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 حوادث پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري

  میثم برازنده

 م سیاسیوعلکارشناسی ارشد 

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر 

 

با پیروزي انقالب اسالمی ايران، غرب که الگوي انقالب اسالمی را به عنوان گفتمانی در مقابل لیبرال  چکیده:

داشت تا مانع از الگودهی  جانبه سعی در مخدوش کردن وجهه اين نظام نوپادانست، به طور همهدموکراسی می

هاي ي نظم جهانی شود؛ اما شکستملت ايران به ديگر ملتهاي جهان، براي شکستن ساختار از پیش طراحی شده

دت، گیر ايران در اين مهاي چشمسال گذشته و پیشرفت 30درپی نظام سلطه از جمهوري اسالمی ايران طی پی

آوري، هاي گوناگون علم و فنمواجهه با ايران شد. پیشرفت در عرصههاي نوين در منجر به طراحی و اجراي شیوه

تثبیت راهبرد تهاجمی در سیاست خارجی و انفعال کشاندن قدرت هاي استکباري، عدم تمکین ايران در قبال 

هاي لیه رژيم غاصب صهیونیستی، قدرتفشارهاي بیرونی، تالش براي گسترش هر چه بیشتر جبهه مبارزه ع

وادار کرد به اين امید  استکباري به ويژه آمريکا را به تالش براي تلفیق گزينه هاي سخت، نیمه سخت و نرم خود

که  بتوانند پروژه تغییر رفتار نظام را به عنوان گام اول پروژه تغییر به ثمر برسانند. مجموعه اسناد و مطالعات 

دهد به طور کلی راهبرد غرب در قبال ايران اسالمی مبتنی بر اين پیش فرض است که در موجود نشان می 

نهايت هر نوع پروژه براندازانه علیه ايران بايد راهی به داخل ايران بیابد و هدف از مجموعه فشارهاي بین المللی بر 

که همواره –نیروهاي غرب گرا  ايران نیز در نهايت چیزي جز اثرگذاري بر داخل ايران  و فعال کردن مجموعه

بررسی دقیق و تطبیقی  نبوده است. -نسبت به اکثريت مطلق مردم، اقلیتی بسیار کوچک محسوب می شده اند

، نشان می دهد الگوي رفتاري 1388رياست جمهوري سالمجموعه سخنان و عملکرد سران معترض به انتخابات  

هاي رنگی يا مخملی ياد در غرب برداشت شده بود که از آن به انقالب هاپردازان حکومتهاي نظريهها از تئوريآن

جین  دستورالعمل 198از  پس از انتخابات ، در اغلب مواردجريانات شود. بنابر اسناد و اعترافات متهمین می

انقالب اسالمی  با کنونی دشمنان نزاع شارپ براي مبارزات خشونت پرهیز و نافرمانی مدنی الگو برداري شده است.

ها پیش با هدف برندازي سالطور که مصاديق آن ذکر شد از است که همان« نزاع فرهنگی و نرم»با آن از جنس 

 چهآندارد و خواهد داشت. نظام جمهوري اسالمی ايران با کمک عوامل داخلی و خارجی آغاز شده و تاکنون ادامه 

نظام » شک ظلم بسیار بزرگی در حقل گذشته شاهد آن بوديم بیوقايع رخ داده پیش و پس از انتخابات  سا در

 .به طور عام بود و خسارات متنابه مادي و معنوي به ملت ايران وارد کرد« اسالم»به طور خاص و « اسالمی

 انتخابات دوره دهم، رهبر انقالب، فتنه ،جنگ نرم کلمات کلیدی:

 

 مقدمه:

دانست، به طور الگوي انقالب اسالمی را به عنوان گفتمانی در مقابل لیبرال دموکراسی می با پیروزي انقالب اسالمی ايران، غرب که

داشت تا مانع از الگودهی ملت ايران به ديگر ملتهاي جهان، براي شکستن  جانبه سعی در مخدوش کردن وجهه اين نظام نوپاهمه
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سال  30درپی نظام سلطه از جمهوري اسالمی ايران طی هاي پیي نظم جهانی شود؛ اما شکستساختار از پیش طراحی شده

 مواجهه با ايران شد.هاي نوين در گیر ايران در اين مدت، منجر به طراحی و اجراي شیوههاي چشمگذشته و پیشرفت

تکباري، آوري، تثبیت راهبرد تهاجمی در سیاست خارجی و انفعال کشاندن قدرت هاي اسهاي گوناگون علم و فنپیشرفت در عرصه

عدم تمکین ايران در قبال فشارهاي بیرونی، تالش براي گسترش هر چه بیشتر جبهه مبارزه علیه رژيم غاصب صهیونیستی، 

وادار کرد به اين امید که   هاي استکباري به ويژه آمريکا را به تالش براي تلفیق گزينه هاي سخت، نیمه سخت و نرم خودقدرت

 ظام را به عنوان گام اول پروژه تغییر به ثمر برسانند. بتوانند پروژه تغییر رفتار ن

تجربه دوران حاکمیت جريان دوم خرداد که جورج بوش پسر هنگام ترک  کاخ سفید آن را دورانی خوش  خواند و از بابت به پايان 

ش براي ايجاد تغییر در رفتارهاي رسیدن آن ابراز تاسف کرد، امريکا و متحدانش را به اين نتیجه رساند که بهترين و کوتاه ترين رو

ايران اسالمی سرمايه گذاري بر روي جريان ساختار شکن و غربگراي داخل ايران است که در طول دوران در اختیار داشتن سکان 

نطبق اداره دوقوه مجريه و مقننه در ايران به خوبی  نشان داده بود روش ها و اهداف خود را کامال بر مطلوب ها و نیازهاي غرب م

 کرده است. به همین دلیل بود که بالفاصله پس  از به پايان رسیدن دولت اصالحات، فرايندهاي

 فراخوان مراکز تصمیم سازي براي تهیه راهبرد هاي عملیاتی علیه ايران .1

 اپوزيسیونتصويب بودجه ويژه براي حمايت از  .2

هدايت و تغذيه آشوب داخلی )که بی بی سی فارسی  ايجاد و تقويت ساختارها و شیوه هاي رسانه اي جديد براي ايجاد، .3

 در راس آنها قرار داشت( 

 هاي تحريمی علیه ايرانتصويب قطعنامه .4

فعال شدن سرويس هاي اطالعاتی براي تحقق دو پروژه اپوزيسیون واحد )برداشتن  مرزهاي میان گروه هاي مختلف  .5

فقدان آنها را جزو ضعف هاي اساسی خود اعالم  84غربگرا در سال اپوزيسیون( و اپوزيسیون حرفه اي، که اصالح طلبان 

 کرده بودند؛ وگنجاندن آن در قالب پروژه شبکه سازي در محیط هاي واقعی ومجازي

 تقسیم کار میان کشورهاي غربی براي برقراري پیوندهاي پنهان با اپوزيسین داخلی .6

 رايند کودتاي مخملیبرنامه ريزي براي تبديل انتخابات به هسته مرکزي يک ف .7

 شتابی فزاينده گرفت.  

