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درآمد: 
انتخابات رياس��ت جمهوری سال 2009 ايران با تمامی 
تلخی و شيرينی ها از بزرگترين پيروزی های ملت ايران 
به حس��اب می آيد كه توانسته در عمر دموكراسی بعد 
از رفراندوم جمهوری اسالمی در سال 1979 بيشترين 
مش��اركت مردمی در سياس��ت و تصميم گيری كالن 
كش��وری را به نمايش بگذارد. سير عملكرد ملت ايران، 
نخب��گان سياس��ی و نامزدهای انتخابات��ی در طی اين 
تاريخ 4 ماهه چيزی اس��ت ك��ه در گزارش زير از پيش 

چشمانتان می گذرد.

برش اول: وقتی محمود احمدی نژاد رئيس جمهور 
می شود!

روز 23 خرداد س��ال 88، شبكه اول سيمای جمهوری 
اسالمی ايران در بخش خبری ساعت 14:00 نتايجی از 
ش��مارش آراء را بصورت مس��تقيم از زبان محمدصادق 
محصولی وزير كش��ور جمهوری اس��المی ايران قرائت 
می كند كه حاكی از پيروزی قطعی محمود احمدی نژاد 
در انتخابات دهم رياست جمهوری است. بدين ترتيب، 
خبر رياس��ت جمهوری محمود احمدی نژاد با اكثريت 
آراء در دور اول انتخابات سال 2009 رياست جمهوری 

ايران به تمام جهان مخابره می شود.

متعاقب مخابره ی انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به 
عنوان ريس جمهور دهم ايران، خبری ديگر به س��رعت 
مرزهای رس��انه ای و عرصه ی س��ايبر كره ی خاكی را 
در هم می نوردد: »تقلب گس��ترده در انتخابات رياست 

جمهوری ايران.« 

برش دوم: ميرحسين موسوی با شعارآزادی، قانون 
و عزت ملی به صحنه ی رقابت های انتخاباتی قدم 

می گذارد.
ميرحسين موسوی با ش��عار بازگرداندن قانون مداری، 
آزادی، مديري��ت علمی و عزت به ايرانيان وارد عرصه ی 
رقابت ه��ای انتخاباتی می ش��ود. آقای موس��وی طی 
مصاحب��ه ای با فاينانش��يال تايمز در م��ورد چگونگی 
اداره كش��ور می گويد: »به نظر من كشور می تواند بهتر 
اداره ش��ود و سياس��ت های مالی، اقتصادی، فرهنگی و 
خارج��ی مؤثرت��ری می توان ب��ه كار برد. در سياس��ت 
خارجی می توانيم رابطه بهتری با دنيا داش��ته باشيم و 
اين می تواند برای توس��عه كش��ور ما بسيار مهم باشد.« 
و همچنين درباره مواضع خودش در سياس��ت خارجی 
می گوي��د: »من تش��نج زدايی را اصلی برای س��اختن 
اعتماد بين ايران و س��اير كش��ورها می دان��م. به نظرم 
گفتمان اخير بر س��ر تفاوت ميان فن آوری هس��ته ای و 

س��الح های هسته يی مورد خوبی است.«  آقای موسوی 
در مقاط��ع مختلفی بازگردان��دن آزادی به جوانان را از 
شعارهای اساسی اش مطرح می كند: »مسأله عدالت و 
مس��أله آزادی را بايد توأمان با يكديگر ديد و با يكديگر 
دنبال كرد و اصوالً اين ها را بايد از يكديگر جدايی ناپذير 
تلقی نمود.«  سپس در ادامه ی همين نطق با اشاره به 
وجود مش��كالت جاری مردم می گويد: »خدايی نكرده 
اگر كارد به اس��تخوان اقش��ار مس��تضعف برسد ممكن 
اس��ت زمينه برای استفاده از راه حل های خشن فراهم 
شود.«  موس��وی در دوران انتخاباتی و بعد از آن مكرراً 
قانون گريزی دول��ت احمدی نژاد را از داليل حضورش 
در انتخاب��ات می خواند و مردم را ب��ه رعايت قانون در 
دول��ت مطبوعش دعوت می كند: »نمی ش��ود مجلس 
قانون��ی را وض��ع كند ولی دولت به راحت��ی آن را كنار 
بگذارد. اگر مثاًل يك بار يا دو بار اين اتفاق می افتاد می 
گفتيم اش��تباه كرده اند ولی وقتی اين مساله ادامه پيدا 
كرد و علنی ش��د احساس كردم با موازينی كه كشور با 
آن اداره می ش��ود سازگاری ندارد.«   آقای موسوی در 
يكی از بيانيه ه��ای اعتراضی خود به نتايج انتخابات بر 
اين موضوع تأكيد می كند و ابراز می كند: »اينجانب در 
طول انتخابات به كرات از خطرات قانون گريزي س��خن 
گفتم و تأكيد كردم كه چنين شيوه اي ممكن است به 

در انتخاب�ات ده�م چ�ه گذش�ت؟
ماهيت شناسی و تأماتی در سير تاریخی موج سبز

  حامد رش�يديان
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استبداد و ديكتاتوري بيانجامد ... .«  
گذشته از اين كانديدای اصالح طلبان برای اولين بار در 
ايران، اس��تفاده از نماد رنگين را در شيوه های تبليغاتی 
خود می گنجانند. متعاقب انتخاب رنگ س��بز توس��ط 
ميرحس��ين موس��وی  آخرين نخس��ت وزير جمهوری 
اس��المی ايران  مهدی كروبی، محسن رضايی و محمود 
احمدی نژاد ه��م برای هواداران خ��ود نمادهايی را در 
نظر می گيرند. مهدی كروبی س��تادهای تبليغاتی اش 
را قرمزپوش   می كند، محس��ن رضايی طرفداران خود 
را به پوش��ش آبی دعوت می كند و محمود احمدی نژاد 
دوس��تدارانش را با شعار »س��ربلند باش وطن من« به 
پرچم پوشی فرا می خواند. پس از اين تصميم گيری در 
ستادهای انتخاباتی شهرها به انواع رنگ های انتخاباتی 
آراس��ته می شود كه پُرجلوه ترين نمادها را پرچم ايران 

و رنگ سبز به خود اختصاص می دهند.
ش��هرها در يك واقعه ی بی س��ابقه در تاريخ انتخابات، 
ايران دس��تخوش شور، شوق و هيجانات وسيع سياسی  
انتخاباتی می شوند تا جايی كه شهرهای ايران مخصوصاً 
كالن شهرها گاهاً دچار شب بيداری می شوند. از طرفی 
تبليغات چهره به چهره و دهان به دهان كه در دور قبل 
توس��ط مردم برای حمايت از محمود احمدی نژاد –به 
دليل كمبود منابع مالی برای تبليغات  وارد شيوه های 
تبليغاتی ايران ش��ده بود اين بار به صورت گسترده ای 
توس��ط ديگر نامزدها به اجرا در می آيد. لذا ميرحسين 
موس��وی با شعار »هر ايرانی يك س��تاد« هوادارانش را 
به صورت س��ازماندهی ش��ده ای به اين راهبرد دعوت 
می كند متعاقباً آنچه در سطح خيابان ها ملموس است؛ 
مناظره های خودجوش مردمی در حمايت كانديداهای 
مختلف است كه بيشتر در شهرهايی بزرگی چون تهران 

