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همکاری اطالعاتی آمریکا 
با صدام در جنگ با ایران !

مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات 
و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات
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بی اعتماد سازی و مشروعیت زدایی 
هدف از طرح ادعای تقلب پیش از انتخابات

اصالح تمام دستگاه های کشور 
منوط به سالمت و دقت در قوه قضائیه

متهمان تقلب در انتخابات را دروغ می دانند
بهزاد نبوی، ابطحی، مازیار بهاری، مصطفی تاج زاده و صفایی فراهانی، در 
اعترافاتشان گفته اند که در انتخابات هیچ تخلفی صورت نگرفته است. موسوی 

خوئینی ها گفته بود: القای تقلب را برای جرزنی الزم دارید.
بازوهای کودتای مخملی در ایران

جاسوس مذکور در مورد بازوهای کودتای مخملی در ایران می گوید: »مدلی 
که در ایران طراحی شده مانند دیگر کشورها دارای سه بازوی فکری، اجرایی 
و رسانه ای است. هرکدام از این بازوها دارای زیرمجموعه های فعالی می باشند 
ک��ه به طور مثال ب��ازوی فکری دارای زیرمجموعه های روش��نفکری مذهبی، 
روشنفکری سکوالر، سرمایه داری، سیاست خارجی، ادبیات و... می باشد که در 
هرکدام از این موارد موسس��اتی در خارج و داخل ایران هستند که به صورت 
فعال نقش دارند. بازوی اجرایی این پروژه یعنی کودتای مخملی دارای شش 

زیرمجموعه می باشد:
 1- زیرمجموعه زنان که از چند طیف تشکیل شده است. مهم ترین لیدرهای 
این طیف خانم شادی صدر و خانم شیرین عبادی هستند. این طیف ها بیشتر با 
NGOهای هلندی در تماس هستند که هزینه های این گروه ها و کمپین ها را 
پرداخت می کنند. طیف دیگری به مسئولیت پروین اردالن، دختر علی اردالن از 
رهبران جبهه ملی، فعالیت می کند. طیف نوشین همدانی خراسانی که تمایالت 

چپ دارند از جمله این طیف ها هستند.
2- زیرمجموعه قومی - نژادی، بیشتر امور این کار در طیف شیرین عبادی 
صورت می گیرد. او با اینکه در زمینه حقوق بشر فعالیت می کند اما رگه های 
قوم��ی - ن��ژادی در آن وجود دارد. گروه های ملی - مذهبی نیز در این زمینه 

متمرکز هستند.
3- زیرمجموعه حقوق بشر، مهم ترین چماقی که آمریکا برای رویارویی با 
مخالفان خود استفاده می کند، حقوق بشر است. در این زیرمجموعه، چند طیف 
وجود دارد که این بار نیز طیف ش��یرین عبادی از فعاالن این عرصه هس��تند. 
هادی قائمی که از عناصر فعال و امنیتی در آمریکاست از حامیان خارجی این 
طیف می باش��د. او مدتی است که رئیس بخش ایران در سازمان صهیونیست 
»دیده بان حقوق بشر« بوده و با بودجه 15 میلیون یورویی هلند موسسه ای را 

راه اندازی کرده که تمرکزش فقط حقوق بشر در ایران است.
4- زیرمجموعه کارگری؛ اگر به یاد داش��ته باش��ید در سال های گذشته 
س��ندیکای اتوبوس رانی اعتصابی را ایجاد کرده بود که رهبری آن را فردی به 
نام منصور اصانلو به عهده داشت. این جالب است که افرادی به دالیل مختلف 
از جمله عقب افتادگی دستمزد خود دست به اعتصاب می زنند اما حواسشان 
نیست که موسسات برانداز در آمریکا  مانند NED، صندوق مالی و دموکراسی 
و... به صورت آش��کار به موسسات دیگر چندین میلیون دالر پول می دهند تا 
به س��ندیکاهای کارگری در ایران کمک ش��ود. تمامی اسناد این کمک  ها در 
وب سایت سازمان NED موجود است. علت دسترسی  آسان به این اسناد را 
می توان ظاهرسازی دانست. خیلی از افراد معتقدند که اینها چون مخفی کاری 

انجام نمی دهند پس به دنبال مطلب و مسئله خاصی نیستند.
NGO -5ها: این زیرمجموعه در دوره دولت اصالحات از اهمیت خاصی 
برخوردار ش��د. غرب به این نتیجه رس��یده بود که بای��د NGOها در ایران 
گس��ترش پیدا کنند و به دنبال این بود که ضعف آنان از نظر منابع انس��انی، 
مالی و مدیریتی نیز تامین ش��ود. به همین دلیل موسس��اتی تاسیس شد که 
بیشتر آن در هلند بود. وظیفه این موسسات این بود که به NGOهای ایران 
خدمات آموزش پرسنل، آموزش جمع آوری پول از خارج کشور و... را بدهند. 
دو NGO برجس��ته در کشور با نام  های کنشگران به مدیریت سهراب رزاقی 
)مدیر NGOها در وزارت کشور دوره اصالحات( و موسسه همیاران هستند 
که اولی دو میلیون یورو بودجه از موسسات هلندی دریافت کرده است و دومی 
بعد از زلزله بم در سال 2003 میالدی یک سری کالس های آموزشی با عنوان 
جذب پول از خارج از کشور در تهران برگزار کرد که مدرسان افرادی همچون 

