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آنچ�ه حول مباحث انتخابات دهمين دوره ی ریاس�ت جمهوری در ایران به وقوع پيوس�ت از آن 
جهت که ش�باهت های انطباق پذیری بر انقاب های مخملی دارد؛ از زوایای مختلف قابل بررسی 
اس�ت. بی ش�ک از آنجا که یکی از مهمترین استراتژی های دشمن آمریکایی برای تغيير رژیم در 
ایران گزینه ی براندازی نرم اس�ت برای تحليل اس�تراتژیک این پدیده به س�راغ حس�ن عّباسی 
رئي�س »مرک�ز مطالعات اس�تراتژیک ضدتروریس�م« رفتيم تا ب�ا نگاه خود به تبيين تش�کيات 
براندازی نرم و اهداف آن در ایران 2009 بنش�ينند. آنچه پيش رو دارید ماحاصل اولين مصاحبه ی 

رسانه ای ایشان بعد از دستگيری سئوال برانگيز به فاصله ی چند روز قبل انتخابات است.

 : در جری�ان انتخاب�ات دهم ریاس�ت جمهوری یکس�ری اتفاقات مثل آش�وب، قانون و والیت 
ستيزی، صدور بيانيه های زنجيره ای و ... به عرصه ی عمل رسيد. سئوال اساسی که خيلی از گره ها را 
باز خواهد کرد این است که آیا این مجموعه رویدادهای خشن تحت لوای یک تشکيات منسجم 

و کارآمِد از پيش طراحی ش�ده حادث ش�د یا اینکه یک عمليات خلق الّس�اعه بوده اس�ت؟
وقايع اخير تهران كاماًل مبتنی بر يك س��ناريوی حرفه ای انجام ش��د و اي��ن كودتای توئيتری- فيس بوكی 
ژوئِن 2009 يك انقالب مخملی ديجيتالی را در قالب يك كودتای مخملی ديجيتالی جس��تجو می كرد. در 
طراحی اس��تراتژيك 14 رويكرد متفاوت وجود دارد. يكی از رويكردها در طراحی استراتژيك دانش مديريت 

بحران اس��ت. 
در ف��ن تاكتيكی يك اصطالح نظامی وجود دارد كه اصطالحاً »حركت جهت اخذ تماس« ناميده می ش��ود. 
يكب��ار در حرك��ت تكنيكی، تاكتيكی و اس��تراتژيك يك طرح جام��ع )Master Plan( وجود دارد كه هر 
حركت و مانور برای اقدام در صحنه از قبل برنامه ريزی ش��ده اس��ت كه اين متفاوت اس��ت از حركت جهت 
اخذ تماس. در اين نوع عمليات ش��ما برآوردی از آرايش و چيدمان نيروهای دش��من نداريد. از لحظه ای كه 
عمليات را ش��روع كرديد به منظور حركت جهت اخذ تماس و آن موقعی كه با دش��من تماس برقرار كرديد 
ت��ازه آنج��ا تصميم می گيريد كه چ��ه كار كنيد و تا گام های بعدی اقدام��ات را انجام می دهيد. برای مثال 
اين س��ازوكار روندی اس��ت كه شما در فيلم های پليسی و جنايی می بينيد. يك پليسی از قبل هيچ طرحی 
برای ورود به س��اختمانی كه آلوده به افراد ش��رور اس��ت ندارد به گونه ای گام به گام حركت می كند و از 
همان لحظه ی اول اس��لحه را در دس��ت دارد و آمادگی دارد در اولين لحظه ی تماس و ديدن فرد، س��ريع 
ش��ليك كن��د. لذا در تمام اين مدت خود را در حالت عمليات��ی قرار داده. طرحی وجود ندارد و زمانيكه وارد 
ش��د نمی داند بعد از اين داالن راهروی ديگری وجود دارد چون به س��اختمان اشراف ندارد. اين نوع آرايشی 
كه برای حضور در صحنه به خود می گيرد، »حركت جهت اخذ تماس« است تا مستقيماً تماس برقرار كند. 
اين روش برای يك لش��كر زمانی اس��ت كه جهت حركت به سوی دشمن دقيقاً نمی داند چقدر بايد در اين 

