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جمه��وری اس��المی ايران تأييد صالحيت می ش��وند. 
محمود احمدی نژاد، مهدی كروبی، محس��ن رضايی و 
ميرحس��ين موسوی 4 نفری هستند كه رئيس جمهور 
دهم ايران يك نفر از آنها خواهد بود. رقابت رسما آغاز 
می شود و چهار ژنرال پا به عرصه ی وزن كشی مردم 
م��ی گذارند تا با حضور اين چهار نفر، مذاق سياس��ی 
و آرم��ان های مردم ايران برای چهار س��ال ديگر معنا 

شود.
برش هفتم: وقتی تأیيد رأی م�ردم به کام لژیونِر 

سبز، سخت تلخ می آید
روز دوش��نبه م��ورخ 8 تي��ر 88 آي��ت ا... جنتی طی 
نامه ای به وزارت كش��ور، آراء مردم مبنی بر رأی 24 
ميليون��ی به محمود احمدی ن��ژاد را تأييد می كند و 
رسما پرونده ی انتخابات دهم رياست جمهوری ايران 

بسته می شود.
ام��ا اي��ن خب��ر ك��ه تمام��ی صفح��ات مطبوعاتی، 
خبرگزاری ها و رس��انه ه��ای تصويری را به مالكيت 
خ��ود درآورد ب��رای بعضی واژه ی »پاي��ان« ترجمه 
نش��د: »همان گون��ه ك��ه انتظ��ار می رفت ش��ورای 
نگهب��ان، پس از نمايش هايی ك��ه توجه هيچ كس را 
جلب نكرد، و با چش��م بس��تن بر روی انبوه تقلب ها 
و تخلف های صورت گرفته، س��رانجام نتايج دهمين 
دورة انتخابات رياس��ت جمهوری را تاييد كرد.«، »از 
اين پس ما دولتی خواهيم داشت كه از نظر ارتباط با 
ملت در ناگوارترين ش��رايط به سر می برد و اكثريتی 
از جامع��ه، ك��ه اينجانب ني��ز يكی از آنان هس��تم، 
مش��روعيت سياس��ی آن را نمی پذيرد.«، »خطر در 
پيش اس��ت. نظامی كه به مدت سی س��ال به اعتماد 
مردم متكی بود نمی تواند يك ش��به قوای امنيتی را 
جايگزين اي��ن نقطه اتكا كن��د.«، »فرزندان انقالب 
را از زندان ه��ا آزاد كني��د. حب��س آنان ج��ز تغذيه 
غري��زه فرافكنی در وجود خود ش��ما فايده ای ندارد. 
مردم چگون��ه می توانند به حكومتی اعتماد كنند كه 
دوس��تان و همكاران و فرزندان��ش را به صرف توهم 
در بند می كند؟«، »مس��ئوليت تاريخی ماست كه به 
اعتراض خود ادامه دهيم و از تالش برای اس��تيفای 
حقوق مردم دس��ت بر نداريم.«، »ب��ه ياد آوريم كه 
ملت ما در انقالب اس��المی به دليل عدم انعطاف در 
قبال خواس��ته های به حقش، كه از زبان امام راحل 
بيان می ش��د، مجب��ور به ساختارش��كنی گرديد.  به 
همه نهاده��ای تصميم گير در نظ��ام توصيه می كنم 
كه چون ش��ورای نگهبان عم��ل نكنند و مجاری  را 
ب��رای اصالح اش��تباهات باز بگذارند، زيرا كه بس��ته 
ش��دن اين راه، تهدي��د ساختارش��كنی را به عنوان 
تنه��ا بديل مطرح خواهد كرد ...«، »ما در برهه ای و 
گريوه ای از تاريخ كش��ور خود قرار داريم كه راه حل 
بس��ياری از مشكالت  ما قانون اس��ت. درست است! 
قانون هميش��ه بی عيب نيس��ت. درست است! قانون 
عرف��ی ق��راردادی اجتماعی اس��ت ...«، »ب��ه قانون 
بازگرديم؛ به قانون اساس��ی، اي��ن بزرگترين ميثاق 
مل��ت. ب��ه قوانينی كه خ��ود وضع كرده اي��م پايبند 
بماني��م و آنها را اج��را كنيم. بدون اين كار س��نگ 

روی س��نگ بند نخواهد ماند.« 
***

اس�تراتژی لک لک ها
ده�م انتخاب�ات  مختص�ات  از  راهب�ردی  تحلي�ل 

انتخابات دهم ریاس�ت جمهوری در ایران، ابعاد قابل بررسی بی شماری داشت که هر کدام در 
ج�ای خود قابل تأمل هس�تند. در این بين تبعات امنيتی ای�ن انتخابات که حاصل جنگ روانی 
گس�ترده ی داخلی و خارجی مخصوصًا از طریق رسانه های معاند بود شاید تا مدتها در اذهان 
م�ردم مان�دگار و برای آنه�ا خاطره ای تلخ به حس�اب آید که البته اهمي�ت قدردانی از نعمت 
امني�ت را نيز به همگان گوش�زد  می نماید. ناامن�ی های به وجود آمده پس از انتخابات با تمام 
حاش�يه هایش و با وجود تلخی ها ی بس�يار، قطعًا ریش�ه در مس�ائل پيچيده ای دارد که باید 
مورد بررس�ی و تحليل قرار گيرد. از همين رو به س�راغ یکی از کارشناس�ان و از اعضاء هيئت 
علمی دانش�گاه امام حس�ين عليه السام رفتيم تا مقداری از زوایای تو در توی این حوادث را 
روش�ن نمایيم. س�ردار حياتی با تمام گرفتاری ها و مشغله های کاری به گرمی پذیرای جمع ما 
بودن�د. با همان خصوصياتی که از رزمندگان قدیمی جنگ س�راغ داری�م، مخلص و با صفا. در 

زیر حاصل این نشس�ت دوس�تانه را ماحظه می فرمایيد:  

  س�عيد محمدی

 : سوال این است که چرا مير حسين موسوی با آن همه سوابق به این نقطه رسيده است؟ 
انقالبی بودن مهم نيس��ت. انقالبی ماندن مهم اس��ت. هميش��ه بايد وضع فعلی افراد مدنظر باش��د. آقای 
مهندس موس��وی فردی انقالبی و واليت مدار بود، نخس��ت وزير 8 سال دفاع مقدس بود و در طول دفاع 
مقدس زحمات زيادی كش��يد. البته مديريت آن زمان عاش��ورايی بود، به علت وج��ود تهاجم بی رحمانه 
ح��زب بعث عراق و پش��تيبانی بی دريغ ابرقدرت ها، تمامی اقش��ارمختلف م��ردم را ايثارگرانه به ميدان 
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آورده بود و نفس مس��يحايی ام��ام امت و ياران با 
وفاي��ش ب��ه خوبی هرچ��ه تمام تر جن��گ را اداره 
م��ی كرد. هرچند كه آقای موس��وی بارها در طول 
دفاع مق��دس باعث رنجش حض��رت امام و رئيس 
جمه��ور وقت )مق��ام معظم رهبری( ش��د البته به 
نظر می رس��د ظرفيت ايشان در مقابله با مشكالت 
و مصائب ناش��ی از انقالب و جنگ كافی نبود و به 
همين خاطر پس از آن دوران، 20 س��ال از صحنه 

سياس��ت دور بود. 
ت��ا اينكه در دهمي��ن انتخابات رياس��ت جمهوری 
شركت كردند و زمينه سازی های به وجود آمده از 
چند ماه قبل از انتخابات باعث گرديد تا س��ناريوی 
از پيش طراحی ش��ده اجرا ش��ود و با زرنگی آقای 
خاتمی و خارج ش��دن ظاهری از صحنه انتخابات، 
آقای موس��وی نقش اول اين سناريو را با پشتيبانی 
مطلق دش��منان انق��الب به عه��ده بگيرد و آبروی 
30 س��اله نظام مق��دس جمهوری اس��المی را كه 
برای هميش��ه تيری اس��ت در دل استكبار، خدشه 
دار نماي��د و دل خانواده ش��هدا و جانب��ازان را به 
درد آورد. ب��ه طور مث��ال وقتی ايش��ان كانديدای 
رياس��ت جمهوری شد، آقای عزت ا... سحابی اعالم 
نم��ود كه آقای موس��وی زود قهر م��ی كند و اين 
خصل��ت می تواند اجرای خواس��ته ه��ای ما را در 
پی داشته باش��د. عصبانيت ايشان در طول مناظره 
های تلويزيونی به خوبی مش��هود ب��ود و همچنين 
زياده خواه��ی ايش��ان در طول انتخاب��ات و قانون 
ش��كنی از س��وی ايش��ان حكايت از يك مهندس 
موسوی ديگری دارد كه ظاهر انقالبی اش با درون 

متالطم اش بس��يار متفاوت اس��ت.
اگ��ر فردی والي��ت مدار، قان��ون م��دار، انقالبی و 
دلس��وز مردم باش��د، به خواس��ت والي��ت و قانون 
و م��ردم سرتس��ليم فرود م��ی آورد و آبروی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی را بر تمامی خواسته های 
ناحق خ��ود و گروهش ارجح می دان��د، بايد گفت 
كه انقالبی مان��دن و فريب ظواهر دنيا را نخوردن، 
كار س��ختی است كه از عهده هر كسی بر نمی آيد: 
حب الدني��ا رأس كل خطيئه. نمونه چنين افرادی 
در تاريخ اس��الم و بعد از آن و در تاريخ 30 س��اله 
انقالب اس��المی كم نيس��ت و اين اف��راد از عاقبت 

بخيری دور هس��تند.