هادی قائمی بودند که سابقه صهیونیستی و امنیتی دارند.
6- زیرمجموعه دانشجویی؛ اوج فعالیت زیرمجموعه دانشجویی در جریان 
18 تیر 78 بود که البته مدتی بعد از آن نیز تضعیف شد. اما با گذشت زمان 
ش��اخه دانش��جویی با مرکزیت دفتر تحکیم وحدت طیف عالمه و شاخه های 
مرتبط با آن نقش جدی در بازوی اجرایی براندازی ایفا کرد. دادگاه آغاجری، 
نامه به کوفی عنان، تحریم انتخابات و... از جمله فعالیت های این زیرمجموعه 
بوده است. رفتن افرادی همچون محسن سازگارا، عطری، علی افشاری و رضا 
دلبری به آمریکا و شاغل شدن این افراد در مؤسساتی که کار آنها براندازی نظام 

*اگر دربارة قضائیه سالم 
و دقیق و عامل به عدل و 
انصاف و مقررات اسالمی 

وجود داشته باشد، به 
مرور تمام دستگاه های 
کشور و جامعة اسالمی 

اصالح خواهند شد. 
ممکن نیست که کشوری 
به سالمت کامل اجتماعی 
برسد، مگر آن که دستگاه 
قضایی سالم و بی عیبی 

به وجود آید. اگر دستگاه 
قضایی سالم نباشد، 

همکاری های اطالعاتی آمریکا با عراق: 
رژیم صدام، مدتها پیش از شروع جنگ علیه ایران، با آمریکا روابط 
اطالعاتی برقرار کرده بود. ویلیام کیس��ی رئیس وقت سازمان سیا، در 
اردیبهشت 1359 � یعنی 5  ماه قبل از وقوع رسمی جنگ � در حالی 
که به ظاهر رابطه دیپلماتیک و رسمی آمریکا و عراق قطع بوده است، 
به بغداد س��فر کرده و یک رئیس ایس��تگاه اطالعاتی تمام وقت را در 
آنجا مستقر می کند. پس از آن، رئیس پایگاه سیا در بغداد، دیدارهای 

منظمی با صدام برقرار می کند و به وی مشورت می دهد .1 
مدتی پیش از شروع جنگ، دستگاه های اطالعاتی و تجسسی عراق 
در ط��ول مرزه��ای ایران به فعالیت پرداخته و س��عی کردند از طریق 
عوامل نفوذی، اطالعاتی را جمع آوری نمایند. آنها در این زمینه حتی 

از سازمان سیا نیز درخواست کمک کردند .2 
یک هفته پس از شروع حمله عراق به ایران، ژنرال جونز رئیس ستاد 
نیروهای مسلح آمریکا، به عربستان رفت و توافقی برای احداث سریع 
ایستگاه رادار متحرک و تحویل فوری چهار فروند هواپیمای آواکس به 

همراه خدمه و تکنسین های آنها صورت پذیرفت. 3
پس از آن تام راس سخنگوی پنتاگون، در تاریخ 8 مهر 1359 اعالم 

9- اصالح مقررات و تسهیالت برای بهبود فضای کسب و کار
نکتة دوم، بهبود فضای کسب و کار است، که از جملة کارهایی که به نظر 
ما عمدة وظیفة دولت هس��ت، همین هست. وزیر محترم در گزارششان اشاره 
کردند به بهبود فضای کس��ب و کار. بهبود فضای کس��ب و کار، بیشتر وظیفة 
دولت اس��ت. همین مسئله مقررات، تس��هیالت گوناگون، پیچ وخم های اداری 
فراوان، اینها همه، چیزهایی اس��ت که اگر چنانچه اصالح بشود، بهبود فضای 
کسب و کار که یکی از مسائل عمدة اقتصادی ماست، عمده ی اقتصادی ماست، 
حاصل خواهد شد. همین پنجرة یک واحد- یک پنجره برای کارها که ایشان 
ذکر کردند- همین یک کار، اگر انجام بگیرد، به نظر من بسیاری از مشکالت 
حل خواهد شد. این مربوط به بخش دولتی است که بخش مهم است. وظیفة 
دولت، تکلیف دولت، به نظر من عمدتاً اینهاست؛ البته مسئوالن وظایف فراوان 
دارند، لکن پایه و مایه آن طور که انس��ان از مجموع گزارش��ها و مجموع حرفها 

