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صفحه 6
شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 
۲۰ شعبان ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۱۲ 

  

 »آریل شارون«)نفر دوم از چپ( و »یعقوب نیمرودی« )نفر چهارم از چپ(

 خاشــقجی به ریاض پرواز کرد و قول »ملک فهد« برای پشتیبانی 
آرام از تالش ها برای خلع ]امام[ خمینی را به دســت آورد. عربستان 
سعودی برای تقبل بخش بودجه عملیات موافقت کرد و با پول هایی که 
اعضای خانواده شاه و دیگر ایرانیان تبعیدی وعده دادند، جمع آوری دو 
میلیارد دالر برای این برنامه ممکن بود. همچنین نمیری، رئیس جمهور 
سودان به ازای مبلغ صد میلیون دالر تعهد داد که پایگاهی نظامی برای 
نگهداری تسلیحات و آموزش مبارزان، در اختیار شورشیان قرار دهد.

 ایده کمک به مخالفان حکومت اســالمی از سوی من بی نقص بود. 
با ایمان کامل اعتقاد داشــتم که سرنگونی حکومت اسالمی افراطی 
امکان پذیر اســت و بنابراین باید حداکثر نیروها برای آن بســیج 
شــوند. در ادامه آخرین اطالعات را درباره برنامــه ای که آغاز آن 
شکل گرفته بود به دوستم »عدنان خاشقجی« دادم و به او پیشنهاد 
پیوستن به این مأموریت را کردم. خاشقجی فوراً مشغول به کار شد.

***
در موساد ارزیابی کردند که »رضا پهلوی« و دستیارانش برای سرنگونی 
حکومت بنیادگرایان در ایران، قــدرت و تأثیرگذاری کمی دارند و 
توصیه کردند که به آنها اعتماد نشود. موساد حاضر نبود از مخالفت 
قاطعش صرف نظر کند و معتقد بود که ایــن برنامه باید تا در نطفه 
است، متوقف شود. به همین منظور یک نفر را در مأموریتی محرمانه 
به مراکش فرســتاد. نماینده موساد با »رضا پهلوی« مالقات کرد و با 
زبانی صریح برای او توضیح داد: »این برنامه مورد عالقه ما نیست.«

آریل شارون تبدیل سودان به زرادخانه ای عظیم به منظور استفاده 
در پروژه های ویژه را پیشنهاد داد. طبق این برنامه قرار بود عربستان 
سعودی بودجه را تأمین کند. خاشقجی گفت قبالً موافقت ملک فهد برای 
امضای چکی به مبلغ هشتصد میلیون دالر را گرفته است. با این کمک 
مالی، اسرائیل سالح را تأمین خواهد کرد. شارون همچنین امیدوار بود 
]این طرح[ با تشریح اینکه چه افراد دیگری به جز ]شورشیان[ ایران 
از این زرادخانه بهره مند خواهند شد، مورد استقبال آمریکا قرار گیرد.

***
دو ژنرال ســابق ارتش ایــران برای ماموریتــی محرمانه از طرف 
پســر تبعیدی شــاه به اســرائیل آمدند و بــرای فعالیت علیه 
حکومت اســالمی درخواســت کمک کردند. این میهمانان با وزیر 
دفــاع آریل شــارون مالقات کردنــد و به او گفتند کــه توانایی 
جمــع آوری دو میلیــارد دالر را دارنــد. با این پول درخواســت 
خریداری تسلیحات و ســپس آموزش نظامی از اسرائیل را کردند. 

 برشی از کتاب خاطرات یعقوب نیمرودی، 
اولین افسر اطالعاتی رژیم صهیونیستی در ایران– بخش16 )پایانی(

عـربی - عبـری توطئه 
پا نو نظام  برانـدازی  برای 

قیام ضد انقالب1
مشکالت داخلی که سال های اول بعد از 
انقالب در ایران به وجود آمدند و مشکالت 
مســیر مبارزه رهبران انقالب، امید سقوط 
حکومت اســالمی را نزد شاه معزول ایران و 
پسرش »کوروش رضا«2 و بسیاری از افسران 

قدیمی ارتش سلطنتی، باقی گذاشتند. 
بعد از این، اتفاقات ایران را پیگیری کردم 
و متوجه صداهایی که از سوی رؤسای رژیم 
سرنگون شده می آمدند، بودم. باور کردم که 
تالش برای برگرداندن این چرخ به عقب، به 
طور کلی بــرای غرب و به طور خاص برای 
اســرائیل اهمیت راهبردی باالیی دارد. در 
کتاب »رابطه ایرانی«)1988( ساموئل سگو، 
تالش هایی که در اســرائیل برای کمک به 
شورشــیان ایرانی انجام شــدند، شرح داده 

