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فصلنامه مديريت بحران
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بررسی علل و زمینههای داخلی بحران سال 8811
تاريخ دريافت مقاله52/01/52 :

علیرضا سوری



تاريخ تأيید مقاله52/80/52 :

چکیده
ظهور بحرانها علل متعدد مادی و غیرمادی يا عینی و ذهنی دارد؛ لیکن صـر

ظرـر اع علـل ،بحـرانهـا بـه

لحاظ ساختار ،کارکرد و ماهیت (سرشت وجودی) بايد به گوظهای باشند که اشخاص يـا ديرـر هويـتهـای
اجتماعی درگیر ظیز بتواظند آنها را "بحران" تلقی کرده و تجربه ظمايند .طبقهبندیها بر حسب شدت ،ظـو و
اظریزه مهماظد .پرسش اصلی مقاله ،علل و عمینههای داخلـی بحـران سـال  88کـدا اظـد و روظـه اظتخابـات
مردمی را به بحران سیاسی تبديل کردظد .روش مورد استفاده در اين مقاله روش توصیفی -تبینی میباشد کـه
در اين راستا ،سعی شده است تا با استفاده اع منابع مختلف اع قبیل کتب ،مقاالت و مطالب معتبـر اينترظتـی و
روعظامه ای کند و کاوی ساختارمند در خصوص عوامل داخلی در بحران سال  88و توصیف خصوصـیات و
ويژگیهای بحران ،طرحها و سناريوهای خیاباظی و تحلیل ظقش عوامل داخلی بحران اع ديدگاههای مختلـف،
به خصوص حوادث و آشوبهای خیاباظی و شاخصهای آن پرداخته شده است .مديران بحـران هسـتند کـه
میتواظد با تجربه ،آمادگی ،مهارت ،سرعت عمل ،هوشمندی و خالقیت خود عمینه های فرهنری و اجتمـاعی
که آستاظه تحمل مردمی و مهار دروظی را فراهم میساعظد ايجاد ظمايند تا بتواظند بحـران را بـا هزينـه کمتـر و
عمان کوتاه تر هدايت و کنترل ظمايند.

کلیدددوا ههددا :بحددرانم مددديريت بحددرانم بحددران سددال 11م آشددو هددای خیابددا،یم
عوامل داخلی

 پژوهشرر و مدرس داظشراه افسری و تربیت پاسداری اما حسین ( )

مقدمه
«بحران» مقولهای است که همة ساعمانها و جوامع کم و بـیش و بـا توجـه بـه
ماهیت و فعالیتشـان بـه گوظـهای بـا آن روبـرو هسـتند .بـروع خطـرات ،سـواظ و
بحران های مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و ظرامی به همراه حوادث غیر قابـل
پیش بینی واقعیتی است که بشر در طول تاريخ همواره با آن آشنا بوده است .صنعتی
شدن جوامع و گسترش ارتباطات ماهوارهای و ظقل و اظتقـاالت اطالعـات بـه طـور
وسیع و همچنین بزرگترشدن ساعمانهای اجتماعی که همراه با موفقیتهای فـراوان
تکنولوژيکی و اجتماعی بوده است ظه تنها میزان بروع خطـرات بحراظـی را کـاهش
ظداده است بلکه در بسیاری موارد افـزايش ظیـز داده اسـت .بـه بیـان ديرـر امـروعه
بحرانها درجوامع ظهادينه گرديده اظـد و واقعیتـی جداظاپـ ير اع ماهیـت دروظـی آن
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شدهاظد .در عصر جديد و شکوفايی تمدظی و همزمان با افزايش آگاهیهـای مـدظی
که سط خواستهها و ظیاعهای اجتمـاعی را افـزايش داده و بـر عرصـهی عظـدگی و
حیات اجتماعی و سیاسـی جوامـع سـايه افکنـده اسـت .در حقیقـت ،امـروع هـی
جامعهای ظمی تواظد اع بحران و پیامدهای کوتاه و بلندمدت آن مصون باشد .بنابراين
مديريت بحرانها بخش جداظشـدظی عظـدگی و العمـهی توسـعهی پايـدار کشـورها
میباشند.
مفاهیم و ادبیات ،ظری
ريشه شناسی و معناشناسی بحران:

واژه بحران 1بـیش اع پـن قـرن پـیش مطـرح شـد .موضـو مـديريت بحـران
در باليای طبیعی اولین بار در سال  1989در هشـتمین کنفـراظج جهـاظی علزلـه در
آمريکا توسط دکتر فراظج پريج مطرح شد .عبارت امروعی مديريت بحـران بـرای
اولین بار توسط مک فامارو ـ با توجه به امکان درگیری موشـکی آمريکـا و کوبـا ـ
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عنوان گرديد .عظدگی بشر اع آغاع همواره با ظاماليمتها و دشواریهايی همراه بوده
و به تدري که ابعاد اجتماعی و ظرا يافتری عظدگی بیشتر و روابط و همکاریهـای
درون اجتماعی در قالب عاليق ،منافع فردی و جمعی اشـکال عینـیتـری بـه خـود
گرفته و در ظتیجه مرعبندیهايی را در ساعمان اجتماعی و در حوعهی منافع گروهی
و رقابت های سیاسی و اجتماعی ايجاد کـرده ،ايـن ظاماليمـتهـا اشـکال جديـد و
پیچیدهتری به خود گرفته است .بحران در کـاربرد گسـترده و عـا ظـاظر بـه افـراد،
عظدگی (فردی يا جمعی) ،ظرا  ،کنشها ،ظهادها و ساعمانهای مرتبط به آنها است.
بحران بیاظرر تصمیم گیری درباره تداو يا عد تداو پديدهها و امور است .ظهـور
بحرانها علل متعدد مادی و غیر مادی يا عینی و ذهنی دارد ،لـیکن صـر

ظرـر اع

اشخاص يا ديرر هويتهای اجتماعی درگیر ظیز بتواظند آنها را «بحران» تلقی کـرده
و تجربه ظمايند .يکی اع محورهای اصلی در هر بحران تأثیر بحران بر ظحـوه و ظـو
درک خود و تعیین موقعیت خود باعيرران ظرا هـا يـا حـوعههـای متـأثر اع بحـران
است؛ عيرا بحرانها همواره بر حیات فردی و اجتماعی و شرايط عيسـتی بـه طـور
عا تأثیر میگ ارظد (کاظمی.)85 :1131 ،
مفاهیم بحرا،ی:

در تعريف بحران ،ظقطه عطف خطیری برای هر ارگاظیز  ،اعـم اع فـرد ،جامعـه،
سیستم ،با توجه به تواظايی و آمادگی آنها برای اظطباق با شرايط جديـد بیـان شـده
است( .استويان ظیکولو  ،به ظقـل اع حسـینی )1185 ،در تعريـف ديرـر ،وضـعیتی
ظاپايدار که در آن تغییری ظاگهاظی در يک يـا نـد قسـمت اع عناصـر متغیـر مـنرم
موجود ايجاد می گردد ،بیان شده است .بحران را برخی به معنی وضعیتی که معـادل
فرصت خطرظاک است ،يعنی ترکیبی اع تهديد و فرصت در ظرر گرفتهاظد .بحـران اع
ظرر لغوی معاظی مختلفی را به خود اختصاص داده است؛ برخـی اع داظـشپژوهـان،
بحران را معادل فشار ،اضطراب ،ظقطهی عطف ،فاجعه و خشوظت به کـار بـردهاظـد
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علل ،بحراظها به لحـاظ سـاختار و کـارکرد و ماهیـت بايـد بـه گوظـه ای باشـد کـه

(آريانپور.)12 :1181 ،
بحران شرايطی غیرعادی است که در آن مشکالتی ظاگهـاظی و پـیشبینـیظاپـ ير
پديد میآيد که به تصـمیمگیـری فـوری ظیـاع دارد و در نـین شـرايطی ،ضـوابط،
هنجارها و قواظین مرسو ديرر کارساع ظیست .هنرـا مواجهـه بـا نـین وضـعیتی
ظمیتوان مطمئن بود که وضعیت م کور يک محدوديت (تهديد) محسوب میشـود
يا يک موقعیت (فرصت) .با وقو بحران ،واکنشهای رواظی متعـددی ر مـیدهـد
که عبارتاظد اع :ظاباوری ،وحشت ،قبول شکست ،قضاوتهای غلط ،اقـدامات غیـر
منترره ،کوتهظرری ،هیجان عياد و مقصـر داظسـتن ايـن و آن( .قـديری)11 :1185 ،
مفهو کلی بحران اشاره به وضعیتی دارد که در اثر بـروع يـک حادثـه غیـر مترقبـه
دگرگون می شود .اين حادثه ممکن است يک رويداد بالقوه يا بالفعل باشـد .بحـران
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبارت وضعیتی اصلی هايی مختل پايداری برهم .بحران یزی تما مرتبه به ظرمـی،
ظیست .غافلریری در همه ی بحران هاست .بحران را يک لحره تعیـین کننـده ،ظقطـه
برگشتی برای بهتر يا بدتر شدن وضـعیت و يـا مقطـع حیـاتی ظیـز تعريـف کردظـد
(کاظمی.)19 :1111 ،
بنابراين ،خصوصیات عمده بحران عبارت است.
 1ـ فرصت و عمان کم برای واکنش ظسبت به آن
 2ـ وجود اطالعات ظاقص ،ظامعتبر و مشکوک در هنرا وقو حادثه
 1ـ تهديد کردن منابع طبیعی و يا عظدگی بشـر (جمعـی اع ظويسـندگان:1181 ،
)21
جاظاتان روبرتز تصري میکند :بهراستی تعريف بحران امر سادهای ظیست عيرا
اين مفهو اع يک خالء معنايی تکنیکی ،عملیاتی و مورد اجما به سبب ماهیت
همهجا حاضری (بهرهوری فراگیر) رظ

میبرد .ظکتهی حائز اهمیت اينکه هر

تعريفی اع «بحران» ظسبی است؛ اع طرفی مفهو بحران در ارتباط و همظشینی با
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مفاهیمی همچون امنیت ،قدرت ،منافع ملی ،اهدا  ،تهديدها و ...مصداق پیدا
میکند .در ظرر اظديشمندان و صاحبظرران علو مختلف اع جمله مديريت،
«بحران» معاظی و کارکردهای متفاوتی پیدا کرده است و به همین دلیل است که
امکان دستیابی به تعريف مشخص و واحد در عمینهی بحران ،دشوار و شايد غیر
ممکن گرديده است (تاجیک.)25 :1139 ،
بحرانهای اجتماعی خطرهايی هستند که تعادل ،امنیت و سالمت اجتماعی را به
طور جدی تهديد می کنند ،اما هم ماهیت و هم منشأ اجتماعی دارظد و به صورت
تعارضهای اجتماعی ،ظاآرامی ،فشارهای برهم عظنده سیاسی ،شورشها و
اعتصابهای بیمهار برای درخواستهای اقتصادی و هماظند آنها ظاهر میشوظد.
و منطقهای يا ملی ،غافلریر کننده يا تا حدی قابل پیشبینی و اع حیث اجتماعی
پرهزينه يا کم هزينه باشد .بحرانها ممکن است به ظاهر شکل سیاسی يا
خواستهای اجتماعی خاص داشته باشند ،اما ريشهيابی آنها ظشان میدهد که
عمینه های مستقیم و بالفصل يا ظامستقیم و کمک کننده اقتصادی در میان بخش قابل
توجهی اع آنها مطرح بوده است .گر ه ممک است ظارضايتیهای سیاسی يا
اجتماعی ،به صورت بهاظه در جهت مطالبات اقتصادی ظاهر شوظد ،اما اينها
معموالً گ راتر و کم اثرترظد.
علل بحرانهای سیاسی:

 1ـ ايجاد تفرقه بین گروهها و احزاب متعدد و مخالف
 2ـ پشتیباظی و دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی کشور
 1ـ ظفوذ در ساختار و ساعمانهای دولتی
 1ـ ايجاد شک و ترديد در اظتخابات های سیاسی
 5ـ تحريک مرد به آشوبهای خیاباظی
 1ـ ظا همروظی در رشد اجزا و متغیرهای مرتبط در يک ظرا
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ممکن است اين شورشها حاد يا مزمن ،تناوبی يا پیوسته ،ژر

يا گسترده ،محلی

 3ـ ايستايی يا پويايی بیش اع حد سیستم
 8ـ افزايش متغیرها و رخدادهای سساسی -اجتماعی
 9ـ به هم پیوستن وقايع کم اهمیت
 19ـ عد مقابله و دفع به موقع بحران
عوامل و زمینههای بحران سال 11
الف) حوادث و آشو های خیابا،ی سال 11

تجزيه و تحلیل اظتخابات دهم رياست جمهوری و حوادث پج اع آن ،اع جهات
مختلف و متفاوت سیاسی ،فرهنری ،تاريخی ،حقوقی ،جريان شناسی و ...قابل
بررسی است .پج اع اظتخابات رياست جمهوری دهم ،برخی اع مفاهیم در فضای
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیاسی و ادبیات سیاسی ايران و جهان بسیار تکرار شده است که اين مفاهیم هر
کدا به تنهايی دارای بار سیاسی ،حقوقی و ...میباشند؛ مفاهیمی هماظند اظتخابات،
تقلب ،تخلف ،اظقالبهای رظرین ،کودتای رظرین يا مخملین ،براظداعی ظر  ،دستراه
قضايی ،محاکمات ،متهمان ،اعتراضات ،بلوا ،آشوبهای خیاباظی ،اغتشاشات،
عظداظیان ،شکنجه و آعار جنسی باعداشت شدگان ،کشته شدگان حوادث پج اع
اظتخابات ،مسأله کهريزک ،حمله به کوی داظشراه و دهها مفهو ديرر که اع جهات
مختلف و ديدگاههای متفاوت ،در فضای سیاسی و ادبیات سیاسی قابل بررسی
است .هر ه بود و اع هر کجا بود؛ بزرگترين و حماسیترين اظتخابات  19سال
اخیر به بلوا و آشوب و اغتشاش و شورشهای خیاباظی کشیده است و برای اولین
بار کف خیابانها و اعتراضها در مقابل صندوق رای و دموکراسی مرسو خود
ظمايی کرد .حوادث پج اع اظتخابات سرظوشت و سرگ شت دو طیف مشهور
سیاسی در جامعه و تحوالت سیاسی کشور يعنی اصالح طلبان و اصول گرايان را
مورد ترديد و الش قرار داد و بسیاری اع مفاهیم سیاسی را محتاج باع آفرينی و
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باعتولید کرد .به ظرر میرسد بررسی اجمالی مهمترين اغتشاشات و آشوبهای
خیاباظی پج اع اظتخابات ضرورت دارد .مهمترين حوادث و وقايع پج اع اظتخابات
سال  88را میتوان در رويدادهای پج اع برگزاری تا  18تیر ،اغتشاشات روع 11
آبان ،اغتشاشات روع  11آذر ،حوادث تاسف بار روع عاشورا و اهاظت به ساحت
اما حسین ( ) جستجو کرد.
میتوان گفت حوادث پج اع اظتخابات با رفتارهای لمپنی و آشوب طلبی و
اغتشاش گری به بهاظه اعتراض به ظتاي

اظتخابات به خصوص در تهران آغاع

گرديد .آشوبهای خیاباظی و کشاظدن دموکراسی و دموکراسی خواهی اع
صندوقهای رأی به کف خیابانها ظوعی ادامه تئوری معرو

فشار اع پايین و اظه

اظتخابات به خواستههای غیر معقول و بی ربط به اظتخابات ،مثل تغییر يا اصالح
قاظون اساسی ،تغییر ظرامی سیاسی ،اظحالل مراکز و ظهادهای قاظوظی ،مخالف با
ظهادهای ظرامی ،اظترامی ،بسی و ...سرايت کرد و روع به روع مطالبات تندتر و
هیجاظیتر و غیر منطقیتر میشد .در اين ايا محدوده ظاآرامیها و آشوبها در
مرکز و تهران بود و ساير مراکز استانها شاهد نین حوادثی ظبود .محدوده جمعیتی
پراکنده و هماهنگ که گاهی تعداد آظها به هزاران میرسید هر روع در يک خیابان يا
میدان که توسط رساظههای خارجی و ضد اظقالب و برخی اع عوامل داخلی
فراخوان میشدظد .با اجتما و شعارهای تند و گاهی اقدامات خشن و بستن
خیابانها و حمله به باظکها و اتوبوسها و حتی مساجد و پايراههای ظرامی سپاه و
بسی و کالظتری به آشوب و اغتشاش و ظا امنی میپرداختند و گاهی اوقات بخشی
اع تهران اع کنترل خارج و در اختیار آشوب گران قرار میگرفت .حوادث کوی
داظشراه در تیرماه  1188و حوادث پج اع آن دومین مرحله گسترده بلوا و آشوب
و اغتشاش در تهران بود .مرحله بعدی آشوب و اغتشاش پج اع اظتخابات دهم
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عظی اع باال بود .اين آشوبها که ساعماظدهی شده بود؛ اع اعتراض به ظتیجه

رياست جمهوری در تیر  1188اتفاق افتاد .در اين مرحله آشوب گران و رهبران
آشوب و اغتشاش به دظبال مدل ساعی و تطبیق حوادث خرداد و تیر  1188با
حوادث تیر  1138و حادثه کوی داظشراه تهران بودظد که البته تا حدودی ظیز موفق
بودظد.
شکل حوادث و آشو های خیابا،ی سال 11

سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8د آغاز اولین اغتشاشات

ساعت  9:19شب  22خرداد ماه  1188که هنوع ظتاي اظتخابات مشخص ظبود،
در برخی قسمتهای شهر تهران عدهای دست به تحرکات خشوظت آمیزی میعظند.
در اين اغتشاش عده ای دستریر و معلو فرماظدهی اين افراد را «تاج عاده» و «امین
عاده» اع اعضای ساعمان مجاهدين و حزب مشارکت بر عهده داشتهاظد .تندروهای
حامیان میر حسین موسوی؛ تجمعات غیر قاظوظی توأ با خشوظت در اطرا

وعارت

کشور و خیابانهای منتهی به آن در دو روع بعد اع رأی گیری داشتند تا بتواظند
اظدکی اع فشار شکست بزرگ خود را بکاهند .اين اغتشاشات با درگیری با ظیروهای
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امنیتی ،مأموران پلیج و تخريب اموال عمومی و خصوصی شهروظدان همراه بود.
پروژهای که کارشناسان مسائل سیاسی اع مدتها پیش احتمال وقو آن را میدادظد.
اغتشاشرران که بر اساس طرح ريزیهای صورت گرفته توسط آشوب ساعان میر
حسین در ند ظقطهی پر تردد شهر ظریر خیابان ولیعصر ،خیابان حجاب و میدان
اظقالب تهران تجمع کرده بودظد فاع میلیشیايی به خود گرفتند و با به آتش کشیدن
اموال عمومی و خودروهای پلیج و همچنین شکستن شیشههای اماکن خصوصی
و عمومی سعی در ايجاد فضای رعب و وحشت در بین مرد داشتند .برخی اع
سران آشوب به دظبال پروژه تحصن بودظد .در پی اغتشاشات خیاباظی اراذل و
اوباش در تهران به بهاظهی اعتراض به عد رأی آوری يکی اع ظامزدها ،کمیتهای با
و راهکار جديدی پیشنهاد شده است .بر پايهی گزارش ،اين کمیته ،برگزاری
تحصن را به عنوان راهکار جديد پیشنهاد داده و به منرور تحريک فضای عمومی
جامعه و افزايش دامنهی اغتشاشات يکی اع اعضاء در اين جلسه حمايت
قدرتهای خارجی اع تحصن و حرکتهای به ظاهر مدظی را اعال کرد (کاوه،
.)18 :1188
 5د حوادث روز قدس

روع جهاظی قدس يکی اع مهمترين يادگارهای رهبر کبیر و معمار اظقالب
اسالمی اما خمینی (ره) است .اين روع که به ظماد جهاظی مبارعه با صهیوظیسم بین
الملل و استکبار جهاظی و آعادی قدس اع دست اشغالرران مبدل شده است و به
عنوان حرکتی جهاظی در سراسر عالم شناخته شده ،طوری که حتی در کشورهای
اروپايی و اياالت متحده ظیز با حضور دوست داران فلسطین و حتی يهوديان
مخالف اسرايیل برگزار میگردد .اما روع قدس سال  1188ايران حال و هوای
ديرری داشت و اغتشاش گران بر آن بودظد تا اين روع تاريخی را اع محتوا و
مقصود اصلی خود دور کرده و به اظحرا
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کشاظند .در اين روع عدهای با پوشش
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حضور عناصر افراطی حزب مشارکت ،ملی گراها و ساعمان مجاهدين تشکیل شده

برگزاری روع قدس در تهران دست به آشوب و اغتشاش عدظد .در روع قدس
تجمع ند صد ظفری اغتشاشرران که جرات حضور در صفو

مرد را ظداشته و

در شهر تهران در حواشی منطقه راهپیمايی گردهم آمده بودظد قابل توجه است .در
اين مجال اغتشاشرران شعارهای اظحرافی همچون ظه غزه ،ظه لبنان جاظم فدای ايران
و همچنین شعار مرگ بر روسیه و مرگ بر ین به جای شعار مرگ بر امريکا و
مرگ بر اسرائیل سر میدادظد .سران فتنه در ظرر داشتند تا با دعوت حامیان خود به
حضور در راهپیمايی روع قدس که يادگار بنیاظر ار جمهوری اسالمی ايران است،
با يک تیر دو ظشان را هد

بریرظد .آنها در ظرر داشتند تا با اين کار ،هم تعداد

حامیان خود را به ر بکشند و سوژه خبری برای رساظههای معاظد ايران تهیه کنند
و هم خود را متراهر به سنت اما خمینی (ره) ظشان دهند .اما ظتیجه اين عمل کامالً
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عکج خواسته طراحان اغتشاشات شد .سر دادن شعارهايی به ظفع رژيم
صهیوظیستی آن هم در روع جهاظی قدس و همراهی با شعار «ظه غزه؛ ظه لبنان» و
«جمهوری ايراظی»  ،سبب شد تا اظدک افرادی که در میان حامیان سران فتنه باقی
ماظده بودظد و آنها را تنها معترضین به اظتخابات میداظستند هم صف خود را اع اين
جريان آشوب جدا کنند؛ مسالهای که بعدها سران جريان اصالحات ظریر رسول
منتجبظیا و اکبر محتشمیپور هم به آن اعترا

کردظد .آن ه در روع قدس به

وقو پیوست ،بساط معرکه کودتاگران سبزپوش را برای همیشه جمع ظمود .روع
قدس  1188همچون همه راهپیمايیهای سراسری در طول  1دهه اع عمر پر برکت
ظرا اسالمی به صحنه رفراظدو و حمايت همه جاظبه ملت اع اظقالب اسالمی و
آرمانهای اما و رهبری مبدل گرديد .ملت همیشه در صحنه با احساس تکلیف
بیشتر ظسبت به سالهای گ شته با حضور حداکثری خود همه ادعای دشمنان اظقالب
اسالمی که مدعی بودظد ظرا اسالمی هواداران خود را اع دست داده است را باطل
ظمود .اين حضور تاکیدی بر حماسه  19میلیوظی ملت در روع  22خرداد بود .اين
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روع ظخستین فرصت بعد اع اظتخابات  22خرداد بود که به طور همزمان در سراسر
کشور شاهد حضور همه جاظبه ملت در راهپیمايی بوديم .کودتاگران سبز که در
حوادث بعد اع اظتخابات تواظسته بودظد با ايجاد بلوا پايتخت را برای روعهای
متمادی به آشوب بکشاظند ،مدعی بودظد که در سراسر کشور ظیز اع حمايت
حداکثری برخوردارظد ،اما هی گاه فرصت برای سنجش اين ادعا فراهم ظشده بود.
روع قدس فرصتی بود تا اين جريان مدعی ،هواداران خود را به صحنه آورد و با
همین هد