استفاده می کند، این دو چیز است.)119(

10- اصالح قوانین واردات
م��ا باید تولید ملی را افزایش بدهیم، تقویت کنیم؛ عادت کنیم به مصرف 
تولیدات داخلی؛ عادت کنیم به باال بردن کیفیت تولیدات داخلی، که البته در این 
مورد مسئوالن دولتی و همچنین قانون گذاران وظایف سنگینی دارند. من نسبت 
به مسئله مدیریت واردات به دولتیها سفارش کردم؛ اآلن هم تأکید می کنم. من 
نمی گویم واردات متوقف بشود، چون یک جاهایی الزم است که واردات انجام 
بگیرد، اما واردات باید مدیریت بشود. یک جایی واردات مطلقاً نباید بشود؛ یک 
جاهایی باید انجام بگیرد. با مدیریت، واردات انجام بگیرد. البته مسئوالن محترم 
دولتی به من گفتند که قوانینی که مجلس تصویب کرده، به ما اجازه نمی دهد 
جل��و واردات را بگیریم؛ من خواهش می کنم این قضیه را حل کنند. اگر واقعاً 
قانون وجود دارد که دولت را ممنوع می کند از جلوگیری از واردات، این قانون 

را اصالح کنند؛ جوری باشد که مدیریت بشود. باید تولید ملی باال برود.)120(
11- اصالح سیستم بانکی کشور

اما مس��ئله بانک از مسائل مهمی اس��ت که چنانچه ربا از بانک حذف نشود، 
مشمول آیة شریفه و روایات کثیره می شویم که آیة شریفه می فرماید کسانی که 
ربا می خورند، اینها اعالم جنگ با خدا و پیغمبر می کنند. این تعبیر در کم جایی 
واقع شده است که اعالن جنگ است بین کسانی که می خواهند ربا بخورند با خدا 

و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم که هیچ جای شبهه در این روایات نیست که در 
بعضی از آنها تعبیری شده است که شاید برای هیچ چیز نشده است که یک درهم 
ربا ش��ّدتش بیش��تر است از این که هفتاد زنا بکند کسی با محرم خودش، با عمة 
خودش، با خالة خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل 
کش��ور ما خدای نخواس��ته، باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما 
نمی توانیم بگوییم که ما جمهوري مان جمهوری اسالمی است، محتوای جمهوری، 
اس��المی اس��ت. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت 
کنن��د، دقت کنند که ما را از این گرفت��اری نجات بدهند، و ملت هم باید توجه 
بکنند به این که مواجه هس��تند با یک همچو چی��زی که قرآن کریم می فرماید: 
ِ َو َرُس��ولِه اعالم جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه بانکداری  َفاَْذنُوا بَِحْرٍب ِمَن الَلّ
به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و 
سایر چیزها باز می مانند، می نشینند توی خانه شان و پولشان برایشان کار می کند 

و حال آن که پول نباید کار بکند.
پس اصالح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است، چنانچه اصالح اقتصاد 

و مالیات و امثال ذلک هم بسیار اهمیت دارد.)121(
12- اصالح فرایندهای قانونی و اداری برای رشد ارزشهای اخالقی

ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقی در آن از طریق اصالح 

فرایندهای قانون و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام مؤثر 
پیش گیری و برخورد با تخلّفات.)122(

13- سالمت و دقت دربارة قضائیه، اصالح تمام دستگاههای کشور
در تمام دنیا، دربارة قضائیه، مالک و معیار س��المت جامعه اس��ت. اگر دربارة 
قضائیة سالم و دقیق و عامل به عدل و انصاف و مقررات اسالمی وجود داشته باشد، 
به مرور تمام دستگاههای کشور و جامعة اسالمی اصالح خواهند شد. ممکن نیست 
که کش��وری به سالمت کامل اجتماعی برسد، مگر آن که دستگاه قضایی سالم و 
بی عیبی به وجود آید. اگر دستگاه قضایی سالم نباشد، دستگاههای دیگر هم بتدریج 
به فساد خواهند گرایید. به همین دلیل، اسالم نسبت به قضا و قضاوت و قاضی و 
محکمه و مقّدمات کار و ابزار کار قضایی، حداکثر اهتمام را ورزیده است و شاید 

در تعالیم اسالمی، چیزی به اندازة عدالت در قضا مورد تأکید واقع نشده باشد.
اصالح دربارة قضائیه، اصالح همة امور