شده اند. 
اواخر ســپتامبر 1982، چند روز بعد از 
قتل عامی که نیروهــای لبنانی در صبرا و 
شــتیال انجام دادند3، دو ژنرال سابق ارتش 
ایران به اسرائیل آمدند. آن دو برای ماموریتی 
محرمانه از طرف پسر تبعیدی شاه معزول 
آمدنــد و از اســرائیل بــرای فعالیت علیه 
حکومت اسالمی درخواست کمک کردند. این 
میهمانان با وزیر دفاع آریل شارون مالقات 
کردند و به او گفتند که توانایی جمع آوری دو 
میلیارد دالر را دارند. با این پول درخواست 
خریداری تسلیحات و سپس آموزش نظامی 

از اسرائیل را کردند.
ژنرال رضوانی افزود که این تسلیحات از 
اسرائیل به سودان انتقال داده خواهد شد و 
رئیس جمهور »جعفر نمیری« آماده خواهد 
بود که پایگاه ویژه ای را در اختیار نیروهای 
شورشی، برای نگهداری ما و آموزش افرادی 
که در کودتا شرکت خواهند کرد، قرار دهد. 
این پیشــرفت دراماتیک در پی ایده ای 
صورت گرفــت که من فوریه آن ســال در 
انگلیس4  »پانورامــا«]ی[  تلویزیونی  برنامه 
پیشنهاد دادم، برنامه ای که به موضوع ایران 
می پرداخت. دربــاره اهمیت راهبردی ایران 
صحبت کردم، رهبری شاه را تحسین کردم 
و به ملت او گفتم که ]امام[ خمینی را خلع 
کنند. از غرب تقاضا کردم که تالش در زمینه 
اطالعاتی و آغاز آموزش واحدهای آینده برای 
شــرکت در کودتا را افزایش دهند. چند روز 
بعد پسر شاه، کوروش رضا، از مراکش با من 
تماس گرفت و به خاطر صحبت هایم از من 

تشکر کرد.
ارتباط با مخالفان حکومت اســالمی در 
ایران ادامه یافت. ســاموئل سگو نوشت که 
در تابســتان 1982 یعقوب نیمرودی و آل 
شویمر با هواپیمای شخصی عدنان خاشقجی 

به مراکش پرواز کردند. 
در فرودگاه رباط ژنرال رضوانی و نماینده ای 
از طرف دولت مراکش از آنها استقبال کردند. 
این دیدار در مراکش ســه روز ادامه داشت و 
در جریان آن، این دو با پسر شاه و مشاوران 

او مالقات کردند.
اولین گفت وگو ساعت های طوالنی ادامه 
داشت و تجزیه و تحلیل شرایط داخلی ایران 
در دســتور کار قرار گرفت. ولیعهد جوان در 
احاطه ژنرال ها و مشــاوران زیادی از جمله 

ژنرال َجم و دیگران قرار داشت.
 ایده کمک به مخالفان حکومت اسالمی از 
سوی من بی نقص بود. الزم دیدم ملحق شوم و 
به دوست قدیمی ام کمک کنم. با ایمان کامل 
اعتقاد داشتم که سرنگونی حکومت اسالمی 
افراطی امکان پذیر است و بنابراین باید حداکثر 
نیروها برای آن بسیج شوند. در ادامه آخرین 
اطالعات را درباره برنامه ای که آغاز آن شکل 
گرفته بود به دوستم »عدنان خاشقجی« دادم. 
برای او برنامه ام را شرح داده و به او پیشنهاد 
پیوستن به این مأموریت را دادم. خاشقجی 

فوراً مشغول به کار شد. او اهمیت این زمان 
را درک و بــه ریاض پرواز کرد و قول »ملک 
فهد« برای پشتیبانی آرام از تالش ها برای خلع 

]امام[ خمینی را به دست آورد.
عربستان سعودی برای تقبل بخش بودجه 
عملیات موافقت کرد و با پول هایی که اعضای 
خانواده شــاه و دیگر ایرانیان تبعیدی وعده 
دادنــد، جمع آوری دو میلیارد دالر برای این 
برنامه ممکن بــود. همچنین رئیس جمهور 