جلوه می كند.
در ابت��دای روزهای تبليغاتی، محمود احمدی نژاد طی 
بخش نامه ای تمامی س��تادهای مردمی متبوعش را به 
عدم پخش كردن تراكت و پوسترهای تبليغاتی در سطح 
شهرها فرامی خواند. در عوض آنچه توسط ستاد مركزی 

س��اماندهی حمايت های مردمی ايش��ان )به رياس��ت 
سيد مجتبی ثمره هاش��می( ملموس است، استفاده از 
ج��زوات و برگه های انع��كاس خدمات دولت نهم و نيز 
رّد ش��بهات وارده از طرف ديگر كانديداهاست. اما رفته 
رفته در كنار تبليغات اثباتِی ديگر نامزدها كه البته بوی 
ضعيفی از آن استشمام می شد؛ تبليغات نفی كانديداها 
شدت گرفته و در دس��تور كار ستادهای تبليغاتی قرار 
می گيرد. همزمان با ش��روع اين زمزمه های انتخاباتی 
دولت محمود احمدی نژاد توسط رقبا به فساد سياسی، 
استفاده از امكانات دولتی برای تصاحب دوباره ی قدرت، 

قانون گريزی و ديكتاتوری، رمالی و خرافه پرستی، ذلت 
آفرينی در عرصه بين الملل و ماجراجويی ديپلماتيك و 

ناكارآمدی اقتصادی متهم می شود.
ميرحس��ين موسوی كانديدای س��بزپوش انتخاب دهم 
حي��ن نط��ق انتخاباتی بين علما و فض��الی حوزه های 
علمي��ه درباره ش��دت گرفت��ن خراف��ات در نهادهای 
دولتی می گويد: »نفوذ خرافات به ش��كل سازمان يافته 
خطرناك و از مشكالت است. همچنين مهندس موسوی 
درب��اره علل حضورش می گوي��د: »اگر درباره ی داليل 
ورود ب��ه صحنه انتخابات راجع به مس��ايل مديريتی، از 
بين بردن ساختارهای عقالنی، قانون گريزی و سياست ها 
الزم ب��ود توضيح دهم، امروز ظاهراً نيازی به گفتن آنها 
نيس��ت زيرا همين نوع محدوديت ها و ايستادن در برابر 
يك انتخابات آزاد،  منصفانه و رقابتی بهترين دليل است 
برای اينكه همه ما قوياً بايد در صحنه باشيم.«   سپس 
با توجه به زمينه سازی های موجود برای القاء اين نقدها 
به دولت وقت، ميرحسين موس��وی در مناظره با دكتر 
محمود احمدی نژاد طی انتقاداتی سنگين كه بعدها در 
نماز جمعه مورخ 29 خرداد به صراحت توس��ط رهبری 
انقالب مورد شماتت قرار می گيرد؛ در مورد نوع مديريت 
رئيس دولت وقت می گويد: » يكي مديريتي هست كه 
بر اس��اس ماجراجويي و بي ثباتي، رفتارهاي نمايشي و 
قهرمان نمايي و شعاري است، خيال بافي و خرافه گرايی 
اس��ت و خالف گويي و پنهان كاري است، خودمحوري 
و قانون گريزي است، سطحي نگري و روزمره گي است 
و افراط و تفريط.«  موس��وی در ادامه ی همين مناظره 
می گويد: » ما در زمينه ی سياس��ت خارجي هم عزت 
ملت خودمان را مخ��دوش كرديم و لطمه زديم آبروي 
كش��ورخودمان را برديم و هم توس��عه ی داخل كشور 

خودم��ان را با مش��كل مواجه كرديم، تنش وس��يعي با 
كش��ورها ايجاد كرديم.«  سپس اين نقد كه تقريبا جزء 

اساسی ترين داليل زير سئوال بردن دولت نهم به شمار 
می رفت توس��ط رهبری طی سخنرانی مورخ 88/3/14 
به مناس��بت ارتحال امام )ره( بدين ترتيب رد می شود: 
»عزت ملت ما امروز در دنيا هم منعكس است. من قبول 
نمي كنم حرف آن كس��انی را كه تصور مي كنند ملت 
م��ا به خاط��ر پايبندی به مبانی و اص��ول خود، در دنيا 
خوار ش��ده است، از چشم افتاده اس��ت؛ ابداً. ما دشمن 
داريم. دشمنان ما يك جبهه ی متحدی هستند متشكل 
از قدرتهای مداخله گر و زورگوی عالم. اينها وقتی ببينند 
يك كش��وری از مدار آنها خارج ش��د   كش��ورهائی كه 

اينها به عنوان اقمار خودش��ان در مدار خود نگه داشته 
بودند   مثل كش��ور ايران كه با انقالب اس��المی از مدار 
آنها خارج ش��د، س��عی مي كنند با او مقابله كنند، او را 
بكوبند؛ تحقير مي كنند؛ وسائل تبليغاتی شان هم زياد 
است. اين معنايش اين نيست كه ما عزت خودمان را از 
دست داديم. نه، در اعماق دل همان كسانی كه دشمن 
اسالم و دشمن جمهوری اسالمی هستند، احترام امام و 

ملت ايران رسوخ يافته است.«
آنچ��ه در جريان تبليغات انتخاباتی رخ می نمايد اينكه 
مجموع��ه ی ابزارهای تبليغاتی س��ه تن از كانديداهای 
رياس��ت جمهوری بر ح��ول محور محتواي��ی نقد و رد 
عملكرد دولت وقت ش��كل می گيرد. چنين اس��ت كه 
در واپس��ين روزهای مهلت قانون��ی برای تبليغات، يك 
CD مس��تند توسط ستادهای انتخاباتی در شهر تهران 
دس��ت به دس��ت بين مردم م��ی گردد: 90 سياس��ی! 
لوح فش��رده ای كه حاوی تخريب علن��ی عليه محمود 
احمدی نژاد با استفاده از شگردهای هنری است. بعدها 
نظرس��نجی های روزانه ی انجام گرفته توس��ط منابع 
موثقی چون مركز افكارس��نجی صدا و سيما افت اقبال 
احمدی نژاد در تهران را بعد از توزيع گس��ترده ی اين 

CD نشان می دهد.

برش س�وم: آنگاه که ش�ایعه ی تقل�ب بال و پَر 
می گس�تراند.

راهبرد مظنون كردن مردم ايران به انتخابات و سالمت 
نظام اس��المی وارد صفحه طراحی عمليات رس��انه ای 
غرب می ش��ود و جري��ان مخابره ی اوض��اع انتخاباتی 
ايران به شدت متأثر از اين استراتژی می شود. همزمان 
ب��ا افزايش ابهام آفرينی در انتخابات به دس��ت رس��انه 

های بيگانه بعضی نخبگان سياس��ی ايران و رسانه های 
منتس��ب به آنها، توپ سرگردان بازی غربی را به زمين 

سياست ايران می اندازند. لذا دولت محمود احمدی نژاد 
از اواخر س��ال 87 به تقلب گسترده در انتخابات آينده 
متهم می ش��ود. در همين راس��تا رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در چند جا به اين نكته اشاراتی می كنند: »از 
دو س��ه ماه قبل از اين، راديوهای بيگانه ش��روع كردند 
به بدنام كردن و مخ��دوش كردن چهره ی انتخابات در 
كشورمان، برای بدبين كردن مردم گفتند: در انتخابات 
قطع��اً تقلب انجام خواهد گرف��ت؛ هر وقتی يك چيزی 
گفتند. مقصود از همه ی اين تخريب ها يك چيز اس��ت 
و او اينكه مي خواهند ملت در انتخابات، مشاركت قوی 