تبلیغات عودهنرا و فراخوان هواداران برای به صحنه آمدن در روع

قدس به طور گسترده ای آغاع شده بود .اما در روع قدس ملت شريف ايران با
حضوری باشکوه در راهپیمايی و ظماع جمعه شاهد رسوايی جريان ظفاق و فتنه گر
 8د حوادث و آشو های خیابا،ی در  88آبان

سیزدهم آبان ماه يادآور سه رويداد بسیار مهم است؛ سال روع تبعید حضرت
اما خمینی به ترکیه ،شهادت جمعی اع داظش آموعان توسط رژيم شاهنشاهی و فت
الظه جاسوسی آمريکا توسط داظشجويان پیرو خط اما  .البته سومین واقعه ای که اع
بیشتر دو مورد ديرر مورد توجه مورخین و سیاسیون قرار گرفته است؛ تسخیر
سفارت اياالت متحده آن به عنوان ظماد استکبار جهاظی بود ،موضوعی است که به
تعبیر بنیاظر ار جمهوری اسالمی ايران قابل توضی و تفسیر است« :اظقالب دو  ».با
اين حال ،سال گ شته و به دظبال وقايعی که بعد اع اظتخابات رياست جمهوری ر
داد ،جرياظی به سرکردگی کاظديداهای شکست خورده تشکیل شد که به دظبال
سوءاستفاده اع حامیان خود بود .اين جريان که میداظست بعد اع خطبه ظماع جمعه
تاريخی  29خرداد به امامت حضرت آيتاهلل خامنهای ،پردهها کنار رفته و با شفا
شدن اوضا سیاسی کشور ،ريزش شديدی در میان هواداران خود پیدا شده است،
دست به طراحی يک پروژه جديد عد؛ پروژهای که قرار بود تا اع مناسبتهای
م هبی و ملی ايراظیان برای فضای سیاسی بهرهبرداری شود .با اين حال فعاالن
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بود.ظد (سعیدی :1188 ،سايت بیم موج).

سی اسی معقدظد جريان فتنه بعد اع ظاکامی در ايجاد اغتشاش در روع  11آبان ،88
برای تنفج مصنوعی به آشوبرران ،ظسخه راديکال شدن را تجويز کرد تا بلکه
بتواظد ند ماه ديرر اين فشار خیاباظی را ادامه دهد؛ موضوعی که ظتیجهای کامالً
عکج داشت و ظهايتاً به قیا عاشورايی  9دی که اع آن به عنوان «روع مرگ قطعی
فتنه» ظامیده شد ،منتهی گرديد .فعاالن سیاسی ،حوادث راديکال بعد اع  11آبان ظریر
هتک حرمت عکج بنیاظر ار جمهوری اسالمی ايران در روع  11آذر و همچنین
اقدا بی سابقه و هتاکاظه اين جريان در روع عاشورا و به آتش کشیدن پر م وخیمه
عزاداری سیدالشهدا ( ) ظاشی اع ظاکامی اين جريان در  11آبان ارعيابی گرديد.
(رجاظیوع ،مور  11آبان  ،1189ساعت )19
 4د حوادث و آشو های خیابا،ی در  81اذر 11
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تالش برای ملتهب کردن فضای داظشراه در روع داظشجو ،که اع ماهها پیش
برظامه ريزی شده بود ،با وجود ساعماظدهی گسترده طرفداران موسوی ،و صدور
بیاظیههای مختلف اع جاظب اين جريان ،با حضور گسترده ظزديک به  1999ظفر اع
داظشجويان در داظشراه تهران و برگزاری برظامه سالیاظه روع داظشجو ،ظاکا ماظد .در
حالی که میرحسین موسوی با صدور بیاظیه ای به مناسبت روع  11آذر سعی کرده
بود تا اع برظامههای داظشجويی اين روع بهره برداری سیاسی کند ،ساعت  11صب
امروع حدود  1999ظفر اع داظشجويان داظشراه تهران با حضور در صحن اصلی
داظشراه ،مابین داظشکده حقوق و داظشکده فنی با در دست داشتن پر م سبز جاظم
فدای رهبر ،و با سر دادن شعار «مرگ بر منافق» برظامه روع داظشجو را آغاع کردظد.
اين در حالی بود که طرفدارن موسوی که تعداد آظها به  299تا  199ظفر میرسید ظیز
با حضور در مقابل داظشکده فنی در مقابل اين شعارها با سر دادن شعار «يا حسین
میرحسین» و «مرگ بر ديکتاتور» به شعار مرگ بر منافق واکنش ظشان دادظد .در
همین حال و با گ شت عمان تعداد تجمع کنندگان هر دو طر

افزايش يافت به

ظحوی که در مقابل داظشجويان طرفدار موسوی که اينک تعداد آنها ظزديک به 899
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ظفر رسیده بود و قصد داشتند با حضور در مقابل داظشکده فنی ماظع برگزاری
سخنراظی رحیم پور اعغدی و صفار هرظدی در تاالر شهید مران اين داظشکده به
منا سبت روع داظشجو شوظد ،داظشجويان حاضر در صحن داظشراه که تعداد آنها ظیز
به  1999ظفر رسیده بود ،با حرکت به سمت اين داظشکده ،وارد داظشکده فنی شده
و با حضور در تاالر شهید مران داظشکده فنی داظشراه تهران ،ياد سه شهید
استکبار ستیزی اين داظشکده را گرامی داشتند .در اين مراسم که حدود ساعت 11
خاتمه يافت .اع خیابانهای اطرا

اين داظشراهها خبر میرسد که عده ای اع افراد

سبزپوش که به گوظه ای کامالً ساعماظدهی شده در خیابانهای اطرا

داظشراهها

خصوصاً داظشراه تهران ،امیرکبیر و شريف حضور يافتهاظد قصد دارظد تا با دخالت
به ظحوی که تعداد دويست ظفر اع اراذل و اوباش با حضور در خیابان داظشراه
تهران پج اع حمله به ظیروی اظترامی اقدا به ايجاد آتش سوعی ،سوعاظدن دو
موتور سیکلت پلیج و شکستن شیشههای فروشراههای کتاب فروشی اين خیابان
کردهاظد .گزارش ها حاکی است پج اع تجمع داظشجويان واليتمدار داظشراه تهران
در مقابل درب داظشکده فنی ،تعدادی اع هواداران موسوی به داخل اين داظشکده
رفته و با شکستن شیشههای داظشکده فنی به برخی اع داظشجويان حمله کردظد.
(سايت فرارو 11 ،آذر )1188
 2د حوادث و آشو

خیابا،ی روز عاشورا 11

ماهوارهها و سايت های اينترظتی حامی اغتشاش گران تاسوعا و عاشورا را
هد

جديد جريان سبز معرفی کردظد .تبلیغات گسترده در اين عمینه اما سبب ظشد

تا در تاسوعا جمعیتی بیش اع  599ظفر در خیابان اظقالب جمع شوظد و شعارهای
اظحرافی بدهند .برخورد سنرین ظیروی اظترامی با اين افراد در روع تاسوعا سبب
شد تا برخی ظهادهای مسئول پیش بینی کنند ،روع عاشورا مشکل حاد امنیتی وجود
ظخواهد داشت .اع سوی ديرر برگزاری مراسم روع عاشورا در تکیهها ،حسینیهها و
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در اين برظامههای داظشجويی ،بهاظه ای برای ايجاد ظا آرامی در خیابانها ايجاد کنند

مساجد سبب شد تا اع ساعات اولیه صب روع  1دی ماه  ،1188جماعت طرفداران
موسوی و کروبی در خیابانهای مرکزی تهران دست به اغتشاش و حرمت شکنی
بزظند .در اين روع اغتشاش گران طرفدار موسوی بدون توجه به حرمت روع
عاشورا اع ساعت  9/19صب با حضور در ندين ظقطه خیابانهای اظقالب ،ولیعصر
و بلوار کشاورع اقدا به اغتشاش گری کردظد .اهاظت به مقدسات ،حمله به ند
روحاظی و عظان محجبه و تخريب اموال عمومی اع جمله اقدامات اين گروه آشوب
طلب بود .در اين اغتشاشات به ند خودروی ظیروی اظترامی و وسايل ظقلیه
عمومی و خصوصی و ند باظک خساراتی وارد شد و تعدادی موتوسیکلت و
سطل عباله در خیابان اظقالب به آتش کشیده شد .اع ساعت يک بعد اع ظهر به بعد
با پايان مراسم هیأتها و دسته جات عزاداری ،به صورت خودجوش مرد برای
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقابله با اهاظتکنندگان به حضرت سیدالشهدا( ) و روع عاشورا به سمت
خیابان های مرکزی تهران حرکت کردظد و به اين ترتیب پج اع ساعاتی آرامش به
ند خیابان تهران باعگشت .فارس ظیز گزارش داد اغتشاشرران سبز در اقدامی
تأسفبراظریز که قلوب مسلماظان را جريحهدار میکند ،قرآن کريم را ظیز به آتش
کشیدظد .همچنین گزارش شده در حاشیه میدان ولی عصر(ع ) پر مهای مقدس
يا عهرا و يا حسین اع سوی آشوبرران پاره و کیوسک پلیج ظیز به آتش کشیده شد.
عزاداران حسینی ،آتش بحران را خاموش کردظد .اع سوی ديرر به گزارش ايرظا،
هیأت های عزاداری پج اع اتما مراسم خود مقارن ظهر عاشورا با راهاظداعی
دستههای عزاداری در خیابانهای مرکزی تهران ،فتنهگران را متفرق کردظد .اين
عزاداران با سر دادن شعارهايی ظریر «حسین حسین شعار ما شهادت افتخار ما»،
«اين همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده»« ،منافق حیا کن عاشورا رو رها کن»،
«مرگ بر ضد واليت فقیه» اع داظشراه تهران به سمت هارراه ولیعصر و سپج
هار راه طالقاظی حرکت کردظد( .پايراه خبری تحلیلی پارسینه 3 ،دی ماه )1188
) طرحها و سناريوهای عوامل داخلی در ايجاد بحران سال 11
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آرعوها و تالشهای اظحصارطلبان دمکرات ـ سکوالر که در قالب ظررياتی
همچون جنبش فراگیر اع همه عخمیهای اظتخابات گ شته سعید حجاريان ،تشکیل
جبهه گسترده اع مخالفان قديم و جديد مورد ظرر بهزاد ظبوی و راه اظداعی ائتالفی
اع جناحهای سیاسی ـ فکری ريشه دار اصالح طلبان و اصولررايان مطرح شده اع
سوی مرعشی ،تبلور يافت و اع سوی سراظی اع اين جرياظات سیاسی حمايت و
پشتیباظی می شد ،برای ورود به اظتخابات دهم و مديرت صحنه اين دوره اع
اظتخابات ،در طرح ها و سناريوهايی تجلی يافت که خاص اظتخابات دهم طراحی
شده بود و يکی پج اع ديرری اجرا گرديد .در اينجا به برخی اع آنها اشاره
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طرحها و سناريوهای عوامل داخلی در ايجاد بحران سال 11