منطقه پيشروی كرد تا به دشمن رسيد و يا نمی داند 
كه دشمن چگونه آرايش گرفته و موقعيت آن چگونه 
اس��ت. لذا اين لشكر به اين داليل از همان لحظه اول 
حركت، با آرايش مش��خصی طّی مسير می كند. تمام 
پي��ش بينی ه��ای الزم را برای هر رخ��دادی در نظر 
می گيرد. در س��طح اس��تراتژيِك اين روش، محاسبه 
فع��ل و انفعاالت روانی ،  فرهنگی، سياس��ی، امنيتی، 

اقتصادی، اجتماعی، بين الملل و ... الزم اس��ت. 
به همين ترتيب برای وقايعی كه در 22 خرداد س��ال 
1388 تحت عنوان انتخابات دهم رياس��ت جمهوری 
ايران ص��ورت گرفت، بر برنامه ري��زی از قبل صورت 
گرفت��ه جای هيچ ش��ك و ترديدی وج��ود ندارد. در 
همي��ن راس��تا مورخ 20 خرداد س��ال 88، انس��تيتو 
بروكينگز گزارشی را در س��ايت خود منتشر كرد. در 
آن گزارش فرآيند مواجهه با ايران كاماًل برنامه ريزی 
و مشخص شده است. اين گزارش را بالفاصله ترجمه 
كردي��م و به روزنامه ها و مس��ئولين رس��انديم و آنها 
هم انعكاس دادند. گزارش��ی كه ي��ك مركز مطالعات 
اس��تراتژيك به صورت عمومی و علنی چاپ می كند 
مانند قس��مت بيرون آمده ی يك كوه يخی اس��ت و 
در واق��ع بخش اعظم و خطرناك ت��ر آن را به بيرون 
انعكاس نمی دهند. توجه داش��ته باش��يد كه انستيتو 
بروكينگز مركز اصلی تحقيقات استراتژيك دموكرات های 
آمريكا اس��ت. مهمترين دس��تگاه تصميم سازی كاخ 
س��فيِد حزب دموك��رات همي��ن انس��تيتو بروكينگز 
اس��ت همانگون��ه ك��ه انس��تيتو آمريك��ن اينترپرايز 
)American Enterprise Institute( ، مرك��ز 
تصميم سازی اصلی جمهوريخواهان در زمان 8 سال 
حضور آنان در كاخ سفيد بود. يعنی كافی بود ارزيابی ها و 
برآورده��ای حرف های آمريك��ن اينترپرايز را برآورد، 
مانيتورين��گ و رص��د كنيد ت��ا در نهايت نس��بت به 
اعمالی كه مس��ئولين دولت آمري��كا انجام می دادند، 
اش��راف بيابيد. اي��ن مركز تصميم س��ازی می كرد و 
كاخ سفيد تصميم گيری. اآلن بروكينز همان نقش را 
ايفاء می كند. اين مركز يكی از ش��اخص ترين مراكز 
مطالعات اس��تراتژيك آمريكاست كه پشتيبانی فكری 
دول��ت اوباما را انجام می دهد. بنده ادعا می كنم اين 
گزارش يك دهم گزارش اصلی اس��ت، چراكه با توجه 
به س��وابقی كه از مراكز مطالعات استراتژيك آمريكا و 
دس��تگاه های تصميم گير و تصميم س��از آنان سراغ 
داري��م؛ حداق��ل حجم اين طرح كه با ن��ام »كدام راه 
به ايران« خوانده می ش��ود، ب��االی 10 برابر گزارش 
منتش��ر ش��ده اس��ت. گزارش آمده و در 9 فصل، سه 
نوع برخورد با ايران از جمله برخورد س��خت و خشن 
نظام��ی، برخ��ورد ديپلماتيك و برخ��ورد نرم را مورد 
بررسی قرار داده است. در فصل ششم به وقوع انقالب 
مخملی در ايران اش��اره دارد. امكان س��نجی شده و 
محاسن، معايب و تمامی جوانب آن مورد بررسی قرار 
گرفته اس��ت. آمده رهبرانی را ب��رای انجام تحركات 
خيابان��ی م��ردم و هداي��ت معنوی انق��الب مخملی 
معرفی كرده كه به چهار دس��ته بندی رس��يده است. 
در س��طح اول و به عنوان مس��تعدترين گزينه اصالح 
طلبان داخل كشور را ياد كرده است و اين انستيتوی 
آمريكاي��ی مهمترين گزينه ب��رای انقالب مخملی در 
ايران را مجموعه ی جريان اصالح طلبی به شمار می آورد. 

