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 88اقدامات پنهان امریکا در حمایت از فتنه  .1

 1محمد جواد الوندی                                                                                                                              

 چکیده

ای ها در سالهای پس از انقالب اسالمی برای رویارویی با آن و نظام برآمده از آن، مجموعهاقدامات امریکایی

گیرد. در این میان اقدامات پنهان اطالعاتی یکی از این مجموعه عملکردها میون و طیفی گسترده را در برگوناگ

ی های اساسها از آغاز پیروزی انقالب، اقدامات اطالعاتی وسیعی را  به منظور وارد آوردن ضربهاست. امریکایی

دند و در سالهای اخیر، پس از موفقیت انقالبهای های اعتقادی، انسانی و ساختاری نظام اسالمی شروع کربه پایه

رنگی در برخی از کشورهای استقالل یافته از اتحاد شوروی از آن به عنوان عوامل زمینه ساز در مرحله استراتژیک 

 براندازی نرم نظام اسالمی استفاده نمودند. 

د، از کننی که به نیابت از آنها اقدام میهایهای امریکایی و سازماناقدامات پنهان بر ضد ایران از جانب سازمان

شود. نگارنده در این مقاله به دنبال بررسی و تبیین برخی از انواع این اقدامات کشورهای مجاور ایران اعمال می

 باشد. ها در ایران میها و غربیپنهان امریکایی

دازی نرم در ایران، سیاست خارجی ج.ا.ا اقدامات پنهان امریکا، اقدامات اطالعاتی امریکا، بران واژگان کلیدی:

. 

 مقدمه 

به دلیل اقدامات، تحرکات و فعالیتهای سیاسی،  1388انتخابات دهم ریاست جمهوری اسالمی ایران در سال 

تبلیغاتی، روانی غرب و نمایش چهره واقعی امریکا، اروپا و اسرائیل در برخورد با ملّت ایران، یکی از نقاط عطف 

پس از پیروزی انقالب اسالمی است. در این حوادث، پیوند نامبارک بین سران فتنه از یک سو و حوادث دوران 

سیاستهای براندازانه غرب به سرکردگی امریکا از سوی دیگر و اقدامات متهورانه و کور ضد انقالب داخلی و 

صاعد رفت . این حرکتها تهای تند پس از انتخابات شکل گخارجی از دیگر سو برقرار شد و در خالل آن، حرکت

های بسیار سنگینی به نظام اسالمی یافت و به انهدام امکانات زیادی از اموال عمومی و مردمی منجر شد و هزینه

 تحمیل کرد. 

                                                           
 امام حسین )ع( جامع عضو هیات علمی دانشگاه 1
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در جای جای این حرکت از قبل برنامه ریزی شده در کنار افکار پریشان سران فتنه در مبارزه با نظام اسالمی، 

ی المللخورد. امریکا به عنوان رأس هرم مبارزه بینهای خارج از مرزها به چشم میتوطئه رد پای عنصر خارجی و

کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی در این پدیده از هیچ کوششی برای براندازی نظام  با نظام اسالمی در کنار

 اسالمی دریغ نکرد. 

می در طول سالهای پس از پیروزی انقالب بررسی و در این مقاله، اقدامات پنهان امریکا در مقابل نظام اسال

های الزم را برای حضور عناصر داخلی و خارجی در حوادثی نظیر فتنه شود؛ اقداماتی که زمینه سازیمعرفی می

 توان سراغ گرفت. ای مانند آن را نمیهـ .ش رقم زد و پس از انقالب نمونه1388

ات امریکایی و اخبار و اطالعات منتشره تدوین شده است و در نهایت این مقاله عمدتاً بر اساس اعترافات مقام

تحلیلی از وضعیت اقدامات اطالعاتی را ارائه خواهد کرد و بر اساس این تجربه، اقدامات بعدی این کشور در برابر 