سال می رسید، اما در اين ترديدي  20اگرچه بسیاري از اين فرايندها از سال ها قبل آغاز شده  بود و عمر برخی از آنها به بیش از 

داخلی پس از سال   نیست و مجموعه اطالعات موجود هم نشان می دهد که برنامه ريزي اصلی براي تبديل اين پروژه  ها به فتنه

 اوج گرفته است. 1384

اين گزارش تالش می کند چگونگی تکمیل اين پروژه ها و تبديل آن به يک فتنه سیاسی و اجتماعی را با استناد به اطالعات معتبر 

 واکاوي  کند و روايتی دقیق از چگونگی مهار اين فتنه عمیق ارائه نمايد. 
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 ان فتنهررسي علل و عوامل و ريشه يابي جريب

 خارجي عواملزمینه ها و 

مجموعه اسناد و مطالعات موجود نشان می دهد به طور کلی راهبرد غرب در قبال ايران اسالمی مبتنی بر اين پیش فرض است 

که در نهايت هر نوع پروژه براندازانه علیه ايران بايد راهی به داخل ايران بیابد و هدف از مجموعه فشارهاي بین المللی بر ايران نیز 

که همواره نسبت به اکثريت مطلق مردم، –اري بر داخل ايران  و فعال کردن مجموعه نیروهاي غرب گرا در نهايت چیزي جز اثرگذ

نبوده است. اطالعات موجود نشان می دهد اين فعال سازي به عنوان يکی از عوامل  -اقلیتی بسیار کوچک محسوب می شده اند

 به اين سو، در قالب مکانیسم هاي زير صورت گرفته است:  1384در زمانی به مدت دو دهه بويژه از سال  88زمینه ساز فتنه 

 برقراري ارتباطات پنهان .1

 کمک مالی .2

 حمايت علنی در چارچوب پروژه هاي ديپلماسی عمومی .3

 فشار به نظام جمهوري اسالمی به منظور ايجاد فضاي مانور براي جريان  غرب گرا در داخل  .4

 حقیقیشبکه سازي اجتماعی در حوزه هاي مجازي و  .5

در عین  حال نکته مهم و برجسته در اين میان اين است که غرب براي کلیدزدن پروژه خود به آماده شدن مجموعه اي از 

شرايط داخلی نیاز داشت و به منظور هر چه کامل تر کردن اين پروژه از پیش برنامه ريزي شده، انتخابات را به عنوان يکی از 

  ی هدف قرار داد.مهم ترين نقاط قوت جمهوري اسالم

دهد عملکرد و سخنان سران داخلی و خارجی فتنه، الگوبرداري کامال دقیق از ، نشان می88بررسی دقیق و موشکافانه فتنه 

هاي جاسوسی خارج از کشور از جمله تئوري مبارزات هاي مخملی در اتاق فکر سیستمهاي از پیش طراحی شده انقالبتئوري

از –آمیز نافرمانی مدنی کسانی چون جین شارپ بوده است که در تمام نمونه هاي قبلی خود مسالمت هايخشونت پرهیز و روش

 به صورت انتخابات محور عمل کرده است.  -جمله موارد اجرا شده در اروپاي شرقی و آسیاي میانه

که از داخل ايران دريافت کردند به مطابق اسناد موجود، کشورهاي غربی ودر راس آنها دولت امريکا بر مبناي مجموعه کدهايی 

بهترين فرصت براي اجراي پروژه کودتاي مخملی در ايران  88اين نتجه رسیدند که مقطع انتخابات رياست جمهوري دهم در سال 

 شرايط را براي اجراي آن  مناسب نديده بودند. مطابق اسناد اطالعاتی موجود 84، و 80، 76است  که در مقاطعی چون سال هاي 

مناسب ترين زمان براي اجراي پروژه کودتاي  88در پیوست اين گزارش عوامل زير در متقاعد شدن طرف خارجی به اينکه سال 

 خملی است، نقشی کلیدي داشته است:م

مسافرت هاي خارجی افرادي چون محمد خاتمی که اغلب به تالش براي متقاعد کردن طرف خارجی به اينکه  .1

سب براي پیش بردن پروژه تغییرات ساختاري در ايران است، اختصاص داشته است. میرحسین موسوي فردي منا

اسناد موجود نشان می دهد خاتمی در تونس، ترکیه و استرالیا براي ترغیب خارجی ها به حمايت از موسوي تالش  

 1کرده و موفق نیز شده  است.

 ف به داخل ايران و برآور اوضاع داخلی ايرانمسافرت مجموعه اي از عوامل اطالعاتی خارجی  در پوشش هاي مختل .2

                                                 
 اسناد وزارت اطالعات و اعترافات محمد علی ابطحی 1
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شناخت تاريخی از شخصیت میرحسین موسوي به دلیل حضور عوامل وابسته به سرويس هاس اطالعاتی در کنار وي  .3

 مانند اردشیر امیرارجمند

 به اين سو 88پیش برد پروژه شبکه سازي با همراهی گروه هايی چون حزب مشارکت و سازمان مجاهدين از سال  .4

که اصلی ترين مکانیسم اجرايی آن برگزاري دوره هاي متعدد براندازي  نرم در خارج از ايران براي گروه هاي برگزيده 

داخلی و مسافرت بیش از چند صد نفر از چهره هاي شناخته شده جريان دوم خرداد به خارج از ايران به منظور 

 2بود. 88-84شرکت در اين دوره ها در فاصله سال هاي 

آخرين عامل پیام هايی بود که غربی ها مستقیما از داخل ايران در يافت کردند و اين پیام ها منجر به شکل گیري  و .5