تحليلی استراتژيک بر زوايای تشكياتی
 كودتای مخملی 2009 ايران

  مه�دی هن�ری
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قابل توجه اينكه ببينيد بعضی در خيانت چقدر پيش 
رفت��ه اند كه رتبه ی چهارم اين اولويت بندی را، رضا 
پهلوی حائز ش��ده چون معتقد اس��ت رضا پهلوی در 
داخ��ل ايران مقبولي��ت ندارد. در واق��ع در نگاه كاخ 
س��فيد و مرك��ز مطالعات اس��تراتژيك آن )انس��تيتو 
بروكينگز( اصالح-طلبان اولين كس��انی هس��تند كه 
می توانند به عنوان س��ربازان بومی كاخ س��فيد عمل 
كنن��د و انقالب مخملی را به س��رانجام رس��انند! اين 
گزارش 9 خصيصه را بررسی كرده و در نهايت به اين 
نتيجه رس��يده كه بهترين و كم هزين��ه ترين گزينه 
برای تغيير حكومت در ايران انقالب مخملی اس��ت و 
مناس��ب ترين مجريان هم اصالح طلبان هستند. اين 
گزارش جوانب گس��ترده ای دارد و جای تأمل و تفكر 

بسيار دارد. 
وقايعی كه قبل از انتخابات دهم رياس��ت جمهوری و 
بعد از آن رخ داد مبتنی بر يك س��ناريوی جامع بوده 
اس��ت كه در اختيار آمريكا قرار داشته است. رفتاری 
ك��ه از آمريكايی ه��ا، انگليس��ی ها، فرانس��وی ها و 
اسرائيلی ها سرزد؛ طرح جامع اين سناريو را مشخص 
می كند. نوع حركت كس��انی كه در داخل، اين طرح 
را ب��رای دش��من عملياتی كردند از ن��وع طرح ريزی 
حركت برای اخذ تماس بود. يعنی يك طرح جامع در 
دس��ت افرادی كه در داخل كشور بودند وجود ندارد 
كه اقدامات را يكی پس از ديگری مورد اجرا درآوردند 
بلكه در اينگونه حركات ك��ه ماهيت كودتايی دارد با 
روش حرك��ت جهت اخذ تماس ب��ه جلو حركت می 
كنند. يعنی از قبل ش��روع فاز عملياتی با كل ظرفيت 
و آمادگی در صحنه آراي��ش می گيرند و حركت می 
كنن��د و هر اتفاقی ك��ه رخ داد آمادگی دارند آن را از 

ي��ك حالت تهدي��د برای خود به ي��ك فرصت تبديل 
كنند و گام بعدی را آغاز نمايند. 