 : چه ش�د، که این اتفاقات تلخ رقم خورد؟
زمانی ك��ه موضوعی از پيش برنامه ريزی ش��ود و 
ه��دف مش��خصی را دنبال كند و ن��ام آن را تغيير 
بگذارن��د، قطع��اً عواقبی را به دنب��ال دارد. مورخه 
88/3/21 در مصاحبه موس��وی با مجله تايم چنين 
آم��ده: » تجمع��ات خيابانی چش��مگير هفته های 
گذش��ته احتماالً ماهيت ساختار قدرت را به نحوی 
بنيادي��ن دگرگ��ون خواهد س��اخت و در واقع اين 
اتف��اق با فش��ار بر رهبر نس��بت به پذي��رش افكار 

عمومی رخ خواهد داد«. خبرنگاری می پرس��د: 
» اگ��ر انتخابات را ببازيد آن وقت چه می ش��ود؟ 
آقای موس��وی پاس��خ می دهد: »تغيي��ر از مدتی 
قبل آغاز ش��ده. تنها بخش��ی از آن به پيروزی در 

انتخابات مربوط می ش��ود و بخش های ديگر ادامه 
خواهن��د يافت و هي��چ عقبگ��ردی در كار نخواهد 
بود«.همچني��ن ايش��ان در بيانيه ه��ای غيرقانونی 
خود به تحري��ك افكار عموم��ی پرداخته و تمامی 

مقدس��ات نظام را مورد تهاجم قرار می دهد.
آنها اس��تراتژی برد  برد را اتخاذ كرده بودند. يعنی 
چنانچ��ه در انتخابات پيروز ش��دند، هنجارش��كنی 
كنند و در خيابان ها به رقص و پای كوبی بپردازند 
و چنانچه شكس��ت خوردند ب��ه خيابان ها بيايند و 
جلوی مراكزی مثل وزارت كش��ور، صدا و س��يما و 
... تجم��ع كنند و به خرابكاری بپردازند. بايد گفت 
اين اتفاقات تلخ در دس��تور كار آنها گنجانده شده 
ب��ود. تبليغات سرس��ام آور و ويژگی های ش��خص 
مهندس موس��وی می تواند جامعه را دچار التهاب 

سياس��ی كند و »نقش��ه تغيير« را عملی نمايد.
پي��روز انتخاب��ات، مقدم��ه فتح س��نگر به س��نگر 
خاكريزه��ای حكوم��ت و تغيير س��اختار و ماهيت 
ق��درت و نظ��ام را دنب��ال م��ی ك��رد و در صورت 
شكس��ت در انتخابات كه از ماه ه��ا قبل برای آنها 
مس��جل بود فاز دوم عمليات يعنی »تغيير« شروع 
می ش��د مانند اس��تفاده از احساس��ات هواداران، 
اردوكش��ی های خيابانی، ايجاد آشوب و بلوا، سلب 
آس��ايش جامعه و نهايتاً وادار كردن نظام به تسليم 
در مقابل خواس��ته های خود. اين است كه حوادث 
ناگوار و تلخی ش��كل گرفت كه مسبب تمامی آنها 
شخص ميرحسين موس��وی می باشد و می بايست 
در دادگاه انق��الب ب��ه محاكم��ه كش��يده ش��ود و 
جوابگ��وی خون های ريخته ش��ده و تخريب اموال 
عموم��ی و ... باش��د. البته در دو مرحل��ه انتخابات 
يعن��ی قبل از انتخاب��ات و پ��س از انتخابات نبايد 
از نقش پش��تيبانی های ص��ورت گرفته غافل بود. 
85درصد پش��تيبانی از ستادهای مهندس موسوی 
توس��ط اعضای ح��زب كارگزاران س��ازندگی انجام 

می ش��د.

 : آی�ا قرائ�ن و ش�واهدی وج�ود دارد ک�ه 
گوی�ای یک س�ناریوی از پيش طراحی ش�ده 

باش�د؟
بله از اواخر س��ال 87 قرائن و ش��واهدی ديده می 
ش��د كه نشان دهنده يك س��ناريو از پيش طراحی 
ش��ده توس��ط مجريانی مجرب اس��ت. آقای دانيل 
كانينگ��ر از كارشناس��ان س��ازمان س��يا و مع��اون 
مديريت برنامه های »خانه آزادی« پيشنهاد كميته 
صيان��ت از آرا را ارائه می ده��د و دفتری با همين 
نام در ايران تش��كيل می شود. يك مركز ارتباطات 
رس��انه ای توسط سازمان سيا در  دبی تأسيس می 
ش��ود و تردد پرتع��داد و معن��ی دار صحنه گردان 
ه��ای جريان اصالح��ات به اين دفت��ر و آموزش و 
هداي��ت ب��رای انتخ��اب رن��گ و مش��خص كردن 
تجمع��ات خود و اس��تفاده از S.M.S و اينترنت و 
ماهواره توس��ط يك كارشناس ارش��د سازمان سيا 

ب��رای آنها انجام می ش��ود. اي��ن تاكتيك ها تحت 
عنوان »جنگ س��ايبری« به آنها آموزش داده شده 

و دقيقاً در انتخابات به كار گرفته می ش��ود:
-  راه اندازی شبكه خبری فارسی زبان B.B.C چند 

ماه قبل از انتخابات
-  اع��زام تع��داد 85 نفر خبرنگار فقط از كش��ورهای 

آمريكا و انگليس به ايران
-  موضع گيری صريح اوباما، كلينتون، س��اركوزی، 
كوش��نر، م��ركل، نتانياهو، ش��يمون پ��رز، براون و 
برلوس��كنی بر علي��ه نظام جمهوری اس��المی و به 

طرفداری آقای موس��وی
-  موضع گيری جريانات ضدانقالب خارج از كشور 

و بيان مش��تركات خود با مهندس موس��وی
-  اعت��راف كمك 400 ميلي��ون دالری آمريكا به 

پروژه آش��وب
تمام��ی موارد ف��وق قرائن و ش��واهدی هس��تند كه 
سناريوی ازپيش طراحی شده را به اثبات می رساند.

 : این همه القائات و ایجاد عمليات روانی با 
چ�ه منظ�وری      ص�ورت م�ی گرف�ت؟

القائ��ات و اجرای عمليات روانی برای زير س��ئوال 
ب��ردن س��المت انتخابات ص��ورت گرف��ت و بهره 

ب��رداری از آن دو ه��دف را دنب��ال م��ی ك��رد:
1 - س��رپوش نهادن بر بی اعتمادی مردم نس��بت به 

جبهه خودی)اصالح طلبان(
2 - زمين��ه چينی و فضاس��ازی برای اج��رای پروژه 

انقالب مخملی
ابراز ترديد درباره س��المت انتخابات ابتدا توس��ط 
راديوهای بيگانه و برخی از محافل غربی طرح شد 
و سپس ش��ماری از مدعيان داخلی در مصاحبه ها 
و س��خنرانی ه��ای خود به آن اش��اره كردند. البته 
ترديد در س��المت انتخاباتی ك��ه هنوز چند ماه به 
زم��ان برگزاری آن مانده بود ب��ه وضوح حكايت از 
آن داش��ت كه مدعيان تغيير، پيشاپيش از شكست 

قطعی خود باخبر هس��تند.