زمانی مناسب براي کلید زدن پروژه کودتاست. اطالعات موجود  88اين اشتباه محاسباتی در ذهن آنها شد که سال 

ا مراجعه شده نشان  می دهد مهدي هاشمی نقشی عمده در اسناد اطالعاتی که به هنگام نگارش اين گزارش به آنه

موجب  1387در اين ارسال اين پیام ها به بیرون داشته و از جمله پیام هاي مستقیم وي براي امريکا در اواخر سال 

امريکا پروژه مذاکرات هسته اي با ايران را که اهمیت حیاتی براي آن داشت تعطیل کرده و انرژي خود را بر پیروزي 

 3متمرکز نمايد. 1388اصالح طلبان در انتخابت 

شدن زمینه بروز فتنه گذار بر سهلمد نظر است، صرفا يک فاکتور تاثیر 88آنچه به عنوان عوامل خارجی زمینه ساز فتنه 

سوي مورد  هاي اجتماعی به سمت وريزي، سازماندهی و هدايت نا آرامیتوان به جد گفت طرف غربی در برنامهنیست. بلکه می 88

 بر عهده طرف غربی بوده است. 88نظر خود نقش اصلی را برعهده داشته است. فلذا مديريت فتنه 

 زمینه ها و عوامل داخلي: -ب

 سال 20 در اقلحد ديبا شد دهم يجمهور استيرانتخابات  از پس فتنه به منجر که را یعيوقا نهیشیپ اما در صحنه داخلی،   

 با سپس و( 3)کرد یتوسعه قربان يپا شیعدالت را پ دولت کارگزاران)ره(  ینیحضرت امام خم رحلت از پس. کرد وجو جست قبل

 يو اعتقاد یفرهنگ عیرا براي حمله وس نهیو زم فاصله گرفت انقالبهاي آرمان و اتیادب از تجمل، و یياگر مصرف هیروح ترويج

 یفرهنگ تهاجم ي)مدظله العالی( مبنی بر شدترهبر مقام معظمباوجود تصريح مکرر  .آماده ساخت یاسالم رانيا هیدشمن عل

 ختهيضد انقالب گرسیاسی، زمینه براي بازگشت بسیاري از عناصر -یتیو امن یمشکوک فرهنگ يهااستیسدشمن، با اعمال برخی 

پس از رياست جمهوري مطرح  خود نطق اولیندر  گونه که خاتمیهمان گیري از اهداف نظام،، مهیا شد و با افزايش زاويهاز کشور

 ساخت. را همواردولت اصالحات  روي کار آمدنمسیر  کارگزاران دولتکرد، 

نیز کرد. دولت اصالحات  دایپ تریعلن و ترحيصر اریبس یحالت و دیرس خود اوجدولت اصالحات به  دراز اهداف نظام  گیريزاويه

و  یجزم سمیبرالیل ینوعو با حاکم شدن . داد قرار خود کار دستور در را يیزدازدايی و انقالبامام استیس مختلف يهاعرصه در

تا آنجا که  گرفت؛ قرار يروشنفکر یمدع يهاانيجر نيترمنحرف اریدر اختی، منابع دولت ، بسیاري ازکشور عرصه فرهنگیمنحط 

 هدم و هتک براي عیوس تالش .شد ليتبد دشمن يهاگاهيپا به کشور مطبوعات از یبوهنا، )حفظه اهلل(رهبر معظم انقالب ریبه تعب

دولت از  غيدریب یبانیپشت و تيحما و فکر دیتول يهاعناصر در عرصه نیحضور هم جهینت مردم یانقالب يباورها و یارزش یمبان

در  اهر شد.ظ نظام ونیسياپوز قامت در اجرايی دستگاه و دولت انقالب اسالمی، خيتار در بار نینخست براي به اين ترتیببود.  هاآن

                                                 
 کیفرخواست وزارت اطالعات برای متهمان فتنه.  2
 اعترافات محمد علی ابطحی 3
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ثابت شده بود، امام  راثیو م یبا انقالب اسالم هاآن یکه دشمن يیکشورها باقبح رابطه  دوران اين درعرصه سیاست خارجی نیز 

و به آن عادت کرد   رفتيرا پذ کايمرآ یهژمون دياز مشاوران دولت به صراحت گفتند با یکسان و حتی قرار گرفت. انکارو  ینف مورد

در اين . ندارد وجود یکنون جهان در کايامر بر يروزیپ امکان اساسا که چرابرد؛  رونیرا از سر ب کايمرآدر مقابل  ستادنيا يو سودا

را  لائیمسئله رابطه با اسر ديهم بسط داد و گفت با لائیاسر به یحت را دهيا نيا یمل تیامن یي عالاشور ریاز مشاوران دب یکبرهه ي

 برنامه کل یمقطع در شد باعث کهطرز تفکر بود نیکرد! هم یابيارز یورد و آن را در سطح منافع ملآفروتر  کيدئولوژياز سطح ا

  .شود  لیتعطغرب  نديفقط به خاطر خوشا ياهسته

گرا موجب شد که دولت اصول هايی شد. ويژگیاساس یدچار لرزش ستمیس نيا کبارهي به 1384 ماه ریت در نهم دولت ظهور با

هاي خارجی هم ملت به سرعت ترمیم شود و در کنار برخی از زخم خوردگان داخلی، حتی برخی قدرت-پیوند آسیب ديده دولت

نگران شوند که با تداوم اين روند ديگر هرگز نخواهند توانست جلو راه تبديل شدن ايران به يک قدرت بالمنازع منطقه اي و جهانی 

 .کنند. را سد

 بلکه خاص انيجر اي شخص کي از تيحما نه البته که کشور اجرايی دستگاه یمش تیکل ازانقالب  معظم رهبر يهاتيحما 

 .افزودیم یو داخل یدشمنان خارج یبر نگران بود خدمتگذار بودن دولت و یانقالب ،یمردم گفتمان از تيحما

چنان شدت گرفت که  تیوضع نيا هیعل یو خارج یمجموعه عوامل داخل یو سرخوردگ خشم، موجود اطالعات مجموعه مطابق

 عواقب از یروشن برآورد چیه یغرب یاطالعات يهاسيسرو که یحال در و دهم يجمهور استيبه انتخابات رهاي منتهی در ماه