واقعاً آن قشری که جا دارد روی تواناییها و کاراییها و تالش موفق او، هرچه 

می توانیم سرمایه گذاری مادی و معنوی بکنیم، قشر ُقضات اند. علت هم معلوم 
اس��ت، بارها هم گفته ش��ده، همه هم گفته اند. علت این است که اگر دستگاه 
قضایی از شرایط الزم برخوردار باشد و کار درست بکند، بزودی در کشور، فساد 
و تباهی و ظلم و تبعیض و فس��ق و بقیة چیزهایی که یک جامعه را فاس��د و 
زمینگیر می کند، ریشه کن خواهد شد. اگر خدای نکرده، دستگاه قضایی سالم 
نب��ود، یا پرکار نبود، آن وقت همة این جرائم، رش��د می کنند و این میکروبها، 
جرأت حیات و زیاد ش��دن و فعال ش��دن پیدا می کنند. به همین خاطر است 
که دس��تگاه قضایی، واقعاً برای ما، همه چیز اس��ت. فرق هم نمی کند، چه در 
دوران س��ازندگی که امروز اس��ت، چه در دوران جنگ که دیروز بود، و چه در 
حوادث گوناگونی که یک ملت انقالبی و یک کش��ور بزرگ، همواره با عافیت 
و بال مواجه اس��ت. در همة ش��رایط، آن چیزی که یک آن، به رکود و جمود و 
بیکاری و کم کاری و - خدای نکرده - به فس��اد او نمی توان تن داد، دس��تگاه 
قضایی اس��ت. هرجای دیگر خراب ش��د، می گوییم ان شاءالل دستگاه قضایی 
می رود، آن جا را اصالح خواهد کرد، اما خود دس��تگاه قضایی، بایستی در حد 

نصاب اصالح و صالح باشد.)123(
اصالح قوانین طاغوتی در دربارة قضائیه

یکی هم مس��ئله قوانین اس��ت. قوانین و مقررات در داخل دربارة قضائیه 
بایس��تی مورد توجه قرار بگیرد، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، قوانین الزم به 
میدان بیاید. البته ما اطالع داریم که آئین دادرس��ی و قوانین جزا، با تفصیل 
ف��راوان، در چرخة تصویب قرار دارد؛ این بایس��تی به کل قوانین تعمیم پیدا 
کند. گاهی یک قانون غلط باقي ماندة از دوران طاغوت - دورانی که اساس قّوة 
قضائیه بر مبنای غلطی بود - مش��کالتی را ایجاد می کند. تعارض در قوانین، 
مش��کالت گوناگونی را برای دادگاهها به وجود می آورد. س��ال گذشته عرض 
کردیم؛ عدم انطباق احکام دادگاههای بدوی با دادگاههای بعدی، بسیاری اش 
ناش��ی از همین مشکالت است؛ اینها بایستی اصالح بشود. البته کار سنگین 

و عظیمی است.)124(

***
* رژیم صدام، مدتها پیش از شروع جنگ با آمریکا 

روابط اطالعاتی برقرار کرده بود. ویلیام کیسی رئیس 
وقت سیا  اردیبهشت 1359،  5  ماه قبل از آغاز جنگ 
در حالی که به ظاهر رابطه دیپلماتیک و رسمی آمریکا 

و عراق قطع بود ، به بغداد سفر کرده و یک رئیس 
ایستگاه اطالعاتی تمام وقت را در آنجا مستقر می کند. 

پس از آن، رئیس پایگاه سیا در بغداد، دیدارهای 
منظمی با صدام برقرار می کند و به وی مشورت می دهد. 

***
کرد که آمریکا چهار فروند هواپیمای آواکس برای حفاظت از چاه های 
نفت منطقه در مقابل حمله هوایی احتمالی ایران به عربستان سعودی 
ارس��ال خواهد کرد. وی گفت این هواپیماها تا زمانی که جنگ ایران 
و عراق ادامه داش��ته و موقعیت منطقه خطرناک باش��د، در عربستان 

سعودی باقی خواهند ماند .4 
ای��ن چهار فروند هواپیم��ای آواکس آمریکا، با اس��تفاده از قلمرو 
عربستان و تحت فرماندهی آمریکا، اوضاع منطقه را کنترل می کردند. 
در مرحله دوم، دولت ریگان در سال 1360 با فروش پنج فروند آواکس 
دیگر به عربستان موافقت کرد و مجموعاً 9 فروند از این هواپیماها در 
عربستان مستقر ش��د که با ناوهای موشک انداز، ناوشکن های نیروی 
دریایی آمریکا در خلیج فارس و با هواپیماهای مستقر بر عرشه ناوهای 
هواپیماب��ر، ارتباط الکترونیک داش��تند. در واقع، پ��روژه آواکس ها در 
عربس��تان، محور یک سیس��تم به هم پیوس��ته منطقه ای بود که 50 
میلیارد دالر هزینه داشت و اطالعات مهمی را برای آمریکا جمع آوری 
می ک��رد. بعده��ا صدام صریحاً در اظهاراتی اعالم ک��رد: ما در عراق از 