ب��ه عن��وان نمونه خانم آقای ت��اج زاده، 6 ماه قبل 
از انتخاب��ات اعالم می كند كه هي��چ انتخاباتی در 
ايران س��الم برگزار نش��ده اس��ت. از اينگونه اظهار 
نظرها قب��ل از انتخابات زياد ديده می ش��د كه از 
يك پيوس��تگی خاصی برخ��وردار بودند. همين جو 
س��ازی ها با ش��دت بيش��تر در محافل استكباری 
طرح و به وس��يله رس��انه های اس��تكباری، تمامی 
اف��كار انقالبي��ون و م��ردم جهان و خاص��ه منطقه 
را بم��ب ب��اران خبری می ك��رد. به عن��وان نمونه 

می توان ب��ه چن��د روزنام��ه مع��روف اكتف��ا ك��رد.
  روزنام��ه آمريكاي��ی لس آنجلس تايم��ز، صريحاً بر 
شكل گيری ائتالفی عليه احمدی نژاد تأكيد می كند 
و می نويسد: »اصالح طلبان و حتی محافظه كاران به 
گرد هم جمع شده اند و جبهه ای را تشكيل داده اند 

تا در انتخابات بر احمدی نژاد غلبه پيدا كنند.«
  روزنام��ه الحيات چاپ لندن ك��ه دارای موضعی 

وقتی آقای موسوی كانديدای رياست جمهوری شد، آقای عزت ا... سحابی اعام نمود كه آقای 
موسوی زود قهر می كند و اين خصلت می تواند اجرای خواسته های ما را در پی داشته باشد.
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ض��د  ايرانی و مرتب��ط با البی های صهيونيس��تی 
اس��ت چنين اظهار نظر می كن��د: »رئيس جمهور 
آينده ايران هركس كه باش��د بهتر از احمدی نژاد 

خواهد بود«.
-  مجله آمريكايی نيوزويك نيز ميرحسين موسوی 

را رأی آورتري��ن كانديدای ايران معرفی می كن��د.
اين القائات با حجم بس��يار بااليش نتوانست مردم 
بصي��ر، مؤم��ن و واليت��ی را تحت تأثي��ر خود قرار 
دهد، زيرا مردم ما 30 س��ال است در حال مبارزه 
هس��تند و آگاهی كامل به شيوه های دشمن دارند 

و از برك��ت رهبری مكتبی، انقالب��ی، مدير و مدبر 
برخوردار هس��تند كه آنها را بيمه كرده اس��ت.

 : با ط�رح کميته به اصط�اح صيانت از آرا 
قصد داش�تند چه مقاصدی را دنبال کنند؟

همانطورك��ه گفتم كميت��ه صيانت از آرا با طراحی 
آمريكايی ه��ا صورت گرفت. آنها قصد داش��تند با 

ط��رح اين كميته موارد ذيل را القا و اجرا نماين��د:
-  ط��رح كميت��ه صيان��ت از آرا، يك ن��وع القاء به 
وج��ود می آورد: همه س��ئوال می كنند چه ش��ده 
تا قرار اس��ت كميته صيانت از آرا تش��كيل دهند. 
آي��ا در سيس��تم رأی گيری مش��كلی ايجاد ش��ده 
اس��ت؟ آيا شورای نگهبان، وزارت كشور و ... دچار 
مش��كلی ش��ده اند؟ چ��ه اتفاق��ی رخ داده كه اين 
انتخاب��ات را از ديگر انتخابات متمايز می كند. اين 
خ��ود ايجاد زمين��ه می نمايد ت��ا آمادگی اوليه در 
ذه��ن مردم ب��ه وجود آورد. زمينه كه آماده ش��د، 
خواهن��د گفت كه قرار اس��ت تقل��ب صورت گيرد. 
در انتخابات گذش��ته هم تقلب ش��ده اس��ت. حتی 

در رأی گيری نظام جمهوری اس��المی در روزهای 
اول انقالب با 98/5درصد تقلب ش��ده اس��ت. اين 
اراجيف صرف��اً به خاطر از مقبوليت و مش��روعيت 
انداختن نظام مقدس جمهوری اس��المی اس��ت تا 
بتوانند مراحل بعدی پروژه وابس��ته به خارج خود 
را پي��اده نماين��د. پس مرحله اول تش��كيل كميته 
صيان��ت از آرا به عنوان ي��ك كانونی كه جای همه 

چيز را در نظام جمهوری اسالمی بگيرد. هم قانون 
باشد، هم دادگاه باش��د، هم شورای نگهبان باشد، 
هم وزارت كشور باش��د و هم مركز پخش شايعات 
علي��ه نظام جمهوری اس��المی و ضابط جاری آن و 
باي��د در يك جمله گفت ك��ه كميته صيانت از آرا 

يعنی يك كانون براندازی برای نظام اس��ت.

 : درخصوص کميت�ه ایکس »X« و عملکرد 
آن و اینک�ه چ�ه تأثي�ری در رون�د انتخاباتی 

داش�ت، توضيحاتی بفرمایيد.

كميت��ه ايك��س يعن��ی كميته مخف��ی و پنهان كه 
در پش��ت پرده تمام��ی عمليات ه��ای روانی را بر 
عهده دارد و اعضای تش��كيل دهن��ده آن عبارتند 
از آقايان: س��عيد حجاريان، به��زاد نبوی، تاج زاده 
و امي��ن زاده ك��ه طراحی و هداي��ت عمليات های 
خيابان��ی را ت��ا ش��ب قب��ل از انتخابات ب��ه عهده 
داش��تند ك��ه برنامه های آنها را می توان به ش��رح 

زي��ر بي��ان ك��رد:
1 - حضور دختران و پس��ران با قيافه های تقليدی 
از هنرپيشگان غربی در س��تادهای انتخاباتی آقای 
موس��وی با هنجارش��كنی های جامعه مثل حجاب 
و نامح��دود بودن تعام��الت بين آنه��ا. اين كار به 
منظ��ور جذب ني��رو انجام م��ی گرفت. )تش��كيل 

س��تاد هايی بر مبنای ش��هوت(
2 - ارس��ال پيامك )S.M.S( عليه آقای موسوی و 
ايج��اد يك فضای كاذب در ذهن م��ردم به منظور 
مطرح كردن ايش��ان در جامعه و جبران 20 س��ال 
ع��دم حضورش��ان در صحن��ه سياس��ی و يك نوع 
مظل��وم نمايی ب��رای او تا در بين م��ردم جذابيتی 

به وجود آيد.
3 - تعيي��ن تيم های ويژه و مخفی برای تعرض به 
س��تادهای انتخاباتی آقای موسوی و اعالم گسترده 
آن بين م��ردم از طريق روزنامه، ماهواره، اينترنت، 
CD و ... ب��ه منظور ايجاد فضای كاذب عليه رقيب 

و نظ��ام و غيرمنطق��ی جل��وه دادن آنه��ا.
4 - توصي��ه ب��ه قطع كردن س��يم بلندگو در حين 

مراسم سخنرانی و استفاده از بلندگوی دستی و ... 
ب��ه منظور ايجاد فضايی كاذب عليه نظام جمهوری 

اس��المی  .
5 - پخش گس��ترده عكس های خانم زهرا رهنورد 
در جامع��ه به منظور بی معرفت نش��ان دادن طيف 

مقا     ب��ل.
6 - اع��زام دختران جوان به دانش��گاه ها و جذب 
حداق��ل 10 نفر رأی دهنده ب��ه طرفداری از آقای 

موسوی
7 - برگزاری مجالس رقص و پايكوبی دختر و پسر 
تح��ت عنوان تبليغات انتخاباتی و نوعی تبليغ برای 

هنجارش��كنی های آينده با پوش��ش آزادی
8 - اعزام دختران و پس��ران با ظاه��ری متمايز از 
مردم جامعه و نش��انه ها به رنگ سبز، عينك سبز، 
روسری سبز، موی سبز، آرايش سبز و ... به منظور 
ج��ذب بيش��تر و عنوان كردن نم��ادی از تغيير در 

اذه��ان   جامع��ه
9 - الق��اء رأی 85درص��د آق��ای موس��وی از طريق 
برگ��زاری مجالس، خياب��ان گ��ردی، S.M.S و ... به 

جامعه برخالف نظرسنجی های معتبر انجام گرفته
م��وارد فوق ت��ا قبل از روز انتخابات طراحی ش��ده 
بود و اما از شب انتخابات طرح عمليات روانی دوم 

اجرا می ش��ود كه عبارت بود از:
1 - ارس��ال S.M.S در سطح وس��يع تحت عنوان 
اطالع رس��انی و اعالم آخرين نظرس��نجی مبنی بر 
پيروزی 85درصد آقای موس��وی به منظور آخرين 
اق��دام تأثيرگذار بر ذهن مردم و ايجاد زمينه برای 

برنامه های بعدی
2 - حض��ور در حوزه های اخذ رأی و ايجاد فضای 
كاذب درگيری با اعتراض های بی اس��اس در مورد 

ابط��ال آرا.
3 - پخش ش��ايعه رأی 85 درصدی آقای موسوی در 
20 اس��تان كش��ور از طريق  S.M.S در سطح وسيع 

تنها پس از گذشت 4 ساعت از آغاز رأی گيری
4 - ارسال پيام تبريك قبل از پايان زمان رأی گيری 
به همديگر و القاء ش��ائبه پي��روزی 100درصد آقای 
موسوی در بين هواداران و جامعه، نور افشانی، رقص 

و پايكوبی به منظور زمينه سازی برنامه بعدی
5 - با اعالم نتايج انتخابات توسط مراكز قانونی، در 
صورت شكس��ت توصيه به حضور مستمر و معترض 