 پروژه، المللیبیننشین فعال در مؤسسات خارجی و البی عناصر داخل فعالعناصر  یاصرار برخ لیبه دل نداشتند خود يهایطراح

 زدن نیزمدولت و متعاقب آن،  يبرانداز، پروژه نيا يادیبن هدف. گرفت قرار یاسالمانقالب  دشمنان کار دستور در یمخمل يکودتا

ممکن براي تحقق اين   یطراح نيترنیبار سنگ نیبراي نخست ،که انجام شد يیهاو در اثر تالش بود یاسالم يجمهور نظام يرهبر

 توافق «انقالب گفتمان بهنه، » يشعار محور يقرار گرفت که توانسته بودند رو یو خارج یداخل يروهایدستور کار همه ن درهدف 

در  ،کايامرژه و به ويغرب  با کياستراتژ یهماهنگ کيدر  یبرانداز داخل انيدهنده آن است که جرنشاناسناد،  و منابع( 20. )کنند

می  خود اعترافات در 88افراد به سران فتنه  نيترکينزداز  یکي. انديشیده استمینظام جمهوري اسالمی  يتحقق هدف برانداز

 اوردیب فراهم است الزم که یمال منابع مقدار هر دولت زدن نیزم براي ودب آماده ،داخل در فتنه کنندهیطراح یاصل انيجر»: گويد

 . «کند يهمکار و ائتالف يگريد گروه هر ايانقالب  ضد یحت یهرکس با و

وارد آوردن يک ضربه کاري به براي  یاقدام چیکه از ه دادند شکل را اينظام سلطه، جبهه گسترده گردانانصحنه ب،یترت نيا به

 نقش که گرفت شکل يمتعدد يهاحلقه و اتجلس ع،یوس فیط نيا انیدر م یهماهنگ جاديا براي. کردیفروگذار نم رهبري نظام

با  فتگیبه صورت ه 1386که از سال  است« جلسه صبحانه»جلسات،  نيا نيتریميقد جمله از. کردندیم فايا را فتنه فکر اتاق

جهت پذيرفتن کانديداتوري وزمینه سازي براي حضور در انتخابات  با هدف اقناع خاتمی و طلبانحضور طیف کثیري از اصالح 

 .شدمیتشکیل 

 وشد سازندگی و دوره اصالحات تشکیل می دولتنفر از وزرا و معاونین 100و  با حضور خاتمینیز  سلسله جلسات بنیاد باران 

هاي جذب سرمايه از داخل و خارج براي ستادهاي راه لیقب ازهاي تدارکاتی کالن و پشتیبانیهاي مانند سیاست یدر آن موضوعات

کردن  با هدف حضور و مهیا نیز که هاشمی توان از سلسله جلسات دفتر مهدي. عالوه براين میگرفتیم قرار بحث مورد ،تبلیغاتی
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اتاق  کي ،جلسات نيا قيطر ازبود  توانستهش خود ریتعب بهکرد که  ياد شد،تشکیل می طلبان در انتخاباتشرايط پیروزي اصالح

  .اوردیوجود به جنگ کامل ب

نژاد،  انيشامل بهزاد کهگروه  نيا. کردندیخود برگزار م میت یدهسازمان براي را یمنظم جلسات زین يموسو مشاوران گروه

 رضایعل ،يجعفر يعابد رارجمند،یام ،یمؤمن ،يحاضر ان،يعرب مازار، باقر ،یبهشت ینیحس رضایعل ،یبهشت ینیمحمدرضا حس

 کرده ياندازرا راه یمختلف يهاو گروه مؤسساتت خود وي مشاوران موسوي با حمايت و نظراو فروزنده پور بود.  يرازیش یبهشت

 که عبارتند از: بودند

 رانيا پژوهش و دانش توسعه   -

 یانسان علوم توسعه و قاتیتحق   -

 نیزم رانيا تمدن و فرهنگ مطالعات  -

 اقتصاد و نيد -

 مؤسسه گفتمان جهانی مسلمانان -

 تعاون و دیتوح تیجمع -

گفتمان  نيتدو هدف باکه  ي بودموسو توسط شده سیتاس يهاگروه نيترفعال از یکي، توحید و تعاون جمعیت     

 اهداف نيا به یابيدست در زانیم چه به و داشت یاهداف چه یاسالمکه انقالب  هاسؤال نيا به پاسخو  یانقالب اسالم

يک بسته نظري  ،محصول آنکه به اوج خود رسید  84انتخابات  سال  در تیجمع نيا تیفعال .گرفت شکل بود، موفق

بود  یآن به حرکت اجتماع کنندگانهیته يتئور ليبراي تبد يکارراه اين بسته، . بود"یمسلمان ستيز يالگو"تحت عنوان 

گفتمان "و هدف  هاعالم کرد نيادیبن راتییتغ ازمندینظام را ن يکارآمد ،یاسالم يعملکرد سه دهه جمهور یکه با بررس

 . بود هدانست یراتییتغ نیچن شبردیو پ نییتب همرا  "یمسلمان ستيز

 نیز اختصاصی جلسات و محافل داراي مذکور، مؤسسات در همکاري و حضور بر عالوه موسويمشاوران گروه  اعضاي

و اصلی  «هاشنبه پنج جلسات» دهم، جمهوري رياستانتخابات   به منتهی هايسال در گروه اين محفل ترينمهم که بودند

  .داشت نام «مشاوران گروه جلسات»انتخابات   از پس ايام درترين جلسات آن 

 يهابازتاب و «رانيدانش و پژوهش ا توسعه»توسط مؤسسه « 21در قرن  رانيا»با عنوان  یشيهما يبرگزار یپ در

از  یتا جمع کردنژاد درخواست  انياز بهزاد ی(جلسه خصوص کيدر ) يموسو ،یاسیدر محافل س شيهما نيا یمنف

را  يانفره 14 جمع نژاد، انيدرباره مسائل کشور به بحث و تبادل نظر بپردازند. بهزاد تا کند یدهفکرانش را سازمانهم

 .شد معروف "هاشنبهپنججلسات "به  که کندمی يگذارهيمؤسسه پا نيرا در ا يو جلسات مستمر یدهسازمان

. شدندمحسوب می هابوده و در واقع نقطه تالقی آن هاگروه و مؤسسات اعضاي از جلسات نيا دهندهلیتشک عناصر

 هاشنبهپنج به موسوم جلسات پنجم وچهارم  يهادورهبودند،  کرده میدوره تقس چندرا به  هاآن جلسات،اين  گردانندگان

حضور در صحنه انتخابات   جهتترغیب میر حسین  بهکه برگزاري اين جلسات از نظر سیاسی بوده  هايدوره ترينمهم از

 اختصاص داشت.