ند انگیزه الزم ابینی، که بتوحوادث و وضعیت قابل بهره برداری آینده اعم از انتخابات یا سایر موارد هیجانی پیش

 شود. کاران نظام اسالمی عرضه می هایی به دست اندررا به برخی از طرفداران براندازی بدهد و بر اساس آن توصیه

اساس چارچوب نظری یا الگوی براندازی از طریق تهدید نرم امریکایی در  شود بردر این مقاله سعی می

 گردد. موضوع تحلیل  88کشورهای مختلف و بویژه فتنه 

 

 الگوی براندازی از طریق تهدید نرم   

خورد. ها در انتخابات و حوادث پس از آن آشکارا به چشم میاین الگو چهار عامل دارد که در رفتار امریکایی

(  80: ص 1390در این الگو نفوذ خارجی، مهندسی شدن، ابزارها و امکانات براندازی یا تغییر سیاسی) حسینی، 

 های نرم نفوذ دولت برانداز خارجی در کشورطالعه قرار گرفته است. بر اساس این الگو در براندازیمورد توجه و م

های داخلی برانداز و همسو با آنها در تماس و مراودات دائم است. کشور مورد تهدید در کنار سایر عوامل و زمینه

های هدف در داخل کشور با وه و یا گروههای گوناگون در اذهان گربرانداز در طول زمان تالش دارد به شیوه

های اجتماعی ها برای حضور در صحنههای الزم را در آموزش این گروههای خود، زمینهارائه آموزه و ارزش

های نرم، که در حال حاضر در دستور کار امریکا در رویارویی فراهم آورد. بر اساس الگوی مورد نظر، براندازی

قرار دارد، شامل سه مرحله استراتژیک، شتاب دهنده یا کاتالیزور و مرحله عملیاتی با نظام اسالمی ایران 

اند که در مرحله شتاب ه.ش اقداماتی انجام داده1388ها در سالهای منتهی به انتخابات سال (. غربی90است)همان:



 
 

4 

جی که با سوار شدن بر امواهایی کنند و دهنده وضعیت ناشی از انتخابات در کشور، توانستند از آن بهره برداری

نند. در اینجا ک هایی را در وضعیت سیاسی و اجتماعی ایجادثباتیدر طول سالهای گذشته به راه انداخته بودند، بی

هایی از اقدامات اطالعاتی به اختصار بررسی شود که تحت عناوین مختلف از جمله شود که گوشهتالش می

 ی متمادی برای نفوذ در اندیشه و افکار مردم ایران انجام داده است.اقدامات پنهانی را که در طول سالها

 اقدامات پنهان امریکا بر ضد نظام اسالمی پس از پیروزی انقالب 

 راهبرد، یردگمی صورت اسالمی نظام نرم تهدید و فشار به منظور گسترش ناحیه امریکا و غرب از که راهبردی

 دوربرد حاتتسلی ظهور»امروزه . شودمی تحمیل کشور به آمیز توطئه و پنهان هایشیوه با که اطالعاتی است نبرد

 آوری جمع فنون پیشرفت و اطالعاتی جنگهای کالم، یک در و نوری فیبر سرعت و سایبر جنگ، شونده هدایت

 جدیدی مجازی فضاهای و درنوردیده را جغرافیایی های، محیط(185و184: ص1384شیپنگ تانگ، ) «اطالعات

 جدید یطیمح گیری شکل بلکه، نیست محیط واقعی نقش کاهش معنی به این حال عین در اما است ساخته فراهم

 مجریان و طراحان، وضعیت این در(.  14 ص :1387از نویسندگان، جمعی) است موجود سنتی محیط کنار در

 اطالعاتی ستگانواب دفترهای تمام و صهیونیستی، اروپایی، امریکایی امنیتی و اطالعاتی هایسازمان ،راهبردی چنین

 مسایهه کشورهای و ایران در اسالمی حکومت براندازی هدف با که هستند ایران در کشورها این هایسفارتخانه