ب��رای ارزيابی وقايع بعد از انتخابات در كش��ور، س��ه 
مي��دان عمل را باي��د مدنظر قرار دهي��م. اوالً ميدان 
عمل دش��من؛ دش��من يك ميدان عمل��ی برای خود 
تعري��ف ك��رده و آماده ب��وده كه ه��رگاه تجمعی در 
كش��وری كه مخالف غرب اس��ت صورت می گيرد از 
طري��ق آن تجمعات��ی كه م��ردم در آن حضور دارند؛ 
س��عی كند تا آن تجمعات را مص��ادره كند و انقالب 
آرام و حرك��ت مخملين را ص��ورت بدهد. پس وقتی 
كش��وری اس��تراتژی عمومی سياست خارجی خود را 
در خنثی كردن دش��منان بالقوه ی خود با اس��تفاده 
از ب��ه مي��دان آوردن مردم خود آن كش��ور می بيند 
ل��ذا حتماً در برنامه ی تقويم��ی آن، انتخابات داخلی 
يكی از آماج و اهداف حداكثری اس��ت كه انتخابات را 
برای خود به يك فرصت تبديل كند. اينطور است كه 
حرك��ت برای اخذ تماس در اين زمان خود را نش��ان 
می دهد. دش��من در فرآيند حركِت زمانی نس��بت به 
يك گزاره ی تقويمی پيش می رود تا زمان آن برسد، 
تمامی امكانات، ش��رايط و برنامه ها را آماده می كند 
ت��ا با آن ش��رايِط زمانی تماس برقرار كند. س��پس با 
تمهيداتی كه چيده س��عی م��ی كند فرصت به وجود 
آمده را به تهديد عليه كش��ور مقابل تبديل كند. آنها 
از قبل حضور داش��تن مردم پ��ای صندوق  های رأی 
را مّدنظر دارند و می دانند مردم درصد حضور بااليی 
خواهند داش��ت. حال كه نيت آنان سوار شدن بر اين 
موج مردمی است، بايس��تی برنامه ريزی انجام دهند 
و اعالم كنند كه تقلب ش��ده است. پس كسانی كه در 
اين ميان مدعی می ش��وند و يك طرِف دعوا هستند 

را مورد حمايت قرار می دهند.
حرك��ت برای اخذ تماس اينگونه اس��ت كه در صحنه 
ب��ا اوضاع تماس برق��رار می كند و متوجه می ش��ود 
كه اين آقا امروز مدعيس��ت ك��ه ظلمی در حّقش روا 
داش��ته شده پس پشت سر او قرار می گيرد و از او به 
شرط داشتن خصوصياتی دفاع می كند وبدين ترتيب 
صحن��ه را مديريت می كنند. بقيه ی مراحل را هم به 
همين ترتيب ادامه می دهند تا ش��رايط و افراد مورد 

نظر را در ش��طرنج خودش��ان بنش��انند.