نظرس�نجی های انجام گرفته توسط منابع موثقی چون مركز افكارسنجی صدا و سيما، افت اقبال 
ب�ه احم�دی ن�ژاد در تهران بعد از توزيع گس�ترده ی »س�ی.دِی 90سياس�ی« را نش�ان می دهد.
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و نمايانی نكند؛ اي��ن را مي خواهند. ... وای به حال آن 
كس��انی كه نادانس��ته، از روی غفلت، همان حرف آنها 
را تك��رار كنند و همان مقصود آنه��ا را در داخل تحقق 
ببخش��ند. آنه��ا دارند امي��د را از مردم م��ي گيرند.«  ، 
»اي��ن خط را از پيش از انتخابات هم ش��روع كردند؛ از 
دو س��ه ماه پي��ش از اين. من اول فروردين در مش��هد 
گفتم هی دارند دائماً به گوش��ها مي خوانند، تكرار مي 
كنند كه بناست در انتخابات تقلب بشود. مي خواستند 
زمينه را آماده كنند. من آنوقت به دوستان خوبمان در 
داخل كشور تذكر دادم و گفتم اين حرفی را كه دشمن 
مي خواهد به ذهن مردم رس��وخ بده��د، نگوئيد. نظام 

جمهوری اسالمی مورد اعتماد مردم است.« 
موازی اوج گيری تشكيك در سالمت انتخابات، سه تن 
از كانديداهای پس��ت رياس��ت جمهوری بنا به داليل و 
انديشه های درونی به اظهار نظر در مورد پايگاه رأيشان 
بين اقشار مردمی می پردازند. در راستای اين گمانه زنی 
ها ميرحس��ين موسوی، مهدی كروبی و محسن رضايی 
قب��ل از اتمام رأی گي��ری به افكار س��نجی مردم می 
پردازند و بدون ارائه ی داليلی، به مردم و هوادارنش��ان 
بش��ارت هايی می دهند: 1  موس��وی پيروزی اش را به 
مردم تبريك می گويد. 2  كروبی خود و موس��وی را راه 
يافت��گان به دور دوم می خواند. 3  محس��ن رضايی هر 
چند پيروزی در انتخابات را خيلی محتمل نمی داند اما 
رأی خودش را باال می خواند تا جايی كه احتمال حضور 

در مرحله ی دوم را هم می دهد.
ب��رای مثال س��تاد تبليغات��ی مهندس موس��وی مورخ 
88/3/21 اطالعي��ه ای را ب��ا عن��وان »13 توصي��ه ی 
انتخاباتی به هواداران موسوی« در تيراژ گسترده پخش 
می كند:  از صبح 5 شنبه تا اعالم پيروزی در انتخابات 
فقط به اعالميه های رسمی ستاد كه در سايت قلم نيوز 
)www.ghalamnews.ir( منتش��ر می ش��ود توجه 
كنيد. از پايان رأی گيری و شروع شمارش آراء تا اعالم 
رس��می نتايج هوش��ياری خود را حفظ كنيد. انش��أ ا... 
جش��ن پيروزی را همه با هم در روز شنبه بر پا خواهيم 
كرد. همچنين ميرحسين موسوی هنگام انداختن رأيش 
ب��ه صندوق انتخابات��ی خطاب به حض��ار و خبرنگاران 
می گوي��د: »من به همه مردم قول داده ام كه از رأي آنها 
صيان��ت كنم. همه ما تا انته��اي رأي گيري بيداريم. از 

همه مسووالن اجرايي هم مي خواهم اين امانت سنگين 
را حفظ كنند.« ش��امگاهان 22 خرداد يعنی زمانی كه 
هنوز فرآيند رأی گيری به اتمام نرس��يده و در حاليكه 
س��اعات پايانی رأی گيری پيش روی ملت اس��ت آقای 
موس��وی طی بيانيه ای اعالم می كند: »از ملت شريف 
ايران می خواهم آماده برگزاری جشن پيروزی در شامگاه 
ميالد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( باشند.« 
محس��ن رضايی ديگر كانديدای رياس��ت جمهوری كه 
به اس��م اصولگرايی وارد رقابت ها شده هنگام انداختن 
رأيش به صندوق انتخاباتی حدسيات خود را مطرح می 
كند: »پيش بينی من اين است كه دو نفر به مرحله بعد 
می روند. ... همانطور كه دور اول موفق می شويم در دوره 

بعدی هم كه دوره همكاری است موفق خواهيم شد.«

مه��دی كروبی ني��ز در هنگام اندخت��ن رأی می گويد: 
»توصيه  ما اين اس��ت كه مسوؤالن بيشتر دقت كنند و 
وظيفه خود را به خوبي انجام دهند و از آراء امانت داري 

كنند. آن ها بايد به رأي مردم احترام بگذارند.
البت��ه اي��ن اظهار نظرها ب��ه روزهای قب��ل از برگزاری 
انتخاب��ات اكتفا نمی كنند و بعد از اعالم نتايج انتخابات 
توس��ط وزارت كشور جمهوری اس��المی ايران نيز زهرا 
 BBC رهنورد همسر ميرحسين موسوی در مصاحبه با
فارسی در رابطه با شمردن مستندات تقلب در انتخابات 
م��ی گوي��د: »1  طرفداران موس��وی در تظاهرات های 
خيابان��ی قب��ل انتخابات صد برابر احم��دی نژاد بود. 2  
گ��زارش های ما در روز انتخاب��ات حاكی از برتری 4/5 
به بود. 3  از ساعت 11 صبح تعرفه در دست مردم قرار 
نگرفت. 4  من لُر هستم و موسوی بارها گفته من داماد 
لرستان هس��تم بنابراين لُرها موسوی را نمی گذارند به 
احم��دی ن��ژاد رأی دهند. 5  ترك زب��ان ها هيچ وقت 

فرزند خود را نمی گذارند به ديگری رأی دهد.«
برش چهارم: زمانی که مردم برای گرفتن حقشان 

به کف خيابانها دعوت می شوند.
در روزهای واپسين منتهی به رأی گيری، ادای جمالت 
ش��رطی به ُمِد گفتمانی برخی سياسيون و نزديكان به 
آنها مبدل می ش��ود. همزمان خبرنگاران ابر خبرگزاری 
های جهان، بر خالف روال معمولشان در مورد انتخابات 
ايران به پوشش وسيع خبری انتخابات رياست جمهوری 
ده��م می پردازن��د. تلكس های خبری پُر می ش��ود از 
صحنه های حضور اقش��ار مردم پ��ای صف های طويل 
رأی گيری در ايران و جمالت خبری ادا ش��ده توس��ط 
مردان خبری دنيا مملوء می شود از تمجيد و تعريف از 
دموكراسی ايرانی. با اين وجود كارگردانان سياست زده 
ی ايران قبل و بعد از انتخابات به ادای جمالت ش��رطی 
روی می آورند تا شايد در اين وانفسا چيزی به امتيازی 

برای آنها مبدل گردد.
در همين راس��تا آقای هاش��می در نامه ای گاليه آميز 
نسبت به گفته های محمود احمدی نژاد كه به رهبری 
انقالب ارس��ال می كند؛ می نويس��د: »از جناب عالي با 
توجه به مقام و مس��ئوليت و شخصيت تان انتظار است 
براي حل اين مش��كل و براي رفع فتنه هاي خطرناك و 
خاموش كردن آتشي كه هم اكنون دودش در فضا قابل 