 : ه استبود زيرمحورهاي  شاملدو دوره  نيدر ا شده مطرحمباحث  ترينمهممطابق مستندات موجود،          
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 گذشته انیسال یط در نظام عملکرد نقد -

 ...(و رانيا در یرمذهبیغ چپ يهاگروه د،يفرد ،یعتيشر)سروش،  يفکر يهانياجر یبررس -          

 یو مذهب ینيد يهاتیاقوام و اقل یبررس -

 داشته باشد یهمخوان دياز اسالم که با چپ جد یقرائت یبررس -

 در کشور ديچپ جد جاديامکان ا بررسی -

 جمهوري که نکته اين فرض با و کرد مطرح را رانيا درآن  تیموقع و ديجد چپ بحث يموسو، بعدي جلسات در

 حکومت از يديجد مدل ارائه دنبال به اعضا گرفته، فاصله خود یاساس يهانارما از)ره(  ینیخم امام رحلت از بعداسالمی

  .برآمدند دهيا نيا کردن یاتیعمل درصدد د،يجد چپ يهادگاهيد طرح با عمل در و افتاده "یمذهب مسیالیسوس" نگاه با

از  ديچپ جد"عبارت  از استفاده يجابه که شد شنهادیپ و گرفت قرار "یمسلمان ستيز يالگو" هیته يمبنا مباحث نيا

 استفاده شود.  "از اسالم ینیقرائت امام خم"

نکته بسیار مهم اين است که سنگ بناي پروژه کودتاي مخملی دفقیقا در همین جلسات گذاشته شد. يکی از اعضاي 

 ج،یبس"از جمله   طلباناصالحاز دست رفته  مواضع گیريبازپس لزومبه  ،جلساتدر يکی از اولین  حاضر در اين جلسه

 جلسات در. می کند شنهادیپ را جديد یجنبش یدهسامان منظور، اين براي و کردهاشاره  "انيمردم، مساجد و دانشجو

 یانقالب قيطر از را یاسالم يجمهور نظام سقوط و پرداخته نیرنگ يهاانقالب لیتحل به اعضابر مبناي اين پیشنهاد  ي،بعد

بنابراين مستندات  .کنندیم معرفیانقالب نرم را نقطه آسیب نظام  ت،ي، ناممکن دانسته و در نها57همانند انقالب سال 

موجود در اين زمینه که تیم میرحسین موسوي از مدت ها قبل روي موضوع کودتاي رنگی و مخملیدر ايران فکر و براي 

 کرده بودند.عملیاتی کردن آن برنامه ريزي 

 قبل هامدت  طلباناصالح برگزار شد ودر انتخابات  نهم  يروزیکوتاه و با هدف پ یدر زمان هاجلسات که اغلب آن نيا مجموعه

 هادر واقع سرجمع آن 88فتنه  که دانجامی یتیو امن یاسیس يهایسلسله طراح کيبه  ،بودند کرده یزندگ و مرگ به ریتعبآن  از

 است: نیچن جلسات نيا در گرفتهانجام  يهایطراح نياز مهم تر یبوده است. خالصه برخ

 :حزب مشارکت درتدوين مانیفست براندازی  -1

  :سالمت انتخابات  با مطرح کردن احتمال وقوع تقلبپیشاپیش زير سؤال بردن  -2  

  :نژاد به هر قیمتحذف احمدی -3

 سیاه نمايي و تخريب کلیت نظام و ارائه فضای ياس آلود توسط کانديداهای معترض:  -4

 : هاآن کردنيابانیخ و فراگیر اجتماعي هایجنبش ايجاد جهت منسجم ريزیبرنامه -5

 نقش رهبری:

 شود:گیري و کنترل فتنه سبز به صورت زير دسته بندي میاستراتژي رهبر انقالب براي پیش

 دهد که هر جا کهه در تمام مراحل تاريخ انقالب نشان می "ایآيت اهلل خامنه"و  "امام خمیني"گیري و عملکرد نوع موضع

است رهبر انقالب از طريق طرح اين مسائل با مردم ضمن روشهنگري، هاي ايشان توسط خواص پذيرفته نشدهنصايح و صحبت

ح نظام را که همان خواست رهبري است، به سمت مطالبات مردمهی از تاکتیک فشار عمومی به مسئولین استفاده کرده و مصال
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به علت عدم پذيرش نصايح مقام معظهم رهبهري توسهط سهران فتنهه  88دهند. از اين رو بايد گفت در ايام انتخابات سوق می

زايش داده و مطالبهات هاي مردم را از سران فتنه افايشان با استفاده از شیوه مذکور با در جريان گذاشتن مردم، سطح خواسته

 رهبري را به خواسته هاي عمومی تبديل کردند.

  بايد گفت عدم قبول بطالن انتخابات توسط مقام معظم رهبري نشان از هوشمندي سرشار ايشان دارد. زيرا بطالن انتخابات به

 پیامد مهم رابه دنبال دارد: 3بهانه وجود تقلب به صورت طبیعی 

ه بهانه تقلب، میزان اعتماد مردم به حکومت به شدت کاهش يافته و مشارکت در عرصه در صورت بطالن انتخابات ب -1

 شود.انتخابات بسیار کم می

طراحان اصلی اعالم پروژه تقلب در انتخابات مدعی اين مطلب می شوند که حکومتی که توانايی برگزاري يک انتخابات  -2

و تبلیغات پیرامون اين ادعا، در کنار بی اعتمادي مردم به حکومت، تواند يک کشور را اداره کند سالم را ندارد چگونه می

 براندازي نظام را در پی دارد.