 : آی�ا ای�ن ن�وِع حرکت که ش�ما م�ی گویيد 
»حرک�ت جه�ت اخ�ذ تم�اس«، مس�تلزم یک 

تش�کيات پيچيده و هماهنگ اس�ت؟ 
اي��ن كودتا ط��رح عملياتی داش��ته و مبتن��ی بر يك 
ط��رح قبلی صورت می گيرد پس اينطور نيس��ت كه 
ب��دون پيش بينی باش��د بلك��ه در اين ن��وع عمليات 
 Mster دقت بيش��تری الزم اس��ت در واقع فرقش با
Planne )طرح جامع( اين است كه نمی داند آرايش 
نيروهای مقابل چگونه اس��ت لذا نيروها را در ابتدای 
جن��گ طوری چينش می كند ك��ه در حين عمليات 
قابل انعط��اف و پاس��خگويی به تهديدات باش��د. در 
فص��ل حمله نظامی به ايران، كارشناس��ان عنوان می 
كنند اگر همانگونه كه عراق را اش��غال كرديم ايران را 
هم بخواهيم اش��غال كنيم چون اين سرزمين مساعِد 
جن��گ چريكی اس��ت و م��ردم ايران مقاوم هس��تند 
باي��د ب��رای جلوگي��ری از اقداماتی چريك��ی جوانان 
ايرانی بعد از تصرف و در زمان اس��تقرار دولت دست 
نش��انده »يك ميليون و دويست هزار نفر« نيروی ضد 
چريكی كه با فرهنگ ايران آش��نا هستند را به داخل 
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فالت ايران گس��يل كنيم. اين آم��اِر »مركز مطالعات 
اس��تراتژيك بروكين��ز« را ب��ا كل ظرفي��ت نيروهای 
داخ��ل ع��راق )120،000 نفر( مقايس��ه كنيد. يعنی 
آمري��كا 10 برابر آنچه در ع��راق به كار گرفته و هنوز 
هم درمانده اس��ت بايد برای ايراِن بعد از اش��غال در 
نظ��ر بگي��رد. در نهايت به ام��كان ناپذيری اين روش 
منتهی ش��ده. آنها نشس��ته اند ب��ا دقت روی تك تك 
س��ناريوها و س��ريال های مطرحی بررس��ی و تحليل 
كردن��د. ابرقدرِت جهان خواری مثل آمريكا برای حل 
مش��كلش با ايران و برداش��تن حكومتی كه منافعش 
را در منطقه ی اس��تراتژيك و ژئوپلتيكی موس��وم به 
خلي��ج ف��ارس و خاورميان��ه در خط��ر انداخته، تمام 
جوانب را بررسی كرده و سناريوها را محاسبه كرده ِمن 
جمله: حمله ی نظام��ی، برخورد ديپلماتيك، كودتای 
نظامی، ش��ورش های قومی و تجميع گزينه ها. همه ی 
اين راه های تغيير رژيم را بررس��ی ك��رده در نهايت 
به نتيجه كودتای مخملين رس��يده اس��ت؛ با حداقل 
هزينه و بدون درگير كردن خود در يك جنگ نظامی 
باتالقی ش��كل، آن هم در كوتاه تري��ن زمان ممكن. 
برای اين منظور، طرف آمريكايی طرح داش��ته و هنوز 
هم به طمع نشسته است. پس اين ميدان اول بود كه 
دش��من برای كنار زدن نظ��ام فعلی و تجزيه ی ايران 

بزرگ، طرحی را به صورت دقيق آماده كرده اس��ت.

 : اگر این مس�ئله )گ�زارش بروکينگز( صحت 
داش�ته بعيد است کش�وری چون آمریکا آن را 
به این س�ادگی در اختيار عموم بگذارد و دست 
خود را رو کند. هدف آنها از ارائه ی این دس�ت 

گزارش ها چيس�ت؟
اوالً آنكه چيزی كه توسط مراكز استراتژيك به عنوان 
»گزارش برای افكار عمومی« خارج می شود؛ يكسری 
مالحظ��ات فنی، تكنيك��ی و تاكتيكی دارد كه آنها را 
منتشر نمی كند. ثانياً جامعه ای كه اّدعای دموكراسی 

دارد، در تصميم گي��ری هم می خواهد مردم خود را 
ظاهراً س��هيم بداند. لذا طرح های استراتژيِك خود را 
روی وب سايت ها منتشر می كند و حداقل خالصه ای از 
ط��رح ها و تصميمات اس��تراتژيك خود را نه به مردم 
كه به قش��ر خاص��ی از نخبگانش اط��الع می دهد و 
ب��ه ديد و ارزياب��ی كارشناس��ان و صاحب-نظران آن 
تخصص ها كه داخل قدرت نيس��تند می گذارد. البته 
اين اش��تباه استراتژيكی اس��ت كه در كشور ما وجود 
دارد و در مراكز مطالعات استراتژيك و تصميم سازی، 

تصميم ها را به اطالع مردم نمی رس��انند. 