ســودان برای کمک به انجام کودتا در ایران 
آمــاده بود. به ازای مبلغ صــد میلیون دالر 
نمیری تعهد داد کــه پایگاهی نظامی برای 
نگهداری تســلیحات و آموزش مبارزان، در 

اختیار شورشیان قرار دهد.
موفقیت این برنامه به آمادگی اســرائیل 
برای کمــک به این تالش ها مشــروط بود. 
دیدار دو ژنرال از اسرائیل برای روشن کردن 
این موضوع طراحی شده بود. اسرائیل چراغ 
سبز به این برنامه نشان داد. وزیر دفاع آریل 

شارون این روند را رهبری کرد. 
در کتاب »جاسوســان ناقص«)1990(، 
یوســی ِملَمن و دن َرویــو جزئیات مالقات 
محرمانه وزیر دفاع آریل شارون با رئیس جمهور 
ســودان نمیری در کنیا را که برای پیشبرد 
برنامــه کمک به شورشــیان ایرانی طراحی 
شــده بود، توصیف می کنند. شارون و افراد 
همراهــش، آبراهام تامیــر، دیب کیمحی و 
محافظان او از شــاباک، با هواپیمای ویژه ای 
کــه در اختیار آنهــا قرار داده شــده بود در 
پروازی به نایروبی پایتخت کنیا رفتند. آنجا 
هواپیمای شخصی خاشقجی منتظر آنها بود. 
خدمه هواپیمای اسرائیلی بدون آنکه بدانند 
همراهان شــارون به کجا خواهند رفت، در 

فرودگاه ماندند.
بعد از کمتر از یک ســاعت همراهان به 
مکان مسقف و پوشیده از چمن به نام »کلوب 
سیاحتی کوه کنیا« برده شدند، جایی که در 

فاصله حدود دویست کیلومتری از پایتخت 
کنیا در نزدیکی مرز تانزانیا قرار داشت و مالک 
آن میلیاردری سعودی بود. نیمرودی، شویمر 
و خاشقجی از قبل، آنجا منتظر هیات اسرائیلی 

بودند. اما نه فقط آن ها. 
ایــن اقامتگاه تفریحــی در اکثر روزهای 
سال برای تورهای سیاحتی از ذخایر طبیعت 
وحشی واقع در نزدیکی آنجا، مورد استفاده 
قرار می گرفت. چند دوست سودانی رسیدند: 

رئیس جمهور نمیری، رئیس سرویس امنیتی او 
ابو طیب و دو دستیارش. خاشقجی معامالت 
بزرگی)عمدتاً شــرکت های کشــاورزی( در 
سودان داشت و ژنرال نمیری یکی از دوستان 
این میلیاردر سعودی به حساب می آمد و گاه 

گاهی از پول های او منفعت می برد. 
در ابتدا پیشنهاد شده بود این جلسه در 
خاک سودان برگزار شود، اما ژنرال نمیری که 
از قبل بر ســر یهودیان اتیوپی، درگیر روابط 
ملتهب با اســرائیل بــود، در این باره نگرانی 
داشت و پیشنهاد کرد که محل برگزاری آن 

به کنیا منتقل شود.
این جلســه قرار بود مخفیانه نگه داشته 
شود. هوا بسیار دل انگیز بود و یکی از شرکت 
کنندگان به خودش اجازه داد چند عکس با 
دوربین جیبی خود بگیرد. در عکس ها لیلی 
همسر وزیر دفاع نیز مشاهده می شد که اغلب، 
حتی در سفرهای بسیار محرمانه او را همراهی 
می کرد. اما آرام و بی سروصدا فقط به عنوان 
دکور برای بحث های جدی و بسیار سنگین 

از او استفاده می کردند. 
هدف، متقاعد  ســازی ســودانی ها برای 
توسعه همکاری با اسرائیل بود، همکاری ای 
که تا آن زمان بر چشم پوشی و پذیرش رشوه 
در عوض مهاجرت یهودیان اتیوپی به اسرائیل 
متمرکز شــده بود. وزیر دفاع، تبدیل سودان 
به زرادخانه ای عظیم به منظور اســتفاده در 

پروژه های ویژه را پیشنهاد داد. 

طبق این برنامه قرار بود عربستان سعودی 
بودجه را تأمین کند. 