بنابراين بايد گفت که هرگونه نرمش مقام معظم رهبري درخصوص پذيرش تقلب در انتخابات، و بطالن آن به طور قطع براندازي 

 داشت. نظام جمهوري اسالمی را در پی می

  دلیل عمده داشت که  2ها پس از اين ايام، و حتی تا مدت 88حتی حبس خانگی سران فتنه در التهاب سال عدم دستگیري و

 شود:به صورت زير دسته بندي می

بود. از اين ها و رفتار کانديداي جنبش سبز باعث حمايت بخشی از بدنه جامعه از او شدهگیريعدم شناخت از نوع موضع -1

ورد زودهنگام با سران فتنه،  دودستگی شديد در بدنه اجتماعی ايران، از بین رفتن وحدت رو بايد گفت دستگیري و برخ

 کرد.و حتی جنگ داخلی را در پی داشت و اين امر احتمال تهديد خارجی به کشور را نیز تقويت می

گیري در عدم موضع آزادي اين دو فرد در آن مقطع باعث شد که آنان با ارائه نظرات مختلف از سوي ايشان  و همچنین -2

ها را برمال شود که هاي اتفاق افتاده در روزهايی مانند قدس و عاشورا بینش فکري و رفتاري آنخصوص هتک حرمت

موجب ريزش خود به خود بدنه اجتماعی جنبش سبز شد. از اين رو بايد گفت بدون برخورد صريح و جدي نظام با اين 

تماعی خود را از دست داده و به انزوا رفتند ودر اين موقعیت بود که  نظام با افراد آنها به صورت طبیعی پشتوانه اج

 پرداخت حداقل هزينه امکان برخورد جدي با اين افراد را پیدا کرد.

 هاي اصلی رهبر انقالب براي ايجاد آرامش در فضاي جامعه برگزاري ادامه ديدارهاي خود با قشر فرهنگی و يکی از تاکتیک

هاي خارجی از اتمام کار انقالب اسالمی و ده است. در توضیح اين مطلب بايد گفت در حالی که رسانههنري کشور بو

داد و فروريختن نظام دم می زدند، رهبر انقالب در نهايت آرامش به ديدارهاي خود با اهل شعر و حتی هنرپیشگان ادامه می

 تند.گويی از اين طريق سعی در نشان دادن ثبات نظام اسالمی داش

 

 

 

 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 335-347، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

343 

 

 واکنش جريان مخالف نسبت به اقدامات کنترلي نظام 

واکنش جريان فتنه به اقدامات کنترلی نظام ترکیبی از انواع اقدامات مجرمانه در هماهنگی کامل با ضد انقالب و دشمنان 

خارجی بوده است که هزاران صفحه مستندات درباره آن وجود دارد. محورهاي زير توصیف کننده اصلی ترين الگوهاي رفتاري اين 

 جريان است: 

دد که در آن ضمن همراهی کامل و در مواردي کامال منطبق با پروژه هاي اعالم شده دشمن خارجی صدور بیانیه هاي متع -1

 انواعی از اتهامات کامال دروغ به نظام نسبت داده شده است.

 برگزاري تجمعات و راه پیمايی هاي غیر قانونی و مشارکت مستقیم سران فتنه در آنها -2

رويستی توسط منافقین و ديگر عوامل سرويس هاي اطالعاتی بیگانه در سطح کشور که زمینه سازي براي انجام اقدامات ت -3

منجر به وقوع انواعی از جنايات در سرار کشور علیه مردم بی گناه گرديد. تنها يک نمونه از اين زمینه سازي ها باز کردن راه 

فعال کردن عناصر مرتبط با سرويس هاي اطالعاتی گروهک هاي تروريستی و براي اعزام تیم هاي عملیاتی به تهران و همچنین 

بیگانه در کشور است که به شهادت جمعی از دانشمندان هسته اي کشور انجامید. جامعه اطالعاتی بر مبناي مستندات موجود که به 

يک آمار کامال مستند پیوست اين گزارش است عقیده دارد که رفتار جريان فتنه مهم ترين عامل زمینه ساز اين اقدامات بوده است. 

 15عضو فعال نهضت آزادي،  12عضو موثر نفاق،  32موجود نشان می دهد دستگاه هاي اطالعاتی و قضايی در چند ماه اوج فتنه 

تروريست مرتبط  3سلطنت طلب،  2عضو گروهک تندر،  3جاسوس بسیار فعال،  9چپ مسلح مارکسیست،  7عضو برجسته بهايیت، 

ملی مذهبی را دستگیر کرده اند که همه آنها تاکید دارند به دلیل مناسب ديدن شرايط در اثر اقدامات موسوي، با راديو فردا و يک 

 کروبی، هاشمی و خاتمی دست به ارتکاب جنايت علیه ملت ايران زده اند.

 برگزاري جلسات پنهان و طراحی براي اجراي دقیق يک الگوي کودتاي مخملی در ايران -4

 ريزي براي گسترش آشوب در تهران و کشاندن آشوب به شهرستان هابرنامه  -5

 تجهیز نرم افزاري و سخت افزاري آشوب ها -6

 ايجاد يک کانال مستمر و قوي حمايت مالی از آشوبگران -7

 ارتباط گیري وسیع با طرف خارجی براي طراحی اقدامات خصمانه علیه نظام جمهوري اسالمی از جمله پیشنهاد فهرست -8

 تحريم ها به امريکا براي گنجاندن در قطعنامه هاي سازمان ملل

 متهم کردن نظام به انواعی از دروغ ها و هماهنگی با طرف هاي خارجی براي عملیات رسانه اي روي آنها  -9

 تالش براي شبکه سازي اجتماعی و کلید زدن نافرمانی مدنی -10

 ، مصداقی از مدل نافرمانی مدنی جین شارپ(88)فتنه  نرم های براندازانه جنگاز مدل 88الگوپذيری فتنه 

، نشان می دهد 1388رياست جمهوري سالبررسی دقیق و تطبیقی مجموعه سخنان و عملکرد سران معترض به انتخابات  

ی يا مخملی ياد هاي رنگدر غرب برداشت شده بود که از آن به انقالب هاپردازان حکومتهاي نظريهها از تئوريالگوي رفتاري آن

جین شارپ براي مبارزات  دستورالعمل 198از  پس از انتخابات ، در اغلب مواردجريانات شود. بنابر اسناد و اعترافات متهمین می

  خشونت پرهیز و نافرمانی مدنی الگو برداري شده است.
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سازد. در جلسه کمیسیون تدوين استراتژي حزب که در  هاي تلخی را روشن میاسناد درون گروهی حزب مشارکت واقعیت

هاي مختلف براي در دست گرفتن قدرت آقاي حجاريان با اشاره به مدل تشکیل گرديد پس از بیان مدل 1378تیر ماه  19تاريخ 