اطالعات آواکس ها بهره مند شده ایم. 5
این آواکس ها سرگرم ارائه یک پوشش 24 ساعته از تحرکات نظامی 
ایران از سمت شمال خلیج فارس تا دزفول و نیز زیر نظر گرفتن ترمینال 
نفتی ایران در جزیره خارک و میدان های نفتی ایران در طول سواحل 
خلیج فارس بودند. همچنین بر طبق خبری که در روزنامه دیلی تلگراف 
درج ش��د، از آغاز جنگ، همواره ماهواره های جاسوسی آمریکا تصاویر 
منطقه نبرد را س��اعت به س��اعت به زمین ارسال کرده و ایستگاه های 
ردیابی، کلیه مکالمات نظامی ایران و عراق را ثبت و ضبط و به ارتش 

عراق ارائه می دادند. 6
به گفته ریچارد مورفی مس��ئول امور خاورمیانه در وزارت خارجه 
آمریکا در دوره ریگان، دولت ریگان با تالش وزارت دفاع و وزارت خارجه 
و سازمان سیا، به حمایت از عراق برخاست. ویلیام کیسی رئیس سازمان 
سیا، معتقد بود که ایاالت متحده باید اطالعات بسیار حساس و ارزنده 
مرب��وط به فعالیت نیروهای ایرانی را که به کمک هواپیماهای آواکس 
مستقر در عربستان سعودی دریافت می کرد، در اختیار عراق بگذارد. 7

در م��اه فوریه 1982 ) بهمن 1360 (، موقعیت صدام خطرناک به 
نظر می رسید. ویلیام کیسی رئیس سیا، پیشنهاد کرد که ایاالت متحده 
با بغداد ارتباط مستقیم اطالعاتی برقرار کند و برای آغاز کار، یک هیئت 

عالی رتبه آمریکایی به عراق رفته و با صدام حسین مالقاتی انجام دهد. 
پیشنهاد کیسی مورد موافقت سریع رونالد ریگان قرار گرفت. 8

به دنبال این پیشنهاد در بهمن 1360 ، یک هواپیمای شخصی از 
پاریس به سوی اردن رفته و در فرودگاه امان به زمین نشست. مهم ترین 
شخصیت در میان مسافران، ویلیام کیسی رئیس سازمان سیا بود که 
به صورت محرمانه مس��افرت می کرد. کیسی بالفاصله با ملک حسین 
پادشاه اردن مالقات کرد و سپس در همان جا با بارزان ابراهیم تکریتی 
� برادر ناتنی صدام که رئیس دفتر مرکزی اطالعات عراق بود � مالقات 

کرد. در این مالقات کیسی گفت :
» ایاالت متحده مایل اس��ت یک رابطه مستقیم اطالعاتی با عراق 
برقرار کند تا مطمئن شود عراق قادر است از خودش در مقابل حمالت 

ایران دفاع کند .« 9

*محمدعلی ابطحی مسئول دفتر رئیس جمهور 
سابق می گوید: »بحث تقلب در انتخابات 

در ایران از سال 76 اولین بار مطرح شد که 
اصالح طلبان از آن زمان به بعد از این صحبت 
خیلی استفاده کردند و در این انتخابات اخیر 
هم این بحث را بهزاد نبوی مطرح کرد و در 

ستاد خاتمی به عنوان مسئول کمیته صیانت از 
آرا مشغول به کار شد.«

* متاسفانه برخی از جریان های سیاسی، احزاب و 
فعاالن سیاسی بدون توجه به هشدارهای رهبر معظم 
انقالب و در یک هم نوایی معنادار با دشمنان مرتبا بر 
توهم احتمال بروز تقلب در انتخابات دامن زدند، آن 
هم بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی. یکی از احزاب 
مورد نظر در این زمینه سازمان مجاهدین انقالب 

اسالمی است که از ماه های پیش از انتخابات چه قبل 
و چه بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری و دعوت 
ایشان به پرهیز از هم سویی با دشمن، در بیانیه های 
رسمی و اظهار نظرهای اعضای آن کرارا بحث تقلب 

در انتخابات ترویج گردیده است.

جمهوری اسالمی است، می توان بهترین مستند برای همکاری این زیرمجموعه 
با پروژه کودتای مخملی در ایران دانست.

