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دیباچه

«انتخابات پرشکوه»

 تجلی قدرت تسخیرناپذیر ایران اسالمی

ــهيد مرتضى مطهرى كه براى ديدار با حضرت امام خمينى(ره) و    عالمه ى ش
كسب راهبرد درباره ى چگونگى هدايت انقالب اسالمى به پاريس سفر كرده بود، 
ــفر در جمِع گروهى از دانشجويان دانشگاه تهران در  ــت از اين س پس از بازگش
ــخ به اين سؤال كه امام خمينى(ره) را پس از سال ها دورى چگونه يافتيد،  پاس

اظهار داشت: 
ــدم كه كوچك ترين تأمل  ــتاد، ايمان به چهار ركن را دي ــن در حضرت اس  «م
ــخ  ــت. اول «آمن باهللا» بود كه به خداى بزرگ ايمان راس و درنگى در آن نداش
ــده اعتقاد  ــت. دوم «آمن بهدفه» بود و به وظيفه اى كه بر دوش او نهاده ش داش
ــت. سوم تجلى «آمن بسبيله» را در او مشاهده كردم. ايشان به راه و  كامل داش
مسيرى كه گام نهاده و شيوه ى مبارزه با طاغوت اطمينان كامل دارند و باالخره 
«آمن بقومه» را در ايشان مشاهده كردم. آن مرد خدايى به سرمايه هاى بنيادين 
ــتمر يعنى به مردم و پيروان خود ايمان و اطمينان كامل دارد و  يك مبارزه مس

ايمان به اين چهار عنصر بدون ترديد باعث پيروزى و نصرت او خواهد شد.»
ــالمى ايران، پايه هاى «حدوث»  ــت كه معمار نظام جمهورى اس   بر اين مبناس
ــاد و راهُبرد  ــترده حضور مردم بنيان نه ــن نظام را بر پايه ى گس ــا»ى اي و «بق
دفاعى جمهورى اسالمى ايران را بر «بازدارندگى مردمى»، «حضور همه جانبه»، 
ــمندانه» قرار داد؛ چرا كه در طول تجربه ى بشرى، اين  «برنامه محور» و «هوش
ــلم است كه هيچ قدرت و سالح كشتارجمعى قادر به شكست  امر بديهى و مس
ــت و دولت هاى  اراده ى پوالدين يك ملت يكپارچه، معتقد، بيدار و باانگيزه نيس
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عصر حاضر هم به اين باور رسيده اند كه نيروهاى مردمى تنها پشتوانه و ذخاير 
اليزال و تسخيرناپذير آنها محسوب مى شوند.

ــورى در ايران، يكى  ــت جمه ــك انتخابات يازدهمين دوره ى رياس ــدون ش   ب
ــاى غرب خواهد بود،  ــم رويارويى ملت و دولت ايران با دني ــاى مه از آوردگاه ه
ــى به سزا در  ــمندانه ى يك ملت، نقش ــاركت عمومى و هوش آوردگاهى كه مش
خاموش كردن فتنه ها و برنامه هاى دشمنان ايفاء خواهد نمود، اما چنانچه اين 
ــت برتر غرب به ويژه  ــورى كم رنگ و كم روح رقم بخورد، دس ــاركت، با حض مش
ــالمى ايران به  ــده و نحوه ى مواجهه با جمهورى اس ــكا را در تحوالت آين آمري

نمايش خواهد گذارد.
ــمردن تمامى محورهايى كه در دستور  ــانه اى و برش   اگرچه تبيين فضاى رس
ــر نيست اما با  ــانه اى قرار گرفته، در اين مجال كوتاه ميس كار پروژه ى نبرد رس
اندكى تأمل و مطالعه در محتواى متون و گفتمان هاى غالب رسانه هاى خبرى 
ــارج، اين نكته هويدا  ــيون مقيم خ ــروع آنان يعنى اپوزيس غرب و زائده ى نامش
مى شود كه اين شبكه ها، هم زمان با نزديك شدن زمان انتخابات، موج تازه اى از 
حمالت تبليغى خود را عليه نظام جمهورى اسالمى ايران در قالب ميزگردهاى 
سياسى، مصاحبه هاى خبرى و نظرات كارشناسى و ارتباط گسترده با مخاطبان 
داخلى و خارجى، بر محور «تحريم انتخابات»، «رقابتى نبودن انتخابات»، «فاقد 
ــرد بودن مردم»، «برجسته سازى مشكالت  اختيار بودن رييس جمهور»، «دل س
ــد كه تحليل و  ــرا» معطوف نموده ان ــب چهره هاى اصولگ ــادى» و «تخري اقتص
رفتارشناسى رسانه ها در اين برهه ى زمانى، تا حدودى پرده از مقاصد شوم آنان 

به كنار خواهد زد.
ــدن دنياى غرب از تغيير رژيم ايران از طريق حمله نظامى،   پس از مأيوس ش
ــال هاى اخير آنان نشان مى دهد كه شكست پوسته ى سخت حاكميت  رفتار س
ــد دارند به هر قيمت  ــدف راهبردى خود برگزيده اند و قص ــى را به عنوان ه مل
ــى درون  ــطح حاكميت ملى ما از طريق فرايندهاى سياس ــن، وارد زير س ممك
جامعه شوند. دشمنان نظام اسالمى به دنبال اين هستند كه از آن پوسته سخت 
ــتحكم  ــت، راه نفوذى را پيدا كرده و همچون باغبانى تنه ى درخت مس حاكمي
ــور را قلمه و پيوندهايى بزنند كه از آن محصول مورد نياز خود  امنيت ملى كش

را برداشت كنند.
بنابراين پر واضح است كه رسانه هاى غرب به ويژه آمريكا، هدف اوليه را تحريم 
انتخابات، هدف نازل تر را مشاركت حداقلى و هدف آخر خود را چيدن محصول 
سياسى متفاوتى از محصول كلى درخت حاكميت ملى و انقالبى ما مى دانند كه 
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به تعبير خودشان، «آمريكايى هاى غير آمريكايى» هستند.
بر همين اساس تخريب چهره هاى اصولگرا، القاى اختالف عميق و گسترده در 
ميان نيروهاى وفادار به نظام، حمايت  هدفمند از نامزدى خاص، القاى احساس 
ــه يكى از مهم ترين  ــيدن نيروهاى اصولگرا، ب ــت از به قدرت رس ترس و وحش

گزاره هاى اين رسانه ها تبديل شده است.
 اميد است على رغم تمامى توطئه هايى كه فراروى برگزارى سالم، پرشور و قانونى 
ــده، مردِم هوشمند و هوشيار ايران اسالمى، با  انتخابات يازدهم تدارك ديده ش
حضورى گسترده و پرشور در انتخابات 24 خرداد كه نمادى آشكار از مشاركت 
سياسى و نقش آفرينى مردم در سرنوشت جامعه ى اسالمى است نقشى بى بديل 
ــت  ــارور نمودن قدرت خفته ى يك ملت ايفاء نمايند. انتخاب يازدهم رياس در ب
ــترده و با انتخاب رييس جمهورى در تراز  ــاركتى پرشور و گس جمهورى با مش
ــرفت و عدالت نامگذارى شده  ــالمى كه به دهه ى پيش دهه ى چهارم انقالب اس
است مى تواند با همت و هوشمندى مردم به صحنه ى احقاق حق تبديل شود و 
مظهرى شود براى توانايى و اقتدار ملى كشور كه انشااهللا چنين نيز خواهد شد.
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مقاله ی اول

راهربد نظام اسالمی

 در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

   راهبرد نظام اسالمى در انتخابات يازدهم رياست جمهورى مبتنى بر اين گزاره 
كليدى است:

ــالمت و انتخاب  ــترده با آرامش، امنيت، س ــور و گس ــزارى انتخابات پرش «برگ
رييس جمهورى در تراز دهه ى چهارم انقالب اسالمى»

ــانه ى ملى، دستگاه هاى اجرايى و  ــتور كار رس  اين گزاره در حال حاضر در دس
نظارتى و مراكز امنيتى قرار گرفته است تا به حول و قوه الهى بتوانيم انتخاباتى 

در حد نام و اعتبار جمهورى اسالمى ايران برگزار نماييم.
 در عبارت فوق چند شاخص براى انتخابات يازدهم رياست جمهورى وجود دارد 
كه هر يك نقشى اساسى و تأثيرگذار در برگزارى انتخاباتى در تراز ملت بزرگ 

و هوشيار ايران اسالمى خواهد داشت:

برگزارى انتخابات
ــخى به برخى متوهمان داخلى است كه اين روزها گاه از قول آنها  اين فراز پاس
ــنيده مى شود كه اگر فالن اتفاق بيفتد و يا فالن نامزد تأييد صالحيت نشود  ش

انتخابات برگزار نمى شود و يا به تعويق مى افتد.
ــت كه بايد  ــاى امنيتى و انتظامى اس ــدار و آماده باش به نيروه ــن هش همچني
ــكار و پنهان دشمن خارجى حفظ نمايند  آمادگى خود را در برابر تهديدات آش
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تا انتخابات بدون حتى يك ساعت تأخير برگزار شود. با توجه به رايانه اى برگزار 
ــدن انتخابات بايد مراقبت هاى جدى و الزم در برابر تهديدات سايبرى را نيز  ش

پيش بينى كرد.

مشاركت پرشور و گسترده
ــان علوم سياسى حضور 65 تا 85 درصدى مردم ايران در انتخابات را  كارشناس
ــترده مى دانند كه انشا اهللا اين حضور على رغم همه ى مشكالتى  يك حضور گس
كه در كشور با آن مواجه هستيم شكل خواهد گرفت. امروز استاندارد حضور در 
انتخابات رياست جمهورى در كشورهاى غربى حدود 55 درصد است. مشاركت 

باالى 85 درصد را مشاركت حداكثرى مى گويند. 
ــترده مردم در انتخابات بسيار اساسى و تعيين كننده  ــاركت پرشور و گس  مش
ــالمى در صحنه ى  ــام جمهورى اس ــار و اقتدار نظ ــبب عزت، اعتب ــت و س اس
ــاط به همراه  ــور، بانش بين المللى مى گردد. در واقع برگزارى يك انتخابات پرش
حضور گسترده ى مردم از تمامى جرياناِت نظام جمهورى اسالمى و فارغ از نگاه 

به سليقه هاى مختلف، اعتبار و جايگاه نظام را تقويت خواهد كرد.
ــتمر و ثابت مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) در همه   در اين ميان راهبرد مس
دوره ها تأكيد بر لزوم مشاركت فراگير و گسترده در انتخابات بوده است. ايشان 
ــور و بروز وحدت ما،  ــد: «انتخابات يكى از عرصه هاى ظه ــاره مى فرماين دراين ب
عقالنيت ما و شعور ملى ما مى تواند قرار بگيرد. بعضى خيال مى كنند انتخابات، 
زمزمه هاى انتخاباتى، فضاى انتخاباتى مايه ى اختالف است. نه، مى تواند مايه ى 
اتحاد باشد؛ مى تواند تشجيع كننده ى به سرعت عمل و پيشرفت باشد. با رقابت 
مثبت، هر گروهى سعى كند براى خدمت گذارى به اين ملت، سهم متناسب با 
خودشان را كه اليق خودشان مى دانند، به دست بياورند. هيچ اشكالى ندارد اين 
رقابت مثبت به جامعه نشاط مى بخشد، ما را زنده دل مى كند، روح جوانى را بر 

جامعه ى ما حاكم مى كند.» (مهر 1386)
ــخص و آن شخص  ــئله ى اين ش ــئله ى اول در انتخابات، مس   «به نظر من مس
نيست. مسئله ى اول، مسئله حضور شماست. حضور شماست كه نظام را تحكيم 
مى كند، پايه هاى نظام را مستحكم مى كند. آبروى ملت را زياد مى كند، استقامت 
كشور را در مقابل دشمنى ها زياد مى كند و دشمن را از طمع ورزيدن به كشور و 
از فكر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف مى كند.» (ارديبهشت 1388)

ــور و همراه با حضور  از راهبرد فوق مى توان نتيجه گيرى كرد كه انتخابات پرش
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ــه دور از رقابت هاى مخرب يكى  ــه نظام، ب ــترده همه ى جرياناِت معتقد ب گس
ــرمايهى  ــت. چرا كه اين حضور فراگير، س از راهكارهاى تقويت امنيت ملى اس
ــاركت، اعتماد و آگاهى ملت ايران است را به نمايش  اجتماعى را كه ميزان مش
ــات مى تواند در برابر  ــردم در انتخاب ــترده ى م ــذارد. همچنين حضور گس مى گ
ــمن بازدارندگى به وجود بياورد. همان گونه كه مقام  معظم رهبرى  تهديدات دش

اين حضور را مانع طمع ورزى دشمنان در اعمال تهديد و فتنه مى دانند.
 اما نكته ى اساسى و قابل تأمل آن است كه در آن سوى ميدان نيز راهبرِد تحريم، 
انتخابات سرد و تالش رسانه اى براى مشاركت حداقلى از دستور كار دولت هاى 
غربى و رسانه هاى وابسته به آن و جريان اپوزيسيون و تجديدنظر طلب خارج شده 
است. راهبرد جديد غرب براى تأثيرگذارى بر انتخابات، بسيج رسانه  ها و همه ى 
جريانات و گروهاى مخالف و معارض براى مشاركت حداكثرى با تأثيرگذارى بر 
ــمت نامزدى خاص و يا  فهرست نامزدهاى  نگرش و باورهاى ذهنى مردم به س
گروهايى خاص است. برنامه ى غرب در انتخابات اين است كه يا گزينه هاى مورد 

نظر ما بايد رأى بياورد و يا با برهم زدن بازى، انتخابات ابطال شود.

عوامل تأثيرگذار در كاهش مشاركت مردم:
  ايجاد شبهه در مورد سالمت انتخابات در بين آحاد مردم 

  دامن زدن به اختالفات سه قوه و كشاندن آن به ميان مردم و رسانه ها
  ايجاد شكاف اجتماعى و سياسى در بين نخبگان و برخى اقشار جامعه

  ترويج روحيهى عدم اعتماد به نظام و مسئوالن در بين مردم
  تشديد تحريم ها و بروز مشكالت اقتصادى

  ناآرام كردن فضاى امنيتى كشور با ترور، بمب گذارى و خرابكارى
  تالش ناكافى در ايجاد بسترهاى اقناعى و مديريت افكار عمومى 

  ايجاد اختالفات قومى، مذهبى و سوءاستفاده از اين اقدامات 
  افشاگرى هاى نااميدكننده و بى اعتمادى نسبت به اوضاع كشور در بين مردم 

آرامش
ــت. اگر چه حاكميت  ــش مربوط به فضاى جامعه و مردم اس ــى آرام  كليدواژه
ــتانه ى ورود به  ــت اما در آس ــگى براى مردم اس فضاى آرامش يك نياز هميش
انتخابات اين ضرورت دو چندان شده و همه ى مسئوالن و رسانه ها موظفند اين 
ــاى آرام را در جامعه رقم بزنند. ورود به انتخابات در فضاى ملتهب و گرگ  فض
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و ميش گونه مى تواند بسترساز ايجاد فتنه و ناآرامى و آشوب در كشور باشد. 
 غرب كه همواره دنبال به چالش كشيدن نظام جمهورى اسالمى است، اعتقاد 
ــه از ظرفيت الزم براى چالش امنيتى برخوردار  دارد كه خوِد انتخابات فى  نفس
ــان داد انتخابات براى طرف غربى يك فرصت است و  ــال 1388 نش ــت. س اس
ــروعيت نظام را  ــاركت 85 درصدى، امنيت و مش مى توان با انتخاباتى ولو با مش

هدف قرار داد.
   تفاوت انتخابات رياست جمهورى با انتخابات هايى چون مجلس و شوراها اين 
است كه در انتخابات رياست جمهورى، يك نفر در سطح ملى انتخاب مى گردد. 
عمده چالش هاى امنيتى متأثر از انقالب هاى رنگِى ناشى از حركت هاى اعتراضى 
ــبهه در سالمت  به نتايج انتخابات در پايتخت ها رخ مى دهد. در صورت القاء ش
انتخابات و ترديد در اين كه رأى شما به حساب نيامده است، بى ثباتى و چالش  
در سطح ملى توزيع و به سطح شهرستان ها منتقل مى شود و در صورت فراگيرى 

آن، مهار و كنترل آن پيچيده تر خواهد شد.
بنابراين انتخابات پيشرو مى تواند تأثيرات عميقى بر ريشه هاى راهبردى جمهورى 
ــد. به عبارتى مى تواند داراى پيامدهاى  ــالمى در محيط خارجى داشته باش اس
سياسى افزايش دهنده ى قدرت نرم و آسيب پذيرى هاى كاهش دهنده ى امنيت 
نرم باشد.  اين انتخابات در صورتى كه توسط نخبگان، مسئوالن و مردم مراقبت 
و مديريت نشود، مى تواند بسترهاى زيادى را براى بروز بحران اعتماد، كارآمدى، 
هويت و انسجام به وجود بياورد و به الگوى موفق و الهام بخش جمهورى اسالمى 
ــت از  ــيب وارد نمايد و برداش ــاالر ايران در محيط خارجى آس و چهره مردم س

جمهورى اسالمى ايران و باورهاى ذهنى را دگرگون سازد.
 اما از سوى ديگر انتخابات يازدهم رياست جمهورى مى تواند به نمايش الگوى 
موفق «مردم ساالرى دينى» تبديل شود و موجب شود تا اقتدار، هم بستگى ملى 
و اعتماد مردم به نظام افزايش يابد و كمك كند تا جمهورى اسالمى به عنوان 
الگوى كارآمد، الهام بخش و نمونه ى مردم ساالرى دينى، در سطح منطقه ظهور 

موثرترى داشته باشد.

امنيت
ــزارى انتخابات وظيفهى  ــت فضاى جامعه قبل، حين و پس از برگ تأمين امني
ــت به صورتى كه به هيچ وجه اجازه ى  ــتگاه هاى امنيتى و انتظامى اس اصلى دس

عرض اندام به بَرَهم زنندگان امنيت و آرامش جامعه داده نشود.
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سالمت
ــت. وزارت كشور  اين كليدواژه مربوط به دو گروه مجريان و ناظران انتخابات اس
ــوراى نگهبان به عنوان ناظر انتخابات بايد ضامن سالمت  به عنوان مجرى و ش

انتخابات باشند.
ــراى مخدوش  ــى تالش دارند ب ــه داخلى و خارج ــان جريان فتن ــن مي   در اي
ــش  ــران، طرحى نو دراندازند. از اين رو ش ــالمت انتخابات در اي ــوه دادن س جل
ــدواژه ى «انتخابات آزاد»  ــت جمهورى يازدهم، كلي ماه مانده تا انتخابات رياس
ــوى چهره هاى برجسته ى طيف هاى مختلف جريان اصالحات - به دفعات از س

ــامدترين واژه ى تبليغاتى جريان فتنه طى   فتنه به كار رفته و اين واژه به پُربس
ماه هاى گذشته تبديل شده است. امرى كه با واكنش اعتراض آميز و هشدار مقام 
ــد و ايشان با تأكيد بر آزاد بودن  معظم رهبرى در روز نوزدهم دى ماه مواجه ش
تمامى انتخابات در جمهورى اسالمى، به صراحت اين اقدامات و القائات را تأمين 
ــته هاى دشمن دانستند و مطرح كنندگان اين كليدواژه ى فتنه انگيز را از  خواس

تكميل كردن جدول مورد نظر دشمن بر حذر داشتند.
ــائبه ى تخلف در آن، همواره در آستانه ى  ــالمت انتخابات و ش ــكيك در س  تش
ــوى محافل و رسانه هاى  ــالمى، به ويژه از س برگزارى انتخابات در جمهورى اس
خارجى و گروه هاى ضدانقالب، همچون خاندان پهلوى، رجوى و نهضت آزادى 

مطرح شده است. اين پروژه اهدافى دارد كه مهم ترين آن ها بدين قرار است:

  مخدوش كردن نظام و سالمت و كارآمدى آن 
  تشكيك در سالمت انتخابات با هدف ايجاد فضاى بى اعتمادى 

  زير سؤال بردن ويژگى مردمى بودن نظام و مخدوش كردن حضور يا دل سرد 
كردن مردم از مشاركت گسترده 

  نفى جايگاه ولى فقيه و نظارت استصوابى به عنوان ناقضان آزادى انتخابات 
  تجهيز و متشكل تر شدن فكرى و سازمانى بدنه ى اجتماعى فتنه گران 

  هم افزايى و ائتالف بين اپوزيسيون داخل و خارج كشور 
  قبح زدايى از طرح نظارت سازمان هاى بين المللى بر انتخابات كشور 

  پيدايش فشار اجتماعى به نظام 
  القاى يأس و نااميدى در مردم نسبت به نظام و مسئولين 

  مخدوش جلوه دادن الگوى مردم ساالرى دينى 
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ــوى  ــبهه در هر دوره از انتخابات از س ــه دهه ى اخير اين ش هرچند در طول س
معاندين نظام مطرح شده است، اما متأسفانه در انتخابات رياست جمهورى دهم 
ــت جمهورى، صداهايى از درون نظام به  ــتانه ى انتخابات يازدهم رياس و در آس
ــازى مسموم رسانه اى از سوى دشمنان نظام قابل  آن پژواك داده اند. اين فضاس
ــوى عناصرى از درون نظام  ــت، اما طرح يا تكرار آن از س پيش بينى و انتظار اس

پديده اى نادر و قابل تأمل است.
   در طرف ديگر ميدان، جريان فتنه درصدد است مانند انتخابات 88، با كشاندن 
ــت مايه ى انتخابات آزاد به فضاى عمومى و با راه هايى شبيه «نافرمانى هاى  دس
ــرى»، به زعم خود، نظام اسالمى را به فتنه اى ديگر در  مدنى و اعتصابات سراس
ــات بيااليد يا حداقل براى مخدوش بودن انتخابات 88 و غير  بحبوحه ى انتخاب
آزادانه بودن آن تأييدى تلويحى بگيرد و از هم اكنون با مظلوم نمايى، از شكست 

احتمالى خود در انتخابات آتى، راهى براى فرار به جلو بيابد.

انتخـاب رييس جمهـور در تـراز دهه ى چهـارم انقالب 
اسالمى

 اين وظيفه و تكليفى است كه بر دوش همه ى رأى دهندگان سنگينى مى كند. 
مردم هوشيار ايران اسالمى با درك همه ى فرصت ها و تهديدهاى فراروى انقالب 
اسالمى بايد به نامزدى رأى دهند كه در تراز دهه ى چهارم انقالب اسالمى بوده 
ــد در اين دهه از انقالب كه  ــه اى كارآمد، واليت مدار و انقالبى بتوان ــا  روحي و ب
ــط مقام معظم رهبرى به دهه ى پيشرفت و عدالت نام گذارى شده، ضمن  توس
ــازندگى و پيشرفت كشور را با سرعت  ــالمى، جريان س صيانت از ارزش هاى اس

بيشترى به سوى افق هاى روشن هدايت نمايد.
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مقاله ی دوم

آرایش انتخاباتی جریان های سیاسی

 در یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری 

ــال 1392  ــت جمهورى در 24 خرداد ماه س ــات يازدهمين دوره رياس   انتخاب
ــد تا دكتر احمدى نژاد در مردادماه سال 1391 سكان هدايت  برگزار خواهد ش

دولت را به رييس جمهور يازدهم تحويل دهد. 
ــت جمهورى حدود پنج ماه باقى  ــا آن كه تا برگزارى انتخابات يازدهم رياس   ب
ــور تحت الشعاع اين رخداد مهم  ــت اما فضاى سياسى و رسانه اى كش مانده اس
ــى درباره ى آخرين  ــاهد اخبار، گزارش ها و تحليل هاى مختلف ــرار گرفته و ش ق
ــعارها و برنامه ها و آمدن يا  ــى، اختالف ها و ائتالف ها، ش ــاى سياس صف بندى ه

نيامدن فالن چهره ى سياسى در عرصه ى انتخابات هستيم.
ــى براى ارائه ى تحليلى درست از تحوالت سياسى   يكى از پيش نيازهاى اساس
ــى»  ــناخت «آرايش سياس ــت جمهورى، ش ــور از آن جمله انتخابات رياس كش
ــناخت احزاب، جريان ها و  ــناخت آرايش سياسى، ش ــور است. منظور از ش كش
شخصيت هاى موثر در صحنه ى سياسى كشور، تعامل آن ها با يكديگر و با نظام، 
ــاليق آنها در موضوعات كالن كشور و موقعيت و  جهت گيرى ها، ديدگاه ها و س
وزن هر يك از آنها در تصميم سازى ها و تصميم گيرى ها و در نزد افكار عمومى 

است. البته اين يادداشت به اجمال به آرايش جريان هاى سياسى مى پردازد.
ــته باشيم اصطالحاتى كه براى دسته بندى هاى مختلف سياسى  بايد توجه داش
وضع شده است الزاماً گوياى همه ى ابعاد گفتمانى اين جريان ها نبوده و بيشتر 
ــاب غلبه يك ويژگى يا  ــود جريان ها بر اين نام گذارى ها يا از ب ــل تأكيد خ بدلي

بخشى از يك گفتمان براى دسته بندى ها رواج يافته اند.
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  صف بندى انتخاباتى افراد و جريان هاى سياسى در انتخابات يازدهم
ــور  ــى كش ــال حاضر چهار جريان و صف بندى انتخاباتى در فضاى سياس در ح
مشاهده مى شود كه مجموعه ى اين گروه ها آرايش جديدى را در فضاى سياسى 

به وجود آورده اند. اين جريان ها عبارتند از:
  جريان اصولگرايى

  جريان حامى دولت
  جريان اصالحات

  چهره هاى مستقل
 
 

جريان اصولگرايى
ــالمى، مكتب  ــان اصولگرايى اگر چه هويت خود را در اعتقاد به انقالب اس جري
امام خمينى(ره)، اطاعت از رهبرى، التزام به قانون اساسى، اعتقاد به واليت فقيه 
ــا در روش ها و گرايش ها  ــت ام ــا فتنه و انحراف تعريف كرده اس ــدى ب و مرزبن
ــان عمده ختم  ــكل گيرى دو جري ــتند كه اين امر به ش ــى هس داراى اختالفات
ــراف آيت اهللا مهدوى كنى و يا به تعبيرى صحيح تر  ــد. يك جريان تحت اش ش
جامعتين(جامعه ى مدرسين و جامعه ى روحانيت) كه در انتخابات مجلس نهم 
با عنوان جبهه ى متحد اصولگرايى و يا 7+8 حضور يافتند و جريان ديگر تحت 

اشراف آيت اهللا مصباح يزدى كه با عنوان جبهه ى پايدارى شناخته مى شوند.
ــور خود را در  ــمى حض ــه تاكنون جامعتين و آيت اهللا مصباح به طور رس اگرچ
انتخابات كليد نزده اند اما برخى چهره ها و جريان هاى اصولگرا وارد ميدان رقابت 
ــده اند كه در اين مجال به مهم ترين اين تحركات اشاره اى خواهيم  انتخاباتى ش

داشت:

  ائتالف سه گانه
شكل گيرى ائتالف سه گانه كه در رسانه ها و محافل سياسى گاه از آن با عنوان 
ــناخته  ــكل انتخاباتى اصولگرايان ش ــام مى برند به عنوان اصلى ترين تش 2+1 ن
مى شود چرا كه سه گزينهى اصلى اصولگرايان در انتخابات يعنى آقايان واليتى، 

حداد عادل و قاليباف در آن حضور دارند.
ــكل با هدف ايجاد وحدت در جبهه ى اصولگرايى و جلوگيرى از توزيع  اين تش
ــاس توافق نامه اى كه به امضاى سه  ــكيل شده است. بر اس آراى اصولگرايان تش
نامزد رسيده است، نامزدى نهايى پس از نظرسنجى هايى كه زير نظر اين كميته 
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صورت خواهد گرفت، انتخاب خواهد شد و دو نامزد ديگر خود را موظف مى دانند 
وى را براى پيروزى در انتخابات كمك نمايند. همچنين تيم اجرايى و برنامه ى 
اداره كشور توسط نامزد نهايى در هفته هاى منتهى به انتخابات اعالم خواهد شد.

  جبهه ى پايدارى
اگرچه جبهه ى پايدارى هنوز به صورت رسمى نامزد خود را معرفى نكرده است 
اما گمانه زنى هاى متعددى درباره نامزدهاى آنان در جريان است. به نظر مى رسد 
گزينهى اصلى اين جريان كامران باقرى لنكرانى، وزير سابق بهداشت و درمان، 
ــوراى عالى امنيت ملى، پرويز فتاح، وزير  ــد و آقايان سعيد جليلى، دبير ش باش
سابق نيرو و مير كاظمى، وزير اسبق نفت، كه از نامزدهاى احتمالى اين جريان 

بودند، قصد نامزدى ندارند.
در عين حال برخى گمانه ها حاكى از آن است درصورتى كه لنكرانى به هر دليلى 
نامزد نشود اين جبهه آمادگى حمايت از آقاى حداد عادل را با شرط انتخاب وى 

در ائتالف سه گانه را دارد.
همچنين برخى ديگر از گمانه ها حكايت از آن دارد درصورتى كه باقرى لنكرانى 
نيايد و از سوى دولت دكتر الهام به عنوان نامزد معرفى شود آمادگى در جبهه ى 

پايدارى براى حمايت از الهام وجود دارد.

  چهره هاى مستقل اصولگرا
ــه گانه و جبهه ى پايدارى، چهره هاى ديگرى از اصولگرايان يا  در كنار ائتالف س
به صحنه آمده و يا در محافل رسانه اى و سياسى از احتمال نامزدى آنان سخن 

گفته مى شود كه عبارتند از:
  محسن رضايى
  عليرضا زاكانى

  مصطفى پورمحمدى
  منوچهر متكى

  محمدحسن ابوترابى
 

جريان حامى دولت
 دكتر احمدى نژاد كه دولت خود را وارث گفتمان سوم تير مى داند براى بقاء در 
قدرت و پيشبرد گفتمان خدمت و مهرورزى به دنبال معرفى نامزدى خواهد بود 

كه اين گفتمان را پى گيرى و دنبال نمايد.
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ــى برخى تحليل گران معتقدند با اجراى پروژه ى پوتين-مدود، احمدى نژاد   حت
درصدد بازگشت به قدرت و تكميل پروژه هاى ناتمام خود خواهد بود.