خاشقجی برای میهمانانش تعریف کرد که 
قباًل موافقت ملک فهد برای امضای چکی به 
مبلغ هشتصد میلیون دالر را گرفته است، و با 
لبخند افزود ”و اگر نیاز باشد حتی یک میلیارد 
دالر.“ با این کمک مالی، اســرائیل سالح را 
تأمین خواهد کرد، ســالح هایی از تولیدات 
خود و همین طور غنایم ســاخت شوروی که 

در جنگ هایش با اعراب گرفته بود.
این زرادخانه عالوه بــر تفنگ، مهمات و 
ســالح سبک شامل خمپاره، موشک، تانک و 
شاید حتی هواپیما هم خواهد بود. آنها انتظار 
داشتند موافقت نمیری با این طرح را از طریق 
کمیســیون های درست و حسابی که بعداً به 
جیب نمیری و دستیارش سرازیر می شدند، 

به دست بیاورند.
ملمن و رویو نوشتند، شارون اعتقاد داشت 
کــه اینچنین برنامه ای نــه تنها قراردادهای 
صادراتی قابل توجهی برای اســرائیل فراهم 
خواهد کــرد، بلکه اهداف راهبــردی او در 
خاورمیانه و خارج از آن را پیش خواهد برد. 
او همچنین امیدوار بود ]این طرح[ با تشریح 
اینکه چه افراد دیگری به جز ]شورشــیان[ 
ایران از این زرادخانه بهره مند خواهند شــد، 

مورد استقبال آمریکا قرار گیرد. 
 ]Baby Shah[ »کوروش رضا که »بی بی شاه
لقب گرفته بود و ژنرال هایش، این تسلیحات 
را از انبار ســودان دریافت می کردند، چیزی 
کــه برای آنها ســرنگونی حکومــت ]امام[

خمینی و بازگشــت ایران به آغوش غرب را 
ممکن می ســاخت. همچنین این تسلیحات 
به چریک های خاورمیانــه و آفریقا، مبارزان 
علیه حکومت های تندرو ضد اسرائیل و غرب، 

عرضه می شد.
ملمن و رویو نوشتند که این برنامه بلند 
پروازانه ای بوده که مانند آن نیست، برنامه ای 
که با جهان بینی استراتژیک شارون سازگار 

بود. 
البته مایه گرفتاری شــد. موساد در خفا 
با این برنامه ســازش نکرد، و نمایندگان آن 
در جلســه در »کوه کنیا« شرکت نکردند. 
هنگامی که واقعیت آن برای رئیس موساد، 
ســرتیپ ذخیره اسحاق خوفی طرح شد، او 
خواســتار دریافت گزارش کاملی شد. دیب 
کیمحی برای ارائه این گزارش داوطلب شد. او 
گزارش داد که رئیس جمهور نمیری با کمک 
به موساد برای افتتاح پایگاه ثابت در خارطوم 

موافقت کرده است.
بر اساس نشــریات خارجی هم گزارش 
داده شــد که شارون موفق به جلب موافقت 
رئیس جمهور سودان برای ادامه همکاری به 
خروج یهودیان اتیوپی شد. رئیس موساد به 
خاطر این اخبار خوش بسیارخوشحال بود 
که این امکان برای سازمان او فراهم می شد 
تــا پایگاهش را در یک پایتخت عربی دیگر 

تأســیس کند، اما خود ایــن برنامه برای او 
مشــخص نبود. در موساد ارزیابی کردند که 
»بی بی شــاه« و دستیارانش برای سرنگونی 
حکومــت بنیادگرایان در ایــران، قدرت و 
تأثیرگذاری کمی دارند و توصیه کردند که 
به آنها اعتماد نشود. خوفی هم از اینکه موساد 
در این توطئه محرمانه مشارکت کند، راضی 
نبود. ملمن و رویو نوشــتند: فعالیت بیش از 
حد نیمرودی و شویمر تجاوز و نفوذ به حوزه 

فعالیت موساد بود. 
مورد دیگر اینکه موساد عالقه مند نبود با 
خاشقجی سعودی ادامه دهد و به او اعتماد 
کند. با توجــه به برنامه های اســتراتژیک 
جهانی، در موساد تصور می کردند که شارون 
ارگان های کوچک و منابع محدود اسرائیل را 

بیش از حد گسترش می دهد.
نخبگان اسرائیل از جمله تصمیم گیرندگان 
و جامعــه اطالعاتی دوباره خــود را در حال 