 رژیم فارتس و اشغال، تهران در امریکا سفارت تنها اسالمی، انقالب پیروزی از پس. هستند چینیتوطئه مشغول

 اطالعاتی میرس و آشکار ساختارهای ترتیب این به و شد اخراج کشور از آمیز مسالمت طور به نیز صهیونیستی

 کسی و اندم باقی نخورده دست صهیونیستی رژیم و امریکا اطالعاتی مخفی هایشبکه اما شد؛ حذف کشورها این

 یاروپای کشورهای اطالعاتی وابستگان و اطالعاتی بعد سازمانهای به آن از. ندارد چندانی اطالع آنها از نیز

 اعم اسیغیرسی و سیاسی هایپوشش در را اطالعاتی اقدامات و کردند زمینی زیر را ایران در اطالعاتی هایفعالیت

 حساس قطعات ارائه انحصار و صادرات و واردات، گذاری سرمایه تجاری،، خبری مختلف هایپوشش از

 مانند و ارز و طال به مربوط اقتصادی و بخشهای پزشکی تجهیزات، دارو، حساس لوازم موبایل، واردات، کامپیوتر

 و ردبرخو لبه، الیه هر در دارند که تو در تو مختلف هایالیه پوششی، شرکتهای این. گرفتند عهده بر آن

 حتی نهاآ بیشتر. هستند موجهی بازرگانی و تجاری وجهه دارای ایرانی و مراجعان از عناصر به اصلی پاسخگوی

 و نندکمی تعیین جاسوسی سازمانهای را آن مقررات که هستند زمینی در بازی حال در که دانندنمی هم خودشان

 توزار دام به آنها از برخی که یک بار گاهی چند از هر. شوندمی هدایت حریف اطالعاتی سازمانهای توسط یا
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 اقدامات چه ایران تجارت صحنه در که شودمی مشخص، کنندمی اعتراف خود فریب به و افتندمی اطالعات

 . دارد وجود پنهانی

 افراط و راییبنیادگ آنان تعبیر به یا انقالبی اسالم خاستگاه و منشأ اسالمی جمهوری اوالً متحده ایاالت زعم به

 و هاگروه از فلسطین مردم حقوق از دفاع و خاورمیانه صلح روند با مخالفت علت به، ثانیاً. است اسالمی گرایی

 باورند این بر کاامری سیاستگذاران و رهبران ثالثاً. هستند تروریست امریکا نظر به که کندمی حمایت هاییجنبش

 اسالمی جمهوری، بوش جرج رابعاً. است جمعی کشتار هایسالح به یابیدست صدد در اسالمی جمهوری که

 فشارهای... روندمی شمار به سرکش هایدولت کامل نمونه که است داده قرار شرارت محور زمره در را ایران

 گواه لبنان روزه 33 جنگ از پس بشر حقوق و دموکراسی زمینه در اسالمی جمهوری بر امریکا روانی و سیاسی

 (. 123و122: 1387نویسندگان  از جمعی، دهقانی) است ادعا این

 شکل آنها محور بر فرهنگی تهاجم و ایرسانه جنگ که است محورهایی حول عمدتاً، اطالعاتی اقدامات

 فرهنگی تهاجم و گسترده تبلیغات با که است تحرکاتی اساسی محرک و مکمل، اطالعاتی اقدامات. است گرفته

 و دهنده جهت، جرقه حکم مخفی اطالعاتی اقدامات و است شده ایجاد و سازی زمینه داخلی امنیتی محیط در

 رهنگیف تهاجم تأثیر میزان بازخورد وظیفه چنینهم و داخل در آن گسترش و نرم تهدیدات در را کننده تشدید

 عهده بر نیز نیاز مورد اطالعات آوری جمع و اطالعاتی هاینیازمندی تهیه. دارد عهده به را های هدفگروه بر