ــترين شانس پيروزى خود در  ــخِص احمدى نژاد بيش حاميان دولت و به ويژه ش
انتخابات را در معرفى و انتخاب اسفنديار رحيم مشايى مى دانند به شرط آن كه 

بتواند از صافى شوراى نگهبان عبور نمايد.
ــدن حتى شانس پيروزى  ــايى در صورت تأييد ش به اعتقاد حاميان دولت، مش
ــه وى هم توانايى جذب آراى  ــت چرا ك در مرحله ى اول انتخابات را هم داراس
طرفداران دولت احمدى نژاد را دارد و هم آراى خاكسترى و حتى اصالح طلبان 
ــوى درصورتى كه انتخابات به دور دوم كشيد شود باز پيروز دور  معتدل را. از س
ــايى با يك نامزد اصولگرا به دور  ــايى خواهد بود. زيرا درصورتى كه مش دوم مش
ــايى با  ــايى رأى خواهد داد و چنانچه مش ــرود جريان اصالح طلب به مش دوم ب
ــيدن  يك اصالح طلب به دور دوم برود اصولگرايان براى ممانعت از به قدرت رس

اصالح طلبان به ناچار به مشايى رأى خواهند داد.
ــايى توسط  البته بزرگ ترين دغدغه ى و نگرانى حاميان دولت، رد صالحيت مش
ــاس مجبورند گزينه هاى ديگرى را مطرح  ــوراى نگهبان است كه بر اين اس ش
نمايند تا در صورت رد صالحيت مشايى، گزينه هاى جانشين خود را براى ورود 

به صحنه ى مبارزات انتخاباتى آماده نمايند.
عالوه بر مشايى، تاكنون از سوى حاميان دولت نام نامزدهاى ديگرى براى ورود 

به صحنه ى انتخابات يازدهم رياست جمهورى مطرح شده اند كه عبارتند از:
  غالم حسين الهام (مشاور رييس جمهور و سخن گوى دولت)

  على نيكزاد (وزير راه و شهرسازى)
  على اكبر صالحى (وزير امور خارجه)

ــى و رسانه اى از افراد ديگرى چون دكتر دانشجو، وزير  اگر چه در محافل سياس
ــازمان انرژى اتمى، حجت االسالم سيد  ــى، رئيس س آموزش عالى، دكتر عباس
ــوى، رئيس سازمان حج و زيارت و سيد حسن موسوى، رئيس دفتر  احمد موس
رييس جمهور به عنوان نامزدهاى احتمالى دولت نام مى برند اما به نظر مى رسد 

اين اسامى گمانه هايى است كه به واقعيت نزديك نيست.
در عين حال به نظر مى رسد چنانچه به هر دليلى دولت نتواند نامزد اختصاصى 
خود را براى اين دوره معرفى نمايد، دكتر حداد عادل مى تواند گزينه ى انتخاباتى 

حاميان احمدى نژاد باشد.
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جريان  اصالحات
جريان اصالح طلب را بايد به چند گروه تقسيم كرد:

  اصالح طلبان افراطى
ــيارى از  ــود. بس اصالح طلبان افراطى كه از آنان با عنوان جريان فتنه ياد مى ش
ــاركت و سازمان منحله ى مجاهدين انقالب به عالوه  اعضاى حزب منحله ى مش
عناصرى چون ميرحسين موسوى و كروبى كه در فتنه 88 جزء پرچم داران فتنه 

بودند در اين طيف جاى دارند.

  اصالح طلبان معتدل
ــون، حزب كارگزاران  ــان معتدل كه اكثريت اعضاى مجمع روحاني  اصالح طلب
سازندگى، بنياد باران و حزب مردم ساالرى عضو اين جريان محسوب مى شوند. 
ــه تدريج خود را از  ــهيم بودند اما ب ــن طيف اگرچه در راه اندازى فتنه 88 س اي
ــران خارج كردند. البته برخى از آنها هنوز از دروغى به نام تقلب  اردوگاه فتنه گ

به صراحت دست برنداشته اند.

  اصالح طلبان مستقل 
ــون محمد  ــاى اصالح طلب همچ ــى چهره ه ــتقل كه برخ ــان مس اصالح طلب
ــكيان و محمدرضا عارف در اين گروه قرار دارند. اين افراد  ــريعتمدارى، پزش ش
بيش از آن كه در قالب تصميم گيرى هاى حزبى و جناحى تصميم گيرى نمايند 
داراى مواضع مستقل سياسى هستند اما تفكر آنها در مجموع به اردوگاه جبهه 

دوم خرداد نزديك است.

 
  راهبرد انتخاباتى اصالح طلبان افراطى

ــاخه داخلى و خارجى  ــرد انتخاباتى اصالح طلبان افراطى كه داراى دو ش  راهب
هستند با اختالفاتى همراه است. اين اختالف در انتخابات نهمين دوره ى مجلس 
هم مشاهده شد. دسته ى اول آنهايى هستند كه خط «تحريم فعال انتخابات» را 
برگزيدند و تالش كردند تا با كاستن از مشاركت مردم، نظام اسالمى را نامشروع 
ــى اشاره كرد كه بر  جلوه دهند. در اين زمينه مى توان به نامه 36 زندانى سياس
تحريم انتخابات تأكيد كرده بودند. هر چند كه در مورد اصل نوشته شدن متن 
ــت زندانيان و صحت همه ى امضاءها شبهات جدى اى وارد شد و افرادى  به دس
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چون عباس عبدى آن را جعلى دانستند.
ــاج زاده، ميردامادى، بهزاد  ــن انتخابات هم موضع افرادى چون مصطفى ت در اي
ــوى و كروبى در داخل كشور و گروه هايى چون جنبش  نبوى، ميرحسين موس
سبز راه اميد در خارج كشور كه در آن افرادى چون كديور، سروش، مهاجرانى، 
ــت چرا  گنجى، مزروعى، عبدالعلى بازرگان و... قرار دارند بر تحريم انتخابات اس
كه اين حضور به معناى مشروعيت بخشيدن به نظام و قبول ساز و كار انتخابات 

و عقب نشينى از ادعاى تقلب است.
ــوى خوئينى ها هرچند با راهبرد  ــته ى دوم همچون عبداهللا نورى و موس اما دس
ــير  ــته ى اول هم مس عدم حضور فعال در رقابت هاى انتخاباتى به نحوى با دس
ــمى جدايى  بودند، اما در روز انتخابات به پاى صندوق رأى رفتند تا به طور رس
خود را از دسته ى اول اعالم كنند و آخرين دريچه براى بازگشت به نظام اسالمى 

را هم چنان باز نگه دارند.
ــرط در  ــون عبداهللا نورى طرفدار حضور بى قيد و ش ــال حاضر افرادى چ در ح
ــت جمهورى هستند و معتقدند اصل حضور آنها باعث بازسازى  انتخابات رياس
تشكيالت انتخاباتى اصالح طلبان و پيروزى آنان در انتخابات هاى آينده خواهد 

شد.
در مقابل چهره هايى چون موسوى خوئينى ها معتقدند ما نبايد به سادگى هيزم 
ــويم و سود آن را نظام ببرد. ما بايد با ارائه ى پيش شرط هايى  انتخابات نظام ش
همچون آزادى زندانيان سياسى و رفع حصر كامل موسوى و كروبى در انتخابات 

شركت كنيم.

  راهبرد انتخاباتى اصالح طلبان معتدل
ــت. اين گروه   وضعيت در اردوگاه اصالح طلبان به اصطالح معتدل متفاوت اس
ــورى و معرفى نامزدى اصالح طلب  ــت جمه معتقد به حضور در انتخابات رياس
ــتند. اصالح طلبان جدا شده از اردوگاه فتنه، بعد از اين كه فرصت انتخاباتى  هس
مجلس شوراى اسالمى را از دست داده اند اينك تمام تالش خود را براى حضور 

فعال در انتخابات رياست جمهورى آغاز كرده اند.
ــت ها و  ــن وضعيت، اخبار و گزارش هاى متعددى مبنى بر برگزارى نشس در اي
ديدارهاى مختلف انتخاباتى و طرح مسئله ى حضور برخى چهره هاى ميانه روى 
جريان اصالح طلب به عنوان نامزد اين جريان در انتخابات آتى به گوش مى رسد.

نكته قابل تأمل آن است كه اين طيف از اصالح طلبان هنوز نتوانسته اند در تعيين 
نامزدى مطلوب به اجماع برسند. در اين ميان رقابت اصلى ميان حزب كارگزاران 
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از يك سو و مجمع روحانيون و بنياد باران از سوى ديگر است.
حزب كارگزاران معتقد است ديگر دوران معرفى نامزد رياست جمهورى از سوى 
مجمع روحانيون به سر آمده و محور معرفى نامزد رياست جمهورى در دوره ى 
كنونى بايد بر اساس شاخص هايى چون كارآمدى، رفع مشكالت اقتصادى مردم 
ــت اين  و معرفى كابينه ى اجرايى و باتجربه صورت پذيرد. اين حزب معتقد اس
ــاخص ها به صورت تمام و كمال در اختيار اعضاى حزب كارگراران سازندگى  ش
است كه تركيبى از تكنوكرات هاى باتجربه را در اختيار دارد. گزينه هاى مطلوب 
ــى نجفى، بيژن زنگنه، حبيب اهللا بى طرف و  كارگزاران عناصرى چون محمدعل

اسحاق جهانگيرى هستند.
ــوز محمد خاتمى از  ــع روحانيون معتقدند هن ــوى ديگر اعضاى مجم اما از س
ــترين مقبوليت مردمى برخوردار است و درصورتى كه وى حاضر به نامزدى  بيش
نشود، حمايت خاتمى از نامزدهايى چون مصطفى محقق داماد و يا سيد حسن 
خمينى مى تواند معادله ى انتخابات را به نفع اصالحات رقم بزند. عالوه بر اين كه 
ــازندگى  اگر در نهايت مجبور به انتخاب گزينه اى از اعضاى حزب كارگزاران س
ــى بايد از طريق مجمع  ــديم اين انتخاب و معرف ــون محمدعلى نجفى ش همچ
روحانيون صورت بپذيرد تا پرچم دارى و ماهيت جريان اصالح طلبى حفظ شود.

  راهبرد انتخاباتى اصالح طلبان مستقل
ــروزى در انتخابات  ــانس چندانى براى پي ــتقل اگر چه از ش ــان مس اصالح طلب
ــتند اما اميد به رد صالحيت نامزدهاى جريان اصالحات داشته و  برخوردار نيس
ــن فرض، اصالح طلبان معتدل ناچار به حمايت از  معتقدند در صورت تحقق اي

ما خواهند شد.
ــروعيت سياسى خود و ورود مجدد   جريان معتدِل اصالحات در پى احياى مش
به صحنه ى سياسى كشور، در شرايطى  كه به لحاظ قانونى مجدداً پذيرفته شده 
ــت. اين جريان انتخابات آينده را بهترين فرصت و تنها فرصت براى  ــد، اس باش

تحقق اين هدف مى داند.
ــد كه نه مى تواند اصالح طلبان   از ديد  اين جريان، نظام بايد به اين نتيجه برس
ــترك در ميان  ــت. البته يك نگرانى مش را حذف كند و نه اين كار به صالح اوس
ــت كه نظام بتواند يك جريان يا يك نامزد  تمام طيف هاى اصالح طلب اين اس
ــاخته و تحت كنترل در اين انتخابات ايجاد كند. هم اكنون  اصالح طلب خودس

چنين بدگمانى اى به افرادى مانند عارف وجود دارد.
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تدبير نظام در مواجهه با بازگشت اصالح طلبان
ــالمى در مواجهه با بازگشت اصالح طلبان به صحنه ى رقابت انتخاباتى  نظام اس

چند مالحظه مهم را مد نظر دارد كه عبارتند از:
ــراى فتنه 88  ــى كه در ماج ــه اردوگاه اصالح طلب ــوبان ب ــش از منس   آن بخ
ــده اند، براى هميشه صالحيت  ــناخته ش نقش آفرين بوده و احياءناً مجرم نيز ش
خود را از تصدى نقش هاى كليدى نظام اسالمى از دست داده اند و اين افراد بايد 

طمع بازگشت به قدرت را از خود دور سازند.
ــه صراحت از دروغ بزرگى به نام تقلب  ــاكتان فتنه 88 بايد ب   حاميان و يا س
ــاز و كار برگزارى انتخابات در جمهورى اسالمى ايران را  ابراز برائت نمايند و س

به رسميت بشناسند.
ــمى برائت از فتنه و  ــاكتان در فتنه 88 ضمن اعالم رس   حاميان ضمنى و س
ــران، بايد در برابر ملت، تعهدات و ضمانت هاى قطعى بدهند كه بار ديگر  فتنه گ

قانون شكنى انتخابات سال 88 تكرار نخواهد شد.

چهره هاى مستقل
ــت  ــراى حضور در انتخابات رياس ــتقلى كه تاكنون ب ــان چهره هاى مس در مي

جمهورى اعالم آمادگى كرده اند نام اين افراد به چشم مى خورد:
  حسن روحانى (عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام)

  محمد سعيدى كيا (وزير اسبق راه و شهرسازى)
  محمد شريعتمدارى (وزير بازرگانى دولت خاتمى)

  حسن سبحانى (دكتراى اقتصاد و دوره نماينده  سه دوره ى شهر دامغان)
ــه احتمالى  ــم به عنوان گزين ــنجانى ه ــمى رفس ــه در اين روزها نام هاش البت
ــت جمهورى يازدهم مطرح شده كه خود ايشان هم آن را رد نكرده است.  رياس
ــمى وارد عرصه ى انتخابات شود آرايش انتخاباتى تا حدودى  درصورتى كه هاش
ــن روحانى، محمد  ــد و نامزدهايى چون حس ــت خوش تغييراتى خواهد ش دس
شريعتمدارى و برخى نامزدهاى مطرح اصالح طلبان همچون محمدعلى نجفى، 
ــارف و... از نامزدى در انتخابات  ــحاق جهانگيرى، مهر عليزاده، محمدرضا ع اس

انصراف خواهند داد.

اهداف نامزدى چهره هاى مستقل
 چهره هاى مستقل اهداف مختلفى براى نامزدى خواهند داشت كه نمى توان در 



22

ــك يا چند گزينه اين اهداف خالصه كرد اما برخى از اين انگيزه ها را كه ادعا  ي
كرده اند را مى توان در موارد ذيل خالصه كرد:

  بازگشت به قدرت و ريل گذارى صحيح براى مسير آينده ى نظام اسالمى
  استفاده از ظرفيت همه ى نخبگان و مديران با تجربه براى اداره ى كشور

  دفاع از عملكرد خود در دولت هاى گذشته و رفع ابهامات و پاسخ به اتهامات 
مطرح شده

ــراى مقابله به مثل با  ــبكه هاى تلويزيونى ب ــتفاده از فرصت انتخابات و ش   اس
سخنان و افشاگرى هاى احمدى نژاد در انتخابات 84 و 88

  بيان مفاسد و ناكارآمدى هاى دولت نهم و دهم از نگاه آنها
  افشاى وعده هاى انجام نشده دولت نهم و دهم

  تبيين برخى واقعيات اقتصادى كشور و هزينه هايى كه مديريت هاى ناكارآمد 
بر كشور تحميل كرده

  بازگشت آرامش به فضاى سياسى و استفاده مطلوب از ظرفيت هاى بى بديل 
كشور

  دفاع از اصل قانون گرايى در كشور
  عبور كشور از تحريم ها و تهديدهاى خارجى

ــخنرانى ها مطرح شده و با پرونده  البته اين ادعاها تنها از طريق مصاحبه ها و س
ــته داراى مسئوليت بودند  ــال هاى گذش عملكرد برخى از اين نامزدها كه در س

فاصله بسيارى دارد.
در كنار ارزيابى آرايش انتخاباتى گروه ها و جريان هاى سياسى، بررسى شعارها، 
گفتمان ها و راهبردهاى انتخاباتى گروه ها هم از اهميت بسيارى برخوردار است 

كه در نوشتار بعدى به آن خواهيم پرداخت.
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مقاله ی سوم

بررسی گفت�ن های غالب 

در یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری

ــت جمهورى در جمهورى اسالمى  ــابقه ى برگزارى 10 دوره انتخابات رياس  س
ــان مى دهد كه مردم در گزينش نامزدهاى رياست جمهورى به تدريج  ايران نش

در حال حركت از «شخصيت محورى» به سمت «گفتمان محورى» هستند. 
ــود رقابت در انتخابات رياست جمهورى سال 1392   از اين رو پيش بينى مى ش
بيش از آن كه با تكيه بر سابقه اجرايى و سياسى نامزدها رقم بخورد، حول محور 
ــوى نامزدها خواهد بود و در ذيل اين گفتمان ها  ــده از س گفتمان هاى ارائه ش
ــى  مى توان محور برنامه ها و ايده هاى يك نامزد را در ويترين رقابت هاى سياس

مالحظه كرد.
 

ــض توليد  ــان مى دهد نب ــالمى نش ــاى اصيل انقالب اس ــى بر گفتمان ه تأمل
ــت بنيان گذار  ــته همواره در دس ــه دهه ى گذش ــازى در بيش از س گفتمان س
جمهورى اسالمى ايران حضرت امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى حضرت 

آيت اهللا خامنه اى(حفظه اهللا) بوده است.
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ــال 1368 تاكنون نبض  ــه اى از س ــرت آيت اهللا خامن ــرى حض  در دوران رهب
گفتمان سازى در كشور همواره در دست ايشان بوده است. معظم له با هوشمندى 
ــور و  ــالمى و به فراخور مالحظات كش و درك نيازهاى امروز و فرداى نظام اس
منافع مردم در قالب هاى مختلف از جمله نام گذارى سال ها، فرمان تدوين سند 
ــم انداز، برپايى جنبش هاى نرم افزارى و توليد علم و... گفتمان هاى مناسب  چش

را طراحى كرده اند. 
 در اين ميان و در آستانه ى ورود به دهه ى چهارم انقالب، معظم له دهه ى چهارم 
را «دهه ى عدالت و پيشرفت» نامگذارى كردند، پيشرفتى كه در دل آن عدالت، 
معنويت و عقالنيت نيز وجود دارد. از اين رو طراحى گفتمانى گروه هاى سياسى 
براى حضور در انتخابات رياست جمهورى آينده مى بايستى معطوف به گفتمان 

مادر كه همان گفتمان پيشرفت است صورت بپذيرد.
 

ــى و گفتمانى چهره هاى مطرح اصولگرا نشان مى دهد  مرورى بر ادبيات سياس
ــتيزى،  ــون عدالت، استكبارس ــا زير مجموعه هايى چ ــرفت ب كه گفتمان پيش
ــرلوحه ى  ــانى به مردم در س ــت، عقالنيت و خدمت رس ــدارى، معنوي واليت م
ــعارهاى نامزدهاى احتمالى اى همچون آقايان واليتى، قاليباف، حداد عادل،  ش

رضايى، پورمحمدى و... قرار دارد.
اما در جبهه ى مقابل گفتمانى با درك شرايط اقتصادى كشور شكل گرفته كه 
مى تواند تهديدى براى گفتمان نظام اسالمى در دهه ى چهارم انقالب باشد كه 

بدان خواهيم پرداخت.

رقابت ميان دو تفكر «خط سازش» و «خط مقاومت»
   در تحليل شرايط موجود كشور شواهد بسيارى حكايت از آن دارد كه دشمن 
ــازش  ــى با كمك برخى افراد و جريان هاى داخلى درصدد القاى خط س خارج
ــمن با استفاده از عوامل فريب  ــت. به اين معنا كه دش در برابر خط مقاومت اس
ــته اى  ــكالت اقتصادى به پرونده ى هس ــعى دارد با پيوند مش خورده يا غافل س
ــه ى  و بزرگ نمايى تهديدها و تحريم هاى خارجى، اين گونه القاء نمايد كه ريش
ــش توليد ناخالص  ــورم و بيكارى و كاه ــران، به ويژه ت ــكالت موجود در اي مش
ــرطانى اسرائيل، صدور  ملى، معلول گفتمان مبارزه با آمريكا، نابودى غده ى س

ارزش هاى انقالب اسالمى به كشورهاى مسلمان و... است.
ــاء كنند كه ما در  ــم مى خواهند اين گونه الق ــى فريب خوردگان داخلى ه برخ
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ــته و مخالف پافشارى بر خط قرمزها  ــته اى نقشى نداش تصميم گيرى هاى هس
ــتيم و اين رهبرى نظام است كه بر اصول پافشارى مى كند و باعث تحميل  هس

اين هزينه  بر كشور مى شود.
ــم انتخابات رياست جمهورى يازدهم، خواهيم ديد كه  با نزديك شدن به موس
ــازش قرار خواهند داشت كه اگرچه هنوز سازمان  ــو هواداران خط س در يك س
ــكل نگرفته ولى رئوس مانيفست   ــبات مابين آنها به طور كامل ش درونى و مناس

سياسى شان آشكار شده است.
ــكالت و  ــن خط تالش خواهد كرد مردم را متقاعد كند كه تنها راه حل مش اي
ــتقيم  ــازش با دنياى غرب و به ويژه ورود به مذاكره مس ــود زندگى آن ها س بهب
ــت خارجى و به ويژه ديپلماسى  ــازش، سياس ــت. طرفداران خط س با آمريكاس
هسته اى دولت اصولگرا را از اين منظر كه هزينه زا و تنش آفرين بوده و مناسبات 
ــود در دولت اصالحات با غرب را به هم ريخته، نقد خواهند كرد و به  ــه بهب رو ب
مردم خواهندگفت كه براى بازگشِت آرامش به زندگى شان بايد حدى از تعديل 
در ارزش ها، همكارى با كشورهايى چون آمريكا و كوتاه آمدن در مسائلى مانند 
ــت. اين خط از هم اكنون با  ــته اى يا پرونده ى منطقه اى  را پذيرف برنامه ى هس

مشاركت طرف خارجى كار خود را آغاز كرده است.
ــخن  ــم كه هواداران و نظريه پردازان اين جريان آن گونه س در گام اول مى بيني
ــتيفاى هر حقى از حقوق مردم  ــد كه گويى بهبود روابط با غرب بر اس مى گوين

مقدم است.
ــازش تالش  ــت هواداران خط س ــت. مدت هاس گام دوم بزرگ نمايى هزينه هاس
ــور را بحرانى جلوه بدهند و فشارهاى غرب و تهديدهاى آن  مى كنند وضع كش

را حتى از آنچه غربى ها خود به آن باور دارند بزرگ تر و مهيب تر جلوه بدهند.
گام سوم اين است كه نتيجه بگيرند راه حل همه ى اين مشكالت سازش است. 
ــازش از واژه هاى شيك ترى استفاده خواهد شد.  ــلماً به جاى واژه ى س البته مس
براي مثال خواهند گفت بايد در سياست خارجى منافع ملى به جاى ايدئولوژى، 
ــى ها باشد و بايد با دنياى بيرون تعامل داشت، مذاكره  تعيين كننده ى خط مش

عرصه نرمش و امتياز دادن و امتياز گرفتن است.
ــود را به كار  ــاى اخير تمام تالش خ ــط بودند كه در ماه ه ــواداران همين خ ه
ــاخص هاى ُخرد اقتصادى كشور را به  ــت مردم و ش گرفته اند تا وضعيت معيش
ــكل كه  ــرطى كردن جامعه، به اين ش ــته اى پيوند  بزنند. ش روش مذاكرات هس
ــان مى داد و مذاكرات مثبت بود وضع زندگى  اگر ايران در مذاكرات نرمش نش
ــت مردم هم بهتر خواهد مى شد و اگر ايران در مذاكرات باز سرسختى  و معيش
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ــان بدهد، اوضاع اقتصادى روزبه روز خراب تر مى شود، يك پروژه ى هماهنِگ  نش
عملياِت روانى ميان طرف خارجى و كارگزاران خط سازش در داخل است.

ــدت نگران آن  ــازش به ش ــت كه مى توان نتيجه گرفت خط س از همين جاس
است كه ديپلماسى هسته اى و منطقه اى نظام در ماه هاى باقى مانده تا انتخابات 
يازدهم به يك پيروزى چشمگير برسد و بدون واگذار كردن هيچ امتياز اساسى، 

پيچ بحران را پشت سر بگذارد.
بنابراين خط سازش از حاال تا شب انتخابات دشمن را بزرگ و قوى جلوه خواهد 
ــور بحرانى است. اين خط فشارها را بزرگ تر  داد و مكرر خواهد گفت وضع كش
از آن چه هست نشان خواهد كرد و در وصف فوايد سِر ميز نشستن با آمريكا و 

امتيازدهى در بحث هسته اى سنگ تمام خواهد گذاشت.
ــت. خط  ــط مقاومت آزمونى مهم در پيش خواهد داش ــوى مقابل، خ اما در س
ــا در پيش گرفتن يك ادبيات  ــت اين بار نه فقط از جايگاهى ملى بلكه ب مقاوم

منطقه اى و جهانى بايد استدالل كند كه:
اوالً خط سازش در نهايت قادر به حل هيچ يك از مشكالت اساسى كشور نخواهد 
ــافرت سياحتى به كشورهاى  بود و كارنامه اش از حد امتيازدهى يك طرفه، مس

غربى و دل خوش كردن به لبخند متكبرانه آمريكايى ها فراتر نخواهد رفت.
ثانياً، درحالى كه خط سازش در ابعاد منطقه اى رو به زوال است و بهار مقاومت 
ــكار شدن است، بى معناست كه در ايران به عنوان مهد انقالب هاى  در حال آش

اسالمى دوباره سازش كاران مجال عرض اندام پيدا كنند.
ثالثاً، بايد اين الگوى تاريخى را با جزئيات مرور كرد كه در پيش گرفتن راهُبرد 
ــمن، پررنگ تر شدن خطوط قرمز  ــازش جز جريح تر شدن دش امتيازدهى و س
ــقفى بسيار كوتاه براى پيشرفت كشور به چيز ديگرى  آن و در نهايت تعيين س

منتهى نمى شود. 
ــود را در تعديل خطوط قرمز غرب، وادار  ــاً، خط مقاومت بايد كارنامه ى خ رابع
ــينى و محتمل بودن شكل گيرى يك فرمول مذاكراتى كه  كردن آن به عقب نش

حقوق مردم ايران در آن محفوظ باشد، با دقت تشريح كند.
ــت در انتخابات  ــى رقاب ــازش و مقاومت، صحنه ى اساس  رويارويى گفتمان س
ــى كه بناى نامزدى در  ــكل خواهد داد و هركس ــت جمهورى آينده را ش رياس
ــن كند كه  انتخابات آينده را دارد بايد به صراحت موضع خود را دراين باره روش

كدام سوى خط مميز اين گفتمان خواهد ايستاد.
ــى حول موضوع سازش يا مقاومت هميشه در   همچنين اگر چه شكاف سياس
چند سال گذشته وجود داشته است، اما در آستانه ى انتخابات رياست جمهورى 
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يازدهم، عده اى دنبال آن هستند كه اين شكاف را اجتماعى كنند.
ــدن خط  ــرايط، طرف آمريكايى تمام انرژى خود را صرف نيرومند ش در اين ش
سازش در داخل ايران مى كند. روز دوازدهم مهرماه سال جارى، يك ناآرامى 5 
ــكه و ارز در مركز شهر تهران به وجود  ــاعته به بهانه ى افزايش قيمت س يا 6 س
ــد. با فاصله اى كوتاه هيالرى كلينتون مصاحبه اى كرد و گفت: «تحريم ها به  آم
ــرعت قابل لغو است.» لذا اگر ما ارتباط بين اين دو پديده را كشف كنيم، در  س

آن صورت مى توانيم متوجه نحوه ى تغذيه و تقويت خط سازش شويم.

طرف آمريكايى به دنبال ايجاد چند تغيير در جمهورى اسالمى است: 
  تغيير محاسبه: به گونه اى كه نحوه ى نگاه ما به مسئله ى هسته اى يا تحوالت 

منطقه و  به طور خاص سوريه يا مسئله فتنه عوض شود.
 

  تغيير پيشنهاد
ــته اى داريم و آن به  ــئله ى هس ــنهاد براى حل مس در حال حاضر، ما يك پيش
رسميت شناختن حق هسته اى ملت ايران است و آن ها مى خواهند اين پيشنهاد 

از طرف جمهورى اسالمى تغيير كند.
  تغيير رفتار

ــبه و پيشنهاد ما تغيير يابد، رفتارمان نيز  به اين معنا كه عالوه بر اين كه محاس
دست خوش تغيير شود.

  تغيير ساختار
ــد و تصميمات نظام  ــور وجود دارن ــاختارهايى كه در كش يعنى مجموعه ى س

جمهورى اسالمى از دل آن ها بيرون مى آيد تغيير يابند.
  تغيير رژيم

زمانى كه محاسبات، پيشنهادها، سياست ها، رفتارها و ساختار تغيير كرد، ديگر 
تغيير رژيم پروژه اى دشوار نيست.

 
  در سال 88 اشتباه آمريكايى ها اين بود كه مستقيماً سراغ تغيير رژيم رفتند، 
ــخت ترين و بزرگ ترين تغيير را كه به راحتى امكان پذير  ــتقيماً سرس يعنى مس
ــال 88 گرفتند اين  ــانه رفتند. يكى از درس هايى كه آمريكايى ها در س نبود نش
بود كه در گام اول، هدف گذارى هاى منطقى تر و دست يافتنى ترى داشته باشند.

  لذا در برنامه ى خود، اين بار گام به گام عمل خواهند كرد و به دنبال تغيير شرايط 
ــرايط فقط زمانى تغيير مى كند كه محاسبات و  خواهند بود. از طرفى ديگر، ش
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ــطح رهبرى محقق شود.  ــنهادهاى نظام تغيير يابد و اين اتفاق بايد در س پيش
ــوق دادن جمهورى  ــت كه براى س ــئله، ارزيابى بنده اين اس با توجه به اين مس
اسالمى به سمت تغيير محاسبه، طرف غربى در حال تدارك يك بسته ى تحريم 

بى سابقه قبل از انتخابات رياست جمهورى است.
 

 در چنين شرايطى، اگر مسئله ى تغيير محاسبه با دو پيشنهاد آمريكايى ها مبنى 
بر «لغو تحريم ها» و «مذاكره ى مستقيم» تلفيق شود، احتمال ايجاد بحران زياد 
ــازش در فضاى داخلى ايران  ــد. به عقيده ى آمريكايى ها، اگر خط س خواهد ش
ــت جمهورى 92 به يك همه پرسى تبديل خواهد  ــفاف شود، انتخابات رياس ش
شد. لذا طرف آمريكايى به دنبال رساندن اين پيغام به گوش مردم ايران است.

ــازش در داخل ايران  ــى نمايندگانى براى علنى كردن خط س ــه طرف غرب البت
دارد. پيش بينى مى شود حرف اول آن ها اين باشد كه محاسبات منطقه اى نظام 
ــالمى بودن  ــبات منطقه اى نظام بر مبناى اس را قبول ندارند. درحالى كه  محاس

انقالب ها استوار است، لكن نگاه اين جريان دقيقاً عكس اين موضوع است.

گفتمان نجات ملى
ــا تمركز بر مجموعه ى گزاره هاى توليدى جريان فتنه چند گزاره ى مركزى به  ب
ــرايط حاضر قابل استخراج است.  عنوان كليدواژه هاى اصلى  اين گفتمان در ش
ــئول بودن مقامات  ــور»، «مس گزاره هايى همچون «بحرانى بودن وضعيت كش
ــكيل دولت وحدت ملى به عنوان تنها راه حل  ــى نظام در اين بحران»، «تش عال
ــازش با آمريكا و بازگشت به مسير تنش زدايى و اعتمادسازى» در  بحران»، «س

اين گفتمان نقشى كليدى را بر عهده دارند.
اگرچه بحث ها درون جريان اصالحات درباره ى حضور يا عدم حضور در انتخابات، 
به صورت دعوت از مردم و يا به معرفى نامزد، هنوز پايان نيافته است. با اين وجود 
ــكل گيرى است كه اشتباه  ــد به تدريج اين جمع بندى در حال ش به نظر مى رس
انتخابات مجلس را، كه در آن اين جريان به دليل ناتوانى از تصميم گيرى به موقع 
داخلى متهم به رفتار تحريمى شد، نبايد در انتخابات رياست جمهورى تكرار كرد.

 بنابراين به نظر مى رسد اين جريان حتماً در انتخابات آينده حضور خواهد يافت 
و اگر بتواند فرد مطلوبى معرفى كند به شكل معرفى نامزد و اگر نتواند صرفاً به 

شكل رأى دادن و اعالم حضور و فعاليت سازمانى و گفتمانى.
ــرايط فعلى ارزيابى جريان اصالحات اين است كه مشكل نامزد براى آنها  در ش
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حادتر از مشكل گفتمان است. اين جريان در كل عقيده دارد گفتمان «سازش»، 
«نجات ملى» و «وحدت ملى» بهترين گفتمان براى انتخابات آينده است و اين 

گفتمان ها در بين مردم به طور كامل پذيرفته شده است.
بحرانى كه اين جريان اكنون خود را با آن مواجه مى بيند اين است كه براى اين 
گفتمان، كه عقيده دارند تحت فشارهاى خارجى فراگيرتر هم خواهد شد، يك 
ــًال ارزيابى بخش هاى مهمى از جريان اصالحات  ــداق رأى آور پيدا كنند. فع مص
ــت كه نظام اجازه ى نمايندگى اين گفتمان توسط يك چهره ى رأى آور  اين اس

اصالح طلب را نخواهد داد.
مشخصات گفتمان اين جريان كه در قالب دولت نجات ملى يا وحدت ملى شكل 

خواهد گرفت در انتخابات آينده چنين خواهد بود:
  وضعيت كشور بحرانى است.