بازوهای فکری پروژه کودتای مخملی در ایران
این جاسوس سیا در این باره می گوید: »این بازو از اهمیت باالیی برخوردار 
است و شاید بتوان گفت قبل از هر مسئله ای کار فکری شروع می شود و سال ها 

طول می کشد که دیگر بازوها )اجرایی و رسانه ای( به کار بیفتد.
بازوی فکری در ایران از سال های خیلی دور یعنی از اواسط جنگ آغاز شد. 
در همین راستا یک تفکر روشنفکری جدید از میان نیروهای مسلمان بیرون 
می آید که رهبری آن به عهده عبدالکریم سروش و مجله کیهان فرهنگی است 

)در آن زمان مدیریت مجموعه کیهان با سیدمحمد خاتمی بود.(
مقاالتی که سروش در این مجله به نگارش درمی آورد، موضوعات خاصی را 
در پی داشت به طور نمونه سروش در اولین مقاالت خود این موضوع را انتخاب 
می کند که چیز ب��ه عنوان غرب وجود ندارد که بخواهیم درمورد غرب زدگی 
صحبت کنیم و این گونه مبارزه با غرب زدگی را که یکی از گفتمان های مهم 

انقالب بود زیر سؤال می برد.
آنها زیرپایه های فرهنگی انقالب را آرام آرام هدف گرفته و از میان می بردند. 
از همان زمان یک تیپ نوچه پروری و استبداد فکری در بحث تفکرشان مطرح 
بود که آن را پنهان نگه می داشتند. اگر ما فرض کنیم که غرب و استبداد وجود 
ندارد دیگر شعارهای انقالب از قبیل استقالل و آزادی معنا پیدا نمی کند. این 
رون��د ادام��ه یافته و یک به یک پایه های تفکر ام��ام را می زند، پایه هایی مثل 
وحدت، دیانت و سیاست، والیت فقیه، و بدین سان زمینه برای غربی شدن و 

آمریکایی شدن را فراهم نمودند.«
وی در ادام��ه می گوی��د: »افراد دیگری مانند س��ریع القلم، ناصر هادیان و 
هادی سمتی با تفکرات خاصی شروع به تئوری سازی در زمینه تأمین منافع 
آمریکا در ایران کردند. آنها موضوعاتی مانند انرژی اتمی و موشکی، حمایت از 
لبنان و فلسطین را آرام آرام مورد هجوم قرار می دادند. این تئوری ها در مراکز 
تحقیقاتی مختلفی در دولت اصالحات پرداخته شد و در مطبوعات به صورت 

گسترده در جامعه پخش می شد.
اهم ش�باهت های کودتای مخملی شکس�ت خ�ورده در ایران به 

کودتای مخملی چند کشور
1- طرح تقلب با هدف بی اعتمادسازی مردم و مشروعیت زدائی از 

نظام سیاسی مستقر
در همی��ن رابطه رهبر بصیر انقالب اس��المی در خطبه های تاریخی نماز 
جمع��ه 29 خ��رداد فرمودند: »من اول فروردین در مش��هد گفتم، هی دارند 
دائما به گوش ها می خوانند، تکرار می کنند که بناست در انتخابات تقلب شود، 
می خواستند زمینه را آماده کنند، من آن وقت به دوستان خوبمان در داخل 
کش��ور تذکر دادم و گفتم: این حرفی را که دش��من می خواهد به ذهن مردم 
رسوخ بدهد، نگویید! نظام جمهوری اسالمی مورد اعتماد مردم است؛ این اعتماد 
آسان به دست نیامده، سی سال است که نظام جمهوری اسالمی با مسئوالنش، 

با عملکردش با تالش های فراوانش توانسته این اعتماد را در دل مردم عمیق 
کند. دشمن می خواهد این اعتماد را بگیرد، مردم را دچار تزلرل کند.«

متاسفانه برخی از جریان های سیاسی، احزاب و فعاالن سیاسی بدون توجه 
به هش��دارهای معظم له و در یک هم نوایی معنادار با دش��منان مرتبا بر توهم 
احتم��ال بروز تقلب در انتخابات دامن زدن��د، آن هم بدون ارائه هیچ دلیل و 
مدرکی. یکی از احزاب مورد نظر در این زمینه سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
است که از ماه های پیش از انتخابات چه قبل و چه بعد از فرمایشات مقام معظم 
رهبری و دعوت معظم له به پرهیز از هم سویی با دشمن، در بیانیه های رسمی 
و اظهار نظرهای اعضای آن کرارا بحث تقلب در انتخابات ترویج گردیده است.

