدس جمهوري اسالمي و تضييع 

ترديد  بي. هاي راي شود پاي صندوقميليوني مردم در  40سنگ حضور  فرصت گران
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آنان بايد پاسخگو باشند و دستگاه قضايي در خصوص اين گونه رفتارهاي مجرمانه 
  ».اعتنا باشد نبايد بي

در نهايت بايد به بيانات رهبر معظم انقالب اشاره نماييم  كه ايشان به سناريوي 
وجه كنيد كه اين مسائل ت« : جريان فتنه در اتهام زني به نظام اسالمي اشاره كردند

ى اصلى نبايد  حادثه. ى اصلى بعد از انتخابات خلط شود هيچكدام نبايد با مسئله
اى آنچه را كه بعد از انتخابات اتفاق افتاد،  يك عده. الشعاع اين حوادث قرار بگيرد تحت

 آن ظلمى كه به مردم شد، آن ظلمى كه به نظام اسالمى شد، آن هتكى كه از آبروى نظام
ى بعضى انجام گرفت، اينها همه را نديده ميگيرند، فرضاً  در مقابل ملتها به وسيله

ى اصلى دوران بعد  ى كوى را قضيه ى فالن حادثه را، زندان كهريزك را، يا قضيه مسئله
ى اصلى،  مسئله. از انتخابات تا امروز قلمداد ميكنند؛ اين خودش يك ظلم ديگر است

ى اصلى اين است كه مردم در يك حركت عظيمى، در  همسئل. ى ديگرى است مسئله
نظيرى حضور پيدا كردند و اين رأى باال را توى  يك انتخابات پرشورِ خوبِ كم

هشتاد و پنج درصد شوخى است؟ اين انتخابات، نظام را كه در اين . صندوقها ريختند
ى و امنيتى درپى پيشرفتهاى اقتصادى و علمى و سياس يكى دو سال اخير همين طور پى

ى عالى از امتياز و آبرو قرار  المللى براى خودش كسب كرده بود، در يك مرحله و بين
ميدهد، بعد ناگهان مشاهده ميكنيم يك حركتى صورت ميگيرد براى نابود كردن اين 

  1».ى اصلى اين است مسئله! ى افتخارآميز حادثه
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  مهشتفصل 
  ؛ تقابل فتنه با اسالمقدسروز 

هاي غربي از  ها و سخنراني و همچنين رسانه ران فتنه و حاميانشان با صدور بيانيهس
د روز باقي مانده به سالگرد روز جهاني قدس ـع تبليغاتي در چنـم وسيـق حجـطري

رژيم اشغالگر  قصد داشتند فلسفه وجودي روز قدس كه مبارزه با) 1388شهريور  27(
اهللا در  ا و انگليس است را تغيير داده و از اين يوماستكبار جهاني و آمريك صهيونيستي و

  .گيري كنند جهت ادامه اغتشاشات پس از انتخابات بهره
گران در صادر نمود و تلويحا خواستار حضور فتنه ايهحزب اعتمادملي  بياني
خواستار ) ره(اين حزب با سو استفاده از يكي از بيانات امام. راهپيمايي روز قدس شد

  :اري جريان فتنه از اين روز بر عليه نظام شدبردبهره
چند روز پس از صدور اين پيام تاريخي در سخنراني مهمي در ) ره(امام خميني«

هاي دين  در شهر قم با تكيه بر آموزه 1358مرداد  25مختلف مردم به تاريخ  جمع اقشار
دشمني با ظالم  مبني بر ضرورت) ع(طالب ابي ويژه وصيت اميرالمؤمنين علي بن به اسالم

: يك روز جهاني است، فرمود» روز قدس«بر اين كه  تأكيداز مظلوم و با  و حمايت
نيست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفين  روز قدس روزي«

است كه بايد مستضعفين مجهز بشوند در مقابل مستكبرين  روزي …با مستكبرين است
روز قدس روز اسالم است، روز قدس روزي  …. بمالند كو دماغ مستكبرين را به خا

 …. ممالك اسالمي اجرا بشود قوانين اسالم در و …است كه اسالم را بايد احيا كرد 
 …. است؛ روز حكومت اسالمي است روز قدس فقط روز فلسطين نيست، روز اسالم
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ر ممالك اسالمي توانند د نمي ها ها فهماند كه ديگر آن روزي است كه بايد به ابرقدرت
خداوند تبارك و  من از. روز قدس روز جدايي حق و باطل است …. پيشروي كنند

مستكبرين،  تعالي خواهانم كه غلبه بدهد اسالم را بر همه قشرهاي عالَم؛ بر همه
را در  و از خداي تبارك و تعالي خواهانم كه برادرهاي ما. مستضعفين را غلبه بدهد
 و در هر جايي از عالَم كه هستند، از دست مستكبرين و ازفلسطين، در جنوب لبنان 

  .دست چپاولگران نجات بدهد
وطنان فهيم و  ويژه هم خواهان جهان به حزب اعتماد ملي از همه مسلمانان و عدالت

براي روز ) ره(خواهد كه با تأمل در محتواي عميق و ارزشمند پيام امام راحل مي شريف
دن به مبارزه با استكبار و ظلم و ستم و احياي اسالم و راستاي عينيت بخشي قدس، در

قوانين اسالم در ممالك اسالمي بكوشند و اجازه ندهند كه مراسم اين روز  اجراي
  1»از محتوا تهي و به آييني دولتي و حكومتي مبدل شود بزرگ و حماسي

و مقام معظم رهبري با درايت و تيزبيني خويش اين موضوع را پيش بيني نموده 
معظم له  در نماز جمعه . نسبت به سوءاستفاده از روز جهاني قدس هشدار داند

ترين يادگارهاى  روز قدس يكى از برجسته«: در خصوص روز قدس فرمودند 20/6/88
ى دلبستگى انقالب و دلبستگى ملت ما به ماجراى قدس شريف  امام عزيز ماست؛ نشانه

اين نام را ما توانستيم هر سال در دنيا به بركت روز قدس، . و ماجراى فلسطين است
خيلى از حكومتها و خيلى از سياستها ميخواستند، مايل بودند، تالش . زنده نگه داريم

اگر تالش جمهورى . ى فلسطين فراموش شود كردند، پول خرج كردند كه مسئله
 ى اين سياست اسالمى نبود، اگر ايستادگى جمهورى اسالمى با تمام قوا در مقابله

ى فلسطين را بتدريج به زاويه بكشانند؛  آلود نبود، بعيد نبود كه بتوانند مسئله خباثت
االن هم خود دستگاه استكبار و خود صهيونيستهاى خبيث معترفند، . اصالً فراموش كنند

معتقدند و ناراحتند از اينكه جمهورى اسالمى پرچم فلسطين را برافراشته است و 
ى فلسطين را از دور      هائى كه ميخواهند انجام بدهند، مسئله نميگذارد كه با سازشكارى

امسال هم به توفيق . روز قدس، روز زنده كردن اين ياد و اين نام است. خارج كنند
ى شهرستانها روز قدس را      الهى، به هدايت الهى، ملت عظيم ما در تهران و در همه
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كشورهاى ديگر هم بسيارى از  در. گرامى خواهند داشت، راهپيمائى خواهند كرد
ى      روز قدس، روز متعلق به مسئله. مسلمانان در روز قدس از ملت ايران تبعيت ميكنند
مراقب باشيد در روز قدس كسانى . قدس است و ضمناً مظهر وحدت ملت ايران است

تفرقه  با. از تفرقه بايد ترسيد. نخواهند از اين اجتماعات براى ايجاد تفرقه استفاده كنند
آن وقتى ملت ايران ميتواند پرچم . تفرقه نبايد به وجود بيايد. بايد مقابله و معارضه كرد

در طول اين سالها سعى كردند اين را هم . قدس را با افتخار بلند كند كه يكپارچه باشد
  ».شاءاللَّه بعداً هم نخواهند توانست     به هم بزنند، اما بحمداللَّه نتوانستند؛ ان

 
  ور فتنه گران در راهپيمايي قدسحض

در گوشه و كنار ، 1388سال در روز قدس علي رغم حضور ميليوني مردم در راهپيمايي 
تهران افرادي در جهت خالف شعارهاي ضد استكباري و ضد صهيونيستي اقدام به 
شعار دادن كردند اگرچه اين تعداد در برابر تظاهرات چند ميليوني مردم در روز قدس 

  .محسوب نمي شوندعددي 
. »موسوي دستگير بشه، ايران قيامت مي شه«:شعرهاي آنها چنين بود هاييخبر

» .ما اهل كوفه نيستيم، پول بگيريم بيايستيم«. »كروبي دستگير بشه، ايران قيامت مي شه«
كروبي بت » «نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران» «.منتظري زنده باد، صانعي پاينده باد«

روحاني واقعي، « ،»كروبي با غيرت صداي خشم ملت«، »بزرگ را بشكن شكن، بت
به غير از شعارهاي عرضه شده » شعار ملت ما، مرگ بر روسيه«، »منتظري، صانعي

  .شعارهاي تندتري هم وجود داشت كه از ذكر آن خودداري شد
تعدادي از آقايان سبزپوش طرفدار موسوي كه با كف و سوت قصد اخالل در 

ب آشاميدني نيز حمل  هاي آ هاي خود بطري ايي عظيم مردم را داشتند، در دستراهپيم
بودند كه حداقل   احياناً اينان فراموش كرده. ردندكميو در مواردي آشكار روزه خواري 

  . براي ظاهرسازي، روزه خواري خود را پنهان كنند
  

  واكنش مردم به فتنه گران
هاي سبز پوشانده و با كف و  با پارچه جمعي از طرفداران موسوي صورت خود را

اي از اوقات درگيري  سوت و هو كردن در حال پيمودن مسير خيابان انقالب و در پاره
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كنندگان در اين  با راهپيمايان و نيروي انتظامي بودند كه سرانجام سيل خروشان شركت
مرگ بر "، "ق مرگ بر مناف"راهپيمايي با حلقه زدن دور اين افراد و سر دادن شعارهاي 

آنها را مشايعت كرده و در نهايت در چهارراه كالج، خيابان قدس، ... و  "خوار  جيره
هاي منتهي به خيابان انقالب و خيابان آزادي آنان را به  خيابان فلسطين و ساير خيابان

  . بيرون از مسيرهاي راهپيمايي هدايت كردند
آميز و با استفاده از چوب پرچم  يكاين افراد كه در طول اين مسير با شعارهاي تحر

قصد درگيري با مردم و اخالل در روند راهپيمايي داشتند، با تيزبيني مردم و بدون 
  . درگيري به بيرون از مسير راهپيمايي هدايت و در نهايت متفرق شدند

هاي صريح و سريع مردم به خاتمي، كروبي و موسوي كه در پاسخ به  اعتراض
افراد مبني بر استفاده ابزاري از روز قدس به منظور پيگيري مطالبات اظهارات اخير اين 

گرفت، موجب شد كه جملگي صحنه را ترك  سياسي جريان متبوعشان صورت مي
  . كرده و عطاي حضور را به لقاي حفظ تتمه آبرو ببخشند

ميرحسين موسوي در حالي كه قصد حركت در خيابان انقالب به سمت چهارراه 
اشت؛ با ممانت مردم و جمع كثيري از راهپيمايان روز قدس در تهران وليعصر را د

  . روبرو شد
شعارهاي مرگ بر «راهپيمايان هنگام ديدن خودروي حامل موسوي با سر دادن 

اعتراض خود را نسبت به ... و شعار مرگ بر » مرگ بر ضد واليت فقيه«و » منافق
داده و مانع از حضور وي در عملكرد وي در حوادث اخير پس از انتخابات نشان 

  . صفوف بهم فشرده خود شدند
آمدن از خودروي  محمد خاتمي نيز كه قصد داشت در حوالي دانشگاه تهران با پائين

خود به جمع راهپيمايان بپيوندند، پس از پايين آمدن از خودرو با خشم مردم 
، "يت فقيه مرگ بر ضد وال"كننده در اين راهپيمايي روبه شد كه شعارهاي  شركت

  . كردند را روانه وي مي... و مرگ بر  "منافق برو بيرون "، "مرگ بر منافق "
كروبي نيز كه سعي داشت از حوالي ساختمان متعلق به روزنامه اعتماد ملي واقع در  

خان زند به راهپيمايان بپيوندد با شعارهايي از جنس همان شعارهاي مردم  خيابان كريم
...) مرگ بر منافق و مرگ بر ضدواليت فقيه و مرگ بر (و موسوي  در واكنش به خاتمي

  . و در اثر اعتراض مردم مجبور به ترك صحنه شدمواجه 
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  بازتاب راهپيمايي
ي خارجي در بخش هاي مختلف خبري روز جمعه خود، راهپيمايي گسترده هارسانه

ه، رويترز، خبرگزاري هاي فرانس.مردم ايران در روز جهاني را پوشش خبري دادند
 ،»سي.بي.بي«آسوشيتدپرس، آلمان، ايتاليا و همچنين شبكه هاي تلويزيوني فرانسه، 

هاي خود از تهران اعالم كردند كه هزاران تن از مردم پايتخت در گزارش» ان.ان.سي«
هاي شهر در حمايت ازمردم فلسطين و محكوم كردن رژيم صهيونيستي در خيابان

  .راهپيمايي كردند
ي بيگانه در پوشش خبري اين رخداد مهم كامال هارسانهر اين ميان شيطنت البته د
از جمله شبكه تلويزيوني العربيه وابسته به دولت عربستان سعودي از وقوع . آشكار بود

تير اندازي در جريان راهپيمايي مردم قم خبر داد كه بالفاصله از سوي مقامات رسمي 
عاون سياسي و امنيتي استان قم در رد اين احمد حاجي زاده م.كشورمان تكذيب شد

كرد كه هيچ گزارشي مبني بر تيراندازي دراين  تأكيدتبليغات منفي رسانه اي العربيه 
راهپيمايي به مسووالن امر نرسيده و اين گونه جوسازي ها با هدف ايجاد تفرقه در ميان 

  .صفوف راهپيمايان روز جهاني قدس صورت مي گيرد
در بازتاب راهپيمايي امروز به مناسبت روز قدس در ايران اعالم خبرگزاري آلمان 

كرد، صدها هزار ايراني به رسم هر سال روز جمعه به حمايت از مردم فلسطين به 
  .خيابانها ريختند

به گزارش خبرگزاري آلمان، در راهپيمايي امروز مردم تهران و تمام شهرهاي ايران 
براساس .ه با مردم فلسطين به شدت انتقاد كردندازسياستهاي رژيم صهيونيستي در رابط

) 1358( 1979اين گزارش، آيت اهللا خميني رهبر فقيد جمهوري اسالمي ايران در سال 
آخرين جمعه ماه مبارك رمضان را براي حمايت از مردم فلسطين روز قدس نامگذاري 

مات رژيم كرد و از آن سال تا كنون هر ساله مردم ايران بر عليه سياستهاو اقدا
  .ندكميصهيونيستي نسبت به مردم فلسطين تظاهرات 

هاي بيگانه كه تبليغ بسياري براي حضور فتنه  سي فارسي و ساير رسانه بي سايت بي
هاي خود  شهريور به دنبال درو كردن كاشته 27گران در روز قدس داشتند، از صبح روز 

اري اين راهپيمايي با استفاده در جهت سوءاستفاده از روز قدس و اخالل در روند برگز
مرگ بر "از طرفداران موسوي بودند كه به واسطه حضور گسترده مردم و فريادهاي 
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مرگ بر مزدور "  ،"مرگ بر منافق"، "مرگ بر اسرائيل"، "مرگ بر انگليس"، "آمريكا
هاي وابسته به جريان  البته فعاليت همسوي برخي رسانه. بست خوردند به بن "آمريكايي

هاي بيگانه به حدي بود كه  هاي اين رسانه م خرداد داخل كشور در جهت سياستدو
، لينك ثابت سايت  سي فارسي عالوه بر نقل برخي اخبار به نقل از اين رسانه بي بي

  . مذكور را نيز در صفحه خود قرار داده بود
  

  شعارهاي ساختارشكنانه فتنه گران 
آنها درصدد . راه با خشونت و ويرانگري بودرفتار آشوبگران در بعد از انتخابات هم

بودند با عمق بخشيدن به حركات تخريبي خود از طريق درگير شدن با نيروهاي 
ي مزدور صهيونيسم جهاني را به هارسانهانتظامي و وارد كردن آنها به مقابله، توجه 

روز در . خود جلب كنند تا هم نظام تحت فشار قرارگيرد و هم از آنها حمايت شود
قدس هم آنها به سبك گذشته عمل كردند اما با عصبانيتي بيشتر زيرا با چشمان خود 

ها سرازير ديدند كه چه جمعيت عظيمي براي دفاع از ملت مظلوم فلسطين به خيابان
پس از نماز جمعه اي كه به امامت هاشمي برگزار شد و آنها با رفتار عجيب و . شده اند

ودند و توانستند خودي، نشان دهند، فرصتي براي ابراز غريب خود را مضحكه كرده ب
ردند با تبليغات داخلي و خارجي كه كميآنها گمان . وجود پيدا نكردند تا روز قدس

انند جمعيت زيادي را در توميي بيگانه را جلب نموده اند، هارسانهند و حمايت كرده
كس خواسته آنها بود لذا آنها روزقدس به خيابان ها بياورند، اما آنچه اتفاق افتاد ع

هاي ترجيح دادند براي اينكه جمعيت اندك خود را پر تعداد نشان دهند، به دسته
كوچك تقسيم شوند و در اطراف محيط اقامه نماز به شكل پراكنده اقدام به خودنمايي 

شد حدس زد اين بود كه برخي از آنها با آنچه كه با ديدن چهره هاي آنها مي. كنند
  . تن پول در سازماندهي آنها شركت كرده اندگرف

برخي از ساده لوحان تا پيش از روز قدس، وابستگي حركت سبز به بيگانگان را 
اما در روز قدس مالحظه . ردندكميردند و آنها را با خاستگاه داخلي تحليلي كمينفي 

داشت و  شد كه آنها شعارهايي سردادند كه رضايت بيگانگان و دشمنان را به دنبال
ي خود را به شكل دربست در اختيار آشوبگران قرار هارسانهدشمنان نيز به همين خاطر 

چنانچه درخصوص وابستگي آشوبگران به دشمنان و اجانب شكي وجود داشته . دادند
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ي رژيم صهيونيستي هارسانهكه توسط »  نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران«باشد با شعار 
آشوبگران نيز اين شعار را سردادند، اين شك برطرف خواهد شد با و ! توصيه شده بود

و فراخواني به منظور تجمع و  هابدر برخي از ش» اهللا اكبر«ديدن سردادن شعار 
ي بيگانه انجام مي شود و در داخل هم بعضي به آن عمل هارسانهتخريب كه توسط 

ناديده گرفت و  توان دست و نقش دشمن در اين خصوص رانند، چگونه ميكمي
  .وابستگي آشوب طلبان به دشمن را انكار كرد

ميرحسين موسوي در نخستين اظهارنظر پس از راهپيمايي روز قدس كه تعداد 
اندكي به بهانه حمايت از موسوي وارد صحنه شدند و برخالف راهپيمايان چند ميليوني 

وادث پس از شعارهاي نامتعارف و ضد انقالبي سرمي دادند آن را نقطه عطف ح
كه مردم ايران انتخاب كرده اند ! »حيات جديدي«انتخابات خواند كه نشان مي دهد 

  . گذرا نيست
  :اين روز گفت هخود به تاريخ دربار 13 بيانيه شماره او در 

راهپيمايي روز قدس امسال در روند حوادث چند ماه گذشته بدون ترديد يك نقطه «
مبارك از آنچه در اين مناسبت اتفاق افتاد انتظار نتايجي بسيار . شود عطف محسوب مي

لي عام و دستاوردي صرود كه مختص به يك سليقه و يك گرايش نيست، بلكه ف مي
براي تمام كساني است كه در اين سرزمين ريشه دارند، حتي اگر برخي از آنها به خاطر 

  1».س كنندهاي نادرست اينك و امروز نتوانند اين نعمت و رحمت را لم پيشداوري
با راهپيمايي هاي سال هاي گذشته  88جالب آن است كه تفاوت راهپيمايي سال 

تنها سرداده شدن شعارهاي ضد انقالبي بود و احتماال موسوي نيز همين نكته را نقطه 
  !انستدميعطف 

او همچنين در ديدار با اعضاي فراكسيون اقليت مجلس به شبكه ساخته شده توسط 
 :رد و گفتحاميانش اشاره ك

اي داده نشد، ولي اين حضور عظيم در  براي نمونه براي روز قدس هيچ اطالعيه«
پيمايي روز قدس را شاهد بوديم و اين در شرايطي بود كه با تهديدات انجام گرفته و  راه

ها از حضور  حوادثي كه در طول سه ماه گذشته اتفاق افتاده بود بسياري از خانواده
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هايي كه داشتند جلوگيري كرده بودند، و اين به  ان به دليل نگرانيفرزندانشان در خياب
  1».جز نتيجه و اثر اين شبكه نبود

در روز قدس توسط حاميان موسوي  كه ايهشعارهاي ساختارشكنان يك يك اما
  .گران نشستمطرح شد ننگي بود كه بر پيشاني فتنه

نگوي حزب حدود يك ماه پس از راهپيمايي روز قدس، حسين مرعشي سخ
: كارگزاران درخصوص شعارهايي كه طرفداران موسوي در روز قدس سر دادند گفت

كنم  تأكيدسردادن اين شعارها برگرفته از احساسات معترضين است البته من بايد به آنها «
وي از سبزها خواست تا . كه ادامه اين مهم شايد منجر به شكست جنبش سبز شود

  ».موسوي حركت كنند» مانيفست«ند و همراه و هم گام با عصبانيت خودشان را كنترل كن
هدايت جريان سبز از دستان رهبران : حسين كاشفي سخنگوي حزب مشاركت گفت

آن خارج شده است و اين مهم باعث شد كه در تجمعات شاهد سردادن شعارهاي 
  نامربوط باشيم

و اعتراض مدني اگر با حضور انتقادي « :مهر هشدار دادند 23موسوي و خاتمي در 
مقابله شود و اگر تريبون هاي رسمي به دروغگويي، اهانت و ناروايي ادامه » مردم«

  ».خواهند برد سؤالدهند، جريان هايي پديد خواهند آمد كه اصل نظام و انقالب را زير 
در خصوص » كلمه«مهرماه در گفت وگو با سايت  27ميرحسين موسوي در تاريخ 

هنگامي كه مسئله بحران و مشكل در كشور قبول نشود،  تا« :بحث وحدت ملي گفت
به حساب » مردم«اغتشاشگر ناميده شوند، تا موقعي كه » مردم«تا هنگامي كه اكثريت 

براي تعيين سرنوشت شان قبول نشود، راه حل » مردم«تا موقعي كه حق ... نيايند و 
  ».جامعي براي اين مشكل پيدا نخواهد شد

اركنان روزنامه كلمه سبز در تاريخ اول آبان در ارتباط با موسوي در ديدار با ك
شعارهاي افراطي ناشي از عصبانيت «:ي كه طرفداران وي سر مي دهند گفتيشعارها
به نفع همه است كه شعارهايي متناسب با ظرفيت كشور طرح كنيم و از طرح . است

  ».شعارهاي تند و غير منطبق با وضعيت كشور بپرهيزيم
» مردم«اشاره كرد كه سران فتنه طي مدت پس از انتخابات به كرات از واژه  البته بايد

استفاده كردند و در تمام اين مدت مرادشان از مردم هواداراني است كه با اقدامات ضد 
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جدي و بي پاسخ باقي  سؤالدر اين ميان يك . انقالبي درصدد ساختارشكني بودند
و بسيار قليل را كه مجري عوامل دشمنان  چرا اين آقايان يك جمع اندك. مانده بود

نظام هستند مردم مي دانند، اما ميليون ها انساني كه بارها حمايتشان را از انقالب، نظام 
اگر افراد مورد نظر آنها مردمند پس اين جماعت . و رهبري اعالم كرده اند نمي بينند

نند كه كميمان مهمتر از همه اينكه اين آقايان گ. ده ميليوني كي هستند چند
نند، كار از اين حرف ها گذشته، آنها پشت سر اين كميساختارشكنان از آنها حمايت 

اند و عنانشان در اختيار ضدانقالب است چنانچه اين آقايان سه نفر سنگر گرفته
شان را با ساختارشكنان روشن نكنند در آينده نه چندان دور رسواي مشي در تكليف

  .ند شدپيش گرفته شده خواه
اعالم كردند، صدتن از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در  هارسانهپس از مدتي 

ي پس از انتخابات و نقش مير حسين موسوي در تحريك هابپي اغتشاش ها و آشو
  .آشوبگران و عدم تسليم وي به رأي مردم و رأي قانون به دادگاه شكايت كردند

  
  بازتاب در جهان اسالم

ي هابشه بيداري اسالمي بازتايان و عدول  مدعيان خط امام از اندشعارهاي فتنه گر
شايد توجه به . نامناسبي در جهان اسالم و ميان عالقه مندان به انقالب اسالمي داشت

دبيركل حزب اهللا لبنان در پيامي به . سخنان سيدحسن نصراهللا در اين ميان راهگشا باشد
شعار نه غزه، نه لبنان اثر منفي زيادي «:تحوادث پس از انتخابات ايران اشاره و گف

هاي غربي اين شعار را براي ايجاد ذهنيت منفي  ها و ماهواره داشته بويژه كه رسانه
  »دهند پوشش مي

بعد از انتخابات در ايران اتفاقات ناگواري افتاد كه موجب «:او همچنين ادامه داد
كردند  تماس گرفته و گريه مي دل و عزاي ما شد و بسياري افراد از سراسر جهان خون 

  »دانيم چون ما هويت خودمان را با هويت نظام جمهوري اسالمي يكسان مي
مقام معظم . مسئله بازتاب فتنه پس از انتخابات البته ابعاد گسترده تري نيز داشت

در بلواهاى بعد از انتخابات، مسلمانان كشورهاى «: رهبري در اين باره مي فرمايند
ى نگران بودند؛ پيغام ميدادند به آشنايان خودشان در اينجا، كه در ايران مختلف اسالم

تر از اين      چه خبر است؟ اينها ميگفتند ناراحت نباشيد، نترسيد، جمهورى اسالمى قوى
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ى      همه. يك حكومت اينجورى است؛ دشمنانش آنهايند، دوستانش اينهايند. حرفهاست
ى مظلومان با او موافقند؛ ملت فلسطين طرفدار      ند، همهبدها و شمرهاى عالم با او دشمن

بله، دولت آمريكا هم مخالفش است، . اوست، ملتهاى عربىِ مقاوم طرفدار او هستند
ها      ى خباثت انگليسى     سابقه -دولت انگليس هم كه خباثت دويست ساله در ايران دارد 

اين مخالفتها كسى را به وحشت  .با او مخالف است -در ايران، دويست ساله است 
اما يك دولتى بعكس است؛ طرفدارش عبارتند از دزدها و غارتگرها و . اندازد     نمى

مستكبرين و زورگويان عالم، مخالفينش عبارتند از ملت خودش يا ملتهاى مؤمن و 
ت جمهورى اسالمى تا امروز مخالفينى داشته اس. ى ننگ است     ملتهاى مظلوم؛ اين مايه

از آن قبيل مخالفين؛ دزدهاى عالم، غارتگرهاى عالم، مستكبرين عالم؛ اينهايند كه با 
جمهورى اسالمى مخالفند؛ اينهايند كه در مجامع جهانى سعى ميكنند با جمهورى 

هاى مردم، دولتهاى مستقل،      اسالمى مقابله و مخالفت كنند؛ اما آحاد مردم، توده
به . اند     تها، ملتهاى مظلوم، اينها موافق با جمهورى اسالمىسياستمداران منفك از آن قدر

به هر حال . ى تسليم به دشمن نشان داد     خاطر ترس از اينگونه مخالفتها، نبايد چهره
 1».نسل جوان ما بايستى هشيار باشد
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  فصل نهم
  
  آمريكا حمايت ازآبان؛ 13

باشكوه برگزار شد و نيروهاي موسوم به روز قدس كه بسيار  پس از راهپيمايي و مراسم
امواج خروشان اقيانوس ملت نتوانستند خودي نشان  جنبش سبز به واسطه گم شدن در

آبان بودند تا شايد جنبش سبز بتواند  13فرارسيدن روز  دهند، آمريكايي ها در انتظار
. ازدكورسوي اميدي را براي آمريكايي ها روشن س فضاحت روز قدس را جبران كند و

: ه برخوردار استمؤلفانقالب اسالمي از سه  خط سير آمريكايي ها در مواجهه جديد با
اين خط سير را از انتخابات . آمريكايي ها جنبش سبز ،جنگ نرم، فروپاشي از درون

حوادث پس از انتخابات به روز قدس و  دهم رياست جمهوري آغاز كردند و با عبور از
زودهنگام سبزها، سردمداري بخش  تبليغات. سيدندآبان ر 13پس از آن به روز 

تنفرزدايي نسبت به آمريكا و تقويت  دانشجويي براي حركت سبزها در اين روز، حداقل
ايام توسط آمريكايي ها تعقيب مي  جنبش سبز براي آينده از جمله نكاتي بود كه در اين

آموز و دانشجو  قشر دانش شد كه هوشياري مسئوالن نظام، انگيزه مردمي و آگاهي
  .برسند اجازه نداد آمريكا و جنبش سبز به اهدافشان

فروكش كردن  بعد ازجريان شكست خورده در انتخابات دهم رياست جمهوري 
كه به شدت حاميان فتنه سبز را با كاهش مواجه كرد، براي اميد بخشي كاذب  هابآشو

از هر بهانه  ،با نظام به اندك طرفداران خود جهت حفظ حضور آنها در صحنه مخالفت
برداري از حضور مردم رد تا به نوعي با مصادره ارزشهاي انقالب و بهرهكمياي استفاده 
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ي ملي وانقالبي، جريان فتنه را زنده و داراي طرفدار نشان هاتبه نفع خودشان در مناسب
مايي برگزراي جشن تولد براي سران فتنه، استفاده سوء از حضور مردم را راهپي. دهند

روز قدس و طرح شعارهاي هنجارشكني غرب پسند در آن، تمهيدات خاص براي 
سازي مراسم بازگشايي دانشگاهها، تبليغ گسترده براي بهره برداري سياسي از منحرف

مسابقه فوتبال دو تيم بزرگ پايتخت و اينك تبليغات پرحجم براي فتنه سازي در 
  .آبان از اين نمونه هاست 13مراسم 
شكل گيري بستر اجتماعي جريان فتنه بعد از انتخابات دهم رياست  ،ه هر حالاما ب
سبب شده تا  ،گيري مستمر از اين ظرفيتتالش گردانندگان آن جهت بهره ي ورجمهو
هاي ي مهم در تاريخ انقالب اسالمي كه همواره فرصتي براي تجلي انديشههاتمناسب

به فرصتي براي به صحنه آوردن باقي مانده   انقالبي و استكبار ستيزي مردم ايران است،
  .طرح شعارهاي جناحي تبديل شود عوامل ميداني فتنه جهت ابراز وجود و

هاي موجود در نحوه اداره اين حركت و ضعف در مديريت از سوي ديگر شكاف
ي غربي قرار هاتو قدر هارسانهصحنه باعث شده مديريت چنين حركتي در اختيار 

هاي انقالب و نظام اجتماعات در راستاي طرح شعارهاي مغاير با ارزش گرفته و از آن
  .ي مذكور استفاده شودهاتحتي مناسب

 ،آبان را همچون روز قدس 13هاي شكست خورده در انتخابات مناسبت دنامز
دانستند و سعي داشتند از اين مناسبت براي فشار فرصتي براي قدرت نمايي خياباني مي

ان به مذاكرات نشست مشترك كروبي و توميده نمايند در اين زمينه به حاكميت استفا
سايتهاي  1388آبان  13طي روزهاي منتهي به . اشاره كرد 24/7/88موسوي در تاريخ 

طرح شعارهاي متفاوت با  ،اينترنتي مرتبط با جريان فتنه  با فراخوان تهيه پوستر
ترده كارت و تراكت در دانشگاهها هاي روز مبارزه با استكبار جهاني توزيع گسشاخصه

  .اندريزي كردهرا برنامه ايگستردهو ميادين تهران فراخوان 
كه از طريق نواري ويديويي در  27/7/88موسوي در آخرين موضعگيري خود در 

  ».اعتراضها تا تن دادن به خواسته مردم ادامه مي يابد «كرد  تأكيدسايتها منتشر شده است 
است به رغم ادعاي افرادي نظير موسوي و خاتمي به عمل در البته شايان ذكر 

، )24/7/88مباحث مطرح شده در نشست مشترك روز جمعه  (چارچوب قانون اساسي 
  .ي خود در تحريكات اجتماعي هواداران بودهاتتوجه اصلي آنها معطوف به حفظ ظرفي
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  سير نزولي جنبش سبز 
يژه اي كه جنبش سبز به دشمن داشته از بررسي هم همين مقدار تحركات و خدمات و

به اين معنا كه . است، مشخص مي شود توانست تا حدي نظر دشمن را جلب كند
دشمن درخصوص توانمندي اين جنبش براي تأمين اهدافش ترديدهايي داشت و با 
گذشت زمان اين شك فزوني يافت زيرا حركت آن در مدتي كه ظهور پيدا كرد كامالً 

ي بر وضعيت آن از آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم تا مرور. نزولي بود
آبان اين نظر را  13بازگشايي دانشگاه ها و روز  ،اغتشاشات پس از انتخابات، روز قدس

  .ردكميتأييد 
سير نزولي اين جنبش و عملكرد ناموفق آن اختالف نظرهايي را نيز در بين صاحب 

تحليلگر امور » فالنيت الورت«.كرده استنظران و لزوماً مسئوالن آمريكايي ايجاد 
اوباما بايد «: شوراي امنيت ملي و وزارت خارجه آمريكا گفت» اي. آي.سي «خاورميانه 

آمريكا نبايد به . نتيجه انتخابات ايران را بپذيرد و با احمدي نژاد وارد گفت وگو شود
ت ايران را از خاطر حمايت از بخشي از جامعه مدني ايران، منافع گفت وگو با دول

بسيار بيشتر از حمايت از جامعه  ،دست بدهد، چرا كه منافع گفت وگو با احمدي نژاد
  ».مدني اين كشور است

آمريكا نبايد خود « :نيز اعالم كرد» كارنگي« مؤسسهاز كارشناسان » كريم سجادپور«
با ايران نيز را معطل و مشغول مخالفان دولت در ايران كند، اما در فرايند احتمالي آشتي 

از » .نبايد اين مخالفان را ناديده بگيرد و آب سردي را بر آتش نارضايتي آنان بريزد
شيوه مواجهه آمريكا با جنبش سبز معلوم مي شود افرادي كه به دولتمردان توصيه هايي 

رفتار كامالً احتياط آميز آمريكايي . دارند كم نيستند» سجادي«و » الورت«مانند توصيه 
قبال جنبش سبز نشان مي دهد آمريكايي ها در شرايط حاضر آنها را در حدي  ها در

  .نمي بيند كه از آنها به عنوان اهرم فشار هم استفاده كند
در فرآيندي شكل گرفت كه آمريكايي ها را در برخورد با جنبش 1388آبان  13

گام سبزها، سبز به نقطه صفر بازگرداند در اين فرايند اموري مانند تبليغات زودهن
سردمداري بخش دانشجويي، تنفرزدايي نسبت به آمريكا و تقويت جنبش سبز براي 
آينده نظر آمريكا را به خود جلب كرده بود كه تماماً در جهت مخالف خواست 

  .آمريكا تحقق يافت
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  !دعوت به اغتشاش در حمايت از شيطان بزرگ
آبان، ترجيح داد ماهيت ضد  13ميرحسين موسوي با صدور بيانيه اي به بهانه سالگرد 

تسخير النه « و محتواي آن در زمينه» روز ملي مبارزه با استكبار جهاني«آمريكايي 
وي به روال عملكرد چند ماه اخير خود از ابراز برائت و . را مسكوت بگذارد» جاسوسي

ي ظالمانه و استكباري شيطان بزرگ طفره رفت و اين در هاتانزجار نسبت به سياس
ماه فتنه بارها با ستايش  8ي است كه جفاكاري وي در حق كشور و نظام طي حال

با ... كساني چون اوباما، هيالري كلينتون، پل ولفويتز و. دولتمردان آمريكايي مواجه شد
نام بردن از موسوي، وي را مردي شجاع و الهام بخش خوانده و نسبت به تحركات 

  .ضدانقالبي او ابراز ذوق زدگي كردند
ميرحسين موسوي در آستانه سيزدهم  14بيانيه شماره «وسوي در بيانيه خود تحت م
ي اين روز تبعيد حضرت امام و كشتار دانش آموزان از هاتبا اشاره به مناسب» آبان

) تسخير جاسوسخانه شيطان بزرگ(درباره مناسبت اصلي اين روز ) سوي رژيم پهلوي
سيزده آبان بسيار گفته شده است،  مناسبت، درباره سومين«: به اين جمالت بسنده كرد