 8د سناريوهای بحرا،ی ،شان دادن کشور

در اين سناريو تالش شد تا با تبلیغات و عملیات رواظی گسترده در موضوعاتی
ون تور و بیکاری و بزرگنمايی تحريمها و تهديدات بین المللی ،حمله به دولت
ظهم و ظاکارآمد جلوه دادن آن ،وضعیت کشور بحراظی و خطرظاک ظشان داده شود.
در اين راستا کروبی میگويد« :شرايط کشور خطرظاک و حساس است .حرکت
هايی وجود دارد که بايد اع آظها غافل ظشويم»؛ مجید اظصاری در همايش «بودجه
 ،83الش ظو برای دولت ظهم» ادعا میکند« :تما حسررها اع سوی کارشناسان
سیاسی و غیر سیاسی ،اصول گرا و اصالح طلب و ظیز در مجمع تشخیص مصلحت
ظرا آژير خطر را به صدا در آورده اظد که فاجعه ای در راه است ولی تما اين
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسايل اع سوی دولت با بر سب عدن و اتها عدن به افراد پاسخ داده می شود».
وی معتقد است که «اقتصاد کشور به دلیل بی توجهی دولت به هشدارهای
کارشناسان و اقتصادداظان به ظقطه خطرظاکی رسیده است ».وی میافزايد« :جامعه ما
د ار آسیب هايی شده که اگر دير اقدا کنیم اساس ظرا را د ار مشکل می کند».
(سايت ظواظديش )88/2/21 ،سید محمد خاتمی ظیز وضعیت کشور را بحراظی
میداظد و در گفترويی با روعظامه اعتماد میگويد« :مساله فوری لزو تغییر وضع
کنوظی است که اگر تغییر ظکند همه عيان می کنند»( .خبرگزاری ايرظا.)88/2/21 ،
محمدرضا خاتمی عضو ارشد حزب مشارکت شرايط کشور را با دوره حمله مغول
مقايسه کرده و میگويد« :اگر حمله مغول تواظست آن ملت را اع پای در آورد،
شرايط فعلی هم می تواظد اين ملت را تسلیم خود کند .امروع ملت اصالح طلب
ايران رئیج دولتی میخواهد که اع شنیدن ظا دمکراسی د ار تهو ظشود!».
(خبرگزاری کار ايران)83/9/11 ،
غالمحسین کرباسچی دبیر کل کارگزاران ظیز با بحراظی توصیف کردن کشور
معتقد است « :با اشتباهات دولت ايران ،کشور با بحران جدی مواجه شد و اجما
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جهاظی علیه ما شکل گرفت که آثار آن هر روع مشخص تر می شود .اگر در سط
ملی تما دلسوعان اع همه جناح ها خطر را احساس و ظیاع به اقدا جدی را حج
کنند ،به تشکیل دولت وحدت ملی روی میآورظد» (خبرگزاری ايرظا.)88/2/21 ،
میر حسن موسوی هم در جمع داظشجويان داظشراه آعاد تهران میگويد« :من
اگر در اين  29سال س کوت کرده بود به اين دلیل بود که احساس خطر ظکرده و
وارد مسايل سیاسی ظمی شد اما اکنون و به خاطر وقايعی که در هار سال اخیر
اتفاق افتاده و هزينههای ظرا را عياد کرده است احساس خطر کرده و آمدها به
شکلی که تا اخر ايستادها و ديرر سکوت ظخواهم کرد ».حسین مرعشی سخنروی
کارگزاران که در تئوريزه کردن طرح مخاطره آمیز جلوه دادن کشور و ظیاع به ظاجی
ظجات آظها اين کار را می کنیم .اع ظرر ما آقای احمدی ظژاد ضربات جبران ظاپ يری
به اقتصاد عده است ».مرعشی که سالهای دور اع خاظه دولت را در دوره سلطه دو
خرداد هنوع به ياد دارد ،صرفاً برای تحقق ظغمه «ظه احمدی ظژاد» ،در معرفی ظاجی
برای کشور میگويد « :آقای خاتمی اگر همین فردا رئیج جمهور ايران شود ،نان
ظرفیتی دارد که بحران های بین المللی ايران را منتفی کند و کشور را اع اين الش
گسترده بیرون بیاورد»( .روعظامه اعتماد)83/1/11 ،
طراحان اين سناريو تالش ظمودظد پج اع القاء بحراظی و مخاطره آمیز جلوه
دادن وضعیت کشور ،نین ظتیجه ای را در ذهن مرد تصور کنند که اکنون کشور
ظیاع به ظاجی دارد و سپج افکار عمومی را به سوی ظامزد مورد ظرر معطو

کنند،

با اين تحلیل که میر حسین به دلیل دور بودن اع صحنه مديريت اجرايی کشور
برای مدت  29سال و امکان براظداختن احساسات دينی مرد با تبلیغ بر دوره
ظخست وعيری او و بهره گیری اع ظمادهای دينی ون سیادت وی ،اع يک سو
ظرفیت ج ب بخشی اع آراء جبهه اصول گرايان را دارد و اع سوی ديرر ،سکوت
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ظقش عمدهای را ايفا کرده ،در اين رابطه میگويد« :بايد متوجه باشند که ما برای

 11ساله وی در دوره حاکمیت لیبرال دمکراتهای کارگزاران و سوسیال
دموکراتهای سکوالر ،و ظیز سابقه همسر وی در دوره دو خرداد و همراهی با آن
جريان و باالخره اجما گسترده همه طیفهای جريان دو خرداد در مورد وی،
میتواظد ظتیجهی جديدی را در اظتخابات ورق بزظد.
 5د طرح دولت وحدت ملی

طرحی بود که شايد اولین بار اع سوی ظاطق ظوری رايزظی و در ديدار با اکبر
هاش می رفسنجاظی ،سید محمد خاتمی و مهدی کروبی عنوان گرديد که طی آن
« لويی جرگه ای تشکیل دهد تا اع آن طريق اظتخابات رياست جمهوری سال آينده
را مديريت و آن را اع وضعیت فعلی که يک جريان تندرو آن را به دست گرفته،
خارج کند» .نین طرحی در دولتهايی قابل اجرا است که قوه مجريه و رياست
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بر آن ظتیجه برآيند ظرا حزبی پارلماظی و مشابه آن و سهم احزاب در تعداد
کرسیهای کسب شده است .در حالی که دولت ظهم با فرايند ائتال

حزبی و

حمايت ظمايندگان حزب به قوت ظرسیده است .اين دولت اع لحاظ رويکرد ،مطابق
آرمانهای ملی ،دينی و اظقالبی حرکت کرده و اع جهت کارکرد ،با مشی و اقدامات
اظقالبی ،شجاعاظه ،حجم کار و تالش عياد که با هی دوره ای قابل مقايسه ظیست
در عین ساده عيستی و پرهیز اع اشرافی گری و سوداگری دوره گ شته ،با خدمات
صادقاظه ،عزت ملی را در عرصه منطقهی و جهاظی و خدمات رساظی عدالت محور
را در سراسر کشور به ظمايش گ اشت .اع اين رو همچنان محبوب ملت است و
ائتال

حزبی در نین شرايطی فاقد موضوعیت میباشد( .سايت مرد ساالری ،کد

خبر.)11191 :
 8د سناريوهای تشکیک در سالمت ا،تخابات

مصطفی تاجعاده ظیز در ظمايشراه مطبوعات  1183طی اظهاراتی علنی میگويد:
« ناظچه فاصله آرای کاظديداها عياد باشد ،قطعاً تقلب ر داده است» .ند روع
پیش اع اظتخابات ،پروژهای مبنی بر ارتباط پیامکی لحره به لحره با ظمايندگان
118

موسوی حاضر در پای صندوقهای رأی ،که توسط مهدی هاشمی طراحی و
ظر افزاری هم برای آن ظوشته شده بود ،کشف شد .ظکته مهم در اينجا اين است که
جريان فتنه در ايا اظتخابات سال  88کامالً ظسبت به اين موضو که تقلبی صورت
ظررفته و باخت موسوی محصول عد اقبال مرد به او بوده ،علم کامل داشت اما با
هد

استفاده اع ظرفیت وی برای اظجا پروژه کودتای مخملی و به خیابان کشاظدن

بخشی اع مرد  ،به طور سیستماتیک و ساعماظدهی شده بحث تقلب را به وی القا
کرد .به عنوان ظموظه يافتههای اطالعاتی مفصلی وجود دارد که ظشان میدهد
مجموعه ظررسنجیهای ارائه شده به موسوی اع جاظب مهدی هاشمی جعلی و با
هد

آماده کردن ذهن وی برای طرح بحث تقلب بوده است.

اع ثبت ظا در محل وعارت کشور به ترديد در سالمت اظتخابات پرداخته ،گفت:
«امیدوار هستیم که در اين اظتخابات همه گرايشها بتواظند حضور داشته باشند و
اظتخابات نان سالم برگزار شود که کسی به فکر دعوت اع مراجع بین المللی برای
ظرارت بر اظتخابات ظباشد و اين امر صد در صد به عملکرد اصول گرايان بستری
دارد که فارغ اع ظرارت بین المللی آيا حاضرظد اظتخابات سالم برگزار کنند يا خیر؟»
اين اظهارات بی اساس و مضحک که برای هم قطاران وی ظیز غیر قابل تحمل بود
با واکنش شديد تند برخی اع جمله موسوی الری ،محمد رضا عار

و ...روبرو

شد .در آستاظه اظتخابات رياست جمهوری دهم ،اظهارات برخی اع اشخاص و حتی
ظامزدها فضای سالم اظتخابات را به سمت ترديد و تشکیک سوق داد .اظهارات ذيل
اع اين جمله است« :مرد هی گاه ضد اظقالب ظمیشوظد و اگر احساس کنند ،رأی
شان جور ديرری خواظده میشود و تاثیرگ ار ظیست و ظیز احساس کنند ظمیتواظند
ظقش خود را به خوبی در جامعه ايفا کنند ،حضورشان ضعیف میشود».
(خبرگزاری فارس 83/9/9 ،کد خبر« )8399999135 :بايد به طور جدی تالش
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مصطفی تاج عاده عضو مشترک ساعمان مجاهدين اظقالب و حزب مشارمت بعد

شود تا سالمت اظتخابات برای مرد مشخص شود تا با خیال راحت بروظد و رأی
دهند .بیاظات رهبری بسیار آرامش دهنده بود .ظمیخواهم برويم که غیر اع اين
است؛ اما در تبلیغاتی که میشود ،ضرورت دارد که عالئم روشنی برای سالمت
اظتخابات ظشان داده شود»( .سخنان هاشمی رفسنجاظی در خطبههای ظماع جمعه
تهران ،ارديبهشت  )88همچنین "سید حسین مرعشی" سخنروی حزب کارگزاران
ساعظدگی تصري کرد« :مرد بايد اطمینان داشته باشند که رأی شان درست خواظده
میشود تا پای صندوق رأی بیايند .بايد بداظند هر آظچه می خواهند ،همان اتفاق
میافتد و اماظت حفظ خواهد شد»( .خبرگزاری کار ايران)83/19/8 ،
 4د سناريوی تقلب و دروغ بزرگ

تشکیک در سالمت اظتخابات دهم که روظد آن اع سال  83آغاع شد ،در آستاظه
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اظتخابات رشد فزاينده ای به خود گرفت .اهدا