  مسئول اين بحران سياست هاى رهبرى است.
ــكيل «دولت وحدت ملى» مى توان به نجات ملى و نجات    تنها از طريق تش

كشور دست يافت.
  با اين نحوه از مديريت به زودى شاهد سقوط اقتصادى و فروپاشى اجتماعى 

خواهيم بود.
ــت  ــى با آمريكا دس ــى بايد در محيط بيرونى به سازش   براى مقابله با فروپاش

پيدا كنيم.
در تبيين محورهاى باال و تحليل شرايط موجود كشور،  شواهد بسيارى حكايت 
از آن دارد كه دشمن خارجى با كمك برخى افراد و جريان هاى داخلى در صدد 

القاى خط بحران در برابر خط نجات ملى هستند.
ــعى دارد  ــتفاده از عوامل فريب خورده يا غافل س ــمن با اس به اين معنا كه دش
ــته اى و بزرگ نمايى تهديدها و  ــه پرونده ى هس ــكالت اقتصادى ب با پيوند مش
ــهى مشكالت موجود در ايران  تحريم هاى خارجى، اين گونه القاء نمايد كه ريش
ــوِل گفتمان مبارزه با  ــش توليد ناخالص ملى معل ــژه تورم، بيكارى و كاه به وي
ــرائيل، صدور ارزش هاى انقالب اسالمى به  ــرطانى اس آمريكا، نابودى غده ى س

كشورهاى مسلمان و ... است. 

تلفيق گفتمان مقاومت و پيشرفت، پادزهر گفتمان سازش
مهم ترين گفتمان قابل تعريف در ذيل گفتمان مقاومت، گفتمان پيشرفت است. 
در واقع جان مايه ى گفتمان مقاومت، گفتمان پيشرفت است، درحالى كه طرف 

مقابل مى خواهد بگويد جان مايه گفتمان مقاومت، هزينه بدون پيشرفت است.
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ــت كه در آستانه ى  ــكاف اجتماعى، مهم ترين امرى اس ــكل گيرى و ايجاد ش ش
ــكاف اجتماعى حول  ــال 88 ش همه ى دوره هاى انتخابات اتفاق مى افتد. در س
ــان، گفتمانى به عنوان گفتمان تقلب،  ــامان گرفت. در آن زم مقوله ى تقلب س
مجموعه ى اعتراضات اجتماعى يا اقتصادى را سياسى و سپس امنيتى كرد و به 

بيان دقيق تر، اعتراض را به آشوب مبدل نمود.
مجموعه ى گروه ها و جريان هايى كه مى خواهند انتخابات را به همه پرسى عليه 
رهبرى تبديل كنند، به اين نتيجه رسيده اند كه اين مهم تنها زمانى امكان پذير 
ــازش، به وجود آيد. شكاف سياسى  ــت كه شكاف اجتماعى، حول موضوع س اس
حول موضوع سازش يا مقاومت، هميشه در چند سال گذشته، وجود داشته ولى 
مهم اين است كه اين شكاف اجتماعى باشد، يعنى كشور در وضعيتى قرار بگيرد 
كه سازش به عنوان مطالبه ى عمومى مطرح شود و جامعه تنها راه حل مشكالت 

را تعديل محاسبات و امتيازدهى به غرب تلقى كند.
 در اين راستا، براى اين كه مسئله ى سازش اجتماعى شود، پروژه ى بحران آفرينى 
ــما موضوعاتى را به عنوان اختالف  ــت. وقتى ش حول اختالفات كليد خورده اس
ــاد مى كند، به تدريج  ــد و اين موضوعات تحريك اجتماعى ايج ــرح مى كني مط
ــكل گيرى فضاى دوقطبى مى رود و اين گونه تصور  ــرايط جامعه به سمت ش ش
مى شود كه در كشور، عده اى خواهان حل مشكالت مردمند و ديگران نسبت به 

اين مسئله بى تفاوت هستند.
 

ضعف هاى اساسى گفتمان سازش و نجات ملى
ــرايط داراى ايرادات اساسى است چرا كه در مسير  ــازش در اين ش   گفتمان س
اجتماعى كردن گفتمان سازش، اولين ايراد ضعف بدنه ى اجتماعى جريان فتنه 
است، چرا كه اين جريان پس از انتخابات سال 88 دچار ريزش بدنه ى اجتماعى 
شد و تا كنون نتوانسته است اين ريزش را جبران كند. از طرف ديگر، كادرهاى 

كليدى جريان فتنه يا از صحنه خارج شده اند و يا به زندان افتاده اند.
ــوى ديگر مجموعه ى گروه ها و جريان هايى كه مى خواهند انتخابات را به   از س
همه پرسى عليهى رهبرى تبديل كنند، به اين نتيجه رسيده اند كه اين مهم تنها 
زمانى امكان پذير است كه شكاف اجتماعى، حول موضوع سازش، به وجود آيد.

ــت كه ما هر چه نشانه هاي  ــو، رفتار طرف آمريكايى به گونه اى اس  در ديگر س
قوى ترى مبنى بر سازش از داخل صادر كنيم، فشار از طرف مقابل بيشتر خواهد 
شد. تمام ارزيابى هاى اطالعاتى غرب حاكى از آن است كه ايران هيچ برنامه اى 
براى ساخت سالح هسته اى ندارد. از اين حيث، علت اصلى فشارهاى اخير اين 
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است كه احساس كرده اند احتمال تأثير فشار در داخل افزايش پيدا مى كند و به 
همين دليل، فشار را زياد مى كنند.

ــى اگر بخواهيم  ــت كه حت ــت ما را در وضعيتى قرار داده اس ــان مقاوم   گفتم
ــن را مى توانيم انجام دهيم، درحالى كه ما  معامله كنيم، بهترين معامله ى ممك
ــتيم معامله اى انجام دهيم. پس اولين  ــازش هيچ وقت نمى توانس با گفتمان س

دستاورد گفتمان مقاومت تعديل اساسى خطوط قرمز آمريكاست.
ــتاورد گفتمان مقاومت، پيشرفت بى سابقه در حوزه هايى است كه   دومين دس
خطوط قرمز غرب به شمار مى رود. مجموع فناورى هايى كه هم اينك در كشور 
ــت و هيچ كدام از متحدان آمريكا در  وجود دارد عموماً فناورى هاى ممنوعه اس
ــن فناورى ها را پيدا  ــدن به اي ــلط ش منطقه ى خليج فارس تا امروز اجازه ى مس

نكرده اند.
ــومين دستاورد جريان مقاومت اين است كه ما را به الگو تبديل كرده است.   س
ــازش نمى توانستيم در منطقه الگو باشيم. اگر ما گفتمان سازش را  ما با خط س
ــبت ما با تحوالت منطقه نسبتى كامًال منفعالنه  در پيش مى گرفتيم، امروز نس
بود و ما در وضعيتى قرار داشتيم كه تحوالت منطقه به طور كامل به ضرر ما بود.

راهبردهاى انتخاباتى و گفتمانى جريان فتنه و اصالحات
 از سوى ديگر ارزيابى تحركات جبهه دوم خرداد نشان مى دهد كه راهبردهاى 

ذيل را براى انتخابات يازدهم تدارك ديده اند:
ــى جريان  ــى يكى از راهبردهاى اساس ــه گفتمان اصولگراي ــان دادن ب الف)پاي
ــان اصولگرايى مهم ترين ابزار  ــت. از نگاه اين جريان، گفتم تجديدنظرطلب اس
ــت اما پس از اتفاقات سال  ــت داخلى اس اجراى تدابير رهبرى در محيط سياس
ــيارى از  ــدى ميان اصولگرايان و تجديدنظرطلبان به هم ريخته و بس 88 مرزبن
ــيم بندى هاى جديد جزو جريان اصالح طلب  چهره هاى سنتى اصولگرا در تقس
به حساب مى آيند. جريان تجديدنظرطلب ادامه اين پروژه را براى منهدم كردن 

گفتمان اصولگرايى ضرورى مى داند.
ب)جريان اصالحات در كل با بحران كارنامه به ويژه در حوزه ى اقتصادى مواجه 
ــياه نمايى مفصل،  ــت يك س ــت. با اين وجود اين جريان تصميم گرفته اس اس
مستند و سازمان يافته درباره ى وضعيت اقتصادى كشور به عمل بياورد و به اين 

منظور تقسيم كار جدى و مستندسازى مفصلى انجام داده است.
 تمامى طيف هاى جبهه دوم خرداد روى تمركز فعاليت انتخاباتى خود بر نقد عملكرد 
ــير اقتصادى،  اقتصادى جريان اصولگرا اتفاق نظر دارند. از ديد اين عده، نقد مس
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كوتاه ترين مسير براى تخريب اصولگرايان و همچنين ايجاد خيزش اجتماعى است.
دراين باره در جلسات داخلى اصالح طلبان روى موارد زير بحث شده است:

  اثبات وجود فساد اقتصادى فراگير در ميان اصولگرايان
  نقد شيوه ى هزينه كرد درآمد فراوان ارزى كشور 

  بازى با آمارهاى رسمى درباره ى نرخ تورم و بيكارى و رشد اقتصادى
  تمركز روى سخت تر شدن معيشت مردم در دوره ى حاكميت اصولگرايان

  ادعاى عدم بهره گيرى از ظرفيت هاى مديريتى كشور 
  مقايسه شاخص هاى اقتصادى با دوران گذشته

 
ــه نظام را به اين  ــت ك ــى از هدف گذارى هاى كليدى اين جريان آن اس ج)يك
ــو  ــال 88 به اين س ــاند كه در رفتار خود با جريان اصالح طلب از س نتيجه برس
اشتباهات جدى مرتكب شده و بايد آن را اصالح كند. فهرست مواردى كه اين 

جريان در محيط پنهان خود در پى تحميل آن به نظام است چنين است:
 

  حصر رهبران فتنه ى 88 يك اشتباه راهُبردى بود.
  زندانى كردن كادرهاى كليدى آن باعث شعله ور شدن و انحراف اعتراضات شد.

ــى از عملكرد  ــال رهبرى بدنه اجتماعى اصالحات به محافل بيرونى ناش   انتق
اشتباه نظام بود.

  سرمايه گذارى خوش بينانه روى احمدى نژاد باعث اين غائله بود.
  متهم كردن جريان اصالحات به براندازى يك اتهام بى مبنا بود.

  خارجى دانستن طراحى و سازماندهى اعتراضات سال 88 يك نشانى غلط بود.
  تعطيلى همه ى احزاب اصالح طلب باعث انزواى داخلى و خارجى نظام شد. 

  فاصله گرفتن از نخبگان به ويژه عناصر دانشگاهى باعث از دست دادن مراكز 
ثقل نظام شد.
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مقاله ی چهارم

بررسی شباهت ها و تفاوت های تحرکات اردوگاه استکبار

 در رابطه با دو انتخابات دهم و یازدهم ریاست جمهوری 

  رصد تحركات نظام سلطه نشان مى دهد كه انتخابات يازدهم رياست جمهورى 
به عنوان نقطه ى كانونى برنامه هاى دشمن عليه جمهورى اسالمى ايران در نظر 

گرفته شده است.
در نمونه ى جديدى از خصومت هايى كه دشمنان نظام اسالمى طراحى كرده اند 
اجراى برنامه ى هوشمند و چند مرحله اى «فشار، بى ثباتى و مذاكره» در دستور 
كار قرار داده شده است. در اين طراحى، از يك سو تلفيق نمونه هاى پياده شده 
در كشورهاى مختلف و ترميم نقاط ضعف در فتنه ى 88 مد نظر قرار گرفته و از 
سوى ديگر سعى مى شود با ايجاد آشفتگى اقتصادى، اعتراض و آشوب اجتماعى 

و سياسى در بستر انتخابات كليد بخورد.
ــتار  از اين رو حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى در بيانات 19 دى 1391، خواس
رصد و زير نظر گرفتن حركت ها و اقدامات دشمن شدند و فرمودند: «...انسان با 
هوشيارى و زيركى، حركت هاى دشمن را تفّرس [با دليل دريافتن و فهميدن] 
كند، زير نظر بگيرد و هدف هاى دشمن را كشف كند. اين خيلى مهم است. اگر 
ــخصى، در يك دفاع شخصى كه در مقابل يك حريف  ــما در يك مبارزه ى ش ش
ــد، هيچ ضربه اى نخواهيد  ــد، بتوانيد حركت او را پيش بينى كني ــرار مى گيري ق
ــديد، تمركز را از دست داديد، به چيز  ــتان پرت شد، غافل ش خورد. اگر حواس
ديگرى سرگرم شديد، نتوانستيد پيش بينى كنيد كه او چه كار مى خواهد بكند، 

حتماً ضربه مى خوريد. دشمن كه نخوابيده، او بيدار است...»
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ــى، همواره  در مطالعات راهبردى مى توان با بهره گيرى از روش هاى آينده انديش
ــاخت كه فرصت ها، چالش ها و تهديدات خودى به صورت  تصاويرى از آينده س
ــد. تصويرسازى از آينده، عالوه بر امكان پيش بينى  سه بعدى قابل مشاهده باش

اقدامات و اهداف دشمن، از ايجاد غافلگيرى راهبردى جلوگيرى مى نمايد.
آينده نگرى به مسئولين و دستگاه هاى ذى ربط اين امكان را مى دهد تا با اتخاذ 
تمهيدات مناسب و الزم، عالوه بر پيشگيرى از تهديدات و مهار چالش ها، حتى 
ــاخت تصاويرى از فرصت ها،  ــا را به فرصت تبديل كنند. از همه مهم تر، س آن ه
ــود و  ــتانه ش چالش ها و تهديدات مى تواند منجر به تدوين برنامه هاى پيش دس
دشمن را وادار نمايد تا در زمين تعيين شده از سوى خودى بازى كند و به اين 

ترتيب، مى توان اراده ى مورد نظر را به او تحميل كرد.
ــعى مى شود با بهره گيرى از روش هاى متداول، مانند  در اين چارچوب، ابتدا س
ــمن را فهم  ــازى، نظريه ى بازى ها و... ابتدا برنامه ى دش ــازى، شبيه س سناريوس
ــه از سوى دشمن را  ــازى، چگونگى پياده نمودن نقش ــپس با نمونه س كرد و س
ــده است تا با استفاده از روش هاى  ــتار تالش ش نيز پيش بينى كرد. در اين نوش
ــى در مطالعات راهبردى، بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در 19  آينده انديش
ــابهت ها و تفاوت هاى فتنه ى بزرگ تر نظام  ــپس به مش دى 1391 واكاوى و س

سلطه در قياس با فتنه 88 اشاراتى ولو گذرا داشته باشيم.

چرايى طراحى فتنه ى بزرگ تر
ــلطه براى ايجاد فتنه ى بزرگ تر، مى توان به دو  در بيان چرايى تدارك نظام س

موضوع بسيار حياتى و اساسى اشاره داشت:
  فرصت هاى راهبردى پيش روى جمهورى اسالمى ايران
  چالش ها و تهديدات پيش روى اياالت متحده ى آمريكا

ــكا و هم پيمانان او براى  ــر، طراحى فتنه ى بزرگ تر، تالش آمري ــه عبارت ديگ ب
ــود. ضمن آنكه دو  ــلطه گران ارزيابى مى ش ــوى س تبديل تهديد به فرصت از س
ــالمى ايران و اياالت متحده نقش  موضوع مذكور در منازعه ى بين جمهورى اس
ــطح بازيگرى آنان را در مناسبات منطقه اى و  ــيار تعيين كننده اى دارد و س بس

بين المللى و هندسه ى جديد جهانى تعيين مى نمايد.
ــتا، «توماس پيكرنيگ»، معاون سابق وزارت امور خارجه ى آمريكا،  در اين راس
ــادات» از چرايى اقدامات  ــى از مصاحبه ى خود با مؤسسه ى «بگين س در بخش
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سلطه گران رمزگشايى مى نمايد و اظهار مى دارد: «اگرچه آمريكا به مدت چندين 
دهه، ابرقدرتى مهم در دنيا تلقى مى شد، اما اكنون در حال افول به عنوان تنها 

بازيگر منطقه و جهان است.»
ــالمى ايران در انتخابات 1392،  ــاى راهبردى پيش روى جمهورى اس فرصت ه
كه مى تواند بازيگرى ايران را در مناسبات منطقه اى و بين المللى متحول سازد، 

عبارتند از:
  تقويت روند تحكيم رابطه ى امت و امام(ره) به وسيله ى ايستادگى و مقاومت 

بر گفتمان انقالب اسالمى
  توليد قدرت ملى و قدرت نرم ناشى از مشاركت مردم در انتخابات 92
  بهره گيرى از قدرت هاى توليدشده براى عبور از پيچ تحريم ها و فشارها

  تقويت روند بيدارى اسالمى و محور مقاومت اسالمى
  ارتقاى وضعيت جمهورى اسالمى ايران در شرايط پيچ تاريخى

ــكل گيرى هندسه ى  ــالمى ايران در ش ــطح بازيگرى جمهورى اس   ارتقاى س
جديد جهانى

ــده ى آمريكا و برخى هم پيمانان او  ــا و تهديدات پيش روى اياالت متح چالش ه
ــازى  عليه جمهورى  ــراى طراحى عمليات مخفى و بى ثبات س ــل ديگرى ب دلي
ــالمى ايران است. در اين ارتباط، مركز مطالعات سياست گذارى خاورميانه ى  اس
ــه ى «بروكينگز»، موسوم به «سابان»، در گزارشى با عنوان «كدام راه به  مؤسس
ــمت ايران؟» با صراحت به آخرين فرصت آمريكا اشاره مى نمايد و در بخشى  س
ــت و دوره ى اوباما  ــرعت در حال گذر اس از گزارش تصريح مى كند: «زمان به س

آخرين فرصت آمريكاست.»

همچنين سه گزاره ى زير نيز بيش از ديگر گزاره ها، اضطرار و محدوديت زمانى 
را براى اياالت متحده ى آمريكا مشخص مى سازد:

  حل مسائل آمريكا در جهان در گرو حل مسائل آمريكا در منطقه و خاورميانه 
است.

  حل مسائل آمريكا در منطقه در گرو حل مسئله ى ايران است.
  آمريكا مجبور به حل مسئله ى خود با ايران در سريع ترين زمان ممكن است.

بنابراين با توجه به دو موضوع ذكرشده، بديهى است كه سلطه گران تالش كنند 
تا از يك سو فرصت هاى جمهورى اسالمى را به تهديد تبديل نمايند و از سوى 
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ديگر، چالش ها و تهديدات خود را به فرصت مبدل سازند. اين مهم را در بيانات 
در 19 دى 1391 رهبر معظم انقالب اسالمى (مدظله العالى) مى توان مشاهده 
كرد. معظم له فرمودند: «دشمن متوجه انتخابات ماست. انتخاباتى كه در خرداد 
آينده در پيش داريم از نظر ما مهم است، از نظر دشمن هم مهم است، حواسش 

به آن انتخابات است».

برنامه ى هوشمند و چند مرحله اى نظام سلطه
 برنامه ى هوشمند و چند مرحله اى نظام سلطه عليه جمهورى اسالمى حلقه ى 
فزاينده اى از فشارهاى ديپلماتيك، اقتصادى و جنگ روانى و بى ثباتى اجتماعى، 
سياسى و امنيتى براى وادار ساختن ايران به مذاكره با آمريكاست. اين برنامه، بر 
اساس پيشنهاد هاى مركز سابان، در گزارش «كدام راه به سمت ايران؟» طراحى 
ــده (دو گزينه ى  ــت. در گزارش مذكور، از ميان پيشنهادهاى ارائه ش ــده اس ش
ديپلماتيك، سه گزينه ى نظامى، يك گزينه ى بازدارندگى از طريق تهديد، سه 
ــتار استفاده ى مقامات كاخ سفيد از  گزينه ى تغيير حكومت)، با صراحت خواس

همه ى گزينه ها شده است.
  هم افزايى فشارهاى چند اليه اى ديپلماتيك، اقتصادى، جنگ روانى و بى ثباتى 
اجتماعى، سياسى و امنيتى، پارادايم جديدى است كه به صورت هوشمندانه در 

دستور كار سلطه گران عليه جمهورى اسالمى ايران قرار گرفته است. 
ــامبر 2012  ــرمقاله ى «المانى تور» 23 دس ــن» در س ــن ارتباط، «آلن ب در اي
ــد: «...مشاهده ى پيش رفته اى ايران موجب شد برخى  (دى ماه 1391) مى نويس
ــد كه به جاى توانايى هاى  ــاى دفاعى، پارادايم جديدى را مطرح كنن در نيروه
ــع اين پارادايم، با اذعان به  ــى، بر انگيزه هاى ايران تمركز مى كند. در واق فيزيك
اين كه اعمال تحريم هاى جامعه ى بين المللى عليه ايران نقطه ى شروع فشار بر 
حكومت اين كشور است، خواستار تشديد فشار بين المللى از طريق تحريم هاى 
بيشتر در كنار فعاليت هاى مخفى عليه حكومت آيت اهللا ها در ايران است. با توجه 
به احتمال روزافزون وقوع بهار عربى در خيابان هاى تهران، تركيب فشار سياسى 
و اقتصادى مى تواند آيت اهللا ها را به بازنگرى در برنامه ى هسته اى متقاعد كند».

ــار و بى ثباتى  ــر آمريكا و هم پيمانان او، هم افزايى حلقه ى فزاينده ى فش از منظ
مى بايست در نقطه ى كانونى انتخابات 1392 ُمنَتج به نتايج زير گردد:

  وادار شدن مسئولين جمهورى اسالمى ايران به محاسبه ى مجدد و اشتباه محاسباتى
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ــلط (گفتمان انقالب  ــبت به گفتمان مس ــاد تغيير نگرش در جامعه نس   ايج
اسالمى امام و رهبرى)

  ايجاد رويگردانى اجتماعى و احياءناً كاهش مشاركت در انتخابات
  بى ثباتى اجتماعى، سياسى و امنيتى و ايجاد مخاطره براى امنيت ملى

ــالمى ايران به مذاكره با آمريكا به عنوان تنها راه  ــاختن جمهورى اس   وادار س
برون  رفت

عمليات مخفى و بى ثبات سازى در انتخابات 1392
ــالمى ايران قبل، حين و بعد از  ــازى جمهورى اس عمليات مخفى و بى ثبات س

انتخابات شامل هم افزايى سه گزاره ى زير است:
  تالش براى ايجاد اعتراض و آشوب اجتماعى

  احياء و بازتوليد جنبش سياسى
  اجراى اقدامات مهندسى شده ى ضد امنيتى

ــارهاى اقتصادى به  ــا پندار تأثيرگذارى فش ــه گانه ى فوق ب  اجراى عمليات س
نارضايتى و رويگردانى اجتماعى و سپس احياى جنبش سياسى در دستور كار 

عناصر ضدانقالب وابسته به سرويس هاى اطالعاتى قرار گرفته است.
ــه مثابه ى  ــده ى ضد امنيتى ب ــى ش ــراى اقدامات مهندس ــان، اج ــن مي  در اي
ــو  ــاط داغ و هيجان زايى را به وجود خواهد آورد كه از يك س ــريع كننده ، نق تس
مى بايست درهم آميختگى امواج اعتراضات اجتماعى و سياسى را كليد بزند و از 

سوى ديگر، مى بايست تمركز ايران را به هم بريزد.
ــاور امنيت ملى كارتر، اخيراً با ارائه ى طرح  ــكى»، مش ــاس، «برژينس بر اين اس
ــات مخفى و  ــالمى ايران، بر عملي ــا جمهورى اس ــراى مقابله ب ــه اى ب چهارگان

بى ثبات سازى ايران تأكيد كرده است.
با نزديك شدن به انتخابات خردادماه 1392، غربى ها تدريجاً اهداف و برنامه ريزى 
خود را براى بى ثبات سازى محيط داخلى ايران آشكار مى سازند و در اين رابطه 
«برنارد كوشنر»، وزير خارجه ى سابق فرانسه، در مصاحبه با شبكه ى العربيه (در 
دى ماه 1391) صراحتاً اظهار مى كند: «اميدوارم انتخابات رياست جمهورى سال 

آينده ى ايران، زمينه ساز سرنگونى نظام ايران شود».
همچنين روزنامه ى صهيونيستى معاريو به نقل از «دنى آيالون»، معاون وزارت 
خارجه ى رژيم صهيونيستى، نوشت: «انتخابات آينده ى ايران سلسله اى از ناآرامى ها 
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ــات را به دنبال خواهد داشت كه از سال 88 گسترده تر خواهد بود.» و اغتشاش
در همين چارچوب، اتصال حلقه ى ضدانقالب به عمليات مخفى و بى ثبات سازى 
ــركردگان گروهك تروريستى  محيط داخلى ايران نيز با مواضع اخير يكى از س
منافقين وضوح بيشترى مى يابد. به تازگى «مريم غجر عضدانلو» (مريم رجوى)، 
با اشاره به انتخابات رياست جمهورى در ايران، اعالم كرده است: «سال 2013 

زمان زدن ضربه ى نهايى به ايران است، زيرا وضعيت ايران ملتهب است.»

تالش براى ايجاد اعتراض و آشوب هاى اجتماعى
ــارهاى اقتصادى، بخشى از  ــى اعتراضات اجتماعى از طريق اعمال فش  مهندس
عمليات مخفى و بى ثبات سازى ايران است كه چندى قبل روزنامه ى آمريكايى 
ــمى ارشد آمريكا آن را افشاء نمود و  ــت» به نقل از يك مقام رس «واشنگتن پس
نوشت: «هدف اين تحريم ها ايجاد نفرت و نارضايتى در خيابان هاى ايران است.»

در اين ارتباط «شرمن» نماينده ى دمكرات كنگره ى آمريكا، در مصاحب هاى با 
ــى در 14 مرداد ماه 1391 با صراحت اعالم مى كند: «ما مايل به سقوط  بى بى س
ــاه با حضور ميليونى مردم در خيابان هاى تهران  ــكل سقوط ش رژيم ايران به ش

هستيم و اين هدفى  است كه تحريم ها قصد به وجود آوردنش را دارد.»
ــط خارجى آمريكا، در  ــوراى رواب ــش از اين نيز «ريتكيه» يكى از اعضاى ش پي
ــه ى بروكينگز اظهار داشت: «موج ناآرامى ها در منطقه مى تواند  نشست مؤسس
ــد، اما بايد تمام تالش خود را به كار گيريم تا چنين  ــأت  گرفته از ايران باش نش
ناآرامى هايى در ايران نيز رخنه كند... جامعه ى مدنى ايران از بخش هاى مختلفى 
تشكيل شده كه مى توان روى آنها سرمايه گذارى كرد. از جمله سازمان هاى صنفى 
كارگرى، انجمن هاى جوانان، روحانيون مخالف، معترضان ليبرال و دانشگاهيان 

كه همه ى اينها ظرفيت مناسبى براى ايجاد ناآرامى دارند».
در طراحى جديِد عمليات مخفى و بى ثبات سازى عليه جمهورى اسالمى ايران 
ــوى اعتراضات در  ــت؛ يكى تغيير الگ ــى قابل  تأمل اس دو نكته ى مهم و اساس
ــرى تالش براى اتصال  ــى به فاز اجتماعى و ديگ ــه ى عزيمت از فاز سياس نقط
اعتراضات در پيرامون و مركز به يكديگر. در واقع دو موضوع مذكور مؤيد تالش 
سلطه گران براى برطرف ساختن نقاط ضعف عمليات مخفى و بى ثبات سازى در 

فتنه ى 88 است.
در اين راستا، بى بى سى فارسى به نقل از «حسين باستانى» در 9 مردادماه 1391 
ــارهاى اقتصادى باعث تغيير در الگوى حركت هاى  اعالم مى كند: «افزايش فش
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اعتراضى در ايران مى شود. ممكن است به جاى معترضان سياسى بعد از انتخابات، 
كه از قشر متوسط بودند، معترضان اقتصادى از طبقات پايين به ميدان بيايند.»

احياء و بازتوليد جنبش سياسى
ــالمى ايران به  ــازى عليه جمهورى اس  بخش دوم عمليات مخفى و بى ثبات س
ــى اختصاص دارد.  ــرمايه گذارى براى احياء و بازتوليد ظرفيت جنبش سياس س
ويروس زدايى از فضاى سياسى و عمومى كشور پس از فتنه ى 88، ظرفيت ايجاد 

جنبش سياسى عليه نظام را به حداقل رساند.
ــام يكى از  ــى عليه نظ ــن ظرفيت جنبش سياس ــه كما رفت ــاس، ب ــر اين اس ب
دشوارى هاى قدرت هاى سلطه گر براى دور جديد بى ثبات سازى محيط داخلى 
ــالش مى كنند با تغيير الگوى اعتراضات در  ــت. در اين ميان، اگرچه ت ايران اس
نقطه ى عزيمت (از فاز سياسى به فاز اجتماعى) بخشى از مشكل پيش روى خود 
ــازند، اما پرواضح است كه احياء و باز توليد جنبش سياسى نيازمند  را مرتفع س
ــد و آن را آماده ى  ــت تا اين ظرفيت را از حالت كما خارج كن ــى اس محرك هاي

نقش آفرينى در فتنه ى آينده نمايد.
بنابراين وارد ساختن محرك هايى به فضاى سياسى و عمومى كشور در چارچوب 
تالش براى احياء و بازتوليد ظرفيت جنبش سياسى ارزيابى مى گردد. اين مهم 

در محورهاى زير قابل بررسى و تحليل است:

  طرح كليدواژه ى «انتخابات آزاد»
ــت كه در يك فاصله ى زمانى كوتاه   «انتخابات آزاد» يكى از كليدواژه هايى اس
به يك باره در فضاى سياسى و عمومى كشور منتشر و منعكس شد. كليدواژه ى 
مذكور در واقع وارد ساختن يكى از محرك هاى اثربخش براى احياء و باز توليد 

جنبش سياسى عليه نظام در آستانه ى انتخابات خردادماه 1392 است. 
كليدواژه ى انتخابات آزاد اولين بار توسط مقامات و رسانه هاى غربى مطرح شد 
و سپس توسط عناصر ضدانقالب بازنشر يافت و از آن پس توسط فتنه گران در 

فضاى سياسى كشور عموميت يافت.

  تشكيك در سالمت انتخابات
 آحاد جامعه انتخاب را حق خود مى دانند. از اين رو، تشكيك در سالمت انتخابات 
ــوب مى گردد. بديهى  ــاس محروميت به افراد جامعه محس به نوعى تزريق احس
ــت در چنين شرايطى، پاسخ افراد به اين محرك بعضاً در قالب دل سردى و  اس
عدم مشاركت در انتخابات و يا نارضايتى و اعتراض به روند و نتايج انتخابات تبلور 
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مى يابد. بر اين اساس زير سؤال بردن روند انتخابات و ايجاد تشكيكى در سالمت 
ــده» ناظر بر  آن، از طريق كاربرد كليدواژه هايى همچون «انتخابات مهندسى ش
ــت. ــى اس تزريق محرك ديگرى براى احياء و باز توليد ظرفيت جنبش سياس

  سياه نمايى و بحران نمايى
سياه نمايى و بحران نمايى از وضعيت اقتصادى، اجتماعى، سياسى و... در كشور 
ــور هدف  ــى از برنامه ى پيچيده ى جنگ روانى عليه حاكميت كش هدف بخش
ــى (اپوزيسيون) را  ــو نيروهاى مخالف سياس ــت. اين اقدام از يك س (آماج) اس
ــوى ديگر، منجر به اقبال عمومى به آنان  ــرايط فعال قرار مى دهد و از س در ش
مى گردد. دو روند مذكور در هم افزايى با يكديگر منجر به شكل گيرى يا باز توليد 

جنبش سياسى عليه يك حاكميت مى شود.