تا جايي كه بعيد است كمترين اطالعي از آن ماجرا ناگفته مانده باشد؛ از جمله آن كه 
ظاهراً اين دانشجويان بودند كه . در اين رويداد امام از دانشجويان مسلمان پيروي كرد

كه حركت آنان را دنبال خود را پيرو خط امام مي خواندند، اما در واقع اين امام بود 
قطعاً هيچ يك از رهبران و فرماندهان انقالب در شكل دادن به آنچه در اين روز . نمود

ردند بعد از چند روز حادثه كميحتي خود دانشجويان تصور . اتفاق افتاد نقشي نداشت
 ولي امام اين رويداد را پيگيري كرد و. تمام مي شود و به خانه هايشان باز مي گردند

  ».آن را انقالبي بزرگ تر از انقالب اول ناميد
وي هيچ اشاره اي به محتواي اين مناسبت بزرگ يعني فتح جاسوسخانه آمريكا و 
برمال شدن اسناد جاسوسي اعضاي گروهك هايي نظير نهضت آزادي، جبهه ملي، 

 كه با طراحي كودتا، غائله هاي مرزي، شايعه پراكني، منفي... جنبش خلق مسلمان و
بافي و سياه نمايي، جنگ رواني و مطبوعاتي و القاي اختالف ميان مسئوالن به جنگ 
نظام نوپاي اسالمي آمده بودند، نكرد و اين در حالي است كه اغلب گروهك هاي ياد 
 - شده، چه آنها كه اعضايشان در داخل كشور هستند و چه آنها كه از كشور گريختند

مشخصاً از اقدامات خيانت آميز و ...) ضا نوري زاده وكساني نظير ابراهيم يزدي و علير(
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ضدانقالبي موسوي طي چند ماه گذشته مكرراً حمايت كرده و حتي گروهك هايي نظير 
  .نهضت آزادي در ارتباط با ستادهاي انتخاباتي اصالح طلبان بوده اند

حضرت امام با اشاره به اسناد النه جاسوسي و مشخص شدن ماهيت گروهك هاي 
كه فتح النه  -نظير نهضت آزادي و دولت موقت برآمده از آن بود -افق شبه مذهبيمن

نمودند كه  تأكيدجاسوسي را انقالب دوم و بزرگ تر از انقالب اول توصيف كردند و 
  .اگر اينها سركار مانده بودند به اسالم سيلي مي زدند

آمريكايي روز ميرحسين موسوي در بيانيه خود پس از عبور از هويت و ماهيت ضد
آبان و در حالي كه متحدان حزبي وي در دولت اصالحات تا مرز تعطيلي تمام  13
اي پيش رفتند و خواستار سركشيدن جام زهر تسليم شدند، به ي هستههاتفعالي

سياست خارجي عزتمندانه امروز كشور حمله كرد و با ادعاي رفتارهاي افراط و 
نند و با كميبلندمدت مردم را به هيچ معامله  دولتمردان مصالح«: تفريطي مدعي شد

آنها نشان دادند حتي در تسليم شدن و . گشاده دستي از حقوق ملت عقب مي نشينند
  »(!)دكرنش كردن افراط گرن

حتي اگر با تالش دلسوزان، از واگذاري «وي آنگاه در تناقض با همين ادعا نوشت 
سته اي جلوگيري شود از عواقب افراط دستاوردهاي كشور در زمينه انرژي صلح آميز ه

و تفريط هاي دولتمردان ايمن نشده ايم زيرا رفتارهاي آنان زمينه را براي اجماع بين 
  ».المللي جهت اعمال تحريم ها و فشارهاي بيشتر به ملت ما فراهم كرده است

مانور تبليغاتي ميرحسين موسوي روي فشار جبهه غرب در حالي است كه برخي 
ياسي و اطالعاتي در آمريكا و اروپا اخيراً اعالم كرده اند بايد با تشديد فشار عناصر س

تبليغاتي و فضاي رواني عليه جمهوري اسالمي، به تقويت جريان معارض با نظام 
و با توجه به روشن بودن صورت مسئله آقاي موسوي بايد ! اسالمي در داخل پرداخت

وپهلو براي متهم كردن نظام چيست و توضيح دهد كه منظورش از جمالت مبهم و د
چرا جريان رسانه اي هماهنگ با غرب هم نظام را متهم به سازش و امتياز دادن به 

ند و هم در عين حال دفاع نظام از حقوق ملت و باج ندادن در اين زمينه كميبيگانگان 
  !!را حمل به ماجراجويي و تحميل هزينه براي كشور مي نمايد

و الاقل اشاره به ماهيت روز ملي مبارزه با  -» ائت از آمريكابر«حذف معنادار 
و به جاي آن تخطئه عملكرد عزتمندانه نظام در چالش هسته اي در حالي بود  -استكبار
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كه چند روز پيش از آن جفري فلتمن معاون وزير خارجه آمريكا و تعدادي از اعضاي 
برون رفت از بن بست هسته كنگره اين كشور در نشست مشتركي اعالم كردند براي 

اي، مجدداً حمات از اصالح طلبان در ايران را به عنوان جايگزين براي تحريم هاي 
موازي با اين پروژه، عناصر سياسي همسو با غرب . غيرمؤثر، در دستور كار قرار داده اند
را )! امتيازدهي و سماجت(» ماجراجويي«و » ضعف«در داخل، القاي دو محور متناقض 

  .پيش گرفته اند در
رد خود را سخنگوي جنبش سبز در كميهمان ايام بود كه كه تالش مخملباف 

خارج از كشور معرفي  كند با انتشار نامه اي خطاب به اوباما، از وي به خاطر تسخير 
آبان به عنوان روز آشتي  13النه جاسوسي در ايران عذرخواهي كرد و خواستار معرفي 

  .با آمريكا شد
آبان را به عنوان روز  13كنيم روز  ما به شما پيشنهاد مي«: نامه آمده است در اين

هاي مردم ايران و  چرا كه اكنون دست. هاي ايران و آمريكا اعالم كنيم دوستي ملت
اند و براي  آمريكا براي فشردن همديگر بيش از هر زمان به سوي يكديگر دراز شده

م و استبداد بيش از هر زمان به سزه با تروريخلع سالح جهان از خطر بمب اتمي و مبار
  ».ياري يكديگر نيازمندند

محسن مخملباف كه در انتخابات با صراحت از موسوي حمايت كرد و در فتنه پس 
از انتخابات در كنار محسن سازگارا به تحريك اغتشاشگران پرداخت، در اين نامه 

حمله به سفارت امريكا و  كنيم كه از سويي درك مي«: نويسد خطاب به اوباما مي
گروگانگيري كارمندان آن از سوي جوانان انقالبي ما ملت شما را عميقا رنجانده است و 

خواهيم و  فراموش كردن آن براي شما بسيار دشوار است، به سهم خود از شما عذر مي
  !».اميدواريم كه ما را ببخشيد

  
  اتخاذ مواضع متناقض

آبان، موضع گيريهاي رنگارنگ  13فتنه در مورد  نكته حائز اهميت در خصوص رفتار
تسخير النه جاسوسي و روز مبارزه با استكبار  مسألهتئوريسين هاي فتنه سبز درباره 

ان نقطه اوج آشكار شدن اين اختالف نظرهاي توميبود كه اين تناقضات را  جهاني
  . شتدرجه اي دانست كه از حمايت از انقالب دوم تا نفي آن نوسان دا 180
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در حالي كه ميردامادي عضو زنداني حزب مشاركت و از حاضرين در النه 
جاسوسي در نامه اي اعالم داشته كه از تسخير النه جاسوسي پشيمان نيست و صانعي 
در بيانيه اش از جنايات امريكا و انزجار از آن مي نويسد از آن سو شيخ ساده لوح 

« : ورد تسخير النه جاسوسي اعالم مي داردي در مسؤالدر جواب ) منتظري(مطرود امام 
وجود آورد كه هنوز  با آن عوارض منفي و حساسيت شديدي كه بين مردم آمريكا به

  »!آثار آن باقي است، معلوم شد كه كار درستي نبوده
در نامه اي خطاب به اوباما پيشنهاد مي دهد كه » محسن مخملباف« در شرايطي كه

در مقابل ! »ي ايران و آمريكا اعالم كنيمهاتروز دوستي ملآبان را به عنوان  13روز «
روز «: عطاءاهللا مهاجراني ديگر خارج نشين فتنه سبز در جواب مخملباف مي نويسد

سيزدهم آبان ماه بر خالف نظر برخي از سبز نماها، روز نرمش در برابر آمريكا و يا 
ود هيچ نيازي به حمايت اين جنبش در تداوم خ... حتي عذر خواهي از آمريكا نيست

  »!دولت آمريكا ندارد
به عنوان نمونه بخشي از سايتها و . در حوزه رفتار نيز اين تضادها مشهود است

آبان سخن مي گويند و در  13وبالگهاي فتنه گران از تسخير سفارت روسيه در روز 
گونه قطعاً اعمال هر«: مقابل سازمان مجاهدين با صدور بيانيه اي اعالم مي دارد

خشونت، از جمله تعرض به سفارتخانه هاي خارجي، مغاير با اهداف و مشي جنبش 
سبز ملت ايران است و طراحان و محركان و عوامل اينگونه عمليات، نه طرفدار 

  ».استقالل و آزادي، كه وابستگان به سلطه و استبداد هستند
  آبان 13اعالم حمايت گروهك تروريستي منافقين از فتنه در 

طلب و اغتشاشگر خواست تا در  اي از عناصر آشوب وهك منافقين در بيانيهگر
گروهك تروريستي رجوي در اين بيانيه . راهپيمايي انحرافي فردا نقشي فعال ايفا كنند

اند خواست تا با ساماندهي  همچنين از عوامل خود كه به تازگي از عراق به ايران آمده
آبان نقشي فعال در ايجاد درگيري و  13روز  مناسب و حضور در راهپيمايي انحرافي

  . 1اغتشاش در اين مراسم ايفا كنند

                                                 
  12/8/1388 -خبرگزاري فارس -  1
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  تبليغات 
آبان با تبليغات تبييني و  13ي نظام در آستانه روز هارسانهرسانه ملي و ساير 

آبان هدايت  13هوشمندانه مردم و به ويژه دانش آموزان و دانشجويان را به سمت 
آبان در نزد مردم به وجود  13اط مشاركت در مراسم كردند و اندك اندك شور و نش

حضور در اين مراسم را در  هارسانهآمد تا جايي كه بسياري تحت تأثير تبليغات صحيح 
برنامه خود گنجاندند و به هر نحوي كه بود خود را به جلوي النه رساندند و در مراسم 

آبان در مراسم انگيزه  13ز اين تبليغات و نيز اخبار حضور سبزها در رو. شركت كردند
آبان را در  13افراد را براي حضور افزايش داد تا جايي كه يكي از پرشورترين مراسم 

  .سال هاي اخير شكل دادند
مديريت سنجيده نظام پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در برخورد با 

كيفي آنها بيفزايد را كودتاگران مخملي امكان هر گونه تحركي كه بتواند بر توان كمي و 
  .بود مؤثرشناخت و آگاهي مردم در موفقيت اين شيوه مديريت بسيار . از آنها سلب كرد

تحليلگر » مارك فاولر«اين مديريت هوشمندانه از نگاه بيگانگان پنهان نماند تا جايي كه 
بوزآلن «سابق سيا كه اكنون رياست خانه پرشيا، سرويسي كه توسط شركت مشاوره 

- گستردهنظر ما اين است كه رژيم به طور «: در واشنگتن اداره مي شود، گفت» تونهميل
  ».مخالفان را خنثي كرده است اي
  

  نقش آفرينان حماسه
متعلق به دانش آموزان و  1388آبان  13شايد مهمترين نقش در شكست آمريكا در 
اعي چند ماه تحوالت مسائل سياسي اجتم. دانشجويان شركت كننده در اين مراسم باشد

اخير در كشور و نقشي كه دشمنان نظام در آن داشتند موجب آگاهي و هوشياري بيشتر 
دانش آموزان و دانشجويان گرديد و همين مسئله باعث شد تا آنها به اهميت مراسم 

بيش از پيش واقف شوند و آنگونه مجاهدانه در آن مراسم شركت  1388آبان  13روز 
اند باعث انحراف نگاه تيزبين اين جوانان از توميچ اتفاقي نكنند و نشان دهند كه هي

آبان امسال اين بود كه آمريكا همچنان شيطان  13نتيجه مراسم . شيطان بزرگ شود
بزرگ است و جوانان اين كشور هر گاه براي كشور احساس خطر بيشتري كنند جانانه 

  .تر براي دفاع از نظام در ميدان حاضر مي شوند
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  ودهنگام ولي بي نتيجهتبليغات ز
آبان انجام داده  13از جمله كارهايي كه جنبش سبز براي افزايش هواداران خود در روز 

. انست براي آمريكايي ها اميدبخش باشد، اقدام به تبليغات زودهنگام بودتوميبود كه 
ت و آنها و آمريكايي ها بر اين گمان بودند كه تبليغات زودهنگام در اشكال بسيار متفاو

ستر، ديوارنويسي، پخش اعالميه، ارتباط حضوري و ومتنوع از اينترنت گرفته تا پخش پ
اند تا حدودي شور و هيجان انتخاباتي تهران را زنده كند و آنها تومي... الكترونيكي و

خواهند توانست جمع قابل توجهي را به خيابان بياورند، با وجود اين تالش هاي 
ي غربي همراه بود و برخي از سران اين هارسانهسترده زودهنگام كه با حمايت گ

حركت چند روز پيش از برگزاري مراسم نسبت به آن ادعاهاي بزرگ كرده بودند، آنها 
به گفته . نتوانستند يك دهم جمعيت سبزها در روز قدس را به خيابان ها بكشانند

 70قالب گروه هاي  شاهدان عيني تعداد آنها در محل هاي تجمع شان بسيار اندك و در
نفر  3500نفر بودند و به گفته رئيس پليس تهران جمع آنها در نقاط مختلف به  80 -

 ،ميليون نفري تهران 12، 10ه در برابر جمعيت قايساين عدد غير قابل م. نمي رسيدند
سبزها و آمريكايي ها را كامالً مأيوس و سرخورده كرد و آن چيزي كه هر دوي آنها از 

بود كه با وجود اين همه تبليغات  سؤالردند روبه رو شدن با اين كمي آن فرار
  . درازمدت چرا هواداران آنها نيامدند

  
  اغتشاش

سابقه مردم تهران در  آبان خبرگزاري ها گزارش دادند همزمان با حضور بي 13روز 
با سر  گران با تجمع در مناطقي از شهر تهران و آبان، گروهي از اغتشاش 13پيمايي  راه

هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي به مردم، اموال  دادن شعارهايي در حمايت از سياست
  . ور شدند عمومي و نيروهاي انتظامي حمله

براساس اين گزارش ها، آشوبگران كه با فراخوان برخي گروههاي سياسي و 
يد مفتح، تير، خيابان شه نفره در ميدان هفت 100و  50هاي  هاي بيگانه در گروه رسانه

خيابان شهيد بهشتي، پل كريمخان و حوالي ميدان انقالب حضور يافته بودند اقدام به 
  . ساختارشكنانه در حمايت از منافع آمريكا و اسرائيل كردند  طرح شعارهاي
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هايي اقدام به فراخوان  مهدي كروبي نيز كه در روزهاي گذشته با صدور بيانيه
مع پرشور راهپيماياني كه شعار مرگ بر آمريكا، مرگ گران كرده بود با مشاهده ج فتنه

  . تير شد دادند مجبور به ترك ميدان هفت بر اسرائيل و مرگ بر منافق سر مي
طلبان و دستگيري تعدادي از اوباش اقدام به  نيروهاي انتظامي با محاصره آشوب

  . هاي منتهي كرد تير و خيابان پاكسازي ميدان هفت
ي ياسر هاشمي رفسنجاني با لباس مبدل با حضور در جمع بنابر نقل منابع خبر

گروهي از حاميان موسوي و كروبي كه در خيابان شهيد بهشتي تجمع كرده بودند، اقدام 
   1.ردكميبه تحريك و هدايت آنها 

  
  بخش دانشجويي سبزها

پس از برگزاري مراسم روز قدس و حضور كمرنگ و اندك سبزها در اين روز برخي 
واستند روحيه اين شكست خوردگان در روز قدس را حفظ كنند به اين نكته كه مي خ

به نيروهاي پر انرژي و با جنب و جوش نياز دارد؛ افرادي كه ! مي پرداختند كه جنبش
بتواند خوب تحرك داشته باشند و بتوانند ديگران را نيز با خود همراه كنند و به ميدان 

شايد چنين تحليلي در آن زمان . ويان بر مي آيدآورند و اين كار مهم از عهده دانشج
انست تسكين دهنده رنج آزاردهنده عدم حضور مردم در جنبش سبز باشد اما با تومي

آبان و نحيف تر شدن جنبه حضور آنها در زماني كه تمامي دانشگاه  13فرا رسيدن روز 
در حال تبديل ها باز و دانشجويان مشغول به تحصيلند براي كودتا گران مخملي كه 

ي مطرح مي شود اينكه چرا سؤالاينجا هم باز . شدن به سايه اند بسيار خردكننده باشد
  .دانشجويان دعوت آنها را بي پاسخ گذاشتند

  
  تنفرزدايي نسبت به آمريكا

شايد رصد سير حركت كودتاگران مخملي در ايران آمريكايي ها را زودتر به اين نتيجه 
ت وا داده و بي ريشه آن توفاني نيستند كه بتوانند پيكر تنومند رسانده بود كه اين جماع

نظام اسالمي را تكان دهند اما اين قدر اميدوار بودند كه با حضور آنها در ميان جوانان 
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انقالبي، آگاه و منتفر از آمريكا تا حدودي بتوانند با ممانعت از سر داده شدن شعار 
نسبت به آمريكا تنفرزدايي كنند اما از يك سو » مرگ بر اسرائيل«و » مرگ بر آمريكا«

ناتواني كودتاگران مخملي در جمع جوانان انقالبي و از سوي ديگر شور و اشتياق اين 
جوانان براي ابراز انزجار و تنفر نسبت به آمريكا اين انتظار ذليالنه آمريكا را نيز با 

جاسوسي بلندتر از هر ده در مقابل النه ننشكست مواجه كرد و جمعيت عظيم تجمع ك
  .سر دادند را »مرگ بر اسرائيل«و » مرگ بر آمريكا«زمان ديگري شعار 

  
  ايهبازتاب رسان

هاي همسو با فتنه ضمن كتمان شور و خروش بيشتر راهپيمايي امسال، سعي روزنامه
  .آبان منعكس كنند 13ي استكباري دو روايت از مراسم هارسانهكردند همسو با 
را در كنار دو تصوير متفاوت » آبان  13دو روايت از مراسم راهپيمايي  «انديشه نو 

آبان امسال در حالي برگزار شد كه اين مراسم را دو گونه  13مراسم «: تيتر كرد و نوشت
ان روايت كرد، يكي روايتي از حضور پرشكوه مردم به مانند سال هاي قبل در تومي

كنندگان النه جاسوسي اد و نام تسخيراشت يي آمريكا و در پاسدهاتاعتراض به سياس
  ».و روايت ديگر حضور گسترده حاميان جنبش سبز در اين مراسم بود

 :نوشت حيات نو با اختصاص تيتر نخست خود و درج دو تصوير همسو صراحتاً
آبان را با دو روايت  13ي خارجي و داخلي امسال براي نخستين بار مراسم هارسانه«

ن روزنامه با اشاره به برخي درگيري ها كه منجر به آسيب ديدن اي» .پوشش دادند
آبان، روز دانش  13مراسم گرامي داشت « :ماشين كروبي از سوي مردم گرديد، افزود

  ».آموز ديروز متفاوت با سال هاي پيش برگزار شد
ي در تيتر اول خود به روزنامه اعتماد هم با وجود قرار دادن گزارش راهپيماي

بسنده كرد و خط تبليغي دو گانگي در » گزارش راهپيمايي سيزدهم آبان« ذكر جمله
آبان در شرايطي كامال متفاوت با سال  13امسال «: انتخابات را اين گونه مخابره كرد

روز گذشته فضاي شهرهاي تهران، رشت، . هاي گذشته در سراسر كشور برگزار شد
دور و نزديك حال و هواي شيراز، مشهد، خرم آباد، اصفهان و تمام شهرهاي 

  ».ديگري داشت
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آبان  13مراسم سالگرد «مردم ساالري بدون اختصاص تيتر اول خود به درج جمله 
در صفحه اول خود اكتفا كرد و از تالش اغتشاش گران براي ورود به » برگزار شد

  .جمعيت راهپيمايان خبر داد
اين رخداد مهم نمايد فرهيختگان اما بي آنكه در صفحه نخست خود اشاره اي به 

آبان امسال  13مراسم « :آبان نوشت 13تحت عنوان روايات متفاوت از حاشيه هاي روز 
ان روايت كرد يكي روايتي از حضور توميدر حالي برگزار شد كه مراسم را به دو گونه 

ي آمريكا و در پاسداشت و هاتپر شكوه مردم مانند سال هاي قبل در اعتراض به سياس
  ».كنندگان النه جاسوسي به روايت ديگر حضور برخي معترضان در اين مراسمخيرتسنام 

ضمن  -روزنامه اي كه به شكل استيجاري در اختيار جريان فتنه قرار داشت-خبر 
عبور سرد از كنار اين موضوع مهم در خبري كوتاه و بدون اتخاذ موضعي خاص 

تكبار جهاني در مقابله با النه آبان روز مبارزه با اس 13مراسم راهپيمايي «: نوشت
جاسوسي با حضور ده ها هزار نفر از دانش آموزان و دانشجويان و اقشار مختلف مردم 

  ».برگزار گرديد
بي مهري ها و انعكاس دو گانه از حضور حماسي مردم در روز مبارزه با استكبار در 

بان و آ 13حالي صورت گرفت كه روزنامه رسالت در سرمقاله اي تحت عنوان 
انقالب شاداب تر، با نشاط تر و  ،88آبان  13در «: انقالبيون فرسوده و پشيمان نوشت

سال از آن واقعه مي گذرد رويش هاي  30درست . است 58آبان  13سرزنده تر از 
اين  ».انقالب به قدري است كه قدرت ايران و اسالم را در منطقه مثال زدني كرده است

-ي دشمن بيش از يك ماه بود وعده ميهارسانه«رسالت در حالي است كه به نوشته 
آبان جريان ضد انقالب دست در دست انقالبيون فرسوده و پشيمان  13دادند كه روز 

ما منتظر اوباما » در مقابل النه جاسوسي آمريكا مي آيند و شعار) بخوانيد جنبش سبز(
  ».هستيم اگر اوباما نياد همين جا نشستيم سر دهند

آبان امسال را واكنش  13كيهان هم در سرمقاله خود حضور پرشور مردم در روزنامه 
مردم ايران كه به قول حضرت امام « :طبيعي مردم به نفاق جديد توصيف كرد و نوشت

از مردم عراق در دوران حضرت امير ) ص(از مردم حجاز در زمان رسول خدا ) ره(
ي سخت و نفس گير، بسياري از توطئه برترند و تا كنون عالوه بر عبور از عقبه ها) ع(

هاي پيچيده دشمنان را خنثي كرده اند، به وضوح و بدون كمترين ابهام، هويت سران 
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ي گرداننده آنها را كه از آن سوي مرز ها دراز شده بود، مي ديدند و مي هاتفتنه و دس
ماسي شناختند بنابر اين بسيار طبيعي و بديهي بود كه ديروز با حضور پرشور و ح

آنها آمده بودند تا به قول . گسترده تر و فراتر از سال هاي قبل به صحنه بيايند كه آمدند
، تحليل هاي غلط امريكا و اسرائيل و توطئه هاي خط نفاق جديد را )ره(امام راحل 

 ».زير گام هاي مصمم خود لگدمال كنند كه كردند





  
 
 
 
 
 

  فصل دهم
  

  )ره(دشمني فتنه گران با امام 
آذر به عنوان روز مقاومت و ايستادگي دانشجويان اين سرزمين در برابر  16وز ر

استعمار غرب و استبداد و خودكامگي در دفتر تاريخ اين سرزمين به يادگار ثبت 
در جريان فتنه مخملين نيز با بازگشايي دانشگاهها، جريانهاي  متأسفانه. گرديده است

اين جريان آنگاه كه . ه را مورد هدف قرار دادندسياسي مخلوق فتنه سبز اين بار دانشگا
پايگاه مردمي خود را به خاطر رفتار ساختارشكنانه و تفرقه افكنانه به سرعت از دست 
داد، تمركز خود را به عنوان آخرين راهكار بر روي دانشگاه گذاشته تا اين مركز علمي 

  . را به پايگاهي براي تداوم فتنه مبدل نمايد
  

  آذر 16ايجاد فتنه در تالش براي 
از فرداي بازگشايي دانشگاهها، آنگاه كه ايجاد آشوب و بلوا به بهانه سالروز تولد سران 

با آشكار شدن دروغ بودن سالروز تولد آنها در ماه ) موسوي، كروبي و خاتمي(فتنه سبز 
مهر بي ثمر ماند، همه نگاههاي فتنه گران براي همراه سازي دانشگاه و جنبش 

اما علي رغم تبليغات فراوان، فتنه گران با . آبان دوخته شده بود 13جويي به روز دانش
چشماني متعجب شاهد ناتواني عناصر نفوذي اين جريان در ساماندهي حداقلي بخشي 

حضور باشكوه ملت در اين روز حداقل فرصت . آبان بودند 13از بدنه دانشگاه در روز 
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و جز جمع چند ده نفره اي متفرق در برخي  را براي عرض اندام اين جريان گرفت
اغلب آنها هم دانشجو نبودند، روز  اتفاقاًخيابانهاي منتهي به ميدان هفت تير تهران كه 

  . آبان به روز ياس فتنه سبز مبدل گرديد 13
در چنين شرايط بغرنجي بود كه تالش همه جانبه سران داخلي و خارجي فتنه سبز 

. گاه  در روز دانشجو در دستور كار كودتاگران قرار گرفتبراي ايجاد بلوا در دانش
تواند ميزان تالش اين جريان براي به  مروري بر حجم تبليغاتي و ترفندهاي آنها مي

توانست كالبد  اي كه مي فتنه. آشوب كشاندن دانشگاهها را براي مخاطبين ترسيم نمايد
  .اردمغزمرگي شده فتنه سبز را براي مدتي ديگر زنده نگه د

هاي صورت گرفته براي به آشوب كشاندن روز   چيني هايي از مقدمه در ادامه نمونه
  .گيرد آذر مورد بررسي قرار مي 16

  :مقاله نويسي - 1
كرد تا نوعي  اولين گام در اين زمينه درج يادداشتها و مقاالت متعددي بود كه تالش مي

گسترده در سايتها و مطالبي كه بطور . هويت سبز براي دانشجويان تعريف نمايد
مشابهت  - 1: اين يادداشتها چند ويژگي مشترك داشت. وبالگهاي ضدانقالب انتشار يافت

غيرعلمي و  - 4سطحي نگري و نداشتن عمق تحليل،  - 3مشابهت قلمي،  - 2محتوايي، 
عاطفي، احساسي بودن با هدف تهييج و تزريق شور و  -5فاقد منطق و استدالل بودن، 

خودبزرگ بيني فتنه سبز  -7تحريف كننده حقيقت روز دانشجو  -6 هيجان به مخاطب
  توهين و افتراء به ملت حزب اهللا و مسئولين نظام اسالمي -8

سازمان دانش آموختگان ايران «اي كه در سايت  به عنوان نمونه در بخشي از مقاله
ي اي كه داراي مجوز رسمي برا به عنوان مجموعه »)ادوار تحكيم وحدت(اسالمي 

  : فعاليت بوده و متعهد به رعايت قانون اساسي است، درج گرديده آمده است
دانشجويان . آذر سبز 16باري شك نكنيد كه يك روز سبز ديگر در راه است؛ اين بار 

و بازداشت فعالين  اندكردهاز هم اكنون عزم خود را براي برگزاري با شكوه اين روز جزم 
  1» .همبستگي دانشجويان را بيشتر خواهد كرددانشجويي اين عزم را جزم تر و 
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    : صدور بيانيه - 2
ها و تشكلهايي كه اغلب آنها هويت حقيقي و بيروني  صدور بيانيه به نام مجموعه

ريز شباهت دارد، اقدام  نداشته و بيشتر به شبنامه نويسي توسط محفلي محدود و برنامه
هاي ضدانقالب وابسته به توانست خوراك خوب خبري براي سايت ديگري بود كه مي

تصويري  –ي صوتي هارسانههايي كه توسط برخي  بيانيه. فتنه سبز در اين ايام باشد
  .خارج از كشور با آب و تاب فراوان خوانده مي شد

هاي  دانشجويان سبز دانشگاه«هايي مجهول الهويه با عنوان  به عنوان نمونه بيانيه
در بخشي از . گرديد دانقالب در اينترنت منتشر در اغلب سايتها و وبالگهاي ض »!ايران

بيانيه شماره يك آن درباره مطالبات نويسندگان بيانيه كه خود را به دروغ نمايندگان 
  :خوانيم كنند مي دانشجويان كشور معرفي مي

ما خواهان ابطال انتخابات غير قانوني دهمين دوره رياست جمهوري دهم، «
ري از پايمال شدن خون صدها شهيد جنبش سبز ملت رسيدگي، اعاده حقوق، و جلوگي

ما . به راستي كه ندا، سهراب، ترانه موسوي ها را فراموش نخواهيم كرد. ايران هستيم
  ...خواهان محاكمه عاملين فجايع رخداده در بازداشتگاه كهريزك و نظاير آن هستيم

 ما به سكوت و عدم استقالل نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، بخصوص
  ...نمايندگان تهران معترضيم

آذر ماه شركت خواهيم كرد، متوجه استيصال و  16ما ملت ايران يكپارچه در مراسم 
دانيم كه اين درماندگي حاكميت را يا مجبور به  درماندگي حاكميت بوده و نيك مي

همچون (هاي انساني ما خواهد كرد و يا با انجام اعمال غيرعقالني پذيرفتن خواست
پرتگاهي كه دلسوزان جمهوري اسالمي . تر خواهد شد به سوي پرتگاه نزديك )گذشته

در هيئت اصالح طلباني چون مهدي كروبي و ميرحسين موسوي و محمد خاتمي سالها 
هشداري كه ارباب قدرت آن را جدي نگرفت و آن پرتگاه . اند پيش از آن سخن گفته

  1»...امروز چقدر نزديك است 

                                                 
  . 12/9/88سايت خبرنامه گويا، ، "آذر 16مناسبت  هاي ايران به دانشجويان سبز دانشگاه 1بيانيه شماره " 1
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محفل نيز چند روز بعد بيرون آمد كه تالش داشت تا هوادران  اين 2بيانيه شماره 
فتنه سبز را به سوي مراكز هدف، سوق دهد و پاي اراذل و اوباش را به دانشگاهها 

  :در بخشي از آن آمده است. بكشاند
عالمه   هاي تهران، صنعتي شريف، صنعتي اميركبير، آزاد واحد پونك، دانشگاه«

به عنوان ) دانشكده برق(و دانشگاه خواجه نصير ) اجتماعيدانشكده علوم (طباطبايي 
مراسم دانشجويي در داخل . گردند آذر معرفي مي 16هاي محل برگزاري مراسم  دانشگاه

شود و به منظور حضور حداكثري حاميان جنبش  ها از حوالي ظهر آغاز مي اين دانشگاه
هاي ذكر شده  دانشگاه... آموزان و  دار، دانش زنان خانه سبز ملت ايران اعم از كارمندان، 

باشند و اين بار دانشگاه يكصدا و  بعد از ظهر به بعد ميزبان مردم عزيز مي 3از ساعت 
  . همگام با مردم به وقوع كودتا اعتراض خواهد كرد

هاي ذكر شده در شهر تهران بلكه  شايان ذكر است در روز دانشجو نه تنها دانشگاه
و دانشجويان آزادي خواه اين دانشگاه ها آمادگي خود را براي  كليه دانشگاه هاي كشور

ميزباني از رادمرداني چون مهندس موسوي، محمد خاتمي و مهدي كروبي شيخ شجاع 
  ...دارند اصالحات اعالم مي

لذا بدين وسيله بار ديگر و در نهايت احترام، براي ايران و ايرانيان از تمام ملت 
  1».آذر شركت نمايند 16همگام با هم در مراسم نيم كه همراه و كميدعوت 

  :دعوت به اغتشاش و كشاندن هواداران به خيابان - 3
در اين بين تالشهاي بسياري صورت گرفت تا روز دانشجو را به روزي براي به آشوب 
كشيدن پايتخت تبديل نمايند و اندك هوادران باقي مانده را نيز به خيابان بكشانند، 

هاست فتنه سبز ديگر توان آشوب و بلوا را نيز از دست داده و اراذل غافل از اينكه مدت
اي از  نمونه. اند و اوباش محوري اين جريان مورد شناسايي قرار گرفته و دستگير شده

 "جمعي از فعالين جنبش سبز"اي كه با عنوان  ها براي ايجاد اغتشاش را در بيانيه توصيه
در بخشي از اين . توان مشاهده نمود گرديده ميدر برخي از سايتهاي ضدانقالب منتشر 

  :نوشته آمده است
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كودتاچيان، به اميد اين كه مراسم به صورت محدود و دانشجويي برگزار شود، «
تمام تالش خود را بر سركوب تظاهرات خياباني و جلوگيري از پيوستن مردم به 

هاي مهم تهران موضع  اند و به همين دليل در اطراف دانشگاه دانشجويان متمركز كرده
براي خنثي كردن اين تدبير، برگزاري تظاهرات پراكنده در نقاط . گيري خواهند كرد

ها را به عنوان  توان خيابانهاي نزديك دانشگاه مي. مختلف، يك راهكار مناسب است
با دور شدن از محل دانشگاه، . ميعادگاهي براي شروع تظاهرات پراكنده در نظر گرفت

چون مراسم چهلم شادروان ندا آقا سلطان، در خيابانهاي ديگر، به تظاهرات توان هم مي
در . مانند تمام فعاليتهاي قبلي، رسانه شمائيد... و سر دادن شعارهاي دلخواه پرداخت

اين كه تجمع در چه مكان يا زماني . آذر كافيست خود را در خانه حبس نكنيم 16روز 
ت؛ مهم تهيه فيلم و به خصوص عكس و انتشار برگزار شود، در درجه اول اهميت نيس

  1».گر ماست جهان نظاره. المللي است آن در سطح بين
كه اين روزها در آغوش بيگانگان  "محسن سازگارا"هاي مزدور فاسدي چون  توصيه

برنامه ثابتي دارد، در برنامه روز  VOAوي كه هر روز در . پناه يافته است نيز شنيدني است
مطلب آخري كه «: كند آذر چنين تحليل و توصيه مي 16مورد روز  شنبه خود در 5

آذر است كه خيلي ها معتقدند به احتمال زياد حكومت  16خواهم بگويم در مورد  مي
هاي كشور، روز دوشنبه آينده بعد ازظهر كه مراسم  توان داشتن آدم در سطح تمام دانشگاه

د به احتمال زياد روي چند دانشگاه هاي كشور هست را ندار همزمان در تمام دانشگاه
شاخص مثل دانشگاه تهران يا اميركبير يا صنعتي شريف در تهران يا دانشگاه اصفهان يا 

دهد و به اين ترتيب نگذارد دانشجوها  دانشگاه شيراز، تبريز، اهواز نيروهايش را تمركز مي
همين دليل بسيار بسيار  به. آذر را برگزار كنند و بتواند روي طبل پيروزي بزند 16مراسم 

آذر در تمام دانشگاه هاي آزاد و دولتي مراسم  16واجب است كه بعد از ظهر دوشنبه 
ترين  ها، نزديك خواهند بپيوندند به همه دانشگاه باشد، مردم هم كه به دانشجوها مي
و با تنوع تاكتيكي فضاي شهرها را هم مشغول . دانشگاه بروند، همينطور دانش آموزان

آورد و هم تمرين خوبي است  نند كه اين هم محافظت بيشتري براي دانشجوها ميبك
  2».براي حركت پراكنده ولي هماهنگ در دهه محرم و تاسوعا و عاشورا

                                                 
1 http://iran-rasa.blogspot.com/16/12/2009.html  
  .1388آذر  12سايت محسن سازگارا، متن پياده شده برنامه گفتگوي روزانه روز پنجشنبه  2
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بيند، تالش  اين جيره خوار صداي آمريكا كه نان خود را در تداوم فتنه سبز مي
هيه خوراك براي بيگانگان اي دارد تا اندك فريب خوردگان داخلي را براي ت ناشيانه

به همه دوستان دانشجو و همه مردمي كه «: كند تشويق نمايد و به آنها چنين توصيه مي
به اونها مي پيوندند براي مراسمي كه هم زمان در همه دانشگاه ها خواهد بود حتما 
كساني در جاهاي مناسبي كه دانشگاه خودشون رو خوب هم مي شناسند، مستقر باشند 