مجادله یافتند.
وزیر امور خارجه آن زمان، اسحاق شامیر، 
شاید به این دلیل که در گذشته عضو موساد 
بود و یا شــاید به دلیل احتیاط اطالعاتی، به 
پذیرش موضع خوفی تمایل داشــت. با این 
وجود، نخست وزیر مناخم بگین، تردید داشت. 
او حقیقتاً بی درنگ برنامه شارون را رد نکرد، 
اما از او و دوستانش تقاضا کرد که به او مدارک 
قانع کننده بیشتری ارائه کنند منوط بر اینکه 

شانس ایجاد کودتا در ایران، به عنوان اولین 
گام برای پیاده  سازی برنامه بزرگتر وجود دارد.
اما موساد حاضر نبود به سادگی از مخالفت 
قاطعش صرف نظر کند. خوفی معتقد بود که 
این برنامه بدی است و باید تا در نطفه است، 
متوقف شود. به همین منظور یکی از معاونان 

خــود را در مأموریتــی محرمانه به مراکش 
فرســتاد. نماینده موســاد برای گفت وگو با 
»بی بی شــاه« مالقات کرد و با زبانی صریح 
برای او توضیح داد: »از سوی مقامات بسیار 
عالی رتبه در اســرائیل، وکیل شدم به شما 
بگویم با کســانی مالقات کردید که نماینده 
دولت اسرائیل نبوده و برای مدیریت مذاکرات 
با شما معتبر نیستند. آنها ممکن است شما 
را به دردسر بیندازند. هر زمانی که خواستید 
با اسرائیل ارتباط برقرار کنید باید به صورت 
مستقیم با ما هماهنگ کنید. این برنامه عوامل 

سودانی، مورد عالقه ما نیست.«
»بی بی شــاه« این نکتــه را درک کرد. 
نماینده موســاد در بازگشت به اسرائیل ابراز 
رضایت کرد که ماموریتش موفقیت آمیز بوده 
است. این پروژه عظیم که شارون، نیمرودی، 
کیمحی و دوستانشان تدبیر کرده بودند، در 

حال احتضار بود.

چیزی که به آن کمک کرد نفس های آخر 
را بکشد این واقعیت بود که منافع شارون در 
آن زمان، اواخر مه 1982، دوباره وابســته به 
لبنان بود. تا اینجــا توصیفات ِملَمن و رویو 
درباره انقالب متقابلی بود که وجود نداشت.

ارتباط بین خاشــقجی و شارون ماندگار 
نبــود. به یاد دارم کــه در میان جنگ لبنان 
تمــاس تلفنی فوری از خاشــقجی دریافت 
کردم. او برای من تعریف کرد که دوســتی با 
او تماس گرفته و به او اطالع داده که شارون 
قصد دارد هزاران فلسطینی از اعضای سازمان 
آزادی بخش فلســطین را، برای اینکه دیگر 
نتوانند تهدیدی برای مرز شــمال اســرائیل 
باشــند، از لبنان به عربستان سعودی اخراج 
کند. خاشقجی گفت که این اخبار به اطالع 
خاندان سلطنتی در ریاض رسیده و موجب 

اضطراب واقعی در آنجا شده است.
آنها از خاشــقجی درخواست کردند هر 
کاری برای خنثی  سازی این برنامه انجام دهد 
و او پشت تلفن به من گفت: »یعقوب، تو باید 
کاری برای توقف ایــن برنامه انجام دهی. با 

آریل صحبت کن.«
بــرای کمک بــه او قــول دادم و واقعاً با 
شارون صحبت کردم. ســپس با خاشقجی 
ارتبــاط برقــرار کردم و او و بعــد، از طریق 
او خاندان ســلطنتی را آرام کــردم. گفتم: 
»فلسطینی ها به سرزمین پادشاهی عربستان 
رانده نخواهند شــد، این گفته ژنرال شارون 
 اســت.« آنچه کــه در منطقه اتفــاق افتاد، 
همان طور که همه می دانند، این اســت که 
اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین از لبنان 
به تونس رفتند و عربستان سعودی توانست 

نفس راحتی بکشد.
پانوشت ها:

1. م: این قســمت بخشی از فصل هشتم کتاب 
خاطــرات نیمرودی اســت که با توجه بــه ارتباط 
موضوعی آن با مطالب گذشته در ادامه آن آورده ایم.

2. م: نیمرودی در خاطراتش از رضا پهلوی فرزند 
محمدرضا پهلوی با نام »کورش رضا« یاد می کند.