روزنام�ه آمريكاي�ی ل�س آنجل�س تايم�ز، صريحًا بر ش�كل گي�ری ائتاف�ی عليه احم�دی نژاد 
تأكي�د م�ی كن�د و م�ی نويس�د: »اص�اح طلب�ان و حت�ی محافظ�ه كاران ب�ه گرد ه�م جمع 
ش�ده ان�د و جبه�ه ای را تش�كيل داده ان�د ت�ا در انتخابات بر احم�دی نژاد غلبه پي�دا كنند.«
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در خيابانه��ا و اعالم وق��وع تقلب در انتخابات و در 
صورت پيروزی ايجاد س��ّد معبر و رقص و پايكوبی 

به منظ��ور نمادی از ظهور تغيير بعد از انتخاب��ات.
6  - در ص��ورت شكس��ت در انتخاب��ات اق��دام به 
تصرف مراكزی مثل وزارت كشور و آتش زدن آراء 
و همچنين صدا و س��يما و ارس��ال پي��ام تقلب در 

انتخابات و دعوت به آش��وب و بلوا.
كميته ايكس مأموريت داش��ت تا با انجام اقدامات 
فوق پيروزی آقای موسوی در انتخابات را پيروزی 
خواس��ته های وی و هواداران��ش بر نظام جمهوری 
اس��المی تحت عن��وان »تغيير« قلم��داد كند و در 
صورت شكست آقای موس��وی، پيروزی ملی يعنی 
حضور 85 درصدی م��ردم به ميزان 40 ميليون را 
به شكس��ت ملی و از بين بردن و خدشه دار كردن 

آب��روی نظ��ام در جه��ان تبدي��ل نماي��د.

 : برداش�ت ش�ما از مناظره ه�ای تلویزیونی 
کاندیداها چه بود؟ و به نظر ش�ما به دنبال القاء 

چه مطلبی بودند؟
در مناظ��ره تلويزيون��ی كانديداها جدای از س��ياه 
نماي��ی ه��ای صورت گرفت��ه و ي��ا بداخالقی های 
انتخابات��ی، مباح��ث بس��يار خوبی مطرح ش��د كه 
برای جامعه مفيد بود، اما س��وء اس��تفاده هايی از 
اين رس��انه ملی صورت گرف��ت كه می توان آن را 
يك عملي��ات روانی برنامه ريزی ش��ده عليه آقای 
احم��دی نژاد به ش��مار آورد. آنها ب��ا تكرار بعضی 
مس��ائل س��عی داش��تند تا موارد ذي��ل را در ذهن 
مردم ملكه كنند و تمام س��عی خود را بر تكرار آن 
موضوعات گذاش��ته بودند تا در ذهن مردم ش��كل 

بگي��رد. اي��ن م��وارد عبارتن��د از:
-  القاء دروغگو بودن احمدی نژاد 
-  القاء خرافاتی بودن احمدی نژاد 
-  القاء ماجراجو بودن احمدی نژاد 

- القاء ضعيف بودن ايشان به عنوان يك مدير كالن 
- الق��اء عدم آش��نايی ايش��ان با ضوابط ديپلماس��ی 

جهان 
- القاء ناكارآمد جلوه دادن سياس��ت خارجی و اوضاع 

اقتصادی در داخل كشور
غافل از اينكه م��ردم فهيم و بصير در نظام جمهوری 
اسالمی در عمل توانمندی دولت ها را علی الخصوص 
در 4 س��ال اخير تجربه كرده ان��د و فريب القائات را 

نخواهند خورد.

 :آیا ش�واهد و قرائنی وجود دارد تا حرکت 
اخي�ر فتنه جوی�ان در انتخابات دهم را،  یک 

انقاب مخملی بناميم؟
م��ا زمانی كه بچه بوديم در محلی زندگی می كرديم 
كه يك امامزاده داش��ت. ب��االی گنبد آن لك لك ها 
هيزم جمع كرده بودند و تخم گذاری می كردند. يك 
روز ش��خص مسنی به ما گفت اگر در هنگام نشستن 
ل��ك لك هم��ه با هم هو بكش��يد و داد و بيداد كنيد 
لك ل��ك تحت تأثير قرار می گي��رد و می افتد يا به 
نوعی از پا در می آيد و ما هم باورمان شد. بچه بوديم 
و ش��يطان، بعضی ش��يطنت ها با عق��ل كار ندارد. از 

ني��ت فرد طراح هم بی اطالع بوديم. او می خواس��ت 
از پتانس��يل ما بچه ها اس��تفاده كند و از ش��كار لك 
لك ها س��ود بب��رد. خالصه لك لك آم��د و ما همه 
هو كش��يديم و حيوان ناگهان در كف يك پش��ت بام 
افتاد، هو چی گری ما بصورت دسته جمعی موثر واقع 
ش��د و فرد مورد نظر به خواس��ته خود رسيد. اصول 
انق��الب مخملی نيز دقيقاً مانن��د اين ماجرا بر جنگ 
روانی و هوچی گری اس��توار اس��ت. دشمن در ايران 
همين استراتژی را پياده كرد، هرچند غافل بود كه نه 
جمهوری اس��المی لك لك است و نه مردم اين اجازه 
را می دهند كه هم صدا و هم گام با س��رمايه گذاری 
سنگين استكبار هو بكشند و با هو چی گری، دروغ و 
عمليات روانی كوچكترين خدشه ای به نظام مقدس 
جمهوری اس��المی وارد كنند بلكه جمهوری اسالمی 
ايران عقاب تيز پروازی اس��ت كه با اش��رافيت كامل 
ب��ر تمامی امورات هرگون��ه حركتی را زير نظر دارد و 

اداره می كند. 
در ه��ر صورت انق��الب های مخملی ك��ه در چند 
س��ال اخير در كش��ورهای آس��يای ميان��ه و برای 
اولي��ن بار در كش��ور چك ب��ه وقوع پيوس��ت، به 
انقالب های آمريكايی يا رنگی معروف هس��تند كه 
از ش��يوه های براندازی نرم و بر پايه نافرمانی مدنی 
اس��توار هستند. اين روش توس��ط مراكز جاسوسی 
غرب عليه كش��ورهای هدف بكار گرفته می شود و 
از مراكزی ب��ه ظاهر علمی، هنری و فرهنگی مانند 

بنياد س��وروس اجرا می گردد.
انق��الب رنگ��ی در گرجس��تان معروف ب��ه انقالب 
گل رز در س��ال 2003 اتف��اق افتاد ك��ه تغيير در 
حاكميت در دس��تور كار بنياد سوروس قرار گرفت 

و دو مرحله داش��ت:
1 - مرحل��ه قب��ل از انتخابات: تزري��ق كمك های 
مالی ف��راوان به حزب وابس��ته به غ��رب، حمايت 
گس��ترده رس��انه های غربی از حزب وابسته برای 

تخريب حزب رقيب با ش��ايعات سهمگين از جمله 
مته��م نمودن به دروغگويی، س��ياه نمايی  و اعالم 
پي��روزی حزب وابس��ته قبل از آغ��از رأی گيری و 

زمينه س��ازی برای القاء تقلب
2 - مرحل��ه بعد از انتخابات: اعالم تقلب گس��ترده 
و تقاضای ابط��ال انتخابات – دعوت از مردم برای 

انجام نافرمانی مدنی 
و حضور در خيابان ها با گل رز و اهدا به مخالفان، 
تس��خير پارلم��ان و ممانع��ت از به دس��ت گرفتن 
قدرت توس��ط حزب پيروز – نهايتاً به دنبال فشار 
كش��ورهای غربی و تحصن مردم، ادوارد شوارنادزه 

مجبور به اس��تعفا ش��د.
امث��ال اينگونه ب��ه اصطالح انقالب��ات در اوكراين، 
قرقيزستان، لهس��تان و ... توسط احزاب وابسته به 
غ��رب صورت گرفته اس��ت و قصد داش��تند كه به 

همين ش��يوه در ايران هم انقالب مخملی يا رنگی 
راه ان��دازی نماين��د. 