مشاهده است، هر گونه كه صالح مي دانيد اقدام مؤثري 
بنماييد و مانع ش��عله ور تر ش��دن اين آتش در جريان 
انتخابات و پس از آن ش��ويد. ... سرچشمه شايد گرفتن 

به بيل/ چو پر شد نشايد گرفتن به پيل« 
خانم عفت مرعش��ی )همسر آقای هاشمی رفسنجانی( 
ني��ز بعد از انداختن رأی خود در حاليكه به س��رعت از 
جلوی دوربين ها  می گذرد خطاب به خبرنگاران حاضر 
می گويد: »اميدوارم احمدی نژاد و دوس��تان خوارجش 
از مردم پاس��خ دريافت كنند. ... چرا اينگونه حرف های 
مزخ��رف می زنن��د و بچه ه��ای من را ب��ه دزدی متهم 
می كنند؟ ... اگر تقلب نش��ود، موس��وی رئيس جمهور 
می شود، ولی خدا نكند تقلب كنند كه اگر اينگونه شود، 

مردم به خيابان ها می آيند و اعتراض می كنند.« 

در اين ميان مهندس موس��وی نخست وزير سال های 
جنگ، قبل از اعالم نتايج انتخابات و در ميانه ی عمليات 
شمارش آراء، طی بيانيه ای مردم را به احتمال تقلب در 
انتخابات انذار می دهد. موسوی در بيانيه اش كه مورخ 
21 خرداد منتشر شد می آورد: »پيام های بيشماری از 
سوی اقشار مختلف شما مبنی بر ابراز نگرانی نسبت به 
شيوه ی برگزاری انتخابات و سالمت آن واصل می شود.«   
مجله ی تايم روز قبل از انتخابات مصاحبه ای را با آقای 
ميرحس��ين موسوی ترتيب می دهد. در قسمتی از اين 
مصاحبه آمده: »در جايگاه رياس��ت جمهوری، موسوی 
طبعاً كما بيش به اندازه ی آيت اهلل علی خامنه ای قدرت 
نخواهد داشت. به خصوص در حوزه ی سياست خارجی 
و امني��ت ملی. ام��ا او موكداً ابراز داش��ت كه تجمعات 
خيابانی چش��مگير هفته های گذش��ته احتماالً ماهيت 
س��اختار ق��درت را به نحوی بنيادي��ن دگرگون خواهد 
س��اخت و در واقع اين اتفاق با فش��ار بر رهبر نس��بت 
به پذيرش بيش��تر افكار عموم��ی رخ خواهد داد. ... اگر 
ش��ما پيروز نش��ويد، به اين همه جوان كه در خيابانها 
رقص كنان و لبخند بر لب و شادند، چه خواهيد گفت؟ 
پيام من قباًل به آنها رس��يده است. تغيير از مدتی قبل 
آغاز ش��ده است. تنها بخشی از اين تغيير به پيروزی در 
انتخابات مربوط می ش��ود. بخشهای ديگر ادامه خواهند 
يافت و هيچ عقب گردی در كار نيست.« وی طی بيانيه 
ها و نشست های خبری مكرر بر پيروزی خود تأكيد می 
كند: »ضمن تشكر از حضور پر شور و استقبال گسترده 
ش��ما از انتخابات رياست جمهوری، به اطالع می رساند 
طبق گزارش ها و مس��تندات واصله علی رغم تخلفات و 
كارشكنی های متعدد و نارسايی های گسترده، مستندات 
واصله حاكی از آن اس��ت ك��ه رأی اكثريت قاطع مردم 
متوجه اين خدمت گزارش��ان بوده اس��ت. از مس��وؤالن 
امر می خواهم در ش��مارش آراء نهايت دقت را بنمايند 
و اعالم می كنم در غير اين صورت از همه امكانات قانونی 
ب��رای احقاق حقوق حقه ملت ايران اقدام خواهم كرد.«  
، »بديهی اس��ت و بنا به اطالعات رسيده، برنده قطعی 
اين انتخابات بنده هستم و در اين انتخابات مردم به من 

رأی داده اند و نتايج آن نيز اعالم خواهد شد.« 
بعد از آن در اولين س��اعات بعد از اتمام ساز و كار رأی 
گيری، ميرحسين موسوی طی بيانيه ای مردم را بشارت 
بر پيروزی موج س��بز می دهد و از مس��ئوالن حكومت 
خواهش می كند جلوی شادمانی خودجوش مردمی را 
نگيرند   س��پس بعد از مسّجل ش��دن پيروز انتخابات، 
طی بيانيه هايی ديگر مردم را به باز پس گيری حقشان 
دعوت م��ی نمايد: »تخلفاتي ك��ه در دهمين انتخابات 
رياست ج�م�ه�وري ص�ورت گ�رفته است بسيار جدي 
اس���ت و رن�ج���ش ع�م�ي�ق ش���م�ا ك�ام��اًل به حق 

اس���ت.« 
به م��وازات اوج گيری روند باال رس��انه های بيگانه نيز 
سعی در زمينه سازی آتش تهيه ی اين سناريو را دارند. 
لذا مورخ 88/3/31 آقای حس��ن قش��قاوی س��خنگوی 
وزارت امور خارجه ايران درباره روند اين عمليات ضمن 
تشريح رصد فعاليت های رسانه و دولت مردان بيگانه در 
وزارت امور خارجه؛ عمليات رسانه ای كشورهای بيگانه 
را به چهار مرحله تقس��يم می كن��د. وی مرحله اول و 
دوم را اينگونه تبيين می كند: »مرحله اول، موضع گيري 
مقامات و رس��انه هاي غربي قبل از آغاز تبليغات رسمي 

ج�وان  هم�ه  اي�ن  ب�ه  نش�ويد،  پي�روز  ش�ما  »اگ�ر  تاي�م:  مجل�ه  ب�ا  موس�وی  ی  مصاحب�ه 
چ�ه خواهي�د گف�ت؟ پي�ام م�ن قب�ًا ب�ه آنه�ا رس�يده اس�ت. تغيي�ر از مدت�ی قب�ل آغ�از 
می ش�ود.« مرب�وط  انتخاب�ات  در  پي�روزی  ب�ه  تغيي�ر  اي�ن  از  بخش�ی  تنه�ا  اس�ت.  ش�ده 
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كانديداهاي رياس��ت  جمهوري بود كه مواضع  آنها حول 
تش��كيك در انتخابات و ادع��اي آزاد نبودن انتخابات ها 
در جمه��وري اس��المي ايران ش��كل مي گرفت. مرحله 
دوم موضع گيري ها نيز مربوط به ايام تبليغات رس��مي 
كانديداهاي رياس��ت جمهوري و مناظره هاي تلويزيوني 
بود كه همه آنها ضمن تحسين اين مناظرات و تبليغات، 
اذعان مي كردن��د كه برخالف تصورش��ان انتخابات در 
ايران كاماًل جدي و مناظرات نيز بس��يار جدي است.« 
لذا مرحله س��وم موضع گيري هاي مقامات و رسانه هاي 
غربي را روز رأي گيري يعني از ساعت 8 صبح تا 10، 11 
شب جمعه 22 خرداد عنوان می كند و اضافه می كند : 
»در اين روز، موضع گيري ها با عباراتي همچون انتخابات 
س��الم، امن، مش��اركت فوق الع��اده و ... بود و حتي يك 
گزارش منفي از روز اخذ رأي ارائه نشد.« سپس مرحله 
4 را تش��ويق مردم به آشوب می ش��مارد: »شبكه هاي 
دولتی آمريكايي و انگليس��ِي BBC.VOA كه بودجه 
ی آنه��ا در پارلم��ان های اين كش��ورها تصويب    می 
ش��ود نقش اتاق جنگ و اتاق فرمان آشوب هاي اخير را 