م و عكس رو فراموش نكنند و براي ارسال اون هاهم از قبل تدارك كرده باشند، و فيل
سازمان دهي كرده باشند و براي اين كه فيلم و عكس سند محكم و نيرومندي است كه 

رسونه و به جاهاي ديگه كشور مي برد و هم به  مبارزات ما رو هم به اطالع ديگران مي
  1».كند ا به خوبي منتقل ميرسونه و قدرت جنبش ر اطالع دنيا مي

امسال هم دانشجويان در سالگرد روز «: شود وي همچنين در روزي ديگر مدعي مي
كنند با اين تفاوت كه  دانشجو در ايران بر ضد دولت كودتاچي اجنبي ساخته حركت مي

  2».اين بار اين دولت روسيه است كه مورد اعتراض دانشجويان قرار دارد
نشان دادن اوضاع دانشگاهها با هدف تحريك مردم براي  پخش شايعات و بحراني

همراهي با فتنه گران نيز در همين راستا در دستوركار قرار داشت و به عنوان نمونه سايت 
جمهور منتخب  كه كينه و عداوت متوليان آن نسبت به رئيس "آينده"معلوم الحالي چون 

هيچ "كيد وزارت علوم مبني بر اينكه رغم تا ملت آشكار است، نيز با شايعه پراكني و علي
برخي «كرد كه  ، به دروغ ادعا "آذر تعطيل نيست 16آموزشي در روز  مؤسسهدانشگاه و 
هاي دانشگاه شهيد بهشتي از جمله دانشكده ادبيات، علوم سياسي و اقتصاد و  دانشكده

يركبير روز هاي تهران، شريف، و ام برق وكامپيوتر اين دانشگاه و هم چنين در دانشگاه
  3».آذر تعطيل است 16ها در روز دوشنبه  گذشته به دانشجويان اعالم كردند كه كالس

  :بيانيه رهبر فتنه، و اعالم رمز آشوب - 4
اي كه  بيانيه. صادر گرديد 15/9/88در همين ايام شانزدهمين بيانيه موسوي نيز در تاريخ 

كرد تا با ادبياتي به ظاهر  هاي پيشين موسوي داشت و تالش مي قلمي مشابه به بيانيه

                                                 
  .1388آذر  13ازگارا، متن پياده شده برنامه گفتگوي روزانه روز جمعه سايت محسن س 1
  .1388آذر  14سايت محسن سازگارا، متن پياده شده برنامه گفتگوي روزانه روز شنبه  2
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بيانيه . خيرخواهانه، تخريب نظام اسالمي و اهداف كودتاي مخملين را دنبال نمايد
موسوي با دفاع از جايگاه جنبش دانشجويي و نقش آن در تحوالت اجتماعي و پيوند 

گيرد، گزاره  اي كه از اين صغري و كبري مي شود، اما نتيجه دانشجو و ملت آغاز مي
  : نويسد وي مي. شود است كه به متهم كردن مسئولين نظام اسالمي ختم مي باطلي
گيري  هايي از شكل گزارش در تاريخ معاصر ما همواره حاوي  دانشجوييجنبش «

اين نقشي است كه اگر . هاي عميق سياسي و اجتماعي در متن جامعه بوده است جريان
هزينه به سمت  تواند براي عبور كم توانست و مي كردند مي حاكمان با درايت برخورد مي

قيمت  ها را برساند، اما آنان خشمگينانه اين نشانگر ذي توسعه و پيشرفت بيشترين بهره
هاي دانشجويي جز  شكنند؛ آنان دوست دارند به خود تسلي دهند كه حركت را مي

غوغاي چند جوان پرسروصدا نيستند كه اگر خاموش شوند صورت مسئله از اساس 
  »واهد شدپاك خ
كند، خوب بود  گويي متهم مي فتنه سبز كه همه را جز خود به دروغ "دن كيشوت"

كرد تا معلوم گردد چه  كه بار ديگر رهنمودهاي رهبر معظم انقالب اسالمي را مرور مي
افزاري و جنبش  كسي كه جنبش نرم. كسي به دانشجو و دانشگاه اعتماد كامل دارد

گذارد و آنان را افسران بزرگ  نبش دانشجويي بنا ميخواهي را بر محوريت ج عدالت
هاي  حركت"تواند به اين گزاره كه  كند، مي انقالب در برابر جنگ نرم دشمن معرفي مي

شك اگر كسي  ؟ معتقد باشد؟ بي!"دانشجويي جز غوغاي چند جوان پرسروصدا نيستند
اعتراف  ألهمسصادقانه مدعي حمايت از جنبش دانشجويي در كشور باشد به اين 

  .خواهد كرد كه رهبري همواره در صدر حاميان جنبش دانشجويي بوده است
سالهاي متمادي در شوراي عالي انقالب فرهنگي حاضر بوده  خودآقاي موسوي كه 

و از مواضع رهبر انقالب در حوزه فرهنگ و دانشگاه اطالع كامل دارند، نبايد اين چنين 
ملت فراموش نكرده . مسئولين نظام اسالمي نظر دهندناجوانمردانه و وقيحانه در مورد 

است روزگاري را كه برخي از حاميان امروز موسوي، آنگاه كه بر مسند قدرت تكيه 
كردند كه رهبري به صدا آمد و  زده بودند، چنان فضاي تنگي براي دانشگاه ترسيم مي

ه دختر، چه پسر و خواهد اين جوانان ما، شما دانشجويان؛ چ بنده دلم مي«: فرياد زد
هاي سياسي دنيا فكر كنيد و تحليل  آموزان مدارس، روي اين ريزترين پديده حتّي دانش

خدا لعنت كند آن ! گيرم كه تحليلي هم بدهيد كه خالف واقع باشد؛ باشد. بدهيد
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. كنند كه قشر جوان و دانشگاه ما را غير سياسي كنند اند و مي دستهايي را كه تالش كرده
ه جوانانش سياسي نباشند، اصالً توي باغ مسائل سياسي نيستند، مسائل كشوري ك

. فهمند و تحليل درست ندارند فهمند، جريانهاي سياسي دنيا را نمي سياسي دنيا را نمي
! تواند بر دوش مردم، حكومت و حركت و مبارزه و جهاد كند؟ مگر چنين كشوري مي

شان به اين  متهاي مستبد دنيا، صرفهحكو. شود بله؛ اگر حكومت استبدادي باشد، مي
اما . است كه مردم سياسي نباشند؛ مردم درك و تحليل و شعور سياسي نداشته باشند

خواهد با  خواهد به دست مردم كارهاي بزرگ را انجام دهد؛ نظام را مي حكومتي كه مي
ند، مگر دا پايان مردم به سر منزل مقصود برساند و مردم را همه چيز نظام مي قدرت بي
توانند غير سياسي  مي -بخصوص جوانان، و باالخص جوانانِ دانشجويش  -مردمش 
عالمترين عالمها و دانشمندترين دانشمندها را هم، اگر مغز و ! شود؟ مگر مي! باشند؟

تواند به آن طرف ببرد؛  فهم سياسي نداشته باشند، دشمن با يك آبنبات تُرش مي
اين نكات ريز را، بايد ! هداف خودش قرار دهدمجذوب خودش كند، و در جهت ا

  )12/8/72(».جوانان ما درك كنند
بود كه موسوي در آن روزگاران سكوت كامل اختيار كرده و عافيت  حالياين در 

كرد و به تازگي نيز حمايت خود را از آن  خود را دنبال مي! طلبانه فعاليتهاي هنري
كه وي سينه چاك دانشجو شده و خواستار حال چگونه است . دوران اعالم نموده است

  ! به رسميت شمردن دانشجويان توسط مسئولين نظام اسالمي است
در بخشي از . ارائه تفسيرهاي خيالبافانه در ادامه بيانيه موسوي نيز قابل توجه است

چه تلخ «: گردد آمده است نيست مبتني بر كدام مستندات ارائه مي معلوماين تحليلها كه 
هاي دور و نزديك مشابه اين خطا هنوز در رفتار  ر پس از اين همه عبرتاست اگ

اند و فقط  شود؛ آنهايي كه اصرار دارند بگويند مردم ديگر ساكت شده  كساني ديده 
ها هم فقط تهران ناآرام است، از تهران هم فقط  اند؛ در دانشگاه دانشجويان مانده

كانون جنبش و جوشش، چند نفر جوان  كنند، آنجا هم هاي مادر هياهو مي دانشگاه
غريبند كه اگر آنها را به اخراج از خوابگاه و محروميت از تحصيل تهديد و محكوم 

  ».شود كنيم داستان تمام مي
اگر نظام خواستار حضور ملت در ! چه كسي خواسته كه ملت در صحنه نباشند

راهبرد اساسي  را به عنوان "مشاركت حداكثري"صحنه نبود هيچگاه شخص اول آن 
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و اگر حضور حداكثري نبود، . تمامي انتخاباتها بعد از انقالب مورد تاكيد قرار نمي داد
ها  اين خيالبافي! پيوست ، به وقوع نمي1388خرداد  22و  1384تيرماه  3حماسه 

برخاسته از اين باور غلط جريان دوم خرداد بود كه در صورت مشاركت حداكثري 
خواندند، اين جريان دوم خرداد است كه پيروز ميدان  كستري ميمردم و آنچه آراء خا

؟ در حالي !لذا جريان اصولگرا همواره از حضور ملت در صحنه واهمه دارد! خواهد بود
  .كه طبل رسوايي اين ادعا خيلي وقت است كه به صدا در آمده است

پرداخته است، هاي ديگري غير روز دانشجو نيز  فراز پاياني اين بيانيه كه به حوزه
آنجا . ياد كرد "آذر 16رمز آشوب در "توان به عنوان  عبارت مهمي است كه از آن مي

  :نويسد كه موسوي چنين مي
گيريد شايد  هاي سنگين و عمليات عظيم خود نتيجه نمي اگر از هزينه! برادران ما«
ن كه در ميدان جنگيد حال آ ها مي ايد؛ در خيابان با سايه درگيري را اشتباه گرفته صحنه
آذر دانشگاه را  16. هاي مردم خاكريزهايتان پي در پي در حال سقوط است وجدان

كنيد؟ چشماني را كه در صحن  آذر چه مي 18كنيد؟  آذر چه مي 17. كنيد تحمل نمي
فايده افتاده و آنها را نشانه ترس يافته چگونه تسخير  هاي بي دانشگاه به رزمايش

  »نشجويان را ساكت كرديد؛ با واقعيت جامعه چه خواهيد كرد؟همه دااصالً كنيد؟  مي
ادامه يافت، حكايت از ) آذر 18(ها كه تا روز چهارشنبه پيگيري اغتشاشات در دانشگاه

هاي  آن است كه در وراي متن به ظاهر روشنفكرانه اين بيانيه، ظرافتهاي امنيتي و پالس
تالش دارد تا به بدنه دانشجوي فتنه سبز گرانه نيز وجود دارد و نويسنده بيانيه  توطئه

آذر در  18اين پيام را مخابره كند كه براي سهم خواهي بيشتر اغتشاشات خود را تا 
  .دانشگاهها ادامه دهند

  :بانگ نفاق - 5
گيرد تالش نمود تا با  خط نفاق كه از همه ابزارها براي تحقق اهداف خود بهره مي

) آذر 14(د را راضي كند تا در شب عيد غدير اي اندك هواداران خو تبليغات گسترده
صداهايي كه در چند روز . آذر به پشت بام رفته و فرياد اهللا اكبر سر دهند 16و شب 

اول كودتاي مخملين تنها در برخي مناطق خاص شهر پايتخت به طور پراكنده شنيده 
ا و بيانيه ه در اين شرايط بود كه اطالعيه. شد و البته مدتهاست از آن خبري نيست

هاي متعددي در وبالگها و سايتهاي ضدانقالب منتشر شد و با اين اقدام تالش كرد 



 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 
226

در يكي از اين . معرفي كند) ع(تا فتنه سبز را حامي واليت و امامت و محب اهل بيت
  :نمونه ها آمده است

اما ملت سبز نهاد ايران نخواهد گذاشت عيد غدير خم كه تجلي واليت مداري اصيل «
مداري جز هتاكي و زورگويي و حق كشي   راستين است به دست كساني كه از واليتو 

  .اند مصادره شود و به خوراك تبليغاتي رسانه ضد ملي بدل گردد چيزي نياموخته
دهند و ما پاسخ آنها را با فريادهاي  جويان سبز، دشنام مي  به ما صلح  كودتاگران سرخ

كنند حال آنكه  آنها ما را اموي خطاب مي. واهيم داداهللا اكبرمان در شب عيد غدير خم خ
اين همان مسير . ها را با فريادهاي يا علي و يا حسين خواهيم داد ما مردم ايران پاسخ آن

ما را با هتاكي و تندروي سري . گذرد است كه از چهارراه اخالق و سعه صدر مي  سبزي
  .ايم  اي خود برگزيدهنيست و به همين دليل است كه شعار اهللا اكبر را بر

ايم و از ريا و  ايران همچنان زنده  گفت تا بدانند كه ما مردم مسلمان خواهيماكبر  اهللا
اكبر خواهيم گفت تا بدانند كه اين نهضت سبز  اهللا. شرك و سجده بر غير خدا بيزاريم

  1».هاي دروغين و تقلبي متقلبان ماست كه علوي است، نه رنگ
  :دن اساتيدتالش براي همراه نمو - 6

گران و جريانهاي دانشجوي همسو با ايشان، تالش براي همراه كردن  حربه ديگر فتنه
در اين بين رايزني ها و . اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها با جريان فتنه سبز بود

  توان به نامه اقدامات مختلفي در دانشگاهها صورت پذيرفت كه به عنوان نمونه مي
به اساتيد  ")پلي تكنيك(از دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير تهران جمعي "سرگشاده 

آذر  16اين دانشگاه اشاره نمود كه از آنها خواسته شده بود تا با دانشجويان در روز 
  :در اين نامه آمده است. همراهي نمايند

ترديد، سالهاست كه به عنوان قلب تپنده جنبش  اساتيد محترم پلي تكنيك؛ بي«
ماه است كه  6جامعه آگاه و هوشيار ما كه بيش از . شويم ويي ايران شناخته ميدانشج

و در هر لحظه منتظر است تا .  بپاخاسته است، چشم به پلي تكنيك تهران دوخته است
ود تا آگاهي كسب كند و شوق و نشاط نخبري از مادر دانشگاه هاي صنعتي كشور بش

  ...را به بدنه خود منتقل كند

                                                 
1 http://mowjcamp.com/article/id/70598  
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ترم؛ شاگردان شما در پلي تكنيك تهران، با توكل به لطف و عنايت اساتيد مح
آذر امسال را با  16پروردگار همراه و هماهنگ با ساير دانشجويان كشور، قصد دارند تا 

ها و دانشگاه در روز  تعطيلي كليه كالسهاي دانشكده. شور و نشاط بيشتر گرامي بدارند
تا حداقل در شرايط سخت امنيتي كه از . استامري ابتدايي و الزم  88آذر  16دوشنبه 

شود، بتوانند صداي اعتراض و صداي  سوي مديريت و حراست دانشگاه اعمال مي
حال همراهي و همكاري شما بزرگواران، . همراهي خود را به ملت بزرگ ايران برسانند

. تگامي بلند براي اصالح كشور و رسيدن به آرمانهاي بلند جنبش سبز ملت ايران اس
به نمايندگي از كليه دانشجويان، تعطيلي كليه كالسهاي درس پلي تكنيك در اعتراض به 

هاي  پايمال شدن حق ملت در تعيين سرنوشت خود، بازداشتهاي غيرقانوني و حبس
. كنيم انفرادي دانشجويان، محروميت از تحصيل دانشجويان، ستاره شدن آنان، اعالم مي

كنيم تا در تجمع  واهيم و از شما عزيزان دعوت ميخ همكاري و همياري شما را مي
آذر همراه با دانشجويان فهيم پلي  16تكنيك در روز  مسالمت آميز دانشجويان پلي

تكنيك در صحن دانشگاه حضور بهم رسانيد و فرياد آزادي و استبدادستيزي را همراه 
  1».يكديگر در دانشگاه طنين انداز كنيم

بختانه ناكام ماند و علي رغم تالش اين جريان اساتيد اين قبيل اقدامات نيز خوش
دانشگاه نه تنها در صف فتنه گران حاضر نشدند بلكه در تجمعات دانشجويان بسيجي 

نيز در دفاع از نظام اساتيد برجسته و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها  و دانشگاهها
  . اسالمي حضوري پررنگ داشتند

  :ج از كشوربرگزاري نشستها و تجمعات در خار - 7
تالش براي برگزاري تجمعات و نشستهاي مختلف در بيرون از كشور و در ميان بخش 

اين . آذر بود 16خارج نشين فتنه سبز نيز از ديگر اقدامات طرح ريزي شده براي روز 
قبيل تجمعات كه اغلب توسط اعضاي ثابت و كادر گروهكهاي ضدانقالب منافقين و 

ود، هرچند با حضور بسيار معدود و چند نفره اين افراد ش پر مي... سلطنت طلبان و 
شود كه گويا ميتينگ چندصدنفره و  گردد، اما با چنان حجم بااليي تبليغ مي برگزار مي

  ! تاثيرگذاري در حال برگزاري است

                                                 
  11/9/88، سايت خبرنامه اميركبير، "...جويي دانشگاه صنعتي اميركبير نامه سرگشاده جمعي از فعالين دانش" 1
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ي جوانان ايراني در برلين جمعيت پشتيباني از مبارزات  شبكه"به عنوان نمونه 
بحث و "اي از برگزاري نشستي با عنوان  ا صدور اطالعيهب "دمكراتيك مردم ايران

، مينا )روزنامه نگار(با حضور ميترا خلعتبري  "گفتگو درباره جنبش دانشجويي در ايران
سردبير (تابان . ، و ف)فعال دانشجويي(، پويان محموديان )فعال دانشجويي(خاني 

  1.خبر داد) "اخبار روز"سايت خبري 
  :بزرگنمايي - 8

آذر، بزرگنمايي  16ات ديگر اين جريان براي موفقيت در فتنه گري روز از اقدام
بزرگنمايي كه با دروغ پراكني و شمارش غيرواقعي . هواداران در بين دانشجويان بود

به عنوان نمونه سايت فتنه گر ادوار تحكيم، كه محفل ضدانقالبيون فارغ . توام بود
  :نويسد خبري چنين ميباشد، در  التحصيل شده دفتر تحكيم وحدت مي

دانشجوي دانشگاه تهران علي رغم همه فشارهاي نهادهاي نامشروع  3000بيش از «
قدرت و فضاي امنيتي حاكم بر دانشگاه طوماري تهيه و در آن از دو رهبر اصلي جنبش 

آذر با حضور در مقابل دانشكده فني دانشگاه تهران،  16تا در روز  اندكردهسبز دعوت 
، با حمايت از دانشجويان و 32آذر در خون افتاده به گلوله كودتاچيان سال  3يادگاه آن 

جنبش ريشه دار دانشجويي و با توجه به پيوند اعتراضات به نتايج انتخابات با روز 
بر مواضع پيشين خود صحه گذارند و بار ديگر ايستادگي و اعتراض  88دانشجوي سال 

اند كه  دانشجويان جمع آوري كننده امضاها گفته... دخود را در برابر استبداد اعالم نماين
درصد دانشجويان خواهان حضور كروبي و موسوي در دانشگاه تهران هستند  90بيش از 

  2».آوري امضاء از همه دانشجويان شده است ي موجود مانع از جمعهاتولي محدودي
ه لحظه مخابره آذر نيز ارائه اخبار دروغ و وارونه كه به صورت لحظه ب16روز  در

شد در دستوركار تيم رسانه فتنه گران قرار داشت و اين در حالي بود كه آنچه در  مي
اي از اين دروغ  نمونه. داد كف دانشگاه در حال جريان بود از حقيقت ديگري خبر مي

مشاهده ) منافقين(توان در سايت سازمان مجاهدين خلق پراكني لحظه به لحظه را مي
آذر  به شدت فعال بود، و با اخبار دروغ خود كه به ظاهر  16در روز اين سايت . نمود

                                                 
  . 11/9/88، سايت اخبارروز، "بزرگداشت شانزده آذر در برلين" 1
  . 10/9/88، سايت ادوارنيوز، "...هزار دانشجوي دانشگاه تهران از موسوي و كروبي  3دعوت بيش از " 2
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تالش داشت !) شد بخوانيد ساخته مي(شد لحظه به لحظه از خيابانهاي تهران گزارش مي
هايي از اين اخبار دروغ اين گروهك  به نمونه. تا مخاطب كم تعداد خود را شارژ نمايد

  :اند توجه كنيد بي پيوستهمرتد كه امروز به صف حاميان موسوي و كرو
ستاد اجتماعي مجاهدين در داخل كشور از گسترش تظاهرات «: خبر اول

 500و سي دقيقه بيش از  11ساعت . دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف تهران خبر داد
نفر از دانشجويان در سمت پايين درب دانشگاه تجمع كرده و شعار مرگ بر ديكتاتور 

چنين خبر داد در خيابان  ماعي مجاهدين در داخل كشور همستاد اجت.  دهندسر مي
دهند، ايراني با غيرت حمايت حمايت و وليعصرتهران مردم تجمع كردند و شعار مي

مأموران سركوبگر نيروي انتظامي در وليعصر به تظاهر كنندگان حمله . مرگ برديكتاتور
  1».كرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند

 ،دانشجويان دانشگاه اراك: ستاد اجتماعي مجاهدين در داخل كشور«: ومدخبر 
ستاد اجتماعي مجاهدين در داخل كشور . فقيه را به آتش كشيدندعكس گماشته ولي

نژاد را احمدي... دقيقه امروز دانشجويان دانشگاه اراك، عكس  15و  11خبر داد ساعت 
س زبان انگليسي دانشگاه اراك شعار به خبر ديگري، دانشجويان كالبنا. به آتش كشيدند

حالت مأموران سركوبگر حراست در تمامي نقاط دانشگاه به. مرگ بر ديكتاتور سر دادند
  2».اندباش درآمدهآماده
  

  اتفاق افتاد 1388آذر  16آنچه در 
اي را براي ايجاد هماهنگي مخالفين در  هاي اپوزيسيون تالش گسترده در حالي كه رسانه

آذر به وقوع پيوست خط  16هاي كشور به كار بسته بودند، آنچه در روز  دانشگاه
در اين روز . بطالني بر آخرين تالش فتنه گران در ايجاد آشوب در دانشگاهها بود

هاي اصلي تهران مانع ايجاد ناآرامي در  تجمع پرشمار و چندبرابري دانشجويان دانشگاه
  .ها شد اين دانشگاه

                                                 
، سايت سازمان مجاهدين خلق، "رش تظاهرات در خيابان وليعصرتظاهرات دانشجويان دانشگاه شريف و گست" 1

16/9/88 .  
، سايت سازمان مجاهدين خلق، "فقيه را به آتش كشيدنددانشجويان دانشگاه اراك، عكس گماشته ولي" 2

16/9/88 .  
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هاي وابسته به جريان اغتشاش با  ، در حالي كه برخي رسانهها به گزارش خبرگزاري
ها را در روز دانشجو  كوشيدند تا جو حاكم بر دانشگاه و نقيض مي ضدانتشار اخبار 

هاي تهران، شريف، اميركبير و  متشنج كنند، اخبار ارسالي خبرنگاران از سطح دانشگاه
ان مخالف كه از چندي پيش با دانشجوي. آذر متفاوتي دارد 16علم و صنعت حكايت از 

هاي اپوزيسيون خود را براي برگزاري تجمعاتي در  حمايت تبليغاتي گسترده رسانه
هاي خود را اجرا كنند با جمعيت  محيط دانشگاه آماده كرده بودند، پيش از آنكه برنامه

  .پرشمار دانشجويان مدافع نظام روبرو شدند
كه به دنبال تمهيدات نيروهاي حراست  نكته مهم در اتفاقات دانشگاهها آن بود

اين . هاي مهم تهران، وزن واقعي دانشجويان مخالف به معرض نمايش درآمد دانشگاه
آذر از ورود افرادي  16ها از صبح روز  شد كه حراست دانشگاه مشخصمهم پس از آن 

  .ها جلوگيري به عمل آورده بودند به جز دانشجويان به داخل دانشگاه
نفره  300تا  200هاي  گزارش خبرنگاران حكايت از تجمع: تهران دانشگاه -1

در دانشگاه تهران و . نفره دانشجويان اصولگرا داشت 4000مخالفين در مقابل اجتماع 
آذر با سخنراني رحيم پور ازغدي و صفار هرندي،  16پس از پايان يافتن مراسم 

.  محوطه اين دانشگاه كردندنفري در  4000دانشجويان اقدام به برگزاري راهپيمايي 
منافق  "، "خوني كه در رگ ماست، هديه به رهبر ماست": دادند دانشجويان شعار مي

انگليس حيا كن  " ،"انگليس حيا كن دانشگاه را رها كن"، "حيا كن دانشگاه را رها كن
  ."شه نمي) سبز(آزادي انديشه با بادكنك "، "كروبي را رها كن

هاي موسوي، مريم رجوي،  شجويان پوستري كه در آن عكسدر اين راهپيمايي، دان
مسعود رجوي، شيرين عبادي و برخي سران صهيونيست و سلطنت طلب در كنار هم 

دانشجويان اعالم . به آتش كشيدند "مرگ بر منافق"قرار داده شده بود را با تكرار شعار 
حاضر شوند، تا ها و روزهاي متمادي در صحن دانشگاه  كردند، حاضرند براي ساعت

  .منافقين مجال ايجاد فتنه در دانشگاه را نداشته باشند
هاي مختلف ضدانقالب از طيف عالمه تحكيم،  در مقابل نيز دانشجويان طيف

ها، جريانات دموكراسي خواه و جريانات قومي كه در ساليان اخير  ها، ليبرال ماركسيست
آنها وجود داشت، امسال بصورت همواره اختالفات و درگيريهاي بسيار جدي در بين 

در ميان اين . ، اقدام به تجمع و سردادن شعار در دانشگاه تهران كردندمتحدهماهنگ و 
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هاي عالمه، اميركبير و شريف  دانشجويان، تعداد زيادي از دانشجويان افراطي دانشگاه
  .شوند نيز ديده مي

 كبير كه تعدادشان در حدوددانشجويان مخالف در دانشگاه امير: دانشگاه اميركبير - 2  
نفر بود نيز در مقابل ساختمان ابوريحان اين دانشگاه ابتدا تجمع كردند و لحظاتي  150

بعد به قصد ضرب و شتم برخي دانشجويان به آنان حمله كردند، اما با تجمع بيش از 
جمع سيصد نفره مذكور . نفر از دانشجويان اين دانشگاه در اين محل مواجه شدند 300

. سپس با بيان شعارهايي، اقدامات خشونت طلبانه اين دسته را محكوم كردند
اي  اهللا اكبر، خامنه"و  "مرگ بر منافق"دانشجويان انقالبي در اين تجمع، شعارهاي 

  .، را تا متفرق شدن كامل مخالفين ادامه دادند"رهبر
افراطي  دانشجوي "مجيد توكلي"از حوادث جالب توجه در اين دانشگاه دستگيري 

آذر در دانشگاه اميركبير با جسارت خاصي در ميان  16دانشگاه اميركبير بود،كه روز 
وي كه به . ترين اركان نظام بود دوستان خود مشغول هتك حرمت و توهين به مقدس

دليل ضعف علمي و مشروطي پي در پي از دانشگاه اخراج شده است، عامل اصلي فتنه 
بطور مخفيانه وارد دانشگاه شده و هنگامي كه تالشهاي گري در اين دانشگاه بود كه 

وي براي به آشوب كشيدن دانشگاه با هوشياري دانشجويان با شكست مواجه شد، براي 
خروج از دانشگاه در يك اقدام عجيب، با آرايش و لباس زنانه آماده فرار از دانشگاه 

و چادر به سر داشت و حتي او كه همانند زنان محجبه، مانتو به تن كرده و مقنعه . شد
يك كيف زنانه را نيز براي محكم كاري به دوش انداخته بود، در رسيدن به هدف خود 

  .ناكام ماند و توسط مامورين امنيتي دستگير شد
هاي توكلي در بسياري از تجمعات دانشجويان افراطي به عنوان  در حالي كه عكس

شد، مشخص نيست  نندگان توزيع ميك در ميان تجمع "دانشجوييمقاومت جنبش "نماد 
  !از اين پس آيا عكس او در لباس زنانه هم در تجمعات كاربرد خواهد داشت يا نه؟

نفر از دانشجويان با سردادن شعارهاي مرگ   200 بيش از   :دانشگاه صنعتي شريف - 3
وهي از پذيرد، در مقابل گر ميرد ذلت نمي بر آمريكا، اهللا اكبر، مرگ بر منافق، دانشجو مي

  .، تجمع كردنداندكردهنفر ارزيابي  100دانشجويان كه تعداد آنها را كمي بيش از 
مطابق اين گزارش، حضورچندصد نفره اين دانشجويان باعث شد كه به تدريج از 

هاي سالهاي گذشته اين دانشگاه و  طلبان كه برخي سران آنها را اخراجي آشوبتعداد 
    . د، كم شودان دانشگاه اميركبير شكل داده
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اين گزارش حاكي است كه پس از تقابل دانشجويان با شعارهاي ضدانقالبي 
با اين حال اين . مخالفين، آنها ترجيح دادند تا تنها عليه دولت و انتخابات شعار بدهند

دسته از دانشجويان افراطي تالش كردند تا با ايجاد درگيري، جمع و شعارهاي خود را 
   .ه هدايت كنند كه البته موفق نشدندبه بيرون از دانشگا

نفر از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت هم   600 بيش از : دانشگاه علم و صنعت - 4
كردند با حركت  نزديك به يكصد و پنجاه نفره دانشجوياني كه تالش مي تعداددر مقابل 

انشگاه را به سمت درب اصلي دانشگاه فضاي دانشگاه را هيجاني كنند و مردم خارج از د
مخالفين كه لباس هاي سبز بر تن   . به استمداد بطلبند، شعارهاي اعتراض آميز سر دادند

نفره دانشجويان با فرا   600 با اين حال جمع   . دادند داشتند شعارهايي عليه بسيج سر 
  .خوانده و سپس پرچم آمريكا را آتش زدند "نماز وحدت"رسيدن ظهر، 

اي كه جلوي در اصلي دانشگاه  كمتر از دويست نفرهدر مقابل جمع  سپسآنها 
ميرد  دانشجو مي "،"مرگ بر منافق"،"مرگ بر آمريكا"ايستاده بودند به تكرار شعارهاي 

  .پرداختند "پذيرد ذلت نمي
  

  حوادث خارج از دانشگاه
از خارج دانشگاه خبرها از درگيريهاي پراكنده در برخي نقاط در اطراف ميدان انقالب 

اغتشاشگران چندين نقطه از خيابانهاي اطراف دانشگاه تهران را به . داشت حكايت
آشوب كشانده و در نقاطي همچون تقاطع خيابان جمهوري با خيابان دانشگاه و يا 

  .، چند دستگاه موتور سيكلت و سطل زباله را به آتش كشيدند)عج(ميدان وليعصر
هاشمي از مقابل سردر دانشگاه همچنين جمع ديگري از فتنه گران به تحريك فائزه 

آزاد واحد علوم و تحقيقات به سمت ميدان پونك به راه افتادند، كه با حضور نيروهاي 
  .انتظامي متفرق شدند

كه ماهيت فتنه گران حامي موسوي و كروبي را به خوبي آشكار  تأملاز نكات قابل 
در حاشيه برگزاري  .بود) ره(سازد، انتشار خبر اهانت به ساحت مقدس حضرت امام مي

اي  هاي ماهواره مراسم روز دانشجو در دانشگاههاي كشور، تصاويري در برخي از رسانه
نشان داده شد كه در آن حاميان خياباني موسوي اقدام به پاره  كردن و آتش زدن 

  .كردند ) ره(تصاويري از امام خميني
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ديگر همراه شده بود،  هاي ضد ايراني اين تصاوير كه روز گذشته با استقبال رسانه
پخش شد و تبديل به  "العربيه"هاي انگليسي و سعودي از جمله  بارها و بارها از شبكه
  .ها در گزارشهايشان از تهران شده بود بيت الغزل اين رسانه

ورزي نسبت به بنيانگذار جمهوري اسالمي و آتش زدن تصاوير رهبر كبير انقالب  كينه
هندس موسوي صورت گرفته است كه وي همواره در در حالي از سوي طرفداران م

  1.كرد را مطرح مي) ره(شعارهاي خود تا قبل از انتخابات ادعاي تداوم راه امام خميني
آذر نيز  17آذر، روز سه شنبه  16همچنين پس از ناكام ماندن اغتشاشگران در روز 

زپوش بود و آرايي دانشجويان واليي و فتنه انگيزان سب دانشگاه تهران شاهد صف
  .ند اي را براي ايجاد اغتشاش در دانشگاه تهران آغاز كرد طرفداران موسوي تالش تازه

ها كه فردا و پس فرداي روز دانشجو نيز ادامه داشت،  پيگيري اغتشاشات در دانشگاه
در حالي صورت گرفت كه موسوي رمز اين اغتشاشات را در بيانيه آخر خود به 

آذر دانشگاه را  16«: كرده بود، آنجا كه وي تاكيد داشت مناسبت روز دانشجو صادر
  »كنيد؟ آذر چه مي 18كنيد؟  آذر چه مي 17. كنيد تحمل نمي

  
  آذر  16حمايت غرب از فتنه گران 

حمايت دوباره سران كشورهاي غربي از فتنه گران بار ديگر ماهيت اين جريان را براي 
ي تجمع روز گذشته حاميان موسوي مقابل وزير خارجه انگليس در پ. همگان آشكار نمود

  .اي آشكار در امور داخلي ايران، از اين تجمع حمايت كرد دانشگاه تهران، با مداخله
ديويد "، "روماندي"رساني فرانسوي زبان  به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطالع

موسوي آذر در پي تجمع و تظاهرات جمعي از حاميان مير حسين  16در روز  "ميليبند
ايران نبايد تظاهرات كنندگان را سركوب كند «: در دانشگاه تهران، در ادعايي اعالم كرد

  ».و ما از اين بابت نگران هستيم
آزادي بيان سياسي ارزشي نهادي «: جويانه خود افزود وي در ادامه اظهارات مداخله

  ».و اصولي است كه هر دولتي بايد به آن احترام بگذارد
خواهيم كه به آزادي و  ما از مقامات ايراني مي«: نگليس همچنين گفتوزير خارجه ا

  1».حقوق شهروندان خود احترام بگذارند

                                                 
  . 17/9/88، سايت رجانيوز، "كشند؟  را به آتش مي) ره(حاميان موسوي چرا عكس امام خميني" 1
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سخنگوي وزارت خارجه آمريكا با دلداري دادن به عناصر آشوب طلب  "ايان كلي"
آنها بدانند صدايشان شنيده مي شود و اقدامات سركوبگرانه دولت ايران عليه «: گفت

  » .نند از ديد آمريكا پنهان نيستكمياي حقوق دموكراتيك تالش مردمي كه بر
وي همچنين قانون شكني، فحاشي، تخريب مراكز اداري، ضرب و شتم دانشجويان 

برخورد با اين «: را اعتراض مسالمت آميز توصيف كرد و مدعي شد... انقالبي و
  2».جانده شده استاعتنايي به حقوقي است كه در قانون اساسي ايران گن ها بي حركت

همچنين باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا نيز در آخرين اظهارات خود در مراسم 
دريافت جايزه صلح نوبل كه كاخ سفيد پيشاپيش گزيده آن را منتشر كرد، از 

آمريكا هميشه در كنار كساني كه «: تظاهركنندگان ايراني ستايش نموده  و اظهار داشت
  » . خواهد ايستاد، از جمله در ايران، ميانمار و زيمبابوه به دنبال آزادي هستند

ما به عزت خاموش اصالح طلباني همچون آنگ سانگ سو كي، «  :وي افزود
شجاعت زيمبابوه اي هايي كه رأي خود را در مقابل ضرب و جرح به صندوق انداختند 

گواهي مي  ،اند و صدها هزار نفري كه ساكت در خيابان هاي تهران راهپيمايي كرده
ي آزاد است كه براي اين جنبش ها روشن هاتاين مسووليت تمام مردم و مل..  . دهيم

  3» . سازند كه اميد و تاريخ در كنار آنها است
  

  واكنش مردم به توهين به حضرت امام و سقوط فتنه
  از واكنش مردم چيزي گفته نشده

ل مبارك بنيانگذار جمهوري اسالمي آميز هوادارن فتنه سبز و پاره كردن تمثا اقدام توهين
، بارها )ره(آذر صورت گرفت كه پيش از آن آرمانهاي حضرت امام 16در حالي در روز 

  . در قول و عمل سران فتنه سبز مورد هتك قرار گرفته بود
اعتبار دانستن نهادهاي قانوني كشور،  با اصول صريح قانون اساسي و بي مخالفت

ر جامعه و رو در رو قرار دادن مردم، ايجاد ناامني و دعوت ايجاد اختالف و دودستگي د
به اغتشاشگري و حمايت از آشوبگران، اقدام عليه امنيت ملي و همسويي با بيگانگان و 