  مطالبه گرى نسبت به حاكميت
پوشش دادن به نقاط ضعف نيروهاى مخالف سياسى و قراردادن آنان در شرايط 
ــبت به حاكميت كشور هدف، بخشى از عمليات مخفى و  پيشرو (آوانگارد) نس
ــت. اين مهم از طريق مطالبه گرى نيروهاى مخالف نسبت به  بى ثبات سازى اس

نظام حاكم محقق مى گردد.
ــكل گيرى رفتار جمعى و  ــوى ديگر، اين امر طرح مطالبات و زمينه هاى ش از س
ــى را در مسير احياء  ايجاد مطالبه ى عمومى را به وجود مى آورد و جنبش سياس

و باز توليد قرار مى دهد.

  اعتراض به احراز صالحيت ها 

  اعتراض به نتايج انتخابات
با نزديك شدن زمان برگزارى انتخابات، رفتار هاى اجتماعى هيجانى تر مى شود 
ــكل مى گيرد. در اين ميان، نحوه  و قطب بندى هاى دو يا چندگانه در جامعه ش
ــه ى انتخابات، محرك هاى  ــا و همچنين اعالم نتيج ــج احراز صالحيت ه و نتاي
ــات غيررقابتى»، «تخلف و تقلب» و... را توليد مى كنند  متعددى مانند «انتخاب
كه هر كدام از آن ها براى احياء يا باز توليد جنبش سياسى مؤثر خواهد بود. در 
ــن ارتباط، محرك هاى ايجاد جنبش اعتراضى در نمونه ى انقالب هاى رنگين  اي
ــلواكى سابق، گرجستان، اوكراين، قرقيزستان و  و مخملى (يوگسالوى و چكس

فتنه ى 88) شاهْد مثال بسيار گويا و قابل تأملى است.
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 اجراى اقدامات مهندسى شده ى ضد امنيتى
سومين بخش از عمليات مخفى و بى ثبات سازى (فتنه ى بزرگ تر) در انتخابات 
92 اجراى اقدامات مهندسى شده ى ضد امنيتى است. قرائن و شواهد موجود و 
ــينه ى اقدامات ضد امنيتى در سه دهه ى گذشته، وقوع  همچنين توجه به پيش

گزاره هاى زير را محتمل نشان مى دهد.
  وقوع خراب كارى هاى مهندسى شده

  انجام ترور و قتل هاى فتنه گون
ــل هاى قومى- فرقه اى براى بى ثبات ساختن برخى مناطق    بهره گيرى از گس

كشور
  تالش براى بى ثبات سازى رهبرى

  اقدامات سايبرى

ــاك خواهد بود، هيجان و  ــه فوق العاده پيچيده و خطرن ــن بخش از برنامه ك اي
ــيار كاذبى را به فضاى اجتماعى و سياسى كشور تزريق مى نمايد كه  التهاب بس

مى تواند تبعات زير را به دنبال داشته باشد:

  ايجاد بى تعادلى روانى در افكار عمومى و قطب بندى نمودن جامعه
  امكان جابه جايى افكار عمومى و عملياتى ساختن عمليات فريب در جامعه

ــتاب بخشيدن به روند تكوين اعتراض و آشوب اجتماعى و احياى جنبش    ش
سياسى

  ايجاد هم افزايى بين بخش اجتماعى و سياسى بى ثبات سازى
  برهم زدن تمركز مسئولين و دستگاه هاى سياسى و امنيتى كشور
  ايجاد شرايط دسِت برتر براى جريان هاى سياسى مخالف و معاند

در اين رابطه بررسى پيشينه  و دقت در اقدامات مهندسى شده ى ضدامنيتى، به 
درك و فهم اين بخش از عمليات مخفى و بى ثبات سازى كمك شايانى خواهد نمود.

يكى از گويا ترين شاهد هاى مثال براى خراب كارى مهندسى شده واقعه ى كوى 
ــت. اين اقدام از يك طرف راهبرد فشار از پايين و  ــگاه در سال 1378 اس دانش
چانه زنى از باال را براى تجديد نظر طلبان هواخواه ليبراليسم اثر بخش مى ساخت و 
از طرف ديگر، با ايجاد بى تعادلى روانى در جامعه و جابه جايى افكار عمومى، روند 

تكوين اعتراض و آشوب سياسى و اجتماعى را به جلو پرتاب مى نمود. 
ــالش نمودند با  ــى در ادامه ت ــده ى ضد امنيت ــى ش طراحان اين اقدام مهندس
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قداست شكنى عليه ارزش هاى الهى نظام، آشوب سياسى ـ اجتماعى را به سمت 
براندازى سوق دهند.

در خصوص پيشينه ى ترور ها و قتل هاى فتنه گون نيز مى توان به وقوع قتل هاى 
زنجيره اى و ترور «سعيد حجاريان» اشاره نمود. متهم نمودن سران و بخش هايى 
ــِت  برتر براى  ــرايط دس از نظام به ارتكاب ترور و قتل ها، ايجاد برانگيختگى و ش
تجديد نظر طلبان هواخواه ليبراليسم در برابر نظام و وادار نمودن آنان به عبور از 
چارچوب ها و ساختار نظام، بخشى از اهداف تعبيه شده در وقوع ترور و قتل هاى 
ــال 1377 بود. ضمن آن كه طراحان اقدامات ضد امنيتى مذكور،  فتنه گون در س
ايجاد بى تعادلى روانى در افكار عمومى و قطب بندى نمودن جامعه به اصالح طلب  

و  خشونت طلب را به انتظار نشسته بودند.
ــتاد، هم زمان با اجرايى  ــاد و اوايل دهه ى هش ــال هاى پايانى دهه ى هفت در س
ــل هاى قومى  و  فرقه اى نيز  نمودن اقدامات ضد امنيتى مذكور، بهره گيرى از گس
در دستور كار طراحان عمليات مخفى و بى ثباتسازى قرار گرفت كه چالش هاى 

امنيتى را در برخى مناطق به وجود آورد.
ــازى رهبرى، مى توان به پروژه هاى  ــى پيشينه ى تالش هاى بى ثبات س در بررس
ــازان» در اواخر دهه ى هفتاد اشاره داشت. تجديدنظرطلبان  ــوم به «نوارس موس
ــم، در طى آن سال ها، با عملياتى نمودن سناريوهاى تخريبى  هواخواه ليبراليس
ــو تالش نمودند  ــد، از يك س ــازان» معروف ش ــن، كه به «پروژه ى نوارس دروغي
ــونت طلب را در جامعه پياده سازى  ــى و قطب بندى اصالح طلب و خش خط كش
نمايند و از سوى ديگر، نسبت هاى ناروايى را به جايگاه الهى واليت فقيه و رهبر 

معظم انقالب اسالمى وارد سازند.
ــالب و تجديدنظرطلب در ماجراى  ــازان، عناصر ضدانق جدا از پروژه هاى نوارس
ــگاه نيز سعى كردند اين دو موضوع را  قتل هاى زنجيره اى و واقعه ى كوى دانش
ــبت دهند، تا جايى كه امام خامنه اى (مدظله العالى) براى دفاع از  به رهبرى نس

جايگاه الهى واليت فقيه و تنوير افكار عمومى از نماز جمعه استعانت گرفتند.
در حوادث فتنه ى 88 نيز شاهد بخش ديگرى از اقدامات سلطه گران، گروه هاى 
ــازى رهبرى بوديم كه از جمله ى آن ها  ــالب و فتنه گران براى بى ثبات س ضدانق
ــوى رهبر معظم انقالب  ــى انتخابات از س ــند براى مهندس مى توان به جعل س

اسالمى اشاره كرد.
 شايد به دليل اين طراحِى سلطه گران است كه امام خامنه اى (مدظله العالى) پنج 
ماه مانده به انتخابات رياست جمهورى يازدهم، آحاد امت را نسبت به توطئه ى 
طراحى شده آگاه ساختند. معظم له در بخشى از بياناتشان در ديدار با مردم قم 
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ــت كه سعى كنند در ايام  در19 دى 1391 فرمودند: «يكى از راه ها هم اين اس
انتخابات سر مردم را به يك چيز ديگرى گرم كنند، يك حادثه اى پيش بياورند، 
ــت كنند؛ يك ماجراى سياسى، يك ماجراى اقتصادى، يك  يك ماجرايى درس

ماجراى امنيتى. البته اين هم جزء نقشه هاى دشمن است.»

نمونه هاى بى ثبات سازى معطوف به انتخابات در كشورهاى هدف:
  القاى غيرآزاد بودن انتخابات توأم با بحران نمايى و سياه نمايى

  ايجاد اعتراضات و چالش هاى اجتماعى در اطراف مركز
  انتقال اعتراضات و چالش هاى اجتماعى اطراف به مركز

  مصادره ى اعتراضات اجتماعى از سوى جنبش سياسى در مركز
  توليد جنبش جهش يافته ى سياسى و اجتماعى در مركز
  انتقال جنبش جديد به اطراف مركز و فراگير نمودن آن
  انجام عمليات مخفى (ترور و خراب كارى مهندسى شده)

  سامان دهى و آموزش گروه هاى اجتماعى در فضاى مجازى و حقيقى
  نمادسازى براى تهييج، جا به جايى و فريب افكار عمومى و همچنين قطب بندى جامعه

ــاد  ــور هدف به فس ــب در انتخابات و متهم نمودن حاكميت كش ــاى تقل   الق
سياسى و مالى

  اردوكشى خيابانى قبل از برگزارى انتخابات و ايجاد آمادگى براى نافرمانى و بلوا
  اعالم زود هنگام پيروزى جريان مطلوب به صورت قاطع

  فراخوانى براى برگزارى جشن پيروزى يا اعتراض به نتايج انتخابات
  مطالبه گرى براى ابطال انتخابات و ايجاد ساز و كار براى برگزارى انتخابات جديد

ــتقرار دولت يا  ــى خيابانى و ممانعت از اس ــازى از طريق اردوكش   بى ثبات س
مجلس جديد

  تغيير رفتار يا تغيير ساختار كشور هدف از طريق نافرمانى و كودتاى مخملى 
يا انتخابات مجدد

ــازى نظام  ــاس مطالب پيش گفته، در تبيين عمليات مخفى و بى ثبات س بر اس
سلطه عليه جمهورى اسالمى ايران در انتخابات خرداد 1392، اكنون اين سؤال 
ــلطه گران براى ممانعت از بهره گيرى جمهورى  به ذهن متبادر مى گردد كه س
اسالمى از فرصت هاى پيِش رو در انتخابات 92، كدام گزينه ها را در دستور كار 

قرار خواهند داد؟
در اين بخش، به دليل اهميت بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى، امام خامنه اى 
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(مدظله العالى) در ديدار با مردم قم در 19 دى ماه 91، بار ديگر فرازى از بيانات 
ــيارى و زيركى، حركت هاى دشمن را  ــان را مرور مى كنيم: «انسان با هوش ايش

تفّرس كند، زير نظر بگيرد و هدف هاى دشمن را كشف كند».
معظم له در بخش ديگرى مى فرمايند: «يك ملت بايد درست حواسش را جمع 
كند، بداند پا كجا مى گذارد، تقواى جمعى يعنى همين، بداند چه كار مى خواهد 

بكند، مراقب باشد از كجا ضربه متوجه او مى شود.»

آيا طراحى نظام سلطه به فاز اجرا منتقل شده است؟
پس از فهم و شناخت برنامه ى نظام سلطه براى ايجاد فتنه ى بزرگ تر به نسبت 
ــالمى ايران، به ويژه فرصت بسيار  فتنه ى 88 و تبديل فرصت هاى جمهورى اس
ــؤال باقى مى ماند كه  ــات 1392، به چالش و تهديد، اكنون اين س ــم انتخاب مه
ــت؟ اگر اين طراحى وارد  ــده اس ــلطه به فاز اجرا منتقل ش آيا طراحى نظام س
ــتاى آن انجام گرفته است؟  ــده، تا كنون چه اقداماتى در راس مراحل اجرايى ش
بازيگران فاز اجرايى اين برنامه چه جريان هايى هستند؟ در چارچوب اين برنامه، 
ــه بازيگران با طراحان و  ــد؟ چگون چه اقداماتى در مراحل آتى انجام خواهد ش

كارگزاران برنامه هم محور و هم راستا مى شوند؟
در اين مجال، اگرچه فرصت پاسخ دادن به همه ى سؤاالت مذكور ميسر نيست، 
ليكن اشاره هايى به آن ها مى تواند تا حدودى به هدف اصلى اين نوشتار (واكاوى 

بيانات بسيار مهم امام خامنه اى، مدظله العالى) كمك نمايد.
در اين رابطه، بررسى و تحليل اخبار و اطالعات موجود مؤيد اين موضوع است 
كه آمريكا و هم پيمانان غربى و منطقه اى آن، از دو سال قبل در حال برنامه ريزى 
ــازى جمهورى اسالمى ايران هستند كه فاز اول آن قرار بود در  براى بى ثبات س
انتخابات نهمين دوره ى مجلس شوراى اسالمى در سال 1390 پياده سازى شود.
نظام سلطه در فاز اول سعى داشت، به طور هم زمان، تشديد فشارهاى اقتصادى 
ــاركت در  ــى آن ها را با ايجاد ناامنى و تحريم انتخابات و كاهش مش و اثربخش
انتخابات مجلس نهم پيوند بزند و بحران هاى سه گانه ى «كارآمدى»، «مشاركت 

مقبوليت» و «امينت» را به جمهورى اسالمى تحميل نمايد.
ــالمى، براى  طراحان و كارگزاران اين برنامه، بر اين باور بودند كه جمهورى اس

عبور از بحران هاى سه گانه مذكور، به يكى از راه هاى زير هدايت خواهد شد:
   مذاكره و كنار آمدن با آمريكا از طريق ساز و كار مشابه با قطعنامه ى 598 

(روش پذيرش جام زهر)
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ــا پهن كردن فرش قرمز به زير  ــتمداد از فتنه گران براى عبور از بحران ب   اس
پاى آنان

  مذاكره از طريق كاناِل دِو ديپلماسى (كشور ثالِث واسط) و سپس تبديل آن 
به مذاكره ى مستقيم و رسمى با آمريكا. در اين ارتباط «ام. پوالك»، مدير مركز 
ــكده ى بروكينگز كه برترين انديشكده ى  خاورميانه اى سابان، وابسته به انديش
جهان در سال 2012 بود، اذعان مى كند: «هدف از اجراى اين سياست، تضعيف 
ــت هاى معترضانه ى  ــت تا مجبور گردد سياس ــا تحريك رژيم دينى ايران اس ي
ــا يك ائتالف ملى جديد يا گروه هاى  ــاخته و ب خود را در خارج از مرزها رها س
ــت وجوى يافتن  ــت در جس ــف در داخل مذاكره كند. در اصل اين سياس مخال
پاشنه ى آشيل جمهورى اسالمى است تا آن را وادار سازد براى حفظ اقتدار خود 
ــايندى را واگذار نمايد... نمى توان كامًال مطمئن بود، اما به نظر  امتيازات ناخوش
مى رسد كه به احتمال زياد آيت اهللا خامنه اى بايد در آينده به مذاكره با آمريكا 

و يا گروه هاى مخالف داخلى تن در دهد.»
هدايت هوشمندانه و راهورى مدبرانه و حكيمانه ى امام خامنه اى (مدظله العالى)، 
ــى امت و مشاركت پرشور آنان در انتخابات مجلس نهم،  به همراه وظيفه شناس
مانع از تحقق حلقه ى فزاينده ى «فشار،  بى ثباتى  و  مذاكره» گرديد؛ ليكن نظام 
ــانه رفتن انتخابات 1392 به دنبال جبران ناكامى و محقق نمودن  سلطه با نش

اهداف  گفته شده است.

بازيگران فاز اجرايى فتنه ى بزرگ تر 
ــد طراحان و كارگزاران عمليات مخفى و بى ثبات سازى از طريق   به نظر مى رس
سرپل ها، حلقه ها و عناصر نفوذى در تقسيم كارى هدف مند، براى انجام فتنه ى 
بزرگ تر، مجموعه اى از بازيگران را در هم افزايى با يكديگر به كار گرفته اند. آنان 
جريانى را بر روى حوزه ى اقتصادى و اجتماعى متمركز نموده اند كه اين جريان 
ــا و برَهم زدن تمركز دولت  ــت كارى اولويت ه بايد با اقدامات خود عالوه بر دس
در رسيدگى به معيشت مردم، زمينه را براى اعتراض و ناآرامى هاى اجتماعى و 

موج سوارى پس از آن آماده سازد.
ــه در فتنه ى 88  ــران ديگرى را ك ــه اى از بازيگ ــال، آن ها مجموع ــن ح در عي
ــائل روانى و سياسى متمركز ساخته اند تا آنان  نقش آفرينى نمودند بر روى مس
نيز بتوانند از يك سو با سياه نمايى و بحران نمايى روند انتقال پيام سلطه گران به 
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ــازى روانى جامعه و ايجاد ناآرامى هاى اجتماعى  داخل كشور براى بى تعادل س
كليد بزنند و از سوى ديگر، با احياء و يا بازتوليد جنبش سياسى عليه نظام، راهبرِد 
هدايت كردِن مطالبات اجتماعى و سياسى به سمت رهبرى را، پيگيرى نمايند.

در اين ميان، بازيگران ديگرى نيز هستند كه با هدايت و پشتيبانى سرويس هاى 
ــه اى، مأموريت بخش امنيتى عمليات مخفى و  ــى منطقه اى و فرامنطق اطالعات

بى ثبات سازى را بر عهده گرفته اند.
ــوم مجموعه اى از گروهك هاى ضدانقالب، به ويژه منافقين،   بازيگران بخش س
ــر از بين بردن تمركز  ــد امنيتى خود بايد عالوه ب ــتند. آن ها با اقدامات ض هس
ــتگاه هاى ذى ربط، با تزريق هيجانات كاذب، روند شكل گيرى  ــئولين و دس مس

ناآرامى هاى اجتماعى و احياى جنبش سياسى را تسريع ببخشند.
 

تالش براى ايجاد اعتراضات و ناآرامى هاى اجتماعى 
 همان طور كه پيش تر بيان شد، بخشى از عمليات مخفى و بى ثبات سازى، تالش 
ــت. از اين رو، مرورى بر مبانى  براى ايجاد اعتراضات و ناآرامى هاى اجتماعى اس
ــكل گيرى اعتراضات اجتماعى و تبديل آنان به شورش، كمك  نظرى نحوه ى ش

شايانى به فهم اين بخش از بحث خواهد كرد.
ــكل گيرى نارضايتى هاى اجتماعى باال رفتن توقعات اجتماعى  يكى از عوامل ش
در عين ثابت يا در افول بودن شرايط تحقق خواسته هاست كه در نهايت منجر 
ــود و زمينه را براى شكل گيرى پتانسيل  ــبى در جامعه مى ش به محروميت نس

خشونت جمعى فراهم مى سازد.
در اين رابطه، چكيده ى نظريه ى «جيمز ديويس» درباره ى فرآيند ايجاد اعتراض 

اجتماعى به شرح زير مى آيد:
  افزايش انتظارات

  ركود اقتصادى
  ايجاد فاصله ى غيرقابل تحمل ميان انتظارات و دريافت ها

  ايجاد حس محروميِت نسبى
  اعتراض اجتماعى

ــون»، كه اشاره به عوامل ايجاد بحران فراگير اجتماعى  نظريه ى «چالمرز جانس
دارد، نيز مى تواند قابل توجه باشد. خالصه ى نظريه ى وى نيز به شرح زير است:

  عدم تعادل اجتماعى
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  عدم انعطاف پذيرى نخبگان و جريانات سياسى
  روز عوامل هيجان زا

ــكل گيرى اعتراضات اجتماعى و   در اين ميان، توجه به مبانى نظرى نحوه ى ش
تبديل آن ها به شورش، هنگامى بيشتر مورد دقت قرار مى گيرد كه جريانى در 
ــترى از توجيهات كارشناسى پنهان  داخل تالش مى كند اقدامات خود را در آس
سازد و توقف فاز دوم هدفمندى يارانه ها را اقدامى براى ايجاد شورش اجتماعى 

و اعتصابات فراگير القاء نمايد.

تالش فتنه گران براى احياء يا بازتوليد جنبش سياسى 
ــد طراحان و كارگزاران عمليات مخفى و بى ثبات سازى دو زميِن   به نظر مى رس
 بازى را براى نقش آفرينى جريان فتنه تعريف كرده اند كه در اين ميان، سرپل دو 
عناصر نفوذى وظيفه دارند عالوه بر تعيين زمين بازى و تفهيم نقش و تاكتيك 

فتنه گران، آنان را با برنامه ى سلطه گران هم محور و هم راستا نمايند.

  زمين اول
احياء و بازتوليد جنبش سياسى براى بازگشت به قدرت و تغيير از درون

  زمين دوم
احياء و بازتوليد جنبش سياسى عليه نظام براى تغيير از بيرون

فرآيند بازى در زمين اول به شرح زير است:
  بحران نمايى و سياه نمايى از وضعيت كشور

  ارائه ى نمونه براى عبور نظام از بحران (اعتدال ملى و نجات ملى)
  ايجاد اجماع نخبگانى براى وادار ساختن نظام به پذيرش آنان

ــالمت انتخابات براى وارد نمودن فشار جهت تأييد  ــكيك در آزادى و س   تش
نامزدهاى مورد نظر

  تئوريزه نمودن گفتمان سازش و انتقال آن به فضاى جامعه
  بازگشت به قدرت و ايجاد حاكميت دوگانه

ــى براى ايجاد تغيير رفتار حاكميت    بهره گيرى از مطالبات اجتماعى و سياس
از درون

ــى و اجتماعى به سمت رهبرى و تالش براى كاهش    هدايت مطالبات سياس
اختيارات ولى فقيه
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 در اين راستا، يكى از خواص مردود فتنه ى 88، با اشاره ى تلويحى به مديريت 
ــور بايد توسط رهبرى به  ــط رهبرى، اظهار مى دارد: «كش ــور توس اشتباه كش
ــتيم در خدمت ايشان،  اگر  ــيرى كه از اول بوده برگردد و ما هم حاضر هس مس

بخواهند، كمك كنيم.»
اما به نظر مى رسد در عين حال زمين بازى ديگرى نيز براى جريان فتنه تعريف 
شده است. در اين رابطه، رصد مواضع و اقدامات آنان مؤيد آن است كه فتنه گران 

در حال گرم نمودن خود براى بازى در زمين دوم هستند. 
ــويى فتنه گران با طراحى نظام سلطه براى بى ثبات سازى و  از ديگر موارد هم س

ايجاد فتنه مى توان به محورهاى زير اشاره نمود:
  سياه نمايى و بحران نمايى از وضعيت كشور

ــاى حس محروميت به  ــبت به آينده و الق ــرد نمودن مردم محروم نس   دل س
جامعه

  القاى كم شور بودن انتخابات و پايين بودن مشاركت 

ــده بيش از پيش با  ــان مى دهد فتنه گران در آين ــواهد و قراين نش همچنين ش
ــاط، تالش براى فعال  ــد. در اين ارتب ــلطه هم محور خواهند ش طراحى نظام س
نمودن شبكه هاى اجتماعى، بهره گيرى از ظرفيت هاى ارتباطى ايجادشده توسط 
نظام سلطه، تالش براى هدايت نمودن مطالبات به سمت رهبرى و پيوند زدن 
اعتراضات اجتماعى به مطالبات سياسى، ناظر بر هم سويى بيشتر اين جريان با 

طراحان و كارگزاران عمليات مخفى و بى ثبات سازى خواهد بود.

اجراى اقدامات مهندسى شده ى ضد امنيتى  
ــراى اجرايى نمودن عمليات  ــاس اخبار و اطالعات موجود، آمريكايى ها ب بر اس
ــرويس هاى  ــات منظمى را با س ــال قبل جلس ــازى از دو س مخفى و بى ثبات س
اطالعاتى منطقه برگزار و براى آن ها تقسيم كار نموده اند. متعاقب اين هماهنگى 
ــه موظف به حمايت از  ــرويس هاى اطالعاتى منطق ــورت گرفته، برخى از س ص
گروه هاى ضدانقالب قومى و سلفى براى بى ثبات سازى مناطقى از ايران شده اند.

ــتان، پاكستان، بروكسل،  ــت گروه هاى ضدانقالب در قطر، عربس برگزارى نشس
ــاخه ى اروپايى، ناظر به  ــأ ش ــدن منافقين از منش ــنگتن و لندن و فعال ش واش
برنامه ريزى اين گروهك ها و سرويس هاى پشتيبان و حامى آن ها براى اقدامات 

ضد امنيتى در آستانه ى انتخابات آينده خواهد بود.
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نتيجه گيرى
ــركردگى آمريكا، با طراحى عمليات مخفى و بى ثبات سازى  ــلطه به س نظام س
عليه جمهورى اسالمى ايران، اجراى سناريوى هوشمند و چندمرحله اى «فشار، 
ــتور كار قرار داده كه نقطه ى كانونى آن انتخابات  بى ثباتى و  مذاكره» را در دس
ــت جمهورى در خردادماه 1392 است. در اين طراحى، از يك سو، تلفيق  رياس
نمونه هاى پياده شده در كشورهاى مختلف و ترميم نقاط ضعف در فتنه ى 88 
ــود تا با ايجاد آشفتگى  ــوى ديگر، سعى مى ش ــت و از س مد نظر قرار گرفته اس
اقتصادى، اعتراض و آشوب اجتماعى و سياسى در بستر انتخابات كليد بخورد. 

پنـدار  طراحـان و كارگـزاران فتنـه ى آينـده نسـبت بـه
 فتنه ى گذشته 

الف)در انتخابات 88 اين پندارها دنبال شد:                        
  تالش براى بى ثبات سازى رهبرى

  محتواى اعتراض: سياسى
  جمعيت هدف: دهك هاى باالى جامعه                    

  جغرافياى اعتراض: در مركز
  جريان هاى شركت كننده: محدود شدن فتنه در يك جريان خاص

ب) در انتخابات 92 اين پندار ها دنبال مى شود:
  تالش مؤثرتر براى بى ثبات سازى رهبرى

  محتواى اعتراض: اجتماعى و سياسى
  جمعيت هدف: دهك هاى پايين و باالى جامعه

  جغرافياى اعتراض: اطراف مركز
  جريان هاى شركت كننده: امكان هم افزايى بين جريان فتنه و حلقه ى نفوذى 

منحرف

 تبديل نقاط قوت و مزيت هاى جمهورى اسالمى در فتنه ى 88 به نقاط ضعف 
و چالش در انتخابات 92 

در فتنه ى 88 شاهد نقاط قوتى بوديم كه عبارت بودند از: 
  تدبير و راهبرى واليت مطلقه ى فقيه 

  يك پارچگى حداكثرى در حاكميت
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  كارآمدى حاكميت 
  ثبات امنيتى در اطراف مركز و حتى خود مركز

  رضايتمندى عمومى 
  اعتماد به اركان نظام، افراد، گروه ها و جريان هاى مرجع

  وحدت حداكثرى جريان هاى معتقد به گفتمان انقالب، امام و رهبرى 

ــت نقاط قوت نظام در خنثى سازى فتنه 88 را اين گونه به  ــمن در صدد اس دش
نقطه ضعف در انتخابات 92 تبديل نمايد:

  تالش براى هدايت نمودن مطالبات به سمت واليت و رهبرى
  تالش براى چالش و تقابل در حاكميت

  تالش در جهت ناكارآمد سازى حاكميت
  تالش براى ايجاد بى ثباتى در اطراف مركز و گسترده سازى آن در مركز

  تالش به منظور ايجاد نارضايتى عمومى
ــراد، گروه ها و  ــار ُزدايى از اركان نظام، اف ــراى اعتماد ُزدايى و اعتب ــالش ب   ت

جريان هاى مرجع
ــه گفتمان انقالب، امام و  ــقاق در جريان هاى معتقد ب   تالش براى ايجاد انش

رهبرى
 

ــات مخفى و  ــزاران عملي ــان و كارگ ــه پندار هاى طراح ــت ك ــايان ذكر اس ش
بى ثبات سازى و تالش آن ها براى تبديل مزيت ها و نقاط قوت جمهورى اسالمى 
ــران به نقاط ضعف و چالش، ناظر بر امكان نقش آفرينى گروه هاى ضدانقالب،  اي

جريان فتنه و حلقه ى نفوذى است.

سخن پايانى
ــالمى، امام  ــتار فرازهايى از بيانات رهبر معظم انقالب اس ــش اين نوش پايان بخ
خامنه اى (مدظله العالى) است. معظم له در بخشى از بياناتشان در ديدار با مردم 
ــما عرض مى كنم با اعتمادى كه ما  ــم در 19 دى 1391 فرمودند: «من به ش ق
ــت، بدون ترديد،  ــت و صدق اس به وعده ى الهى داريم و وعده هاى الهى حق اس
ــه ى مراحل آينده بر  ــت را هم در اين مرحله، هم در هم ــداى متعال اين مل خ

دشمنان شان پيروز خواهد كرد.»
ــان، درباره ى ثمره ى مقاومت و زمينه سازى  ــان در بخش ديگرى از بياناتش ايش
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براى ظهور، فرمودند: «اگر حرف شما ملت ايران پيش رفت، اگر شما توانستيد 
ــيد، آن وقت مسير تاريخ عوض خواهد  ــويد، به آن نقطه ى موعود برس پيروز ش
شد، زمينه ى ظهور ولى امر و ولى عصر (ارواحنا له الفداء) آماده خواهد شد؛ دنيا 

وارد يك مرحله ى جديدى خواهد شد.»
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مقاله ی پنجم

 تبیین مدیریت رهرب معظم انقالب اسالمی

در حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری
              

 
  مرورى بر حوادث و تحوالت سه دهه ى اخير به خوبى نقش و جايگاه رهبرى 
ــالمى  ــان مى دهد. در دهه ى اول انقالب اس ــت بحران ها نش ــى را در مديري اله
بحران هايى چون كودتاى نظامى، تحركات تجزيه طلبان، ترورهاى كور منافقان، 
نفوذ ضدانقالب در صفوف مسئولين نظام اسالمى، تجاوز نظامى و جنگ تحميلى 
ــرنگونى انقالب كافى بود اما  حوادثى بودند كه هر يك از آنها به تنهايى براى س
آنچه در عمل موجب شكست اين اقدامات براندازنده شد، هوشيارى و مديريت 

حضرت امام(ره)، و اعتماد و همراهى ملت با امام راحل بود.

ــالم و انقالب برنامه هاى  ــمنان ديرينه ى اس ــوم انقالب دش  در دهه ى دوم و س
ــالمى طراحى نمودند كه  ــه زدن به نظام اس ــراى براندازى و ضرب ــى را ب مختلف
ــالمى و همراهى و  يكى پس از ديگرى با تدبير و درايت رهبر معظم انقالب اس

پشتيبانى مسئولين و ملت حزب اهللا ناكام ماند.

 آخرين نقشه ى براندازى و ضربه زدن به نظام اسالمى ماجراى كودتاى مخملى اى 
ــت جمهورى در دستور كار دشمنان  ــتانه ى انتخابات دهم رياس بود كه در آس

انقالب و دنباله هاى داخلى آنها قرار گرفت.
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ــالمى با مديريت واليى خود جامعه را از  ــه رهبرى اس  اما همان گونه كه هميش
ــت در اين فتنه ى عميق و كم سابقه هم مديريت اسالمى  فتنه ها نجات داده اس
ــد تا نه تنها طرح هاى دشمنان نقش بر آب شود،  ــبب ش رهبر معظم انقالب س
ــود. هرچند تحليل جامع چگونگى  بلكه اين تهديد پيچيده تبديل به فرصت ش
ــترى است اما  مديريت معظم له در خنثى كردن اين فتنه نيازمند تأليفات بيش

سعى مى شود در اين نوشتار به محورهاى اساسى مديريت ايشان اشاره شود.