 25(  1982 ســپتامبر   16 پنجشــنبه  م:   .3
شــهریور1361( ارتش رژیم صهیونیستی در حالی 
که کشور لبنان را اشغال کرده بود، اردوگاه آوارگان 
فلسطینی را در صبرا و شتیال به محاصره خود درآورد 
و با همــکاری نیروهای متحد لبنانــی خود یعنی 
فاالنژیســت های تحت فرمان سمیر جعجع و ایلی 
جیقه به ســاکنان بی پناه اردوگاه حمله ور شدند. در 
این عملیات که تا دو روز بعد ادامه یافت فاالنژیست ها 
و نیروهای نظامی صهیونیست، نیمه های شب با ورود 
به خانه های مردم 3297 فلسطینی و لبنانی را قتل 
عام کردند. برخالف آنچه که نیمرودی وانمود می کند، 
دستور این جنایت سبعانه را دوست همیشگی او یعنی 
»آریل شارون« )وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی( 
به نظامیان اســرائیلی به فرماندهی عاموس یارون و 

نیز متحدان لبنانی آنان داده بود.
4. م: »پانورامــا« یکــی از برنامه های مشــهور 
تلویزیون سلطنتی انگلســتان)BBC( است که از 
سال 1953 تا کنون با م,ضوع رویداد های روز جهان 

پخش می شود.

سفرهای خاتمی به کشورهای عربی
در اردیبهشــت سال 1388 یعنی حدود یک ماه به انتخابات 
مانده، خاتمی به چند کشور عربی از جمله عربستان، مصر، مغرب، 
تونس، کویت و قطر سفر کرد و سپس به ترکیه و استرالیا رفت. 
هدف از این مســافرتها جلب حمایت این کشورها از میرحسین 
موســوی و نیز جمع آوری کمکهای مالی بــرای تبلیغات نامزد 
اصالح طلبان عنوان شــده است. محمدعلی ابطحی در اعترافات 
خود پس از فتنة 1388 در دادگاه، به این مســئله اذعان کرد.1 
ناصر قره باغی نیز در مناظره با اکبر اعلمی، هدف از این ســفرها 
را جمع آوری اعانه برای مخارج تبلیغاتی موســوی عنوان کرد.2 
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی نیز در گزارش رسمی 
خود از فتنه 1388، هدف از این مسافرت ها را ترغیب خارجی ها 
به حمایت از موســوی برای تغییرات ساختاری در ایران دانست 

که در این کار موفق هم شده است.3
کمیته صیانت از آرا و نقش خاتمی

جریان اصالح طلبی برای زمینه  سازی آنچه تدارک دیده بود، 
نیاز به القاء تشکیک در سالمت انتخابات داشت. به همین جهت 
دو سه ماه مانده به انجام انتخابات، مسألة صیانت از آرا را مطرح 
کــرد تا در صورتی که نتایج انتخابــات به نفع آنان نبود بتوانند 

مرحلة دیگر طرح خود را اجرایی کنند.
خاتمی در این زمینه نقش فعالی به عهده داشت. با تشکیل 
غیرقانونی کمیتة »صیانت از آرا« به ریاست علی اکبر محتشمی پور، 
محمد خاتمی با میرحســین موسوی دیداری در دفتر موسوی 
داشت و دربارة تشکیل این کمیته و پیگیری آن رایزنی کردند.4

نقــش مطبوعات زنجیره ای القاء این مســئله بود که امکان 
کم و زیاد کردن آرا وجود دارد! موســوی الری وزیر کشور دورة 
خاتمی که خود برگزار کننده انتخابات در دوره های قبل بود گفت: 
»صیانت از آرا یک اصل اساسی است. هیچ کس حق کم و زیاد 
کردن آرای مردم را ندارد.«5 فاطمه کروبی با کنایه به ســخنان 
مهدی کروبی در انتخابات نهم که گفته بود، شــب که خوابیدم 
آرا به ضرر من تغییر کرد، گفت »شــب انتخابات همه ما و ملت 

بیدار خواهیم ماند.«6
رهبر معّظم انقالب اسالمی با رصد رفتار و القاء این جریان و 
انطباق آن با سیاست ها و تبلیغات محافل اندیشه ورزی دشمنان 
انقالب اســالمی، صراحتاً این سیاست را مورد انتقاد قرار داده 
و انتخابات را سالم و متقن دانسته و تالش های صورت گرفته 
برای مخدوش نشــان دادن انتخابــات را بی انصافی و دروغ و 
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ظلم مدعیان اصالحات به نظام اسالمی
با زیر سؤال بردن سـازوکار انتخابات