با كانديدا ش��دن آقای موسوی برای دهمين دوره 
رياست جمهوری، آقای خاتمی سريعاً به طرفداری 
از آقای موس��وی كنار رفت و تبليغات با نماد رنگ 

س��بز كار خود را آغاز نمود.
در اينجا الزم می دانم به دستورالعمل دانيل كالينگر 
تح��ت عنوان »انتخابات مهندس��ی ش��ده و راه های 

مقابله با آن« بپردازيم:
»از آنجاي��ی كه تمام��ی مراحل انتخاباتی آس��يب 
پذيرن��د، ممانع��ت از اِعم��ال نف��وذ در رأی گيری 
بس��يار دشوار اس��ت ... اما مش��اركت مخالفان در 
س��تاد برگ��زاری انتخاب��ات، ب��ر اج��رای قوانين و 
مقررات انتخاباتی تأثير مثبت دارد. داشتن نماينده 
در س��تاد برگزاری انتخابات ب��رای احزاب مخالف، 
بسيار ضروری است. ناظران احزاب مخالف و گروه 
های بی ط��رف بايد بتوانند يافت��ه های خود را به 
ناظران و رس��انه های بين المللی در ميان بگذارند 
ت��ا توجه افكار عمومی جه��ان را جلب كنند. برای 
دي��ده بانی مؤث��ر رأی گي��ری، اح��زاب مخالف و 
س��ازمان های بی طرف )؟!( باي��د ناظران آموزش 
ديده را به طور گس��ترده در تمام ش��عبه های رأی 
گي��ری و در تمام مراكز ش��مارش آرا در سراس��ر 
كش��ور بگمارن��د. ناظ��ران احزاب مخال��ف و گروه 
ه��ای بی ط��رف بايد بتوانند يافت��ه های خود را با 
ناظران و رس��انه های بين المللی در ميان بگذارند 
ت��ا توجه افكار عمومی جهان را به مداخالت تلفات 

انتخابات��ی جل��ب كنن��د«.
بايد گف��ت كه در طول برگ��زاری انتخابات تمامی 
نكات مطرح شده از س��وی دانيل كالينگر از سوی 
اص��الح طلبان ب��ه مرحله اجرا درآم��د. تا در طول 
انتخابات دو دس��تگی به وجود آي��د و بتوانند يك 

انقالب مخملی را در ايران ش��كل دهند.

در گذشته تمامی رسانه های غربی بر طبل تحريم 
انتخاب��ات می كوبيدن��د اما در اي��ن دوره به بيان 
دي��دگاه  كاندي��دا ه��ا پرداختند و در ي��ك جمله 
همگی از آقای موس��وی طرفداری شديد كردند و 
تشويق و ترغيب می نمودند كه چنانچه همه مردم 
ش��ركت كنند و تقلب صورت نگيرد، آقای موسوی 
ب��ا اختصاص 85درصد آرا به خ��ود، رئيس جمهور 
خواهد بود. در صورتی كه هم آقای موس��وی و هم 
رس��انه های بيگانه براساس نظرسنجی های صورت 
گرفته مطمئن بودند كه رأی آقای احمدی نژاد به 
آقای موس��وی 2 به 1 است لذا شكست خود را در 
انتخابات قطعی می دانس��تند. در چنين ش��رايطی 
اس��ت كه انقالب مخملی، رنگی ي��ا پلكانی مطرح 

می ش��ود كه به ش��رح آن خواهيم پرداخت:
1 - انتخاب رنگ س��بز ب��ه دو منظور انجام گرفت: 

م�ا زمان�ی ك�ه بچ�ه بودي�م در محل�ی زندگ�ی م�ی كردي�م ك�ه ي�ک امام�زاده داش�ت. 
ب�االی گنب�د آن ل�ک ل�ک ه�ا تخ�م گ�ذاری م�ی كردن�د. ي�ک روز ش�خصی ب�ه م�ا گفت 
اگ�ر در هن�گام نشس�تن ل�ک ل�ک هم�ه ب�ا ه�م هوچ�ی گ�ری كني�د ل�ک ل�ک تح�ت تأثير 
ق�رار م�ی گي�رد و م�ی افت�د. انق�اب مخمل�ی ه�م دقيق�ًا هم�ان هوچ�ی گ�ری اس�ت.
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اول ب��ه عنوان ي��ك نماد رنگ��ی، هرچند كه آقای 
موس��وی در اين خص��وص می گويد: »رنگ س��بز 
نش��انه سيادت است« ولی بايد از ايشان پرسيد آيا 
ش��ال و مچ بند سبز، روژ لب سبز، الك ناخن سبز، 
عين��ك و روس��ری س��بز، رنگ موی س��بز و رمان 
س��بز به گردن س��گ در طرفداران ش��ما نشان از 
سيادت اس��ت؟ اينها افرادی هس��تند كه كمترين 
رابطه ای با س��يادت نداش��تند، بلكه بعضی از آنها 
ابتدايی تري��ن آداب اس��المی را ه��م رعاي��ت نمی 
كردن��د و برای اين افراد رنگ س��بز نش��انه و نماد 
حركتی ب��ود كه آمريكايی ه��ا آن را انقالب رنگی 
ي��ا مخملی ن��ام نهاده ان��د و برای قش��ر معتقد به 
رنگ س��بز به عنوان نش��انه ای از سيدی، تبرك و 
... رنگ س��بز می توانست جلب نظر نمايد و در هر 
دو صورت ج��ذب افراد و ازدياد جمعيت از اهميت 
ويژه ای برخوردار بود تا نظر رس��انه های بيگانه و 
حامي��ان آنها را به وس��يله رنگ جل��ب نمايد و در 
تجميع جمعيت دارای نماد س��بز برای راه بندان و 
مزاحمت های ممتد و خس��ته نمودن دولتمردان و 

به تس��ليم كش��اندن آنها موفق عمل نمايند.
2 - القا تقلب گسترده و متهم كردن به دروغگويی 
و سياه نمايی: اين مس��ئله زمانی صورت می گيرد 
كه طيف مقابل براس��اس ادله موجود )نظرس��نجی 
ه��ای متعدد انج��ام گرفت��ه و موج��ود( اطمينان 
حاص��ل نموده كه شكس��تش در انتخاب��ات قطعی 

اس��ت و اقدام به چنين فضاس��ازی می كند.

 : درخص�وص تخریب رئيس جمهور نيز این 
جماع�ت از خود رک�ورد های دس�ت نيافتنی  
چگون�ه  را  تاکتي�ک  ای�ن  گذاش�تند،  برج�ا 

ارزیاب�ی ميکني�د؟
آق��ای احمدی نژاد زمان��ی كه می گويد س��ه نفر 
به ي��ك نفر، اين جمل��ه معنا دارد. ايش��ان زمانی 
كه گفت آقای هاش��می حامی ش��ما سه نفر است، 
خبر از يك داس��تان مفصل دادند. اينها همه با هم 
آمدند تا به مردم ايران الق��اء كنند، رئيس جمهور 
دروغ می گويد. هر چه به ش��ما گفته اس��ت، دروغ 
بوده اس��ت. رئيس جمهور انس��ان بدی است و كار 

فك��ری نمی كند. آدمی اس��ت كه ف��ی البداهه به 
استانی س��فر می كند و در آنجا تصميم می گيرد. 
حاال اگر اين رئيس جمهور به استان ها نمی رفت، 
اينها می گفتند كه تو به اس��تان ها نرفتی. تو آدم 

تنبلی هس��تی. 
در مناظره ها هم هر س��ه نفر ي��ك حالت هجومی 
در مقابل آقای احمدی نژاد داشتند. اما در مناظره 
های خودش��ان با هم حرف و بحثی نداشتند. تنها 
آقای محس��ن رضايی دو س��ؤال از ميرحسين كرد 
كه اوالً ش��ما نظرتان در مورد اصل 44 چيس��ت؟ 
بعد هم پرس��يد، وزرای شما چه كس��انی هستند؟ 
ك��ه موس��وی جواب ن��داد. اصل 44 را ه��م آنقدر 
نامفهوم توضيح داد كه موضوع به بحث س��اختاری 
كشانده ش��د. تمام حرف هايی كه با هم می زدند، 
ضد احمدی نژاد بود. پ��س می توان به اين نتيجه 
رس��يد ك��ه تخريب رئي��س جمهور نيز بخش��ی از 

جنگ روانی   رس��انه ای اين افراد بود.