سناريوی تشکیک را بايد در روع

اعال ظتیجه اظتخابات جستجو کرد که در قالب ظرريه "دروغ بزرگ" تجلی يافت.
اما آن سناريو و اي ن ظرريه ،ظیاع به بستر ساعی داشت تا در فضای ترديد و القای
شبهه ،پ يرفتنی شود ،ل ا اع ند ماه قبل ،اين موضو در دستور کار محافل دو
خردادی و حتی برخی ظامزدهای اظتخابات قرار گرفت .میرحسین موسوی در
ظشست شصت و ششمین سالررد تأسیج اظجمن اسالمی داظشراه تهران میگويد:
« در فضای دروغ ،تباهی ،فساد و ظبود عدالت و در فضايی که افراد به اين فکر
هستند که هر روع سفره آظها کو ک ظشود و عير گا های سنرین ظالمین خرد
ظشود و در اين فضای بی پناهی طبیعی است آعادی هم اع بین برود»( .سه شنبه 11
اسفند 1183ـ سايت کلمه) .موسوی در ورعشراه شهید آيت اهلل دستغیب شیراع ظیز
میگويد« :دولت من ظه دولت رمالی خواهد بود ،ظه دولت کف بینی»( .سايت ايران
اکوظومیست )88/2/21 ،ساعمان مجاهدين در بیاظیه  88/1/21که به عنوان اعال
حمايت اع ظامزدی میرحسین موسوی منتشر کرد ،تصري میکند« :سالمت اظتخابات
به شدت به مخاطره افتاده است به طوری که ديرر تقريباً اعتمادی به آمارهای
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اظتخابات اع جمعیت واجد حق رأی گرفته تا آراء شرکت کنندگان و تا آراء
کاظديداها وجود ظدارد» .اما اين سناريو همچنان اع سوی سران جریات دو خرداد
و محافل وابسته ادامه يافت .خاتمی رئیج جمهور سابق کشورمان در جمع مرد
اصفهان با بیان اينکه مرد ما حاکماظی میخواهند که به آنها دروغ ظرويند ،گفت:
«می شود مسیر کشور را که به سمت فالکت برده میشود ،ظجات داد ...بايد برای
ظجات کشور اع مهلکه ای که در آن گرفتار شديم در  22خرداد حضور گستردهای
داشته باشیم که حضور مرد باطل السحر است تا برويیم علی رغم کارشکنیها و
ارادهای که می خواهد اقلیت بر کشور حاکم باشد ،برويیم با حضور مرد میتواظیم
مواظع را پشت سر بر اريم»( .سايت کلمه )88/1/21 ،مهمترين جنبهی اين محور اع
خواظدن دولت آن را ظزد افکار عمومی ظاکارآمد و بی اعتبار جلوه دهند و عمینه را
برای باور پ ير کردن دروغ بزرگ تقلب ،که بنا بود بعداً گفته شود ،فراهم آورظد.
عالوه بر اين مطابق مستندات موجود ،برخی اع

هرههای شاخص جريان

اصالحات مکرراً به میر حسین موسوی القا میکردظد که دولت را دروغرو خطاب
کند تا به تعبیر يکی اع آنها (سعید حجاريان) کار به جايی برسد که حتی اگر
دولت گفت ماست سفید است هم کسی باور ظکند( .معاوظت سیاسی ظمايندگی ولی
فقیه در سپاه 51 :1188 ،ـ )51
 2د سناريوهای تشکیل کمیته صیا،ت از آراء

يکی اع روعظامههای دو خردادی با اعال آغاع به کار "کمیته هماهنری شورای
راهبردی اظتخاباتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای صیاظت اع آراء"،
ظوشت « :مهدی کروبی و میرحسن موسوی ،شخصاً فعالیت های اين کمیته را
خصوصاً در عمان برگزاری اظتخابات دظبال و اع تما اهر های الع برای اماظت
داری رأی مرد و پاسداشت آن رأی استفاده خواهند کرد ».اين خبر پج اع آن
منتشر شد که برخی اع سايتها خبر برگزاری جلسهای در منزل هاشمی رفسنجاظی
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سند تأمالت حزب مشارکت اين بود که با اتها عظی ساعمان يافته و دروغگو

در خصوص بررسی وضعیت ظامزدها و فضای اظتخاباتی و تشکیل کمیته صیاظت اع
آراء را دادظد که در آن جلسه ،میرحسین موسوی ،مهدی کروبی ،محمد خاتمی
حضور داشتند .برخی ظیز اع حضور بهزاد ظبوی در اين ظشست خبر دادظد .هاشمی
رفسنجاظی در اين جلسه ورود هر گوظه ظیروهای بین المللی را در بحث ظرارت بر
اظتخابات مردود شمرده و بیان داشته است که فقط در اين کمیته بايد اع ظاظران
جريان های داخلی استفاده کرد و قرار بر اين شد که مهدی هاشمی اع سوی پدر،
علیرضا بهشتی و محتشمی اع طر

میرحسین و کرباسچی و الويری اع جاظب

کروبی ظمايندگان ويژه اين افراد در کمیته باشند .مرتضی حاجی ،دبیر اجرای کمیته
صیاظت اع آرا گفت« :کمیته صیاظت اع آراء اع ظمايندگان کلیه استان ها دعوت کرده
بود برای هماهنری در عملکرد ظمايندگان ظامزدها در شعبههای اخ

رأی،

سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأتهای اجرايی و محل شمارشررها در جلسهای حضور پیدا کنند که خوشبختاظه
تمامی استانها به جز استان يزد در اين جلسه حاضر شدظد و برظامهها و
هماهنریهای الع صورت گرفت ».وی به گزارش محتشمی پور به عنوان رئیج
اين کمیته در خصوص روظد شکل گیری کمیته اشاره کرده ،افزود« :مفاد آموعشی
اين کمیته تدوين شده و آماده است ،تا يک سیستم ارتباطی منطقی تعريف شده که
دو طر

بتواظند جريان اطالعات را اع مرکز به شهرستان ها و اع شهرستان ها به

مرکز با سرعت اظجا دهند ،برقرار شود»( .سايت ظو اظديش )88/2/19
اگر ه شورای ظرهبان تشکیل کمیته صیاظت اع آرا را "غیر قاظوظی" اعال ظمود؛
لکن اين کمیته با صدور بیاظیههای مکرر قبل و پج اع برگزاری اظتخابات ،ظقش
عمده ای را در صحنه آرايی رخدادهای تلخ اظتخابات دهم ايفا کرد .اين بیاظیهها که
با امضاء محتشمی منتشر می شد ،ضمن تشکیک و ترديد در سالمت اظتخابات و
ادعای تقلب در آن ،با صراحت ابطال اظتخابات را خواستار شد .سناريوی تشکیل
کمیته صیاظت اع آراء در حالی دظبال شد که بر اساس اصل  99قاظون اساسی،
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ظرارت بر کلیه اظ تخابات ها در ايران به عهده شورای ظرهبان است .همچنین بر
اساس ماده هشت قاظون اظتخابات رياست جمهوری ،ظرارت بر اتخابات رياست
جمهوری به عهده شورای ظرهبان است .اين ظرارت عا و در تما مراحل و در
کلیه امور مربوط به اظتخابات جاری است .اولین و بديهیترين دلیل پیامد اين
خصومت ورعی دشمنان و بی اظصافی دوستان که به ذهن تبادر میشود ،خدشه به
ظقش و جايراه مهم شورای ظرهبان است .طرح اظحرافی کمیته صیاظت اع آراء ظیز
به منزله ظاديده اظراری قاظون اساسی و الزامات آن اع سوی کساظی است که مدعی
اين جايراه مهم يعنی مجری قاظون اساسیاظد .آنها اين اصل بديهی را ظیز ظاديده
میاظرارظد که التزا به شیء ،التزا به لواع آن ظیز هست .ظکته قابل تأمل در طراحی
ساعمان سیا و خاظه آعادی به گروههای سیاسی داخل کشور در آستاظه برگزاری
اظتخابات رياست جمهوری دهم است" .خاظهی آعادی" بنیاد سیاسی وابسته به
ساعمان جاسوسی آمريکا (سیا) ،با اظتشار دستورالعملی ،توصیههای ساعمان سیا را
برای صیاظت اع سالمت اظتخابات دهمین دوره رياست جمهوری در ايران منتشر
ساخت .اع سويی ديرر اهم محورهای تبلیغاتی اين جريان را در موارد عير میتوان
فهرست ظمود:
ـ حمله به جايراه رهبری ظرا اسالمی و واليت مطلقه فقیه
ـ هجمه به حاکمیت دينی و حکومت اسالمی
ـ حمله به ظرا مقدس جمهوری اسالمی و متهم ساختن آن به ظاپاکی و
ظاکارآمدی
ـ عيرسوال بردن ظهادهای قاظوظی ظرا اسالمی اع جمله شورای ظرهبان ،وعارت
کشور ،قوه قضائیه ،ظیروی اظترامی ،وعارت اطالعات ،سپاه و بسی و...
ـ تکرار دروغ بزرگ "تقلب در اظتخابات"
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و اجرای سناريوی کمیته صیاظت اع آراء ارتباط معنی دار آن با توصیههای راهبردی

ـ هدايت ،آموعش و تشويق اغتشاشرران برای ايجاد ظاامنی و آشوب
ـ هدايت ،آموعش و تشويق اظدک هواداران داخلی به ظافرماظی مدظی
ـ هتک حرمت بزرگان ظرا اسالمی و تودههای ملت حزب اللهی حاضر در
صحنه
 1د طرح ما،یفست برا،دازی در حز

مشارکت

پج اع اظتخابات  22خرداد سندی محرماظه با عنوان «سند تأمالت راهبردی» در
منزل يکی اع اعضای حزب مشارکت کشف شد که تمامی صفحات آن ممهور به
مهر حزب مشارکت بود .سند تأمالت راهبردی ظرا  ،سندی رسمی و دربرگیرظده
ظراه حزب منحله مشارکت به ظرا جمهوری اسالمی و برظامههای آينده آن به
عنوان يک حزب سیاسی است .محتوای اين سند ظشان دهنده بیاعتقادی عمیق
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزب مشارکت به مباظی ظرا و برظامهريزی تفصیلی آن جهت ضربه عدن به ساختار
ظرا است ،بهگوظهای که میتوان بحران  88را ظسخه اجرايی آن داظست .سند
تأمالت راهبردی ،ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در ظرا را به مثابه ظرا سلطاظی
و ديکتاتوری ارعيابی و تاکید میکند که بايد به اين ساختار ضربه عد و آن را
شکست؛ همچنین تاکید میکند که به وجود آمدن هرگوظه تهديد برای کلیت ظرا
جمهوری اسالمی برای حزب مشارکت و مجموعه اصالحطلبان فرصتی است که
بايد اع آن برای اظهعظی با ظرا و گرفتن امتیاعهای بیشتر استفاده کنند .مدعیان
گفتمان توسعه سیاسی ظیز در عرصههای مختلف سیاست ،اما عدايی و اظقالبعدايی
را در دستور کار خود قرار دادظد و با حاکم شدن ظوعی لیبرالیسم جزمی و منحط
عرصه فرهنری کشور ،بسیاری اع منابع دولتی ،در اختیار منحر ترين جريانهای
مدعی روشنفکری قرار گرفت؛ تا آظجا که به تعبیر رهبر معرم اظقالب ،اظبوهی اع
مطبوعات کشور به پايراههای دشمن تبديل شد.
 2د طرح حذف احمدی،ژاد به هر قیمت

يکی اع استراتژیهای توافق شده در جلسات محفلی جريان فتنه ،اين بود که به
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هر قیمت ممکن ماظع تکرار دولت ظهم شوظد .ادبیات فتنهگران در اين مورد به
گوظهای است که میتوان اع آن ظتیجه گرفت هد