ــاى انتخاباتى در نيمه ى  ــالمى از ابتداى آغاز فعاليت ه  رهبر معظم انقالب اس
ــبت به شرايط پيِش رو  ــى ملت را نس ــال 1387 با تيزبينى و دورانديش دوم س
آگاه نموده و رهنمودهايى را هم براى چگونگى برخورد با مسائل احتمالى بيان 

فرمودند:

رهنمودهاى رهبرى پيش از انتخابات

  تبيين ابعاد انتخابات در ايران
ــائل مهمى كه حكيم فرزانه انقالب اسالمى در آستانه ى انتخابات    يكى از مس
دهم رياست جمهورى به طور خاص از ابتداى سال 1388 بدان همت گماشتند، 
ــاالرى دينى بود.  ــالم و در نظام مردم س ــاد مختلف انتخابات در اس ــن ابع تبيي
ــأله را همان طور كه پيش از اين نيز تبيين كرده  معظم له ابعاد مختلف اين مس
ــمردند تا جايگاه ممتاز مردم در نظام و حكومت اسالمى آشكار شود.  بود، برش

برخى از مهم ترين آنها عبارتند از:
  انتخابات در كشور ما يك حركت نمايشى نيست.

  مردم ساالرى، عامل پايدارى ملت ايران است.

  تبيين برنامه هاى دشمن 
ــالمى در آستانه ى انتخابات   حوزهى تبيينى ديگرى كه رهبر معظم انقالب اس
ــه ها و اهداف دشمن در انتخابات پيِش رو  بدان پرداختند، تبيين و تحليل نقش
ــكات مهمى را در مورد  ــخنرانى هاى متعدد در اين زمينه ن بود. معظم له در س
اهداف دشمن در انتخابات فرمودند. از ديدگاه ايشان دشمن هدفى سه مرحله اى 

را دنبال مى كند:
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  تعطيل شدن انتخابات
  برگزارى انتخابات كم شور و سرد 
  زير سؤال بردن سالمت انتخابات

ــط دشمنان انقالب اسالمى در دستور كار قرار  ــائل مهمى كه توس   يكى از مس
ــتاد كودتا كه طرح ادعاى  ــأله ى القاء تقلب در انتخابات بود. س گرفته بود، مس
تقلب را در صورت شكسِت انتخاباتى در دستور كار داشت، از مدت ها قبل تالش 
ــكيل  نمود تا زمينه هاى پذيرش افكار عمومى را در اين موضوع فراهم كند. تش
ــت. لذا رهبر  كميته ى صيانت از آراء نيز در قالب همين توطئه قابل تحليل اس
معظم انقالب اسالمى به طور جد از همان ابتدا در برابر اين توطئه و جنگ روانى 

ايستادند و ملت را نسبت به اين مسأله هوشيار نمودند:
ــت. من  ــالمى اس « انتخابات به فضل الهى و به حول و قوه ى الهى انتخابات س
ــه ماه ديگر انجام خواهد گرفت، از حاال  مى بينم بعضى ها در انتخاباتى كه دو س
شروع كرده اند به خدشه كردن. اين چه منطقى است؟ اين چه فكرى است؟ اين 
ــت؟ اين همه انتخابات در طول اين سى سال انجام گرفته است  چه انصافى اس
-در حدود سى انتخابات - مسئوالن وقت در هر دوره اى رسماً متعهد شده اند و 
ــت. چرا بيخود  صحت انتخابات را تضمين كرده اند، و انتخابات صحيح بوده اس
ــه مى كنند، مردم را متزلزل مى كنند، ترديد ايجاد مى كنند؟ كه البته در  خدش

ذهن مردم عزيز ما با اين حرف ها ترديد ايجاد نخواهد شد.»

ايشان همچنين با تأكيد بيشترى خطاب به برخى نخبگان فرمودند:
ــمنى ها همين است كه اين پديده ى باارزِش تأثير حضور مردم و  « يكى از دش
ــور را در تبليغات خودشان  ــور و مديريت كش نقش آفرينى مردم در اداره ى كش
ــان،  نفى كنند يا نديده بگيرند يا انكار كنند. بارها و بارها در اظهارات صريحش
ــان، در انتخابات كشورمان خدشه كردند. نه، انتخابات  در اظهارات كنايه آميزش
ــى، هم آزادتر است،  ــورهاى مدعى دمكراس ــور ما از انتخابات اكثر اين كش كش
ــت، هم انگيزه ى مردم در اين انتخابات بيشتر است. انتخابات  ــورتر اس هم پرش
ــه مى كند؟ از دشمن انتظارى هم  ــور، انتخابات خوب، سالم. دشمن خدش پرش
جز دشمنى نيست؛ چه انتظارى هست؟ بى توقعى از دوستان است. بى توقعى 
از كسانى است كه جزو اين ملتند؛ واقعيات را دارند مى بينند. مى بينند كه اين 
انتخابات چگونه سالم و متقن انجام مى گيرد، در عين حال، همان حرفى را كه 
دشمن مى زند اينها هم مى زنند! من انتظارم اين است: كسانى كه با ملت ايرانند، 
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جزو ملت ايرانند، توقع دارند ملت ايران به آنها توجه كنند، اينها ديگر عليه ملت 
ايران حرف نزنند و انتخابات ملت ايران را زير سؤال نبرند. مرتب تكرار نكنند كه 
ــالم نيست، انتخابات، انتخابات نيست. چرا دروغ مى گويند؟  آقا اين انتخابات س
ــالف واقع مى گويند؟ چرا اين همه زحماتى را  چرا بى انصافى مى كنند؟ چرا خ
ــئولين در طول اين سال هاى متمادى متحمل شدند، نديده  كه اين ملت و مس
ــته سالم  ــى مى كنند؟ انتخابات در دوره هاى گذش مى گيرند؟ چرا؟ چرا ناسپاس
ــبهاتى پيش مى آمد، ما فرستاديم تحقيق كردند، دنبال  بوده. در مواردى كه ش
ــته شايعاتى پيدا شد، بعضى ها داليلى آوردند،  كردند. در يكى از مجالس گذش
حرف هايى زدند كه انتخابات ناسالم است. توقع داشتند كه در برخى از شهرهاى 
ــتاديم  ــود. ما افراد وارد و مطلعى را فرس مهم از جمله تهران، انتخابات ابطال ش
ــت. در بين  ــه در انتخابات نيس تحقيق كردند، مطالعه كردند، ديدند نه، خدش
هزارها صندوق ممكن است در دو تا، پنج تا صندوق خدشه هايى به وجود بيايد. 

اين، انتخابات را خراب نمى كند. اين هم مال بعضى از اوقات بوده است.»

  مقابله با مخدوش كردن چهره ى انتخابات
ــالمى در صحن  ــدود دو هفته به برگزارى انتخابات، رهبر معظم انقالب اس  ح

مطهر حضرت امام(ره) به ايراد سخن پرداختند و خطاب به حضار فرمودند: 

ــد به بدنام كردن و  ــروع كردن ــاه قبل از اين، راديوهاى بيگانه ش ــه م « از دو س
مخدوش كردن چهره ى انتخابات در كشورمان، براى بدبين كردن مردم.

  گاهى گفتند: اين انتخابات نيست، انتصابات است.
  گاهى گفتند: اين يك بازى كنترل شده ى درون حكومت است. گفتند: اين 
ــاى مختلف كه مى بينيد با هم  ــان دارند بازى مى كنند. نامزده نامزدها خودش

اختالف نظر دارند، اينها همه ظاهرسازى است، بازى است.
  گاهى گفتند: در انتخابات قطعاً تقلب انجام خواهد گرفت.

ــت و او اين كه مى خواهند ملت در  مقصود از همه ى اين تخريب ها يك چيز اس
ــد. واى به حال آن  ــاركت قوى و نمايانى نكند. اين را مى خواهن ــات، مش انتخاب
ــرار كنند و همان  ــته، از روى غفلت، همان حرف آنها را تك ــانى كه نادانس كس

مقصود آنها را در داخل تحقق ببخشند.»
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   پاسخ به شبهات
ــع و عملكرد رهبر معظم  ــبهاتى نيز درباره ى مواض ــواالت و ش   در اين بين س
ــط دشمنان و معاندين و در جهت تشويش اذهان عمومى  انقالب اسالمى توس
در سطح جامعه القاء مى شد كه  معظم له براى خنثى شدن شبهات به تبيين و 

پاسخ گويى آنها پرداختند. به نمونه هايى از آن اشاره مى شود:

  رأى رهبرى مخفى است: «درباره ى موضع رهبرى در مورد انتخابات گمانه زنى 
و شايعه و اينها هميشه بوده و خواهد بود. بنده يك رأى دارم، آن را در صندوق 
مى اندازم. به يك نفرى رأى خواهم داد، به هيچ كس ديگر هم نخواهم گفت كه 

به كى رأى بدهيد، به كى رأى ندهيد؛ اين تشخيص خود مردم است.» 

ــت:  ــت از رييس جمهور در انتخابات نيس ــت به منزله حماي ــت از دول   حماي
ــعى مى كنند  ــت حمايت مى كنم، دفاع مى كنم؛ بعضى س ــده گاهى از دول «بن
ــه  ــتى جعل و ابداع كنند. نه، من از دولت ها هميش براى اين كار معناى نادرس
ــتر مورد تهاجم قرار گرفت و احساس كردم  دفاع مى كنم؛ منتها اگر دولتى بيش
حمالت غيرمنصفانه اى مى شود، بيشتر دفاع مى كنم. من طرفدار اِعمال انصافم. 
ــگاه كنيم. اين ربطى به انتخابات  ــيم. رفتارها را ن من مى گويم بايد منصف باش
ندارد، بحث انصاف و بى انصافى است. حمايت كردن از خدمت گزاران در كشور، 
ــن مربوط به اعالم موضع  ــن دارم، هم همه دارند، اي ــت كه هم م وظيفه اى اس
ــت. بنده از هر حركت خوبى، از هر اقدام خوبى، از هر پيشرفتى،  انتخاباتى نيس
ــتادگى اى در  ــر خدمتى به مردم، از هر دلجوئى اى از محرومين، از هر ايس از ه
مقابل ظلم و استكبار استقبال مى كنم و از آن كسى كه اين كار را كرده است، 
ــكر و سپاسگزارى مى كنم، هر دولتى باشد، هر شخصى باشد؛ اين وظيفه ى  تش

من است.»

توصيه به نامزدهاى انتخاباتى و جريان هاى سياسى
رهبر معظم انقالب همانند سنت هميشگى و از باب امر به معروف و نهى از منكر 
توصيه هاى مهمى را به نامزدها انتخاباتى داشتند تا لوازم برگزارى يك انتخابات 

سالم فراهم و حجت بر همگان تمام شود. ايشان خطاب به نامزدها فرمودند:
  انتخابات ابزارى براى قدرت طلبى نيست. 

ــان جورى رفتار كنند و    مبادا نامزدها در اثناى فعاليت هاى انتخاباتى خودش
حرفى بزنند كه دشمن را به طمع بيندازند. 
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  رقابت ها را منصفانه كنند، حرف ها را منصفانه كنند، از جاده ى انصاف خارج 
نشوند.

  با انصاف عمل كنند.
  اثبات و نفى تان با توجه به حق و صدق باشد.

  اذهان عمومى را تخريب نكنند: 

«اين همه نسبت خالف دادن به اين و آن، تخريب كننده ى اذهان مردم است. 
ــت. بنده كه از همه ى اين آقايان اوضاع  واقعيت هم ندارد؛ خالف واقع هم هس
كشور را بيشتر مى دانم و بهتر خبر دارم، مى دانم كه بسيارى از اين مطالبى كه 
به عنوان انتقاد درباره ى وضع كشور و وضع اقتصاد و اينها مى گويند، خالف واقع 

است. اشتباه مى كنند. ان شاءاهللا اشتباه است» 

  مراقبت از تبليغات خيابانى
ــيد، مراقب باشيد كه اين عالقه مندى ها به اصطكاك نينجامد، به  «مواظب باش
اغتشاش نينجامد. شما داريد براى عقيده ى خودتان، براى ايمان خودتان تالش 
ــما سوءاستفاده  ــمِن اين آرمان از ش ــمِن اين ايمان، دش مى كنيد، نگذاريد دش
كند. من شنيدم و اطالع پيدا كردم كه در خيابان ها بعضى از جوانان طرفداران 
نامزدها مى روند - حاال من درباره ى اين رفتن تو خيابان ها حرفى نمى زنم - اما 
ــه مجادله، به درگيرى  ــادا اين خيابان گردى ها به مقابله، ب ــداً مى گويم: مب مؤك
بينجامد. مواظب باشيد. اگر كسى ديديد كه اصرار بر اغتشاش و درگيرى دارد، 

بدانيد او يا خائن است، يا بسيار غافل است.» 

معرفى نامزد اصلح
ــران تاكيد بر انتخاب صالح ترين فرد بود.  ــود مهم ديگر رهبرى به ملت اي رهنم
ــعى كنند صالح ترين را انتخاب  معظم له تاكيد كردند كه «در انتخابات مردم س
ــد بهترين آن  ــح پرداختند و  فرمودن ــان در ادامه به معرفى اصل ــد.» ايش كنن

كسى ست كه:
  درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند.

با مردم يگانه و صميمى باشد.
  از فساد دور باشد، دنبال اشرافى گرى خودش نباشد.
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رهنمودهاى پس از انتخابات
ــيد و انتخابات دهمين دوره ى رياست جمهورى با  ــرانجام روز موعود فرا رس س
ــكوه ملت در 22 خرداد برگزار شد. حضور 40 ميليونى ملت در پاى  حضور باش
صندوق هاى رأى يكى از باشكوه ترين انتخابات تاريخ ايران زمين را رقم زد. اين 
ــت، پشتوانه ى عظيمى براى رييس جمهور منتخب ملت  انتخابات كه مى توانس
ــالمى باشد، به دليل فتنه گرى  و پيروزى بزرگى براى ملت و نظام جمهورى اس
ــت خورده در انتخابات با چالش هايى مواجه شد كه قبًال  ــى شكس جريان سياس
ــابقه نداشت. اين فتنه ها مى توانست بدعت بسيار بدى را در نظام اسالمى به  س
وجود آورد و آن اين كه اگر نظام اسالمى با مديريت رهبرى در برابر خواسته هاى 
غيرقانونى اين جبهه فتنه گر نمى ايستاد، بيم آن مى رفت كه بعد از هر انتخاباتى 
ــت خورده از اردوكشى خيابانى براى تأمين هر خواسته اى استفاده  جناح شكس
كند، اما مديريت اسالمى مقام عظماى واليت مانع شكل گيرى چنين بدعتى شد.

ــتار  ــان در اولين اقدام ادعاى تقلب در انتخابات را مطرح كردند و خواس معارض
ــازمان يافته خود را به خيابان ها  ــدند و بالفاصله هواداران س ابطال انتخابات ش
ــاندند تا با اغتشاش گرى و ايجاد ناآرامى، نظام اسالمى را مجبور به پذيرش  كش
خواسته هاى غيرقانونى خود كنند. اين مسير بعدها با اقدامات سلسله وارى ادامه 
يافت. در مجموع مى توان موارد زير را به عنوان بخش هاى مختلفى از سناريوى 
ــم فرزانه ى انقالب  ــمرد كه در قبال آنها حكي ــاى مخملى فتنه گران برش كودت
اسالمى واكنش نشان داد و با روشنگرى هاى حكيمانه، بصيرت مردم و نخبگان 
را نسبت به ماهيت اصلى اين فتنه و خواسته هاى ساختارشكنانه معارضان فراهم 

كردند. اين موارد عبارتند از:
  طرح دروغ بزرگ تقلب در انتخابات

  درخواست ابطال انتخابات
  بيانيه نويسى و صدور اطالعيه هاى زنجيره اى

  آغاز اردوكشى هاى خيابانى و كشاندن هواداران به خيابان ها
  ناامن سازى و ايجاد اغتشاش گرى و تخريب اموال عمومى

ــتم و قتل نيروهاى انتظامى و    حمله به مراكز نظامى و انتظامى و ضرب و ش
امنيتى

  تالش براى مستندسازى دورغ بزرگ«تقلب»
  فرصت سوزى و عدم استفاده از ظرفيت هاى قانونى براى رسيدگى به تخلفات 

انتخابات و عدم ارائه مستندات قابل قبول براى اثبات ادعاى تقلب
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  بزرگ نمايى و متهم كردن نظام اسالمى به كشتار مخالفين
  متهم كردن نظام اسالمى به تجاوز در زندان ها

  متهم كردن نهادهاى قانونى كشور به ناپاكى
  دروغ پردازى و جعل شهداى دروغين براى ادامه فتنه گرى

ــم تحليف و تنفيذ و نامشروع  ــالمى در مراس   عدم همراهى با ملت و نظام اس
خواندن دولت منتخب مردم

ــكاف  ــبت هاى ملى و مذهبى و ايجاد ش ــاش و ناآرامى در مناس    ايجاد اغتش
ــتفاده از نمادهاى  ــكنانه و اس ــعارهاى ساختارش ــا طرح ش ــوف ملت ب در صف

اختالف برانگيز و رفتارهاى اغتشاش آميز
ــده دادگاه هاى اسالمى و    تالش براى بى گناه جلوه دادن مجرمين محكوم ش

تالش براى آزادى آنها
ــرى از كودتاهاى  ــاى اجتماعى در فضاى مجازى (الگوگي ــدازى گروه ه   راه ان

مخملى)
ــتر، مونتاژ عكس هاى  ــى، طراحى كاريكاتور و پوس ــى، هجونويس   مقاله نويس

غيرواقعى و... در دنياى مجازى
  شعارنويسى و ديوارنويسى عليه آرمان ها و ارزش هاى نظام اسالمى

ــريح حقايق  ــكنانه، مقام معظم رهبرى با تش ــل اين اقدامات ساختارش در مقاب
ــعى كردند تا عظمت انتخابات و جايگاه آن در  ــن آنها س انتخابات و بيان روش
ــالمى حفظ شود.  ــتيبانى از نظام و دولت اس ــاالرى دينى و پش تحكيم مردم س

بنابراين محورهاى ذيل را دراين باره بيان فرمودند:

  تشريح عظمت حماسه ى تاريخى 22 خرداد
- انتخابات زلزله اى سياسى براى دشمنان و جشنى تاريخى براى دوستان ايران: 
ــمنان شما يك زلزله ى سياسى بود، براى  « اين انتخابات، عزيزان من! براى دش

دوستان شما در اكناف عالم يك جشن واقعى بود؛ يك جشن تاريخى بود.»
  انتخابات 40 ميليونى، نشانه ى اعتماد مردم به نظام اسالمى

  ويژگى رقابت هاى انتخاباتى 
ــالمى: «اين رقابت ها كامًال  ــفاف، در چارچوب نظام اس   كامًال آزاد، جدى و ش
رقابت هاى آزاد، جدى و شفاف بين نامزدهاى مختلف بود. همه ديدند. به قدرى 
ــفاف و صريح بود، كه عده اى به  اين رقابت ها و اين گفتگوها و اين مناظره ها ش
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ــت.  ــدند - حاال عرض خواهم كرد - حق هم تا حدودى با آنهاس آن معترض ش
التهاباتى هم به وجود آورد كه اآلن هم هنوز آثارش را داريم مشاهده مى كنيم.

  چهار نامزد انتخابات، همگى از عناصر نظام.
ــب تر از بعضى ديگر مى دانم، اما حق  ــور مناس   بعضى را براى خدمت به كش

انتخاب با مردم است.
ــى بودن  ــمنان مبنى بر نمايش   مناظرات تلويزيونى، ابطال كننده ادعاى دش

رقابت هاى انتخاباتى در ايران
  رأى دهندگان به چهار نامزد، مأجورند.

  پيام هاى انتخابات 
ــالمى با گذشت سى سال،    اولين پيام اين انتخابات اين بود كه جمهورى اس
ــدى دارد كه نصاب هاى متعارف  ــيج ملى را در ح قدرت به صحنه آوردن و بس

جهانى را رد كرده است و از همه ى اينها عبور كرده است.
  يك پيام ديگر اين انتخابات و اين حضور عظيم مردمى، وجود اعتماد متقابل 

ميان نظام اسالمى و مردم است.
  يك پيام ديگر هم در اين انتخابات وجود نشاط و اميد در مردم است. 

 
  تشريح نقشه ى كودتاى مخملى 

ــده: «قطعاً اين بلواهاى بعد از  ــاى بعد از انتخابات، برنامه اى طراحى ش   بلواه
انتخابات، به نظر آدم هاى خبره و آگاه، برنامه ريزى شده بود. يعنى انسان با هر 
ــان هاى فهيم كه با مسائل كشور و با مسائل جهانى آشنا هستند،  ــى از انس كس
ــان (حجت االسالم و المسلمين  در ميان مى گذارد، مى فهمد. پريروز من به ايش
ــنجانى) همين را عرض كردم. گفتم اينها برنامه ريزى شده بود.  ــمى رفس هاش
ــده  ــان گفتند: قطعاً. يعنى همه اين را مى فهمند كه اين كار برنامه ريزى ش ايش
بوده و اين يك كار دفعى نبود كه بخواهيم بگوييم يك چيزى پيش آمده. مثًال 
دفعتاً كسى بلند شد حرفى زد، نه، اين كار برنامه ريزى شده بود. از يك مركزى 
ــد. خوب، شكست خوردند ديگر. ان شاءاهللا اين شكست شان ادامه  هدايت مى ش

هم پيدا خواهد كرد. منتها دائم دارند توطئه مى كنند.» 

ــه اعتقاد من، با  ــت. ب ــت، خبر نيس « البته اينى كه عرض مى كنم، تحليل اس
ــا از روزهاى حول وحوش انتخابات  ــئله از بعد از انتخابات ي تحليل من، اين مس
شروع نشده. اين از قبل شروع شده، اين از قبل طراحى شده، برنامه ريزى شده. 



61

ــانده ى  ــت اندركار بودند، كه اينها دست نش من متهم نمى كنم افرادى را كه دس
ــن را من ادعا نمى كنم، چون براى  ــياند يا آمريكايى اند اي بيگانه هايند يا انگليس
ــت، چيزى كه ثابت نيست، نمى توانم بگويم اما آنى كه  من اين قضيه ثابت نيس
ــت كه اين جريان چه پيش قراوالنش دانسته باشند، چه  مى توانم بگويم اين اس
ندانسته باشند، يك جريانى بود طراحى شده. تصادفى نبود. همه ى نشانه ها نشان 
مى دهد كه اين جريان طراحى شده بود، حساب شده بود. البته آنهايى كه طراحى 

كرده بودند، يقين نداشتند كه خواهد گرفت.»

  ظلم بزرگ اين بلواها به نظام اسالمى: «يك عده اى آنچه را كه بعد از انتخابات 
ــد، آن ظلمى كه به نظام اسالمى شد، آن  اتفاق افتاد، آن ظلمى كه به مردم ش
هتكى كه از آبروى نظام در مقابل ملت ها به وسيله ى بعضى انجام گرفت، اينها 
ــه را، زندان كهريزك را، يا  ــئله ى فالن حادث همه را نديده مى گيرند، فرضاً مس
ــه ى كوى را قضيه ى اصلى دوران بعد از انتخابات تا امروز قلمداد مى كنند.  قضي
ــت.  ــئله ى ديگرى اس ــئله ى اصلى، مس ــت. مس اين خودش يك ظلم ديگر اس
ــت كه مردم در يك حركت عظيمى، در يك انتخابات  ــئله ى اصلى اين اس مس
ــاال را توى صندوق ها  ــرى حضور پيدا كردند و اين رأى ب ــوِر خوِب كم نظي پرش
ــت؟ اين انتخابات، نظام را كه در اين  ــتاد و پنج درصد شوخى اس ريختند. هش
يكى دو سال اخير همين طور پى درپى پيشرفت هاى اقتصادى و علمى و سياسى 
ــب كرده بود، در يك مرحله ى عالى از  و امنيتى و بين المللى براى خودش كس
ــاهده مى كنيم يك حركتى صورت  ــاز و آبرو قرار مى دهد، بعد ناگهان مش امتي

مى گيرد براى نابود كردن اين حادثه ى افتخارآميز! مسئله اصلى اين است.»

  تشريح برنامه ى جنگ نرم
مقام معظم رهبرى بعد از بيان واقعيت حوادث بعد از انتخابات مسأله را در ذيل 
يك موضوع كلى تر و مهم تر مطرح كردند و نوع مواجهه دشمن با نظام اسالمى 
در شرايط كنونى را جنگ نرم عنوان كردند تا با اين توضيح مخالفان و معارضان 
با انتخابات متوجه شوند كه از اين بلواها تنها دشمن سود برده و آنها در زمين 

طراحى شده دشمن گام برمى دارند.
  وضعيت امروزى جمهورى اسالمى: «ببينيد عزيزان! شماها ميدانيد امروز جمهورى 
اسالمى و نظام اسالمى با يك جنگ عظيمى مواجه است، ليكن جنگ نرم. خوب، 
حاال در جنگ نرم، چه كسانى بايد ميدان بيايند؟ قدر مسلّم نخبگان فكرى اند.»

  تفاوت جنگ سخت و جنگ نرم: « در جنگ نظامى دشمن به سراغ سنگرهاى 
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ــعى مى كند منهدم بكند تا بتواند در مرز  مرزى ما مى آيد، مراكز مرزى ما را س
ــود در  ــد. در جنگ روانى و آنچه كه امروز به او جنگ نرم گفته مى ش ــوذ كن نف
ــمن به سراغ سنگرهاى معنوى مى آيد كه آنها را منهدم كند. به سراغ  دنيا، دش
ايمان ها، معرفت ها، عزم ها، پايه ها و اركان اساسى يك نظام و يك كشور، دشمن 
ــراغ اينها مى آيد كه اينها را منهدم بكند و نقاط قوت را در تبليغات خود  به س
ــد. فرصت هاى يك نظام را به تهديد تبديل كند. اين  ــه نقاط ضعف تبديل كن ب
ــت كه دارند مى كنند. در اين كار تجربه هم دارند، تالش هم زياد  كارهايى اس
ــان هست. بايد ابعاد دشمن و ابعاد  دارند مى كنند، ابزار فراوانى هم در اختيارش
ــم. البته ما مدد الهى داريم، كمك  ــمنى را بدانيم تا بتوانيم بر او فائق بيايي دش
ــك. اين را انسان دارد مشاهده مى كند. لكن ما مادامى كه  غيبى داريم بدون ش
هوشيارانه، آگاهانه در ميدان نباشيم، تدبير الزم را به كار نبريم، كمك الهى به 

سراغ ما نخواهد آمد.» 

  جنگ نرم، اولويت اول دشمنان انقالب اسالمى: «همه اين را امروز فهميده اند 
ــالمى، ديگر از نوع  ــا نظام جمهورى اس ــتكبار ب ــته اند كه مواجهه ى اس و دانس
ــت كه امروز به  ــت... اولويت، آن چيزى اس ــه ى دهه ى اول انقالب نيس مواجه
ــيله ى ابزارهاى فرهنگى، به وسيله ى  آن مى گويند جنگ نرم. يعنى جنگ به وس
نفوذ، به وسيله ى دروغ، به وسيله ى شايعه پراكنى با ابزارهاى پيشرفته اى كه امروز 
وجود دارد، ابزارهاى ارتباطى اى كه ده سال قبل و پانزده سال قبل و سى سال 
ــگ نرم يعنى ايجاد ترديد در دل ها و  ــترش پيدا كرده. جن قبل نبود، امروز گس

ذهن هاى مردم.»

ــى از ابزارها در جنگ  ــالف از ابزارهاى جنگ نرم: «يك ــاد بدبينى و اخت   ايج
ــبت به يكديگر بدبين كنند، بددل  ــت كه مردم را در يك جامعه نس نرم اين اس
كنند، اختالف ايجاد كنند. يك بهانه اى پيدا كنند، با اين بهانه بين مردم ايجاد 
اختالف كنند. مثل همين قضاياى بعد از انتخابات امسال كه ديديد يك بهانه اى 
درست كردند، بين مردم ايجاد اختالفى كردند. خوشبختانه مردم ما با بصيرتند. 
ــور را به كلى عوض مى كند، در  ــورهاى ديگر اوضاع كش اين جور كارى در كش
جاهاى ديگر، ترديد افكنى در دل هاى مردم نسبت به يكديگر. يك بهانه اى مثل 
بهانه ى انتخابات را پيش بكشند، ايجاد ترديد كنند، دل ها را نسبت به يكديگر 
چركين كنند، مردم را در مقابل هم قرار بدهند بعد درميانه، عناصر دست آموِز 
مغرِض معاند را به كارهاى خالف وادار كنند و مسئولين كشور نتوانند تشخيص 
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بدهند كى بود، چى بود، چه شد. اين جزو طرح هاى اساسى است. اين جور كارى 
را دنبال مى كنند.»

   دانشجويان افسران جوان جنگ نرم: «در جنگ نرم، چه كسانى بايد ميدان 
بيايند؟ قدر مسلّم نخبگان فكرى اند . يعنى شما افسران جواِن جبهه ى مقابله ى 

با جنگ نرميد.»  

  اساتيد دانشگاه فرماندهان جنگ نرم: «در اين جنگ نرم... استاد دانشگاه چه 
رتبه اى دارد؟ اگر در زمينه هاى مسائل اجتماعى، مسائل سياسى، مسائل كشور، 
ــجوى  ــِم باز، به بصيرِت كافى احتياج دارد، جوان دانش آن چيزهايى كه به چش
ــر جوان است، شما كه استاد او هستيد، رتبه ى باالتِر افسر جوانيد. شما  ما، افس
ــتيد كه بايد مسائل كالن را ببينيد. دشمن را درست شناسايى  فرمانده اى هس
بكنيد، هدف هاى دشمن را كشف بكنيد، احياناً به قرارگاه هاى دشمن، آن چنانى 
كه خود او نداند، سر بكشيد و بر اساس او طراحى كالن بكنيد و در اين طراحى 
ــاال اين نقش ها را ايفاء  ــت كنيد. در رتبه هاى مختلف، فرماندهاِن ب كالن حرك

مى كنند.» 

ــى و هنرى در عرصه جنگ نرم:  ــن وظيفه ى مجموعه ى فرهنگى و ادب   تبيي
ــده كه در بيان ها و در تلويزيون و توى تبليغات و  «همينى كه حاال معمول ش
توى دادگاه و توى زبان همه، مى گويند: جنگ نرم، راست است، اين يك واقعيت 
ــت. البته اين حرف را من امروز نمى زنم، من از بعد  ــت. يعنى اآلن جنگ اس اس
ــت  ــه اين را گفته ام، بارها و بارها. علت اين اس ــال 67 - هميش از جنگ - از س
ــى نمى بيند؟! چه كار كند انسان؟!  كه من صحنه را مى بينم. چه بكنم اگر كس
من دارم مى بينم صحنه را، مى بينم تجهيز را، مى بينم صف آرايى ها را، مى بينم 
دهان هاى با حقد و غضب گشوده شده و دندان  هاى با غيظ به هم فشرده شده 
عليه انقالب و عليه امام و عليه همه ى اين آرمان ها و عليه همه ى آن كسانى كه 
به اين حركت دل بسته اند را. اينها را انسان دارد مى بيند، خب چه كار كند؟ اين 
تمام نشده. چون تمام نشده، همه وظيفه داريم. وظيفه ى مجموعه ى فرهنگى و 
ادبى و هنرى هم وظيفه ى مشخصى است: بالغ، تبيين. بگوييد، خوب بگوييد. 
ــه تكيه بر اين مى كنم: بايستى قالب را خوب انتخاب كنيد و هنر را  من هميش
بايستى تمام عيار توى ميدان بياوريد. نبايد كم گذاشت تا اثر خودش را بكند.»  
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  توصيه به مخالفان و معارضان
ــات و ماهيت بلواهاى اطراف آن، با  ــريح ابعاد مختلف انتخاب معظم له بعد از تش
استدالهاى منطقى و مستندات قانونى خطاب به مخالفان كه در شكل معارضان 
با نظام قد علم كرده بودند توصيه ها و هشدارهايى را فرمودند تا حجت بر همگان 
روشن شود. توجه به محورهاى بيانات رهبرى ذيل اين موضوع شجاعت معظم له 
و مالك بودن اسالم و قانون اساسى براى ايشان در حفظ نظام اسالمى را نشان 

مى دهد:
  پيگيرى شكايات از طريق قانونى: «در دوره هاى قبلى انتخابات نيز برخى افراد 
ــائلى داشتند كه از طريق شوراى نگهبان به عنوان مرجع قانونِى  و نامزدها، مس
ــيدگى به شكايات انتخاباتى، پيگيرى كردند و طبعاً در اين دوره نيز مسائل  رس

بايد از طريق قانونى دنبال شود.» 
  سياسيون مراقب رفتار و گفتار خود باشند.