خالف واقع دانستند.
دورة قبل از انقالب، ایران مرتعی برای چرای بیگانگان بود. نفت 
این جا، بازار این جا، محصوالت این جا، نیروی انسانی این جا، هر چه 
بود و نبود، مورد اســتفادة ســلطه گران و قدرتمندان بود؛ یک روز 
انگلیس، یک روز آمریکا و صهیونیست ها. بعد که انقالب شد، مردم 
آمدند روی کار، منافع آنها قطع شــد. طبیعی بود که با این نظام 
دشــمنی کنند، که سی سال است دارند دشمنی مي کنند. یکی از 
دشــمنی ها همین است که این پدیدة باارزش تأثیر حضور مردم و 
نقش آفرینی مردم در ادارة کشــور و مدیریت کشور را در تبلیغات 
خودشــان نفی کنند یا ندیده بگیرند یا انــکار کنند. بارها و بارها 
در اظهارات صریح شــان، در اظهارات کنایه آمیزشان، در انتخابات 
کشورمان خدشه کردند. نه؛ انتخابات کشور ما از انتخابات اکثر این 
کشورهای مدعی دمکراســی، هم آزادتر است، هم پرشورتر است، 
هم انگیزة مردم در این انتخابات بیشــتر اســت. انتخابات پرشور، 
انتخابات خوب، ســالم. دشمن خدشه مي کند. از دشمن انتظاری 
هم جز دشــمنی نیست؛ چه انتظاری هست؟ بی توقعی از دوستان 
است. بی توقعی از کسانی است که جزو این ملتند؛ واقعیات را دارند 
می بیننــد؛ می بینند که این انتخابات چگونه ســالم و متقن انجام 
مي گیرد، در عین حال، همان حرفی را که دشمن مي زند، اینها هم 
مي زنند! من انتظارم این است کسانی که با ملت ایرانند، جزو ملت 
ایراننــد، توقع دارند ملت ایران به آنها توجه کنند، اینها دیگر علیه 
ملت ایران حرف نزنند و انتخابات ملت ایران را زیر سؤال نبرند. مرتب 
تکرار نکنند که آقا این انتخابات ســالم نیست؛ انتخابات، انتخابات 
نیســت. چرا دروغ مي گویند؟ چرا بی انصافی مي کنند؟ چرا خالف 
واقع مي گویند؟ چرا این همه زحماتی را که این ملت و مســئولین 
در طول این ســال های متمادی متحمل شدند، ندیده مي گیرند؟ 

چرا؟ چرا ناسپاسی مي کنند؟
انتخابات در دوره های گذشته سالم بوده. در مواردی که شبهاتی 
پیش می آمد، ما فرســتادیم تحقیق کردند، دنبال کردند. در یکی 
از مجالس گذشــته شــایعاتی پیدا شــد، بعضی ها دالئلی آوردند، 
حرف هایی زدند که انتخابات ناســالم اســت؛ توقع داشتند که در 
برخی از شهرهای مهم از جمله تهران، انتخابات ابطال شود. ما افراد 
وارد و مطلعی را فرستادیم تحقیق کردند، مطالعه کردند؛ دیدند نه، 
خدشه در انتخابات نیست. در بین هزارها صندوق ممکن است در 
دو تا، پنج تا صندوق خدشــه هایی به وجود بیاید. این، انتخابات را 
خراب نمي کند. این هم مال بعضی از اوقات بوده است. گاهی یک 
گروهی، یک جناحی- از این جناح های معمولی کشور که شماها این 
جناح بندی ها را مي شناسید- که بر سر کار بودند، نتیجة انتخابات به 
ضرر آنها و به نفع جناح مقابل شده؛ مکرر این اتفاق افتاده. چطور 

این انتخابات را کسی ممکن است زیر سؤال ببرد؟7
اما خاتمی، علیرغم این بیانات روشن و مصداق بّین که رهبری 