                                                                                                                   
  . 17/9/88، سايت رجانيوز، "ايت وزير خارجه انگليس از حاميان موسوي حم" 1
  . 18/9/88، سايت جهان نيوز، "انگليس و آمريكا سنگ پا را هم از رو بردند" 2
  . 19/9/88، سايت رجانيوز، "دهم هاي تهران گواهي مي طلبان در خيابان به عزت خاموش اصالح" 3
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حركت در قالب سناريوي كودتاي مخملين، ايستادگي در برابر رهبري انقالب و حكم 
چون شيخ ساده ) ره(مامصريح واليت مطلقه فقيه، همراه شدن با مطرودين حضرت ا

و دشمنان انقالب اسالمي ) ره(لوح مخلوع امام، همراه شدن با معاندين حضرت امام
چون گروهك منافقين و سلطنت طلبان نيز فهرست سياه مخالفتهاي عملي سران فتنه 

دانند و  سبز با سيره و آرمانهاي بزرگمردي است كه اين افراد خود را متصف به آن مي
  .خواندند مي "اماميخط "خود را 

  
  تكذيب به جاي محكوميت

ي حامي به اهانت به تمثال حضرت هارسانهنكته قابل توجه عكس العمل سران فتنه و 
  .بود) ره(امام 

خطاب به رئيس سازمان  ايهدر نام) ره(تنظيم و نشر آثار امام مؤسسهقائم مقام 
سانه ملي را در خصوص ، روشنگري ر)ره(صداوسيما به جاي مكوميت اهانت به امام 

علي رغم آن كه اين روزها بعضاً «: او در نامه خود نوشته بود. هتكان محكوم كرد
شعارهاي ساختارشكنانه ديگري با كمال تاسف مطرح شده اما هتك حرمتي نسبت به 

هيچ يك از شبكه هاي خارجي «و ادامه داد! »گزارش نشده است) ره(ساحت امام خميني
  1»!!چنين مطلبي را انعكاس نداده اند - علي ما نقل- ي و نوشتاري ي ديدارهارسانهو 

اين در حالي بود كه شبكه هاي تلويزيوني و راديويي بيگانه، مخصوصاً شبكه هاي 
را كه به ) ره(آمريكايي و اسرائيلي با ذوق زدگي فيلم پاره كردن تصوير حضرت امام

در چند نوبت پخش كرده و براي  طور جداگانه از سوي خبرنگاران خود تهيه كرده اند،
وابسته به » العربيه«به عنوان مثال، شبكه تلويزيوني . طرفداران سبز اموي هورا كشيدند

! رد و به افتخاركميعربستان سعودي هر چند ساعت يك بار فيلم ياد شده را پخش 
  !سران فتنه و حاميان آنها كف مي زد

آگاه باشيد كه «: كرد تأكيدپاسخ حميد انصاري  البته علي دارابي، قائم مقام صداوسيما در
هاي تلويزيوني بيگانه  اين حادثه واقعي است و با كمال تأسف بسياري از شبكه متأسفانه

  2».اند تري را در اين خصوص با آب و تاب پخش كرده هاي مشروح تصاوير و گزارش

                                                 
  21/9/1388آفتاب يزد،  -  1
  21/9/1388گزاري فارس، خبر -  2
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، )ره(كس اماممهدي كروبي نيز به جاي محكوم كردن رفتارمعترضان در پاره كردن ع
آذر از صدا و سيما پخش شده را، مونتاژ دانست و برخي  16هايي كه از وقايع  فيلم

 "تفرقه پراكني و توهين مسلم و مبرز به امام"هاي خبري صدا و سيما را به  مجموعه
تصاوير «كروبي در اين نامه كه در سايت منتسب به او منتشر شده، نوشت كه . متهم كرد

شد  از دانشجويان معترض نشان داده شد كه اين گونه استنباط مياي  مونتاژ شده
هاي بنيانگذار انقالب توسط اين دانشجويان پاره و مورد تعرض قرار گرفته  عكس
دبير كل حزب اعتماد ملي ترجيح داد كه به جاي محكوم كردن اقدام پياده نظام » .است

و ابراز برائت از سران رژيم  فتنه در پاره كردن عكس امام، سردادن شعار عليه نظام
اعتراضات واقعي و حقيقي "صهيونيستي و غربي، تجمعات غيرقانوني گروه سبز را 

ناميده و بگويد كه برخي عامدانه به دنبال بد نام كردن اين تجمعات و باز كردن  "مردم
  1. راه براي جريانات افراطي هستند

آن از چندين روز پيش از  ايهاركه به همراه شبكه ماهو سي.بي.بيسايت اينترنتي 
آذر با انتشار اخبار، گزارش و مطالب مغرضانه و جهت دار سعي در تغيير ماهيت 16

رد، با انتشار كميروز دانشجو داشت و دانشجويان را به اغتشاش و آشوب دعوت 
انتقاد از پخش فيلم تلويزيوني اهانت به عكس «مطلبي را ذيل عنوان ) ره(عكس امام
منتشر كرد و از صداوسيما بخاطر پخش تصاوير اهانت حاميان »  خمينيآيت اهللا

 2!انتقاد كرد) ره(موسوي به امام خميني
اهانت به امام توسط فتنه (مقام معظم رهبري به تشريح علل اين رويداد ناگوار 

كند؛ يعني فضا  خب، اينها ايجاد فتنه مي«: پرداختند و به جريان فتنه هشدار دادند) گران
دهند، عمل صريحاً بر خالف  شعار طرفداري از قانون مي. كند را فضاي غبارآلود مي

ي  كنند كه در عرصه دهند، بعد كاري مي شعار طرفداري از امام مي. دهند قانون انجام مي
طرفداران آنها، يك چنين گناه بزرگي انجام بگيرد؛ به امام اهانت بشود، به عكس امام 

دشمنان از اين كار خيلي . كمي نيست؛ كار كوچكي نيستاين، كار . اهانت بشود
بر اساس آن تحليل، . كنند فقط خوشحالي نيست، تحليل هم مي. خوشحال شدند

شوند عليه مصالح ملي،  كنند؛ تشويق مي گيرند؛ بر اساس آن تصميم، عمل مي تصميم مي

                                                 
  18/9/1388پايگاه اطالع رساني سحر نيوز،  -  1
  21/9/1388كيهان،  -  2
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ب، همان كند، همان فري اينجا آن چيزي كه مشكل را ايجاد مي. عليه ملت ايران
) عليه الصالة و السالم(غبارآلودگي فضا و همان چيزي است كه در بيان اميرالمؤمنين 

و لكن يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فهنالك يستولي الشّيطان «: هست
كنند، حق بر اولياء  ي باطل مخلوط مي ي حق را با يك كلمه ؛ يك كلمه1»علي اوليائه

نجاست كه روشنگري، شاخص معين كردن، مايز معين كردن، معنا اي. شود حق مشتبه مي
  ».كند پيدا مي

در اين ميان موج اعتراضات به . ردكميالبته ملت مسلمان محكوميت هتاكان را رها ن
را نشانه رفته بود، بلكه بيش از آن ) ره(كنندگان به تمثال امام پا خواسته، نه تنها اهانت

زمينه . كرد اكان به انديشه و آرمانهاي امام راحل را محكوم ميسازان اين اقدام و هت زمينه
  .سازاني كه مدعيان خط امام در فتنه سبز، در رديف اول آن قرار داشتند

كنندگان به  كشور جهت اعالم انزجار ملي از توهين سراسراعالم راهپيمايي در 
ناسبي بود كه اين هاي ايشان، فرصت م شخصيت درخشان تاريخ كشور و آرمانها و انديشه

متهمان بخشي از عملكرد نامطلوب خود را از اذهان پاك نمايند و در مسير همگرايي با 
آخرين فرصت نيز براي اين جريان از بين  متأسفانهاما . ملت و نظام اسالمي قدم بگذارند

  .در غياب سران فتنه برگزار شد "تجديد بيعت باشكوه ملت با امامشان"رفت و 
كه  -در هواي سرد و باراني آخرين جمعه پاييزي، ميليونها عاشق امام  در حالي كه

 - پيراهن عزا بر تن داشتند ) ره(و شاگرد خلفش خميني كبير) ع(به احترام سيدشهيدان
در سراسر كشور به خيابانها آمدند تا عمق نفرت و انزجار خود را نسبت به هتاكان به 

ه گران سبزپوش بودند كه حاضر به همراهي با نشان دهند، بار ديگر اين فتن) ره(امام
  .ملت نشدند

كه به  "محسن سازگارا"و  "محسن مخملباف"فتنه سبز ازجمله  نشينحاميان خارج 
شدت از حضور ملت در اين حركت نگران بودند از مردم خواستند در راهپيمايي روز 

: ه صراحت نوشتندجمعي از هواداران اين فتنه در وبالگهاي خود ب. جمعه شركت نكنند
خيلي ها مثل من اعتقادي به خميني ندارن و كاري هم باهاش ندارن كه بخوان بيان  -1«

هرچقدر هم كه سبزها در اين راهپيمايي حضور داشته باشن،  -2! ازش حمايت كنن 

                                                 
آميزند و در چنين حالي  اي از باطل را در هم مي اي از حق و پاره و همواره پاره" :50ي  نهج البالغه، خطبه -  1

  ".شود شيطان بر ياران خود مسلط مي
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تجربه نشون  -3. حكومت اونو مصادره ميكنه و ميگه اينا مخالف جنبش سبز هستن
ت سر هم انرژي رو يكمي كاهش ميده پس بهتره به فكر تاسوعا داده چند تظاهرات پش

چون تاسوعا و عاشورا هم از لحاظ گستردگي و هم از لحاظ . و عاشورا باشيم 
بايد محرم شروع بشه تا همه ي  -4. تاريخچه سياسي انقالب خيلي پر اهميت تره 

تجربه نشون داده چون . شرايط رو بتونيم خوب اسكن كنيم و بهترين تصميم رو بگيريم
  1».در شرايط خيلي مهم جنبش سبز خيلي تيزهوشانه عمل ميكنه

دهد كه آنها از چه  حاميان فتنه سبز نيز به خوبي نشان مي اظهاراتبرخي ديگر از 
اين  -1. به چند دليل. آذر نبايد شركت كرد 27در راهپيمايي «: گيرند كساني خط مي

و تمام سو استفاده از اين راهپيمايي را خواهد راهپيمايي را حكومت ترتيب داده است 
آنها . اندكردهكروبي و موسوي هنوز براي شركت كردن اعالم آمادگي ن -2. كرد
عدم اعالم حضور به معني قبول . اعالم كنند كه شركت نكنيد مستقيماتوانند  نمي

صدور مجيد انصاري اعالم كرده كه همچنان منتظر  -3. نداشتن اين راهپيمايي است
كم بودن زمان  -4. مجوز براي مجمع روحانيون مبارز هستيم آنهم براي يك روز ديگر

گفته ي سازگارا مبتني  -5. براي اطالع رساني و عدم اطالع رساني از طرف سايت كلمه
بر اين كه بهتر است كسي در اين راهپيمايي شركت نكند تا بتوان تمام زور و قدرت 

يمايي نمايشي آنهم با به ميان وسط كشيدن آقاي خميني حكومت در برگزاري يك راهپ
در محرم . را ديد و حكومت و طرفدارانش به وضوح ببيند كه هيچ جايگاه مردمي ندارد

  2».و روزهاي ديگر فرصت براي يك راهپيمايي ميليوني فراهم است
سران داخلي فتنه همچون مجمع روحانيون مبارز و موسوي و كروبي نيز اعالم 

اين جريان با بهانه . د كه در روز جمعه در ميان آحاد ميليوني ملت نخواهند بودكردن
  !تراشي خواستار برگزاري راهپيمايي مستقل در روز ديگري شدند

از جمله اينكه . ت متعددي را براي اذهان ملت ايجاد كردسؤاالاتخاذ چنين تصميمي 
نيستند؟ چرا حتي در ) هر(امام چرا حاضر به حمايت خالصانه از امام خطمدعيان 

حمايت از امام بدنبال فرصت طلبي براي تداوم فتنه سبز بوده و بدين منظور راهپيمايي 

                                                 
1 http://bikhaneman-behnaz.blogspot.com/2009/12/27.html  
2 http://joojetighi.wordpress.com/  



  239

باشند؟ چرا در زماني كه حاميان آنها در دانشگاه تهران به ظاهر  مستقلي را خواهان مي
ي در دفاع كنند، نه تنها شعار راهپيمايي در رفع اتهام از خود در اهانت به امام برگزار مي

دهند، بلكه فرصت طلبانه عكسهاي شيخ شاده لوح مطرود امام را  از آرمانهاي امام نمي
  ؟!گيرند بر دست مي -كه به پدر معنوي فتنه سبز مبدل گرديد -

در آخرين سخنانشان در ديدار با جمعي از  ايخامنه حضرت آيت اهللا العظمي
من هيچ اعتقادي ندارم «: ان فتنه فرمودندديني در مورد اين رفتار سر مبلغينروحانيون و 

به دفع؛ من گفتم در نماز جمعه؛ اعتقاد من به جذب حداكثري و دفع حداقلي است؛ اما 
  1».بعضي كأنه خودشان اصرار دارند بر اينكه از نظام فاصله بگيرند

                                                 
  22/9/88بيانات معظم له،  -  1





  
 
 
 
 
 

  فصل يازدهم
  

  !انتحار
به "و  "رافي در روز قدسطرح شعارهاي انح"بعد از شكست اقدامات فتنه گران در 

آذر نيز با حضور قاطع دانشجويان  16، روز "آبان 13خيابان كشاندن هواداران در 
انقالبي و تسخير دانشگاه، به روز شكست فتنه گران سبزپوش تبديل شد و مشخص 

نيز مدتهاست توسط ) دانشگاه(شد كه تنها پايگاه به ظاهر باقي مانده براي فتنه گران
  .ب اسالمي فتح گرديده استحاميان انقال

همچنين از سويي ديگر فضاي ايجاد شده در جامعه ناشي از خشم و انزجار ملت 
كه توسط حاميان ) ره(كنندگان به ساحت مقدس حضرت امام خميني نسبت به توهين

فتنه گران سبزپوش صورت پذيرفت، اين گروهك را در وضعيت بغرنجي قرار داده 
ج از انفعال و تغيير وضعيت افكار عمومي، به اولويت اول لذا تالش براي خرو. است

  .سران فتنه تبديل گشت
  

  !پروژه محرم سبز
كه از هفته ها قبل در دستور كار  "محرم سبز"در اين شرايط پروژه از پيش تعيين شده 

اين گروهك قرار داشت، از اهميت دوچنداني براي آنها برخوردار شد و با تمام توان 
  .آن دست بكار شدندبراي اجراي 
شده خط نفاق براي تداوم حداقل حيات خود اين بار نيز استفاده  مستاصلجريان 

ابزاري از دين را برگزيده و به ايام محرم الحرام به چشم فرصتي براي احياء دوباره فتنه 
  .هاي پي در پي در ماههاي گذشته مي نگرد سبز بعد از شكست



 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 
242

آن توسط محافل بيگانه و اپوزيسيون خارج از اي  هدايت رسانه كهاين خط نفاق 
، صورت )اند كه همگي امروز در صف حاميان موسوي و كروبي در آمده(كشور 

هاي صوتي و تصويري و سايتهاي خبري و وبالگهاي وابسته  پذيرد، از ابزار رسانه مي
  . كنند استفاده كرده و اين خط را تبليغ مي

سران خارج نشين فتنه سبز كه مدتهاست به  از "محسن سازگارا"به عنوان نمونه 
خود در اين شبكه  "گفتگوي روزانه"آمريكايي مبدل گرديده، در برنامه  VOAمزدور 
خواستم بگويم مسئله محرم و  اما نكته چهارمي كه مي«: گويد مي "پروژه محرم"درباره 

ردا تا روز فرصت كمي داريم بنابراين از امروز و ف. تظاهرات تاسوعا و عاشورا است
اول محرم اصل بحث ما غير از يك مرور كوتاه روي خبرها روي آكسيون بزرگ محرم 

آذر  16به هر حال آنچه كه مسلم است اين است كه تمريني كه در . متمركز خواهد شد
توانند  شد نشان داد در سطح كشور با تنوع تاكتيك ها و پراكندگي همه ملت مي

محرم و با پرچم سبز يا حسين و عزاداري براي شهداي در ده شب اول . هماهنگ باشند
توانيم در سطح كشور حركت داشته باشيم ولي روز نهم و  جنبش و شهداي عاشورا مي

روز دهم يعني روز تاسوعا و عاشورا شنبه و يكشنبه ششم و هفتم دي ماه، يك مسير 
ت ميليوني خود واحد در هر شهر قرار است اعالم شود كه همه ما آنجا برويم و جمعي

را در سطح كشور نشان دهيم و همه ملت يك پارچه و يك صدا به دنبال خواست 
  1»؟!خودشان باشند

توان به آن اميد  سخن گفت و مدعي شد مي "آكسيون شام غريبان"وي همچنين از 
آذر را  16البته ما . نكته ي سوم امروز مربوط است به آكسيون ما در ماه محرم«: داشت

روز اول ماه  10و داريم اما اين بحث هم مطرح شده است كه ضمن اينكه در در پيش ر
ي خود را انجام داده و در روزهاي تاسوعا و عاشورا آن را به اوج مي هاتمحرم حرك

از ظهر عاشورا و براي شام غريبان در خيابان ها نشسته و با يك بسيج عمومي  ،رسانيم
آبان مشخص شد كه جنبش سبز  13عد از ب. دست به تعطيل عمومي در كشور بزنيم

ديگر يك طفل تازه به دنيا آمده نيست، حال ديگر اين جنبش تبديل به نوجواني شده 
ولي براي تحقق آكسيوني كه . است كه خيلي تجربه اندوزي كرده و بارور شده است

                                                 
  .، سايت محسن سازگارا"1388آذر  18متن پياده شده روزچهارشنبه " 1



  243

 ييبراي شام غريبان مطرح شده است نياز به اين است كه در سمت جنبش، ما رشد جغرافيا
و رشد در طبقات مختلف اجتماعي و همچنين رشد كيفي داشته باشيم و در سمت 
كودتاچيان نيز بايد مشروعيت زدايي سپاه از نظر اخالقي، مالي و سياسي تشديدشده و 
اختالف هاي دروني سپاه نيز افزايش يابد كه باعث فلج شدن اين سازمان شود و به 

  1».آكسيون نهايي خود را به مرحله ي اجرا بگذاريمحدي از ناتواني برسد كه ما بتوانيم 
شباهت  "دروغ سال"هاي سازگارا هرچند بيشتر به فكاهي و  و خيالبافي توهمات

  . دارد، اما از تالش گسترده تبليغاتي منافقين جهت ايجاد فتنه در ماه محرم حكايت دارد
آبان  13(ر روزهاي نامبردهاگ«: نويسد نويسنده يكي از وبالگهاي هوادار فتنه سبز نيز مي

توانيم  فقط يك روز بودند، االن با دو ماه محرم و صفر روبرو هستيم كه مي) آذر 16و 
  2».از آن به سود جنبش و به سود مردم ايران استفاده كنيم

دانيد به جنبش سبز  از آنجا كه مي«: نويسنده ديگري در وبالگ خود آورده است
اما . بش مجبور است از راهپيمايي دولت استفاده كندشود و اين جن مجوزي داده نمي

نكته . در ماه محرم كه يك بهانه محكم است براي جنبش سبز كه به بيرون بيايد
افتد افتادن بلندگو دست مردم است كه اين خود  جالبي كه در ماه محرم اتفاق مي

  3».يك حركت با ارزشه
ي را در اختيار فتنه گران قرار نيز فرصت جديد 4"رهبر معنوي فتنه سبز"خبر مرگ 

هرچند . داده تا به بهانه سوگواري براي وي، اقدامات تفرقه افكنانه خود را ادامه دهند
بيني دشمنان، بخش  رغم پيش صدور پيام تسليت رهبر بزرگوار انقالب اسالمي علي

را  اي از خوابهاي ديده شده فتنه گران براي سوء استفاده از مرگ آقاي منتظري عمده
نقش بر آب كرد، اما بي شك تفرقه انگيزان دست از كار نكشيده و برنامه هاي مختلفي 

در اين بين در اولين گام . اندكردهرا براي بهره برداري سياسي از اين واقعه طراحي 

                                                 
  .، سايت محسن سازگارا"1388آبان  16متن پياده شده روزشنبه " 1
2 http://iranghalam10.mihanblog.com   
3 http://aminshut.blogfa.com  
به عنوان نمونه محسن كديور، از سران خارج نشين . اين صفتي است كه فتنه گران سبزپوش بر آن تاكيد دارند 4

جنبش سبز «: در پيام تسليت خود چنين آورده است, فتنه سبز كه خود را شاگرد آقاي منتظري معرفي مي كند
  ».ملت ايران در عزاي رهبر معنوي خود عزادار است
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موسوي و كروبي به همراه صانعي و بيات زنجاني روز دوشنبه را عزاي عمومي اعالم 
كه اين آقايان كه از حداقل صالحيت عرفي در اين زمينه  كردند، اين در حالي است

برخوردار نبوده و از طرفي هيچ يك از علما و مراجع عظام تقليد كه پيام تسليت نيز 
  !اندكردهبراي فوت آقاي منتظري صادر نموده اند، اعالم عزاي عمومي ن

و روزه كه اغلب آنها حداقل حدود اوليه شرعي همچون رعايت حجاب  گرانفتنه 
شده و در  "مرجع تقليد"كنند، به يكباره سوگوار  داري در ماه رمضان را رعايت نمي

! يكشنبه شب گذشته ميدان محسني را براي تجمع هواداران سوگوار سبزپوش منتظري
منتظري «: كنند تا بار ديگر بر طبل نفاق و تفرقه بكوبند و شعار سر دهند كه انتخاب مي
  1»ده استمرجع پاين -زنده است 

همزمان شدن مراسم شب هفتم آقاي منتظري با شب شام غريبان حسيني نيز فرصت 
سوء استفاده ديگري براي جريان سبز در اين ايام خواهد بود كه ازچندي پيش در حال 

  .براي آن مي باشند ريزيبرنامه
  

  جريان فتنهپيش روي موانع 
در بين بخشي از سران خارج نشين ) ع(عدم اعتقاد به فلسفه عزاداري براي امام حسين

كودتاي سبز يكي از موانع پارادوكسيكال اين جريان براي بهره برداري از مراسم محرم 
ملت فراموش نكرده بود روزگاري نه چندان دور را كه كساني از اين جريان، . بود

؟ يا فراموش !در بدر و احد دانستند) ص(پيامبر! حادثه عاشورا را نتيجه تندروي
اند ادعاي افرادي چون كديور را كه نگاه شيعه به جايگاه الهي اهل بيت را  ردهنك

اي انحرافي و متاثر از القائات شيعه غالي دانست و يا اظهارات سروش سبزپوش  انديشه
كه براي ) ع(امروز كه مقام عصمت و مصونيت از خطا و گناه را نه تنها براي اهل بيت

ديگر ) ع(چنين شناخت انحرافي از جايگاه اهل بيت با. كند نيز نفي مي) ص(پيامبر
  .توان از عزاداري براي ساالر شهيدان سخن گفت نمي

) ع(رفتار سياسي جريان فتنه در اين ايام نيز از عدم سنخيت با حركت امام حسين
مخالفت با امام و رهبري جامعه اسالمي، همپيماني با بيگانگان و . حكايت داشت

                                                 
  .29/9/88, ، سايت خبري تحليلي سايتك"تظاهرات در بلوار ميرداماد و ميدان محسني همچنان ادامه دارد" 1
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م، عدم پايبندي به ارزشهاي اسالمي، و در آخرين گام هتك حرمت دشمنان ديرينه اسال
اي از هواداران فتنه سبز در اذهان عمومي  چهره) ره(به ساحت مقدس حضرت امام

  .ساخته است كه چندان مشابهتي با عزاداران حسيني ندارد
كنند، ملت  اكثريت مطلق كساني كه هيئات عزاداري محرم را برگزار و اداره مي

كساني كه . دانند اللهي هستند كه خود را حافظ شعائر اسالمي و نظام اسالمي ميحزب 
جمهور منتخب مردم در انتخابات دهم  هرچند ممكن است به گزينه اي غير از رئيس

اند و  رأي داده باشند، اما در دفاع از حريم واليت و رهبري جامعه با تمام توان ايستاده
اين افراد در حوادث پس از انتخابات كه به . وخته انداين درس را از مكتب عاشورا آم

شك  اند و بيماهيت جريان فتنه و نفاق پي برده و صف خود را از آنها جداساخته
  .منافقين جديد جايي در ميان آنها نخواهند داشت

ي هاتبدين ترتيب طراحان فتنه تصميم گرفتند پروژه خود را در جايي به جز هيئ
  .سانندمذهبي به اجرا بر

  
  پروژه عاشورا

ي به وجود آمده پس از انتخابات رياست جمهوري هاببهره برداري از حوادث و آشو
هاي اين روز، از جمله اقداماتي  جهت براه انداختن آشوب ريزيبرنامهتا روز عاشورا و 

بوده كه در دستور كار دشمنان انقالب قرار داشت كه در اين راستا حضور جريانات 
.... ها، منافقين و فرقه ضاله بهائيت و  طلب سلطنت ،هاي ضد انقالب گروهكسكوالر، 

هاي ضد  در روز عاشورا از نكات قابل توجهي است كه اقدامات و اهداف گروهك
  . دهد انقالبي و غيرقانوني مخالف براي ضربه زدن به نظام را نشان مي
، شبكه هاي تلويزيوني از دو هفته قبل از روز عاشورا سايت وزارت خارجه اسرائيل

كه رسما از سوي وزارت  - و آمريكا و فضاي اينترنتي توئيتر  سي.بي.بيفارسي زبان 
براي عاشوراي  - خارجه آمريكا براي كمك رساني به موسوي و خاتمي فعال شده بود

پرده اي خطاب به عوامل داخلي خود صادر دستورالعمل هاي صريح و بي 1388سال 
سايت وزارت خارجه اسرائيل كه دو روز قبل از روز قدس شعار  كردند و مخصوصامي

را به آشوبگران ديكته كرده بود، طي دو هفته اخير » نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران«
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ورزيد، آشوبگران بايد از فرصت نيمروز عاشورا كه مردم به طور سنتي در مي تأكيد
  !ولند براي حضور در خيابان استفاده كنندهاي سينه زني به عزاداري مشغو دسته هاتهيئ

هاي پشت پرده سران فتنه يريزالبته در كنار سازماندهي اينترنتي، تحريكات و برنامه
يكي از مهمترين نمونه هاي قابل ذكر مراسمي است . نقش اصلي در وقايع ديروز داشت

نه سازي و كه محمد خاتمي شنبه شب در جماران برگزار كرد كه طي آن عالوه بر صح
يري هاي ساختگي، زمينه و فرصت الزم براي اهانت جمعي از اوباش به ايام رگايجاد د

در اين مراسم كه برخي منابع نزديك به اصالح . فراهم آوردند) ع(عزاي امام حسين
ها خبر دادند خاتمي طي سخناني !)؟(»لباس شخصي «طلبان از به هم خوردن آن توسط 

  . را با فتنه گران قياس كرده و ايشان را رهبر آنها خواند) ع(امام حسين ،عميقا منحرف
با صحنه گرداني سران فتنه در خيابان ) شب عاشورا(البته تحرك ديگر نيز در شنبه شب 

هاي جماران و نياوران رخ داد و طي آن صدها نفر از اوباش در شب عاشورا به سردادن 
براي چند ساعت در ميدان تجريش سوت و كف زدن پرداختند و سپس همين حركات را 

  .هم ادامه دادند كه نهايتا اين تحركات با برخورد مردم مومن و عزادار خاتمه يافت
از سوي ديگر پس از حادثه روز عاشورا، نخست وزير رژيم اشغالگر قدس ضمن 
تحسين اقدام اغتشاشگران بر لزوم بكارگيري بيشتر آمريكا از فضاي مجازي اينترنت در 

ي براندازي جمهوري اسالمي ايران سخن گفت و به اين ترتيب نقش بيگانگان را راستا
  . به وضوح برمال كرد

در اين راستا دشمنان قسم خورده انقالب كه قبل و پس از انتخابات تمامي امكانات 
) اصل واليت فقيه(و توانايي هاي خود را در راستاي تزلزل در ستون نظام اسالمي 

به زعم خود تالش كردند با آوردن همه توان تشكيالتي خود در روز بسيج كرده بودند، 
عاشورا، ضربه اساسي را بر نظام وارد سازند كه با حضور به موقع ملت بزرگوار ايران، 

  . اين توطئه خنثي گرديد
واكنش هاي دشمنان انقالب اسالمي پس از اغتشاشات روز عاشورا نشان مي دهد 

رق ذيل به اهداف شوم خود برسند كه به فضل الهي در اين كه آنها در صدد بودند از ط
  . زمينه ناكام ماندند

   :اين اهداف عبارت بودند از
  ،حمايت از ساختار شكني در روز عاشورا توسط آمريكا، رژيم صهيونيستي

 . ها و نهادهاي وابسته به آنها كشورهاي اروپايي، سازمان
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 ت براندازانه اغتشاشگرانالقاي ناتواني نظام در برخورد با اقداما . 
 ها و القاي سقوط نظام پس از عاشورا افزايش مخالفت . 
 تشديد اقدامات ساختارشكنانه عليه نظام اسالمي . 
 و اغتشاشات هابتحريك مردم به حضور در آشو . 

ها و ساير گروهك ها به صورت سازمان يافته در  طلب حضور منافقين، سلطنت
  . ه تعرض به مقدسات اسالمي را فراهم ساخت اغتشاشات روز عاشورا زمين

در اين رابطه تعداد قابل توجهي از گروه هاي منحرف كه ارتباطات محفلي از طريق 
سيستم مجازي با يكديگر داشته اند، به همراه عناصر فرقه ضاله بهائيت كه براي فتنه 

ط آنها هدايت انگيزي در روز عاشورا مستقيماً به سران فرقه در اسرائيل وصل و توس
هايي مستقر و  نفره در قبل از فتنه روز عاشورا در مكان 4الي  3شدند در دسته جات  مي

آميز عليه نظام و مقدسات را تهيه و به خيال باطل خود اعالم  پالكاردها و بنرهاي اهانت
  . نموده بودند كه بايد در روزعاشورا كار نظام اسالمي يكسره شود

ها و مساجد  ملت شهيد پرور ايران در روز عاشورا در تكيه از همين رو درحالي كه
ها، فرقه  مشغول عزاداري بودند، گروه ها و شبكه هاي مرتبط منافقين، سلطنت طلب

ضاله بهائيت و گروهك هاي غيرقانوني، با هلهله و سوت و كف، ضمن اهانت به 
مامورين و ) ع(مقدسات، ضرب و شتم، هتك حرمت و توهين به عزاداران حسيني

انتظامي، مرتكب جرايم مهمي مانند محاربه و اجتماع و تباني عليه امنيت كشور شدند و 
حتي از انجام جرايم بر ضد عفت و اخالق عمومي و احتراق، تخريب و اتالف اموال 

  . عمومي و خصوصي به قصد مقابله با نظام اسالمي دريغ ننمودند
، آشوب و كرده اند كه براي ايجاد ناامني فدر اين رابطه منافقين دستگير شده اعترا

اغتشاش، تجمعات و تظاهرات غيرقانوني، خاصه به بهانه انتخابات دهمين دوره رياست 
جمهوري و حوادث بعد از آن، به كرات در مقراين گروهك ملحد و محارب در عراق 

ود و ساير كشورهاي اروپايي آموزش ترور و آشوب ديده اند و در اقارير تكميلي خ
اعتراف نموده اند كه در همان ايام انتخابات ضمن جاسوسي و جمع آوري اطالعات، 
حضور فعالي در تمامي تجمعات غير قانوني و ضدانقالبي در بعد از انتخابات داشته و 

ترور و انتساب آن به  ،هايي از قبيل بمب گذاري به صورت سازماندهي شده ماموريت
شعار نويسي، تخريب و به آتش كشيدن اموال اشخاص نظام، نصب تراكتهاي تبليغاتي، 
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حقيقي و حقوقي به منظور ايجاد نارضايتي در بين مردم و كسبه را برعهده گرفته و فيلم 
صحنه هاي درگيري، آشوب و اغتشاشاتي را كه خود به وجود آورده بودند در اختيار 

من و شبكه هاي عناصر و سرپل هاي نفاق در خارج از كشور و عوامل اطالعاتي دش
  1.معاند خارجي قرار داده اند

  
  فتنه گري در عاشوراي حسيني

در حالي كه ميليون ها عزادار ايراني و عاشق حضرت اباعبداهللا در عاشوراي حسيني 
مشغول عزاداري بودند، تعدادي از طرفداران موسوي و خاتمي قبل از ) 7/10/1388(

زاري تجمع هاي غيرقانوني در برخي با برگ ،ظهر عاشورا و با جدا كردن صف خود
خيابان هاي تهران كه هيچ شباهتي با عزاداري اباعبداهللا الحسين نداشت، به طرح 
شعارهاي ضد انقالبي و ساختار شكنانه پرداختند كه از همان موقع عزاداران حسيني به 

ن به افراد ولي پاسخ عزادارا. مقابله با آنها پرداختند كه فرار آشوبگران را در پي داشت
  . فريب خورده پس از نماز ظهر عاشورا ابعاد گسترده تري پيدا كرد

برخي افراد فريب خورده و آشوبگر در خودروهاي خود بسان مراسم عروسي بوق 
آشوبگران . ردندكميها هلهله و شادماني و خرابكاري برخي نيز در تجمع. مي زدند

  . كردندر ميحرمت روز عاشورا را با اين اقدامات خدشه دا
اراذل و اوباش با سوء استفاده از حضور مردم در مراسم عزاداري اباعبداهللا الحسين 

 هاي زباله،موتورسيكلت، خانه، سطل(دست به آشوب و خسارت به اموال مردم 
افراد فريب خورده شعار مرگ بر جمهوري اسالمي سر . زدند) خودروي شخصي مردم

  . ر صحنه پا به فرار گذاشته و متواري شدنددادند، ولي با حضور مردم دمي
اين افراد در روز عاشورا به جاي عزاداري با طرح شعارهاي انحرافي عليه نظام جمهوري 

  . ي غربي به جشن پرداختندهارسانهاسالمي، اركان نظام و مطابق خواست دشمن و 
ري بود براي آشوبگران كه عمداً خيابان هايي را كه خالي از حضور دسته هاي عزادا

تحركات خود انتخاب كرده بودند، در موارد متعدد به سر دادن سوت، كف، هلهله و 
هاي اسالمي را به شعارهاي بسيار اهانت آميز پرداخته و عمق بي اعتقادي خود به ارزش

                                                 
  كيفرخواست متهامان حوادث روز عاشورا -  1
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در جريان اين آشوب چند قرآن، پرچم هاي منقش به نام امام حسين . نمايش گذاشتند
هاي پارك شده عزاداران در كنار چند مسجد ين موتورسيكلتو حضرت زهرا و همچن

اين عده كه با پشتيباني و دعوت رسمي سران فتنه از جمله . به آتش كشيده شد
موسوي، خاتمي و كروبي در اغتشاشات حضور پيدا كرده بودند كامالً متعلق به طيف 

بوده و ديروز  هاي ضدانقالب و به وضوح فاقد هرگونه تعلقي به ارزش هاي اسالمي
بخشي  به گفته برخي منابع. اصرار داشتند كه اين بي اعتقادي خود را به نمايش بگذارند

از اغتشاشگران روز گذشته تهران از شهرهايي چون قم و اصفهان و همچنين شهرهاي 
مرزي به تهران منتقل شده بودند و انواع و اقسام سالح هاي سرد همچون چاقو، قمه، 

  .ز اشك آور در اختيار داشته اندچماق و حتي گا
عده اي از حاميان موسوي كه با حرمت شكني عاشورا به گزارش منابع خبري ظهر 

از روز شهادت سيدوساالر شهيدان و ياران باوفاي ايشان، به خيابان ها آمده و برخي 
اماكن عمومي و تعدادي خودروي عمومي و شخصي را به آتش كشيدند، با حضور در 

هوري اسالمي و مشاهده برگزاري نمازظهر عاشورا در هيئت رهپويان آل طاها، ميدان جم
 .به عزاداران حسيني حاضردراين هيئت هجوم آورده و به سمت آنها سنگ پراكني كردند

تعدادي از نمازگزاران را نيز مورد ضرب و شتم قرار داده و با سنگ پراكني به فتنه گران 
  1.جماعت اين هيئت، وي را مجروح كردند امام» حجت االسالم صالحان«سوي 
  

  مقابله مردم با هتاكان
نكته بسيار مهم درباره حوادث ديروز اين است كه مردم تهران ديروز نه تنها مثل تمامي 
موارد گذشته توجهي به اغتشاشگران نشان ندادند بلكه به محض آنكه دريافتند كه اين 