سازمان مجاهدین در بیانیه 88/1/21 که به عنوان اعالم حمایت از نامزدی 
میرحسین موسوی ثبت گردیده و تنها 20 روز بعد از هشدار رهبر معظم انقالب 
اسالمی منتشر شده است، این گونه حرف دشمنان را تکرار می کند: »سالمت 
انتخابات به شدت به مخاطره افتاده است به طوری که دیگر تقریبا اعتمادی به 
آمارهای انتخابات از جمعیت واجد حق رای گرفته تاآرای شرکت کنندگان و 

تاآرای کاندیداها وجود ندارد«.
البته این سازمان ماه ها قبل از آن نیز یعنی در تیر ماه سال 87 طی قطع نامه 
کنگره دوازدهم موضوع تقلب را به نوعی دیگر مطرح می نماید. بعد از اعالم نتایج 
و پیام رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی مبنی بر تأیید انتخابات نیز سازمان 
مجاهدین با صدور چند بیانیه، بدون ارائه س��ند و مدرکی صحت انتخابات را 
زیر سوال برده است. به عنوان مثال در اولین بیانیه بعد از اعالم نتایج تصریح 

شده اسات: »ما در وجود تقلب و تخلف تردیدی نداشتیم«.
اسناد جعلی در منزل بهزاد نبوی و ستادهای انتخاباتی

این جریان با هدف القای جعل در انتخابات و تشویش اذهان عمومی، نامه 
وزارت کشور را جعل نموده و با انتساب افترا به این وزارت خانه و توزیع وسیع 
آن قصد فریب افکار عمومی را داشته است. هم چنین در بازرسی از منزل آقای 

بهزاد نبوی عضو موثر و محوری سازمان مجاهدین اسنادی دال بر جعل سند با 
هدف تشویش اذهان عمومی به دست آمده که به پیوست تقدیم دادگاه می شود.
شایان توجه اینکه نمونه هایی از این اوراق و نامه های جعلی در ستادهای 

برخی کاندیداهای ناکام و معترض نیز کشف گردیده است.
حزب مشارکت، حزب کارگزاران، برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز 
نیز رسما و هم سو با رسانه ها و گروه های معاند و مخالف نظام صحت انتخابات 

را چه قبل و چه بعد از انتخاباتی مورد تردید قرار دادند.
این مسئله از آن جهت مهم و برای دادگاه قابل توجه است که اوال طبق 
آنچه گفته شد مسئله تقلب همزاد با شروع فعالیت های انتخاباتی بوده که حاکی 
از برنامه ریزی قبلی برای هدفی مشخص می باشد. ثانیا؛ این مسئله دلیل اصلی 
بروز تشنجات و اغتشاشاتی است که خسارت مادی و معنوی فراوانی از جمله 
کش��ته شدن هموطنان مان را دربر داش��ت و این در حالی است که متهمین 
بازداشت شده در اعترافات خود اذعان می  دارند که با علم به عدم وجود تقلب 

و با هدف ایجاد تردید، موضوع تقلب را مطرح نموده اند.

القای خط تقلب قبل از انتخابات
مازیار به��اری خبرنگار هفته نامه نیوزویک در ای��ن رابطه اظهار می دارد: 
»رس��انه های غربی خط تقلب در انتخابات را حتی قبل از برگزاری انتخابات 
پیگیری می کردند و بنده هم در یک مصاحبه ای با آقای خاتمی این سوال را 
از ایشان پرسیدم و پس از مصاحبه با ایشان مشاهده کردم که جریانی مطابق 

با الگوی کالسیک انقالب رنگی در کشور دنبال می شود.«
بهزاد نبوی تقلب را مطرح کرد

محمدعلی ابطحی مسئول دفتر رئیس جمهور سابق می گوید: »بحث تقلب 
در انتخابات در ایران از س��ال 76 اولین بار مطرح ش��د که اصالح طلبان از آن 
زمان به بعد از این صحبت خیلی استفاده کردند و در این انتخابات اخیر هم 
این بحث را بهزاد نبوی مطرح کرد و در ستاد خاتمی به عنوان مسئول کمیته 

صیانت از آرا مشغول به کار شد.«
آقای ابطحی می گوید: »آقای کروبی در جلسه ای با حضور دیگر دوستان 
اصالح طلب اعالم کرد؛ ما نباید بر روی بحث تقلب در انتخابات پافشاری کنیم 
چون با این کار اطمینان مردم س��لب خواهد شد و دیگر در انتخابات شرکت 
نخواهند کرد. در همان جلسه آقای موسوی الری اعالم کرد در انتخابات ریاست 

جمهوری تقلب قطعی است.«
موسوی خوئینی ها گفته بود القای تقلب را برای جرزنی الزم داریم

وی در ادامه می گوید: »بعد از اعالم کاندیداتوری مهندس موسوی در ستاد 
ایش��ان آقای محتش��می پور طرح تقلب را مطرح کرد، هم آقای موسوی و هم 
محتشمی پور زمینه بسیار تندی در این باره داشتند و کمیته صیانت از آرا را 
تشکیل دادند، نکته مهم در این زمینه عقیده داشتن تمام اصالح طلبان است 
بر اینکه بیش از 2 یا 3 میلیون تقلب نمی شود انجام داد. در جلسه بعد آقای 
موسوی خوئینی ها اعالم کرد؛ ما نباید فیتیله بحث تقلب در انتخابات را پایین 