ظهايی آنها اين است که به

دولت بسنده ظکنند و ظرا را به تسلیم در مورد مطامع خود وادار ظمايند .در واقع
ح

احمدیظژاد اساساً به اين دلیل به عنوان هد

میکردظد ح

اصلی اظتخاب شد که تصور

او به معنای وارد آمدن يک ضربه اساسی به ظرا است «کا سفید

همزمان با اظجا م اکرات ايران و  1+5ظحوه حمايت اع «رهبران معارض جديد» در
ايران را پیگیری میکند» .حسین مرعشی در اين مورد میگويد« :تنها یزی که
برای ما اهمیت دارد ،فقط رأی ظیاوردن احمدیظژاد است ».تاجعاده ظیز در گفترو
با ابطحی گفته است« :اگر هیچکدا (کروبی و موسوی) قبول ظکردظد که به ظفع
کنیم ،کار خوبی کردهايم» .بهزاد ظبوی ضمن اينکه معتقد است «خاتمی امروع سمبل
ظجات ملی است ».اع هر گزينههای که بتواظد «ظه احمدی ظژاد» را ترجمه کند و او
را کنار عده و دولتی با مقیاسهايی غیر دولت ظهم روی کار بیاورد ،استقبال ظموده،
میگويد « :امروع ظجات کشور اع وضعیت بحراظی موجود مطرح است و اساساً
ضرورتی ظدارد دظبال ايده آلهايمان باشیم و يا ببینیم با شرکت در اظتخابات قدر
می تواظیم به آن ايده آلها تحقق ببخشیم؟ بلکه بايد در صدد باشیم ظامزدی را
معرفی کنیم که بتواظد کشور را ظجات دهد و به دظبال پیروعی وی که همان ظجات
کشور است باشیم»( .گفترو با سايت باران)83/3/12 ،
 1د بر،امهريزی منسجم جهت ايجاد جنبشهای اجتماعی فراگیر و خیابا،یکردن آنها

اين امر با هد

تواظمندساعی جبهه معارض ظرا و تشديد بحرانهای امنیتی

به گوظهای که ظرا ظا ار شود برای مهار آن به مخالفان امتیاع بدهد اظجا شد .گواه
اين مطلب درج مقالهای در روعظامه «کلمه» در تاريخ  1/1/88با عنوان «آن موج که
به هوا خاست» به قلم «محمدرضا تاجیک» است که صراحتاً به تايید آشوبهای
خیاباظی میپرداعد .وی در اين مقاله و در پوشش بحثی ظرری ظوشته است« :خیابان
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ديرری کنار بروظد مهم ظیست .ما فقط اگر بتواظیم احمدیظژاد را اع صحنه خارج

جايی است که در آن ظرم و ظرا مسلط به الش کشیده میشود و مشروعیت و
مقبولیت آن مخدوش میشود» .اعترافات برخی اع طراحان اين موضو ظشان
میدهد باور سران فتنه اين بوده است که فقط در صورتی که فضا را امنیتی کرده و
حجم عيادی اع مرد را به خیابان بکشاظند میتواظند اع ظرا امتیاع بریرظد ل ا بنا
داشتند به هر قیمت ممکن اين کار را اظجا بدهند .بر اساس شواهد و اعترا
مستدل متهمین ،کودتای اظتخاباتی در ايران کامالً اع پیش طراحی شده و طبق
جدول عماظبندی و مراحل کودتای مخملی پیش رفته بود به گوظه ای که بیش اع
199مورد اع  198مورد دستورالعملهای «جین شارپ» برای کودتای مخملی اجرا
شده بود .يک آمار کامالً مستند موجود ظشان میدهد دستراههای اطالعاتی و
قضايی در ند ماه اوج فتنه  12عضو موثر ظفاق 12 ،عضو فعال ظهضت آعادی15 ،
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضو برجسته بهايیت 3 ،پ مسل مارکسیست 9 ،جاسوس بسیار فعال 1 ،عضو
گروهک تندر 2 ،سلطنت طلب 1 ،تروريست مرتبط با راديو فردا را دستریر کردهاظد
که همه آنها تأکید دارظد به دلیل مناسب ديدن شرايط در اثر اقدامات موسوی،
کروبی ،خاتمی و ...دست به ارتکاب جنايت علیه ملت ايران عدهاظد .مستندات
قطعی اطالعاتی موجود ظشان میدهد موسوی ،کروبی و خاتمی در جلساتی که در
تابستان  1189برگزار شده رسماً افرادی را به ظمايندگی اع خود در خارج اع ايران
معرفی ظمودهاظد و اين افراد اکنون در ار وب تشکلی به ظا شورای هماهنری راه
سبز امید در ارتباط مستمر و دائم با سرويج های اطالعاتی بیراظه هستند .تشکیک
در سالمت اظتخابات ،دو ماه قبل اع اظتخابات اع تريبون ظماع جمعه بهترين عمینه
برای بهره برداری جريان فتنه بود .با وجود آظکه موضع محمد خاتمی پیش اع
اظتخابات مبنی بر اين بود که «در ايران تقلب ممکن ظیست» با اقدامی عيرکاظه در
راستای تحقق پروژه روع جمعه  22خرداد هنرا اظداختن رأی خود به صندوق،
يعنی در حالی که هنوع ند ساعت بیشتر اع آغاع رأیگیری ظمیگ شت ذهنها را
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برای پ يرش ادعای تقلب آماده کرد« :همه شواهد امر حاکی است موسوی
اظتخابات را برده است اما من پیشگو ظیستم( ».مؤسسه پژوهشی اظصار الحسین،
)28 :1188
 5د ادعای پیروزی و تهديد ،ظام در صورت باخت

اولین گا در برظامهی تبلیغی جريان دو خرداد در هنرا برگزاری اظتخابات،
ايجاد يک جنگ رواظی و اعال عود هنرا پیروعی در اظتخابات بود .به عنوان ظموظه
سايت تابناک همسو با اين جريان در مطلبی با عنوان آراء خاموش به صحنه آمدظد
میظويسد :مشاهدات و گفتروی خبرظرار ايلنا با برخی اع رأی دهندگان ،حاکی اع
آن است که بسیاری اع کساظی که اع سال  31به اين طر

در اظتخابات شرکت

میکنند تا ظتیجهی اظتخابات به ظفع کاظديدای ديرر رقم بخورد .آقای هاشمی
رفسنجاظی ظیز به طور ابها آمیز دغدغهی خود را دربارهی سالمت اظتخابات اعال
ظمود و در هنرا رأی دادن گفت :بسیار مهم است که اين اظتخابات به گوظهای
برگزار شود که ه یچکج ظتواظد شبهه افکنی کند و همه بپ يرظد آظچه که اع صندوق
بیرون میآيد همان باشد که مرد رأی دادهاظد .عفت مرعشی همسر آقای هاشمی
ظیز پج اع اين که رأی خود را به صندوق اظداخت ،خطاب به مرد و خبرظرار
گفت :شما شاهد هستید که من در رأی خود ظا میرحسین موسوی را ظوشتم و
امیدوار که تقلبی صورت ظریرد که اگر اين اتفاق بیفتد من در پل صراط اع آنها
ظخواهم گ شت .وی سپج با حمله به دکتر احمدی ظژاد گفت :امیدوار احمدی
ظژاد و دوستان خوارجش اع مرد پاسخ دريافت کنند .مرعشی ادعا کرد :اگر تقلب
ظشود ،موسوی رئیج جمهور میشود .ولی خدا ظکند تقلب کنند که اگر اينروظه
شود ،مرد به خیابانها میآيند و اعتراض میکنند (مؤسسه پژوهشی اظصار
الحسین 12 :1188 ،ـ .)28
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ظکردهاظد و به رأی خاموش تبديل شده بودظد ،پج اع  8سال در اظتخابات شرکت

 80د اتهام تقلب و اردو کشی خیابا،یم برای ابطال ا،تخابات

در اين مرحله سناريو تروي اتها تقلب در اظتخابات و اردوکشی خیاباظی با
يکديرر پیوظد خورد و کار به اجرای سناريوی «ظافرماظی مدظی» کشیده شد .اولین
بیاظیه ی میر حسین موسوی در اعتراض به ظتاي اعال شده در روع شنبه  21خرداد
 88صادر شد .در بخشی اع اين بیاظیه که ماالمال اع اهاظت و اتها علیه ظرا اسالمی
بود آمده است :ظتايجی که برای دهمین دوره اظتخابات رياست جمهوری اعال شد
بهت آور است .بالفاصله مجمع روحاظیون مبارع که آبروی سیاسی خود را با
پیروعی میر حسین گره عده بودظد به میدان آمد و با صدور بیاظیه ای ،سخن موسوی
را مبنی بر ابطال تکرار کرد :در اين اظتخابات صر

ظرر اع ظتیجهای که معلو شد،

آن ه موجب تأسف و ظرراظی بیشتر است اعمال ظوعی مهندسی آراء گسترده در
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين دوره است ما و هواداران پرشور و با شعور جناب میرحسین موسوی ضمن
حفظ هوشیاری و پرهیز اع هر عملی که به تشن بینجامد و به سرکوب گران بهاظه
دهد ،مهندس موسوی عزيز را تنها ظخواهیم گ اشت .در فضای ايجاد شده آقای
کروبی که کمترين آراء را به خود اختصاص داده بود ،ظیز مدعی شده و با صدور
بیاظیهای ظتیجه اظتخابات ملت را ظیز عير سئوال برد و ظوشت :من بار ديرر اعال
میکنم اظتخاباتی ک ه با حضور پرشور ملت ايران برگزار شد ظبايد وسیلهی سوء
استفاده قرار گیرد و ظتاي اعال شده بر اين اظتخابات ظا مشرو و دولت برآمده اع
آن فاقد وجاهت ملی و صالحیت اجتماعی است و اع اين رو آقای محمود احمدی
ظژاد را رئیج جمهور ايران .برگزاری راهپیمايی بدون مجوع و غیر قاظوظی روعهای
شنبه ،يک شنبه و اوج آنها در بعد اع ظهر روع دوشنبه  88/1/25در خیابان آعادی
که در آن میر حسین ظیز حضور داشته و به ايراد سخنراظی پرداخت .ظموظهای اع
اقدامات غیر قاظوظی اين جريان برای تحت فشار قرار دادن ظهادهای اظتخابات بود.
اظتشار خبر ديدار آقای موسوی با رهبر معرم اظقالب اسالمی ،همچنین ديدار
ظمايندگان هار ظامزداظتخاباتی با معرم له ،ظويد باعگشت آرامش و پايان يافتن
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اغتشاشات را میداد .در اين ديدار اصرار ظمايندگان دو ظامزد معترض برای ابطال
اظتخابات بود که رهبر معرم اظقالب در پاسخ آظان فرمودظد :بعد اع اظتخابات دو
خرداد هم يکی اع مقامات کشور پیش من آمد و خواستار ابطال اظتخابات شد ،نان
با او برخورد کرد که هنوع هم اع من مکدر است .سپج فرمودظد :هرگوظه شائبهای
وجود دارد بايد اع طريق شورای ظرهبان پیریری شود و شورای ظرهبان مکلف
است به شکايتهای شما رسیدگی بکند و وعارت کشور هم به همین صورت ،ولی
اين که می گويید ابطال بشود اين حر

خال

قاظون است ،اين را کسی بپ يرد،

پ يرش ابطال اظتخابات يعنی اين که بزظم توی دهن  19میلیون! (هفته ظامهی صب
صادق ،ش )151 :2
تحلیلهای ظاصواب مرتکب خطاهای سهمرین شدها که اع آنها تبری میجويم
ون قطعاً مورد رضای محبوب عالمیان ظیست و موجب ظدامت است من به خاطر
اين تحلیل های ظاصواب که مبنای بسیاری اع اعمال ظادرست قرار گرفته ،اع ملت
عزيز ايران ع رخواهی میکنم ،هر ه گفتیم غیر اع محبت دوست در عمر ،اع آن
پشیماظیم( .مؤسسهی خبرگزاری فارس ،دادگاه  ،88ج  )31 :1189 ،2عبداهلل
شريعتی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ...:در پیشراه دادگاه محتر اعال
می دار هر خبر و ظقلی پیش اع اين ويا پج اعاين توسط هرشخص وگروهی
حداقل در ارتباط با من نان که خال