بر عهده دارند.«

برش پنجم: اینک آخرالّزمان
متعاق��ب اعالم نتايج انتخاباتی توس��ط وزارت كش��ور 
جمهوری اسالمی بيانيه ها و اخبار اعتراضی و تشويقی 
به حضور مردم در كف خيابان  ها به ش��ماره می افتند. 
س��پس اين اعتراضات خيابانی است كه به سرعت كليد 
می خورد. حدود س��اعت 16:00 روز ش��نبه مورخ 23 
خرداد س��ال يك هزار  و سيصد و هشتاد و هشت است 
كه گروه هايی در ميادين بزرگ و ش��مالی شهر تهران 
برای اعتراض به تقلب گرد هم آمده اند، بيانيه هايی به 
صورت زيرزمينی توسط افرادی نقاب دار بين رهگذران 
پخش می ش��ود، روی دو طرف اين اوراق نوشته است: 
بيانيه ميرحسين موسوی، بيانيه مهدی كروبی. نيروهای 
امنيتی و ضد ش��ورش ناجا )نيروی انتظامی جمهوری 
اس��المی( برای پراكنده كردن اعتراض��ات پا به عرصه 
ی ناآرام ش��هری می گذارند. ميدان هفت تير، فاطمی، 
وليعصر)عج(، ونك، انقالب و خيابان مطهری، قدس،16 
آذر، كارگر شمالی، آفريقا و بلوارهای ميرداماد و كشاورز 
دستخوش درگيری، تجمع و گردهمايی هايی با شدت 
های مختلف می شود. اوج درگيری ها در تقاطع فاطمی 
رقم می خورد آنجا كه معترضين با حركتی سازماندهی 
ش��ده قصد ورود به وزارت كش��ور را دارند. بعد از عقب 
ران��دن معترضين توس��ط ناجا، س��بز پوش��ان خيابان 
مطهری را دچار درگيری شديد با نيروهای انتظامی به 
همراه تخريب اموال عمومی می كنند. خرده تحركاتی 
به اميد پيوستن چشمه های مردمی در نقاط ديگر شهر 
به وقوع می پيوندد كه همگی قصد رسيدن به نقطه ی 

كانونی برگزاری انتخابات – وزارت كشور  را دارند. 
همزمان نيز دو طيف از مردم در نقاط مختلف با نمادهای 
پرچم ايران و رنگ س��بز له يا عليه نتيجه انتخابات در 
مقابل هم قرار می گيرند و س��عی م��ی كنند از طريق 
مسالمت آميز و شعار سياسی موضوع را خاتمه دهند اما 
گهگاه به خشونت های زود پايان و مختصر می انجامد.

برای تصويرس��ازی اين مقطع، بازخوانی دو طيف 
1-  اقوال  از داده ه��ا الزم ب��ه نظ��ر می رس��د: 
و اعم��ال آق��ای مهن��دس موس��وی ب��ه عن��وان 

2 - حمايت رس��انه ها و  رهب��ر اعتراضات س��بز. 
دولتمردان آمري��كا و اروپا از زورآزماي��ی خيابان��ی.

 1- رفتارشناسی موسوی: 
آقای موس��وی طی بيانيه های سلسله واری می گويد: 
»به تمام طرفداران خود اگر پيروز نش��ويد، چه خواهيد 
گف��ت؟ پيام م��ن قباًل به آنها رس��يده اس��ت. تغيير از 
مدتی قبل آغاز ش��ده است. تنها بخش��ی از اين تغيير 
به پيروزی در انتخابات مربوط می ش��ود. بخشهای ديگر 
ادام��ه خواهند يافت و هيچ عقبگردی در كار نيس��ت.«  
،»كس��اني كه با تخلفات بسيار، نتايج غيرقابل باوري را 
براي انتخابات رياس��ت جمهوري اعالم كردند اينك در 
صدد تثبيت آن نتايج و ش��روع دوره اي جديد از تاريخ 
كشور ما هس��تند.«  ، »مردم ما با شعارهای اهلل اكبر و 
زير س��ايه پرچم سبز اهل بيت )ع( به صورت مسالمت 
آميز احقاق حق خود را می خواهند و احساس می كنند 
به ش��عور آنها بی احترامی شده اس��ت . من نامه ای به 
شورای نگهبان نوشته ام و موارد تخلف را شرح داده ام، 
گر چه اميدوار به شورای نگهبان نيستم. تعداد زيادی از 
اعضای شورای نگهبان در طول انتخابات بی طرفی خود 
را نگه نداشتند و از كانديدای دولتی حمايت كردند.« ، 
»دس��تگيری های گسترده ای كه طی روزهای گذشته 

از فرزندان انقالب انجام گرفته اس��ت نشان دهنده اين 
واقعيت اس��ت كه عامالن تقلب و س��پس بلوا كمترين 
شناختی نس��بت به حقيقت اعتراضات مردمی ندارند.« 

2 - حمایت های غرب: 
پس زمينه ی اين بيانيه س��ازی ه��ا در ايران، حمايت 
هايی در غرب جان می گيرد. باراك اوباما رئيس جمهور 
اياالت متح��ده آمري��كا م��ورخ 88/3/30 در مصاحبه 

با ش��بكه ی »CBS« آمريكا درباره جريانات رياس��ت 
جمهوری ايران می گويد: »آنچه كه شما در ايران شاهد 
آن هس��تيد آن اس��ت كه صد ها هزار نفر از مردم اين 
كش��ور كه بر اين باورند كه صدايشان شنيده نمي شود 
و ب��ه طور مس��المت آميز تظاه��رات مي كنند و در پي 
عدالت هس��تند و جهان شاهد آن است.«، »دولت ايران 
بايد بداند كه جهان نظاره گر اس��ت. ما بر تك تك افراد 
بي گناهي كه جان خود را از دست داده اند، مي گرييم.«، 
»ما از كس��اني ك��ه در پي عدالت از يك راه مس��المت 
آميز هستند پشتيباني مي كنيم و من مي خواهم تكرار 
كنم كه ما در كنار كساني كه متوجه راه حلي مسالمت 
آميز براي اين كش��مكش خواهند بود، مي ايستيم.« دو 
روز بع��د نيز يديعوت آحارونوت م��ورخ 88/4/1 به نقل 

از موش��ه يعالون وزير امور راهبردی رژيم صهيونيستی 
می نويسد: »موسوي و همسرش روح جديدي به آزادي 
بخشيده اند، بنابراين من تكرار مي كنم انقالبي در ايران 
روي خواه��د داد.« در روزهای منته��ی به آغاز تير 88 
نيز اخب��اری مبنی بر اخراج و يا بازداش��ت خبرنگاران 
خارج��ی به اتهام جاسوس��ی و اقدام علي��ه امنيت ملی 
 BBC ايران درج می ش��ود: م��ورخ 88/3/31 خبرنگار
ب��ه اتهام حمايت از آش��وبگران و تحريك افكار عمومي 
از ايران اخراج می ش��ود سپس مورخ 88/4/2 مديركل 
رسانه هاي خارجي وزارت ارشاد خبر بازداشت خبرنگار 
يوناني االصل روزنامه واشنگتن تايمز آمريكا را تائيد می 
كند. اين پس زمينه روز به روز پر رنگ تر می ش��ود تا 
آنجا كه مورخ 88/4/3 يك خبر مهم به س��رعت صفحه 
های خبرگزاری های ايرانی را در می نوردد. اين خبر از 
پايگاه اطالع رس��انی بروكينگز طی يك گزارش مفصل 
از راه ه��ای ايج��اد انقالب مخملين در اي��ران به همراه 
گزينه های نظامی  ديپلماتيك منتشر می شود: »مركز 
س��ابان )مركز تحقيقات پيشرفته ضد تروريسم( وابسته 
به انديش��كده آمريكايي بروكينگز طي گزارش مفصلي 
راهكارهاي الزم براي كودتاي مخملي در ايران و حمايت 
از مخالف��ان نظام را قبل از انتخابات طراحي كرده بود.«  