 : نقش دستگاه ها ی جاسوسی و رسانه ای 
دش�من در این ميان چه بود؟

س��وال اساس��ی كه بايد به آن پرداخت اين است: 
پولی ك��ه آمريكايی ها ب��رای تاثيرگذاری بر افراد 
مؤثر در جامعه خرج كردند برای چه كس��انی بود؟ 
اين افراد مؤثر چه كسانی بودند؟ آيا نهضت آزادی، 
جبهه ملی، س��لطنت طلب ها، چريك های فدايی و 
منافقين و بهايی ها بودند؟ البته مش��خص است كه 
اينان افراد موثری نيستند. به كسی پول می دهند 
ك��ه تأثيرگذار باش��د. تأثيرگذار يعن��ی چه؟ يعنی 
تعدادی از مردم وی را قبول داش��ته باش��ند. بايد 
اين افراد را پيدا كرد. چرا بايس��تی ش��يمون پرز با 
ميرحسين موسوی هم صدا شود؟ چرا رضا پهلوی، 
مس��عود رج��وی و عليرضا كش��تگر با ميرحس��ين 
مشتركات داشته باش��ند؟ مگر ميرحسين موسوی 
چه كرده اس��ت كه اي��ن همه دش��من درجه يك 
انق��الب با وی هم س��و ش��ده اند؟ چرا ب��ه يكباره 
55 خبرنگار از انگلس��تان و 30 خبرنگار از آمريكا 
ب��ه اي��ران بيايند؟ چ��را اينها آم��وزش خبرنگاری 
را طب��ق صحبت ه��ای آقای محس��نی اژه ای در 
دب��ی گذاش��تند وخبرنگاره��ا زمان��ی ك��ه در اين 
كالس ها حض��ور يافتن��د، دريافتن��د  اين كالس، 
كالس خبرنگاری نيس��ت، كالس براندازی اس��ت. 
م��ا در تعريف تهديد می گوييم، يك عامل خارجی 
هدفمند و برنامه ريزی شده كه از طرف دشمن به 
ما خس��ارت وارد كند و بخواهد ما را بی آبرو كند. 
به كسی پول می دهند و كسی را تقويت می كنند 
كه تأثيرگذار باش��د. البته غالباً اين كمك ها تحت 
عنوان كمك به مؤسس��ه و ي��ا ... صورت می گيرد 
يعنی با واس��طه! حال ش��ما برای من تأثيرگذار را 

تعريف كنيد! بفرماييد تأثيرگذار كيس��ت؟
 اس��تراتژی وج��ود دارد به نام »ش��كار ميانجی«. 
ميانجی كس��ی اس��ت كه هم هي��أت حاكمه و هم 
تع��دادی از م��ردم قبولش دارند. اگ��ر يكی از اين 
ويژگی ها را نداش��ته باشد ميانجی نيست. ميانجی 
با توجه به نگاهش به مس��ائل، توسط دشمن شكار 
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می ش��ود. مثاًل در مورد ابوموسی اشعری همه فكر 
می كردند يك انس��ان ساده لوح بوده ولی اينگونه 
نبوده اس��ت. وقتی می خواس��تند اموال ابوموسی 
اش��عری را جاب��ه ج��ا كنن��د 40 ش��تر حريف��ش 
نمی ش��د. طمع و دنيا پرس��تی و نگاه��ش به دنيا 
باعث ش��د تا با حض��رت امير المؤمني��ن علی )ع( 
كن��ار نيايد و به دامان معاويه برود. اينگونه اس��ت 
كه معاويه ش��كارش كرد و شكار اين افراد در طول 
تاريخ زياد صورت گرفته اس��ت. مثال ديگر ش��ريح 
قاضی اس��ت. وقتی با م��ردم صحبت می كرد همه 
مردم او را به عنوان قاض��ی زمان حضرت علی)ع( 
می شناختند. اين آدم وقتی به مردم اعالم كرد كه 
من هانی بن عروه را ديدم و او مشكلی ندارد؛ همه 
م��ردم حرفش را پذيرفتند و صحنه را ترك كردند. 
در واق��ع پايه ري��ز همه جناياتی ك��ه در كربال رخ 
داد، ش��ريح قاضی بود. او ميانجی بود و توسط ابن 
زياد شكار ش��د. حال بايد ديد چه كسی می تواند 
در قضاي��ای اخير كش��ور نقش ميانج��ی را  بازی 
كند تا ش��كار ش��ود. خيلی از افراد بعد از زحمات 
و س��ختی ه��ا می گوين��د بايد اس��تراحت كنيم و 
مش��غول تفريحات و سرگرمی باش��يم ولی آقايانی 
س��خنانی می گويند و اعمال��ی انجام می دهند كه 
به زندان می  افتند. ش��ما فكر می كنيد چرا؟ اين 
يك زنگ خطر و آالرم اس��ت. آق��ای عبدا... نوری 
چرا در مقطعی از رژيم صهيونيس��تی دفاع می كند 
كه هم��ه ملت ايران م��ات و مبهوت می ش��وند؟!  
اي��ن يعنی می  توانيد روی من حس��اب كنيد. اين 
ش��يوه و روش يك ميانجی است كه توسط سيستم 
مورد نظر ش��كار می ش��ود و اآلن هم تخمی برای 
آينده پاش��يده ش��د و تنها مختص به حال نيست. 
دوران رياس��ت جمهوری آقای احمدی نژاد 4 سال 
ديگر تمام می ش��ود. بعد از آن چ��ه اتفاقاتی قرار 
است رقم بخورد؟ به نظر من شخص آقای موسوی 
با حمايت گس��ترده غرب ش��كار ش��ده است. تمام 
حركات نش��ان دهنده يك نقش��ه از پيش طراحی 
ش��ده اس��ت. عامل اصلی آن هم خارج از كش��ور 
اس��ت. ما در اين جريانات هزين��ه داديم ولی يك 
خط فكری را شناس��ايی كرديم. آقايان رفسنجانی، 
خاتمی، موس��وی، كروبی، كرباسچی، عبدا... نوری 
و ... كسانی هستند كه از نظر نوع تفكر و نگاهشان 
به غرب مش��خصات شكار ش��دن را دارند. سازمان 
مجاهدين انقالب اسالمی، مجمع روحانيون مبارز، 
نهض��ت آزادی، مش��اركت، جبهه ملی و ... در واقع 
جبهه سياسی هستند كه اين روزها از آن نام برده 
می ش��ود. وقتی س��حابی از رهبر سخن می گويد، 
منظورش آقای رفس��نجانی است. خيلی وقت است 
كه به دنبال آقای هاش��می هس��تند. آنه��ا با تمام 
تي��ز بينی كه دارند اما يك مورد را ناديده گرفتند. 
اينها پارامتر س��پاه و بسيج را فراموش كردند. تمام 
جو س��ازی ها از قبل ت��ا بعد از انتخاب��ات متوجه 
سپاه و بسيج بود و شهدای آشوب هم از بسيجيان 
بودن��د كه خداون��د آنها را با صديقي��ن و صالحين 

محش��ور نمايد.

 : موض�ع آمریکا در قبال انتخابات، در حال 
حاضر چگونه اس�ت؟ 

آمريكاي��ی ه��ا در ح��ال بس��تن پرون��ده حماقت 
سياس��ی اي��ن روزهای اخير خود در قبال مس��ائل 
ايران هس��تند. اين مس��ائل از منظ��ر آمريكايی ها 
بازگو می ش��ود، س��وزان راي��س نماين��ده آمريكا 
در س��ازمان مل��ل گفت: بحث انتخاب��ات موضوعی 
نيس��ت كه به اهداف آمريكا ربط داشته باشد، بلكه 
هدف اصلی اياالت متحده جلوگيری از هس��ته ای 
ش��دن ايران است. او تصريح می كند: دولت جديد 
آمري��كا آمادگی دارد تا هرچه س��ريعتر با س��ران 
اي��ران وارد گفتگو ش��ود. در همين ح��ال »ديويد 
اكسلر« مشاور ارشد اوباما نيز به روزنامه واشنگتن 
پس��ت می گويد: هرچند مخالف��ان در تالش برای 
زير س��وال بردن مش��روعيت پيروزی احمدی نژاد 
در انتخابات هس��تند ولی دول��ت اوباما كماكان راه 
مذاك��رات جمعی با ايران بر س��ر برنامه اتمی اين 
كشور را باز گذاشته است. آمريكا در كنار متحدان 
اروپايی، عالقه مند مذاكره با ايران اس��ت. با خنثی 
ش��دن اقداماتی ك��ه در قالب انق��الب مخملين در 
ح��ال پيگيری بود مطبوعات آمريكا نيز دولتمردان 
اين كش��ور را به سياس��تهای محتاطان��ه در قبال 
جمه��وری اس��المی دعوت م��ی كنن��د. هفته نامه 
آمريكاي��ی »نيوزويك« مقايس��ه ايران ب��ا اروپای 
شرقی و انقالب های مخملين ايجاد شده در بلوك 
ش��رق را اشتباه دانست و نوش��ت: ملت ايران نظام 
خود را دوس��ت دارند و هم��واره در برابر تهديدها 

يكپارچ��ه   ان��د. 
نيوزويك، ملی گرايی، مذهب و دموكراس��ی را سه 
عامل مهم قدرت در دنيای امروز دانس��ت و تصريح 
ك��رد ايران  بر خالف حكومت های اروپای ش��رقی 
كه وابس��ته به شوروی، ضد دين و ضد دموكراسی 
بودن��د از عوامل س��ه گانه قدرت برخوردار اس��ت. 