موضوعات پیش گفته باشد ک ب محض،

مضحک و موجب خشم خداوظد داظا و حکیم است .با گ ر اع اين مقدمه عرض
میکنم که ريشه ی اصلی رخدادهای غم اظریز اخیر اظتشار و دامن عدن به شايعه
تقلب گسترده در اظتخابات رياست جمهوری که به صورت سراسری و معموالً با
تعداد کمی اع ظامزدها برگزار میگردد امکان تقلب در حدی که با نین فاصلهای
آراء را دگرگون کند وجود ظدارد .محمد عطرياظفر ... :تصور میکنم تلقی تقلب و
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سعید حجاريان در اعترافات خود بیان داشت :من هم در اين اظتخابات با ارائهی

تخلف به طور کلی اع اين حوعهی اظتخابات خارج است و بیش اع اين هم به
هرحال ظبايد روی آن تأکید بشود( ...مؤسسهی خبرگزاری فارس ،دادگاه ،88
)31 :1189
سید امیر حسین مهدوی عضو شورای مرکزی ساعمان مجاهدين اظقالب اسالمی
و سردبیر روعظامهی اظديشهی ظو ،مسئول پوشش اخبار ستاد موسوی بود .وی بیان
داشت :فضا ساعیها در باور عمومی برای القاء تقلب در اظتخابات به صورت
گسترده پیریری میشد و مدا تکرار میشد که ظرر سنجیها ظشان میدهد موسوی
پیروع اظتخابات است و ظوعاً ظهادهايی به عنوان مرجع ظرر سنجی معرفی میشدظد
که مورد اعتماد هستند ،تا کسی خواستار ارائهی سند در اين عمینه ظشود .ايشان
افزود :تجربهی اظتخابات سال  81ظشاظرر ظادرستی تحلیلهايی بود که بر عد
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحت اظتخابات تأکید داشت( .خبرگزاری فارس ،دادگاه )18 :1189 ،88
 88د ابطال ا،تخابات و تداوم اغتشاشگری در خیابانها

با پايان يافتن اظتخابات و شکست موسوی ،اين گروه راهبرد ابطال اظتخابات را
در پیش گرفتند و با گسترش اغتشاشات خیاباظی ،ضرورت تحلیل روظد و
ساعماندهی اغتشاشگران و همچنین تحرکات اي ايی آظان ،در میان عناصر جريان
فتنه دظبال میگردد .در همین ايا "محمد رضا تاجیک" اقدا به تهیه جزوهای با
عنوان « یست ياران طريقت بعد اع اين تدبیر ما» میظمايد که در آن جزوه ،ضمن
بررسی وضعیت جنبش موسو به سبز در ايا پج اع اظتخابات ،راهکارهای متعددی
را ظیز برای ادامه جنبش پیشنهاد ظمودهاست ،برخی اع مهمترين اين راهکارها
عبارتست اع:
ـ تحريک مرد به ادامه اعتراضات خیاباظی
ـ تالش برای گسترش اعتراضات به شهرهای ديرر
ـ تحريک علما و مراجع عرا تقلید و تالش برای تأثیرگ اری بر ظررات آظان
ـ استفاده اع اهر حمايت برخی دول غربی
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ـ پ يرش رهبری متکثر
ـ ساماندهی اظبوهی اع رساظههای حقیقی و مجاعی
ـ راه اظداعی جنگ قرائتها اع دين و قاظون
ـ ساعماندهی افراد و شخصیتهای موثر سراسر کشور
ـ استفاده اع امکاظات و مقدورات اظساظی و غیراظساظی خارج اع کشور
ـ هدايت اعتراضهای مختلف در يک مسیر
ـ پیگیری حقوقی وضعیت عظداظیان
ـ راهاظداعی کمپین امضای میلیوظی
ـ ارتباط با مراجع و روحاظیون ذیظفوذ
 85د طرح شبکهسازی اجتماعی

درادامه مسیر اعتراضی ،علیرضا بهشتی اع عناصر اصلی گروه مشاوران موسوی،
مسئولیت بررسی وضعیت جنبش و تهیه راهبردهای جديد را برعهده گرفته و پج
اع اظجا يک کار منسجم اطالعاتی جزوهای در  11صفحه تهیه و آن را در آذرماه
سال  88تحويل گروه میدهد .جزوه م کور برای تعدادی اع عناصر اصلی گروه
مشاوران تشري در اختیار آظان قرار داده شده و اع تمامی روشهای پیشنهادی در
ايا پج اع اظتخابات استفاده شده است .به طور کلی کارآمدی شبکهساعی اجتماعی
اعآنروست که اعضای شبکه ارتباط ظزديک برقرار میکنند؛ به همین جهت پ يرش
ظررات و اخبار منتشرشده در شبکه بدون در ظرر گرفتن درصد صحت آن بسیار
آسان است و عمدتا طراحی نین شبکههايی با اهدا

خاص سران آن صورت

میگیرد .ظو طراحی و شبکهساعی جريان فتنه به ظحوی بود که اوال در صورت
وجود اخالل در وسايل ارتباطی جريان میتواظست برای اظتشار و بزرگظمايی اخبار
اع اين شبکه استفاده کنند و ثاظیا اظتشار شايعه پ يرش اخبار در اين شبکه به جهت
اظساظی بودن آن سهلتر بود .اع آنرو که اين شبکه با هد
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تخريب ظرا وکمک به
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ـ خلق مناسبتها و برظامهريزی برای بهرهبرداری اع آن

تشن آفرينی طراحی شده بود ،در عمره اقدامات مغاير با قاظون قرار میگیرد.
 88د طرح برا،دازی ،ظام با الگو گیری از مدل ،افرما،ی مد،ی جین شارپ

بنابر اسناد و اعترافات متهمین جرياظات پج اع اظتخابات ،در اغلب موارد اع
 198دستورالعمل جین شارپ برای مبارعات خشوظت پرهیز و ظافرماظی مدظی الرو
برداری شده است .اسناد درون گروهی حزب مشارکت واقعیتهای تلخی را
روشن میساعد .در جلسه کمیسیون تدوين استراتژی حزب که در تاريخ  19تیر ماه
 1138تشکیل گرديد پج اع بیان مدلهای مختلف برای در دست گرفتن قدرت
آقای حجاريان با اشاره به مدل «جین شارپ» برای کودتای مخملی با تأکید بر فشار
اع پايین و استفاده تودهای ،آنرا اينگوظه تبیین میکند« :اين راه که يعنی جلوی
(پارک ملت) و اينطور جاها شلوغ راه بیفتد و کم کم اع اين گوشه و آن گوشه
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرو بشود و يک کارگر بشود رهبر برود با رژيم اظه بزظد» .آقای تاجعاده ضمن
برشماری مدلهای در دست گرفتن قدرت در کشور میگويد« :راه هار هم
سالح آمريکاست و اظقالب مخملی که من موافق راه هار هستم ،تئوری جین
شارپ و براظداعی ظر خارجی و اينها هم در همین راه هار است محمد رضا
خاتمی میگويد« :در عین اينکه پشتواظه داخلی را حساب می کنیم پشتواظه خارجی
را هم حساب کنیم» .تاجعاده میگويد« :اين همان مدل هار است ،مدلی که در
برخی اع کشورها بهصورت مخملی اتفاق افتاد و دو تا کار میکنند يعنی اينکه شما
در جامعه طوری  NGOبزظید و دو اينکه آمريکا ه کمکهايی برای گسترش
روظد دموکراسی خواهد کرد .تمرکز بر روی تئوری شارپ مبنی برضرورت ايجاد
همبستری اجتماعی و تشکیل هستههای بههمپیوستهی حاصل اع پیوظد خرده
جنبشهای اجتماعی همان موضوعی است که موسوی ظیز با روظوشتبرداری کامل
اع ظسخهی وی در بیاظیه شماره  11خود ظوشته است :يعنی اگر تا بیش اع اين هر
دو ماه يکبار همديرر را مالقات میکرديم اينک هفتهای دو بار گرد هم جمع
شويم .قدرت شبکههای اجتماعی ما در اين امر است .جمعهای خويشاوظدی،
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همسايری ،دوستی ،جلسات قرآن ،هیئات م هبی ،کاظونهای فرهنری و ادبی...؛ هر
کدا اع ما در ندين ظموظه اع اين عيرمجموعههای کو ک عضويت داريم...
تجربههای اخیر ظشان داد خورده رساظههايی که اع اين روابط عاده میشوظد،
میتواظند سريعتر و موثرتر اع هر رساظه عمومی ديرر عمل کنند ،مشروط بر آظکه
ظريفتهای اين شبکه اع طريق توافق برروی يک آرمان بزرگ به فعلیت برسد».
آموعش شیوههای عملیاتی مبارعه بدون خشوظت پیش اع اظتخابات در سايتهای
متعدد وابسته به فتنهگران اع جمله گ ار ،بیشمار ،ارتش سبز ،گرين سوروس و ...و
ظحوه اغتشاش و آشوب آنها در حوادث پج اع اظتخابات ،کپیبرداری آنها اع
آموعههای شارپ در جزوه « 198روش ظافرماظی مدظی» را به وضوح ظشان میدهد.
ديکتاتوری در ظرا اسالمی ،ظقض گسترده حقوق بشر ،سلب آعادی عمومی ،پايمال
شدن حقوق مرد اظتخاب ظماد رظری يعنی رظگ سبز در تبلیغات اظتخاباتی ،پیش
بینی وقو تقلب در اظتخابات ،اعال عودهنرا پیروعی در اظتخابات ،اعتراض به
ظتیجه و ادعای وقو تقلب در اظتخابات ،درخواست ابطال اظتخابات و لشکرکشی
خیاباظی ،تقويت شبکههای اجتماعی و برهم عدن ظرم و امنیت کشور وجود داشت.
(سايت پرشین بالگ بصیرت)1199/11/25 ،
 84د کشا،دن فتنه به ديگر شهرها و ساير اصناف

راهکار اصلی فتنه گران در سال جديد تالش برای کشاظدن فتنه به ديرر شهرها
و استانها و ديرر اقشار است .موسوی در اين پیا میگويد« :در اين شرايط جا
دارد جنبش سبز اول فکر کند که دامنه امواج خود را به همه اقشار ،قومیتها و
استانها بکشاظد» موسوی همچنین در ديدار با اعضای ساعمان مجاهدين اظقالب در
مجلج ششم ،بر همین سیاست تاکید داشته و با تبیین مساله اعال میدارد« :جنبش
سبز بايد با همه قشرهای اجتماعی پیوظد خورد و مسائل آظها را مطرح کند .کارگران
و معلمان و ...هد

جنبش سبز ايجاد عظدگی بهتر برای همه و به ويژه اقشار
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در بخشهايی اع اين سناريو صدور بیاظیههای متعدد دال به وجود خفقان و

فرودست و آسیب پ ير اجتماعی است .ما بايد در جامعه اع کارگران و کارآفرينان
بطور توامان دفا کنیم و اينکه منافع اين دو قشر بهم گره خورده و در تعامل مثبت
با يرديرر قرار دارد و اينکه تعامل ساعظده اين دو باعث پیشترفت و توسعه جامعه
می شود .جامعه معلمان ما که قشر وسیعی را دربر میگیرد و ظقشی مهم و
سرظوشت ساع در حیات اجتماعی ما دارظد مسائلشان بايد مطرح و پیریری شود ،و
همینطور ديرر اقشار و گروهها»( .روعظامه جا جم ،ويژه ظامه تداو آفتاب)
 82د سیاه،مايی و اتهامز،ی به دولت دهم