در روزهای آينده اخباری به س��رعت منتشر می شود و 
فضای امنيتی  رسانه ای را بيشتر سنگين می كند. آقای 
محس��نی اژه ای وزير اطالعات جمهوری اسالمی ايران 
در رابطه با دس��تگيری كاركنان محلی سفارت انگليس 
مورخ 88/4/6 اعالم می دارد كه، »س��فارت انگليس در 
اغتشاش��ات اخير، نقشي بسيار س��نگين داشته است.« 
خبری كه فوندانس��يون اختالل جدی در روابط ايران و 

انگلستان را پی ريزی می كند. سپس سيد اميرحسين 
مهدوی عضو س��تاد مركزی موس��وی و عضو ش��ورای 
مركزی س��ازمان مجاهدين انقالب در نشس��تی خبری 
اعالم  می كند: »كساني كه اين روزها در شبكه صداي 
آمريكا عليه ايران صحبت مي كنند تا 3،4 سال پيش در 
كنار همين گروه هايي كه دور آقاي موسوي را گرفته اند، 
تحت عنوان عضو دفتر تحكيم و يا روزنامه نگار فعاليت 
مي كردند و حتي بي بي س��ي نيز به روش  هوشمندانه 
تر از چند س��ال قبل عضو گيري كرد و اعضاي خود را 
آموزش داد تا اينكه 5 يا 6 ماه قبل از انتخابات، دومين 
شبكه تلويزيوني غير انگليسي خود را كليد بزند كه تمام 
بودجه و خطوطش با دولت انگليس هماهنگ مي شود.« 
همزمان با افزايش ش��مارگان بيانيه های سبز، نفس ها 

تحركاتی در نقاط مختلف شهر به وقوع می پيوندد كه همگی قصد رسيدن به نقطه ی كانونی 
برگزاری انتخابات "وزارت كشور"  را دارند.
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نيز به ش��ماره می افتد. س��يمای جمهوری اسالمی در 
روزهای آينده جزئيات آشوب ها و تخريب اموال عمومی 
را گزارش می دهد. گزارش ها حاكی از شرايط خطرناك 
و وحدت ش��كن بين توده های مردمی است كه گاها با 
دخالت عناصر از پيش تربيت يافته به خش��ونت سخت 
و حتی به تيراندازی اسلحه به دستان منتهی می شود. 
تروريست ها از تجمعات سبز خوانده استفاده می كنند 
و برای خود پوششی امنيتی از معترضين بدون سوءقصد 
م��ی س��ازند. خيلی زود مردم تهران كه 10 س��ال – از 
حادثه 18 تير سال 79  است روی خشونت خيابانی در 
پايتخت را نديده اند در عرض دو و س��ه روز طعم آتش، 
تخريب اموال عمومی، ت��رور مردم بی گناه و صدمه به 

امنيت شخصی شهروندان را دوباره می چشند.
جش��ن مش��اركت مردم در انتخابات ب��ا حضور رئيس 
جمه��ور وق��ت و همراهی كثي��ر م��ردم و راهپيمايی 
وحدت نيز به دعوت شوای هماهنگی تبليغات اسالمی 
ب��ه نيت بازگش��ت اعتراضات غيرقانون��ی و خيابانی به 
شاهراه قانون برگزار می ش��وند اما همزمان اين وقايع، 
تحركات خش��ونت آميز نيز در نقاط موازی شهر توسط 
سبزس��ران شكل می گيرد تا معنای جشن و راهپيمايی 
وحدت دستخوش تشكيك شود. اوج اين درگيری ها در 
ميدان ونك رقم می خورد و به مسدوم شدن تعدادی از 

نيروهای انتظامی و مردم منجر می شود.
حادثه ی كوی دانش��گاه بازس��ازی می ش��ود، تعدادی 
از متديني��ن ش��هيد می ش��وند، تع��دادی از مأمورين 
ناجا ش��هيد می ش��وند، اتوبوس ها س��وزانده می شود، 
شيش��ه های اموال عمومی شكس��ته می شود، اتومبيل 
های شخصی آتش می گيرند و هزاران صحنه ی سخت 
باور ديگ��ر نيز به نمايش در می آين��د. همزمان با اين 
اخبار حضور بعضی سياس��يون ميان اغتشاشگران روی 

خبرگزاری ها تلكس می شود.
خبرهای ناگوار برای مل��ت ايران روی كنتور تاريخ می 
افتد و پيرتر ها را به ياد روزهای ترور و اقدامات مسلّحانه 
س��ازمان منافقين می اندازد. خبرگ��زاری فارس مورخ 
88/3/25 ضمن گزارش��ی مختصر از خس��ارت آشوب 

ها در روز 25 خرداد می نويس��د: »7 دس��تگاه اتوبوس، 
9 دس��تگاه خودرو سواري و 6 دس��تگاه موتورسيكلت 
همچنين چندين شعبه بانك در نقاط مختلف تهران، 2 
پست برق، يك پل عابر پياده و حدود 60 مخزن مكانيزه 
زباله و نيز برخي ساختمان ها دچار آتش سوزي شدند.«، 
مورخ 88/3/30 خبر اقدام تروريستی برای بمب گذاری 

در حرم امام خمينی )ره( پخش می شود و بازتاب های 
فراوانی را در پی خود به همراه می آورد، س��پس اخبار 
حضور سياس��يون در دامن زدن به اغتشاش��ات، شوك 
عصبی جامعه را به راه می اندازد و مردمی كه س��ال ها 
به مسئولين دل بسته بودند دچار سكته ی سياسی می 
ش��وند. مورخ 88/3/31 خبرگ��زاری فارس خبری را در 
اين راس��تا مخابره می كند: »پنج تن از اعضای خانواده 
اكبر هاشمی رفس��نجانی كه در بين آنها فائزه هاشمی 
نيز به چش��م می خورد، شب گذش��ته توسط مأموران 
امنيتی و با حكم قضايی دس��تگير ش��دند. اين گزارش 
می افزايد اين 5 نفر روز گذشته در تجمعات غيرقانونی 
خيابان آزادی در حال تحريك و تش��ويق اغتشاشگران 
بودند.« س��پس پليس اطالع��ات و امنيت تهران بزرگ 
م��ورخ 88/4/2 اطالعيه اي صادر می كند كه با اظهارت 
يك��ی از كانديداهای معت��رض در رابطه با دعوت مردم 
به آرامش و راهپيمايی نرم در تضاد اس��ت: »بر اس��اس 
اطالعات واصله و تحقيقات به عمل آمده، شب گذشته 
اول تير 88، س��اختماني واقع در ميدان 7تير، با مجوز 
قضايي مورد بازرس��ي قرار گرفت كه براي ستاد يكي از 
كانديدها فعاليت داش��ت، در اين مجموعه، ساماندهي 
تجمعات غيرقانوني و تش��ويق به آش��وب و اقدام عليه 
امنيت كش��ور، ايجاد جن��گ رواني و تش��ويش اذهان 
عمومي با تكثير س��ي دي هاي جعلي و تخريبي و تكثير 
نامه جعلي منتسب به وزارت كشور در مورد انتخابات در 
سطح وسيع، اسناد و مدارك ارتباط با رسانه هاي معاند 
و دخالت بيگانگان و طراحي توطئه هاي اخير كشف شد 
كه با توجه به اسناد و مدارك مكشوفه، ساختمان مذكور 
ب��ه مركز فرماندهي جن��گ رواني عليه امنيت كش��ور 
تبديل شده بود.« و تا دو روز بعد اين اخبار فوت، جرح 
و خس��ارت اس��ت كه روح مردم را در تهران می آزارد: 
سردار پاس��دار علي فضلي فرمانده سپاه سيدالشهداي 
اس��تان تهران، م��ورخ 88/4/4 بين خبرن��گاران اعالم 
م��ی كند: »براي خنثي كردن ت��الش عقبه فتنه اي كه 
در خانه هاي تيمي كش��ف ش��د و ارتباطي كه از آنها با 
بيرون مرزها و صهيونيس��ت ها عيان شد، قريب به 300 