مت شكني هستند مجالس عزاداري خود افراد در برخي خيابان هاي تهران مشغول حر
را نيمه تمام رها كرده و با حضور در خيابان ها ظرف چند دقيقه بساط فتنه را درهم 

كه مثل  -در دانشگاه تهران) ع(مقارن ظهر ديروز عزاداران حضرت سيدالشهدا. پيچيدند
از اقامه  از جمله كساني بودند كه بعد -هميشه عده آنها از چند هزارنفر فراتر مي رفت

نماز ظهر از دانشگاه خارج شده و چند ده نفر آشوبگر حاضر در ميدان انقالب را تار و 
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در ديگر نقاط تهران هم به محض آن كه نيروهاي مردمي و عزاداران حسيني . مار كردند
  .از حسينيه ها و مساجد خارج شدند ديگر اثري از آشوبگران باقي نماند

  
  كشته سازي

ته به صهيونيسم با بزرگنمايي آشوب در برخي خيابان ها و دميدن در ي وابسهارسانه
  . صحنه اغتشاش ادعا كردند اين حوادث چند كشته داشته است

به حداكثر رساندن خشونت و كشته سازي جزو پروژه هايي بوده است كه جريان فتنه 
وژه دروز ي بعد از انتخابات در دستور كار داشته اما اين پرهابگر از ابتداي آشو

  .عاشورا شدتي مضاعف يافت
كه در  بوديكي از كشته شده ها سيدعلي موسوي خواهرزاده ميرحسين موسوي 

هدف گلوله قرار گرفت و منابع آگاه مرگ او را كامالً مشكوك و شخص  مقابل منزلش
نشان «وي را به سبب نزديكي به موسوي و حضور فعال در تجمعاتي از اين دست 

  . قين و عناصر نفوذي دانستندتوسط مناف» شده
  

  بازتاب اغتشاشات روز عاشورا
روزنامه هاي وابسته به جريان فتنه تالش كردند تا با سوءاستفاده از شرايط حداكثر 

  .برداري تبليغاتي را بنمايندبهره
در اين راستا روزنامه آرمان در نخستين روز پس از اين واقعه با درج تصويري از 

درگيري «: ، از عاشوراي متفاوت خبر داد و در تيتر اول خود نوشتاغتشاشات خياباني
  .»بازداشت 300كشته و  4هاي ديروز تهران 

را در كادري » خواهرزاده ميرحسين موسوي كشته شد«اين روزنامه همچنين تيتر 
سبز قرار داد و اطالعيه نيروي انتظامي را در صفحه نخست خود درج كرد و در تيتر آن 

  .»فر كشته شدندن 5«:نوشت
سخنراني ناتمام خاتمي در «روزنامه اعتماد هم در اين روز با خونسردي تمام 

را به عنوان مهمترين دغدغه اش تيتر اول خود قرار داد و در تيتر دوم » حسينيه جماران 
خود به سخنان فرماندهان نيروي انتظامي اشاره كرد و از ميان اظهار نظر آنها، علل ورود 
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چند مأمور پليس به خبرگزاري ايسنا را سوتيتر كرد تا صراحتاً اعالم نمايد كه  غير مجاز
  .اهانت به مقدسات مردم ايران هيچ اهميتي براي آنها نداشته و ندارد

نيز با چشم بستن بر بزرگترين اهانت به » فرهيختگان«روزنامه دانشگاه آزاد اسالمي
ظيم كرد كه گويي هيچ اتفاقي در مقدسات ملت ايران، صفحه نخست خود را چنان تن

اين روزنامه در تيتري كوچك به انعكاس  .روز عاشوراي حسيني رخ نداده است
فرد خودسر در  15دستگيري «:اظهارات سردار رادان پرداخت و از قول وي نوشت

  »حوادث پس از انتخابات
» يرحسيندو استعفا از فرهنگستان در پي بركناري م«مردمساالري هم كه در اين روز 

در تجمعات ديروز كسي كشته «را با حروف نسبتاً درشتي برجسته كرده بود، جمله 
را تيتر اول خود ساخت و ذيل آن تجمع عده اي لباس شخصي در برابر يك » نشد

حسينيه متعلق به يكي از سران اصالحات را درج كرد تا جايگاه دغدغه هاي ديني خود 
  .ا را مشخص نمايداز جمله جنايات هولناك روز عاشور

البته وقايع روز تاسوعا و عاشوراي ايران آن قدر اهميت داشت كه كاخ سفيد را هم 
وادار كند برخالف روند مسامحه گونه گذشته اش نسبت به اغتشاشات تهران رسما به 

بانيان گوانتانامو و ابوغريب كه در سايه طرح . ميدان بيايد و بيانيه رسمي صادر كند
حقوق بشر و دموكراسي لشگركشي به كشورهاي مختلف دنيا را در  شعار دروغين

، در جايگاه شاكي نشستند و از موضع باال ايران را به فقدان اندكردهكارنامه خود ثبت 
  .پشتوانه مردمي، بحران داخلي و ديكتاتوري محكوم كردند

مش كشوري چون آمريكا كه طي سال هاي بعد از تاسيس، با سير نزولي شركت مرد
در انتخابات مواجه بوده و در بهترين حالت بيست درصد اختالف مشاركت عمومي در 
انتخابات نسبت به ايران را در كارنامه خود دارد، به خود حق داد تا ايران را فاقد 

(!) پشتوانه مردمي معرفي كند و اغتشاشگراني را كه به خيابان ريخته بودند، شهرونداني
  !ق جهاني خود هستندبنامد كه در جستجوي حقو

كاخ سفيد در بيانيه خود كه ساعاتي بعد از انتشار اخبار اغشاشات تهران منتشر شد، 
اميد و تاريخ همگام با كساني است كه «:ضمن حمايت از آشوب طلبان تصريح كرد

  ».حقوق جهانشمول خود را با ابزار مسالمت آميز مطالبه مي كنند
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. داد كه از آمال و آرزوهاي مردم خود مي هراسداين بيانيه ايران را حكومتي لقب 
حكومت مبتني بر هراس و خشونت هرگز عادالنه نيست و «:در اين بيانيه آمده بود

همانگونه كه پرزيدنت اوباما نيز در اسلو گفت اين بسيار گوياست كه برخي حكومتها 
  ».از آرزوهاي ملت خود بيش از قدرت هر كشور ديگري مي ترسند

پيشتر در خصوص فوت آيت اهللا منتظري هم بيانيه اي صادر كرده و  كاخ سفيد
هايي كه او  شمول و آزادي خانواده او و همه جويندگان حقوق جهان« :تصريح كرده بود

  »!پيوسته مدافع آنها بود در يادها و نيايش ما خواهند بود
دان آمد و باراك اوباما نيز به مي. آمريكا البته به همين ميزان هم بسنده نكرد

كنند و  هاست كه تنها احقاق حقوق جهانشمول خود را طلب مي مردم ايران ماه«:گفت
او ضمن » .جهان هر بار، شجاعت و اراده آنها در اين خصوص را تحسين كرده است

محكوم كردن مسائل اخير ايران و برخورد مسئولين با حرمت شكنان روز عاشورا، 
براي حكومت از راه ايجاد وحشت و ستمگري، قادر به اراده رهبران ايران «:تصريح كرد

  ».از ميان بردن اين اشتياق مردم نخواهد بود
فرانسه نيز به ميدان آمد و از مقابله با اغتشاشات اقليتي قانون گريز و دين ستيز در 

برنار والرو سخنگوي وزارت خارجه . ايران با عنوان سركوب اعتراضات مردمي ياد كرد
در زماني كه شمار كشته شدگان افزايش مي يابد، فرانسه بار ديگر نگراني «:فرانسه گفت

ي خودسرانه و خشونت اعمال شده عليه هاتعميق خود را ابراز مي دارد و بازداش
  ».معترضان عادي را محكوم مي كند

-برا با آشو 2008اظهار نظر مقامات فرانسوي در حالي بود كه همين كشور سال 
نيز مردم، كاركنان و دانشجويان در  2007ز كرده بود و مثال در نوابر ي خياباني آغاها

اعتراض به اصالحات ساركوزي كه سن بازنشستگي را شامل مي شد، به اعتصاب، 
اين اعتراضات بعد از اين نيز بارها در فرانسه به . اعتراض و تحصن روي آورده بودند

و اين همان . مطالبه مي كردند، انجاميدبرخورد حكومت با معترضيني كه تنها حقوق خود را 
  .فرانسه اي است كه امروز از خدشه دار شدن حقوق بشر در ايران سخن مي گويد

مركل صدراعظم آلمان هم از ديگر چهره هايي بود كه در خصوص وقايع ايران لب 
او در يك بيانيه شديد اللحن درگيري هاي اخير در ايران را بي رحمانه . به سخن گشود

. واند و كشته هاي اين وقايع را ناشي از اقدامات غيرقابل قبول نيروهاي امنيتي دانستخ
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از ايران مي خواهم به تعهداتش در « :مركل ضمن محكوم كردن وثايع ايران گفت
درمورد حقوق مدني و سياسي عمل كند و به ) سازمان ملل(معاهده بين المللي 

اهرات مسالمت آميز نبايد محدود يا با خصوص، حق آزادي بيان از طريق برپايي تظ
  ».خشونت سركوب شود

لورنس كانون وزير امور خارجه كانادا در . كانادا هم به جمع شاكيان ايران پيوست
تالش ايران براي محدود كردن آزادي بيان و برگزاري تجمع به ويژه در « : بيانيه اي گفت

مردم ايران «:نين مي افزوداين بيانيه همچ» .روز مقدس عاشورا، تاسف بار است
سزاوارند كه صدايشان شنيده شود و از حقوقي كه محق آن هستند، بدون بيم از 

  »!خشونت و ارعاب، برخوردار شوند
وزارت امورخارجه ايتاليا هم رسما بيانيه صادر كرد و از ايران به خاطر مواجهه با 

تاليا از جايگاه ناصحي دلسوز در اين بيانيه اي! حرمت شكنان عاشوراي حسيني انتقاد كرد
حفظ جان انسان يك ارزش اساسي است كه بايد در هر جا «:سخن راند و تصريح كرد

  ! و درهر شرايطي ازآن دفاع كرد
 جوانان ايراني با برگزاري تظاهرات اعتراضي،« :رهبر يكي از احزاب ايتاليايي هم گفت

 ».اجعه بكشاند، به ستيزه خواندنديك رژيم قرون وسطايي كه آماده است جهان را به يك ف
رژيم لحظه اي درشليك كردن به سوي زنان و مرداني كه براي « : وي همچنين افزود

در عين حال پيئترو مارچنارو رئيس . دمكراسي به خيابانها مي آيند، درنگ نمي كند
كميسيون حقوق بشرمجلس سناي ايتاليا نيز خواستار برگزاري نشستي فوق العاده توسط 

  ».نمايندگان عضواين كميسيون درمورد وقايع اخير و نقض حقوق بشر در ايران شد
اينها همه و همه گوشه اي از پيامدهاي قانون شكني كساني بود كه حرمت عاشوراي 

بريا آن ارائه  حسيني را هم نگه نداشتند و به بهانه اعتراض به تقلبي كه هيچ وقت سندي
قانون كشني هاي . و مراسم عزاداري يورش بردند هاتنشد به خيابان ريختند و به هيئ

اقليتي كه رأي اكثريت را نپذيرفتند تا با خودخواهي خود رأي اكثريت را به محاق 
  .ببرند، در سرتاسر دنيا به سوژه هاي اول خبري براي تخريب وجهه ايران تبديل شد

  نظاموجهه حداكثري تخريب 
و برخي شهرها اخبار مربوط به تجمعات  از همان ساعات اوليه اغتشاش در تهران

هاي خارجي انعكاس يافت و چندي بعد نيز در در رسانه ايگستردهخياباني به شكل 
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ي هارسانه. هاي كشورهاي مختلف دنيا قرار گرفتو روزنامه هارسانهصدر اخبار 
شدگان وقايع روز عاشورا با هم مسابقه گذاشتند و خارجي در برآورد تعداد كشته

  منتشر كردند ايگستردهها و تصاوير مربوط به ايران را به طور عكس
با وجود آنكه خبرنگاران خارجي از پوشش خبري «:روزنامه انگليسي تايمز نوشت

ي غربي هارسانهاين تظاهرات منع شده بودند، اما تصاوير مخابره شده به اطاقهاي خبر 
از تظاهرات اعتراض آميز يكشنبه كه توسط تلفن همراه گرفته شده بود، گوشه هايي 

   . مردم ايران را به تصوير مي كشيد
اين روزنامه همچنين اخبار مربوط به اغتشاشات را پوشش داد و به نقل از علي 

ديگر شكي «:انصاري استاد مطالعات ايران در دانشگاه سنت آندروي انگليس نوشت
او همچنين از قول يكي از » .نيست كه تغيير در نظام سياسي ايران در حال وقوع است

كشور به طور   . رژيم اكنون در وقت اضافه بسر مي برد«:فعاالن اپوزيسيون تصريح كرد
 :اين روزنامه در ادامه از قول يك فعال سياسي نوشت» .يكپارچه به پا خواسته است

  ! ترسندردم جانشان به لب رسيده و ديگر از هيچ چيز نميم«
مختلف با آب و تاب تمام وقايع عاشورا را منعكس كردند  يهارسانهروزنامه ها و 

و در رؤياي خيال پردازانه اين گونه وانمود كردند كه انگار اكثريت مردم در مقابل 
حكومت به پا خواسته اند و ايران با چالشي داخلي مواجه است و به زودي از پاي 

  !درخواهد آمد
تظاهرات اپوزيسيون در « :ا نوشتهاي روز عاشورتايمز ضمن اشاره به كشته شده

روز يكشنبه براي اولين بار شاهد تيراندازي ماموران امنيتي به صفوف تظاهركنندگان 
زن مسني را ديدم كه به صفوف « :اين روزنامه به نقل از يك شاهد عيني نوشت» .بود

و » !كشيد؟كشيد مردم خودتان را ميزد خجالت نميرفت و فرياد ميماموران امنيتي مي
دو افسر پليس با شرمندگي گفتند كه به خاطر پول اين   : افزايداين شاهد مي« :ادامه داد
  »! كنندكار را مي

ي خارجي به كرات به چشم هارسانهها در از اين دست گزارش ها و داستان سرايي
و اين همه همان چيزي است كه در نهايت چيزي جز آبروريزي براي ايران را . خوردمي
و در واقع اغتشاشگراني كه رأي اكثريت مردم را برنتافتند . دنبال نخواهد داشت به
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جمهوريت نظام را به مسلخ هواهاي نفساني خود بردند، زمينه اي را فراهم كردند تا دروغ 
  .چهل ميليوني شدت بگيرد سابقهبيعليه ايران بعد از انتخابات  هابپردازي ها و تخري

 شدگانه قطر هم با اشاره به اخبار ضد و نقيض از تعداد كشتهشبكه تلويزيوني الجزير
صرف نظر از درستي يا نادرستي اين اطالعات و آمار، صرف كشته شدن « :تصريح كرد

افرادي و اعتراف تلويزيون ايران به كشته شدن چند نفر، نشانه بسيار خطرناكي است 
  ».هاي تهران آرام شده بودبخصوص كه مدتي بود خيابان

اند تومياين كشتارها و ابعاد اين رويارويي « :خبرگزاري رويترز هم گزارش داد
ي بي ثباتي جديد باشد كه طي آن نيروهاي امنيتي وفادار به آيت ي از يك مرحلهانشانه

اصالح طلب را ) جريان(كنند تا اين جنبش رهبر عالي ايران تالش مي ايخامنهاهللا علي 
  ». سركوب كنند
اري به نوشته يك تحليلگر ساكن آمريكا اشاره كرد كه در آن ضمن طرح اين خبرگز

اگر اينگونه باشد، نشانگر آن خواهد بود كه حكومت « :احتمال فروپاشي ايران آمده بود
اصلي ي هاتمردم ايران شخصي..  . رودمذهبي ايران درنهايت به دست خودش ازميان مي

گردد تا كنند كه موجب ميمشابهي استفاده ميدراين ماجرا هستند و از نمادهاي بسيار 
  ».جمهوري اسالمي اين فصل را در يك قرن چالش براي دمكراسي به پايان برساند

  
  محكوميت حرمت شكني فتنه گران

جمعي از فعاالن سياسي و نمايندگان مجلس نيز در واكنش به اقدامات هتاكانه جريان 
گانه خواستار برخورد جدي با عوامل اين فتنه در روز عاشورا در اظهارنظرهايي جدا

  .اقدام ننگين سران فتنه سبز اموي شدند
ما نبايد از : كرد تأكيدسردار محمدرضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين 

آنان سرمايه هاي اجتماعي خود را از . عناصر اصلي فتنه و اتاق فكر آنها غافل شويم
سرمايه آشوبشان است كه تعداد آنها به چند صد دست داده اند و امروز تنها اميدشان به 

سرمايه آشوبي كه پس مانده هاي رژيم سلطنتي، بهائيان، وهابيون، . نفر هم نمي رسد
ساواكي ها، منافقين و فرزندان رشوه خواران و پورسانت بگيرها و قاچاقچي ها تشكيل 

  .شده كه بقاياي آن را در روز عاشورا شاهد بوديم
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مد محمدي ري شهري نيز با ابراز تاسف شديد از بي حرمتي حجت االسالم مح
ساختارشكنان به تاسوعا و عاشوراي حسيني در نشست شوراي هماهنگي بعثه مقام 
معظم رهبري، باالترين حق را حفظ نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران دانست و 

خواهند چه افرادي كه در برابر نظام و شعارهاي اصيل آن ايستاده اند چه ب: افزود
  .نندكمينخواهند در جهت منافع دشمنان نظام و امام امت عمل 

كاظم جاللي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به 
عدم محكوميت حوادث روز عاشورا و اينكه عده اي حتي نظام را محكوم كرده اند، 

يخي است كه عده اي به امام اين محكوميت نظام توسط برخي، طنز تلخ تار: كرد تأكيد
جسارت كرده اند و پرچم هاي عاشورا را آتش بزنند و بعد كساني در مقابل ) ع(حسين

  .اين اقدامات حكومت و نظام اسالمي را محكوم كنند
 تأكيدمحمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هم خطاب به هنجارشكنان روز عاشورا 

نه و هنجارشكنانه خود تير آخر را بر پيكر اين عده معدود با اقدامات ساختارشكنا: كرد
وي از دستگاه هاي امنيتي خواست تا اين هنجارشكنان را شناسايي كرده و . خود زدند

به قوه قضائيه معرفي كنند تا دستگاه قضايي با دقت و سرعت عمل به وظيفه خود عمل 
  . د برساندكرده و با مجازات عوامل اين گونه اقدامات آنان را به سزاي اعمال خو

جمع كثيري از نهادها، سازمان ها و تشكل هاي مختلف نيز همصدا با ملت غيور 
ايران با انتشار بيانيه هاي جداگانه اي ضمن محكوم كردن اين رفتار توهين آميز در روز 

  . قرار دادند تأكيدعاشورا برخورد قاطعانه با فتنه گران را مورد 
خانم ها زهرا عباسي و شمسي معتضدي با  در همين رابطه موسسين جامعه زينب،

امروز خواهران و زنان انقالبي جامعه اسالمي با انديشه : كردند تأكيدصدور بيانيه اي 
زينبي به طور قطع خواستار شناسايي و برخورد قاطعانه قوه قضائيه با مسببان اين فتنه 

  . شوم مي باشند
كوم كردن هتك حرمت دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز ضمن مح

مقدسات در روز عاشوراي حسيني از همه مردم خواست، هوشياري خود را حفظ كنند 
  . و آمادگي را براي جلوگيري از فتنه هاي بعد افزايش دهند
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به عالوه ارتش جمهوري اسالمي ايران هم در بيانيه اي حركت عده اي معلوم الحال 
شديدا محكوم كرده و خواستار پيگيري و از عوامل فتنه در روز عاشوراي حسيني را 

  . برخورد جدي با اين گونه حركات آشوبگرانه و تفرقه افكنانه از طريق مجاري قانوني شد
: كرد تأكيدجمعيت ايثاگران انقالب اسالمي نيز در همين زمينه با صدور بيانيه اي 

) ع(امام حسينمقدس حضرت بعد از اهانت به امام و انقالب، اين بار اهانت به ساحت 
بار ديگر اين پيام رسا و روشن را به مسئوالن امنيتي و قضايي مي دهد كه ادامه سهل 
انگاري در برخورد با سران فتنه و مصلحت جويي هاي غيرمنطقي در برابر حاميان 

  . عاطفي و سياسي آن، تسامح در برابر فرصت سوزي هاست
ما دانشجويان از : اي اعالم كردند جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد هم در بيانيه

مسئوالن قضايي كشور مصرانه تقاضا داريم تا عوامل اصلي اين هتاكي ها را يك بار و 
ما به عنوان بخش عمده اي از جامعه . براي هميشه مورد برخورد قاطع قرار دهند

دانشگاهي كشور هشدار مي دهيم كه در صورت نياز و چنانچه مسئولين از وظايف 
كوتاهي كنند و مستقيما وارد ميدان مقابله با منافقين شده و كار را براي هميشه خود 

  . تاريخ ايران به اتمام مي رسانيم
مجمع تشخيص مصلحت نظام با صدور بيانيه اي حوادث روز عاشورا را محكوم 

حوادث تاسف بار روز عاشورا در خيابان هاي تهران اين «:در اين بيانيه آمده است. كرد 
راني را در ميان دلسوزان واقعي نظام و قاطبه مردم عميق تر كرده است كه معاندين نگ

ضمن نفوذ در ميان معترضين با داليل غير منطقي هدف وسيله را توجيه مي نمايد 
حاضرند براي مطامع زودگذر دنيوي خويش، عالوه براستفاده ابزاري از نظام اسالمي و 

اهي و شهادت طلبي سرور شهيدان را نيز مخدوش كليت آن، عاشورا و فرهنگ عدالتخو
اين گروه امروز نيز حقانيت اسالم و انقالب و نظام واليي و رهبري را بر نمي . نمايند

تابند و اقداماتي كرده اند كه دشمنان قسم خورده ما را شاد و وفاداران به نظام را 
  ».خشمگين كردند

اقات ساختار شكنانه روز مجمع تشخيص مصلحت نظام با محكوميت شديد اتف
عاشورا ضمن دعوت همگان به بردباري، صبوري و شكيبائي، از مسئوالن و مردم 
هميشه در صحنه مي خواهند كه نگذارند مخالفان اصل نظام ومشي اعتدال اسالمي، 
بيش از اين با كارهاي افراطي و تفريطي آب بر آسياب كساني بريزند كه در طول تاريخ 
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در ظلم ستيزي را دشمن اصلي خويش مي دانستند و ) ع(بداهللا الحسين آرمان هاي اباع
  .امروز با همه راههاي ممكن به مقابله با اين فرهنگ اصيل اسالمي برخاسته اند

  
  خروش عاشورائيان

در محكوميت حرمت شكني گستاخانه جماعت فتنه گر در عاشوراي حسيني، تجمع 
  .سراسر كشور را فرا گرفت 1388دي  9بزرگ ملت غيور ايران اسالمي روز 

تجمع بزرگ عاشوراييان در محكوميت حرمت شكني عاشوراي حسيني از سوي 
در ميدان انقالب تهران برگزار شد و  15ساعت 1388دي  9فتنه گران روز چهارشنبه 

اي در روزهاي هاي جداگانهريزيبرنامهمردم عاشورايي ديگر استان هاي كشور نيز در 
  .رشنبه تجمعات چشمگيري را ترتيب دادندسه شنبه و چها

  
  همه آمده بودند

يكي از ويژگي هاي . حماسه حضور نهم دي ماه از ويژگي هاي بسياري برخوردار بود
در جنگ . اين حضور حماسي، فراگير بودن آن از جهت شركت تمامي اقشار جامعه بود

اي تالش كردند  نرم عليه جمهوري اسالمي و فتنه هاي پس از انتخابات دهم، عده
اينگونه القا كنند كه حكومت پشتوانه هاي مردمي خود را از دست داده و متكي به سپاه 

ي غربي طي ماه هاي اخير با بزرگنمايي تجمعات مخالفان، هارسانه. و بسيج شده است
ردند كه مردم ايران در برابر نظام اسالمي و رهبري آن ايستاده كميبه مخاطبين خود القا 

حضور ده ها ميليون نفري مردم از تمامي اقشار جامعه در تظاهرات پاسداشت . اند
حرمت عاشورا و دفاع از واليت و نظام اسالمي، بطالن تحليل دشمنان و مخالفان را 

مصاحبه هاي خبرنگاران با مردم، نشان مي دهد كه بسياري از كسانيكه به . اثبات كرد
، صف خود را از فتنه گران جدا كرده و در مقابل ميرحسين در انتخابات رأي داده بودند

  .ساختارشكنان قرار گرفته اند
مردم مسلمان و انقالبي ايران با خروش و خشم مقدس عاشورايي خود، آرزوهاي 

پالكاردها، . آمريكا، صهيونيزم بين الملل و تمامي متحدين آنها را زير پا لگدمال كردند
آتشين و كوبنده مردم كه از عمق جان آنان برمي پوسترها، دست نوشته ها و شعارهاي 
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خاست، به خوبي ثابت كرد كه تمام تالش دشمنان در سال هاي اخير جز آب در هاون 
  .كوبيدن و مشت بر سندان زدن نبوده است

موسوي قاتل است، «، »موسوي مرگت باد، كروبي ننگت باد«: شعارهايي چون
ما «، »مريكا، ننگ بود سوزاندن خيمه هاننگ بود نوكري آ«، »محاكمه اش واجب است

موسوي «، »، عامل انگليسيسي.بي.بيموسوي، «، »عاشق حسينيم، دشمن ميرحسينيم
خاتمي، موسوي اين «، »كروبي بي سواد، عامل دست موساد«، »منافق اعدام بايد گردد
خواص بي بصيرت، برائت «، »جنبش سبز اموي افشا بايد گردد«، »آخرين اخطار است

از يك طرف و » لعن علي عدوك يا حسين، كروبي، خاتمي و ميرحسين«و » ائتبر
اينهمه لشكر «، »حسين حسين شعار ماست، شهادت افتخار ماست«: شعارهايي چون

حكم جهادم دهد، ارتش دنيا نتواند كه  ايخامنهواي اگر «، »آمده، به عشق رهبر آمده
خميني ديگر  ايخامنه «و » بر ماستره ايخامنهتا خون در رگ ماست، «، »جوابم دهد

از طرف ديگر، نشان داد كه مردم با حضور ده ها » است، واليتش واليت حيدر است
ميليوني خود در سراسر كشور و حضور قريب چهار ميليون نفري فقط در شهر تهران 

  .چه مي خواهند
  

  مفسد في االرض و محارب با خدا ؛فتنه گران
ايران كه در روز نهم دي ماه براي محكوم كردن جريان نفاق  از نظر عاشوراييان و مردم

و فتنه به صحنه آمده بودند، اغتشاشگران، آشوب طلبان و سران فتنه مصداق مفسدفي 
آيت اهللا علم الهدي عضو مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه مشهد كه . االرض بودند

سخنان خود كه با تكبير از  سخنران راهپيمايي عظيم مردم تهران بود، در بخش هايي از
عمق جان برخاسته مردم همراه شد، با اشاره به حوادث اخير و نقش سران فتنه گر در 

اگر توبه نكنيد، محاربيد و مردم و «: اين حوادث، خطاب به عوامل اصلي فتنه گفت
  ».نظام با شما به عنوان محارب برخورد خواهند كرد

وه و ميليوني، با محكوم كردن حرمت شكني ها در قطعنامه پاياني اين اجتماع باشك
ما اعالم «: ، آمده استهاتو خوش خدمتي اغتشاشگران و فتنه انگيزان به صهيونيس

ها و مقدسات كنيم اغتشاشگران و آشوبگران روز عاشورا را كه عليه قرآن، ارزشمي
ب، مفسد اسالمي و نظام جمهوري اسالمي دست به توطئه زدند، مصداق بارز ضد انقال
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في االرض و محارب با خدا مي دانيم و از نهادهاي مسئول خواهان شناسايي، محاكمه 
  ».عامالن و مسببان اين حرمت شكني و اشد مجازات براي آنان هستيم

  
  ي خارجيهارسانهسردرگمي 

ي خارجي را هارسانهحضور حماسي و خروش انقالبي مردم عاشورايي ايران، تمامي 
كه طي ماه هاي اخير تجمعات محدود  هارسانهاين . گمي كرددچار بهت و سردر

مخالفين و ساختارشكنان را با آب و تاب بازتاب داده و بعضاً از برخي از تجمعات 
آبان و همچنين عاشورا به صورت  31آذر و 16ضدانقالبي در تهران در روزهايي چون 

ها ميليوني مردم ايران در زنده و لحظه اي گزارش منتشر مي ساختند، در قبال حضور ده
-رسانهاين . واكنش به حرمت شكني ضد انقالب در روزهاي عاشورا، كور و الل شدند

در واقع غافلگير شدند و به دليل توهمي كه نسبت به اوضاع ايران پيدا كرده بودند،  ها
د ردند كه مردم ايران اينگونه وارد صحنه شده و متحكميهرگز انتظار نداشتند و تصور ن

و منسجم بر مدار واليت فقيه، به مخالفت با ساختارشكنان و فتنه انگيزان و حاميان 
  .خارجي آنها بپردازند و از نظام اسالمي و رهبر معظم انقالب اسالمي دفاع كنند

، العربيه، الجزيره و راديو فردا، هنگاميكه مجبور VOA ،B.B.Cيي چون هارسانه
ن حضور ماندگار را منتشر سازند، براساس قاعده شدند از سر اضطرار اخباري از اي

هميشگي خود كه از كوه كاه مي سازند و كاه را كوه نشان مي دهند، حضور دهها 
ميليوني مردم ايران را، حضور هزاران نفري و حداكثر دهها هزار نفري معرفي كرده و 

  .آن را نيز يك حضور دولتي ناميدند
بزرگ اصلي منتهي به ميدان انقالب اسالمي  خيابان 4وسعت جمعيت انقالبي در  

چنان خيره كننده و چشمگير بود كه خبرگزاري هاي آلمان و فرانسه با وجود تالش 
آشكار براي كاستن از سيل جمعيت، رقم صدها هزار نفر را مخابره كردند و اين در 

بي با حالي است كه در سياق كاري خبرگزاري هاي غربي مذكور، معموالً تجمعات انقال
  . مقياس يك دهم يا يك صدم كوچك تر گزارش مي شود

انگليس كه در وحشي گري اوباش اجير  سي.بي.بيدر اين ميان صداي آمريكا و 
شده در روز عاشورا به صورت آن الين و لحظه به لحظه به تحريك و گزارش و بزرگ 

كنترل پايتخت  مردم«نفره اوباش مي پرداختند و مدعي بودند  30-40نمايي دسته هاي 
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 هاتاين بار تا ساع!! »اندرا از دست نيروهاي امنيتي خارج كرده و به دست گرفته
ديروز (!) در تظاهرات دولتي! »ها هزار نفرده«سكوت اختيار كرده و سپس مدعي شدند 

خباثت خود را بيشتر نشان داد و در خبر دوم به جاي  سي.بي.بيالبته . اندشركت كرده
به فاصله  سي.بي.بي. را جاي داد» تظاهر كنندگان«، تعبير »ا هزار تظاهركنندههده«تعبير 

در قسمت گزارش  سي.بي.بي. روز باقي مانده حيثيت خود را نيز به حراج گذاشت 3
  .هاي يك تا چند نفره تظاهركنندگان را به نمايش گذاشتتصويري هم عمدتاً عكس

اي چون راديو فردا، راديو د رسانه، رويكرVOAو  BBCتر از تحركات اقدام مضحك
ي ضد انقالب بود كه تا ساعت هاتزمانه، العربيه، نوروز، امروز، جرس و اغلب ساي

پاياني شب حاضر نشدند هيچ خبر و تصويري از راهپيمايي كم سابقه ملت عاشورايي 
  .ردندبعضاً به خبرهاي چند سطري بسنده ك ودر تهران منتشر كنند 

اين نكته تكراري و مشابه اصرار داشتند كه به مخاطب خود بگويند،  بر هارسانهاين 
اينها كارمندان دولت بودند كه با يك روز مرخصي دادن به آنها و به وسيله اتوبوس به 

مضحك تر آنكه اعالم كردند دولت با دادن سانديس و ساندويچ . راهپيمايي آمده بودند
  !مردم را به خيابان ها كشانده بود 

هاي وابسته به جريان فتنه به سادگي از كنار اين مسئله اته برخي از مطبوعالبت
گذشتند و با ادامه رويه خود اثبات نمودند كه هيچ چيز برايشان داراي اهميتي بيش از 

  .منافع جناحي و حزبي شان نيست
  

  عاشورا جداكننده حق و باطل
هه باطل را به طور كامل هجري، جبهه حق از جب 61در سال ) ع(عاشوراي امام حسين 

عاشورا نتيجه بي بصيرتي و فتنه ها بود، لكن خود عاشورا بصيرت افزايي . جدا ساخت
قيام مختار و توابين و ده ها قيام . كرد و راه نجات را از راه ضاللت و گمراهي تميز داد

هجري، نشان مي دهد كه خون امام  61ديگر در جامعه اسالمي پس از عاشوراي سال 
طي . واقع شده است مؤثرو اصحاب با وفايش تا چه اندازه در ايجاد بصيرت ) ع(ينحس

چند ماه اخير جامعه انقالبي و اسالمي ايران با فتنه هاي پيچيده اي روبه رو گرديد و 
ترديد و سكوت خواص فتنه انگيزان را . عده اي را به ويژه از خواص دچار ترديد كرد

ردند تا مردم را همراه كميان با ادعاي خط امامي تالش بسيار اميدوار كرده بود و آن
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حوادث تلخ روز عاشورا كه از سوي بهائيت، منافقين، سلطنت طلبان و . خود سازند
اراذل و اوباش و با زمينه سازي هاي سران فتنه و با حمايت و پشتيباني غربي ها به 

در واقع . آشكار ساختوقوع پيوست، ماهيت جريان فتنه را براي تمامي آحاد جامعه 
 61در امتداد تاريخي همان حادثه سال ) ع(روز عاشوراي امسال، مظلوميت امام حسين 

هجري سبب گرديد تا مرزهاي جبهه حق و جبهه باطل در ايران اسالمي كامالً روشن و 
، صف عاشوراييان را از صف يزيديان و صف انقالبيون اصيل از 88عاشوراي . شفاف گردد
عاشورا در مردم ايران بصيرتي . نحرف و وابسته به اجانب را كامالً جدا ساختمدعيان م

  .ايجاد كرد تا ماهيت جريان هاي سياسي و عوامل فتنه را به خوبي بشناسند
خلق حماسه بزرگ و ماندگار نهم دي ماه با حضور و خروش انقالبي ده ها ميليون 

. قت بزرگي را آشكار ساختايراني با غيرت در سراسر كشور، يك بار ديگر حقي
ايرانيان در اين روز به همه جهانيان اين پيام را دادند كه اسالم فلسفه وجودي ايران 

مردم ايران نشان دادند كه . ندكميشد و حركت كمياست و ايران به بركت اسالم نفس 
د و هويت ايراني را تشكيل مي ده ،، عاشورا و واليت فقيه)ع(اسالم، قرآن، امام حسين 

  .هرگز اهانت به اين هويت را برنمي تابند
صاحب نظران و كارشناسان مسايل راهبردي بر اين اعتقاد هستند كه هرگز نبايد 

آنان بر اين اعتقادند در صورت هجوم . هويت اصلي يك ملتي را مورد هجوم قرار داد
به هويت اصلي كه فلسفه وجودي يك ملت را تشكيل مي دهد، آن ملت به خروش 

بر همين اساس، طي سال هاي اخير، هرگاه . ندكميآمده و با تمام توان از خود دفاع 
موضوع حمله نظامي به ايران از سوي آمريكا و رژيم صهيونيستي به ميان مي آمد، با 

دليل اصلي . مخالفت جدي بخشي از كارشناسان و صاحب نظران آنها مواجه مي گرديد
جنگ و تجاوز نظامي، . ر يك جمله خالصه مي شودمخالفان حمله نظامي به ايران، د

آنان بر اين باور بودند كه ايرانيان . ايرانيان را منسجم كرده و متجاوز را شكست مي دهد
براي حفظ ايران، تمامي اختالفات را كنار گذاشته و حول واليت فقيه براي مقابله با 

ي به ايران تاكنون اجتناب به همين خاطر آنان از حمله نظام. متجاوز متحد مي گردند
كرده و با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم و از طريق فتنه انگيزي به دنبال رسيدن به مقاصد 

حوادث پس از انتخابات و ساختارشكني ها در روزهاي قدس، سيزده . شوم خود بودند
. آبان، شانزده آذر و در نهايت در روز عاشورا با چنين نگرشي طراحي و اجرا گرديد
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د بي شرمانه و هتاكانه سرسپردگان و مزدوران اجانب به حريم دين و اعتقادات ورو
مردم و شكسته شدن حرمت عاشوراي حسيني، آنچنان با واكنش انقالبي مردمي 
عاشورايي مواجه گرديد كه همگان فهميدند دين و ارزش هاي ديني، اسالم و عاشورا، 