 : ميدان دوم و س�وم این قضایا در اختيار چه 
کس�انی بود؟

مي��دان دوم، مي��دان جري��ان رفورميس��ت هاس��ت 
)Reformist(كه به غلط ب��ه عنوان اصالح طلب از 
آنان ياد می ش��ود. اينان ش��امل چند حزب مشخص 
مث��ل جبه��ه مش��اركت، ح��زب ليب��رال دموك��رات 
كارگ��زاران، س��ازمان مجاهدين، مجم��ع روحانيون 
مب��ارز، حزب اعتماد ملی و ... هس��تند. اين مجموعه 
اح��زاب در كنار يكديگر خ��ود را در فرآيند انتخاباتی 
در ي��ك طرف بازی مقابل رئيس جمهور مس��تقر كه 
برای دور دوم رياس��ت جمهوری، خواهان شركت در 
انتخاب��ات بود، می ديدند. پ��س اينطور نبود كه خود 
را روب��ه روی همديگر ببينن��د. در واقع آن چيزی كه 
ديده ش��د يك بازی كودكانه ب��رای صحنه آرايی بود. 
اين طراحی هم حس��اب شده بود. س��ه نفری كه در 
صحنه روبه روی رئيس جمهور مستقر بودند هركدام 
با نق��ش خاصی وارد صحنه ش��ده بودند و بحث اين 
نب��ود كه اين س��ه فرد ب��ا هم رقابت م��ی كنند بلكه 
هر يك در جبهه با رئيس جمهور مس��تقر رقابت می 

كردند. ش��عارها و ميتينگ هايی كه قبل از انتخابات 
برگزار می شد در بسياری از آنها بر اين موضع تأكيد 
می ش��د ك��ه »بياييد ب��رای اولين بار بع��د از انقالب 
يك اس��تانداردی را در صحنه سياس��ی ايران بر جای 
بگذاري��م و آن اينكه يك رئي��س جمهور برای دو بار 
پياپ��ی انتخاب نش��ود«. آن ميدان دوم ك��ه گفتيم، 
ميدان سازمان دهی اس��ت. همانگونه كه سه كانديدا 
را از سه زاويه برای تأثيرگذاری بر صحنه برای تقسيم 
و تفكي��ك حوزه های عمل در مقابل كانديدای رقيب 
حاض��ر كردند؛ ني��از بود كه يك آراي��ش حرفه ای و 
تقسيم بندی كار نيز صورت گيرد تا موضع اين رئيس 
جمه��ور و دولتش را تضعيف كنند و يكی از اين افراد 
رأی بياورد و برنده ش��وند. اين قطعاً به س��ازماندهی 
نياز داشت. اين س��ازمان دهی باالتر از حوزه اين سه 
نفر حاضر در صحنه اس��ت. كس��ی بايستی پشت سر 
اينها ايستاده باشد تا برای اينها تقسيم نقش و وظيفه 
كرده باشد. چون هر سه نفر شعارها، مواضع و ديدگاه 
هايش��ان در يك س��طح بود. ميدان دوم كه بايس��تی 

طرح مس��تقل داش��ته باش��د، اين ميدان اس��ت. 
ميدان س��وم، ميدان مجموعه دولت مستقر است كه 
كانديدای چهارم و نهادهايی كه بر انتخابات و حواشی 
آن بايس��تی نظارت داشته باش��ند، در اين ميدان می 
گنجن��د. نهادهای انتظامی، امنيتی، اطالعاتی كه بايد 
امنيت را در صحنه برقرار می كردند و نهادهای رسانه 
ای كه بايد به مردم اطالع رسانی می كردند؛ همه در 
ميدان س��وم قرار دارند. اينان بايد يك طرح مشخص 
ب��رای مقابل��ه با هر ك��دام از بخش های تش��كيالت 

مقابل، در دوران بعد از انتخابات می داش��تند. 
پس ما از س��ه طرح صحبت می كنيم كه طرح س��وم 
ط��رح پدافندی اس��ت. با احتس��اب اينكه سيس��تم 

بعض�ی در خيان�ت آنقدر پي�ش رفته اند كه در رتبه بندی موسس�ه آمريكاي�ی بروكينگز از رضا 
پهلوی پيشی گرفته اند.



[ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]147

صفح�ه   600 ح�دود  در  اس�رائيل  خارج�ه  وزارت  س�ايت  وب   ، م�اه  س�ه  ط�ول  در 
ات�اق  ك�ه  ك�رد  منتش�ر  اي�ران  انتخاب�ات  از  بع�د  و  حي�ن  قب�ل،  م�ورد  در  را  مطالب�ی 
ش�د. م�ی  محس�وب  بيگان�ه  نيروه�ای  س�وی  از  كودت�ا  اي�ن  فرمانده�ی  مرك�ز  و  فك�ر 

امنيتی، اطالعاتی و دستگاه رس��انه ای بايد محاسبه 
می كردند كه دش��من خيز برداشته كه با بهره گيری 
از ج��و س��ازی و القائات مختلف اف��كار عمومی را در 
دس��ت خود بگي��رد و از اين فرص��ت حضور مردم در 
صحنه اس��تفاده كند و آن را به هر س��مت بكش��اند. 
اينه��ا بايد ب��رای اين موقعي��ت آماده می ش��دند تا 
بتوانند مواجهه صورت دهند. دستگاه اطالعاتی كشور 
)وزارت اطالعات( و دستگاه رسانه  ای كشور )سازمان 
صدا و س��يما( به هيچ وجه آماده اين مس��ئله نبودند 
و هيچ برآوردی نداش��تند. ضعي��ف ترين عملكرد در 
اي��ن ميدان مربوط به اين دو دس��تگاه اس��ت. قدرت 
نرم بيش از 90 درصد توس��ط رس��انه ه��ا اعمال می 
ش��ود و اساساً مفهوم ضريب نفوذ در حوزه قدرت نرم 
توس��ط رس��انه هاس��ت. ضعيف ترين ضريب نفوذ در 
اف��كار عمومی درباره ی پدافند نس��بت به اين تهاجم 
نرمی كه دش��من اعمال كرد را س��ازمان صدا و سيما 
از خود بروز داد و بس��يار منفعل عمل كرد. همانطور 
كه دستگاه اطالعاتی كشور در پيش بينی و برآوردی 
كه از اين كودت��ای مخملی بايد ارائه می كرد ضعيف 

و منفعل عمل كرد. 
با توجه به اين س��ه ميدانی كه به تفصيل برشمرديم، 
ب��ه اينك��ه در هيئت حاكم��ه ی آمريكا، اس��رائيل و 
انگليس طرح جامعی ب��رای كودتای توئيتری- فيس 
بوكی ژوئن 2009 طرح ريزی ش��ده بود هيچ ش��ك 
و ش��بهه ای ندارم و ش��ما را به گزارش س��ابان سنتر 

ارجاع می دهم. 
مسئله ی ديگر مربوط است به گزارشی از وب سايت 
فارس��ی »وزارت خارجه اس��رائيل« طّی دوره زمانی 
ي��ك ماه قبل انتخاب��ات تا دو ماه بع��د از انتخابات. 
پايگاه های خبری- رس��می ب��رای يك وزارتخانه در 
واقع پايگاه مواضع رس��می آن وزارتخانه اس��ت. در 
ط��ول اين س��ه ماهی كه گفتيم، وب س��ايت وزارت 
خارجه اس��رائيل در حدود 600 صفح��ه مطالبی را 

در مورد قبل، حين و بعد از انتخابات ايران منتش��ر 
ك��رد كه اتاق فك��ر و مركز فرمانده��ی اين كودتا از 
س��وی نيروهای بيگانه محس��وب می شد. در داخل 
ايران برای تلويزيون BBCفارس��ی اين شأن را قائل 
هس��تيد ك��ه هيزم به آت��ش می ريخ��ت و به قولی 
 VOA و BBC آت��ش بيار معركه بود. در حالی كه
به ش��دت تح��ت تأثير القائات و فرم��ول های جنگ 
روانی اس��ت كه وب س��ايت وزارت خارجه اسرائيل 
اعمال می-كرد. آنچه در اين س��ه ماه وزارت خارجه 
اس��رائيل در وب س��ايت خود منتش��ر ك��رد و آنچه 
انس��تيتو بروكينز ارائه كرده بود حكايت از جامعيت 
طرح اس��تراتژيك غرب ب��رای بران��دازی جمهوری 

اسالمی ايران داشته و دارد. 