  سياسيون! آخرين وصاياى امام را به ياد آريد: «قانون، فصل الخطاب است!» 
ــئوليت تبعات هرج ومرج طلبى به عهده ى سياسيون است: «من از همه    مس
مى خواهم به اين روش خاتمه بدهند. اين روش، روش درستى نيست. اگر خاتمه 

ندهند، آن وقت مسئوليت تبعات آن، هرج ومرج آن، به عهده ى آنهاست.» 
  بين مردم انشقاق ايجاد نكنيم: «ما بايد سعى كنيم، دقت كنيم كه انتخابات 
ــود. اين حرف اصلى من است. اين كه ما تصور كنيم كه يك  ــقاق نش مايه ى انش
ــت و چهار ميليونى يك طرفند، يك گروه چهارده ميليونى يك  گروه مثًال بيس
ــت؛ قضيه اين جور نيست.  ــيار بزرگى اس طرفند، اين به نظر من يك خطاى بس
همه در يك طرف قرار دارند. آن كسانى كه به رييس جمهور منتخب اين دوره ى 
از انتخابات رأى دادند، همان قدر وابسته ى به انقالب و كشور و نظامند، كه آن 
كسانى كه رأى ندادند. مجموعه هاى مردمى، فرزندان اين كشورند. فرزندان اين 
ملتند. اين خطاست كه ما اين دو مجموعه ى رأى دهنده را كه يك عده اى رأى 
ــه يك نامزدى دادند، يك عده اى رأى به آن نامزد ندادند، اينها را ما متخاصم  ب
ــئله اى، در يك گزينشى، اينها سليقه شان  و متقابل فرض كنيم. نه، در يك مس
يك جور نبوده، لكن در اصل قضيه، در اعتقاد به نظام، در پشتيبانى از جمهورى 
ــه رأى قريب چهل  ــتند. ما نگاه كنيم ب ــالمى، همه ى اينها با هم يكى هس اس

ميليونى مردم در اين دوره، اين مهم است.» 

ــد، واقعاً  ــنج آفرين باش ــنج آفرين بپرهيزيد: «هر كارى كه تش   از اقدامات تش
نكنند. يعنى هم ديگر را عصبانى نكنند. اين را هم من بد نيست در اينجا خطاب 
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ــما برادران عزيز هستند، توصيه بكنم،  به مردمى كه خارج از اين مجموعه ى ش
كه اگر اين صحبت ها پخش شد، خطاب به مردم هم باشد. من به مردم عزيزمان 
هم عرض مى كنم: دو جناح و دو گروه، هم ديگر را عصبانى نكنند. نه آن كسانى 
كه نامزد مورد عالقه شان پيروز شده جورى حرف بزنند، جورى رفتار كنند كه 
آن طرف مقابل را عصبانى كنند، جريحه دار كنند. نه آن كسانى كه نامزد مورد 
ــان رأى نياورده، جورى حرف بزنند، جورى اقدام كنند كه آن طرف را  عالقه ش
عصبانى كنند. نه، همه يك جهت مشترك داريد كه آن عبارت است از حضور 

در اين صحنه ى انتخابات و دفاع از نظام اسالمى. اين اساس قضيه است.»  

  موضع گيرى صريح نامزدها در برابر اغتشاشات: «صريح موضع بگيرند، روشن 
كنند كه اين خواسِت آنها نيست.»  

ــب، اينها ايجاد فتنه  ــازيد؟: «خ ــرا صفوف تان را از ضدانقالب جدا نمى س   چ
مى كند. يعنى فضا را فضاى غبارآلود مى كند. شعار طرفدارى از قانون مى دهند، 
ــعار طرفدارى از امام مى دهند،  عمل صريحاً بر خالف قانون انجام مى دهند. ش
بعد كارى مى كنند كه در عرصه ى طرفداران آن ها، يك چنين گناه بزرگى انجام 
ــود. اين، كار كمى نيست،  ــود، به عكس امام اهانت بش بگيرد، به امام اهانت بش
كار كوچكى نيست. دشمنان از اين كار خيلى خوشحال شدند. فقط خوشحالى 
ــت، تحليل هم مى كنند. بر اساس آن تحليل، تصميم مى گيرند. بر اساس  نيس
آن تصميم، عمل مى كنند. تشويق مى شوند عليه مصالح ملى، عليه ملت ايران. 
اينجا آن چيزى كه مشكل را ايجاد مى كند، همان فريب، همان غبارآلودگى فضا 

و همان چيزى است كه در بيان اميرالمؤمنين (عليه الّصالة و الّسالم) هست: 
ــَتْولِي  ــْن َهَذا ِضْغٌث َفُيْمَزَجاِن َفُهَنالَِك يَْس ــُذ ِمْن َهَذا ِضْغٌث َو ِم ــْن يُْؤَخ « َو لَِك
ــاره اى از باطل را در هم  ــواره پاره اى از حق و پ ــى أَْولَِيائِهِ »، و هم ــْيَطاُن َعلَ الشَّ
مى آميزند و در چنين حالى شيطان بر ياران خود مسلط مى شود. (نهج البالغه، 

خطبه ى 50)

ــل مخلوط مى كنند، حق بر اولياء حق  ــك كلمه ى حق را با يك كلمه ى باط  ي
ــاخص معين كردن، تمايز معين  ــود. اينجاست كه روشنگرى، ش مشتبه مى ش

كردن، معنا پيدا مى كند. 

ــالم كار مى كند، به مجردى كه  ــى كه براى انقالب، براى امام، براى اس آن كس
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ــت كه يك جهت گيرى اى عليه اين  ــده اس ببيند حرف او، حركت او موجب ش
ــوند؟ وقتى ِشُنفتند  ــود. چرا متنبه نمى ش اصول به وجود بيايد فوراً متنبه مى ش
كه از اصلى ترين شعار جمهورى اسالمى - استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى- 
ــود، بايد به خود بيايند. بايد بفهمند كه دارند راه را غلط  ــالمش حذف مى ش اس
ــد در روز قدس كه  ــتباه مى كنند. بايد تبرى كنند. وقتى مى بينن ــد، اش مى رون
براى دفاع از فلسطين و عليه رژيم غاصب صهيونيست است، به نفع رژيم غاصب 
صهيونيست و عليه فلسطين شعار داده مى شود بايد متنبه بشوند، بايد خودشان 
ــتيم. وقتى مى بينند سران  ــند كنار، بگويند نه نه، ما با اين جريان نيس را بكش
ظلم و استكبار عالم از اينها حمايت مى كنند، رؤساى آمريكا و فرانسه و انگليس 
ــى، هم در دوره ى تاريخى صد  ــى كه مظهر ظلمند -هم در زمان كنون و اينهاي
ــاله ى تا حاال- دارند از اينها حمايت مى كنند، بايد بفهمند  ــال و دويست س س
يك جاى كارشان عيب دارد. بايد متنبه بشوند. وقتى مى بينند همه ى آدم هاى 
ــد، سلطنت طلب، از اينها حمايت مى كند، توده اى از اينها حمايت مى كند،  فاس
رقاص و مطرب فرارى از كشور از اينها حمايت مى كند، بايد متنبه بشوند، بايد 
چشم شان باز بشود، بايد بفهمند. بفهمند كه كارشان يك عيبى دارد. بالفاصله 
برگردند بگويند نه، ما نمى خواهيم حمايت شما را. چرا رودربايستى مى كنند؟ آيا 
مى شود با بهانه ى عقالنيت، اين حقايق روشن را نديده گرفت، كه ما عقالنيت به 
خرج مى دهيم؟ اين عقالنيت است كه دشمنان اين ملت و دشمنان اين كشور 
ــما را از خود بدانند و براى شما كف و  ــمنان اسالم و دشمنان انقالب، ش و دش
سوت بزنند، شما هم همين طور خوش تان بيايد، دل خوش كنيد. اين عقالنيت 
ــت؟! اين نقطه ى مقابل عقل است. عقل اين است كه به مجردى كه ديديد  اس
برخالف آن مبانى اى كه شما ادعايش را مى كنيد، چيزى ظاهر شد، فوراً خودتان 
را بكشيد كنار، بگوييد نه نه نه، ما نيستيم. به مجردى كه ديديد به عكس امام 
ــد، به جاى اين كه اصل قضيه را انكار كنيد، كار را محكوم كنيد. باالتر  اهانت ش
ــردِن كار، حقيقت كار را بفهميد، عمق كار را بفهميد. بفهميد كه  ــوم ك از محك
ــمن چه جورى دارد برنامه ريزى مى كند، چه مى خواهد، دنبال چيست. اين  دش
را بايد اين آقايان بفهمند. من تعجب مى كنم! كسانى كه اسم و رسم خودشان 
ــيلى براى انقالب نخوردند در  ــد - بعضى از اين آقايان يك س ــالب دارن را از انق
ــمى پيدا كردند و همه  ــم و رس دوران اختناق و طاغوت - و به بركت انقالب اس
ــان از انقالب است مى بينيد كه دشمنان انقالب چطور بُراق شدند، آماده  چيزش
ــحالند، مى خندند. اينها را كه مى بينيد؟ به خود  ــيدند، خوش ــدند، صف كش ش

بياييد، متوجه بشويد.»  
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  با مسجد ضرار نمى توان ملت را شكست داد: «دشمنان ما هم از اين انتخابات 
ــد، بايد بيندوزند. و آن  ــه اى اندوخته اند، و اگر نيندوختن ــه نظر من يك تجرب ب
اين است كه: دشمن بداند با چه حقيقتى روبه رو است. در فهم نظام اسالمى و 
انقالب اسالمى دچار اشتباه نشوند. خيال نكنند انقالب اسالمى و نظام اسالمى 
ــالمى زنده  را با اين جور كارهاى پيش پا افتاده مى توان به زانو درآورد. نظام اس
ــت. خيال نكنند با يك تقليد مغلوط از حضور عظيم مردمى در انقالب سال  اس
1357، يك كاريكاتور از آن انقالب، مى توانند به عظمت انقالب و نظام اسالمى 
ــمن بايد پيش آمده باشد. اشتباه نكنند؛ نظام  ضربه بزنند. اين تجربه براى دش

اسالمى با اين حرف ها شكست نخواهد خورد.
ــه دارى نظام جمهورى اسالمى در  عظمت اين انقالب و عظمت اين نظام و ريش
حوادث اين يكى دو ماه اخير، بيشتر براى دشمنان جمهورى اسالمى آشكار شد. 
ــت، ملت هوشيارى است، ملت بااستعدادى است. با  اين ملت، ملت با ايمانى اس
مسجد ضرار نمى شود اين ملت را شكست داد. ما در تاريخ خودمان نمونه هايى را 
َِّذيَن اتََّخُذواْ َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوتَْفِريًقا بَْيَن الُْمْؤِمِنيَن َوإِْرَصاًدا  از اين داريم: « َوال
َُّهْم  َِّمْن َحاَرَب اهللاَّ َوَرُسولَُه ِمن َقْبُل َولََيْحلَِفنَّ إِْن أََرْدنَا إِالَّ الُْحْسَنى َواهللاُّ يَْشَهُد إِن ل
لََكاِذبُوَن». (توبه: 107) با تقليد از رهبر عزيز و عظيم الشأن انقالب، امام بزرگوار 
ــود اين مردم را  ما، كه از دل، از جان، با همه ى وجود غرق در قرآن بود، نمى ش
فريب داد. اين مردم دلشان به ايمان روشن است. اين مردم آگاهند. جوان هاى 

ما آگاهند. اين تجربه اى است براى دشمن.»  

  هواى نفس عامل ايستادگى در برابر قانون: « انتخاباتى بود، عمومى هم بود، 
ــتند بر انتخابات بگيرند و ثابت كنند. حاال  ــت هم بود، اشكالى هم نتوانس درس
ــان بدهيد، ثابت كنيد.  ــد، گفتيم بيايد، نش هى ادعا كردند. فرصت هم داده ش
نتوانستند، نيامدند، تمام شد. پابندى به قانون اقتضاء مى كند كه انسان ولو اين 
ــت قبول هم نداشته باشد، وقتى براى  ــده اس رييس جمهورى را كه انتخاب ش
ــتى در مقابل قانون، خضوع كند. خب، معلوم است  قانون احترام قائل بود، بايس
ــى نمى تواند بگويد اين كسى كه انتخاب شده، صد درصد ُحسن محض  هيچ كس
ــت، آن طرفى كه انتخاب نشده است، صد درصد قبح محض است؛ نه، همه  اس
ــنى دارد، قبحى دارد. آن طرف  ــى دارند؛ اين طرف هم ُحس ــنى دارند، قبح ُحس
ــت، معيار است. چرا اين جورى  ــنى دارد، قبحى دارد. قانون، مالك اس هم ُحس

مى شود؟ چرا؟ اين هواى نفس است.»  
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  توصيه به نهادهاى قانونى
اما رهبر معظم انقالب با اين بيان قاطع در خطبه هاى تاريخى نماز جمعه تهران 
ــاى غيرقانونى نخواهم رفت.»  ــاه 88 كه « بنده زير بار بدعت ه در 29 خردادم
ــان  ــى انجام دادند و نش ــن همت و تالش را در راه حفظ قانون اساس بزرگ تري
ــتر از هر كس ديگرى براى حفظ قانون و  ــالمى بيش دادند كه رهبر جامعه اس
ــوزى مى كنند و مدعيان قانون -كه البته به  ــالمى دل س چارچوب هاى نظام اس
ــت از ايشان الگو بگيرند. معظم له با  ــنى قانون را زير پا گذاشتند- مى بايس روش
تأكيد بر اجراى قانون در همه ى حوزه ها و براى همه ى افراد، مسائل اساسى را 
كه حفظ عظمت انتخابات و دفاع از وجهه نظام اسالمى است، مهم تر از مسائل 
ديگرى همانند حمله به كوى دانشگاه و ماجراى كهريزك دانستند. اما مخالفان 
ــالمى و چارچوب هاى قانونى  ــائل جزئى وجهه ى نظام اس با علم كردن اين مس
ــجاعت رهبر جامعه اسالمى چه بسا اين  ــته و اگر نبود ويژگى ش را زير پا گذاش
ــأله اى عادى در سال هاى بعد تبديل مى شد. از همين جا است كه  بلواها به مس
بايد گفت اين گونه افراد از شكل مخالف خارج شده و در هيأت معارض با نظام 
ــرى در مورد اين افراد  ــالمى قد علم نموده اند. از همين رو مقام معظم رهب اس
طى بياناتى در اجالس خبرگان در 6 اسفندماه 88 فرمودند: «مسئله ى اساسى، 
حفظ هويت نظام و مرزها و شاخص هاى آن است و كسانى كه هندسه و هويت 
ــى و َحكميت و داورى قانون متبلور شده است قبول  نظام را كه در قانون اساس
ــرادى كه با حرف و عمل و  ــمار مى آيند اما اف ــد جزو مجموعه ى نظام به ش دارن
ــت خودشان صالحيت حضور در  تحريك، اين مبانى را زير پا مى گذارند به دس

مجموعه عظيم نظام را از دست مى دهند.»

محورهاى بيانات رهبرى در دفاع از قانون به اين شكل است:
ــكايات به طور كامل رسيدگى شود: «ممكن است كسانى همان طور كه    به ش
ــكاالت و اعتراضاتى را بر مجارى گوناگون امور  ــاال آقايان هم ذكر كرديد، اش ح
ــند و اعتراض داشته باشند، كه البته، راه هاى قانونى  در انتخابات ثبت كرده باش
ــواردى را آقايان ذكر  ــه اينها حتماً بايد انجام بگيرد. م ــيدگى ب وجود دارد. رس
ــئول در وزارت كشور و همچنين  ــت مى كنم از آقايان مس كرديد. من درخواس
ــوراى نگهبان كه به اين موارد دقيقاً رسيدگى كنند. اگر چنانچه بعضى از  در ش
ــت كه پاره اى از صندوق ها بازشمارى بشود، اشكالى  اشكاالت مقتضى اين هس
ندارد. حاال مثًال يك مورد را آقايان ذكر كردند كه آن شخص گفته كه رأى فالن 
نامزد اين تعداد است، بعد در شمارش تعداد ديگرى معرفى شده. خيلى خوب، 
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كارى ندارد، صندوق هاى مورد اشكال را، يا به طور تصادفى تعدادى از صندوق ها 
را بازشمارى كنند. خوِد نمايندگان ستادها هم حضور داشته باشند و ببينند، تا 

اطمينان كامل براى همه حاصل بشود.»  

ــد از انتخابات: «موضوع ديگرى كه در بيانات  ــيدگى قاطع به تخلفات بع   رس
دوستان مطرح شد، تخلفات يا حّتى جناياتى است كه در خالل اين حوادث از 
سوى نيروهاى ناشناس انجام گرفته. شما اشاره كرديد به مسائل كوى دانشگاه 
ــائل حاال كوى دانشگاه را چند نفر از دانشجويان عزيز تكرار  يا از اين قبيل مس
ــائل ديگرى هم در اين مدت اتفاق افتاده، يا  ــبيه كوى دانشگاه، مس كردند، ش
مثًال قضيه ى كهريزك را گفتند. اين قضايا واقعاً يكى از آن مشكالت و معضالت 
كار دستگاه هاى اجرايى است. اوالً اين را به طور قاطع بدانيد كه با اينها برخورد 
خواهد شد. حاال نمى خواهيم جنجال بكنيم كه دستور بدهيم، اين دستور توى 
ــود، باز يك پيرو زده بشود. من  ــانه ها پخش بشود، باز يك پيوست زده بش رس
ــتور داده شده و  ــت ندارم كار تبليغاتى انجام بگيرد. اما از اولين روزها دس دوس

كسانى دنبال هستند. منتها كارها بايد درست با دقت و با مراقبت پيش برود.

ــگاه، در آن شب معين، قطعاً تخلفات بزرگى انجام گرفته، كارهاى  در كوى دانش
ــود و به طور  بدى انجام گرفته. ما گفته ايم پرونده ى ويژه اى براى اين كار تهيه ش
دقيق دنبال بگردند و مجرمان را پيدا كنند و وقتى پيدا كردند، به وابستگى هاى 
ــوند. اين را من به طور قاطع  ــازمانى آنها هم هيچ نگاه نكنند و بايد مجازات ش س
گفتم. من از فعاليت هاى پليس امنيتى مان، پليس انتظامى مان، دستگاه بسيجمان 
تشكر مى كنم. اينها خيلى كارهاى بزرگى كردند، كارهاى خوبى كردند. ليكن اين 
يك بحث جداست. اگر كسى در وابستگى به هر كدام از اين سازمان ها يك تخلفى 
ــود. نه خدمت  ــى ش انجام داده، يك جرمى انجام داده، او هم بايد جداگانه بررس
ــاب خدمت  ــاب جرم آنها نديده مى گيريم، نه جرم آنها را به حس اينها را به حس
ــد. همين طور  ــود و دنبال خواهد ش ــا نديده مى گيريم. حتماً بايد دنبال بش اينه
ــد، پخش شد. قضيه ى كوى دانشگاه هم  قضيه ى كهريزك، كه حاال آن اعالم ش
دنبال مى شود. حّتى افرادى كه كسان شان در اين قضايا يا به قتل رسيدند، تعداد 
معدودى هستند، يا آسيب ديدند، آسيب مالى ديدند، بنا شده براى هر كدام اينها 
پرونده ى جداگانه اى تشكيل بدهند. دستور داده ايم، گفته ايم و اين قضايا را دنبال 
خواهيم كرد. منتها توجه كنيد كه اين مسائل هيچ كدام نبايد با مسئله ى اصلى بعد 
از انتخابات خلط شود. حادثه ى اصلى نبايد تحت الشعاع اين حوادث قرار بگيرد.»  



70

   پاسخ به شبهات
ــالمى معظم له در رفع شبهات است. چرا كه اساس  جنبه ى ديگر از مديريت اس
فتنه بر شبهه افكنى و غبارآلوده كردن فضا است و در اين شرايط رشد مى كند. 
بنابراين بايد هرچه زودتر شبهات را پاسخ داد. محورهاى مهم بيانات رهبرى در 

اين موضوع به صورت ذيل است:

  نظام حق دفاع از خود را دارد: «ما درباره ى افرادى كه به آنها اهانت مى شود، 
ــد. خوب، نظام هم همين  ــود، مى گوييم  اينها حق دفاع دارن تهمت زده مى ش
ــت. نظام هم حق دفاع از خودش را دارد. اين خطاست كه كسى خيال  جور اس
كند چون نظام حاكميت است و قدرت سياسى است، نبايد دفاع كند، بى دفاع 
ــكنى اى، مرزشكنى اى  بماند. در مقابلش هرگونه مخالفتى، معارضه اى، قانون ش
ــت نيست. هيچ جاى دنيا  ــان ندهد. اين درس انجام بگيرد، بايد عكس العمل نش

هم چنين نيست.» 

  اعتماد به مسئولين، نافى رسيدگى به شكايات و شبهات نيست: «من به مقام 
مسئولى كه مى شناسم و قاعده ى كار او را مى دانم، اعتماد مى كنم. در اين نوبت 
هم همين جور است. من اعتماد مى كنم، اما اين اعتماد من موجب نمى شود كه 
ــبهه اى در ذهن كسانى هست، اين شبهه دنبال نشود و تعقيب  اگر چنان چه ش
نشود و بررسى نشود و حقيقت قضيه آشكار نشود. نه، شبهات را برطرف كنيد.»  

- جمهورى اسالمى اهل خيانت در آراء مردم نيست: «مردم اطمينان دارند. اما 
برخى از طرفداران نامزدها هم اطمينان داشته باشند كه جمهورى اسالمى اهل 
خيانت در آراء مردم نيست. ساز و كارهاى قانونى انتخابات در كشور ما اجازه ى 
ــت اندركار مسائل انتخابات هست و از  ــى كه دس تقلب نمى دهد. اين را هر كس
مسائل انتخابات آگاه است، تصديق مى كند. آن هم در حد يازده ميليون تفاوت! 
ــت، يك ميليون  ــت، پانصد هزار اس يك وقت اختالِف بين دو رأى، صد هزار اس
است، حاال ممكن است آدم بگويد يك جورى تقلب كردند، جا به كردند. اما يازده 

ميليون را چه جور مى شود تقلب كرد!» 

ــود: « اين كه چرا اينها  ــيدگى نمى ش ــت پرده فتنه رس   چرا به مجرمين پش
ــوند، چرا مجازات نمى شوند، چرا با اينها برخورد نمى شود، من  محاكمه نمى ش
ــايعه و  ــما عرض بكنم. در قضايايى به اين اهميت، با حدس و گمان و ش به ش
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ــود حركت كرد. ما اين انقالب و اين نظام عظيم را محصول  اين چيزها نمى ش
ــم جوانانى مى دانيم كه چه در  ــدت يك ملت بزرگ و فداكارى هاى عظي مجاه
ــد از آن تا امروز فداكارى  ــه در دوره ى دفاع مقدس، چه بع ــالب، چ دوره ى انق
كردند. مثل خود شماها، كه در صحنه هاى مختلف حضور داريد و گاهى كارهاى 
ــى انجام مى گيرد. نمى توانيم تداوم اين نظام را و حركت كلى اين نظام را  بزرگ
در سطحى كه تصميم گيرى كالن رهبرى در او الزم است، به حدس و گمان و 
اين چيزها مبتنى كنيم. اين را شما بدانيد، هيچ گونه اغماضى از جرم و جنايت 
وجود نخواهد داشت. منتها ما، يا من يا شما، فرق نمى كند، چه شما كه دانشجو 
ــتيد و زبانتان باز است و راحت حرف مى زنيد، چه من كه يك مجموعه اى  هس
ــال هاى متمادى كاركرد در ميدان را با خودم همراه دارم، در اين  از تجربه و س
ــتگاه قضا اين جور  جهت با هم فرقى نداريم. نمى توانيم حكم كنيم كه بايد دس
قضاوت كند. نه، دستگاه قضا بايد نگاه كند اگر داليلى براى مجرميت كسى، چه 
در زمينه ى سياسى، چه در زمينه ى اقتصادى، چه در زمينه ى مفاسد گوناگون 
پيدا كرد، بر طبق او حكم كند. اين شايعاتى كه شما شنيده ايد، بنده هم خيلى 
از اين شايعات را مى شنوم. ممكن است بسيارى از اين شايعات مطابق واقع هم 
باشد و انسان شواهد و قرائنى هم برايش داشته باشد، اما قرينه و شاهد متفرق 
ــى اثبات كند. به اين نكته توجه داشته باشيد. لذا  نمى تواند جرمى را عليه كس
ــت كه فرض كنيم يك مجرم قطعى پشت پرده اى وجود دارد كه  اين جور نيس

دستگاه بنا دارد از جرم او به يك دليلى بگذرد. اين يك نكته.

 نكته ى ديگرى در كنار اين هست: كارهايى كه نظام در سطح كالن با جنبه ى 
ــائل دارد، انجام مى دهد، بايستى بامالحظه ى همه ى  ــمولى كه بعضى از مس ش
ــود به مسائل نگاه كرد. فكر مى كنم اگر شما با  ــد. يك بعدى نمى ش جوانب باش
ــن مالحظات نگاه كنيد، آنچه كه تاكنون انجام گرفته و آنچه در آينده انجام  اي

خواهد گرفت، هر ذهن باانصافى را قانع خواهد كرد.»  

  چرا رهبرى علنى موضع گيرى نمى كند: «حاال يكى از سؤال ها اين بود كه چرا 
علنى موضع نمى گيريد؟ چون الزم نيست علنى موضع گرفتن. چه لزومى دارد؟ 
ــئول، شما خيال  ــبت به يك نقطه ى ضعف در يك مس علنى موضع گرفتن نس
مى كنيد كه چقدر كمك مى كند به حل آن مشكل؟ هيچى. گاهى اوقات هست 
ــان اگر يك چيزى را بدون علنى كردن دنبال عالجش باشد بهتر عالج  كه انس
خواهد شد تا اين كه يك چيزى را انسان جنجالى كند. بله، يك وقت هست كه 
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هيچ چاره اى جز علنى شدن نيست. آنجا بله، انسان علنى مى كند. ليكن اين جور 
نيست كه تصور بشود اگر چنانچه يك ايرادى، اشكالى در مجموعه ى مسئولين 
ــور وجود دارد و رهبرى با آنها مخالف است حتماً بايستى اين را در  اجرايى كش
بلندگوها بيان كند. نه، گاهى اوقات مصلحت قطعى در اين است كه انسان يك 

چيزى را علنى نكند.»  

ــرى مالحظه فتنه گران را مى كند: «گاهى هم از بنده گله مى كنند    چرا رهب
ــى مالحظه مى كند؟ من عرض مى كنم،  ــه چرا فالنى صبر مى كند؟ چرا فالن ك
در شرايطى كه دشمن با همه ى وجود، با همه ى امكاناِت خود درصدد طراحى 
ــروع كند، بايد مراقبت  ــت و مى خواهد يك بازى خطرناكى را ش ــك فتنه اس ي
ــاط و تدبير و در وقت  ــرد. خيلى بايد با احتي ــازى كمك نك ــرد او را در آن ب ك
ــئولى وجود دارند، قانون وجود  ــد. دستگاه هاى مس خودش با قاطعيت وارد ش
دارد. بر طبق قانون، بدون هيچ گونه تخطى از قانون، بايستى ُمّر قانون به صورت 
ــأن قانونى و سمت قانونى و وظيفه ى  قاطع انجام بگيرد. اما ورود افرادى كه ش
ــا را خراب مى كند. خداى متعال به ما  ــئوليت قانونى ندارند، قضاي قانونى و مس
ــَنآُن َقْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو أَْقَرُب  ــت: « َوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َش ــتور داده اس دس
ــد، يك عده اى خباثت به  ــمنى مى كنن لِلتَّْقَوى»(مائده:8). بله، يك عده اى دش
خرج مى دهند، يك عده اى از خباثت كنندگان پشتيبانى مى كنند. اينها هست، 
اما بايد مراقب بود. اگر بدون دقت، بدون حزم، انسان وارد برخى از قضايا بشود، 
بى گناهانى كه از آنها بيزار هم هستند، لگدمال مى شوند. اين نبايد اتفاق بيفتد. 
ــن بر حذر مى دارم جوان هاى عزيز را، فرزندان عزيز انقالبى خودم را از اين كه  م

يك حركتى را خودسرانه انجام بدهند. نه، همه چيز بر روال قانون.»  

  راهكارهاى عبور از  فتنه
معظم له عالوه بر دفاع از قانون، الزامات برون رفت از فتنه را براى افزايش بصيرت 

افكار عمومى و نخبگان نيز به اين شرح بيان كردند:
  جلوگيرى از بدعت هاى غيرقانونى: «بنده زير بار بدعت هاى غيرقانونى نخواهم 
ــد، در آينده هيچ انتخاباتى  ــته ش رفت. امروز اگر چهارچوب هاى قانونى شكس
ــت. باالخره در هر انتخاباتى بعضى برنده اند، بعضى  ديگر مصونيت نخواهد داش
ــتند. هيچ انتخاباتى ديگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونيت  برنده نيس
ــود، انجام بگيرد، كارهاى درست  پيدا نخواهد كرد. بنابراين همه چيز دنبال بش
ــبهه اى هست از راه هاى قانونى پيگيرى بشود. قانون  بر طبق قانون. اگر واقعاً ش
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ــكالى در قانون نيست. همان طور كه حق  ــت و هيچ اش در اين زمينه كامل اس
ــد، حق دادند كه  ــكايت كنن ــد كه نامزدها نظارت كنند، حق دادند كه ش دادن
بررسى بشود. بنده از شوراى محترم نگهبان خواستم كه اگر مواردى خواستند 
صندوق ها را بازشمارى بكنند با حضور نمايندگان خود نامزدها اين كار را بكنند. 
ــمرند، ثبت كنند، امضاء كنند. بنابراين، هيچ مشكلى  خودشان باشند آنجا بش
در اين جهت وجود ندارد. اين راجع به انتخابات و خطاب به شما مردم عزيز.»  

ــات: «در همين قضاياى جارى هم بنده ُمصر    عمل به قانون، تنها راه مناقش
بودم و هستم و خواهم بود بر اجراى قانون. يعنى يك قدم از قانون فراتر نخواهيم 
ــورمان، قانون جمهورى اسالمى. مطمئناً نه نظام، نه اين مردم  رفت. قانون كش
ــه ى مقابل قانون گرايى و انقياد  ــه هيچ قيمتى زير بار زور نخواهند رفت. نقط ب
ــت. اين هم دوستان حتماً مى دانند و بدانند اگر  در مقابل قانون، ديكتاتورى اس
ــد كه در زمينه ى روحِى همه ى ما يك ميل به ديكتاتورى وجود دارد.  نمى دانن
اين را بايد سركوب كنيد. همين طور كه عرض كرديم، اين فيِل مسِت درون را با 
چكش قانون و دين و تعبد دائماً سر به راه نگه داريم. اگر خود ما عالج نكنيم، 
ــد. اگر انقياد به قانون نبود، روح ديكتاتورى يواش  ــكل خواهد ش عالجش مش

يواش بروز خواهد كرد. در جوامع، ديكتاتورى همين جور به وجود مى آيد.»  

ــل قضايا معيار قانونى وجود دارد. اگر قانون  ــن جا هم براى حل و فص «در همي
حاكم نشد آن چيزى كه از بى قانونى بر سِر همه خواهد آمد بسيار تلخ تر است از 

آنچه كه اجراى قانون ممكن است در كام بعضى تلخى به وجود بياورد.» 