در کنار راهکار فوق ،سیاست تبلیغی "سیاه ظمايی" و "اتها عظی" بار ديرر در
دستورکار فتنهگران قرار گرفته است .در پیا ظوروعی موسوی آمده است« :دورظمای
اقتصادی کشور دورظمای روشنی ظیست و من اع اين مسئله خشنود ظیستم .دوست
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میداشتم که علیرغم تما مسائل و مشکالت يک کارآمدی را در ظرا اجرايی
برای حل مشکالت میديد ولی آن را ظمیبینم .پیشبینی رشد اقتصادی در سال
 ،89رشد بسیار کمی است معنای اين روظد در کنار کاهش سرمايهگ اری ،به معنای
بیکاری و فقر وسیع است و اظبوه قشرهای مستضعف و الغر شدن طبقات میاظی که
پیش روی ما است .اع طر

ديرر به دلیل ظبود سیاستهای روشن ،ماجراجويی و

بیتدبیری وضعیت پیراموظی ما ،وضعیت خوبی ظیست و يک وضعیت تهديدکننده
علیه ما شکل گرفته است .ما بدترين حالت را در سیاست خارجی و روابط
بینالملل داريم و به ظرر میرسد ساير تحريمها و فشارهای بیشتری را شاهد
باشیم» .موسوی که قريب به  29سال در اظفعال کامل به سر برده و اع صحنه
مشکالت ملت به دور بوده است ،مدعی است« :تما مسائل و مقولههايی که
پايههای اعتبار و مشروعیت يک ظرا را تشکیل میدهد در حال اع بین رفتن
است ».موسوی گويا فراموش کرده است که بخش عمدهای اع بیاعتمادیهای
فرضی که وی مدعی است ،حاصل رفتار و اقدامات دوستان و همفکران وی در
دولتهای پیشین است که قريب به دو دهه مناصب مختلف کشوری را برعهده
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داشتهاظد .همچنین حضور مجدد وی در صحنه سیاست و خلق "فتنه سبز" ظیز با
هد

بیاعتماد ساعی قابل تحلیل است .موسوی در مسیر سیاه ظمايی و القاء ياس

به جامعه اع دروغ پرداعی ،تحريف حقايق و اتها عظی پروايی ظدارد و مدعی
میشود« :در جامعه ما عود سود بردن هد

شده ون امید به آينده ظیست و بدلیل

شرايط کسی بدظبال سرمايه گ اری تولیدی و دراع مدت و اشتغال پايدار ظیست»
ظامزد شکست خورده اظتخابات ،عداوت و کینه اع احمدی ظژاد را تا آظجا ادامه
میدهد که مدعی میشود« :در اجرای اين طرح هدفمندی ياراظهها و دعواهای
جاری هم مسئله اصلی دولت اجاعه گرفتن هزينه میلیاردها تومان برای جلب و
خريد رای است و الغیر» وی در جهت سیاه ظمايی حتی آمارهای رسمی کشور را
آمارهای رسمی اعالمی و اينکه ظر تور به  19/8درصد در سال گ شته کاهش
يافته است د ار ترديد جدی شدهاظد» (اخوان)159 :1189 ،
،تیجه گیری
پج اع بیان ظرريههای گوظاگون به اين ظتیجه دست يافت که «بحران فرصت
خطرظاک تصمیم در شرايط ضرورت تصمیم گیری در وضعیت ظامناسب است» .اما
فراموش ظکنیم که بحران ظیز آشفتری خاص خود را داراست و ترکیبی اع واژگان
غلیظ و رقیق را در برمیگیرد .کلمات غلیری ون فروپاشی ،آسیب ،اضمحالل،
تهديد ،و ...همچنین کلمات رقیقی

ون بیتعادلی ،برهم ريختری ،بیظرمی،

ظرراظی و اضطراب را در بردارد .اظتخابات دورهی دهم رياستجمهوری در ايران
اسالمی را به واقع بايد اظتخاباتی متمايز و منحصربهفرد قلمداد کرد .اين اظتخابات
برگ ظوينی را در تاريخ حیات ظرا سیاسی جمهوری اسالمی ايران رقم عد و حتی
میتوان گفت مسیر تحوالت سیاسی و اجتماعی را دگرگون ساخت .تنها اظتخابات
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ظیز عير سؤال میبرد و در رفتاری عوا فريباظه مدعی میگردد« :همه ظسبت به

دورهی ظخست رياستجمهوری که با آغاع حیات ظرا سیاسی جمهوری اسالمی
مقارن بود به لحاظ اهمیت و پیامدهای آن تا حدودی پهلو به اين دوره اع اظتخابات
میعظد .میتوان شاخصههای متمايزکنندهی اين دوره اع اظتخابات را با دورههای
ديرر نین برشمرد :حضور حداکثری مرد با حدظصاب بیسابقهی  %85واجدين
شرايط رأیدهی در کشور ،شور و شوق اظتخاباتی بیظریر در سط جامعه ،ورود
همهی باعيرران داخلی و خارجی اعم اع احزاب درون ظرا و حتی جرياظات معاظد
و ضداظقالب و قدرتهای بیراظه و رساظههای وابسته به رويدادهای قبل و بعد اين
اظتخابات .همچنین بايد اع وجود رقیبان سرسخت و جدی ،مناظرهها و رقابتهای
جدی و سنرین ،فضای سنرین تبلیغات و تخريبها و تهمتها ،بهخدمتگرفتن
تکنیکهای جنگ رساظهای و رواظی و فضاهای مجاعی ،اظتخاب رظگ ،ظمادها و
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمبلها برای اظتخابات ،بههمخوردن تقسیمبندی مرسو دستهبندیهای سیاسی،
بههمخوردن فضای تحريم اظتخابات اع طر

گروههای تحريمی و در ظهايت ظتاي

معنادار و شرفتآور به مثابه ظقاط تمايز اظتخابات دورهی دهم اظتخابات
رياستجمهوری با ساير ادوار اظتخابات رياستجمهوری سخن گفت .در اين دوره
حساس حیات سیاسی مواردی

ون؛ قبل اع ثبتظا

رسمی داوطلبان و

مشخصشدن ظامزدهای اصلی رقابت دهم در فضای سیاسی کشور ،تبلیغات
غیررسمی اظتخاباتی با فعالیت عودهنرا برخی ظامزدهای احتمالی آغاع شد .ارعيابی
وضعیت کلی ،سنجش اولیهی میزان مقبولیت ،محکعدن ظامزدهای احتمالی ،تالش
برای ائتال

و اجما  ،شناخت آرايش جريان رقیب و ظامزدهای آن و ظقاط ضعف،

قوت و فرصت آنها ،بررسی میزان مقبولیتها ،شناسايی ظارسايیها و استفاده اع
ظ رفیت مطمئن برای رقابت و پیروعی اع جمله اهدا

ورود عودهنرا به موضو

اظتخابات بود که اتفاق افتاد .اع علل داخلی بحران به دو دسته کلی اشاره شده است
که عبارتاظد اع:
الف) حوادث و آشو های خیابا،ی بعد از ا،تخابات رياست جمهوری سال 11
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ـ آغاع اولین اغتشاشات
ـ حوادث روع قدس
ـ حوادث و آشوبهای خیاباظی در  11آبان
ـ حوادث و آشوبهای خیاباظی در  11اذر 88
ـ حوادث و آشوب خیاباظی روع عاشورا 88
) طرحها و سناريوهای عوامل داخلی در ايجاد بحران سال 11

ـ سناريوهای بحراظی ظشان دادن کشور
ـ طرح دولت وحدت ملی
ـ سناريوهای تشکیک در سالمت اظتخابات
ـ سناريوهای تشکیل کمیته صیاظت اع آراء
ـ طرح ماظیفست براظداعی در حزب مشارکت
ـ طرح ح

احمدیظژاد به هر قیمت

ـ برظامهريزی منسجم جهت ايجاد جنبشهای اجتماعی فراگیر
ـ ادعای پیروعی و تهديد ظرا در صورت باخت
ـ اتها تقلب و اردو کشی خیاباظی ،برای ابطال اظتخابات
ـ ابطال اظتخابات و تداو اغتشاشگری در خیابانها
ـ طرح شبکهساعی اجتماعی
ـ طرح براظداعی ظرا با الرو گیری اع مدل ظافرماظی مدظی جین شارپ
ـ کشاظدن فتنه به ديرر شهرها و ساير اصنا
ـ سیاهظمايی و اتها عظی به دولت دهم

183

بررسی علل و عمینههای داخلی بحران سال  1188ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ سناريوی تقلب و دروغ بزرگ
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 .12رضواظی ،حمیدرضا(« )1185مديريت بحران» ،ماهنامه علمی آموعشی تدبیر،
سال هفتم ،شماره 139
 .11رهبری در بحران ،ترجمه اسماعیل حسن پور ،مرکز پژوهشهای مديريت
بحران ،داظشراه اما حسین ( ).1188،
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 .11قديری ابیاظه« ،ظقش روابط عمومی ها در مهار بحران های سیاسی ،اجتماعی»،
مجله روابط عمومی ،تیر  ،1185ش .11
 .15کاوه ،محمد سعید )1188(،شنبه پج اع اظتخابات ،اپ پنجم ،تهران :مرکز
اسناد اظقالب اسالمی.
 .11متشکری راضیه( ،)1188عملیات رواظی رساظههای خارجی در اظتخابات
رياست جمهوری ،اداره کل آموعش و پژوهش معاوظت سیاسی صدا و سیما
ج .ا .ا ،تهران.،
 .13معاوظت سیاسی ظمايندگی ولی فقیه در سپاه ،بصیرت پاسداری  ،2آبان .1188
 .18معاوظت سیاسی ظمايندگی ولی فقیه در سپاه ،گ ر اع فتنه  ،88تهران.1188 ،
هشتم ،ش  ،12تابستان .1188
 .29ظصیری ،حسین و همکاران(« ،)1191تبیین و مطالعه تطبیقی اظديشه های اما
خامنه ای با ظرريه های مديريت» ،ظشر ياران شاهد ،تهران1191 ،
ب) روعظامهها
 .21روعظامه کیهان ،مور .1188 /3/11
 .22روعظامه اطالعات ،مور .1188/1/21 ،1188/1/29
 .21روعظامه ابتکار ،مور .1188/1/21
 .21روعظامه جمهوری اسالمی ،مور .1188/1/1188،11/19/12
 .25روعظامه اطالعات ،مور .1188 /1/1
 .21روعظامه رسالت ،مور .88/1/21
 .23روعظامه اعتماد ،مور 83/1/11
 .28روعظامه جا جم (ويژه ظامه تداو آفتاب).83 /12/ 13 ،
 .29هفته ظامهی صب صادق ،شماره  193و .151
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 .19معاوظت سیاسی ظمايندگی ولی فقیه در سپاه ،فصلنامه مطالعات سیاسی ،سال

ج) سايتهای اينترظتی
 .19پايراه خبری تحلیلی پارسینه 3 ،دی ماه .1188
 .11رجاظیوع ،مور  11آبان .1189
 .12سايت فرارو.1188 /9/ 11 ،
 .11سايت بیم موج ،سعیدی ،مهدی.1188 /1/ 29 ،
 .11سايت بصیرت ،فرعاظران ،محمد ،بررسی حوادث روع عاشورای .1188
 .15پايراه خبری ايسنا.1188/1/1188،28/1/23 ،1188/1/13 ،
 .11سايت ستاد  9دی ،مور .1199 /9/8
 .13خبرگزاری ايرظا ،مور .88/3/25 ،88/2/11
 .18خبرگزاری مهر1188/1/19 ،1188/1/29،
سال هشتم ،شمارهی  ،29پايیز  95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19خبرگزاری88/1/19 ،
 .19سايت پرشین بالگ بصیرت1199/11/25،
 .11سايت کلمه ،مور 88/1/21
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