  .ر چيز ديگر با ارزش تر استامام حسين و واليت فقيه براي مردم ايران از ه
  

  !كليد خوردسقوط فتنه 
حوادث تلخ . راه مقابله با فتنه ايجاد بصيرت در جامعه استهمانگونه كه اشاره شد، 

عاشوراي حسيني، بصيرت انقالبي مردم ايران را به اوج رساند و مردم ايران به ماهيت 
خوبي فهميدند كه انتخابات و مردم ايران به . واقعي جريان فتنه و عوامل آن پي بردند

موضوع تقلب در انتخابات همگي بهانه اي بود براي ضربه زدن به انقالب اسالمي و به 
انزوا كشاندن جمهوري اسالمي كه از سوي جبهه اي گسترده از دشمنان خارجي و 

ل با فرو افتادن پرده نفاق از چهره عوام. انقالبيون فرسوده و پشيمان از مبارزه دنبال شد
اصلي فتنه و مشخص شدن همراهي آنان با اغتشاشگران و آشوب طلبان كه عمدتاً 

  . سرنخ آنان در دستان بيگانه مي باشد، بايد گفت كمر فتنه شكست و چشم او كور شد
  

  فتنه حكميت
حميت و غيرت مردم در دفاع از ارزشهاي الهي و اسالمي و نظام انقالب، گويي لرزه 

اين چنين بود كه موج جديدي از . ي و خارجي فتنه انداختعجيبي بر تن سران داخل
  .تحركات سياسي براي كنترل خشم مقدس مردم و نظام آغاز شد

  تاكتيكي نشيني عقب - اول فاز
واضعي از سوي سران فتنه بود كه در آن علي رغم ماولين فاز اين تحركات صدور 

ايي از عقب نشيني تاكتيكي حمايت از فتنه گران و پافشاري بر مواضع پيشين، نشانه ه
  .دشمينيز مشاهده 

و حمايت رسمي  17دي، با صدور بيانيه شماره  9ميرحسين موسوي پس از حماسه 
  .شان را خودجوش خواند هارامردمي خداجو و تجمع شكنان روز عاشورا، آن از حرمت
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دهد كه نويسنده باز هم همچون  مروري بر فرازهاي مختلف اين بيانيه نشان مي
هاي پيشين خود آسمان و زمين را به هم بافته تا در ذيل كلمات و عبارات  يانيهب
اخالقي، و قدرت طلبي  انصافي و بي اين نوشته كه در اوج بي. را كتمان نمايد "حقيقت"

و نفاق نوشته شده است، به كالف سردرگمي شباهت داشت كه براي فهم آن بايد رمز 
  :مخاطب مشخص گردد گشايي شود تا اغراض نويسنده براي

موسوي در تالش بود تا خود را از حوادث تلخ روز عاشورا مبرا سازد، لذا ادعا  -1
اي صادر نكرده است، ريشه اين اقدام را بايد در جاي  كرد كه چون در اين زمينه بيانيه

ما نيز بر اين باوريم كه مدتهاست كار از دست موسوي و كروبي . ديگري جستجو نمود
و صحنه گردان اين عرصه كسان ديگري هستند كه موسوي و كروبي را نيز  خارج شده

آن است كه اين سران فتنه بودند كه زمينه ساز اين شرايط  مسألهاما . به بازي گرفته اند
شده و تا عدم برائت كامل از عامالن اين حوادث، نام ايشان در صدر فهرست مجرمان 

  .اغتشاشات اخير باقي خواهد ماند
از  "محرم سبز"ي بالفاصله با ناديده گرفتن دستهاي پشت پرده سناريوي و -2

جمله گروهك منافقين و سران خارج نشين كودتاي مخملين همچون سازگارا و 
؟ !"ملت خداجوي"تالش دارد تا اين اقدام جنايت آميز را حركت ... مخملباف و 

ني كه در طول انتخابات و شبكه هاي وسيع اجتماعي و مد"معرفي كند كه با استفاده از 
چنين ! ؟ طراحي شده است!"بعد از آن به صورت خود جوش شكل گرفته است

دهد، بلكه  گزارش تحريف آميزي از جنايات روز عاشورا نه تنها واقعيات را تغيير نمي
مدعياني كه . سازد افكار عمومي را بيش از پيش نسبت به سران فتنه سبز بي اعتماد مي

  .روغ مي گويند و رقيب را متهم به دروغگويي مي كننددر روز روشن د
مي خواند كه در اين روز مقدس  "عزاداران حسيني"موسوي اوباش فتنه گر را  -3

به صورت مسالمت آميز و ) گويان! ميرحسين! بخوانيد ميرحسين! (حسين حسين گويان
  !ده بودندبدون شعارهاي تند روانه ميدانها و مسيرهايي شدند كه خود انتخاب كر

كند و كدام  در اين ميان معلوم نيست موسوي در مورد چه حوادثي صحبت مي
آنچه به گزارش قريب به اتفاق تمامي حاضرين در صحنه ! دهد صحنه را شرح مي

بدست مي آيد، در روز عاشورا عده اي اوباش كه با قيافه هاي آراسته كه شباهتي نيز 
كه بيش از هر چيز  -زنان و هلهله كشان به عزاداران حسيني نداشت، كف و سوت 
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صحنه حمله سپاهيان عمر سعد به خيمه هاي اباعبداهللا را در عصر عاشورا تداعي 
به خيابانها ريخته بودند كه با شعارهاي اهانت آميز به آموزه هاي ناب اسالم و  -كرد  مي

  !شانند، خيابانهاي پايتخت را تخريب و به آشوب بك)ره(تفكر حضرت امام خميني
 "نوري زاده"اين گروه در اين روز به دعوت و تحريك عناصر معلوم الحالي چون 

لندن نشين، شعارهاي خود را تندتر كرده و اين بار اصل نظام جمهوري اسالمي را 
  .نشانه رفته بودند

گويد كه  سخن مي "ي غيرقابل باوريهاتخشون"وي در اقدامي فرافكنانه از  -4
صورت ! "س شخصي كه امروز هويت آنها بر كسي پوشيده نيستنيروهاي لبا"توسط 

گناه از  به زير انداختن افراد بي"، "زير كردن راهپيمايان"اقداماتي چون . گرفته است
موسوي در اين عبارات تالش دارد تا با . "تيراندازي و ترورها"،"ها ها و بلندي روي پل

اوباشش بكاهد و با برائت آنها از  دروغگويي و تحريف حقايق، از بار گناه هواداران
جنايات صورت گرفته، نيروهاي انتظامي و بسيج را مسئول قتلهاي صورت گرفته در 

اين در حالي است كه تمامي مدارك موثق از كشته شدن اغلب . اين روز معرفي نمايد
 در اين روز نيروي انتظامي از هيچ سالح گرمي. دهد اين افراد توسط آشوبگران خبر مي

ها حضور نداشته  بهره نجسته و از سويي ديگر بسيج در اين روز در صحنه درگيري
است، چرا كه ملت حزب اهللا و بسيجي در اين ساعات در هيئات عزاداري ساالر 

  .شهيدان مشغول عزاداري بودند
زند كه چشم خود  در ادامه موسوي در حالي سخن از تخريب مشروعيت نظام مي - 5

بسته  "برائت از منافقين"ني ملت در روز چهارشنبه و در راهپيمايي را بر حضور ميليو
معلوم نيست وي تا به كي چشم بر حقايق خواهد . است و در بيانيه اش اشاره به آن ندارد

  !بست و در حمايت از جمعي اوباش هوادار خود، آنها را مردم خطاب خواهد نمود
انيه گريزي است كه موسوي به بخش تعجب برانگيز و فرافكنانه ديگر اين بي - 6

با مشكالت بر زمين مانده «: نويسد يكباره به نقد عملكرد دولت دهم مي زند و مي
اقتصادي و معيشتي كشور كه به دليل ضعف مفرط دولت روزبروز وخيم تر مي شود 

، مؤثركنيد؟ با چه پشتوانه اي از كارآمدي و انسجام ملي و سياست خارجي  چه مي
هاي بيشتر را در سطح بين الملل از سر كشور و  ها و امتيازخواهي سايه قطعنامه

  » كنيد؟ ملتمان دور مي
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اي از مشكالت فوق محصول و  گويا موسوي فراموش كرده است كه بخش عمده
براستي چه . نتيجه رفتار غيرقانوني وي و هوادارانش در بعد از انتخابات بوده است

و قدرت طلبانه خود  ايهدرگير مسائل حاشي كساني قريب هفت ماه است كه نظام را
اند؟ چه كساني ايجاد اختالف كرده و تسليم  كرده و توان و انرژي كشور را به هدر داده

چه كساني ! اند و بر طبل تقلب و تفرقه و رويارويي كوفتند قانون و رأي ملت نشده
نظام اسالمي را  هاي سوء استفاده و تشديد فشارهاي بيگانگان و دشمنان خارجي زمينه

اند؟ بيگانگاني كه به صراحت تشديد فشارهاي خود عليه نظام اسالمي را  فراهم آورده
  ! اند در راستاي حمايت از موسوي اعالم كرده

راهپيمايي باشكوه و تاريخي ملت در برابر آشوبگران هوادار موسوي در روز  -7
د و خشم انقالبي ملت همراه و در عاشورا و اعالم انزجار از سران فتنه كه با فرياد بلن

بنده به «: شعارهاي ايشان تعين يافته بود، موسوي را چنان به خشم آوردكه اعالم كرد
گويم فرمان اعدام و قتل و زنداني كروبي و موسوي و امثال ما  صراحت و روشني مي

 وي البته تالش دارد تا بار ديگر با تحريف حقايق اين» !مشكل را حل نخواهد كرد
شعارها را به تريبونهاي رسمي نظام منسوب نمايد كه قصد هدايت مردم را داشتند، 
غافل از اينكه تمامي حاضرين در صحنه راهپيمايي ديدند و شنيدند كه اين توده هاي 

  !ادنددميسر  "مرگ بر منافق"به خشم آمده ملت بودند كه با تمام وجود شعار 
از اين رو بالفاصله ! جان خود ترسيده است رسد موسوي حسابي از البته به نظر مي

سخنان روز چهارشنبه ميدان انقالب و قبل از آن در نماز جمعه هفته پيش «: مي نويسد
دانشگاه كه توسط چهره هاي منتسب به نظام ايراد گرديد، نتايج هر نوع اقدام 

وني را تروريستي را مستقيما به سمت كانون نشانه خواهد رفت و گره مشكل بحران كن
  » .ناگشودني خواهد ساخت

ملت در راهپيمايي  "مرگ بر موسوي"كارانه در برابر شعار  موسوي فريب -8
ميليوني روز چهارشنبه، طلب شهادت كرده و آرزومند است كه با شهداي بعد از 

كند كه منظور از شهداي بعد از انتخابات چه  البته مشخص نمي! انتخابات محشور شود
آيا منظور بسيجياني هستند كه توسط اوباش حامي موسوي به شهادت ! كساني هستند

ستاد جنگ رواني كودتاگران كه آمار آنها هر روز در  "شهداي ساختگي"اند يا  رسيده
حال افزايش است و يا معدود افرادي كه در فتنه و آشوب ساخته شده توسط هواداران 
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كرده است كه طبق تمامي  وي فراموش! دليل ريخته شده است موسوي، خونشان بي
، خون كسي كه در برابر حكومت اسالمي )ع(آموزه هاي قرآني و رهنمودهاي اهل بيت

ايستاده و قصد براندازي آن را داشته باشد، به هدر رفته است و در ادبيات اسالمي در 
  !ودشمياستفاده  "هالكت"از واژه  "شهادت"مورد او به جاي اصطالح 

هاي پيري و فرسودگي در كالمش آشكار است، جمالت  وي در حالي كه نشانه
 ،بكشيد ما را"آورد كه  را به اشتباه و تحريف شده بر زبان مي) ره(مشهور حضرت امام

اصل عبارت امام راحل كه در پيام تسليت شهادت استاد شهيد . "شويم ما نيرومندتر مي
  . "شود دارتر مىبكُشيد ما را؛ ملت ما بي": مرتضي مطهري صادر شده چنين است

گويم تا وجود يك بحران جدي  بنده به صراحت مي«كند كه  موسوي تاكيد مي -9
در كشور به رسميت شناخته نشود، راهي براي خروج از مشكالت و مسائل پيدا 

معلوم نيست تاكيد بر پذيرش وجود بحران در كشور چه تاثيري بر » .نخواهد شد
اي موسوي در وجود بحران در كشور، راه به فرض پذيرش ادع. دارد مسألهصورت 

! حل مواجه با بحران و خروج از مشكالت بوجود آمده، برخورد با بحران آفرينان است
كساني كه هر روز بر طبل اختالف زده و تالش دارند تا آشوبگران را به صحنه بياورد و 

  .با بحران آفريني مطالبات قدرت طلبانه خود را دنبال نمايند
كسب امتيازهاي جناحي و كينه "شود كه نظام براي  ي همچنين مدعي ميموسو -10
موسوي كه گويا قصد دارد تا به ! گروهك منافقين را بار ديگر زنده كرده است "ورزي

هيچ وجه حقايق را نبيند، چشم خود را بر اظهارات اين ايام سران گروهك منافقين 
منافقين در فتنه هاي اخير را  بسته است و حتي حقايقي چون دستگيري برخي اعضاي

البته اين يكي از ويژگيهاي منحصر به فرد سران ! بيند نمي ،كه خود ايجاد كرده است
  . سازند متهم مي "توهم توطئه"جبهه دوم خرداد است كه همواره جريان اصولگرا را به 

موسوي در ادامه تالش دارد تا جريان خود را جرياني اصولگرا و معتقد به  -11
اين در حالي است كه . نشان دهد) ره(و آموزه هاي حضرت امام) ع(رمانهاي اهل بيتآ

مهمترين ركن انديشه سياسي حضرت امام كه واليت مطلقه فقيه باشد، با صراحت از 
بازي با كلمات و ادعاهاي . سوي هواداران موسوي در اين روزها نفي شده است

پاسخ مناسب براي ابهامات  "ي از اسالماعتقاد به تفسير رحمان"اي چون  روشنفكرانه
اسالم . ايجاد شده در افكار عمومي نسبت به ادعاي خط امامي بودن اين جريان نيست
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هايي دارد كه بهتر است موسوي به وفاداري  شاخصه) ره(و خط امام) ص(ناب محمدي
لزم باشد خود و هوادارانش به آنها به زبان اعتراف نمايد و در رفتار سياسي نيز به آن م

تنها در اين . و از كساني كه مخالف اين آرمانها و شاخصه ها هستند برائت بجويد
صورت است كه خواهد توانست از زير اتهامات و بدبيني هاي ايجاد شده در افكار 

  .عمومي خارج شود
 "پاي بندان سرسخت استقالل كشور"موسوي مدعي است كه وي و دوستانش  -12

هاي اين پايبندي چيست؟ حمايتهاي همه جانبه  نيست كه نشانهباشند اما معلوم  مي
هاي بيگانه از فتنه سبز، پناه بردن بخش قابل توجه از سران و هواداران فتنه سبز  رسانه

مهاجراني، گنجي، سازگارا، مخملباف، بشيريه، كديور، : افرادي چون(به دامان بيگانه 
ز كودتاي مخملين موسوي، حمايت ، حمايت مالي بيگانگان ا...)سروش، گوگوش و 

المللي  هاي خارجي از آشوبگران در تهران، افزايش تحريمها و فشارهاي بين سفارتخانه
عليه دولت دهم و نظام اسالمي در حمايت از فتنه گران، حكايت از آن دارد كه اين 
جريان براي كسب قدرت حاضرند از تمامي منافع ملي كشور از جمله ركن اساسي 

بگذرند و پاي بيگانگان را به اختالفات دروني و رقابتهاي سياسي داخلي  "اللاستق"
  .كشور بكشانند

: شود ترين و طنزترين فراز اين بيانيه آنجايي است كه موسوي مدعي مي دروغ -13
داند و از اين  جنبش سبز مخالف دروغ است و آنرا آفتي خانمان برانداز براي كشور مي«

امنيتي و اقتصادي و فرهنگي و امثال آنرا خطري بزرگ براي  هاي سياسي و رو دروغ
  ».دانيم كشور مي

مروري بر دروغهايي كه موسوي و هواداران وي تنها در جريان انتخابات تا به 
اند، مثنوي هفتاد من كاغذ است  ي دروغ پرداز خود دادههارسانهامروز، هر روز از طريق 

ه اين نوشتار است و البته فرازهاي مختلف كه فهرست كردن كامل آن خارج از حوصل
  !اين بيانيه نمونه جالبي از اين دورغ پردازيهاست

مضحك است كه "و اينكه  "ما نه آمريكايي هستيم و نه انگليسي"اعالم اينكه  -14
( به ما تهمت اهانت به قرآن، عاشوراي امام حسين يا پاره كردن عكس حضرت امام

حرمت شكني اگر در روز عاشورا صورت گرفته باشد  مسلماً. زده شود) قدس سره
، تنها عبارات قابل توجه و اميدبخشي است كه خوانندگان اين "مورد تاييد ما نيست
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البته اين اعالم . سازد بيانيه را به توبه و بازگشت اين جريان به مسير صحيح اميدوار مي
و هوادارانش بايد خود را باشد كه موسوي  برائت زباني نيازمند الزامات عملي نيز مي

ملزم به آن نمايند وگرنه افكار عمومي اين ادعا را نيز تنها فريبي تزويرآميز براي فرار از 
  .معركه ايجاد شده تحليل خواهد نمود

شود كه  موسوي قبل از ارائه شروط خود براي پايان دادن به فتنه، يادآور مي -15
است  "فرآيند تدريجي"به كشور يك تغيير وضعيت كنوني و بازگشت كامل آرامش 

گران  بدين معنا كه فتنه. ها محقق نخواهد شد كه به اين زودي!) بخوانيد فرسايشي(
گري ادامه خواهند داد و به تدريج و با امتياز گرفتن از نظام ممكن است  همچنان بر فتنه

از مدتها كه گامهايي را به عقب گذاشته و اجازه دهند كه جامعه روي آسايش را بعد 
دهد كه وي همچنان به حمايت  ادبيات سهم خواهانه و تهديدآميز موسوي نشان مي! ببيند

خواهد به پشتوانه رفتار آشوبگرانه آنها از  اغتشاشگران حامي خود چشم دوخته است و مي
به سر آمده و آشوبگران  "ها مخ شعبان بي"نظام اسالمي امتياز بگيرد، غافل از آنكه دوران 

  .تر از آنند كه بخواهند در معادالت سياسي كشور نقشي ايفا نمايندكوچك 
شناس و  موسوي معرفي خود به عنوان يك حكيم جامعه 17بخش پاياني بيانيه  -16

منجي است كه در ظاهر راهكارهايي حكيمانه و مشفقانه در پنج بند براي عبور از 
! براي پايان دادن به فتنه دانست اما در واقع بايد آن را شروطي! بحران ارائه داده است

موسوي مشخص . نكته قابل توجه عدم الزام موسوي به پايان دادن به فتنه گري است
نكرده كه با تحقق همه اين خواستها آيا تضميني وجود دارد كه وي و هوادارانش به 

دن به فتنه ها پايان دهند، يا اينكه در گام بعدي خواسته هاي جديدتري را براي پايان دا
  ؟!فتنه طرح خواهند نمود

اي است كه همواره در سه دهه اخير در  مسألهبند اول اين راهكارها تاكيد بر  -17
كشور اجرا شده و آوردن آن در اينجا تنها از كينه موسوي نسبت به دولت دهم حكايت 

م پيا "اعالم مسئوليت پذيري مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائيه". دارد
بند اول است كه در دولتها و مجالس مختلف از جمله دولت نهم و دهم اين امر جاري 

توان گفت كه بيشترين نظارتها توسط مجلس در زمان  به جرات مي. و ساري بوده است
. استقرار دولت نهم و دهم بوده كه قابل مقايسه با هيچ يك از دولتهاي پيشين نيست

و  سؤاللت نهم و دهم در مجلس، ميزان طرح مروري بر لوايح رد و اصالحي دو
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استيضاح هيئت وزيران و تصويب دهها طرح تحقيق و تفحص از بخشهاي مختلف زير 
دهد كه اين ادعاي مطرح شده توسط موسوي  مجموعه قوه مجريه، به خوبي نشان مي

همچون ديگر ادعاهاي وي دروغي بيش نبوده و در زمان حاكميت دولت نهم و دهم، 
  .اند و دولت به وظايف قانوني خود در قبال يكديگر پايبند بودهمجلس 
بند دوم اين راهكارها، تالش براي گرفتن امتياز مبني بر امكان ادامه حيات  -18

گران و جريانهاي سياسي حامي آن به  فتنه. گران در انتخابات بعدي است سياسي فتنه
شك طبق  شده در انتخابات دهم، بيدانند با توجه به رفتار سياسي بروز داده  خوبي مي

اصول صريح قانون اساسي و قانون انتخابات صالحيت الزم براي نامزد شدن در 
انتخابات بعدي را نخواهند داشت، لذا تالش دارند تا به نحوي پايان دادن به فتنه را 

تدوين قانون شفاف و «. مشروط به الزامات قانوني براي تداوم حيات سياسي خود كنند
عتماد برانگيز براي انتخاباتها به نوعي كه اعتماد ملت را به يك رقابت آزاد و منصفانه و ا

قانون فوق بايد شركت همه ملت را عليرغم «و اينكه » .بدون خدعه و دخالت قانع سازد
ي سليقه اي و جناحي دست هاتتفاوت در آراء و انديشه ها تضمين كند و جلوي دخال

دقيقا با همين هدف پيشنهاد شده و » همه سطوح منتفي سازداندركاران نظام را در 
خالصه كالم آن كنار گذاشتن وظايف قانوني شوراي نگهبان در نظارت استصوابي بر 
انتخابات است، تا راه براي حضور مجدد فتنه گران در انتخابات بعدي از جمله 

  .انتخابات شوراها و مجلس فراهم آيد
آزادي زندانيان سياسي و احياء حيثيت و "درخواست بند سوم بيانيه موسوي  -19

شود كه وي در  اين درخواست غيرقانوني موسوي در حالي مطرح مي! "آبروي آنهاست
اينكه . بند اول خواستار حركت قواي سه گانه در چارچوب وظايف قانوني شده بود

از چطور موسوي حتي حاضر نيست به رأي دستگاه قضايي تمكين كند و آنگاه دم 
زند و تالش دارد تا با اين درخواست دادگاه و قاضي مستقل را تحت  قانونگرايي مي

  . باشد گونه وي مي فشار قرار دهد، نشانه ديگري از دروغگويي و رفتار نفاق
مجرميني كه در اقدامات غيرقانوني بعد  "احياء حيثيت و آبروي"همچنين تاكيد بر 

ايجاد فضا براي تداوم حيات سياسي اين افراد با هدف  ،اند از انتخابات نقش داشته
صورت گرفته است؛ مجرميني كه طبق قانون موجود انتخابات صالحيت تصدي 

  .پستهاي كليدي را نخواهند داشت
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اين مجرمين معناي ديگري نيز نهفته است  "احياء حيثيت و آبروي"در پس موضوع 
اين عمل . تاگران سبزپوش استو آن پذيرش اشتباه نظام در مواجهه با خط نفاق و كود
است كه مسئولين نظام در  مسألهبه معناي بيگناه دانستن سران فتنه بوده و پذيرش اين 

است كه  مسألهو در اصل اعتراف تلويحي به اين ! اند برخورد با فتنه گران اشتباه كرده
شته اند و نسبت به نتايج انتخابات اعتراض دا! فتنه گران، جريان پاكي بودند كه به حق

با استفاده از قدرت نظامي خود به ! جريان رقيب كه در انتخابات تقلب كرده بود
اين در حالي . سركوب اين بيگناهان پرداخت و برخي از سران آنها را دستگير نمود

است كه مبتني بر اسناد دقيق و محكمه پسند، دستگير شدگان مجرميني بودند كه در 
  .اند ن شده عليه نظام اسالمي و امنيت ملي كشور اقدام كردهقالب سناريويي از پيش تعيي

هاي  و اجازه نشر مجدد روزنامه هارسانهبند چهارم به آزادي مطبوعات و  -20
توقيف شده اشاره دارد، بدون آنكه تالش نمايد تعريف صريح و دقيقي از آزادي رسانه 

اند  چوب قانون بسته شدههاي توقيف شده همگي در چار مطبوعات و رسانه. ارائه دهد
  .توان از فعاليت مجدد آنها سخن گفت و مبتني بر قانون مي

توان گفت منظور وي از  البته با دقت در پيشينه نظرات موسوي و همفكران او مي
نگاهها از آن سوي مرزها به شكوفايي خالقيت سياسي و "آزادي رسانه به نحوي كه 

هاي  است كه به همان كساني كه امروز رسانه آن! "فرهنگي و اجتماعي داخلي برگردد
...) امثال مهاجراني، گنجي، سازگارا، مخملباف و (كنند  فارسي زبان بيگانگان را اداره مي

و البته امروز به دامان (اغلب آنها از همراهان و هواداران جبهه دوم خرداد بودند  اتفاقاًو 
به ! ه داخل آمده و بطور رسمي و قانوني، اجازه داده شود تا ب)بيگانگان پناه برده اند

! آنگاه است كه ديگر نگاهها از بيرون متوجه خالقيت! ترويج عقايد خود بپردازند
  ! شود داخلي مي

به رسميت شناختن حقوق مردم براي اجتماعات قانوني و تشكيل "در بند آخر  -21
است و از نظام تاكيد شده  "قانون اساسي 27ها و پايبندي به اصل  احزاب و تشكل

  . خواسته تا اجازه برگزاري تجمعات به گروههاي سياسي داده شود
سال است كه در نظام جمهوري  30در اين باره بايد گفت اين اصل قانوني بيش از 

اسالمي در حال اجراست و گروهها و تشكلهاي سياسي مختلف در مناسبات گوناگون 
اند كه  ز از نهادهاي ذي ربط برگزار كردهبارها تجمعات قانوني خود را با دريافت مجو
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اگر . خرداد است 22آخرين نمونه آن، تجمعات انتخاباتي پيش از برگزاري انتخابات 
مشي نظام بر جلوگيري از برگزاري اين تجمعات بود، دهها تجمع و گردهمايي مختلف 

ابات دهم هواداران موسوي و كروبي در خيابانها و ميادين مختلف شهرها، قبل از انتخ
قانون اساسي،  27رياست جمهوري چگونه برگزار شد؟ اما اگر منظور موسوي از اصل 

و كشاندن هواداران به خيابان براي  "اردوكشي هاي خياباني"اجازه نظام به احزاب براي 
ايجاد آشوب و بلوا و تبديل كردن تظاهرات خياباني به اهرم فشاري براي اثرگذاري بر 

پيگيري مطالبات حزبي از طريق فشارهاي خياباني به جاي راهكارهاي  نهادهاي قانوني و
قانون اساسي بوده و نه تنها نظام  27قانوني باشد، بايد گفت اين تفسير ناصوابي از اصل 

  .اسالمي بلكه هيچ نظام سياسي ديگر نيز چنين اجازه اي را صادر نخواهد نمود
وز به حقوق ملت و حمله به البته كسي كه اقدامات آشوبگران هتاك در تجا

معرفي  "عزاداران حسيني"و  "مردمي خداجوي"عزاداران حسيني در روز عاشورا را 
و بدون ! كند كه در اين روز مقدس حسين حسين گويان به صورت مسالمت آميز مي

به رسميت "معلوم است كه منظورش از  كامالًبه صحنه آمدند، ! شعارهاي تند روانه
  !چيست "م براي اجتماعات قانونيشناختن حقوق مرد

به هر حال راهكارهاي موسوي را بايد سهم خواهي و شروطي دانست كه وي براي 
شروطي كه پذيرش آن به معناي مهر . پايان دادن به فتنه، پيش روي نظام قرار داد

اين در حالي . خرداد بود 22يدي بر اقدامات غيرقانوني فتنه گران بعد از انتخابات أيت
  . توانست ضمانتي براي پايان فتنه ها باشد كه اجراي آن شروط نيز نمي است

مهدي كروبي، رأس ديگر فتنه نيز ضمن به رسميت شناختن دولت دهم، در 
نيروهاي دو جناح جمهوري اسالمي كه «: مصاحبه با روزنامه فايننشيال تايمز گفت

دايي نكرده، انقالب، نظام دغدغه نظام اسالمي را دارند، به محض اينكه متوجه شوند، خ
  ».و جمهوري اسالمي در خطر است، با هم متحد خواهند شد

وي با اشاره به سخنان چند روز پيش رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح 
تواند  آقاي هاشمي رفسنجاني به درستي گفتند كه بهترين كسي كه مي«كند كه  مي

  ».آقاي هاشمي موافقمبا . موجب حل مشكالت شود، رهبر انقالب هستند
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  نامه نگاري –فاز دوم 
در مرحله بعد طراحي بدين گونه بود كه توسط نيروهاي موجه تر، مقام معظم رهبري 
تحت فشار قرار گرفته و حال كه سران فتنه از موضع خود كمي عقب نشسته اند، نظام 

نظور از و البته روشن بود كه اين جا م. نيز كمي كوتاه آمده و تن به حكميت دهد
حكميت، دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئييس آن بود كه البته تحت پوشش 

  .دشميعناوين ديگري اين مسئله دنبال 
اي خطاب به رهبر معظم انقالب اسالمي  در نامه 11/10/88محسن رضايي در تاريخ 

عقب نشيني آقاي مير حسين موسوي از انكار دولت آقاي احمدي نژاد و «: نوشت
نهاد سازنده ايشان به اينكه مجلس و قوه قضاييه به وظايف قانوني خود در قبال پيش

تواند سر آغاز يك  پاسخگو كردن دولت عمل كنند، هر چند دير هنگام بود ولي مي
  ».حركت وحدت بخش در جبهه معترضين با ديگران باشد

ر پيامي صدو«: رضايي در ادامه از رهبر معظم انقالب اسالمي چنين درخواست كرد
تواند حركت جديدي كه  در يك سخنراني مي رهنمودهايياز سوي حضرتعالي و يا 

براي وحدت، همدلي، برادري، گذشت و ايثار در جامعه شروع شده را تقويت و 
اند از اشتباه خود  استمرار بخشد تا هم كساني كه در جناح هاي سياسي اشتباهاتي داشته

غاز كنند و هم از شروع فعاليت افراط گرايان برگردند و همكاري با يكديگر را آ
از طرف ديگر، نشاط سياسي جديدي . جلوگيري و دشمن كمين كرده را نا اميد سازند

همراه با تقويت اعتماد عمومي براي سرعت بخشيدن به فعاليتها و پيشرفت كشور و 
  »بوجود آيد 1404رسيدن به اهداف چشم انداز ايران 

صورت گرفت كه رهبر معظم انقالب اسالمي بارها در اين درخواست در حالي 
چندماه گذشته در سخنراني هاي مختلف، راه حل مناقشات و مكانيزم ايجاد همدلي و 

  .برادري را كه بازگشت، تسليم و عمل به قانون باشد را مشخص نموده بود
ه هرچند رهبر معظم انقالب اسالمي با درايت خويش از ورود به برنامه جديد فتن

خودداري كردند و نامه رضايي بي پاسخ ماند اما معظم له هوشمندانه نسبت به شكل 
  .نددگيري فتنه جديد هشدار دا

، اين روز 1356ديماه  19با  1388ديماه  9معظم له در آن ديدار ضمن مقايسه روز 
ايشان . كه به واسطه بصيرت ملت خلق گرديد را روزماندگار تاريخ اين ملت دانست 
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اشاره به شرايط فتنه و بررسي نمونه تاريخي آن در دوران اميرالمومنين به تحليل ضمن 
شرايط امروز پرداخت و در شرح صف آرايي دشمنان عليه انقالب اسالمي به جبهه 
حاميان استكبار جهاني اشاره داشتند كه از ابتداي انقالب تا به امروز فعاليت داشته و 

  . قرار داشتند همواره در برابر خط امام و ملت
رهبر معظم انقالب در ادامه با تاكيد بر دو موضوع اساسي، زمينه هاي الزم براي 

از شروع "معظم له در پاسخ به آن بخش از نامه رضايي كه . مهار فتنه را فراهم ساختند
ي    در شرايطي كه دشمن با همه« : اظهار نگراني كرده بود فرمودند "فعاليت افراط گرايان

خواهد يك بازي  ي امكانات خود درصدد طراحي يك فتنه است و مي    با همه وجود،
خيلي بايد با . خطرناكي را شروع كند، بايد مراقبت كرد او را در آن بازي كمك نكرد

هاي مسئولي وجود     دستگاه. احتياط و تدبير و در وقت خودش با قاطعيت وارد شد
، بدون هيچگونه تخطي از قانون، بايستي مرّ دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون

قانون به صورت قاطع انجام بگيرد؛ اما ورود افرادي كه شأن قانوني و سمت قانوني و 
خداي متعال به ما . كند وظيفه ي قانوني و مسئوليت قانوني ندارند، قضايا را خراب مي

. »دلوا هو اقرب للتّقويو اليجرمنّكم شنئان قوم علي ان التعدلوا اع«: دستور داده است
اي از  دهند، يك عده اي خباثت به خرج مي    كنند، يك عده اي دشمني مي    بله، يك عده

اگر بدون دقت، . اما بايد مراقب بود -اينها هست  -كنندگان پشتيباني ميكنند    خباثت
هم هستند، گناهاني كه از آنها بيزار     بدون حزم، انسان وارد برخي از قضايا بشود، بي

من برحذر ميدارم جوانهاي عزيز را، فرزندان . شوند؛ اين نبايد اتفاق بيفتد لگدمال مي
عزيز انقالبي خودم را از اينكه يك حركتي را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چيز بر 

  ».روال قانون
ين معظم له از سوي ديگر به وظايف مسئولين اشاره كردند و از آنها خواستند كه به ا

تواند از البالي آن وظايف خود را  عباراتي كه نويسنده مذكور نيز مي. وظايف عمل كنند
مسئولين كشور بحمداللَّه چشمشان هم باز «: در اين عبارت آمده است. مشخص نمايد

حجت بر همه تمام . بينند مردم در چه جهتي دارند حركت ميكنند    بينند؛ مي    است، مي
. روز چهارشنبه نهم دي ماه حجت را بر همه تمام كرد حركت عظيم. شده است

هاي    ي قضائيه، دستگاه    ي مقننه، مسئولين قوه   ي مجريه، مسئولين قوه     مسئولين قوه
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ها بايد وظايفشان       دستگاه. خواهند اند و چه مي   دانند كه مردم در صحنه گوناگون، همه مي
 قابل آدم مفسد و اغتشاشگر و ضدانقالب و ضدرا انجام بدهند؛ هم وظايفشان در م

  .»ي كشور      ي اداره   فشان در زمينهيامنيت و اينها، هم وظا
بدون شك كنترل خشم انقالبي و پرهيز از افراطي گري از يكسو و عمل قاطع مسئوالن 

 توان به عنوان راه عملي به وظايف قانون از سوي ديگر، راهكاري است كه در اين مقطع مي
  .براي مهار و پايان دادن به فتنه مورد توجه همه شخصيتها و مسئولين قرار گيرد

ي در انتهاي سخن با نگاهي به آينده، در مورد مهمترين ا حضرت آيت اهللا خامنه
خواهد با اين حوادث، چرخهاي كشور از كار بيفتد؛  دشمن مي«: مسائل كشور فرمودند

د با اينگونه حوادث، چرخ پيشرفت اقتصادي دشمن ميخواه. نبايد به دشمن كمك كرد
خواهد چرخ پيشرفت علمي كه بحمداللَّه دور برداشته است و  متوقف بشود؛ دشمن مي

خواهد  حركت علمي خوبي آغاز شده و رو به رشد هم هست، متوقف بشود؛ دشمن مي
روز المللي را كه ام     حضور سياسي قدرتمندانه ي جمهوري اسالمي در عرصه هاي بين

تر است، مخدوش كند، خراب كند با اين مسائل     از گذشته بسيار بارزتر و پرجلوه
بنابراين مسئوالن بايد كارهاي خود را در . اينجوري؛ نبايد به دشمن كمك كرد

هاي اجتماعي،    هاي سياسي، در زمينه   هاي علمي، در زمينه     هاي اقتصادي، در زمينه    زمينه
اي دارند، با قدرت، با قوت و با دقت    هائي كه مسئوليتي دارند، وظيفه ي زمينه  در همه

  ».همكاري هاي با دولت و مسئولين كشور هم بايد ادامه پيدا كند. انجام بدهند
صدور «: تواند اشاره به آن بخش از نامه رضايي باشد كه آورده بود اين كالم نيز مي

از طرف ديگر، ... تواند در يك سخنراني ميپيامي از سوي حضرتعالي و يا رهنمودهايي 
نشاط سياسي جديدي همراه با تقويت اعتماد عمومي براي سرعت بخشيدن به فعاليتها 

  »بوجود آيد 1404و پيشرفت كشور و رسيدن به اهداف چشم انداز ايران 
  !بدين ترنيب توطئه جديد حكميت نيز خنثي شد