 .است سازمانها این

 تحرکات بر زدن دامن بر مبنی، به ایران تهاجم در راهبرد این هدف و ماهیت به توجه با اطالعاتی راهبرد

، قالبیان نهادهای و رهبر و نظام از عمومی افکار ساختن اعتماد بی، مذهبی باورهای، زنان، گروهی، ایفرقه، مذهبی

 ،راهبردها، نظامی نیروهای، ایهسته دانش به مربوط مختلف ابعاد در غرب نیاز مورد هایزمینه در جاسوسی

 اختنس کمیاب یا ساختن نایاب و تجاری محدودیتهای ایجاد چنینهم و مربوط تحقیقات و فناوری، تجهیزات

 .است آن مانند و کشور اقتصاد دادن نشان ثباتبی منظور به امکانات یا اقالم از برخی

خود اعمال موفقیت آمیز آن توسط  خودی به اطالعاتی اگر چه در زمره اقدامات نیمه سخت است، راهبرد 

 غرب و امریکا آمیز تهدید راهبردهای سایر مالت، حال عین در و کندمی ایجاد تهدید نرم اسالمی نظام غرب برای

 اندازیبر حوزه در آفرین تهدید راهبردهای مهمترین از یکی دلیل همین به هست؛ نیز خارجی امنیتی محیط در

 هم و اطالعات آورنده گرد هم و اطالعاتی نیازهای کننده تهیه هم زیرا رود؛به شمار می اسالمی نظام نرم
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 ربردکا و ماهیت به توجه با .است اسالمی نظام خارجی امنیتی محیط در فرهنگی تهاجم هایبرنامه گذارهدف

 توان این اقدامات را به شرح ذیل دسته بندی و تشریح کرد:می اطالعاتی اقدامات

 

 

  جامعه اسالمی در اعتمادیبی جو ترویج تفرقه و منظور ایجاداقدامات اطالعاتی به -الف

 هدافا راستای در توانمی آنها از که کنندمساعدی را فعال می هایزمینه پنهان، اقدامات با اطالعاتی سازمانهای

 اطالعاتی هایبرداریبهره مستعد بالقوه که است هاییکانون ،هازمینه این از یکی. کرد برداری بهره غرب و امریکا

 سومی کانون.است محلی هایگویش و زبان دیگر کانون. هستند اقوام، مستعد بالقوه هایکانون این از یکی. هستند

 .است ایران در متعدد مذاهب و ادیان است، دشمن پنهان اقدامات استفاده در سوء مستعد که

 هبالقو اطالعاتی سازمان هر که است مساعدی هایزمینه، مذاهب و ادیان و هازبان، اقوام کانون سه بنابراین

     .فراهم سازد کشور ثباتیبی برای را الزم هایزمینه، کشور در آنها همه یا یک کردن فعال با تواندمی

 ایگسترده ایتالشه کنون تا اسالمی انقالب پیروزی آغاز از کشور سازی ثباتبی بر تأکید با امریکا و غرب

 اقوام و ادیان و هااقلیت گذاشتن حقوق پا زیر» اتهامات واهی طرح. اندداده انجام هاکانون این کردن فعال برای را

 عمجام در اتهام این داشتننگه باز کنار در است بوده اقدامات این محفل، «ایران در بشر حقوق رعایت عدم و

 و یفرهنگ تهاجم طریق از مختلف زبانهای و ادیان مذاهب،، هااقلیت تشویق و تحریک، المللیبین و حقوقی

 انعربست جانب از وهابی ایمنطقه هایکانون ساختن فعال با همراه امریکایی ایرسانه جنگ و روانی عملیات

 بی هایگروه زا برخی تشویق و پاکستان در الدن بن و افغانستان در طالبانیسم گرایانهافراط اقدامات با و سعودی

 از کاامری آشکار و رسمی حمایت. است توجه قابل مورد این در ایحرفه جنایتکاران و تروریستی نشان و نام