 کند : گونه تبیین میرا ايناي، آنبراي کودتاي مخملی با تأکید بر فشار از پايین و استفاده توده« جین شارپ»

طور جاها شلوغ راه بیفتد و کم کم از اين گوشه و آن گوشه شروع بشود و يک و اين "پارک ملت "اين راه که يعنی جلوي»

راه »گويد: هاي در دست گرفتن قدرت درکشور میزاده ضمن برشماري مدلآقاي تاج«. کارگر بشود رهبر برود با رژيم چانه بزند

انقالب مخملی که من موافق راه چهارم هستم ، تئوري جین شارپ و براندازي نرم خارجی و اينها هم چهارم هم سالح آمريکاست و 

در عین اينکه پشتوانه داخلی را حساب می کنیم پشتوانه خارجی را هم »گويد: در همین راه چهارم است محمد رضا خاتمی می

صورت مخملی اتفاق افتاد و دو تا ها بهدلی که در برخی از کشوراين همان مدل چهارم است ، م»گويد: زاده میتاج«. حساب کنیم

هايی براي گسترش روند دموکراسی بزنید و دوم اينکه آمريکا چه کمک NGOکار می کنند يعنی اينکه شما در جامعه چطوري 

 خواهد کرد . 

هاي و روش "هاي خشونت پرهیزمبارزه"هاي به بیان روش "از ديکتاتوري تا دموکراسی"به عنوان نمونه جین شارپ در کتاب 

برضرورت ايجاد همبستگی اجتماعی و تشکیل  کند. تمرکز بر روي تئوري شارپ مبنیها اشاره میدولت "آمیزبراندازي مسالمت"

کامل برداري هاي اجتماعی همان موضوعی است که موسوي نیز با رونوشتپیوند خرده جنبشي حاصل از پیوستههمهاي بههسته

در هر  ان،یرانيآن است که ما ا نجانبيا يشنهادیقدم در راه حل پ نیاول» خود نوشته است: 11شماره ي وي در بیانیه از نسخه

 م؛يبساز گريکدي يرا رو در رو مانيهاخانه دي. بامیکن تيخود تقو انیرا در م یاجتماع يهاهسته نيا ديبا م،یجهان که هست يکجا

 م،يجامعه ما هستند بپرداز نيادیبن يکه واحدها یجتماعا يهاهسته نيبه ا یعني م،یرا قبله قرار دهخود  يهاقرآن خانه ریبه تعب

 يهاشبکه. قدرت ميدو بار گرد هم جمع شو ياهفته نکيا ميکردیرا مالقات م گريهمد بارکيهر دو ماه  نياز ا شیباگر تا  یعني... 

... یو ادب یفرهنگ يهاکانون ،یهبمذ ئاتیجلسات قرآن، ه ،یدوست ،یگيهمسا ،يشاونديخو يهاامر است. جمع نيما در ا یاجتماع

که از  یهاينشان داد خورده رسانه ریهاي اخ...تجربه ميدار تيکوچک عضو يهارمجموعهيز نينمونه از ا ني؛ هر کدام از ما در چند

شبکه از  نيا يهافتيعمل کنند، مشروط بر آنکه ظر گريد یرسانه عمومو موثرتر از هر  ترعيسر توانندیم شوند،یروابط زاده م نيا

 «برسد. تیفعلآرمان بزرگ به  کي يتوافق بررو قيطر

جمله گذار،  ازگران متعدد وابسته به فتنههاي هاي عملیاتی مبارزه بدون خشونت پیش از انتخابات  در سايتآموزش شیوه

هاي ها از آموزهبرداري آندر حوادث پس از انتخابات ، کپیها ش سبز، گرين سوروس  و ... و نحوه اغتشاش و آشوب آنشمار، ارتبی

  دهد.به وضوح نشان میرا  "روش نافرمانی مدنی 198"شارپ  در جزوه  

محسن نظیر عطاء اهلل مهاجرانی، اي ضد انقالب خارج نشین با تئوري سازي منطبق با براندازي در داخل کشور عده زمانهم

سازي امنیت داخل ثباتبیکديور، اکبرگنجی، عبدالکريم سروش، ابوالفضل بازرگان در مجموعه اقداماتی هماهنگ در راستاي پروژه 

و صدور هايی از اين سناريوردند. در بخشآالمللی علیه نظام اسالمی به اجرا درکشور سناريويی را مبنی براجماع نهادهاي بین

دن نقض گسترده حقوق بشر، سلب آزادي عمومی، پايمال شهاي متعدد دال به وجود خفقان و ديکتاتوري در نظام اسالمی، بیانیه

پیش بینی وقوع تقلب در انتخابات ، اعالم زودهنگام  ي،تبلیغات انتخابات نتخاب نماد رنگی يعنی رنگ سبز در احقوق مردم 

ادعاي وقوع تقلب در انتخابات ، درخواست ابطال انتخابات  و لشکرکشی خیابانی، تقويت راض به نتیجه و پیروزي در انتخابات ، اعت
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هاي به وقوع انقالب منتهیهمگی موارد منطبق با رخدادهاي . ن نظم و امنیت کشور وجود داشتبرهم زدهاي اجتماعی و شبکه

خصوص جین معترضان از نظريات تئوري پردازان براندازي در غرب به در کشورهاي ديگر است که به وضوح گوياي پیروي مخملی 

 شارپ می باشد.

با آن، الگوي رفتار فتنه  88نکته کلیدي در اين میان آن است که صرف نظر از الگوي شارپ و تطبیق صد درصدي وقايع فتنه 

هاي شناخته شده کودتاي مخملی يک ی نمونهگران با الگوهاي کالسیک کودتاي مخملی هم کامالً تطبیق داشته است. در تمام

اي و اطالعاتی انتخابات  در قلب فرآيند قرار داشته است. در تمامی اين موارد کانديداي مامورکودتاي مخملی به کمک عوامل رسانه

ن پیروي انتخابات  اعالم کند که اگر نام کسی غیر از وي به عنواکشاند و اعالم میغرب از قبل از انتخابات  مردم را به خیابان می

شود حتماً در انتخابات  تقلب شده است. پس از انتخابات  نیز کانديداي مأمور کودتاي مخملی سعی می کند نظام را وادار به 

خشونت وسیع کند و به اين ترتیب زمینه الزم براي حضور بیشتر مردم در خیابان و تبديل آن به اعتصاب و تحصن فراهم آورد و 