  
  !فتنه در نفس مصنوعي

. ادنددمييز به تقال كردن خود براي بازيابي و تجديد قواي خود ادامه البته فتنه گران ن
موسوي امروز به محور وحدت تمامي ضدانقالبيون عليه نظام مبدل گرديده بود و 
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جريانهاي معاند نظام اسالمي از گروهك منافقين تا سلطنت طلبان و سكوالرها و 
دانست  او به خوبي مي. كردند مي سوسياليستها، جملگي خود را هوادار فتنه سبز معرفي

كه اظهار نظر صريح در مورد باورهايش به هر نحو، ممكن است بخشي از اين هواداران 
لذا در ماههاي اخير  تالش كرده بود تا . رنگارنگ را برنجاند و موجب ريزش آنها گردد

غافل  مسألهالبته از اين . با سخنان چند پهلو جبهه متحد ضدانقالب را همگرا نگاه دارد
، موجب شده كه پايگاه "محور وحدت بخش ضدانقالبيون"بود كه بازي در نقش 

ميليوني وي كه  13اي از رأي  اجتماعي اصيل خود را از دست داده و بخش عمده
خرداد كسب گرديده  22در ) ره(بخاطر معرفي خود به عنوان نخست وزير حضرت امام

  .بود را از دست داده بدهد
كه از بيانيه هفدهم  سؤالدر گفتگو با روزآنالين، در پاسخ به اين  زهرا رهنورد

كه آقاي موسوي، دولت محمود  اندكردهميرحسين موسوي، برخي اينگونه برداشت 
كنم و برداشت من اين  من فكر مي«: احمدي نژاد را به رسميت شناخته است، گفت

قاي موسوي، دولت برآمده از توان فهميد كه آ است كه از متن همين بيانيه به وضوح مي
بينم،  من در آن بيانيه نه تنها هيچ گونه سازشي نمي... شناسد تقلب را به رسميت نمي

هاي مردم و  ها و آرمانهاي مردم است و حداقلي از خواسته بلكه آن بيانيه كف خواسته
  ».ها را عملي كند تواند به راحتي اين خواسته حكومت مي

هاي مبهم و چندپهلو، گاه هواداران وي را نيز دچار  هالبته صدور چنين بياني
بود كه در آن به شروط وي براي پايان  17كند كه آخرين آن بيانيه شماره  سردرگمي مي

اين بيانيه با اينكه با هجمه و واكنشهاي تند بخشي از . دادن به فتنه ها اشاره شده بود
ي ديگر با حمايت بخش ديگري هواداران خارج نشين موسوي همراه بود، اما از سوي

توان به جمعي از روشنفكران سكوالر اشاره كرد كه با صدور  همراه بود كه از جمله مي
  .اطالعيه اي به استقبال بيانيه موسوي رفتند

اين جمع مملو از عناصر معلوم الحالي است كه در اين سالها كينه و نفرت خود را 
: خورد در اين فهرست اسامي زير به چشم مي. اند از نظام اسالمي مخفي نگه نداشته

رامين جهانبگلو، فاطمه  ،ارواند آبراهاميان، داريوش آشوري، ژانت آفاري، نيره توحيدي
حقيقت جو، بيژن حكمت، مهدي خانبابا تهراني، فريبا داوودي مهاجر، حميد دباشي، 
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الي، مهرداد احمد صدري، كاظم علمداري، مهرانگيز كار، احمد كريمي حكاك، حسين كم
  ...مشايخي، منصور علي ميرسپاسي، عباس ميالني، آرش نراقي، حسن يوسفي اشكوري و 

موسوي، درعين الويت قائل شدن براي جنبش «: در بخشي از اين بيانيه آمده است
كثرت گرايانه ي مردم ايران، نشان داده است كه به منظور پيشبرد خواسته هاي همين 

اشاره ي غير مستقيم او به بركناري . اه حاكم مذاكره كندجنبش آماده است با دستگ
ان نشانه ي همين گرايش توميمحمود احمدي نژاد از طريق راي مجلس را » قانوني«

  ».دموكراتيك دانست
پيشنهاد موسوي به  4نكته برجسته اين اطالعيه آنجايي است كه اين جريان از بند 

در . كند ان و نيروهاي سكوالر معرفي ميوجد آمده و آن را محور همكاري اصالح طلب
انتخابات «برجسته ترين وجه اين بيانيه چهار بند مربوط به «: اين اطالعيه امده آست

و پيش شرطهاي برگزاري آن، از جمله آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و » آزاد
خواسته ها از اين . ، و تاكيد بر حق تشكيل احزاب و برگزاري اجتماعات استهارسانه

هنگام برگزاري انتخابات خرداد ماه به بعد از سوي هواداران دموكراسي و كثرت گرايي 
اميدواريم طرح اين مطالبات تاريخي در بيانيه ي ميرحسين . بارها مطرح شده است

موسوي زمينه را براي پذيرش عمومي آنها و گسترش همكاري ميان نيروهاي گوناگون 
  ».دموكرات، فراهم كند -طلبان مسلمان و چه نيروهاي سكوالرجنبش سبز، چه اصالح 

در سايه چنين حمايتهايي است كه ملت به موسوي همچنان به ديده شك نگاه كرده و 
سكوت در قبال صدور چنين اطالعيه هايي . او را متهم رديف اول فتنه هاي اخير مي بينند

حاله تا بدانجا پيش رفته است دهد كه وي در مسير است توسط موسوي به خوبي نشان مي
  .از زبان وي خارج مي شود "دموكرات - نيروهاي سكوالر"كه سخنان و امال و آرزوهاي 

در همين راستا، جمع ديگري نيز از عناصر معلوم الحال الئيك حامي فتنه سبز به 
هاي موسوي خواستار عبور وي از اصول بنيادين  صحنه آمده و ضمن انتقاد از خواسته

در بخشي از اين بيانيه . اسالمي و ايستادگي وي در مقابل انقالب اسالمي شده اند نظام
دل بستن به اصالح در چارچوب نظام خودكامه واليت مطلقه «: با صراحت آمده است

فقيه، كه در قانون اساسي كنوني رسميت يافته است، دور از واقع بيني و ناديده گرفتن 
  ».كه جنبش سبز را به راه انداخته اندهاي ريشه دار مردمي است  خواست
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نويسندگان اين بيانيه كه در ميان امضا كننده گان آن عناصر فاسقي چون ماشااهللا 
شود، از كوتاه  آجوداني، شهرنوش پارسي پور، باقر پرهام، فرج سركوهي مشاهده مي
بيم آن «: نويسند آمدن سران داخلي فتنه احساس خطر كرده و خطاب به موسوي مي

رود كه پافشاري بر اين گونه مواضع و چشم بستن بر واقعيات موجود، به عواقبي  مي
  »بسيار ويرانگر و خطرناك براي ميهن عزيزمان ايران بينجامد

فارسي گفت  سي.بي.بيماشاءاهللا آجوداني، يكي از امضاء كنندگان بيانيه مذكور، به 
مطرح  "هوشمندي و خرد"با  آقاي موسوي 17كه مطالبات مطرح شده در بيانيه شماره 

اما جنبش سبز ايران يك جنبش چند صدايي است و آقاي موسوي بخشي "شده است، 
كنيم، اما انتظار  ما از مطالبات او در بيانيه حمايت مي. كند از اين جنبش را نمايندگي مي

  ."!زنيم نداريم كه او در داخل ايران حرفي را بزند كه ما در خارج از ايران مي
سي .بي.هاي ضدانقالب از جمله بي بيانيه با آب و تاب فراوان مورد توجه رسانه اين

متعلق به تلويزيوني » نوبت شما«قرار گرفت و اين بنگاه خبرپراكني صهيونيستي، برنامه 
به نظر شما خواسته «اختصاص داده كه  سؤالسي فارسي خود را نيز به طرح اين .بي.بي

و به دنبال آن است » در ايران چيست؟ "جنبش سبز" اصلي جريان اعتراضي موسوم به
  »خواسته جنبش سبز؛ اصالح است يا تغيير حكومت؟»تا مشخص نمايد 

: اي اعالم داشتند ، با صدور اطالعيهVOAسازگارا و مخملباف نيز شومن هاي  
مهندس موسوي بر پس گرفتن رأي مردم مصراست ودولت احمدي نژاد را كماكان غير «

  ».آن چه دراين اطالعيه مطرح شده به عنوان كف مطالبات مردم است«و » .داند مشروع مي
  

  تشكيل اتاق فكر
اما در سطحي كالن تر بيانيه مشتركي توسط عناصر فراري و معلوم الحالي چون 
بازرگان، سروش، گنجي، كديور و مهاجراني انتشار يافت كه به خوبي اهداف پشت 

  .ساخت جي فتنه سبز را بر مال ميپرده و پنهان سران داخلي و خار
دو روز پس از آنكه ميرحسين موسوي بيانيه جديد خود را صادر كرد و در آن  

ها  گويان به خيابان روز عاشورا را مردم خداجويي ناميد كه حسين حسين شكنان حرمت
نشيني تلويحي دولت را به رسميت شناخت،  آمدند و در عين حال، با يك عقب
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ش، محسن كديور، عطاءاهللا مهاجراني، عبدالعلي بازرگان و اكبر گنجي عبدالكريم سرو
عنوان بيانيه پنج روشنفكر  هاي جريان فتنه از آن به اي مشترك كه در رسانه در بيانيه

هاي غيرقانوني  ايراني در حمايت از بيانيه موسوي ياد شد، به ميدان آمدند تا بر خواسته
دهند كار در دست موسوي نيست كه اگر وي به خود پافشاري كنند و در ضمن نشان 

  نشيني كرد، بقيه نيز پشت سر او حركت كنند هر دليلي قصد عقب
ها  بخشي از اين خواسته«: نويسند نويسندگان بيانيه ضمن اشاره به بيانيه موسوي مي

ي هفدهم خود آورده است كه با توجه به تنگناهاي  را آقاي مير حسين موسوي در بيانيه
  «.ي حداقلي دارد ي داخل كشور جنبهسياس

ده گانه اي را به عنوان مطالبات فتنه سبز از نظام  مواردبيانيه نويسان در ادامه 
. كنند كه در صدر آن نامشروع اعالم كردن دولت منتخب ملت است اسالمي مطرح مي
است نژاد و برگزاري مجدد انتخابات ري استعفاي آقاي محمود احمدي«: در اين بند آمده

  »طرف بي نهادهايجمهوري تحت نظارت 
اين بيانيه توسط كساني نوشته شده كه اغلب آنها ياران و همراهان كليدي جريان دوم 

  . شوند خرداد در سالهاي پيش بودند و در مجموعه ضدانقالب، نزديكترين گروه شناخته مي
! زتوسط يكي از اعضاي همين جمع تشكيل اتاق فكر جنبش سب نيزچندي بعد 

  .اعالم شد
روشنفكر ضددين، كه خود را اتاق فكر  5موسوي كه از سوي  17 شمارهالبته بيانيه 

سكوالر مقيم خارج مورد حمايت قرار گرفت، آخرين  54جنبش سبز مي خواندند و
او در روزهاي ابتدايي بهمن ماه . اقدامات راديكالي نامزد شكست خورده انتخابات نبود

مجلل مهدي كروبي رفت و اين دو نفر، ضمن اعتراض به  به منزل وياليي و 1388
موجود نسبت به احكامي كه بدون رعايت مراحل  وضعيتآنچه كه آن را تداوم 

خواندند،  دادرسي براي اعدام برخي از شهروندان صادر شده و اجراي عجوالنه آن مي
ي به وضعيت با ابراز تاسف نسبت به اعدام برخي از شهروندان خواستار رسيدگي قانون

سد چنين اقدامي براي رميو كروبي گفتند به نظر  موسوي. بازداشت شدگان اخير شدند
بهمن است، اين در حالي بود  22ايجاد خوف در مردم جهت عدم حضور در راهپيمايي 
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شده با اظهار تأسف از اعدام آنان توسط موسوي و  كه مقايسه كيفرخواست اين دو اعدام
  .را آشكار مي كرد كروبي، حقايق ديگري

پور به اتهام فعاليت در  زماني و آرش رحماني علي محمدرضادو محكوم اعدام شده، 
گروهك تروريستي انجمن پادشاهي و اقدام به اخالل در امنيت ملي از طريق اقدام به 

  .گذاري و ترور مسئوالن نظام محاكمه شده بودند بمب
جهت ساخت بمب و چاشني متعلقه و تهيه بيش از يكصد كيلوگرم مواد مورد نياز 

در مكان هاي اعالم شده، انجام حداقل پنج مورد  استفادهآماده نمودن بمب به منظور 
عمليات انفجاري آزمايشي و تصويربرداري از مراحل انفجار و ارسال آن به پست 
ر الكترونيكي انجمن كه دو مورد از اين انفجار در اتوبان شهيد بابايي و سه مورد آن د

اي واقع در شهرك  گذاري در حسينيه بزرگراه بسيج بوده است، قصد انفجار و بمب
كه بمب مذكور عمل نكرده است، قصد انفجار در امامزاده علي اكبر ) عج(عصر ولي

چيذر و امامزاده زيد بازار تهران و پمپ بنزين بهارستان به منظور انتقام از معدومين 
شيراز و تأثير منفي در انتخابات رياست جمهوري ) ع(حادثه انفجار حسينيه سيدالشهداء

دهم، انجام اقدامات جهت تهيه مواد منفجره و ساخت بمب به منظور انفجار بعضي از 
حوزه هاي رأي گيري انتخابات رياست جمهوري دهم از جمله حسينيه ارشاد و 

ويزيون نارمك به لحاظ پخش مستقيم جريان برگزاري انتخابات از تل) ص(مسجدالنبي
و استفاده بيشتر تبليغاتي از اين انفجارها به جهت پخش مستقيم مراسم رأي گيري، 
اعتراف به آشنايي با انجمن پادشاهي از طريق ايميل و تماس تلفني با جمشيد و 
عضويت در اين گروهك و اخذ كليه دستورهاي الزم جهت انجام عمليات خرابكارانه 

  .ه دو فرد اعدام شده بودكاران تنها بخشي از اقدامات تبه
  



  
 
 
 
 
 

  فصل دوازدهم
  

  كوبيدن آخرين ميخ بر تابوت فتنه 
  !بهمن، آخرين فرصت 22

توان بزرگترين نماد وحدت ملي دانست كه در  پيروزي انقالب اسالمي را ميسالگرد 
در پايان هر . گذشته با حضور باشكوه ملت در صحنه شكل گرفته است دهه سهطول 

و اختالف و يكپارچگي و محبت  هاتعزيز به نمادي براي ترك خصوم سال، اين روز
گردد كه در آن اقشار مختلف و با انواع ساليق فرهنگي و  و وحدت ملي تبديل مي

سياسي در ذيل آرمانهاي انقالب و امام و مردم، به دور هم آمده و همگرايي خود را در 
  . زنند ذيل آرمانهاي انقالب فرياد مي

 ،خرداد 22با توجه به حوادث تلخ به وقوع پيوسته بعد از انتخابات  1388من به 22اما 
جريان سياسي فتنه كه ديگر رمقي برايش باقي . راهپيمايي از ويژگي خاصي برخوردار بود

در نهم ديماه در  "برائت از منافقين"نمانده و با حماسه بزرگ ملت در راهپيمايي ميليوني 
ست، به شدت از تكرار باشكوهتر حماسه نهم ديماه و حضور قرار گرفته ا "وضعيت كما"

گري و راه  بهمن در هراس بود، لذا در تالش بود تا با هوچي 22ميليوني ملت در راهپيمايي 
اي حداقل هواداران اجير شده خود را كه اغلب آنان منافقين و  اندازي تبليغات رسانه

  . سالمي باشند، به خيابانها بكشاندضدانقالبيون و زخم خوردگان از ملت و انقالب ا
البته در اين ميان از آنجا كه مهار افسار فتنه از دست سران داخلي فتنه خارج گشته 

و   بود، در انتخاب خط مشي واحد در قبال دهه فجر امسال دچار اختالف شديد شده
  . نسخه هاي متنوع و گاه متناقض را پيشنهاد كردند
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تبديل  "دهه سبز"ند تا دهه فجر را به قول خودشان به در ابتدا مدتها تالش داشت
به عنوان نمونه محسن . و براي هر روز آن برنامه اي طراحي و اجرا نمايند. نمايند

بهمن  11ريان فتنه در برنامه تلويزيوني روزانه خود درروز يكشنبه ج(!) سازگارا شومن
  : اعالم داشت 1388
ها را به صدا در بياورند، بوق  نگ مدرسهبهمن كه قرار است ز 12صبح  9ساعت «

ها در  به نظر من فرصت خوبي است كه بچه. كارخانه ها را بزنند و امثال اين قبيل كارها
خواهند بزنند، هر جا كه امكانش وجود دارد  ها همزمان با اين زنگي كه مي مدرسه

تواند، بوق  ها هر كسي كه مي شعارهاي جنبش سبز را سر بدهند و همزمان در خيابان
در همين . اعتراض جنبش سبز را بلند كند] صداي[نشان بدهد و » V«اعتراض بزند، 

بهمن هم  14در روز ) مسابقه استقالل و پرسپوليس(راستا، عرض كنم كه دربي تهران 
در راه است و پيشنهادهاي زيادي در اين باره آمده است كه به هر صورت، سبز كردن 

بازي اين دو و شعارهاي جنبش را دادن يا در دقايق مختلفي استاديوم مثل بار قبل 
تواند آبروريزي بزرگي را براي حكومت ـ آن چنان كه بار  هاي جنبش را زدن مي حرف

  !».قبل بود ـ ايجاد كند
اعالم نمود كه سبزها در چهارمين روز ) جرس(در خبري ديگر شبكه جنبش راه سبز

با اربعين حسيني و چهلم شهادت مظلومانه بهمن، مصادف  16دهه فجر سبز، جمعه 
وي از هواداران ! تعدادي از هموطنانمان در عاشوراي خونين در بهشت زهرا تجمع مي كنند

  !صبح در سراسر كشور بر سر مزار شهدا حاضر شوند 9خود خواست تا در ساعت 
اين اما همه شاهد بودند كه ديگر كسي از حاميان سبز باقي نمانده كه بخواهد با 

  .جريان همراه باشد
با نزديك شدن ايام دهه فجر فتنه گران متوجه شدند كه از بضاعت الزم براي انجام 
اين كار برخوردار نيستند، لذا چنين تصميم گيري شد كه توان ناچيز باقي مانده را در 

بهمن نيز اختالف  22در مورد حضور در راهپيمايي . بهمن متمركز سازند 22راهپيمايي 
  :بسياري نزد اصحاب فتنه وجود داشت نظر

د و بر اين باور نگفت از تحريم و عدم حضور سبزپوشان در اين روز سخن مي ايهدست
بودند كه چنين حضوري تنها به نفع رقيب بود و نظام با ابزار رسانه اي خود آن را مصادره 

  .جام دهدو جريان سبز نخواهد توانست اقدام قابل توجهي ان. به مطلوب مي نمايد
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گروهي ديگر بر تالش براي حضور همه جانبه سبزها تاكيد داشته و اصرار بر اينكه 
گرانه خود حضور يابند و ميدان آزادي  سبزها با شعارهاي ساختارشكنانه و نمادهاي فتنه

شك اين گروه در دل سناريوي فتنه گري خود ايجاد اغتشاش و  بي! را تسخير نمايند
  .ردندكميبه سطح شهر را نيز دنبال درگيري و كشاندن آن 

به عنوان نمونه محسن سازگارا عنصر دست نشانده سازمان سيا در برنامه دگري در 
در مسيرهاي حكومت ميتونيم «: دهد بهمن به اغتشاشگران چنين خط مي 13روز 

حركت بكنيم، راهپيمايي بكنيم، با نمادهاي جنبش سبز، با شعارهاي خودمون، با 
پيشنهادم اين است كه اگر جايي احساس كرديم كه خطري هستش و  و Vعالمت 

  ».مشكلي هستش ميشه با سكوت به مسير ادامه داد و سپس وارد ميدون آزادي شد
جمعي ديگر از سران فتنه كه هنوز خود را مدعي خط امام دانسته با رويكردي 

رهاي انقالبي و منافقانه از هواداران خود خواستند تا با حضور در راهپيمايي شعا
همسوي با ملت سردهند و از فرياد شعارهاي ساختارشكنانه پرهيز نمايند و تنها با 

  !ها نشان دهند نمادهاي سبز خود حضور يابد تا بتواند كثرت خود را به دوربين
: نويسد مي "حضور آشكار"به عنوان مثال مجمع روحانيون در بيانيه خود با تاكيد بر 

كه به هر حال داراي اعتراضاتي به روند امور هستند مي خواهيم  بخصوص از عزيزاني«
كه در عين حضور آشكار در صحنه و با پرهيز از هر گونه خشونت و رعايت اخالق 

  ».مدني حتي در برابر خشونت خشونت گران، سعه صدر و تحمل را به نمايش بگذارند
د، هوادارانش بدون ميرحسين موسوي نيز، كه پس از عاشوراي تلخ تهران گفته بو

ها در  ها مي آيند در سخناني كه سايت كلمه از اظهار آن درخواست او نيز به خيابان
. بهمن شد 22جمع برخي جوانان خبر داد، خواستار حضور جمعي هوادارانش در روز 

موسوي كه چند ماهي بود درباره دروغ بزرگ خود،يعني تقلب چيزي نگفته بود، در 
اگر قرار باشد : گفت "نه شرقي نه غربي جمهوري اسالمي"شعار  اين ديدار ضمن نفي

فالن كار را نكنيم، چون به نفع انگلستان است و كار ديگري را نكنيم چون به نفع 
  .توانيم انجام دهيم روسيه است، هيچ كاري نمي

-ميموسوي هم چنين گفت كه اگر رژيم پهلوي قانون اساسي مشروطه را رعايت 
  !ي شدسرنگون نم رد،ك

در اين ميان انتشار برخي بيانيه هاي مشكوك احزاب مرتبط با جريان فتنه نيز قابل 
در بيانيه موسوم به شوراي هماهنگي جبهه اصالحات ضمن دعوت از مردم . تأمل بود
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بهمن با نماد  22در «:بهمن، با لحني اهانت آميز آمده بود 22براي حضور در راهپيمايي 
نماييم وا اسفا از تنگ نظري و كوته بيني كوچكاني كه بر صدر سبز مي آييم تا اعالم 

نشسته اند و هر معترض و منتقدي را عامل بيگانه و فريب خورده و برانداز مي دانـند و 
هـر انتـقادي را تـخريب، كـه ظرفيـت انقـالب اسـالمي و پويايي آن در گرو تضارب 

  ».توم سيستم هاي تك صداييانديشه و افكار است و نابودي كشور، سرنوشت مح
ي حامي ميرحسين موسوي منتشر شد، نام هاتدر ذيل اين بيانيه كه از سوي ساي

احزاب و گروه هاي مختلفي چون حزب مشاركت ايران اسالمي، سازمان مجاهدين 
انقالب اسالمي ايران، مجمع نمايندگان ادوار مجلس، انجمن اسالمي مدرسين دانشگاه 

ر، حزب مردم ساالري، حزب كارگزاران ايران اسالمي، حزب ها، حزب اسالمي كا
  .خوردهمبستگي و مجمع مدرسين و محققين حوزة علمية قم به چشم مي

. اما بعد از انتشار اين بيانيه برخي چهره هاي اصالح طلب به تكذيب آن پرداختند
تفرقه در  با شبكه ايران هرگونه اقدامي كه منجر به ايجاد ايهمحمد هاشمي طي مصاحب
وي با اظهار بي اطالعي از بيانيه موسوم به شوراي هماهنگي . ميان مردم شود را رد كرد

قبل از انتخابات، آقاي هدايت آقايي نماينده حزب كارگزاران در «:جبهه اصالحات گفت
  ».اين شورا بود كه اكنون ايشان در زندان هستند و يقينا اطالعي از اين بيانيه ندارند

بهمن را به  22تشخيص مصلحت نظام، همچنين همراه داشتن نماد در  عضو مجمع
شدت تقبيح كرد و ضمن رد مفاد اين بيانيه، بر حضور وحدت آفرين مردم در اين 

  .نمود تأكيدراهپيمايي 
االسالم محمدتقي فاضل ميبدي، عضو ارشد مجمع مدرسين و محققين  حجت

نيز بيانيه صادره ازسوي شوراي هماهنگي وابسته به جناح اصالح طلبان حوزه علميه قم 
وي همچنين با . "دهد بوي جنگ و دعوا مي"تند خواند كه  ايهجبهه اصالحات را بياني

اشاره به اين مطلب كه نام مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، به عنوان يكي از 
د تصويب اعضاي امضاكنندگان اين بيانيه آورده شده است، اعالم كرد كه اين بيانيه مور

  .اين مجمع نيست
در عين حال محمد سالمتي، دبيركل سازمان مجاهدين انقالب نيز بيانيه منتشر شده 

را پيشنويس يك بيانيه ديگر خواند كه  "شوراي هماهنگي جبهه اصالحات"از سوي 
  !اشتباها منتشر شده است
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كذيب اين بيانيه احزاب از ت 10پس از اين اظهارنظرها بود كه دبير كميسيون ماده 
قانون احزاب،  16محمود عباس زاده مشكيني با بيان اينكه در ماده . سخن گفت

گروههاي سياسي از ارتكاب افعالي منع شده اند كه نقض وحدت ملي و تالش براي 
ايجاد و تشديد اختالف ميان صفوف ملت جزو اين افعال است، با اشاره به بيانيه 

 10در پي انتشار اين بيانيه دبيرخانه كميسيون ماده «:موسوم به شوراي هماهنگي گفت
احزاب ديروز بعد از ظهر رسماً و كتباً از احزاب عضو شوراي هماهنگي جبهه 
اصالحات خواست كه موضع خود را در خصوص مفاد بيانيه منتشره مورد اشاره رسماً 

ه دبيرخانه پاسخ هشت حزب ب 20/11/88امروز سه شنبه  13اعالم كنند، كه تا ساعت 
واصل شده است كه مفاد بيانيه مورد اشاره را تأييد نكرده و يا بيانيه هاي مستقل صادر 

  ».احزاب ارسال كرده اند 10كرده اند و رونوشت آن را به دبيرخانه كميسيون ماده 
انتشار اين بيانيه هاي جعلي و عدم واكنش جدي به آن از سوي سران اصالح طلبان 

بيانيه هايي كه از . ه از شيوه انتشار بيانيه هاي اين جريان برداشتشايد به نوعي پرد
سوي مراجع نامعلوم و مثال براي اميدبخشي و روحيه دادن به اقليت شكست خورده و 

ود و سران اين جريان نيز با مماشات از كنار آن شميراديكاليزه كردن روند آنها صادر 
ر واكنش به پرسش هاي مكرر به تكذيب لفظي يا اينكه در نهايت تنها د. نندكميعبور 
  .نندكمياكتفا 

. انتشار اين بيانيه در حالي است كه بيانيه اعتماد ملي هم مسئله ساز شده است
مطابق اعالم منتجب نيا سخنگوي اعتماد ملي، اين حزب هم اكنون در تعطيلي به سر 

  .كنش اعضا مواجه شودرد و طبيعي بود كه از همان آغاز اين بيانيه نيز با وابمي
محمد جواد حق شناس، محمد رضا خباز، محمد رئوف قادري، كامران احمديان 

از جمله چهره هايي بودند كه به بيانيه اعتمادملي واكنش نشان دادند يا آن را ... و
بدون هماهنگي با  ايهبود كه چرا چنين بياني سؤالو اين البته جاي . تكذيب كردند

ود كه دبير آن تا پيش از شميشوراي مركزي از سوي حزبي صادر اعضا و تصويب در 
  .فتگمياين از حزب گرايي و ضرورت وجود احزاب در كشور سخن 

محمد رئوف قادري، يكي از اعضاي شوراي مركزي اعتماد ملي انتشار اين بيانيه را 
ر روز دي ماه اين بار د 9ملت ايران باشكوه تر از «:خواند و گفت "طرح مفتضح"يك 



 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 
286

ي بيگانه و حاميان خارج نشين رفراندومي را براي هارسانهبهمن در پاسخ به  22
دشمنان به نمايش خواهند گذاشت تا ديگر با چنين طرحهاي مفتضحي اجازه اظهار نظر 

  ».نداشته باشند
گفتني است چندي پيش سيد حسين معصومي، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد 

در . اين حزب از همراهي به آقاي كروبي استعفا داده بود ملي و رئيس شاخه فرهنگيان
ي دبيركل واكنش نشان هايعين حال برخي دفاتر استاني اعتماد ملي هم نسبت به تندرو

  .داده بودند و بعضا با استعفا يا صدور بيانيه خط خود را از كروبي جدا كرده بودند
رند و اين مسئله با بميبه سر سد اصالح طلبان در يك سردرگمي بي نظير رميبه نظر 

انتشار بيانيه هايي از اين . ريزش هاي شديد در ميان حاميانشان تشديد نيز شده است
  .دست را شايد بتوان نتيجه فقدان هماهنگي و رهبري مشخص در اين جبهه دانست

  
  تاكتيك اسب تروا

وزگاري نه گوي ضدانقالب كه در ر ، طنزنويس و هرزه"ابراهيم نبوي"در اين ميان 
چندان دور در برابر ملت توبه كرده بود و اينك در آغوش بيگانگان به هتك حرمت 

فتنه گران به صحنه ! نظام اسالمي مشغول است، در جايگاه تئوري پرداز و استراتژيست
سياستمدار زن باره و (اي كه در سايت جرس با مديريت عطا مهاجراني  آمد و در مقاله

ديماه منتشر كرد، از هواداران سبزپوش  29در تاريخ ) خرداد وزير فرهنگ دولت دوم
  . براي فتح ميدان آزادي استفاده كنند "اسب ترواي"خواست تا از تاكتيك 

استقبال فراوان سايتهاي و وبالگهاي ضدانقالب مواجه شد و به  بااين تاكتيك 
سازمان سيا در به عنوان نمونه محسن سازگارا عنصر دست نشانده . سرعت تبليغ گرديد

در مسيرهاي حكومت ميتونيم «: دهد بهمن به اغتشاشگران چنين خط مي 13در روز 
حركت بكنيم، راهپيمايي بكنيم، با نمادهاي جنبش سبز، با شعارهاي خودمون، با 

و پيشنهادم اين است كه اگر جايي احساس كرديم كه خطري هستش و  Vعالمت 
  ».دامه داد و سپس وارد ميدون آزادي شدمشكلي هستش ميشه با سكوت به مسير ا

نيز به  "باالترين"براي تسخير ميدان آزادي حتي در سايت ضدانقالب  طرحاين 
  . آراء به توافق مرورگران آن سايت رسيد درصد 79بحث گذاشته شد و با 
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  !سدرميتوهم مجازي به سر 
اند، در  تبديل گشته هاي مجازي كه به ابزار نوين استيالي غرب بر ديگر كشورها رسانه

اند كه هر كاربري را  ساختن دنيايي دروغين و دور از واقعيات عيني آنقدر مهارت يافته
ميليونها سايت و وبالگ فعال در دنياي اينترنت كه هويت . برند تا مرز باور به پيش مي

را واقعي آنها معلوم نيست، امروز به طراحاني تبديل گشته اند كه اذهان كاربران خود 
  .سازند خواهند مي متناسب با آنچه خود مي

فتنه سبز نيز از همان روز اول توهمي بود كه بر اساس بافته هاي دنياي مجازي 
اي از اطالعات رسيده به موسوي مبتني بر  بخش عمده. براي سران فتنه شكل گرفت

ها و اي و سايت هاي ماهواره هاي دنياي مجازي از قبيل شبكه اخباري بود كه رسانه
. وبالگهاي اينترنتي رصد و جعل كرده و به عنوان خبر در اختيار وي قرار داده بودند

توسط سران فتنه به عنوان اخبار مستند،  متأسفانهشايعات و اطالعات نامطمتني كه 
  .مبناي تصميم گيري و رفتار و عمل سياسي قرار گرفت

هاي  گي، طومارها و بيانيههاي غيرواقعي، آمار و ارقام ساخت نتايج همين نظرسنجي
حمايتي با امضاهاي نامعلوم و مجهول الهويه، مقاالت و يادداشتهاي پرطمطراق، 

بود كه نامزد جريان فتنه را چنان دچار توهم ... هاي مستند جعلي و  گزارشها و برنامه
نمود كه پيش از پايان زمان رأي گيري، خود را پيروز انتخابات دانست و وقتي واقعيت 

حنه انتخابات آشكار شد، باز هم از دنياي ساختگي و مجازي بيرون نيامد و ادعاي ص
  .تقلب را مطرح ساخت و بر آن اصرار نمود

ذهنيت مشوش موسوي پس از انتخابات نيز بيش از پيش متاثر از دنياي مجازي 
خرداد را بيش از  25شكل گرفت، آنگاه كه جمعيت تجمع غيرقانوني حاميان خود را 

تواند آراء بخش شمالي پايتخت را  برابر اعالم كرده و بر اين باور شد كه مي 10
  هاي اي نرمال از آراء جمعيت سراسر كشور بداند و به پشتوانه آن خواسته نمونه

در ادامه همين مسير بود كه ماجراي . غيرقانوني خود را در كف خيابانها طلب نمايد
ك، و جعل اسامي و آمار و ارقام شهداي هاي كروبي در مورد كهريز دروغ پراكني

  .ساختگي فتنه گران نيز ساخته و طراحي گرديد
توهمات ناشي از دنياي مجازي سبزهاي فتنه گر، تا به آنجا ادامه يافت كه ستاد 

بهمن خبر  22خارج نشين فتنه سبز از تسخير ميدان آزادي توسط سبزپوشان در روز 
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با حضور ميليوني حاميان موسوي و كروبي بهمن سبز امسال  22داد و مدعي شد 
اين خيال بافي ها تا بدانجا ادامه يافت كه آنها حتي از آكسيون . برگزار خواهد شد

حجم هجمه . بهمن نيز سخن به ميان آوردند 22نهايي و سقوط نظام اسالمي در 
گر صفحات  تبليغاتي فتنه گران در فضاي مجازي و سايبر به حدي بود كه هر مرور

بهمن امسال  22ساخت كه  ينترنتي و بيننده شبكه ماهواره اي را دچار شك و توهم ميا
  !متفاوت از سالهاي گذشته و به رنگ سبز خواهد بود

بهمن فرا رسيد و به تدريج مسيرهاي منتهي به ميدان آزادي مملو از  22صبح روز 
من به خشم آمده به 22خرداد تا  22گري از  ماه فتنه 8ميليونها جمعيتي شد كه از 

گران  و در اين بين خبري از فتنه! هاي پيشين بهمن 22بودند، جمعيتي بيش از تمامي 
زدند و از  ملت يكپارچه و يك رنگ همان شعارهاي انقالب را فرياد مي! سبزپوش نبود

حاضران در صحنه به خوبي ديدند كه . جستند هرگونه تفرقه و چند رنگي برائت مي
كنند  ها، با جهاني كه ايرانيان در آن زيست مي مجازي ساختگي رسانهفاصله بين دنياي 

  !از كجا تا به كجاست
حضور دهها ميليوني ملت ايران در بيعت دوباره با آرمانهاي انقالب و امام در 

تواند سران فتنه سبز را به خود آورده و آنها را از خواب  راهپيمايي سراسر كشور مي
اين بشرطي است كه آنها حاضر باشند پلكهاي سنگين به . دماهه بيدار ساز 8خرگوشي 

هم بسته را باز كرده و پنبه هاي فرو رفته در گوش را برداشته و از هپروت دنياي 
  !مجازي خارج شوند و حقيقت را ببينند

  
  گران پس از شكست بزرگ سرخوردگي شديد و نزاع فتنه

روز آغاز شد، اما با گذشت  اعتراف سبزها به شكست اگرچه از همان ساعات اوليه
كه  ايهه ماندن روحيه و اميد دادن ها، ماجراي لشگر شكست خوردـان و بي نتيجـزم
  .كند، وارد فاز جديدتري شد(!) خواست با ايده اسب تروآ ميدان آزادي را تسخيرمي

ملت از همان ساعات اوليه يكپارچگي مردم در مقابل فتنه گران را  سابقهبيحضور 
. اين همه، يأس و نااميدي گسترده اقليت سبزپوش را به دنبال داشت. وير كشيدبه تص

توانستند به خواست و رأي اكثريت احترام بگذارند، كوشيدند تا با كساني كه نمي
  !روحيه دادن به يكديگر به خود تلقين كنند كه پيروز خواهند شد
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و باب متهم كردن و ساعاتي بعد اما كشتي روحيه و اميد دادن هم به گل نشست 
مطابق اين . عمده ترين انتقادات متوجه طرح اسب تروآ بود. دنبال مقصر گشتن باز شد

عادي و بدون نمادهاي سبز از همان ساعات اوليه  كامالًطرح سبزها قرار بود به صورت 
خود درآورند تا بدون ممانعت نيروي انتظامي بتوانند (!) ميدان آزادي را به تسخير