نفر از جان بركفان بس��يجي به ش��دت زخمي ش��دند و 
هم اكنون در بيمارس��تان ها در حال مداوا هس��تند و 8 
نفر از بسيجيان قهرمان نيز در اين حادثه تلخ به درجه 
رفيع شهادت نائل شدند.« وی بعد از اعالم خنثی سازی 
خانه های تيمی تأكيد می كند: »شاهد بوديم كه برخي 
از رس��انه هاي بيگانه، مستقيم و غير مستقيم به هدايت 

فرماندهي آشوب ها مي پرداختند.«
سيد اميرحس��ين مهدوي عضو شورای مركزی سازمان 
مجاهدين و نيز عضو س��تاد تبليغاتی موس��وی با اشاره 
به دس��تگيري 3 نفر از اعضاي شوراي مركزي سازمان 
مجاهدين انقالب می گويد: »بازداشت اين افراد به دليل 
قطع روابط ش��بكه هاي خوشه اي جوانان با افراد مذكور 
مانند ت��اج زاده و قطع روابط ميان مديران رس��انه ها و 
متوليان س��ايت هاي دوم خردادي با بهزاد نبوي، به آرام 
ش��دن فضاي كشور بسيار كمك كرد.« )نشست خبری 

مهدوی به نقل از فارس 88/4/6(
خشونت در تهران دقيقه به دقيقه اوج می گيرد تا آمپر 

دما نما به نقطه ی نهايی برسد. 

برش ششم: خبر آمد، خبری در راه است
حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
برای خاتمه دادن به تنش های سياسی  اجتماعی ايران 
ب��ه ويژه پايتخت، قصد نم��از جمعه ی تهران می كنند. 
نماز جمعه مورخ 29 خرداد 88 توس��ط ايشان خوانده 
می ش��ود و رهبری س��عی م��ی كنند در خ��الل ايراد  
خطبه ها مردم و سياس��يون را از دو طرف مناقش��ه به 
برادری، آرامش و بازگش��ت به قان��ون دعوت كنند. لذا 
مردم و سياس��يون مختلف در ج��واب دعوت امام امت، 
لبي��ك های متفاوتی نثار می كنند كه بعضا رو در روی 

هم هستند:
 1 - به موزات رس��يدن منحنی آش��وب ها و تشكيك 
انتخابات ب��ه نقطه ی عطف، ش��ورای نگهبان و وزارت 
كش��ور جمهوری اس��المی به عنوان ناظر و پش��تيبان 
انتخابات س��عی می كنند از حيثي��ت برگزار  كنندگان 
انتخابات – مردم متشكل از معتمدين محلی، فرهنگيان 
و ناظ��ران نامزدها   دفاع كنند و نقطه ی عطف منحنی 
آش��وب   تشكيك را به نقطه ی ماكزيمم مبدل سازند. 
لذا مورخ 88/3/31 تعدادی از اعضای شورای نگهبان در 
قم با مراجع تقلي��د آيات عظام صافی گلپايگانی،مكارم 
ش��يرازی و جوادی آملی ديدار می كنند. در اثنای اين 
ديدار گزارش رسيدگی به اعتراضات نامزدها قرائت می 
ش��ود و اطمينان داده می ش��ود كه رس��يدگي شوراي 
نگهبان به صورت كامل و جامع انجام خواهد ش��د. روز 
بعد جانشين ستاد انتخابات كشور اظهار می دارد: ستاد 
انتخابات كشور براي اولين بار در دهمين دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري تعداد آراي هر كدام از نامزدها را به 
تفكيك صندوق به صندوق منتش��ر ك��رد. فردای اين 
خب��ر خبری ديگر در ادامه می آيد: رهبر معظم انقالب 
اس��المی، پيرو نامه ی دبير ش��ورای نگهب��ان مبنی بر 
افزاي��ش مهلت بازنگ��ری بر انتخابات؛ با اين خواس��ته 
موافق��ت می كنن��د، بدين ترتيب مهلت رس��يدگی به 

ب�ر  مبن�ي  را  خ�ود  تقاض�اي  اي  نام�ه  ط�ي  ام�روز  »اينجان�ب  موس�وی:  مهن�دس 
تنه�ا  را  كار  اي�ن  و  ك�ردم  ارائ�ه  نگهب�ان  ش�وراي  ب�ه  اخي�ر  انتخاب�ات  نتاي�ج  ابط�ال 
دان�م.« م�ي  دول�ت  از  م�ردم  حماي�ت  و  عموم�ي  اعتم�اد  بازگش�ت  ب�راي  ح�ل  راه 



131 [ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]

ش��كايات نامزدها 5 روز افزايش می يابد. س��پس مورخ 
88/4/6 عباسعلی كدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان 
از تش��كيل هيئتی ويژه برای تهي��ه گزارش از وضعيت 
انتخابات دهم خبر می دهد ضمن اينكه به بازش��ماري 
اتفاق��ي 10درصد آراء صندوق ه��اي اخذ رأي با دعوت 

رسانه ها و در حضور خبرنگاران تأكيد می كند.
 2 - پا به پای انتشار اين اخبار، اخباری ديگر روی دوم 
سكه را به نمايش می گذارند: مورخ 88/3/30 خبر عدم 
حضور ميرحسين موس��وی و مهدی كروبی در شورای 
نگهبان برای رس��يدگی به ش��كايات و ارائه مستندات 
تقل��ب در فض��ای افكار عمومی ايران م��ی پيچد، آقای 
موس��وی طی نامه ای خطاب به ش��ورای نگهبان اعالم 
می كند: »پيرو ده ها مكاتبه ستاد انتخاباتی اينجانب با 
آن شورا داير بر تخلفات صريح انتخاباتی عوامل اجرايی 
وزارت كش��ور و نيز يك��ی از نامزدها كه قطعاً در نتيجه 
انتخابات 22 خرداد ماه مؤثر بوده است و ذياًل به مواردی 
از آنها اش��اره می شود، عدم صحت انتخابات محرز است 
و رس��يدگی و ابطال آن درخواست می گردد.« و سپس 
بيانيه پش��ت بيانيه فض��ای افكار عمومی اي��ران را در 
می نوردد: » اينجانب ام��روز طي نامه اي تقاضاي خود 
را مبني بر ابطال نتايج انتخابات اخير به شوراي نگهبان 
ارائه كردم و اين كار را تنها راه حل براي بازگشت اعتماد 