دولت پیروز در انتخابات  را ساقط نمايد. اين دقیقاً همان فرآيندي است که پس از انتخابات  رخ داد و با مستندات موجود می  نهايتاً

هاي مختلف جذب ستادها شده بودند با هاي خیابانی هواداران موسوي که در قالب گروهتوان مورد به مورد آن را تشريح کرد. تمرين

خرداد انجام گرفت . 22هاي پس از انتخابات  در طول دهه آخر منتهی به و با هدف آمادگی براي آشوبفرماندهی ستاد قیطريه 

 هزار نفر بوده است . 300آمار جذب هواداران ستادها حدود 

 

 نتیجه گیري:

ها سالذکر شد از طور که مصاديق آن است که همان« نزاع فرهنگی و نرم»انقالب اسالمی با آن از جنس  با کنونی دشمنان نزاع

 دارد و خواهد داشت. پیش با هدف برندازي نظام جمهوري اسالمی ايران با کمک عوامل داخلی و خارجی آغاز شده و تاکنون ادامه 

« اسالمینظام » شک ظلم بسیار بزرگی در حقوقايع رخ داده پیش و پس از انتخابات  سال گذشته شاهد آن بوديم بی در چهآن

 به طور عام بود و خسارات متنابه مادي و معنوي به ملت ايران وارد کرد مانند:« اسالم»و  به طور خاص

 ظلم و هتک حرمت ائمه معصومین)ع(، امام، شهدا و مقام معظم رهبري -1

 نشقاق و اختالفامبدل شدن انتخابات  از عنصر وحدت آفرين و عزت بخش ملی به عامل  -2

 هاي مردم هرچند در مدتی کوتاهرزبندي میان نخبگان و تودهشکل گرفتن تقابل و م -3

 آکنده شدن فضاي اجتماع از تضاد و تعارض و کشیده شدن آن به فضاي درونی خانواده -4

انقالب هاي سیاسی برآمده از مشارکت چهل میلیونی مردم)باالترين نصاب تجربه شده در تضییع و تضعیف ظرفیت -5

 اسالمی(

 ه وارد شدن به امنیت ملی نظامضرب -6

 مخدوش شدن و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام براي مدتی کوتاه -7

هاي حوزه الملل دردار شدن و زير سؤال رفتن حیثیت و جايگاه مستحکم و قدرتمند نظام اسالمی در صحنه بینخدشه-8

 مختلف

 مادي هنگفت به اموال عمومی و شخصی و... هايوارد آمدن خسارات و هزينه -9
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 به عوامل زير به عنوان اتهامات گردانندگان وقايع پس از انتخابات  اشاره کرد: توانترتیب می بدين

 ناديده گرفتن جايگاه قانون -1

 فقیهتضعیف جايگاه رهبري و واليت برايتالش جدي و منسجم  -2

 ي نظام سیاسیآمدالقاي ناکار -3

 سپاه، بسیج و روحانیت اً هاي حمايتی نظام خصوصتضعیف و تخريب ستون -4

 هاي اطالعاتی، امنیتی و نهادهاي نظارتی کشورتضعیف و تخريب ستون -5

 حاکمیت، حاکمیت با مردم و مردم با مردم باها ايجاد و گسترش اختالف میان سه طیف؛ جناح -6

 نظام در سطوح مختلف بی اعتبار کردن ساختار مديريتی -7

 تالش جهت ارايه تصويري از نظام به عنوان دشمن مشترک همه معارضین، مخالفین و منتقدين -8

 هاي تبلیغی علیه نظامفرهنگی کشور با هدف فعالیت -استفاده از ظرفیت نخبگان سیاسی -9

 سوءاستفاده از تنوع قومیتی با هدف برهم زدن وحدت و آنسجام ملی -10

 سلب اعتماد از مردم نسبت به سخنان مسؤولین کشور با ارايه تصويري غیرصادقانه از ايشان -11

 ي حاکمیتآمددامن زدن به مطالبات صنفی و اجتماعی در جهت القاي ناکار -12

همچون نظام کمک به ساخت يک سناريوي هدفمند با محوريت اسطوره شکنی، ارزش زدايی و مشروعیت زدايی ارکان  -13

و عزاداران در روز عاشورا، آتش هاي عزاداري توهین به تمثال حضرت امام، سردادن برخی شعارهاي ساختار شکن، حمله به دسته

 زدن مسجد و...

 همراهی با اهداف و مطالبات عوامل قانون شکن و شبکه گسترده ضد انقالب خارج از کشور  -14

ها و سخنرانیهاي تحريک آمیز، انجام سیاسی با صدور بیانیه -اجتماعی هايوم بحرانتالش گسترده براي تولید و تدا -15

 هاي گوناگونهاي غیر قانونی در برههگیريموضع

 بهمن و... 22آبان، قدس،  13تالش براي تغییر ماهیت ارزشی و هژمونیک نمادهاي ارزشی نظام نظیر  روزهاي   -16

 هاي غیر قانونی براي نیل به اهداف سیاسیروشتوسل به اقسامی از  -17

 گیري صريح در مقابل تشنج آفرينی و اغتشاش زدايی دشمنان خارجیعدم موضع -18

 المللیوارد ساختن خدشه به آبرو واعتبار نظام در مجامع بین -19

 دلسرد نمودن ساير مسلمانان جهان مانند حزب اهلل لبنان و...  -20

اسالمی استفاده نديشان داخلی مترصدند تا از هر بستري براي ضربه زدن به نظام امنان انقالب اسالمی و دگر است دش گفتنی

انقالب درباره وقايع پس از چه رهبر معظم هاي انقالب را تبديل به چالش و تهديد نمايند. چنانو کامیابی هاکنند و حتی فرصت

بهترين شرائط.  اسالمى هست؛ حتّى دردن از سوى دشمنان انقالب و دشمنان ايران ضربه ز مکانهمیشه ا» انتخابات  فرمودند:

اى وارد شود، چیز حرکت عمومى ملت ايران ضربه همیشه کمین دشمن را در نظر داشته باشیم. غفلت از اينکه ممکن است به

  خطرناکى است...
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اى استفاده میکردند که بتوانند از مقطع انتخابات  علیه ملت ايرانبودند، مقدماتى فراهم  از مدتها پیش در کار ىيدستها

 «.بکنند
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