  .را در اختيار بگيرندجايگاه 
يي كه انجام شده بود، سبزها هايقرار بود با آغاز سخنراني رييس جمهور، با هماهنگ

به يكباره نمادهاي سبز خود را بيرون بياورند و با شعارهاي يكپارچه در سخنراني 
كه صداي شعارهايشان از تلويزيون هم  ايهاحمدي نژاد اختالل ايجاد كنند؛ به گون

  !پخش شود
ي متفكرانه هايريزاين ايده كودكانه محصول تالش هاي شبانه روزي و برنامه

سياستمداران برون مرزي بود؛ همان كساني كه ميرحسين هيچ گاه حساب جنبش سبز 
  .را از آنان جدا نكرد

با باالگرفتن يأس و نااميدي، برخي سازگارا و چهره هاي خارج نشين را به باد انتقاد 
  .دانستند هايو برخي نيز ميرحسين را عامل اين بدبخت و ناسزا گرفتند

يكي از كاربران باالترين در . ادامه پيدا كرد هايدر اين ميان البته باز هم رؤياپرداز
چقدر نوشتيم و چقدر فرياد زديم كه «:نوشت "طرح مسخره اسب تروا"مطلبي با عنوان 

كه با چهره و لباس  چقدر بحث كرديم. اين طرح مسخره، محكوم به شكست است
كو . آب به آسياب دشمن خواهد ريخت ،حزب اللهي رفتن به قصد فتح ميدان آزادي

ميگفت همه از ما بودند اما . دخترك ميگريست وقتي سوارشان كردم. گوش شنوا
همراهش كه پسري بود با ظاهر . صبح آمده بودند 6از ساعت . نتوانستيم تكاني بخوريم
ا چفيه دور گردن پاك كرد و گفت از كجا ميداني همه از ما حزب اللهي، عرقش را ب

و . آخه شعارهاي اونا رو تكرار نميكردند: دخترك در بين گريه بيصدايش گفت. بودند
  »...پسر فحش ميداد به 

مقصر تضعيف «:نوشت! مايهبر اينكه ما شكست نخورد تأكيديكي ديگر از كاربران با 
اين اگر چه انتقادي روشن بود نسبت به » .ا باال بردندروحيه كساني هستند كه توقعات ر

ي اصحاب فتنه اما در عين حال اعتراف روشني نيز بود به در اقليت قرار هايرؤياپرداز



 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 
290

- يپذيرند و جمهوريت نظام را با خودخواهداشتن سبزها؛ اقليتي كه راي اكثريت را نمي
  .ي خود مورد هجمه قرار داده اندها

ودند كه تقصير را بر گردن عدم اطالع رساني و زمين و زمان و البته برخي هم ب
تلويزيون "بود كه با عنوان  ايهنوشت هايشايد اوج رؤياپرداز! انداختند... كائنات و 

در . منتشر شد "!ه، اونم با فيلتر رنگيدميايران يه صحنه كوتاه از خيابون آزادي نشون 
بون انقالب رو با يه فيلتر رنگي سبز نشون تلويزيون صحنه خيا«:اين مطلب آمده بود

  »!ه كه پارچه هاي سبز مردم به چشم نياددمي
هم انقدر دميشما را به خون شهداي سبزمان قسم "در مطلب ديگري هم با عنوان

ي رژيم هارسانهگول (!) دوستان به خدا قسم ايران قيامت بوده«:آمده بود "...نااميد نباشيد
سبزها (!) من از ايران خبر موثق دارم كه ايران غوغا بوده. گ روانيهاينها جن. رو نخوريد
  ».انقدر نااميد نباشيد. صداي اين ملت سبز مظلوم رو به دنيا برسونيد(!) غوغا كردند

. وردخميبا مروري گذرا در سايت باالترين عناوين ديگري هم البته به چشم 
... ين به غر زدن؟ هنوز كه نباختيمچرا پا پس كشيدين؟ چرا شروع كرد«:عناويني نظير

ماهه كه  8حكومت كودتا ...كشيمشيم از دست اين رهبراي خارج نشين ميكميهر چي 
ماهه  8نه و بعضي از ما با وجود مقاومت كميشكست خورده ولي ادعاي پيروزي 

 (!)ونند اين حضورتميروحيه خودتونو نبازيد، اينا ن ...نيمكميداريم شكست را زمزمه 
دوستاني كه مسافرت رو بر مقاومت ترجيح دادند ...نااميدي ممنوع... رو از ما بدزدن

  »ذره؟گميحالشون چه طوره؟ سواحل زيباي شمال خوش 
  

  !ماندوقتي اسب تروا در گل مي
گران،  ماندن فتنه بهمن و ناكام 22نظير مردم در  حالي كه بعد از راهپيمايي گسترده و بي

اين جريان باال گرفته است و اين طيف در كش و قوس متهم كردن  دعوا در بين حاميان
هاي انگلي يعني چسبيدن به  معتقدند كه ديگر روش عنوان عامل شكست، يكديگر به
دهد، بايد سراغ  هاي خياباني جواب نمي هاي ملي و مذهبي و اردوكشي راهپيمايي

  .هاي ديگر رفت شيوه
اتهام را به جانب سبزها گرفت و از اينكه  زاده كارمند موساد انگشت عليرضا نوري

  .اند، انتقاد كرد ان آزادي ابراز حضور نكردهددر مي
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. تروآ را از نظر منطقي بدون اشكال توصيف كرد زاده طي سخناني طرح اسب نوري
بروند و . بحثي كه سبزها بروند در درون جمعيت از نظر منطقي چيز بدي نبود«:او گفت

  ».نژاد را هو كنندشعار بدهند و احمدي 
د در ميدان آزادي شمياو همچنين ضمن اشتباه خواندن سكوت سبزهايي كه گفته 

 10وقتي شما در يك جمع بزرگ قرار داريد، اگر واقعا «: حاضر شده اند، تصريح كرد
وانند بكنند؟ اگر در ميدان بوديد، بايد تميهزار نفر باشيد و دستتان را ببريد باال چه كار 

  »!رديدكميحضور ابراز 
كنند،  را هم گوش نمي! زاده همچنين از اينكه سبزها حرف ميرحسين بيچاره نوري
اش اعالم كرد طرفداران جنبش سبز با  اين موسوي بيچاره در مصاحبه«: انتقاد كرد

ما . اين رو اين بيچاره گفت. هويت خود حاضر شوند، يعني بنر سبز را داشته باشند
  ».نيمكميگوش ن
زاده در خصوص عدم توجه به حرف هاي موسوي در حالي بود كه  رات نورياظها

ردند و كمياي مخالف ايده او را تبليغ  هاي خارج نشين ايده تا پيش از اين تئوريسين
معتقد بودند مطابق ايده اسب تروآ بايد بدون مظاهر جنبش سبز وارد جمعيت شد و به 

  .باره برنامه را به هم ريخت يك
: مه نوري زاده به دفاع از موسوي، كروبي و خاتمي هم پرداخته و گفتبا اين ه

واستيد ديگه خميچه كار ! گيرند به موسوي و كروبي و خاتمي اون هايي كه ايراد مي«
  »انجام بدهند؟ چه انتظاري داريد؟

گران جرس از يك سو و محسن سازگارا از  اين در حالي است كه سايت اصلي فتنه
هاي خياباني به فكر به كار بستن  الم تلويحي شكست اردوكشيسوي ديگر با اع

  !اند هاي جديد افتاده تاكتيك
از سوي ارتش سايبري ايران هك شد، در مطلبي از  در همان اياماين سايت كه 

هاي  بر ضرورت به كار بستن تاكتيك تأكيدخوانند انتقاد كرد و با  كساني كه آيه يأس مي
تر براي نشان دادن اعتراض به وضع موجود در  هايي خالقانه بايد به راه«: جديد نوشت

هاي خالقانه  برخي ايده. به نمايش اعتراض خياباني دلخوش نبود صرفاًآينده انديشيد و 
اكنون توسط كاربران جنبش سبز در فضاي مجازي پيشنهاد  هاي آينده از هم براي اعتراض

  ».بندي كرد ت نافرماني مدني دستهها را ذيل سرفصل عمليا توان آن اند كه مي شده
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دهد، از  بر اينكه اردوكشي خياباني متمركز جواب نمي تأكيدمحسن سازگارا نيز با 
هايي جديد براي اعالم حضور سخن گفت و توضيح داد كه  كردن راه ضرورت پيدا

او همچنين وعده كرد كه در . ها نبوده و نيست يگانه تاكتيك ما حضور در خيابان
  !آتي بيشتر در اين خصوص سخن بگويدروزهاي 

هاي مختلف  اين همه در حالي است كه سبزها انگشت اتهام را به جانب شخصيت
يكي از حاميان . اي خواندند آي زاده و سازگارا را عامل سي اين جريان گرفتند و نوري

او همچنين . جنبش سبز، محسن سازگارا را تشنه قدرت خواند و او را مزدور لقب داد
بزرگ اين است كه چگونه مردم را به مسيري هدايت كرديد كه از طرف  سؤال«: وشتن

مكاني كه ! خواستيد فقط سكوت كنند حكومت كامالً محاصره شده بود و از جوانان مي
باعث شد هر شخصي كه آنجا حضور داشته، خواسته و يا ناخواسته به عنوان موافق 

  ».لويزيوني قرار گيردنظام جلوه كند و در برابر دوربين هاي ت
بازيد اگر راه خود را از  شما باختيد و باز هم مي«: افزود اين نوشته همچنين مي

مسئوالن سابق جمهوري اسالمي و صداي آمريكا جدا نكنيد، چند دقيقه فكر كنيد چرا 
هاي به  صداي آمريكا، راديو فردا، صفحه فيس بوك ميرحسين موسوي و بعضي سايت

اصلي مرا بالك كرده و هر گونه كامنت، فيلم كه در آن براندازي و  اصطالح سبز پيج
هاي تهديد آميز و رسمي از افرادي كه  كند و يا ايميل مقابله به مثل است را حذف مي

سد اگر سكوت كنيد و ساده رمياين جنبش به هيچ كجا ن...كنند در اين شبكه ها كار مي
  »...لوح باشيد

اتهام را به جانب ميرحسين، كروبي و خاتمي نيز  اين حامي جريان سبز انگشت
باورتان نيست كه موسوي يا كروبي يا خاتمي عامل هستند؟؟؟؟؟ پس «: گرفت و نوشت

  ».....اگر واقعا مخالف بودند!!!!!! دهند به بازي اعدام ادامه مي
گران پس از اين شكست بزرگ  ها در ميان فتنه اين همه در حالي است كه خودزني

يكي ديگر از حاميان اين جريان ضمن توصيف حضور خود در ميدان . گرفتباال 
واقعا «: آزادي و اينكه در ميان آن جمعيت امكان عرض اندام نداشته است، مي نويسد

يدن كه دميكم نبودن اينهايي كه خانوادگي اومده بودن، پرچم ايران دستشون بود، 
نن سمت ما، اما اينا كميحمله چرخونن و  ها دارن باتوم دور سرشون ميبسيجي
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دردناك بود كه بچه پنج، شش ساله شون مثال ما رو ! مرگ بر منافق:همچنان داد مي زدن
  »!)يه چي تو همين مايه ها(مرگ بر تفاقق :اددميرد و پرچمشون رو تكون كمينگاه 

شد توي تمام چشم آدمهاي تر اينكه نفرت رو ميدردناك« :افزايداو همچنين مي
ترسم؛ از اينكه قرار باشه تنها وحدتمون همين باشه، همين نفرت، مي. هر ديد امروزش

  »...رسمتميبدجوري 
اسب ترواي سبزپوشان در گل ماند و هيچ سبزي نه تنها در ميدان آزادي قابل ! آري

مشاهده نبود، بلكه در هيچ يك از مسيرهاي راهپيمايي نيز خبري از سبزها نبود و فتنه 
بهمن  22! ات عرضه اندام در برابر صفوف به هم پيوسته ملت را نداشتندگران جر

  !باشكوهتر از گذشته برگزار شد و منافقين از خوف ملت به النه هاي خود خزيدند
شكست سهمگين فتنه گران آنها را به شدت برآشفته و دنياي مجازي خود ساخته 

نويسند و  بر عليه يكديگر ميآنها اين روزها مملو از اظهارات ضد و نقيضي است كه 
  !هر يك سعي دارد شكست را به گردن ديگري بيندازد

برخي اقدام طراحان تاكتيك اسب تروا را خائني دانستند كه با قصد حمايت از نظام 
و اظهار داشتند كه بايد ! اسالمي و مهار سبزها در اين روز به جنبش سبز خيانت كردند

گفته بود جنبش سبز بايد با هويت اصلي خود در به طرح موسوي عمل مي كردند كه 
برخي طراح اين سناريوي را فردي ناشي دانستند كه ! صحنه راهپيمايي حاضر مي شد

آقاي نبوي، كار هر خر « :ديگر نبايد نظريه پردازي كند و خطاب به وي اعالم داشتند كه
  »!نيست خرمن كوفتن

ز وي خواستند تا به خاطر جمعي از شكست خوردگان از ملت ا ديگراز سويي 
برخي ديگر نبوي را مقصر ندانسته و عيب كار را . اشتباهش از سبزها عذرخواهي كند

برخي ديگر نيز اعتراف كردند در برابر . در عدم اجراي صحيح اين تاكتيك دانستند
نيروهاي حامي نظام كم آورده اند و سبزها جرات نكردند تا سبز بودن خود را اعالم 

با كمال پر رويي ادعاهاي خود قبل از راهپيمايي را فراموش  نيزبرخي ديگر  !نمايند
بهمن بودند چرا كه توانسته اند نظام اسالمي را  22كرده و اظهار داشتند كه پيروز روز 

  ؟ !به هراس اندازند و همين قدر هم براي سبزها پيروزي است
داشت كه با  -گ كوثر نيك آهن -جالب ترين واكنش را كاريكاتوريست فتنه سبز 

  .مهاجراني را به سخره گرفت -طرح شكسته خورده نبوي  كاريكاتوريكشيدن 
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: در اين برخي ديگر نيز راهكارهاي جالب جديدي مطرح ساختند و از آنجمله اينكه
در بر قرار كردن ارتباط با بسيج و   كه ميتونيم در بسيج نفوذ كنيم و سعي اونجاييتا « 

  ».كوب داشته باشيم تا اونها رو با واقعيت اين رژيم آشنا كنيمنيرو و بازوي سر
ساعت سكوت در صفحه فيس بوك خود  24بعد از بيش از  نيز "ابراهيم نبوي"

نظريه اسب تروا از نظر تاكتيكي اشتباه بود، من رسما از همه ": ظاهر شد و اعالم داشت
  "خواهم عذر مي

ماه فتنه به خوبي از ميراث حضرت  8ول كه در ط) مدظله العالي(مقام عظم رهبري 
يك عده «: روح اهللا حراست نموده بودند اين چنين شكست جريان فتنه را تبيين نمودند

عقلي، بعضي از روي عناد و  هم در داخل، بعضي از روي غفلت، بعضي از روي بي
دشمني، هي عليه نظام جمهوري اسالمي، عليه اين حركت كلي نظام حرف زدند؛ هي 

بيست و دوي بهمن نشان داد كه مردم . خوب، اين مردم! مردم، مردم، مردم: تندگف
خيال . غرّه شدند به توهمهائي كه به آنها القاء شد. كجايند، چه ميخواهند، چه ميگويند

كردند يا خودشان را به ناداني زدند كه مردم از انقالب دست شستند، مردم از امام 
همن، آگاهي و بصيرت مردم، همت مردم، ايمان روز بيست و دوي ب. دست شستند

  1»اي به آنها داد مردم و توفيق الهي كه شامل حال مردم شد، پاسخ كوبنده
  

  !مصادره به مطلوب سران فتنه
مدتي به طول انجاميد تا فتنه گران به خود آيند و متوجه شوند كه چه افتضاحي به بار آورده 

تا آبروي رفته را بازسازي كنند و با ارائه قرائتي جديد اند و بعد از آن بود كه تالش كردند 
  !بهمن را نوعي پيروزي براي خود معرفي كنند 22و با تحريف حقايق آشكار، 

در يادداشتي ! به عنوان نمونه علي شكوري راد عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت
اي  ش عمدهبهمن منتشر گرديد ادعا كرد كه بخ 22كه در سايت نوروز دو روز بعد از 

نتوانستند بطور "بهمن حاميان فتنه سبز بودند كه تنها  22از جمعيت حاضر در صحنه 
وي در ادامه در توضيح ادعاي پيروزي فتنه گران در ! "عمومي از نماد سبز استفاده كنند

  :كند ماه گذشته چنين ادعا مي 8
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و  ريزيبرنامهاز ابزار و امكانات و امنيت بسيار زياد براي  آنهادر حالي كه «
سازماندهي برخوردار هستند معترضين از هرگونه امكاني محروم شده اند و از هيچ 

با اين حال هشت ماه است كه جنبش . امنيتي حتي براي يك تلفن زدن برخوردار نيستند
اعتراضي مردم زنده است و علي رغم همه فشارها باليده است و اين خود پيروزي كمي 

براي آنها خاموش كردن اعتراضات مردمي است و براي جنبش  پيروزي واقعي. نيست
اند جنبش سبز را خاموش  آنها پيروز نيستند چرا كه نتوانسته. اعتراضي بقا و بالندگي

اند همه ظرفيت خود را  بهمن ناگزير شده 22كنند و براي جلوگيري از بالندگي آن در 
ميليون شركت  40اي مصادره بكار بگيرند و با اين حال همچون تالش ناكامشان بر

 22توانند انبوه شركت كنندگان در راهپيمائي  كننده ادعايي در انتخابات گذشته نمي
  ».بهمن را به نام خود ثبت كنند

خرداد  22بهمن ماه جمعيت كثيري بودند كه ممكن است در روز  22اينكه در روز 
درستي است، ولي اين بدين به نامزدي غير از دكتر احمدي نژاد رأي داده باشند، حرف 

معنا نيست كه آنها حاضرند از اقدامات فتنه گرانه و غيرقانوني سران شكست خورده در 
خرداد ماه به موسوي رأي  22ميليوني كه در  13در حقيقت . انتخابات پيروي نمايند

خواستند كه مطالبات ملت را در چارچوب قانون اساسي  اي مي اند وي را گزينه داده
ل نمايد نه اينكه با عبور از قانون و سر دادن شعارهاي ساختارشكنانه سناريويي را دنبا

اين جمعيت . دنبال نمايد كه بازيگران اصلي آن در آنسوي مرزها هدايتگر آن باشند
بهمن همراه  22شك در روز  اند و بي مدتهاست كه از سران فتنه سبز اعالم برائت كرده

خواستند با فتنه گران همراهي كنند يا بايد به  آنها اگر مي. اند مابقي ملت شركت نموده
آمدند و يا بايد سوار بر اسب تراواي سبزپوشان شده و با نمادهاي سبز  راهپيمايي نمي

  !كردند خود، فضاي يك رنگ جمعيت را چند رنگ مي
گري و  از همه جالبتر واكنش سازمان مجاهدين انقالب اسالمي است كه در سفسطه

سازمان در بيانيه صادره خود به صحنه حضور ميليوني ملت را . يد طوالني دارد مغالطه
بهمن امسال گسترده تر و پرشورتر از سال هاي  22راهپيمايي «: كند اينگونه گزارش مي

گمان مرهون حضور آگاهانه و مسئوالنه كليه  اين گستردگي و شور بي. اخير برگزار شد
اي است كه بخش وسيعي از آن به ويژه طي هشت هاي مختلف جامعهاقشار و گرايش
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ماه گذشته نارضايتي و اعتراض خود را به روندهاي جاري و رفتار جريان حاكم در 
ها و مطالبات  ناديده گرفتن حقوق شهروندي و مقاومت لجوجانه در برابر خواسته

شور  از اين رو حضور پر. قانوني و مشروع خويش به اشكال مختلف ابراز داشته است
و گسترده اقشار و گرايشهاي مذكور بيش از هر چيز بيانگر بي پايگي و كذب ادعاهاي 

  ».جريان حاكم مبني بر ضديت معترضان با اصل نظام و انقالب است
بيانيه نويسان سازمان فراموش كرده بودند كه فتنه گران سبزپوش از مدتها قبل در 

آزادي برسانند و دهه فجر را براي اولين تالش بودند تا اسب تراواي خود را به ميدان 
تغيير دهند، حاال كه شكست سناريوهاي خود را ديده اند، در  "دهه فجر سبز"بار به 

ادعايي مضحك مدعي شده اند كه جمعيت ميليوني حاضر در راهپيمايي همان حاميان 
ه مشخص سازمان البت! فتنه سبز هستند كه همان آرمانهاي نظام و انقالب را خواهانند

نكرده است كه كساني كه شعارهاي ساختارشكنانه در دوران هشت ماهه پس از 
كنند و از موسوي  ؟ چرا از نماد سبز استفاده مي!انتخابات سر داده اند، چه كساني هستند

چرا ! چرا از جانب سران فتنه ملت خداجوي خوانده مي شوند! كنند حمايت مي
اگر به واقع ! جويند مجاهدين از آنها برائت نمي گروههاي دوم خرداد از جمله سازمان

فتنه گران و هواداران آنها همان شعارهاي انقالب و مردم را سر مي دادند و به آن پايبند 
  ؟!بودند ديگر تمايز و اختالف بر سر چه چيزي ايجاد شده است

من را به 22در اين بيانيه سازمان در نگاهي وارونه حضور نيروهاي امنيتي در مراسم 
اين در حالي است كه وجود نيروهاي امنيتي ! نشان از بي اعتماد نظام به ملت تعبير نمود

تنها به خاطر جلوگيري از اقدام فتنه گراني بود كه حتي حاضر نيستند به مقدسات 
احترام بگذارند و روز عاشورا را فرصتي براي اغتشاشگري و هتك حرمت به ارزشها و 

ملت "گران هستند كه توسط موسوي به عنوان  البته اين فتنه !دهند مقدسات قرار مي
  !گيرند معرفي و مورد حمايت قرار مي! "خداجوي

اي به بررسي  علي افشاري عضو فراري و سابق دفتر تحكيم وحدت نيز در مقاله
اما بر خالف ادعاهايي كه در دو سوي «: بهمن پرداخت و چنين نوشت 22ماجراي 

اي نداشت و در  يكمين سالگرد انقالب اسالمي هيچ برنده سي وشود،  ميدان مطرح مي
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توانند غريو  شرايط كنوني هيچكدام از نيروهايي كه رو در روي هم قرار گرفتند نمي
  1».فتح سر دهند

وي كه معلوم نيست طبق چه معياري از پيروزي و شكست سخن مي گويد 
بهمن تسخير ميدان آزادي و  22فراموش كرده است كه مهمترين اهداف فتنه گران در 

وي با بازي با الفاظ . خيابانهاي اطراف بود كه در عمل هيچ يك از آنها محقق نگرديد
: وي ادامه مي دهد! تالش دارد كه چنين شكست مفتضحانه اي را شكست ننامد

رويارويي جنبش سبز و حكومت در فضاي پس از انتخابات حكم بازي پينگ پنگي را «
ا كنون درعمده مقاطع مهم، ضربات جنبش سبز  بر زمين حريف داشته است كه ت

... بهمن نتوانست نيروهاي حكومتي را تحت الشعاع قرار دهد 22نشسته است و تنها در 
بهمن قطع شد اما اين اتفاق به معناي شكست  22نوار پيروزي هاي جنبش سبز در 

جتماعي حالت نوساني جنبش هاي ا.عدم پيروزي لزوما معناي شكست را ندارد.  نيست
بنابراين نبايد انتظار داشت كه جنبش سبز همواره مسير خطي رو به . و متغير دارند

ان اقتدار حكومت را از توميبهمن  22كساني كه فكر مي كردند در . رشدي را طي كند
سبز ... بين برد،  در اصل شكست تصور سطحي وخيال بافانه خود را به نظاره نشستند

  2 »...كاميابي سياسي نداشت اگرچه به لحاظ اخالقي پيروز شد بهمن 22در 
بهمن  22«نيز در مقاله اي با عنوان » محمد برقعي«يكي ديگر از ضدانقالبيون به نام 

اگر توجه شود كه سياست اصلي سران «: نويسد مي» پيروزي ديگري براي جنبش سبز
ت است، لذا سياست جنبش سبز در اين مرحله تالش براي ريزش در جناح حاكمي

ضربه  -الف: حكومت در اين روز دو دستاورد بزرگ براي مبارزات جنبش سبز داشت
ديگري بر ذهن طرفداران مؤمن حكومت و لرزشي ديگر در ذهنيت اينان در مورد 
حقانيت حكومت و قدمي ديگر در جهت سست شدن اراده ي نيروهاي نظامي ـ امنيتي 

ه اي ديگر براي نااميد شدن خوش بينان به تجرب -براي سركوب جنبش سبز؛ ب
  3 ».در مورد اصالح آن) چون آيت اهللا موسوي اردبيلي( حكومت 

                                                 
 .29/11/88، سايت جرس، "بهمن بي برنده 22"علي افشاري،  -  1
  .29/11/88، سايت جرس، "بهمن بي برنده 22"علي افشاري،  -2
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بهمن  22موسوي و كروبي نيز كه چند روزي بعد از حضور باشكوه مردم در 
در . سكوت اختيار كرده بودند، به ديدار هم رفته و به ارزيابي اين راهپيمايي پرداختند

حام نيوز مدعي انجام آن است، موسوي و كروبي از حضور با صالبت و اين ديدار كه س
آرام مردم در راهپيمايي مذكور تشكر كرده و مدعي شدند كه جرياني قصد دارد حضور 

  !اقشار مختلف جامعه را براي اهداف و اغراض سياسي خود مصادره كند
گويند و  مي اين در حالي است كه سران فتنه هشت ماه بود كه از طرف ملت سخن

آنگاه اين حق را ! اندكردهمطالبات ملت را براي اهداف و اغراض سياسي خود مصادره 
ميليوني ملت را كه در آن شعار حمايت از نظام  50براي نظام قائل نيستند تا حضور 

  !اسالمي و برائت از مشركين و منافقين سر داده اند را حمايت از خود بداند
نگاران  هاي روزنامه در جايي ديگر در ديدار با خانواده رئيس دولت اصالحات نيز

تر به اظهار نظر در مورد راهپيمايي پرداخت و  در سخناني ماليم) 3/12/88(زنداني
سال است كه مردم با هر گرايش و عقيده مخلصانه  31بهمن گذشت؛ 22«: اشاره كرد

هايي كه  ا همه دلخوريكنند، امسال هم ب آيند و با اصل نظامشان تجديد ميثاق مي مي
  1» .بهمن با حضور همه باشكوه بود 22بوده 

بهمن زمان تسويه حساب و اردوكشي و اين  22اصالً «: وي در ادامه افزود گفت
مسائل نيست و مصادره آن به نفع يك جريان خاص جفاي به انقالب و نظام است و 

  ».اهانت به مردمي كه صاحب انقالب و كشورند
بود كه اردوكشي خياباني ابزاري غيرقانوني است كه   اموش كردهگويا خاتمي فر

خاتمي بدون . جريان ايشان براي قدرت طلب و فشار به نظام سياسي ابداع نموده است
توجه به اظهارات حاميان فتنه سبز در داخل و خارج، با فرافكني نظام را به بهره برداري 

ر صحنه امده بودند تا با آرمانهاي امام سياسي متهم مي سازد در حالي كه مردم حاضر د
  .اسالمي بيعتي دوباره داشته باشند انقالبو رهبري و 
ترين نظر را نيز كروبي در اين بين ارائه كرد و با صدور پيامي براي جنجالي

هاي نظامي و امنيتي، تهران را به يك پادگان  نيروي"نمود كه  ادعا) 3/12/88!(ملت

                                                 
1 .http://greenband1.mihanblog.com/post/412  



  299

اي از عدم موافقت با وضع  آنها با هر حركت و نشانه«: گويد ميوي ؟ !"بودند تبديل كرده
  1 ».كردند خفه مي را آنكردند و  مي  شدت برخورد موجود، به

كنند كه مردم به دعوت جريانهاي سياسي فتنه گر بودند كه به صحنه  كروبي ادعا مي
من امسال، به 22هاي سياسي و حضور مردمي، راهپيمايي  بدون دعوت جريان»آمدند و 

برداري  شد و امكان چنين بهره هاي نظامي و امنيتي تبديل مي رمق يگان به راهپيمايي بي
  ».آمد تبليغاتي براي ايشان فراهم نمي

شيخ ساده لوح فراموش كرده بود كه اين جريان فتنه بود كه از هواداران خواسته بود 
جامعه اسالمي اختالف  با نماد سبز به خيابان بيايند و در ملت يكدست و يك رنگ

در واقع وي به جاي اينكه بررسي كند كه چرا ملت از اين راهكار عملياتي . ايجاد كنند
سبزها پيروي نكردند و اين نشان از عدم باقي ماندن هواداران قابل توجهي در جبهه 
فتنه گران است، همچون ديگر همفكرانش به تحريف واقعيت پرداخت و حضور ملت 

  .ه مطلوب مي كندرا مصادره ب
صدها اتوبوس «دروغ پردازيهاي شيخ ساده لوح ادامه يافت و وي مدعي شد نظام با 

 22اين در حالي است كه راهپيمايي سراسري » !و قطار نيرو به تهران اعزام كرده است
ميليوني ملت در سراسر كشور برگزار شده است و در اين صورت  50بهمن با حضور 

همچنين نبايد فراموش كرد . راهپيمايي ديگر شهرها مي شديمبايد شاهد خالي شدن 
آنچه مهم است بيعت تمامي ملت ايران زمين با آرمانهاي انقالب است و تنها مالك و 

  .اند پايتخت باشدتوميمعيار ن
مجوز  - 1«: وي در ادامه در ادامه سيره عملي اش دو راهكار غيرقانوني پيشنهاد مي دهد

از تهران راهپيمايي از طرف ما برگزار شود تا اقليت و اكثريت مشخص  بدهند كه در ميداني
دهيم كه اين راهپيمايي با پرهيز از  كنيم و تضمين مي امنيتش را هم خودمان تامين مي. شود

بار براي هميشه، تا  هم يك هرگونه شعار ساختارشكن برگزار شود؛ يك راهپيمايي آزاد، آن
كه جريان  درحالي - 2... فشار و تهديد روشن شود يوزن هر گرايش در جامعه ما، ب

هاي  تاييد سياست بهمن را به رفراندومي براي 22خواهد راهپيمايي  خواه مي تماميت
قانون  59كنم كه براساس اصل  آميز و ضدمردمي خود تبديل كند، پيشنهاد مي خشونت

                                                 
1 . http://greenband1.mihanblog.com/post/413 
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ميت شوراي نگهبان رفت از بحران برگزار شود تا به حاك اساسي، رفراندومي براي برون
كارنامه انتخابات دهم رياست جمهوري نشان داد كه اين، تنها رفراندوم ... پايان دهد
  »..اند راهگشاي ما براي عبور از اين تنگناها باشدتومياست كه 

كروبي كه معلوم نبود چه كساني اين حرفها را در دهان وي گذاشته بودند فراموش 
و برگزاري انتخابات در نظام هاي مردم ساالر است كه  كرده بود كه پايبندي به قانون

نه راهكارهاي غيرقانوني و عوام فريبانه .  تواند راهگشاي عبور از تنگناها باشد مي
آقاي كروبي چه زود فراموش كرده بود كه آراء ايشان در ! همچون برگزاري ميتينگ
  . ستخرداد كمتر از آراء باطله بوده ا 22رفراندوم بزرگ ملت در 

بهمن اردوگاه فتنه گران را چنان  22به هر حال حماسه بزرگ ملت در راهپيمايي 
سران فتنه از تجزيه و تحليل صحيح آن چه بر سر اين  هاتبه چالشي كشاند كه تا مد

كه روشن بود آن بود كه حضور  ايهاما نكت. به اصطالح جنبش آمده است ناتوان ماندند
تنه فآخرين ميخ را بر تابوت  1388بهمن  22حماسه  ميليوني و با بصيرت ملت در

  !كوباند
ماه نبرد با  8و در آخر  بايد گفت ملت قهرمان، با حضور تاريخي خويش خستگي 

ي هايفتنه را از جان و تن رهبر خويش كه با استقامت و پايداري در مقابل زياده خواه
چنين بود كه معظم له نيز از  و اين كردندداخلي و خارجي فتنه را سرنگون كرد، به در 
  :حضور حماسي ملت اين چنين تقدير نمودند

  ملت عظيم الشأن و شگفتي آفرين ايران«
خسته مباد گامهاي استوارتان، سربلند باد پرچم همت و آزادگي تان، درود خدا بر عزم 

و صحنه رويارويي با بد دالن   ي نياز، راسخ و بصيرت بي همتايتان كه هميشه در لحظه
  .ي پيروزي حق ميسازد و نمايشگاهي از عزت و عظمت مي آرايد بدخواهان را عرصه

ي هستي را كه دست قدرت خود را در عزم  آفريننده  دل و جان، ژرفايو سپاسي از 
و ايمان و بصيرت شما نمايان ساخت و در سي و يكمين سالروز تولد جمهوري 

بر ايمان و اعتماد به نفس ملتي كهن اسالمي، نيرومندي و سرزندگي اين نظام را كه 
  .تكيه زده است، بيش از هميشه به رخ دشمنان كشيد
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آيا سي و يك سال آزمون و خطاي چند دولت متكبر و زورگو كافي نيست كه آنان 
بيدار كند و بيهودگي تالش براي سيطره بر ايران اسالمي را به آنان  غفلترا از خواب 
  تفهيم نمايد؟

ا ميليون انسان بصير و پر انگيزه در جشن سي و يك سالگي انقالب آيا حضور دهه
 "مردم"كافي نيست كه معاندان و فريب خوردگان داخلي را كه گاه رياكارانه دم از 

ميزنند، به خود آورد و راه و خواست مردم را كه همان صراط مستقيم اسالم ناب 
  ست، به آنان نشان دهد؟محمدي صلّي اهللا عليه و آله و راه امام بزرگوار ا

دوستان و دشمنان ملت ايران بدانند كه اين ملت، راه خود را شناخته و تصميم خود 
ي پيشرفت و سعادت با تكيه به خدا و اعتماد به  قلّه بهرا گرفته است و براي رسيدن 

كمك و .قدرتي كه خداوند به او بخشيده است هر مانعي را از سر راه برخواهد داشت
  1»لهي يار اين ملت و دعاي حضرت بقيه اهللا ارواحنا فداه پشتيبان آنان بادتوفيق ا
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  منابع

  هايخبرگزار
برگزاري خ، )ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران  ،)ايرنا(خبرگزاري جمهوري اسالمي 

 ،شبكه خبري برنا، شجوخبر دانشبكه  ،رسا، باشگاه خبرنگاران جوان ،)ايلنا(كار ايران 
   واحد مركزي خبر، مهر ،فارس

  ي خبريهاتساي
،  10، انتخابامروز، اصالحات، الف، آفتاب، پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري

، بصيرت، برخيز، ، آيندهايران امروز ، انصار نيوز،انديشكده راهبردي امنيت نرم
، تريبون، تريبون مستضعفين، ثانيه تابناك، پارلمان نيوز، پيك نت، فارسي سي.بي.بي

، جوان جوان آن الين، جهان نيوز، جنبش سبز علوي، جمهوريتنيوز، جرس، جماران، 
خرداد نو، دكتر سروش،  ،خبرنامه دانشجويان ايران ، خبرنامه اميركبير،خبر انالينفردا، 

، روزآن الين، روزنا، رويداد، سازمان مجاهدين رجا نيوز، راديو فردا، ديپلماسي ايراني
شبكه ، سالم نيوز، سحر نيوز، سحام نيوز ،سايهسازمان مجاهدين خلق، انقالب اسالمي، 

، گويا، مشروطه كلمه، قلم ،فردا ،فراروعمليات رواني،  ،عصر ايران، صداي آمريكا، ايران
  هرانا، هم ميهن نيوز، ياري نيوز ،نوروزنيوز، موج سوم، نخستين، نوانديش، 

  روزنامه ها
بهار،  ،ايران ،اعتماد ملي ،اعتماد ،اطالعات، ابرار، ابتكار ،آفتاب يزدآرمان روبط عمومي، 

، كلمه سبز ،دنياي اقتصاد، خراسان، خبر، جوان، جمهوري اسالمي ،جام جمحيات نو، 
  ، ياس نووطن امروز ،همشهري ،مردم ساالري ،كيهان
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  هفته نامه
  ح صادق، صبشهروند امروز، تحليل هفته، تبيين رهنمودها،  پنجره

  ويژه نامه ها
  1388ويژه نامه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، روزنامه ايران، مهر 

  1388رمز عبور، ويژه نامه نوروزي روزنامه ايران، اسفند
  1388ويژه نامه نوروزي روزنامه جوان، اسفند

  ي شخصيهاتو ساي هاوبالگ
، دكتر يك دانشجـو دست نوشتـه هاي، خبرنگار تهراني، بيم موجاكبر گنجي، 

  ، لهجه عشق، محسن سازگارا،  محسن كديور، محسن مخملبافرايگاهسروش، 
 
  
 
  