 : با توجه به اینکه آمریکا برای حضور مخملی 
در ایران مثل کشورهایی چون گرجستان آزادی 
عمل ندارد و با محدودیت های ش�دید فيزیکی 
و افکار عمومی روبروس�ت، عوامل داخلی مرکز 

طراحی بيگانه چه کس�انی بودند؟
اما در مورد ط��رح داخلی طبيعتاً س��تادهای داخلی 
انتخابات��ی در اي��ن مرحل��ه كارك��رد ش��ان، كاركرد 
س��تادهای انتخاباتی نبود. نوع س��ازماندهی، كارهای 
تشكيالتی و نوع فضاسازی روانی اين ستادها، كاركرد 
س��تاد براندازی بود. نكته قطعی كه می توان نام برد 
اين اس��ت كه هيچكدام از سه كانديدای معترض در 
چهارچوب قانون و با پذيرش كليت سيس��تم و نظام، 
عمل نكردند. هر سه كانديدا مّدعی بودند از امام)ره( 
حكم داشتند و اينكه در زمان آن بزرگوار مسئوليت های 
كالنی داشته اند همچنين اينطور می گفتند كه روبه 

روی آمري��كا با توجه به اينكه امام)ره( هميش��ه روبه 
روی آمريكا موضع داش��تند، موضع م��ی گرفتند. اما 
عناصر اصلی س��تادهای انتخاباتی هر سه نفر با شبكه 
VOA مصاحب��ه م��ی كردند. به عن��وان مثال حتی 
مقامات مسئول س��تادهای انتخاباتی محسن رضايی 
 VOA از چن��د روز قبل انتخاب��ات به صورت زنده با
ارتب��اط برقرار كرده و اطالع رس��انی می كنند. حاال 
ميرحسين موس��وی و كروبی كه برای خودشان قبح 
صحبت كردن با VOA را متصور نبودند اما محس��ن 
رضايی هم همنيطور بود. س��ئوال بنده اين اس��ت كه 
اين س��ه نفر می خواس��تند رئيس جمهور بشوند، آيا 
مش��اور سياس��ت خارجی ندارند؟ در بين مش��اوران 
سياس��ت خارجيش��ان كس��ی به آنها نگفت��ه بود كه 
VOA ابزار ديپلماس��ی عمومی در مناسبات خارجی 
آمريكا است و كار آن رقم زدن نوع ديپلماسی عمومی 
از حيث تأثيرگذاری بر جامعه اس��ت. چرا كسانی كه 
مّدعی اند در كنار امام با آمريكا مقابله كردند حاال در 
زمين دشمن بازی می-كنند؟ لذا ستادهای انتخاباتی 
اين سه نفر كاماًل با VOA و BBC فارسی هماهنگ 
بودن��د و كاركرد اصلی اجراي��ی- عملياتی كه صورت 

گرفت در اين موضوع خالصه می ش��د. 
امروز ش��ما با يكسری آدم هايی كه اعتراف می كنند؛ 
روبه رو هس��تيد. اين افراد سرانگش��تان اين قضيه در 
احزاب و صحنه هس��تند. س��ه كانديدا پش��ت اين ها 
هس��تند كه هر س��ه در يك جبهه عم��ل می كردند 
و در زمي��ن دش��من كه توس��ط انس��تيتو بروكينگز 
طراحی شده بود بازی  كردند. توجه داشته باشيد كه 

اس��رائيلی ها آتش بيار اصلی معركه بودند. 
***