عمومي و حمايت مردم از دولت مي دانم.« 
سپس مهندس موس��وی طی بيانيه ای می نويسد:» از 
ما خواسته مي ش��ود كه در اين شرايط شكايت خود را 
از طريق ش��وراي نگهبان پيگيري كني��م، حال آن كه 
اي��ن ش��ورا در عملكرد خود چه قبل، چ��ه حين و چه 
بعد از انتخابات عدم بي طرفي خود را به اثبات رس��انده 
اس��ت و نخس��تين اصل در هر داوري رعايت بي طرفي 
اس��ت.« ، »اگر اين حس��ن ظن و اعتماد مردم از طريق 
صيانت از آراي آنها پاس��خ داده نش��ود و يا آنها نتوانند 
براي دفاع از حقوقش��ان به نحوي مدني و آرام واكنش 
نشان دهند مس��يرهاي خطرناكي در پيش خواهد بود 
كه مس��ئوليت قرار گرفتن در آنها بر عهده كساني است 
كه رفتارهاي مسالمت آميز را تحمل نمي كنند.« ، » اگر 
حجم عظيم تقل��ب و جابه جايي آرا، كه آتش به خرمن 
اعتماد مردم زده است، خود دليل و شاهد فقدان تقلب 
معرفي ش��ود، جمهوريت نظام به مسلخ كشيده خواهد 
شد و عمال ايده ناسازگاري اسالم و جمهوريت به اثبات 
مي رسد.« ، » اكنون مقامات كشور با صحه گذاشتن بر 
آنچه در انتخابات گذشت مسئوليت آن را پذيرفته اند و 
برای نتايج هرگونه تحقيق و رسيدگی بعدی حد تعيين 
كرده ان��د، به صورتی كه اين رس��يدگي ها موجب ابطال 
انتخابات نش��ود و نتايج آن را تغيير نده��د ...« ،»ما به 
دست اندركاران توصيه مي كنيم براي برقراري آرامش 
در خيابان ها مطابق اصل 27 قانون اساسي امكان تجمع 
هاي مس��المت آميز را نه تنها فراهم كنند، بلكه چنين 
گردهمايي هايي را تش��ويق كنند و صدا و س��يما را از 
قيد بدگويي ها و يك طرفه عمل كردن ها رها س��ازند. 
بگذارن��د صداها قبل از آن كه به فرياد تبديل ش��ود به 
صورت اس��تدالل و مجادله احسن در اين رسانه جاري، 

تصحيح و تعديل گردد.« 
بع��د از برگ��زاری نماز جمعه ی ته��ران و در حاليكه 
مردم همه چيز را تمام ش��ده و رو به آرامش ارزيابی 
می كنند طی يك حركت س��امان يافته و در سالگرد 

خروج منافقين به منظور درگيری مس��لحانه با مردم، 
افرادی به نام ميرحس��ين موس��وی و با شعارهايی در 
حمايت از وی با دس��ت بند و س��ربند س��بز توس��ط 
مجمع روحانيون مبارز به برگزاری راهپيمايی در روز 
شنبه مورخ 30 خرداد به مقصد ميدان آزادی دعوت 
می ش��وند. سپس در ساعت 14:03 يعنی تنها حدود 
3 س��اعت قبل از قرار قبلی، خب��ر تكذيب راهپيمايی 
توسط مجمع روحانيون صادر می شود اما گروه هايی 
از م��ردم خيابان ه��ای منتهی به ميدان آزادی را می 
پيماين��د تا در غروب روز ش��نبه، تهران دس��تخوش 
س��نگين ترين خش��ونت ها در ربع قرن اخير ش��ود: 

آتش زدن مس��جد لوالگر، آت��ش زدن يكی از نواحی 
نيروی مقاومت بس��يج و درگيری مسلحانه با حافظان 
امني��ت، ش��هادت چند ت��ن از هموطنان، ش��هادت 
تع��دادی از مأم��وران ناج��ا، تخريب گس��ترده اموال 
عمومی، آتش زدن اتوبوس های شركت واحد و اموال 
ش��خصی و ايجاد رعب و وحشت در دل مردم. در اين 
راس��تا اخبار ت��كان دهنده ای درج می ش��ود: مورخ 

88/3/30 در پی اغتشاش��ات سازماندهی شده از قبل 
نم��از جمعه تهران در منطقه 11، 22 بانك خصوصي 
و دولت��ي و همچني��ن تع��داد بس��ياري از  مغازه ها  و 
مراكز خدماتي توس��ط آش��وبگران تخريب می شوند 
و    6 نفر كش��ته و 10 نفر ديگر نيز مجروح می شوند  
در ادام��ه نيز تعداد زي��ادی از اماكن تجاری و رفاهی 
بخ��ش خصوصی و تعدادی اتوبوس به آتش كش��يده 
می ش��وند.  اما آنچه همه را بيش��تر از اينها بهت زده 

می كند خبر س��ازماندهی اغتشاشات توسط سازمان 
مجاهدين خلق اس��ت لذا مورخ 88/3/31 خبرگزاری 
فارس طی خبری می نويس��د: »در جريان اغتشاشات 
ديش��ب تهران تعدادي از عوامل مرتب��ط با گروهك 
تروريس��تي منافقين همراه با مقادير معتنابهي سالح 
گرم بازداشت ش��ده اند.« يك تن از منافقين دستگير 
ش��ده نيز طی اعترافاتی می گويد: »من 3 ماه در مقر 
اش��رف � مقر گروهك منافقين در عراق � بودم و در 
آنجا آموزش هايي مانند اس��تفاده از سالح، آتش زدن 
اتوبوس و حمله به پايگاه ها را ديدم.«  س��ردار رادان 
در راس��تای جن��گ ه��ای خيابان��ی روز 30 خرداد 

می گويد: »حضور عوامل تروريس��تي و اس��تفاده آنها 
از م��واد منفجره و س��الح گرم در آش��وب هاي ديروز 
خيابان انقالب � آزادي محس��وس بود به گونه اي كه 
متاس��فانه در آش��وب هاي منجر به درگيري، 10 نفر 
از هموطنانمان كش��ته و بي��ش از 100 نفر مجروح و 
مصدوم ش��دند.«  روز بعد نيز خبر اخراج دبير دوم و 
سوم سفارت انگليس به خاطر رفتار غيرمتعارف تأييد 

می ش��ود تا بار ديگر ش��واهدی از دخالت مستقيم و 
عملياتی بيگانگان در آش��وب های ته��ران به صفحه 

تاري��خ     نق��ش  بن��دد.
ب�رش ما قبل آخر: وقتی تأیيد صاحيت ش�ورای 

نگهبان به کام مردان سياست شيرین می آید
م��ورخ 88/2/30، 4 نامزد رياس��ت جمه��وری از بين 
475 ثب��ت نام كننده به عن��وان كانديداهای انتخابات 
ده��م رياس��ت جمه��وری توس��ط ش��ورای نگهب��ان 

مهندس موسوی: »شورای نگهبان سرانجام نتايج دهمين دورة انتخابات رياست جمهوری را تاييد كرد. 
... از اين پس ما دولتی خواهيم داشت كه از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترين شرايط به سر می برد.«