انقالب مطرح فرمودند، تنها سه روز بعد، موضعی متفاوت اتخاذ کرد 
و نشان داد که هیچ التزامی در عمل به والیت فقیه ندارد. او در دیدار 
جمعی از معلمان گفت: »نگرانی ما از برگزاری انتخابات، بالضروره به 
معنای ریختن رأی باطله به نام فردی خاص یا نخواندن آراء نامزدی 
دیگر نیست. اگرچه در همه جای دنیا ممکن است این مسائل پیش 
بیاید. مراد ما از این ابراز نگرانی این است که اگر کسانی پیدا شوند 
که احساس وظیفه کنند تا برخالف خواست مردم و برای این که به 
گمان خویش در پیشگاه خداوند سربلند باشند مانع از حضور مردم 
یا تأثیر آراء مردم شــوند، دست اندرکاران انتخابات باید از تک تک 

آراء مردم در مقابل این افراد صیانت کنند.«8
خاتمــی در این گفتار خود، تلویحــاً امکان جابه جا کردن  آرا و 
تقلب را رد کرد و شــیوة دیگری از امکان تأثیر در نتیجه انتخابات 
را مطرح کرد که به طور روشن و صریح اهانت به دوستداران نظام 
اســالمی و آنهایی که حزب اللهی خوانده می شوند بود! چطور افراد 
معتقد و عاشــق والیت فقیه و نظام اســالمی به خود اجازه چنین 
حرکاتی را می دادند که خاتمی این گونه آنان را متهم می نماید؟ ما 
در قتل های زنجیره ای دیدیم که عناصر وابسته به جریان اصالح طلبی 
و در زیر حمایت خاتمی ادعای قتل دشمنان نظام را مطرح کردند 
و دست شان نزد ملت رو شد. حاال خاتمی افراد شیفته و پرشور اما 
باشعور انقالب را پیشاپیش و بدون سابقه، متهم به جابه جایی آراء 
بــه صورت ممانعت از حضور مردم و یــا تأثیرگذاری بر آراء مردم 
می نمایــد! او فراموش می کند که در دورة اّول ریاســت جمهوری 
چگونه با همین احتماالتی که مطرح می کند، رأی آورد! خاتمی در 
این گفتار خود به نابرابری امکانات ماّدی، معنوی، اجرایی و اداری 
بین جریان اصالح طلبی و جریان دولت انتقاد می کند، در حالی که 
در دورة هشــتم ریاست جمهوری، خود او و همفکرانش در همین 

وضعیت قرار داشتند و انتخابات را برگزار کردند و او پیروز رقابت 
شد، اما او به این نابرابری اعتراضی نکرد!

نماد کودتای مخملی و نقش خاتمی!
رنگ سبز، نماد جریان اصالح طلبی در انتخابات دهم شده بود 
تا جنبش مخملی دارای نماد خاصی بشود و به نام جنبش سبز 
خوانده شود. اما خاتمی با انداختن شال سبز بر گردن موسوی، 
ایــن نقش را برعهده گرفت. محور گفت وگوی اصالح طلبی، با 
این کار خود، اتحاد مطلق این جریان به موســوی را نشان داد 
و او را به عنوان تداوم گفتمان دوم خرداد معرفی کرد تا آرای 
خود و همفکران و هوادارانش را در ســبد موسوی قرار دهد و 
تمام ظرفیت ها و امکاناتی که سال ها توسط این جریان در بدنة 
مدیریت کشور و در ذهن ها، ساخته شده بود به صحنة انتخابات 

موسوی بیاورند.
خاتمی در تبلیغ به نفع موسوی و علیه احمدی نژاد چیزی کم 
نگذاشت. او حتی بعد از مناظرة موسوی و احمدی نژاد، در همایشی 
که به مناسبت حمایت از موسوی تشکیل شده بود شرکت کرد 
و موســوی را هنرمند و مناظرة او با احمدی نژاد را »تقابل کامل 

بی هنری با هنرمندی نامید.«9
خاتمی خود انتخاب رنگ ســبز برای جریان اصالح طلبی را 
این گونه توصیف کرد: »در این انتخابات اصالح طلبی عنوان سبز 
را انتخاب کرد که تعبیر قشنگ و خوبی است؛ سبز نماد طراوت 
و روشــنی و دوستی است. ســبزی که مطرح شد، سبزی است 
که دل بســتة به انقالب اسالمی است و نسبتی با سلطه طلبان و 
منحرفان ندارد.«10 البته در فاصلة زمانی انتخابات در خرداد 1388 
تا زمان بیان این جمالت، نماد سبز، خدمت خود به سلطه طلبان 
و بیگانگان را بخوبی نشــان داد و خاتمی با چشم بستن بر این 
واقعیت،  عمداً رنگ ســبز را در غیر آنچه رخ داده است تفسیر و 

تعبیر می کرد!
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