ــى: «در زندگى پيچيده ى اجتماعى امروز، بدون بصيرت  - اهميت بصيرت افزاي
ــود حركت كرد. جوان ها بايد فكر كنند، بينديشند، بصيرت خودشان را  نمى ش
افزايش بدهند. معلمان روحانى، متعهدان موجود در جامعه ى ما از اهل سواد و 
فرهنگ، از دانشگاهى و حوزوى، بايد به مسئله ى بصيرت اهميت بدهند. بصيرت 
ــناخت دشمن، بصيرت در شناخت  ــيله، بصيرت در ش در هدف، بصيرت در وس
ــتن اين  ــناخت راه هاى جلوگيرى از اين موانع و برداش موانع راه، بصيرت در ش
موانع. اين بصيرت ها الزم است. وقتى بصيرت بود، آن وقت شما مى دانيد با ِكى 

طرفيد، ابزار الزم را با خودتان برمى داريد.» 

« جوانان عزيز! هر چه مى توانيد در افزايش بصيرت خود، در عمق بخشيدن به 
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بصيرت خود، تالش كنيد و نگذاريد، نگذاريد دشمنان از بى بصيرتى ما استفاده 
ــكل باطل و باطل در  ــكل دوست جلوه كند، حقيقت به ش ــمن به ش كنند. دش
ــراه بكنند، باطل را به  ــانى كه مردم را مى خواهند گم ــاس حقيقت... آن كس لب
صورت خالص نمى آورند. باطل و حق را آميخته مى كنند، ممزوج مى كنند، آن 
وقت نتيجه اين مى شود كه «فهنالك يستولى الّشيطان على اوليائه». حق، براى 
طرفداران حق هم مشتبه مى شود. اين است كه بصيرت مى شود اولين وظيفه ى 

ما. نگذاريم حق و باطل مشتبه بشود.»  

  ضرورت مرزبندى با دشمن در زمان فتنه: «حاال در مقابل يك چنين پديده اى، 
عالج چيست؟ عقل سالم حكم مى كند و شرع هم همين را قاطعاً بيان مى كند: 
ــت از صراحت در تبيين حق، صراحت در بيان حق. وقتى شما  عالج عبارت اس
مى بينيد يك حركتى به بهانه ى انتخابات شروع مى شود، بعد يك عامل دشمنى 
در اين فضاى غبارآلوده وارد ميدان شد، وقتى مى بينيد عامل دشمن، كه حرف 
ــدان، اينجا بايد خط را  ــت، آمد توى مي ــعار او حاكى از مافى الضمير اوس او، ش
مشخص كنيد، اينجا بايد مرز را روشن كنيد. همه وظيفه دارند. بيشتر از همه 
خواص و در ميان خواص بيشتر از همه، آن كسانى كه مستمعين بيشترى دارند، 
ــترى دارند. اين وظيفه است ديگر. مرزها روشن بشود و معلوم  شنوندگان بيش
بشود كه كى، چى مى گويد. اين جور نباشد كه باطل، خودش را در البه الى گرد 
و غباِر برخاسته ى در ميدان مخفى كند، ضربه بزند و جبهه ى حق نداند از كجا 
دارد ضربه مى خورد. اين است كه حرف دو پهلو زدن از خواص، مطلوب نيست. 
خواص بايد حرف را روشن بزنند و مطلب را واضح بيان كنند. اين مخصوص يك 
ــى خاص هم نيست. در داخل نظام اسالمى، همه ى گرايش هايى  گرايش سياس
ــخص كنند كه باالخره  كه در مجموعه ى نظام قرار دارند، اينها بايد صريح مش
آن حمايتى كه مستكبرين عالم مى كنند مورد قبول است يا مورد قبول نيست. 
ــران استكبار، سران ظلم، اشغالگران كشورهاى اسالمى، ُكشندگان  وقتى كه س
ــطين و در عراق و افغانستان و خيلى جاهاى ديگر،  ــان هاى مظلوم در فلس انس
مى آيند وارد ميدان مى شوند، حرف مى زنند، موضع مى گيرند، خوب بايد معلوم 
ــود اين كسى كه در نظام جمهورى اسالمى است در مقابل اين چه موضعى  بش
ــت تبّرى بجويد، بگويد من دشمن شمايم؟ من مخالف شمايم؟  دارد. حاضر اس
وقتى در داخل محيط فتنه، كسانى با زبان شان صريحاً اسالم و شعارهاى نظام 
ــالمى را نفى مى كنند، با عمل شان هم جمهوريت و يك انتخابات  جمهورى اس
را زير سؤال مى برند، وقتى اين پديده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص اين 
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ــت كه مرزشان را مشخص كنند، موضعشان را مشخص كنند. دوپهلو حرف  اس
ــت. اين كمك به رفع فتنه نيست، اين  زدن كمك كردن به غبارآلودگى فضاس
ــازى، دشمِن دشمن است. مانع دشمن  ــازى نيست. شفاف س كمك به شفاف س
ــمن است. اين خودش شد يك شاخص. اين يك  است. غبارآلودگى كمك دش
ــازى كمك مى كند و كى به غبارآلودگى كمك  ــاخص است: كى به شفاف س ش

مى كند. همه اين را در نظر بگيرند، اين را معيار قرار بدهند.»  

  در فتنه همه بايستى روشنگرى كنند: «گاهى سكوت كردن، كنار كشيدن، 
حرف نزدن، خودش كمك به فتنه است. در فتنه همه بايستى روشنگرى كنند. 
همه بايستى بصيرت داشته باشند. يكى از كارهاى مهم نخبگان و خواص، تبيين 

است. حقائق را بدون تعصب روشن كنند.» 
 

  توصيه به نخبگان
ــه مقام معظم رهبرى خواص و نخبگان نقش تعيين كنندگى دارند و  در انديش
سرنوشت تاريخ را رقم مى زنند. علت اصلى انحراف جامعه اسالمى مدت كوتاهى 
بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص) از ديدگاه مقام معظم رهبرى، دنياگرايى خواص 
ــان اين تحليل را در سال 74 و به مناسبت هاى مختلف بيان كردند تا  بود. ايش
نخبگان و خواص جامعه نسبت به وظيفه ى خود هوشيار باشند. در اين فتنه ى 
ــدارهاى مهم خود قرار  ــر هم، معظم له نخبگان را در كانون توصيه ها و هش اخي

دادند تا از كانال آنها قضايا حل شود:

ــمن انواع و اقسام كار را مى كند،  ــمنان: «دش   خواص نقطه هدف تهاجم دش
ــه گمان من، هدف و آماج  ــام فعاليت را مى كند، عمده، هم امروز ب ــواع و اقس ان
توطئه هاى دشمن، خواص است. آماج دشمن خواص است. مى نشينند طراحى 
ــانند.  ــد تا ذهن خواص را عوض كنند. براى اين كه بتوانند مردم را بكش مى كنن

چون خواص تأثير مى گذارند و در عموم مردم نفوذ كلمه دارند.» 

  نخبگان مراقب رفتارهايشان باشند: «نخبگان بدانند هر حرفى، هر اقدامى، هر 
ــير خالف ملت است. همه ى  تحليلى كه به آنها كمك بكند، اين حركت در مس
ما خيلى بايد مراقب باشيم. خيلى بايد مراقب باشيم. مراقب حرف زدن، مراقب 
موضع گيرى كردن، مراقب گفتن ها، مراقب نگفتن ها. يك چيزهايى را بايد گفت، 
ــل نكرده ايم. يك چيزهايى را بايد بر زبان نياورد،  ــر نگفتيم به آن وظيفه عم اگ
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ــه ى  ــر جلس بايد نگفت، اگر گفتيم، برخالف وظيفه عمل كرده ايم. نخبگان س
امتحانند، امتحان عظيمى است. در اين امتحان، مردود شدن، رفوزه شدن، فقط 
اين نيست كه ما يك سال عقب بيفتيم، سقوط است. اگر بخواهيم به اين معنا 
دچار نشويم راهش اين است كه ِخَرد را، كه انسان را به عبوديت دعوت مى كند، 

معيار و مالك قرار بدهيم. شاخص قرار بدهيم.» 

ــت. آنچه كه  ــرت نخبگان در حوادث اخير: «بايد بصيرت داش ــت بصي    اهمي
ــى و گروه هاى سياسى انتظار دارد،  ــان از نخبگان جامعه و جريانات سياس انس
ــمن، با بصيرت مواجه بشوند، با  ــت كه با اين حوادث، با اين خطوط دش اين اس
بصيرت. اگر بصيرت وجود داشت و عزم مقابله وجود داشت خيلى از رفتارهاى 
ما ممكن است تغيير پيدا بكند. آن وقت وضعيت بهتر خواهد بود. بعضى از كارها 

از روى بى بصيرتى است.» 

ــى از كارهاى مهم نخبگان  ــنگرى خواص: «يك ــه خطير تببين و روش   وظيف
ــن كنند. نقش نخبگان و  ــت. حقائق را بدون تعصب روش ــواص، تبيين اس و خ
خواص هم اين است كه اين بصيرت را نه فقط در خودشان، در ديگران به وجود 

بياورند» 

   تجربيات انتخابات
از ديدگاه مقام معظم رهبرى «تجربه هايى هم اين انتخابات داشت. يك تجربه 
براى ملت ما و مسئوالن ما بود كه من اصرار دارم بر اين كه اين تجربه را همه مان 
جدى بگيريم، هم مسئوالن جدى بگيرند، هم آحاد مردم جدى بگيرند.» كسب 
ــر از محورهاى مديريتى مقام  ــخ و عبرت گرفتن از آن يكى ديگ ــه از تاري تجرب

معظم رهبرى بوده و هست:

ــه  ــت كه باور كنيم كه هميش ــمن همواره در كمين: «آن تجربه اين اس   دش
امكان ضربه زدن از سوى دشمنان انقالب و دشمنان ايران اسالمى هست، حّتى 

در بهترين شرايط. هميشه كمين دشمن را در نظر داشته باشيم.» 

  عدم غفلت از دشمن: «اگر تو خوابت برد، بايد بدانى كه دشمن ممكن است 
بيدار باشد.»
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   اهميت بصيرت: «اگر بصيرت نداشته باشيم، اگر فراموش كنيم كه دشمنانى 
در كمين انقالبند، ضربه خواهيم خورد. اين براى ما تجربه شد.» 

ــما  ــالمى را نمى توان از بين برد: «برادران عزيز! خواهران عزيز! ش    انقالب اس
بدانيد و مى دانيد كه انقالب اسالمى يك حقيقت است، برخاسته ى از يك سنت 
ــود از بين برد، اين را نمى شود متزلزل كرد. تا وقتى  ــت. اين را نمى ش الهى اس
كه آحاد مردم ايمان دارند، عالقه دارند، عشق دارند، اقدام مى كنند، بدانند اگر 
ــت به اين  ــت بدهند، نخواهند توانس ــت به دس همه ى قدرت هاى عالم هم دس

انقالب و به اين نظام و به اين ملت صدمه اى وارد كنند.»

ــدن انقالب اسالمى: «حوادث بعد از انتخابات را كه عده اى از روى    آبديده ش
نادانى و محاسبه ى غلط ايجاد كردند، دشمن بهانه كرد، شايد بتواند جمهورى 
اسالمى را تضعيف كند. اما به عكس شد، همين حوادث موجب قدرت جمهورى 
ــى مى خواست با استدالل به مردم  ــالمى شد. اگر تا قبل از اين حوادث كس اس
اثبات كند كه دشمن در كمين است بعد از اين حوادث مردم به چشم خودشان 
ــمن در كمين است. و ملت ايران اين جورى است، وقتى كه ديد  ديدند كه دش

دشمن در كمين است، معطل نمى كند. مى آيد توى ميدان.» 
 

  دسـتاورد موفقيت آميز مديريت مقام معظم رهبرى: حماسـه 
حضور ملت در عرصه ى دفاع از انقالب اسالمى

اما با هدايت ها و تالش هاى ويژه ى مقام معظم رهبرى و اطاعت نيروهاى واليى 
در اين عرصه از ايشان، فتنه هايى كه در ابتدا كام شيرين ملت از انتخابات را تلخ 
ــيرينى مضاعفى براى ملت و دل سوزان نظام اسالمى  نمود، در پايان بار ديگر ش
ــتوانه ى مردمى نظام اسالمى را مستحكم تر نمود. دشمن  به ارمغان آورد كه پش
به همراه فتنه گران داخلى اميدوار بود با اين بلواها وجهه و جايگاه مردمى نظام 
اسالمى را تضعيف كند تا ضربات بعدى را وارد كند، اما با هدايت ها، رهنمودها، 
تالش هاى عملِى مديريتى مقام عظماى واليت، كه تداعى كننده ويژگى هاى ناب 
مديريت اسالمى است، اين فتنه ها به حمايت گسترده تر و البته هوشيارانه تر مردم 
از نظام اسالمى انجاميد. دشمن و فتنه گران داخلى با مشاهده اين حضور مردمى 
در روز 9 دى و 22 بهمن پى به پوچى طرح ها و اقدامات خود برده و خود را ناكام 
ديدند. اين كه راهكارهاى مضحكى همچون استفاده از چهارشنبه سورى را تجويز 
مى كنند، نمايان كننده ماهيت آنارشيستى، بى برنامگى و سردرگمى آنها است.
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ــكل آمده  ــه مردمى در بيانات مقام معظم رهبرى به اين ش اهميت اين حماس
است:

ــيد كه روز نهم دى  ــه ى بزرگ ملت ايران در نهم دى: «مطمئن باش   حماس
امسال هم در تاريخ ماند. اين هم يك روز متمايزى شد. شايد به يك معنا بشود 
ــرايط كنونى، كه شرايط غبارآلودگى فضاست، اين حركت مردم  گفت كه در ش
ــت. كار بزرگى بود. هرچه انسان در اطراف اين قضايا فكر  اهميت مضاعفى داش
ــت خداى متعال را، دست قدرت را، روح واليت را، روح حسين بن  مى كند دس
ــالم) را مى بيند. اين كارها كارهايى نيست كه با اراده ى امثال ما  على (عليه الّس
ــت، اين دست قدرت الهى است. همان طور كه امام  انجام بگيرد. اين كار خداس
در يك موقعيت حساسى، كه من بارها اين را نقل كرده ام، به بنده فرمودند: «من 
در تمام اين مدت، دست قدرت الهى را در پشت اين قضايا ديدم.» درست ديد 

آن مرد نافِذ با بصيرت، آن مرد خدا.»  

ــور بحمداهللا  ــئولين كش ــئولين تمام كرد: «مس   نهم دى ماه حجت را بر مس
ــت، مى بينند، مى بينند مردم در چه جهتى دارند حركت  چشم شان هم باز اس
ــت. حركت عظيم روز چهارشنبه ى نهم  ــده اس مى كنند. حجت بر همه تمام ش
ــئولين قوه ى  ــئولين قوه ى مجريه، مس دى ماه حجت را بر همه تمام كرد. مس
ــئولين قوه ى قضائيه، دستگاه هاى گوناگون، همه مى دانند كه مردم  مقننه، مس
ــتگاه ها بايد وظايف شان را انجام بدهند. هم  در صحنه اند و چه مى خواهند. دس
وظايف شان در مقابل آدم مفسد و اغتشاش گر و ضدانقالب و ضد امنيت و اينها، 

هم وظايف شان در زمينه ى اداره ى كشور.» 

ــان داد كه مردم كجايند: «يك عده هم در داخل،    راهپيمايى 22 بهمن نش
ــمنى،  ــى از روى غفلت، بعضى از روى بى عقلى، بعضى از روى عناد و دش بعض
ــالمى، عليه اين حركت كلى نظام حرف زدند. هى  هى عليه نظام جمهورى اس
ــت و دوى بهمن نشان داد كه  گفتند: مردم، مردم، مردم! خوب، اين مردم. بيس
مردم كجايند، چه مى خواهند، چه ميگويند. غّره شدند به توّهم هايى كه به آنها 
ــان را به نادانى زدند كه مردم از انقالب دست  ــد. خيال كردند يا خودش القاء ش
شستند، مردم از امام دست شستند. روز بيست و دوى بهمن، آگاهى و بصيرت 
ــد، پاسخ  ــامل حال مردم ش مردم، همت مردم، ايمان مردم و توفيق الهى كه ش

كوبنده اى به آنها داد.»  
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ــمنان نظام با تجربه ى فتنه ى 88 كه با بصيرت  ــه هاى دش ــت دسيس   اميد اس
ــتگاه هاى امنيتى،  ــمندى دس ــد و با هوش مثال زدنى ملت ايران نقش بر آب ش
رسانه ها و دستگاه هاى برگزاركننده و ناظران انتخابات ديگر مجالى براى ظهور 

و بروز در انتخابات يازدهم رياست جمهورى پيدا نكند.
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مقاله ی ششم

   نگاهی آماری 

به ۱۰ دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران

انتخابات در نظام جمهورى اسالمى يكى از مؤلفه هاى اصلى مشاركت همگانى 
توأم با احساس مسئوليت مردم در اداره كشور است.

ــاليان گذشته، تلفيقى از ديندارى و  ــالمى در طول س افتخار نظام جمهورى اس
مردم ساالرى به روش جمهورى اسالمى است. مردم ايران بعد از پيروزى انقالب 
ــال يك بار در انتخابات شركت مى كنند. مطلب  ــالمى، به  طور متوسط هر س اس
ــت جمهورى  ــته ى انتخابات رياس زير نگاهى كوتاه و آمارى به 10 دوره ى گذش
دارد و سپس رويكردى تحليلى به انتخابات هاى برگزار شده ى رياست جمهورى 

خواهيم داشت.

اولين دوره ى انتخابات رياست جمهورى، 1358
در اولين دوره ى انتخابات رياست جمهورى در كشور كه در تاريخ 5/11/1358 

برگزار شد تعداد 107 نامزد به رقابت پرداختند.
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بر اساس آمار، بيش از 20 ميليون نفر واجد شرايط رأى دادن بودند كه حدود 68 
درصد (14 ميليون و 152 هزار و نفر) آنها شركت كردند. در اولين دوره ى 877  
ــن بنى صدر به عنوان اولين رييس جمهور  ــت جمهورى، ابوالحس انتخابات رياس
ــد. يك سال و شش ماه پس از عزل بنى صدر، دومين انتخابات  ايران انتخاب ش

رياست جمهورى برگزار شد.
دومين دوره ى انتخابات رياست جمهورى، 1360

ــخ 2/5/1360 يعنى پس از  ــت جمهورى در تاري انتخابات دومين دوره ى رياس
گذشت يك سال از آغاز جنگ تحميلى برگزار شد.

ــالمى، تأييد  ــوراى اس ــورخ 13/4/1360 مصوب مجلس ش ــاس قانون م بر اس
ــت جمهورى به عهده ى شوراى نگهبان گذاشته شد.  صالحيت داوطلبان رياس
ــوى شوراى نگهبان  ــدند كه صالحيت 4 نفر از س اين دوره 71 نفر داوطلب ش

تأييد شد.
در اين انتخابات بيش از 22 ميليون نفر واجد شرايط شركت در انتخابات بودند 

كه از اين تعداد بيش از 14.5 ميليون نفر (64،24 درصد) شركت كردند.
چهار چهره ى شاخصى كه در اين رقابت شركت كردند عبارت بودند از: سيد اكبر 
ــيبانى (پزشك)، حبيب اهللا عسگراوالدى  پرورش(نماينده ى مجلس)، عباس ش
مسلمان(نماينده ى مجلس) و منتخب اين دوره، محمدعلى رجايى كه با كسب 

90 درصد آراء دومين رييس جمهور ايران شد.
ــال 1360 بالفاصله مقدمات  ــهريور س ــهيد رجايى در 8 ش ــهادت ش پس از ش

برگزارى انتخابات سومين دوره ى رياست جمهورى فراهم شد.

سومين دوره ى انتخابات رياست جمهورى، 1360
سومين دوره ى انتخابات رياست جمهورى در تاريخ 10/7/1360برگزار شد. در 
اين انتخابات بيش از 22 ميليون و 400 هزار نفر واجد شرايط بودند كه از اين 
تعداد 16 ميليون و 800 هزار نفر (74.26 درصد) شركت كردند. در اين دوره 46 
نفر داوطلب شدند كه پس از بررسى شوراى نگهبان صالحيت 4 نفر تأييد شد.

اين افراد عبارت بودند از على اكبر پرورش (نماينده ى مجلس)، سيد رضا زواره اى 
(معاون وزارت كشور)، حسن غفورى فرد و حضرت آيت اهللا خامنه اى (نماينده ى 
ــوراى انقالب و معاون وزارت دفاع) كه با 95 درصد آراء به رياست جمهورى  ش
ــط  ــد. حكم تنفيذ حضرت آيت اهللا خامنه اى در تاريخ 17/7/60 توس انتخاب ش

امام (ره) صادر شد.
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چهارمين دوره ى انتخابات رياست جمهورى، 1364
ــت جمهورى در تاريخ 25/5/1364 در سراسر  انتخابات چهارمين دوره ى رياس
ــوراى نگهبان  ــدند كه ش ــد. در اين دوره 50 نفر داوطلب ش ــور برگزار ش كش

صالحيت 3 نفر را تأييد كرد.
ــرايط بودند كه از اين  در اين انتخابات 25 ميليون133هزار و802 نفر واجد ش

تعداد 14ميليون و 238هزار و587 نفر (54.78 درصد) شركت كردند.
ــه اى با 12ميليون و 205هزار رأى  ــاى اين دوره، حضرت آيت اهللا خامن  نامزده
ــزار و 113 رأى  ــلمان با 278ه ــگراوالدى مس (85 درصد آراء)، حبيب اهللا عس
(1.95 درصد) و محمود كاشانى با يك ميليون و 402 هزار و 953 رأى (9.85 
درصد) بودند كه آيت اهللا خامنه اى براى بار دوم با رأى قاطع مردم انتخاب شد.

پنجمين دوره ى انتخابات رياست جمهورى، 1368
پنجمين دوره انتخابات رياست جمهورى پس از ارتحال جانگداز رهبر انقالب در 

تاريخ 6/5/1368 برگزار شد.
ــت  ــال بايد در پس درحالى كه چهارمين رييس جمهورى عمًال تا 17 مهر آن س
رياست جمهورى انجام وظيفه مى كرد، اما به علت ارتحال رهبر انقالب در تاريخ 
ــالمى،  14/4/1368 و انتخاب رييس جمهور وقت به رهبرى نظام جمهورى اس
ــات روز جمعه 6 مردادماه برگزار و اين دوره يك ماه و نيم زودتر از موعد  انتخاب

مقرر انجام شد.
ــركت در  ــرايط ش ــات 30 ميليون 139هزار و598 نفر واجد ش ــن انتخاب در اي
ــون 452 هزار و677 نفر(54.59  ــات بودند كه از اين تعداد نفر 16 ميلي انتخاب

درصد) شركت كردند.
در اين دوره، 79 نفر داوطلب شدند و دو نفر تأييد صالحيت شدند كه از ميان 
آنها اكبر هاشمى رفسنجانى(رئيس مجلس شوراى اسالمى) با 15ميليون550 
ــيبانى  ــد و تعداد آراى عباس ش هزار و 528 رأى (94 درصد) رييس جمهور ش

(نماينده ى مجلس) برابر با 635 هزار و 165 (3.86 درصد) بود.

ششمين دوره ى انتخابات رياست جمهورى، 1372
انتخابات ششمين دوره ى رياست جمهورى در تاريخ 21/3/1372 برگزار شد. در 
اين انتخابات 33 ميليون 156هزار و 55 نفر واجد شرايِط شركت در انتخابات بودند 
كه از اين تعداد 16ميليون و796 هزار و787 نفر(50.66 درصد) شركت كردند.
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ــوراى نگهبان از ميان 128 نفرى كه ثبت نام كرده بودند 4 نفر را تأييد كرد  ش
ــالت) با 4  ــردبير اقتصادى روزنامه ى رس ــه آراء آنها عبارتند: احمد توكلى(س ك
ــبى (رئيس دانشگاه  ميليون 26 هزار و 879 رأى (23.97درصد)، عبداهللا جاس
ــالمى) با يك ميليون و 498 هزار و 480 رأى (8.92 درصد)، رجبعلى  آزاد اس
ــزار و 655 رأى (2.31  ــازمان صنايع دفاع) با 387 ه ــرى (مجرى طرح س طاه
ــنجانى با 10ميليون و 566 هزار و 499 رأى (63  ــمى رفس درصد) و اكبر هاش

درصد).
ــنجانى براى بار دوم به عنوان رييس جمهورى  ــمى رفس در اين دوره اكبر هاش

اسالمى ايران انتخاب شد.

هفتمين دوره ى انتخابات رياست جمهورى، 1376
انتخابات هفتمين دوره ى رياست جمهورى در تاريخ 2/3/1376 برگزار شد. در 
ــركت در انتخابات  ــرايط ش اين دوره 36 ميليون 466 هزار و 487 نفر واجد ش
ــزار و 745 نفر (79.92 درصد) در  ــه از اين تعداد 29 ميليون 145 ه ــد ك بودن

انتخابات شركت كردند.
ــدند كه از اين تعداد 4 نفر توسط شوراى  در اين انتخابات 238 نفر داوطلب ش

نگهبان تأييد صالحيت شدند.
ــزار و 784 رأى (69 درصد)،  ــون 138 ه ــا 20 ميلي ــى ب ــد خاتم ــيد محم س
حجت االسالم على اكبر ناطق نورى با 7 ميليون و 248 هزار و 317 رأى، محمد 
ــهرى با 744 هزار و 205 رأى، سيد رضا زواره اى با 772 هزار و  محمدى رى ش
ــالم سيد محمد خاتمى در روز 12/5/1376  707 رأى. حكم تنفيذ حجت االس
ــوى مقام معظم رهبرى صادر و وى به عنوان پنجمين رييس جمهور ايران  از س

معرفى شد.

هشتمين دوره ى انتخابات رياست جمهورى، 1380
انتخابات هشتمين دوره ى رياست جمهورى در تاريخ 18/3/1380 برگزار شد. در 
اين دوره 42 ميليون 170 هزار و 230 نفر واجد شرايط شركت در انتخابات بودند 
كه از اين تعداد 28 ميليون و 155 هزار و 969 نفر(67.77 درصد) شركت كردند.
ــوراى  ــط ش در اين انتخابات از ميان 817 داوطلب ثبت نام كننده، 10 نفر توس
نگهبان تأييد صالحيت شدند كه سيد محمد خاتمى براى بار دوم با 21 ميليون 
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و 659 هزار و 53 رأى (77 درصد) رييس جمهور شد.
ــيد محمد خاتمى در تاريخ 11/5/1380 توسط  ــالم س حكم تنفيذ حجت االس

مقام معظم رهبرى صادر شد.

نهمين دوره ى انتخابات رياست جمهورى، 1384
ــت جمهورى ايران در تاريخ 27/3/1384 برگزار  نهمين دوره ى انتخابات رياس
ــد و در  ــت جمهورى طى دو مرحله برگزار ش ــد. اين دوره از انتخابات رياس ش
ــمين رييس جمهور ايران انتخاب  جريان آن محمود احمدى نژاد به عنوان شش

شد.
نتايج انتخابات مرحله اول رياست جمهورى دوره ى نهم: اكبر هاشمى رفسنجانى 
با 6 ميليون و 160هزار رأى (21 درصد آراء) نفر اول، محمود احمدى نژاد با 5 
ميليون و 710 هزار رأى (19.5درصد آراء) نفر دوم ، مهدى كروبى با 5 ميليون 
ــاف با 4 ميليون و70 هزار  ــزار رأى (17.3 درصد آراء)، محمدباقر قاليب و70 ه
رأى (13.9درصد آراء)، مصطفى معين با 4 ميليون و50 هزار رأى (13.8درصد 
ــن مهر  ــى الريجانى با 1ميليون و 740 هزار رأى (5.9 درصد) و محس آراء)، عل
ــا يك ميليون و290 هزار رأى (4/4 درصد ) به ترتيب در رتبه بعدى  عليزاده ب
ــون و200 هزار رأى (4.2 درصد)  ــرار گرفتند. تعداد آراى باطله نيز يك ميلي ق

كل آراء بوده است. 
ــاس نتايج مرحله ى اول، هاشمى رفسنجانى و احمدى نژاد به مرحله دوم  بر اس
راه يافتند. در مرحله ى دوم انتخابات، محمود احمدى نژاد موفق شد اكثريت آراء 
را به خود اختصاص دهد و حكم تنفيذ وى از سوى مقام معظم رهبرى صادر و 

به عنوان رييس جمهور كشور برگزيده شد.