بکشیم چون موقع جر زدن الزم می شود.«

 آقای ابطحی تصریح می کند: »من اعتقادم این است که محتشمی پور ضربه 
بزرگی به مهندس موسوی وارد کرد، او در جلسه 23 خرداد مجمع اعالم نمود: 
من به مهندس موسوی گفته ام که نگران نباش، ما آن قدر سند در مورد تقلب 
داریم که می توانیم مس��یر انتخابات را تغییر دهیم. آقای مهندس موسوی به 
دلیل بی تجربگی و دور بودن از صحنه سیاسی زود تحت تاثیر قرار می گیرد.« 
ابطحی در ادامه گفته فوق افزود: »دو روز بعد از انتخابات از موسوی الری در 
زمینه تقلب پرسیدم که در جوابم گفت: محتشمی پور چرند می گوید زیرا تغییر 

در آرای موسوی بیشتر از 700 الی 800 هزار نخواهد بود.«
تاج زاده از طریق استان ها می دانست در انتخابات باخته اند

مصطفی تاج زاده معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور 
در دولت آقای خاتمی یکی دیگر از بازداشت ش��دگان است که امکان تقلب را 
منتفی می داند و در این  باره می گوید: »تقلب در انتخابات وجهی نداشت اما به 
محض اینکه انتخابات تمام شد و من از بچه های استان ها سوال کردم احساس 

کردم که انتخابات را باخته ایم ولی فاصله را 3 به 1 نمی دانستیم.«
تاج زاده ادامه داد: »این را هم برای اولین بار بگویم که از ساعت 12 که آرا 
اعالم شد هیچ کس از من نشنید که تقلب شده است. لذا چیزهایی که می گویند 
ب��ه من برنمی گردد و من دخیل نب��وده ام، البته حزبم بیانیه ای داده و بنده را 
هم مثل آنها مجازات کنید!« مصطفی تاج زاده اضافه می کند: »به نظر من این 
انتخابات به لحاظ کمی جزو کم نظیرترین و به لحاظ کیفی جزو بی نظیرترین 

انتخابات ها بود. معتقدم این سرمایه  40 میلیونی سرجایش محفوظ است.«
همچنی��ن در اظه��ارات یکی از متهمین آمده اس��ت: »... در جلس��ه روز 
ش��نبه مورخ 88/3/23 با آقای تاج زاده و تعدادی از دوس��تان دیگر در س��تاد 
ائتالف اصالح طلبان در محل س��تاد آقای تاج زاده با حالتی بهت زده و خاص 
حضور داش��تند. از ایشان دو س��وال مطرح کردم، سوال اول: اوضاع رای آقای 
موسوی چطور است؟ ایشان گفتند: »رای آقای موسوی خوب نیست و آقای 
احمدی ن��ژاد قطعا در دور اول پیروز انتخابات خواهد بود. س��وال دوم: به نظر 
شما تقلب شده؟ که ایشان پاسخ دادند: من با همه استان ها جز استان اردبیل 
تماس گرفته ام، نتایج اعالم شده با نتایجی که ما داشتیم هیچ تفاوتی نمی کند 

و تقلبی صورت نگرفته است.«
بهزاد نبوی: س�ندی ب�رای تخلف نداریم ولی به موس�وی خیانت 

نمی کنم
بهزاد نبوی عضو ش��ورای مرکزی سازمان مجاهدین، مشاور رئیس جمهور 
سابق و نایب رئیس مجلس ششم نیز که اکنون در بازداشت به سر می برد، در 
مورد طرح تقلب اعتراف می کند: »ما هیچ سندی دال بر وجود تقلب نداشته ایم 
و باید به رای شورای نگهبان التزام داشته باشیم.«  وقتی از آقای نبوی خواسته 
ش��د که الاقل برای جبران بخش��ی از تخلفات خود و به خاطر وضعیتی که با 
طرح واهی تقلب به وجود آورده اید و معترف هم هستید که سندی در تایید 
آن ندارید و به خاطر این ادعاهای دروغ و خس��ارت های جانی و مالی فراوانی 
بر مردم عزیزمان تحمیل نموده اید، همین مسئله را رسما اعالم کنید؛ ایشان 
در پاس��خ می گوید: »من به آقای موس��وی خیانت نمی کنم.« از او سوال شد: 
آیا به خاطر عدم خیانت به موس��وی، حاضر هستید که به مردم خود و تاریخ 

کشورت خیانت کنی؟ نامبرده هیچ پاسخی نمی دهد.
رمضان زاده: تقلب در ایران امکان ندارد

رمضان زاده س��خنگوی دولت آقای خاتمی نیز در این باره می گوید: »من 
همیش��ه گفته ام و دوس��تان هم حزبی بنده هم می دانند ک��ه تقلب در ایران 

امکان ندارد.«

ویلیام کیسی رئیس وقت سازمان سیا