بعد هم م��ی گويد: »حكومت ايران قبل از انقالب، 
مل��ی گرايی را س��ركوب می كرد، ام��ا در انقالب 
1979، آيت ا... خمينی ) امام ( توانس��ت با اتكا به 
حمايت گس��ترده مردم، رژيم پهلوی را ساقط كند. 
اكنون نيز كارشناسان معتقدند ملت ايران در برابر 
تهديد های خارجی با هم متحد می ش��وند و اوباما 
باي��د در مواجه با مس��ئله ايران احتي��اط به خرج 
ده��د. بحث های انتخاباتی در ايران را نمی توان با 

وقايع اروپای ش��رقی مقايس��ه كرد.« 

 : ش�خصيت های پر س�ابقه انقابی چرا در 
این دام گرفتار ش�دند؟ نخب�گان ما چرا بازی 

خوردن�د؟
 به ياد دارم حضرت امام تفس��يری در مورد آيه "يا 
ِِّك راضَيًه  اَيَُّتَه��ا النَّف��ُس الُمطَمئنِّه، اِرِجعی ال��ی َرب
َمرضي��ًه، فادُخلی فی ِعبادی و ادُخلی َجنَّتی" ارائه 
می دادند. ايشان می فرمودند: نفس مطمئنه، امام 

حس��ين )ع( اس��ت و نفس اماره نفسی است مثل 
ريگان كه اگر كره زمين را بگيرد به س��راغ كره ماه 
می رود. انس��ان چهار خصلت دارد: خداجويی، زيبا 
طلبی، قدرت طلبی و س��يری ناپذيری. اين رياست 
جمه��وری را برای چه می خواهي��م؟ احمدی نژاد 
چه كرده اس��ت كه ش��ما می خواهيد جلوی او را 
بگيريد؟ ح��ب نفس و حب دنيا سرمنش��اء تمامی 

انحرافات اس��ت.
البت��ه بعضی افراد هم تحت تأثي��ر قرار می گيرند. 
اگر 5 چوب نامس��اوی را كس��ی به چند نفر نشان 
دهن��د و همه بگويند كه مس��اوی اس��ت اين فرد 
ه��م قبول می كند كه مس��اوی اس��ت. م��ن فكر 
م��ی  كنم كل اين جريانات يك جريان فضاس��ازی 
ش��ده بود. می دانيد انقالب رنگی يا مخملی يعنی 
عمليات روانی، مثاًل كارشناس��ی در سازمان سيا به 
اوباما تأكيد می كند كه ش��ما انقالب اسالمی را با 
استفاده از عمليات سايبری براندازی كنيد كه يك 
جريان كاماًل جديدی اس��ت. جمهوری اسالمی هم 
البته ب��ه خوبی مقابله كرد اما برخی از بزرگان هم 

متأس��فانه تحت تاثير جنگ روانی قرار گرفتند. 
ب��ه نظر م��ن تنها كس��ی كه در اين مي��ان باخت، 
آقای رفس��نجانی بود. ايش��ان نبايد وارد اين بازی 
می  ش��د. ايشان در مقابل خانواده های شهدای 7 
تير گفتند كه غائله بس��يار پيچيده و مبهم اس��ت. 
چه كس��ی اي��ن س��خنان را می گويد؟ كس��ی كه 
خود دچار يك س��ری اشكاالت شده باشد و نتواند 
تش��خيص دهد. كاماًل مش��خص اس��ت كه ايش��ان 
خودش��ان هم در سردرگمی هس��تند، خطبه های 

نم��از جمعه هم اي��ن نكت��ه را تايي��د م��ی كن��د.

 : نق�ش رهبری معظم انق�اب در کنترل این 
بحران ها چه بود؟ 

 برژينس��كی از صاحب نظران مشهورآمريكايی پس 

از خطب��ه های نم��از جمعه مقام معظ��م رهبری، 
گف��ت: »بهتري��ن نوع تصمي��م گي��ری و مقابله با 
بح��ران را رهبری ايران مديري��ت نمودند.« همين 
اس��ت كه پوتين رئي��س جمهور وقت روس��يه بعد 
از دي��دار با رهب��ری، می گويد تا وقتی ايش��ان را 
داريد غم نداش��ته باشيد. يا كوفی عنان هم همين 
ط��ور، ببينيد در م��ورد آقا چه تعابي��ری دارند. ما 
والي��ت فقي��ه را اس��تمرار حركت انبي��اء در طول 
تاري��خ می داني��م و جزء الينفك ب��اور های دينی 
ما می باش��د. حضرت آقا تنها ش��خصيتی هس��تند 
ك��ه به موقع بحران های بوجود آمده توس��ط غرب 
را مديريت می كنند و بايد بگويم كه متاس��فانه يا 
خوش��بختانه، امروز مردم م��ا از نخبگان جلوتر و با 
بصيرت تر هس��تند. هرچند تش��خيص فتنه مشكل 
اس��ت و مانند گرد و غباری اس��ت كه انسان ها در 
آن خ��وب و بد را از هم تش��خيص نمی دهند. اما 
مردم چون از رهب��ری تبعيت دارند به خوبی فتنه 

اس�تراتژی وج�ود دارد ب�ه نام »ش�كار ميانج�ی«. ميانجی كس�ی اس�ت كه هم هي�أت حاكمه 
و ه�م تع�دادی از م�ردم قبول�ش دارند. ميانجی با توجه به نگاهش به مس�ائل، توس�ط دش�من 
ش�كار م�ی ش�ود. در ح�وادث اخي�ر اي�ران، آق�ای موس�وی ب�ه همي�ن ص�ورت ش�كار ش�د. 
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را شناس��ايی می كنند.انق��الب مخملی و رنگی در 
روزگار فتن��ه و با گرد و غب��اری كه بوجود آوردند 
ص��ورت گرفت ام��ا مردم بصي��ر و واليتی و عنايت 
خداون��د ب��ه خون ش��هدا و ايثارگ��ری جانبازان و 
مديري��ت بی نظير مق��ام معظم رهب��ری و حضور 
بس��يجيان در مي��دان خطر نه فق��ط در اين برهه، 
بلكه در هر زمان ديگ��ری و با توطئه های پيچيده 

تری، اين نقش��ه ها را نقش بر آب می كند.
 : تهدیدها و فرصت های ایجاد ش�ده برای 

کش�ور در حوادث اخير چه بوده اس�ت؟
 عمده رأی احمدی نژاد، رأی  خاموش در خانه ها 
و روس��تاها و رای مؤمني��ن بود. آنهاي��ی كه زجر 
كش��يده بودند. ح��ال ببينيد آرای ميرحس��ين در 
كجای تهران بوده اس��ت. اين رقابت در واقع رقابت 
فق��ر و غنا ب��ود. رقابت دو ش��خص نب��ود، رقابت 
دو تفك��ر بود يك نگاه اش��رافی گران��ه و يك نگاه 
مستضعف گرايانه كه الحمداهلل اين نگاه دوم موفق 
ش��د. اما مس��ئولين امر بايد به خوب��ی قدر واليت 
و م��ردم را بدانن��د. در واقع آرمان ه��ای امام اِحيا 

گردي��د. 
ه��ر زمانی انقالب باي��د امتحان بدهد و اين بار هم 
مردم و رهبری مع��زز خوب امتحان پس دادند. ما 
اين بحران را به يك فرصت تبديل كرديم. ما آشوب 
شهری را ياد گرفتيم و نوع مقابله با اين حركت ها 
را تمري��ن كرديم. بحران، يك بحران جديد در دنيا 
بود. ما س��ازماندهی خود را درس��ت كرديم. ما اگر 
می خواس��تيم چهره نفاق را بشناسيم بايد مدت ها 
زم��ان و امكانات صرف می كرديم. بنده نمی گويم 
موس��وی عامل سيا يا موساد اس��ت. ولی همه آنها 
از كارهای ميرحس��ين خوش��حال شدند و از طرف 

همه آنها پش��تيبانی می ش��ود. 
به ق��ول آي��ت اهلل ن��وری همدانی، »وقت��ی آقای 
موس��وی از آقای احمدی نژاد اين ق��در بد گفتند 
و س��ياه نماي��ی كردن��د كه نظ��ر ايش��ان را تغيير 
دهند، ايش��ان فرمودند: يعنی آق��ای احمدی نژاد 
در اين 4 س��ال هيچ كار مفيدی انجام نداده است! 
ش��ما در اين 20 س��ال كجا بودی و چه كردی؟« 
اينها دس��ت به دس��ت هم داده بودند و يك جبهه 
سياس��ی بسيار قوی تش��كيل داده بودند اما خدا با 
احمدی نژاد بود. چرا؟ چون دل بسياری از خانواده 
های مس��تضعف بيچاره را بدس��ت آورد. ايشان را 
با انواع و اقس��ام مس��ائل ناروا و ناصحيح كوبيدند. 
ايش��ان آدم بزرگی هستند و به قول خودشان بايد 
همتش��ان را بلن��د كنن��د و تالش ش��ان را افزونتر 
نماين��د و باي��د از اف��كار مختلف��ی كه تالش��گر و 
مبتكر هستند اس��تفاده كنند. البته همه مشكالت 
آقای احمدی نژاد، مش��كالت خودش نيس��ت بلكه 
مش��كالت ق��وه قضاييه ی هم اس��ت. چ��را رئيس 
جمه��ور بايد فري��اد كند كه فالن ش��خص دزدی 
كرده اس��ت و ما بيايي��م بگوييم ك��ه پرونده  اش 
ك��و؟ خوب دنبال��ش نمی رويد ك��ه ببينيد پرونده 
دارد يا نه! اينها مش��كالتی است كه رئيس جمهور 
ما دارد. ما در ميان گود نيس��تيم كه مش��كالت را 
درك كني��م. اآلن هم تخمی پاش��يده اند كه تخم 