دهمين دوره ى انتخابات رياست جمهورى، 1388
دهمين دوره ى انتخابات رياست جمهورى ايران، در روز جمعه 22 خرداد 1388 
برگزار شد. بر اساس اعالم رسمى وزارت كشور، محمود احمدى نژاد، با بيش از 
ــبت به مير حسين  24 ميليون رأى، در اين انتخابات با اختالف رأى زيادى نس

موسوى، كه بيش از 13 ميليون رأى داشت، به پيروزى رسيد.
در اين دوره،  46 ميليون و 199 هزار و 977 نفر واجد شرايط رأى دادن بودند 

كه 85 درصد از واجدين شرايط در اين انتخابات شركت كردند.
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نتايج تحليل آمارى 10 دوره ى انتخابات رياست جمهورى
ــورى مى تواند تحليلى  ــت جمه ــارى10 دوره ى انتخابات رياس ــى آم      بررس
راهگشا و كارآمد در نظر به نوع و برخورد مردم در مشاركت در انتخابات رياست 

جمهورى و انتخاب باالترين مقام اجرايى كشور باشد.
  مشاركت در حدود 68 درصدى مردم در دور اول رياست جمهورى با توجه به 
ــى نامزدها به نوعى در چهارچوب حكومت جديد بودند و هركدام  اين كه تمام
ــت باالترين نهاد اجرايى كشور را  ــت آوردن كرسى رياس به نوعى دعوى به دس
داشتند، اولين نكته اى است كه در انتخاب دوره ى اول به چشم مى خورد. عالوه 
بر فضاى مسموم ايجاد شده توسط گروه هاى ضدانقالب كه در آن دوران هنوز 
اجازه ى فعاليت در صحنه سياسى را داشتند، رد شدن جالل الدين فارسى نامزد 
ــالمى و بسيارى از تشكل هاى ارزشى به بهانه ى  مورد تأييد حزب جمهورى اس
تشكيك در ايرانى االصل بودن نامبرده از جمله عوامل تنش زا در بستر اجتماعى 

مشاركت مردمى در بهمن ماه 1358 بود.
ــى     در دوره ى دوم اما على رغم اين كه انقالب نوپاى ايران به دنبال اتخاذ مش
مسلحانه و ترورهاى كور توسط منافقين و ديگر گروه هاى ضدانقالب، وارد يكى 
ــده بود اما با حضور 65 درصدى مردم و  از بحرانى ترين مقاطع تاريخى خود ش
ــرور 72 نفر از بهترين ياران  ــيزده ميليونى رجايى به دنبال ت رأى در حدود س
انقالب در هفتم تيرماه به نوعى واگويه اين احساس ملت بود كه شهيد رجايى به 
همراه يار ديرينه اش دكتر باهنر همان نمادهايى هستند كه مى توانند استقامت 
و ايستادگى هر چه باشكوه تر ايران و ايرانى را به تماشا بگذارند و رأى به ايشان 

به معناى نمايش همبستگى و مقاومت ملت انقالبى ايران است.
ــتر از يك ماه   اگرچه كينه توزى منافقين اجازه نداد كه طعم اين همدلى بيش
ــوم كه  در جان و ذائقه ملت ايران بماند، ولى حضور آيت اهللا خامنه اى در دور س
ــاركت 75 درصدى مردم و رأى  تنها يك ماه بعد از انتخابات دور دوم بود و مش
ــزار نفرى آيت اهللا خامنه اى كه چيزى در حدود 95 درصد كل  16.800.000 ه
ــان داد كه مردم به هر ُكنش مذبوحانه اى از آنچه و آن كه  آراى مأخوذه بود، نش

دشمن مى پنداشتند، واكنشى سترگ و حماسه وار نشان داده و مى دهند.
 اما دور چهارم، پنجم و ششم انتخابات رياست جمهورى هر كدام بنا بر داليل 
ــى، اجتماعى و اقتصادى با مشاركت نسبى مردم رو به رو شد كه  متعدد سياس
ــت. اول اين كه دور چهارم  ــه در تبيين آن ذكر چند نكته حائز اهميت اس البت
انتخابات مصادف با دومين دور رياست جمهورى حضرت آيت اهللا خامنه اى بود و 
براى مردم مسلم بود كه ايشان كماكان منتخب ملتى خواهد بود كه در شرايط 
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ــاره ى ادامه جنگ و  ــت و تنش هايى كه درب ــگ و تحريم هاى اقتصادى اس جن
پذيرش قطعنامه در جامعه جريان دارد ايجاب مى كند كه سكان دار امور كشور 
ــد و در زمان دور دوم  ــد، به همين دليل آن گونه كه در دوره هاى بع ــر نياب تغيي
ــود به طور كل انتخابات از مشاركتى  ــمى و خاتمى مالحظه مى ش انتخاب هاش

پايين تر در مقايسه با دور اول هر رييس جمهور برخوردار شده است.
اما دور پنجم كه همراه با پايان جنگ و ضرورت سازندگى كشور و پس از ارتحال 
امام خمينى(ره) و در اوائل رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه اى برگزار مى شود نيز 
براى مردم مسلم بود كه تنها هاشمى رفسنجانى فردى است كه از عهده ى اين 

مهم بر مى آيد لذا رقيبى براى وى متصور نبود.
ــات دومين دور هر  ــش گفته در انتخاب ــرايط پي ــم نيز به دليل ش در دور شش
ــاركت ديده نمى شود، گرچه رأى آقاى  ــى در ميزان مش رييس جمهورى افزايش
هاشمى به علت نخستين رقابت جدى در طول ادوار انتخابات رياست جمهورى 
به نسبت افت مى كند و رقيب ايشان آقاى توكلى در مقايسه با رقباى ساير ادوار 

رأى قابل توجهى مى آورد.
اما دور هفتم يكى از كم نظيرتر ين مشاركت هاى مردم بود. در اين دوره شعارها 
و محورهاى فكرى جديدى كه آقاى خاتمى مطرح كرد و وعده هايى كه در مورد 
تغيير فضاى سياسى و فرهنگِى موجود داد، مردم را به سوى اين شعارهاى جديد 
جذب نمود. اين در حالى بود كه رقيب ايشان وعده حفظ وضع موجود دوره ى 
هاشمى با انجام برخى تغييرات را مى داد. ادامه ى اين شوق به تازگى، در مردم 
باعث شد كه حتى در تعاملى جدى، انتخابات مجلس ششم نيز در يد هم فكران 
ــان را داشت، درآيد. ــى و اعضاى حزبى خاص كه داعيه ى طرفداران ايش سياس

ــت جمهورى  ــاركت باالى مردم در انتخاب هفتم رياس با اين وجود تحليل مش
ــيارى را برانگيخته قابل توجه  ــز همان گونه كه تا به حال نقد و نظرهاى بس ني
ــت. اين كه برخالف تبليغ هاى ناروايى كه معاندين نظام و رسانه هاى غربى  اس
در دوره ى پيش از انتخاب هفتم داشتند، رأى گيرى يك انتصاب نانوشته از باال 
نبود و تفكرى كه در جامعه وجود داشت باعث شد تا مشاركت باالى مردمى در 
اين انتخابات صورت بگيرد و اصوالً مشاركت باالى مردم در همين راستا صورت 
ــتند كه قدرت انتخاب خود را به رخ بكشند اما در دوره ى  گرفت و مردم خواس
ــاركت تا 66 درصد بوده ايم، انتخابات حضور 10  ــتم نيز كه شاهد اين مش هش
نامزد رياست جمهورى را تجربه كرد و شايد يكى از عللى كه حضور مردم را در 
انتخاب هشتم به نسبت انتخاِب هفتم شان كمرنگ تر كرده همان تكثر نامزدها و 

جدى نگرفتن رقابت آنها با آقاى خاتمى در ذهن مردم باشد.



87

ــت جمهورى در تاريخ 5/11/1358 در سراسر    دوره ى اول : انتخابات رياس
كشور برگزار گرديد. در اين انتخابات 124 نفر داوطلب شدند كه صالحيت هيچ 
ــد و تمامى اين افراد وارد ميدان رقابت شدند. جمعيت واجد شرايط  يك رد نش
ــود كه از اين تعداد مجموع  ــركت در اين انتخابات 20857391 نفر ب جهت ش
ــركت كنندگان 14،152،902  نفر يعنى 67.86 درصد از مردم مشاركت  آراء ش
نمودند. بر اساس ماده ى 5 اليحه ى قانونى انتخابات اولين رييس جمهورى ايران 
ــت داوطلبان رياست  ــور فهرس ــوراى انقالب: «وزارت كش مصوب 28/9/58 ش
جمهورى كه حائز شرايط تشخيص داده شد را جهت تأييد صالحيت به حضور 
رهبر انقالب تقديم مى نمايد». با اين وصف تأييد صالحيت نامزدهاى انتخابات 
اوليه رياست جمهورى به عهده حضرت امام خمينى (ره) بود و ايشان تمام 124 

نفر را تأييد و در نهايت 107 نفر در روز رأى گيرى به رقابت پرداختند.
ــن  ــركت نمودند عبارتند از: ابوالحس ــاخصى كه در اين رقابت ش چهره هاى ش
ــن  ــا 10،753،752 رأى (%75.7) و دكتر حس ــدر (وزير دارايى وقت) ب بنى ص
ــا 676،852  رأى (%4.78)، دكتر  ــوم و آموزش عالى وقت) ب ــى (وزير عل حبيب
ــرخ ايران با 161،90  رأى  ــت جمعيت شير خورشيد س ــامى، سرپرس كاظم س
(%0.64) از چهره هاى شاخص ديگر صادق خلخالى، مسعود رجوى، سيد احمد 

محسن (استاندار خوزستان) بودند.
ــور بنى صدر انتخاب گرديد كه پس از عزل وى توسط  اولين رييس جمهور كش
ــد، دومين انتخابات  ــش ماه بع ــال و ش ــس و حضرت امام (ره)، در يك س مجل

رياست جمهورى برگزار گرديد.

ــت جمهورى در تاريخ 2/5/60  ــات دومين دوره ى رياس   دوره ى دوم: انتخاب
ــال از آغاز جنگ تحميلى برگزار گرديد. بر اساس قانون  ــت يك س پس از گذش
مورخ 13/4/60 مصوب مجلس شوراى ملى (اسالمى) تأييد صالحيت داوطلبان 
ــد. در اين دوره 71 نفر  ــت جمهورى به عهده شوراى نگهبان گذاشته ش رياس
داوطلب شدند كه فقط صالحيت 4 نفر از سوى شوراى نگهبان تأييد گرديد. در 
اين انتخابات 22،439،930 نفر واجد شرايط شركت در اين انتخابات بوده اند كه 

از اين تعداد 14،573،803 نفر يعنى %64.24 مردم شركت كردند.
چهار چهره شاخصى كه در اين رقابت شركت نمودند عبارت بودند از: سيد اكبر 
ــيبانى (پزشك)  پرورش(نماينده مجلس) با 339،646 رأى (%2.67)، عباس ش
ــگراوالدى مسلمان(نماينده مجلس)  با 658،498 رأى (%4.53)، حبيب اهللا عس
ــى رجايى از ميان  ــه منتخب اين دوره محمدعل ــا 249457 رأى (%1.72) ك ب
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ــركت كننده (%64.24)، تعداد 12770050 رأى (%90)، را  14573803 نفر ش
ــت آورد كه حكم تنفيذ وى توسط رهبر فقيد انقالب صادر شد. داستان  به دس
ــتان مبارك  ــه بر دس ــلمين و بوس ــوع او در مقابل واليت امر مس تواضع و خش
ــتانى  ــت جمهورى داس حضرت امام خمينى(ره) در هنگام دريافت حكم رياس

ماندگار در تاريخ انقالب و نظام است.

  دوره ى سوم: پس از شهادت رييس جمهور شهيد رجايى در هشتم شهريور 
ــومين دوره ى رياست جمهورى  1360 بالفاصله مقدمات برگزارى انتخابات س
فراهم شد و اين انتخابات در تاريخ 10/7/1360 برگزار گرديد. در اين انتخابات 
22،439،930 نفر واجد شرايط شركت بودند كه از اين تعداد 16،846،715 نفر 
ــدند كه  ــركت نمودند. در اين دوره 46 نفر داوطلب ش يعنى معادل %74.26 ش
پس از بررسى شوراى نگهبان صالحيت 4 نفر تأييد شد. اين افراد عبارت بودند 
از على اكبر پرورش(نماينده مجلس) با 348294 رأى (%2.02)، حضرت آيت اهللا 
خامنه اى (نماينده ى شوراى انقالب و معاون وزارت دفاع) با 15،905،987 رأى 
(%95)، زواره اى (معاون وزارت كشور) با 59،058 رأى (%0.38) و دكتر غفورى 

فرد با 80545 رأى (0.48%).
ــاوجى  نكته حائز اهميت آن كه آقايان محمدرضا مهدوى كنى، على موحدى س
ــوراى نگهبان رد  ــط ش و دكتر واليتى از جمله داوطلبان بودند كه برخى توس
صالحيت شدند و برخى نيز وارد ميدان رقابت نشدند. منتخب اين دوره حضرت 
ــط رهبر  ــت اهللا خامنه اى بود كه حكم تنفيذ وى در تاريخ 17/7/1360 توس آي

فقيد انقالب صادر شد.

ــورى در تاريخ  ــت جمه   دوره ى چهـارم: انتخابات چهارمين دوره ى رياس
25/5/1364 در سراسر كشور برگزار شد. در اين انتخابات 50 نفر داوطلب شدند 
كه شوراى نگهبان صالحيت 3 نفر را تأييد نمود. در اين انتخابات 25،133،802 
ــر معادل 54.78%  ــه از اين تعداد 14،238،587 نف ــرايط بودند ك نفر واجد ش
ــد از: حضرت آيت اهللا  ــن دوره و آراى آنها عبارتن ــركت نمودند. نامزدهاى اي ش
ــلمان با 278،113  ــگر اوالدى مس خامنه اى با 12،205،012 رأى (%85)، عس

رأى (%1.95) و محمود كاشانى (استاد دانشگاه) 1،402،953 رأى (9.85%).

ــورى پس از ارتحال  ــت جمه   دوره ى پنجـم: انتخابات پنجمين دوره رياس
ــد. اين در حالى بود  ــداز رهبر فقيد انقالب در تاريخ 6/5/1368 برگزار ش جانگ
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ــت رياست  ــال بايد در پس كه چهارمين رييس جمهورى عمًال تا 17 مهر آن س
ــد انقالب در تاريخ  ــه نمايد اما به علت ارتحال رهبر فقي ــورى انجام وظيف جمه
ــالمى،  14/4/1368 و انتخاب رييس جمهور وقت به رهبرى نظام جمهورى اس
انتخابات روز جمعه ششم مردادماه برگزار گرديد و اين دوره يك ماه و نيم زودتر 
ــر انقالب و انتخابات  ــاز گرديد. در فاصله ى ارتحال رهبر كبي ــد مقرر آغ از موع
پنجمين دوره رياست جمهورى، امورات مربوط به رييس جمهورى توسط رهبر 
جديد انجام مى گرفت. در اين انتخابات 30،139،598 نفر واجد شرايط شركت 
بودند كه از اين تعداد 16،452،677 نفر شركت كردند يعنى %54.59 واجدين 

شرايط.
همچنين در پنجمين دوره، 79 نفر داوطلب شدند و دو نفر ايشان تأييد صالحيت 
ــنجانى (رئيس مجلس شوراى اسالمى) با  ــمى رفس ــدند كه عبارتند از: هاش ش
ــا 635،165 رأى  ــده ى مجلس) ب ــيبانى (نماين 15،550،528رأى (%94) و ش

.(3.86%)

ــخ  ــورى در تاري ــت جمه ــمين دوره رياس ــات شش   دوره ى ششـم: انتخاب
ــرايط  ــزار گرديد. در اين انتخابات 33،156،055 نفر واجد ش 21/3/1372 برگ
شركت بودند كه از اين تعداد 16،796،787 نفر معادل %50.66 شركت نمودند. 
ــوراى نگهبان از ميان 128 نفرى كه ثبت نام كرده بودند 4 نفر را تأييد نمود  ش
كه عبارتند از: توكلى (سردبير اقتصادى روزنامه ى رسالت) با 4،026،879 رأى 
(%23.97)، جاسبى (رئيس دانشگاه آزاد اسالمى) با 1،498،084 رأى (8.92%)، 
طاهرى (مجرى طرح سازمان صنايع دفاع) با 387،655 رأى (%2.31)، هاشمى 

رفسنجانى با 10،566،499 رأى (63%).

دوره ى هفتم: انتخابات هفتمين دوره ى رياست جمهورى در تاريخ 2/3/1376 
ــرايط شركت بودند كه از  برگزار گرديد. در اين دوره 36،466،487 نفر واجد ش
ــركت نمودند كه معادل %79.92 بود و در اين  اين تعداد 29،145،745 نفر ش
انتخابات 238 نفر داوطلب شدند كه از اين تعداد چهار نفر توسط شوراى نگهبان 
تأييد شدند. حجت االسالم خاتمى با 20،138،784 رأى (%69)، حجت االسالم 
ــهرى با 744،205 رأى، زواره اى  ناطق نورى با 7،248،317 رأى، محمد رى ش
ــالم خاتمى در 12/5/1376 از سوى  با 772،707 رأى. حكم تنفيذ حجت االس

مقام معظم رهبرى صادر شد.
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دوره ى هشتم: انتخابات هشتمين دوره رياست جمهورى در تاريخ 18/3/1380 
ــرايط شركت بودند كه از  برگزار گرديد. در اين دوره 42،170،230 نفر واجد ش
اين تعداد 28،155،969 نفر شركت نمودند كه معادل %67.77 ضريب مشاركت 
ــام كننده، تعداد 10  ــات از ميان 817 داوطلب ثبت ن ــردم بود. در اين انتخاب م
ــوراى نگهبان تأييد شدند كه سيد محمد خاتمى براى بار دوم با  ــط ش نفر توس
21،659،053 رأى (%77) رييس جمهور شد و پس از آن دكتر توكلى، شمخانى، 
غفورى فرد، فالحيان و جاسبى قرار گرفتند. حكم تنفيذ حجت االسالم خاتمى 

در تاريخ 11/5/1380 توسط مقام معظم رهبرى صادر شد.

ــان  ــت جمهورى دوره ى نهم نش   دوره ى نهم: نتايج انتخابات دوِر اول رياس
ــمى رفسنجانى با 6.16  ميليون نفر (21 درصد) نفر اول  مى دهد كه آقاى هاش
ــر (19.5 درصد ) نفر دوم بودند و پس  ــاى احمدى نژاد با 5.71 ميليون نف و آق
ــد)، قاليباف با 4.07  ــا 5.07 ميليون نفر (17.3درص ــان آقايان كروبى ب از ايش
ميليون نفر (13.9 درصد)، معين با 4.05 ميليون نفر (13.8 درصد)، الريجانى با 
1.74 ميليون نفر (5.9 درصد) و مهر عليزاده با 1.29 ميليون نفر (4/4 درصد) 
ــداد آراى باطله نيز 1.2 ميليون  ــب در رتبه هاى بعدى قرار گرفتند. تع به ترتي
ــت. در اين دوره از انتخابات پراكندگى آراء  ــادل 4.2 درصد كل آراء بوده اس مع
ــور از تنوع قابل توجهى برخوردار بود.  و محبوبيت نامزدها در نقاط مختلف كش
ــمى و احمدى نژاد به مرحله دوم راه  ــاس نتايج مرحله ى اول آقايان هاش بر اس
ــده، بيشترين ميزاِن پراكندگِى (واريانس)  يافتند. در بين داوطلبين نام برده ش
ــتانى به ترتيب آقايان احمدى نژاد ، كروبى و معين اختصاص دارد. رأى  رأى اس
ــمى و قاليباف تقريباً در سطح كشور يكنواخت است اما رأى آقايان  آقايان هاش

احمدى نژاد و كروبى داراى پراكندگى بااليى در سطح كشور بود.
در مرحله ى دوم انتخابات، آقاى احمدى نژاد موفق شدند اكثريت آراء را به خود 

اختصاص دهند و به عنوان نهمين رييس جمهور كشور برگزيده شوند.

آنچه در شهرستان ها گذشت
  شهرسـتان هاى كوچك: به طور متوسط در 200 شهرستان كوچك آقاى 
كروبى (22.2 درصد)، هاشمى (21.2 درصد)، معين (15.3 درصد)، احمدى نژاد 
ــب  (15 درصد) و قاليباف (14.4 درصد) به  ترتيب رتبه هاى اول تا پنجم را كس
ــتان هاى با اكثريت  ــط در شهرس ــد. آقايان كروبى و معين به طور متوس كرده ان
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ــتايى رأى باالترى در مقايسه با شهرستان هاى با اكثريت شهرى به دست  روس
آورده اند. اين نسبت براى آقايان هاشمى و قاليباف تفاوت قابل توجهى بين نقاط 
شهرى و روستايى در شهرستان هاى كوچك ندارد. ليكن براى آقاى احمدى نژاد 

آراى ايشان در نقاط شهرى به مراتب بيشتر از نقاط روستايى است.

  شهرستان هاى متوسط: در شهرستان هاى متوسط به طور ميانگين آقايان 
كروبى (22.7درصد)، هاشمى (21.5 درصد)، احمدى نژاد (16.2 درصد)، معين 
ــاى اول تا پنجم را  ــاف (15.5 درصد) به  ترتيب رتبه ه ــد) و قاليب (16.1 درص
ــى آراء در نقاط شهرى و روستايى نشان مى دهد كه  ــته اند. همچنين بررس داش
ــتايى رأى  ــتان هاى با اكثريت روس ــمى، معين و قاليباف در شهرس آقايان هاش
ــترى داشته اند در مورد آقاى كروبى با درصد بسيار كمى وضعيت در نقاط  بيش
ــتان هاى  ــت و در مورد آقاى احمدى نژاد همانند شهرس ــهرى بهتر بوده اس ش
ــود كه درصد آراى ايشان در نقاط شهرى به ميزان قابل  كوچك مالحظه مى ش

توجهى بيشتر از نقاط روستايى است.

  شهرسـتان هاى بزرگ: در شهرستان هاى بزرگ كشور آقايان احمدى نژاد 
ــاف (15.5درصد)، كروبى (13.8  ــمى (22.7 درصد)، قاليب (24.8 درصد)، هاش
ــده اند. در مورد  ــن (13.2 درصد) به ترتيب حائز اكثريت آراء ش ــد) و معي درص
آقايان هاشمى، قاليباف و معين، تفاوت قابل مالحظه اى در آراى نقاط شهرى و 
روستايى وجود ندارد. ليكن آقاى كروبى به طور قابل توجهى در نقاط روستايى 
ــرايط شهرستان هاى  ــت و آقاى احمدى نژاد مشابه ش ــترى اس داراى رأى بيش
ــهرى حائز آراى  ــزرگ نيز در نقاط ش ــتان هاى ب ــط در شهرس كوچك و متوس

بيشترى شده اند.

63  درصد آراء در دست احمدى نژاد
در مرحله ى دوم انتخابات 27.8 ميليون نفر به پاى صندوق هاى رأى رفتند كه 

در مقايسه با مرحله اول ميزان مشاركت به مقدار 5 درصد كاهش يافت.
ــب 63 درصد آراء شده و به رياست جمهورى  محمود احمدى نژاد موفق به كس
كشور برگزيده شد. بررسى آراء در مرحله دوم نشان مى دهد كه تفاوت چندانى 
ــب آراء توسط نامزدها در نقاط شهرى و روستايى و همچنين در  در ميزان كس
ــهرهاى كوچك، متوسط و بزرگ مطابق طبقه بندى انجام شده، مشابه آنچه  ش
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در مرحله ى اول انتخابات بود، وجود ندارد.
ــى بين 61 تا 68 درصد  ــط آراي ــام اين گروه ها احمدى نژاد به طور متوس در تم
كسب كرد و آراى هاشمى نيز بين 32 تا 39 درصد متغير بوده است. مالحظه 
ــاير نامزدها را به  ــد آراى س ــود كه احمدى نژاد در مرحله ى دوم موفق ش مى ش
سمت خود جذب كند و يكى از نكات قابل توجه در مرحله ى دوم اين است كه 
در بررسى آراى آقاى هاشمى و احمدى نژاد به تفكيك مناطق جغرافيايى كشور، 

تفاوت معنى دارى مالحظه مى شود.
 احمدى نژاد موفق به كسب اكثريت مطلق آراء به نسبت بهترى در مناطق غرب، 
جنوب و جنوب شرق كشور داشته است. به  عنوان مثال محمود احمدى نژاد در 
پنج استان اصفهان، قم، قزوين، سمنان و چهارمحال و بختيارى به طور متوسط 

حدود 74 درصد آراء را كسب كرد.

جمع بندى ده مرحله انتخابات رياست جمهورى 
ــاركت  ــت جمهورى در خرداد 88 از حيث مش   انتخابات دهمين دوره رياس
ــى در پاى صندوق هاى رأى با حدود 85 درصد اولين مقام را طول دوران  مردم
ــالمى و در بين 33 انتخابات برگزار شده ى پس از انقالب اسالمى  جمهورى اس
ــت. پس از آن همه پرسى جمهورى اسالمى قرار دارد كه ميزان مشاركت  داراس

84 درصد بود.

ــته (بنى صدر، رجايى، خامنه اى،    در ميان پنج رييس جمهورى منتخب گذش
هاشمى، خاتمى) در هشت دوره ى رياست جمهورى، حضرت آيت اهللا خامنه اى 

با %95.03 بيشترين درصد آراء را كسب نمود.

  هاشمى رفسنجانى در دومين دوره ى نامزدى خويش با %63 كم ترين ميزان 
درصد آراء را نسبت به ساير رؤساى جمهورى ايران كسب كرد.

ــاركت مردم در هشت انتخابات رياست جمهورى مربوط    كمترين ميزان مش
ــا %50.66 و باالترين  ــت جمهورى در 21 خرداد 72 ب ــمين دوره رياس به شش
ــت جمهورى در 22 خرداد 88 با 85  ــاركت مردمى در دهمين دوره رياس مش

درصد است.

ــت  ــده در اولين دوره رياس ــداد نامزدهاى تأييد صالحيت ش ــترين تع   بيش
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جمهورى با 107 نفر و كمترين نامزدها در پنجمين دوره با 2 نفر بوده است.

ــه دوره ى نهم و در حدود  ــراد داوطلب ثبت نام كننده، مربوط ب ــترين اف   بيش
ــت كه 921 نفر مرد و 89 نفر زن و كمترين افراد داوطلب با 46  1010 نفر اس

نفر مربوط به دوره ى سوم است.

  مجرى انتخابات در دوره هاى اول و دوم سرپرست وزارت كشور، حضرت آيت اهللا 
مهدوى كنى، در دوره ى سوم وزير كشور، سيد كمال الدين نيك روش، در دوره ى 
چهارم وزير كشور، حجت االسالم ناطق نورى، در دوره ى پنجم وزير كشور، محتشمى، 
در دوره ى ششم، وزير كشور عبداهللا نورى، در دوره ى هفتم بشارتى، در دوره هاى 
ــتم و نهم وزير كشور، موسوى الرى و در دوره ى دهم كامران دانشجو بود. هش

ــاركت مردم آمريكا در انتخابات رياست جمهورى همراه با  نگاهى به ميزان مش
آمار سال هاى 1824 تا 2008

 با بررسى آمار و ارقام موجود درباره ى ميزان مشاركت آمريكاييان در انتخابات 
رياست جمهورى مشخص مى شود، باالترين نرخ مشاركت 81.8 درصد مربوط به 
سال 1876 بوده و كمترين آن نيز با 48.9 درصد در سال 1924 به ثبت رسيده است.

ــت جمهورى آمريكا در سال 1788 برگزار  اگرچه اولين دوره ى انتخابات رياس
شده است، اما تا سال 1828 يعنى يازدهمين دوره ى انتخابات رياست جمهورى 
اين كشور آمار دقيقى در خصوص ميزان مشاركت آمريكاييان در اين انتخابات 
ــى آمارهاى سال 1828 تا سال 2008 نكات قابل توجهى  وجود ندارد. اما بررس

را دارد كه در ادامه به برخى از آنها اشاره مى شود:
 

ــت جمهورى مربوط  ــاركت آمريكاييان در انتخابات رياس ــن نرخ مش   باالتري
بيست و سومين دوره اين انتخابات در سال 1876 بود در اين دوره 81.8 درصد 

از مردم در انتخابات شركت كرده بود.
 

  از طرف ديگر كمترين ميزان مشاركت نيز در سال 1924 اتفاق افتاد، در اين 
دوره كه سى و پنجمين دوره محسوب مى شد فقط 48.9 درصد واجدين شرايط 

در انتخابات حضور داشتند.
 

  با نگاهى به آمارها به اين نتيجه مى رسيم كه حضور آمريكاييان در انتخابات 
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ــه دوره 1828،  ــال هاى 1828 تا 1908 ( البته به جز س ــت جمهورى س رياس
ــتر از انتخابات برگزار شده در يك قرن اخير، از  1832 و 1836) به مراتب بيش

سال 1912 تا 2008 بوده است.

  از سال 1912 تا سال 2008 ميزان مشاركت مردم هيچ گاه بيشتر از 63.11 
درصد، كه در سال 1960 ثبت شده، نبوده است.

 
ــت  ــاركت آمريكاييان در انتخابات رياس ــترين ميزان مش ــارت ديگر، بيش به عب
ــت و كمترين رقم  ــال 1960 رقم خورده اس ــر در س ــورى يك قرن اخي جمه
مشاركت تاريخ انتخابات رياست جمهورى آمريكا نيز در همين قرن اخير و در 

سال 1924 اتفاق افتاد.
 ميزان حضور مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهورى

آمريكا از سال 1824 تا 2008 يعنى از دوره ى دهم تا دوره ى پنجاه و ششم به 
شرح زير است:

  سال 1828 ميزان مشاركت 57.6 درصد
  سال 1832 ميزان مشاركت 55.4 درصد
  سال 1836 ميزان مشاركت 57.8 درصد

ــاركت 80.2 درصد كه سومين مشاركت حداكثرى  ــال 1840 ميزان مش    س
مردم در انتخابات آمريكا است.

  سال 1844 ميزان مشاركت 78.9 درصد
  سال 1848 ميزان مشاركت 72.7 درصد
  سال 1852 ميزان مشاركت 69.6 درصد
  سال 1856 ميزان مشاركت 78.9 درصد

ــاركت حداكثرى  ــاركت 81.2 درصد كه دومين مش ــال 1860 ميزان مش   س
آمريكاييان در تاريخ انتخابات محسوب مى شود.

  سال 1864 ميزان مشاركت 73.8 درصد
  سال 1868 ميزان مشاركت 78.1 درصد
  سال 1872 ميزان مشاركت 71.3 درصد

ــاركت  ــد كه باالترين نرخ مش ــاركت 81.8 درص ــزان مش ــال 1876 مي    س
آمريكاييان در انتخابات رياست جمهورى اين كشور محسوب مى شود.

  سال 1880 ميزان مشاركت 79.4 درصد
  سال 1884 ميزان مشاركت 77.5 درصد
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  سال 1888 ميزان مشاركت 79.3 درصد
  سال 1892 ميزان مشاركت 74.7 درصد
  سال 1896 ميزان مشاركت 79.3 درصد
  سال 1900 ميزان مشاركت 73.2 درصد
  سال 1904 ميزان مشاركت 65.2 درصد
  سال 1908 ميزان مشاركت 65.4 درصد
  سال 1912 ميزان مشاركت 58.8 درصد
  سال 1916 ميزان مشاركت 61.6 درصد

  سال 1920 ميزان مشاركت 49.2 درصد كه سومين مشاركت اندك پس از 
سال 1912(يك قرن اخير) است.

ــاركت 48.9 درصد كه كمترين ميزان مشاركت در  ــال 1924 ميزان مش   س
اين كشور است.

  سال 1928 ميزان مشاركت 56.9 درصد
  سال 1932 ميزان مشاركت 56.9 درصد

  سال 1936 ميزان مشاركت 61 درصد
  سال 1940 ميزان مشاركت 62.5 درصد
  سال 1944 ميزان مشاركت 55.9 درصد

  سال 1948 ميزان مشاركت 53 درصد
  سال 1952 ميزان مشاركت 63.3 درصد
  سال 1956 ميزان مشاركت 60.6 درصد

  سال 1960 ميزان مشاركت 63.11 درصد
  سال 1964 ميزان مشاركت 61.93 درصد
  سال 1968 ميزان مشاركت 60.83 درصد
  سال 1972 ميزان مشاركت 55.22 درصد
  سال 1976 ميزان مشاركت 53.53 درصد
  سال 1980 ميزان مشاركت 52.60 درصد
  سال 1984 ميزان مشاركت 53.11 درصد
  سال 1988 ميزان مشاركت 50.11 درصد
  سال 1992 ميزان مشاركت 55.10 درصد

  سال 1996 ميزان مشاركت 49 درصد كه دومين مشاركت اندك پس از سال 
1912 محسوب مى شود.

  سال 2000 ميزان مشاركت 51.21 درصد
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  سال 2004 ميزان مشاركت 56.69 درصد
  سال 2008 ميزان مشاركت 58.20 درصد

 
ــده مى توان نتيجه گرفت كه در ده دوره ى آخر  با نگاهى به آمار و ارقام ارائه ش
انتخابات رياست جمهورى آمريكا ميزان حضور مردم در پاى صندوق هاى رأى 
هيچ گاه به 60 درصد نرسيده است و اين امر براى كشورى كه خود را داعيه دار 

دموكراسى در جهان مى داند بسيار ناگوار است.
ــايد بتوان دليل عدم استقبال گسترده مردم از انتخابات رياست جمهورى را  ش
از دست رفتن اعتماد آنها به دو حزب جمهورى خواه و دموكرات دانست كه در 
طول تاريخ انتخابات رياست جمهورى آمريكا، عنوان رياست جمهورى را قبضه 

كرده و اجازه نداده اند حزب ديگر يا نامزد مستقل بر سر كار آيد.
ــنگتن، جان آدامز  در طول انتخابات آمريكا تنها افراد معدودى مانند جورج واش
(حزب فدرال) و آبراهام لينكن بوده اند كه از احزابى خارج از حزب جمهورى خواه 

و دموكرات به كاخ سفيد راه يافته و قدرت را در دست گرفته اند.

 مقايسه ميزان مشاركت مردم در انتخابات هاى رياست جمهورى ايران و آمريكا 
ــاركت مردم آمريكا در نيم قرن  ــان مى دهد كه على رغم كاهش ميزان مش نش
ــورى كه خود را مهد دمكراسى دنيا مى خواند اما اين مشاركت در  اخير در كش
ــالمى ايران نه تنها كاهش نيافته بلكه در يازدهمين دوره رياست  جمهورى اس
ــه براى انقالبى در  ــد ك ــورى به ركورد خيره كننده ى 85 درصدى مى رس جمه
ــمندان علوم  ــت چرا كه تمامى دانش ــگفتى تمام عيار اس دهه ى چهارم يك ش
سياسى و اجتماعى، دهه ى چهارم و پنجم انقالب ها را دوره ى نزول و فروپاشى 
انقالب ها و كاهش شور و حرارت ها مى دانند درحالى كه اين آموزه هاى كالسيك 

در انقالب اسالمى ايران رنگ باخته است.