فتنه اس��ت. ش��ما گرد و خاكی كه به پا شده است 
را در نظر بگيريد، اگر ش��يئی داخل آن باشد، نمی 
بيني��د. يعنی حق را از باطل تش��خيص نمی دهيد. 
اين ش��عله را ب��ا عمليات روانی ب��رای مردم ايجاد 
كردند و بايد هميش��ه ش��عله ور باق��ی بماند، تا از 

آن اس��تفاده كنند.
م��ا بايد ش��يوه ها و عملي��ات روانی را بشناس��يم. 
ب��ه نظر من بايد كالس هاي��ی بگذارند و روی اين 
موضوع��ات كار كنن��د و راه های مقابل��ه را دقيقاً 
تبيي��ن نمايند. برخ��ی جاها نبايد وارد ش��د. بايد 
مردم متوجه ش��وند كه اين جريانات كار كيس��ت؟ 
هنوز هم آنها القاء م��ی كنند كه خرابكاری ها كار 
خود نيروهای نظام بوده اس��ت. مثاًل ما كس��انی را 
كه بمب در مس��اجد می گذارن��د و مردم در حال 
نماز را می كش��ند، دس��تگير می  كنيم. بعد از دو 
م��اه در حبس چه��ره خود را اس��المی می كند و 
محاس��ن بلند م��ی گذارد و م��ردم در تلويزيون او 
را  ب��ا آن وضعيت و با آن محاس��ن م��ی بينند. يا 
زن��ان خالفكار را با بدترين وضع ظاهری دس��تگير 
م��ی كنند، اما با چادر و حجاب كامل در تلويزيون 
نش��ان می دهند. مردم در مورد اي��ن افراد با اين 
وضع ظاهری چه تصوری می كنند؟ اينها اشكاالت 
ما است و هميشه مورد سوء استفاده دشمنان قرار 
گرفت��ه اس��ت. تمامی موارد پيش آم��ده را فرصت 
است و بايد به گونه ای رفتار شود تا از يك سوراخ 

دو بار گزيده نش��ويم.
 :آی�ا اختاف�ات ایج�اد ش�ده در جری�ان 
انتخاب�ات ده�م م�ی توان�د اث�رات نامطلوب 
حي�ات  ی  ادام�ه  در  اجتماع�ی  و  فرهنگ�ی 

سياس�ی ایران داش�ته باش�د؟
اين نكته بس��يار مهم و حائز اهميت اس��ت. ايجاد 
چنين اتفاقاتی در كش��ور می تواند اثرات فرهنگی 
و اجتماعی منفی قابل توجهی داشته باشد. يادمان 
نرود كه اساس��اً تهديد ن��رم و انقالب های مخملی 
ب��ه نوعی بر بنيان فرهنگی در معادالت سياس��ی و 
بين المللی اس��توارند. به اي��ن معنا كه ارزش های 
ج��اری و مفاهيم س��اخته ش��ده در اي��ن جريانات 
غالب��اً فرهنگی، سياس��ی و امنيتی اند تا اقتصادی. 
بنابراي��ن عزيم��ت گاه تح��ركات اينچنين��ی نوعی 
رفتار فرهنگی، سياس��ی و امنيتی است. ماجرا آن 
جا خطرناك می ش��ود كه حركت هايی مانند موج 
سبز، به دنبال نوعی »هويت فرهنگی و اجتماعی« 
س��وق پيدا كند. هويت س��ازی اينچنينی معموالً با 
تعري��ف » ديگری« همراه اس��ت. جوان��ان يا زنان 
يا ديگر اقش��اری كه در اين حركت مش��اركت می 
كنن��د با نوعی رفت��ار راديكال، حس��اب خود را از 
طي��ف های ديگر ج��دا می كنند. بط��ور مثال اين 
هوي��ت جديد می تواند در مقابل متدينين، محجبه 
ها يا بس��يج تعريف ش��ود. »ديگری« در هر قش��ر 
يا نهاد اجتماعی كه تعريف ش��ود نتيجه اس��فناكی 
برای همبس��تگی ملی و اجتماعی ما خواهد داشت؛ 
اعتماد را در س��طوح مختلف كاهش می دهد و به 
س��رمايه ی اجتماع��ی لطمه ج��دی وارد می كند. 
همه نخبگان و ش��خصيت ه��ای فرهنگی و مذهبی 

بايد در خصوص اين ش��كاف مراقب و متعهد باشند 
و راه��كار ه��ای فرهنگ��ی ارائ��ه نماين��د.

: اتفاق�ات بع�دی را چگون�ه پي�ش بين�ی   
می کنيد؟

اغل��ب فكر می كردند با به مخاطره افتادن مرزهای 
اس��تقالل سياس��ی و صيانت از حاكمي��ت و نظام، 
هم��ه در مج��رای قانون اعتراضات خ��ود را مطرح 
م��ی كنند. اما با توجه به انتظارات غربی ها از موج 
به اصطالح سبز بيانيه هايی از سوی آقای موسوی 
صادر ش��د كه عب��ور از قانون و جاي��گاه واليت را 
به دنبال داش��ت و آبروی 30 س��اله نظام را هدف 
ق��رار دادند،  بعد از نماز جمع��ه تاريخی و عظمت 
آفري��ن مقام معظم رهبری ك��ه فصل الخطاب همه 
ق��رار گرفت پ��روژه انقالب مخملی پل��ه های دوم 
يا س��وم خود را طی می نمايد. زي��را آنها از تغيير 
صحب��ت می كنن��د، تغيير در قانون اساس��ی. آنها 
در قان��ون اساس��ی دنبال اين موضوع هس��تند كه 
اصل 110 و اص��ول 91 تا 99 را تغيير دهند و در 
آينده مراكز تصميم گيری مثل ش��ورای شهر، قوه 
مقننه و قوه مجريه را در اختيار داشته باشند. آنها 
به جاي��گاه واليت نمی نگرند، نگاه آنها به مس��ائل 
منفعت گرايانه و صرفاً سياس��ی ش��ده اس��ت. آنها 
اصالحات را پديده ای می دانند كه طرفدارانش را 
يك »جنبش« می نامند و شعار آنها جامعه مدنی، 
مردم ساالری، گفتگوی تمدنها، تساهل و تسامح و 
.... می باشد و س��وابق عملكرد آنها نشان می دهد 
كه با سرنوش��ت هس��ته ای كه يك نماد ملی است 
چگون��ه ضعيف برخ��ورد كردند ي��ا تحصن مجلس 
ششم و خروج از حاكميت و يا حضور در آن جلسه 
حزب س��بز آلمان در كشور آلمان و مفتضح كردن 
خ��ود و زير س��وال بردن نظام جمهوری اس��المی، 
زير س��وال بردن اصول و معيار های ارزشی جامعه 

و .... 
لذا موارد فوق نش��ان می دهد كه انتخابات دهمين 
دوره رياس��ت جمهوری تنها ب��رای آنهايك فرصت 
بوده اس��ت. البته آنها ممكن اس��ت در آينده وارد 
فازه��ای ديگری ش��وند كه ممكن اس��ت هيچكس 
چنين انتظاری نداش��ته باش��د، البت��ه آنها با توجه 
به ش��رايط اقدام خواهند كرد. ولی در حال حاضر 
برنام��ه های آنه��ا چنين خواهد ب��ود كه يك روز 
نماز جمعه، روز ديگر چهلم كش��ته های آش��وب و 
روز س��وم تحريم حضور در مراس��مات به اصطالح 
ح��ق خواه��ی و حق طلبی و اصرار ب��ر آن و ادامه 
اين ماجرا. با ش��روع س��ال تحصيلی برنامه وسيعی 
در دانش��گاه ها خواهند داش��ت تا ب��ه مرور زمان 
اي��ن اعتراض ه��ا و حركت ه��ای ناصحيح را برای 
طرف��داران خ��ود ملكه كنن��د و در آين��ده بتوانند 
ب��ا ي��ك جبهه سياس��ی در مقابل م��ردم و انقالب 
صف آراي��ی نمايند و در ص��ورت موفقيت از نظام 
جمهوری اس��المی يك كلمه اس��المی باقی بماند 
و محتواي��ش چي��زی باش��د كه غ��رب ديكته می 
كند و بدانيد كه آنها از هر فرصتی س��وء اس��تفاده 

می كنن��د.