 ترکیه و عراق و افغانستان و پاکستان درون از آنها کردن سازماندهی و هاگروه این از برخی جنایتکارانه اقدامات

 . دارد قرار راستا این در همه همسایه های کشور از تروریستی خرابکار هایگروه اعزام چنینهم و

 یاطالعات اقدامات اصلی هدف ای،منطقه و المللیبین عمومی افکار در ایران از ثباتبی کشوری نمایش

 سیاسی، فرهنگی، امنیتی،  اقتصادی اجتماعی، مختلف ابعاد در ثباتیبی. است صهیونیستی و اروپایی و امریکایی

 یداتتهد گسترش و نرم براندازی برای غرب و امریکا اطالعاتی هایسازمان که است چیزی، ایران در حقوقی و

 مکاناتا و نیروها توسط داخلی تهدیدزای هایکانون تحریک و تشویق با دارند سعی کنند ومی دنبال خارجی
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. سازند رنگونس را نظام و کنند تجزیه را کشور جانبه، همه هایثباتیبی برخی ایجاد با تا کنند فعال را آن داخلی

 . داشت قرار راستا این در بود منطقه در آن اجرای دنبال به امریکا که بزرگ خاورمیانه طرح

 میاسال حکومت نمودن ساقط و اسالمی ایران تجزیه برای امریکا تالشهای عمق از نشان طرح این بررسی

 و اصالحات ایجاد در آن ظاهری سطوح بودند: گرفته نظر در را سطح چند طرح این در هاامریکایی. دارد

 مایلیت آن دقیق اجرای به نیز امریکا و نبود جدی بسیار عمدتاً که شدمی خالصه منطقه در سازی دموکراسی

 هایحمایت و قهمنط اصلی کشورهای همکاری با که بود صهیونیستی رژیم امنیتی تضمین آن دیگر سطح. نداشت

 قشهن تغییر به طرح این عمیق سطح. نداشت وجود کار این برای نگرانی جای اردن و عربستان، مصر اساسی

معرض  در و مترسی تغییر از پس منطقه کشورهای هاینقشه حتی سطح این در که شدمی مربوط منطقه جغرافیایی

 در یرانا تجزیه برای هاامریکایی که دارد ایفاجعه عمق از نشان نقشه این اجمالی بررسی. شد گذاشته عموم دید

، بودند انداخته راه به آن اطراف در که هیاهویی تمام با بزرگ خاورمیانه طرح گویا که ایگونه بودند به گرفته نظر

 . بود شده تدوین ایران تجزیه برای صرفاً

، ای مذهبیهاقلیت اقوام، وضعیت دادن نشان ثبات بی و اجتماعی امنیت کشیدن چالش به با خواهدمی امریکا

 از رکشو در را ملی هویت، فرهنگی تهاجم و ایرسانه و روانی جنگ طریق از ایران در مخالفان سیاسی و اقشار

 هدیداتت از دسته دو سوی از ایران اجتماعی امنیت دهنده سازمان و بخش نظام اصل و مفهوم ملی هویت. ببرد بین

 که ستا تهدیداتی از دسته آن افقی، رقابت بر مبتنی امنیتی هایچالش». شودمی طلبیده چالش به خارجی

 را آن تیهوی عناصر و منابع بلکه دهد؛نمی قرار فروپاشی و تجزیه معرض در را ایران جامعه وحدت و یکپارچگی

 هویتی و اجتماعی بخش در امنیتی هایچالش از گروه دومین «.کندمی ناخواسته دگرگونی و تغییر دستخوش

 .بود خواهد ناشی بومی فرهنگهای خرده و فروملی هایهویت از و جامعه در عمودی رقابت حاصل، ملی امنیت

 و بنیادی تغییرات دستخوش کشور ملی وحدت و هویتی یکپارچگی، رقابت نوع این در افقی رقابت برخالف

 .(131و130:دهقانی، همان )بیانجامد  نیز سرزمینی وحدت و ارضی تمامیت نقض به است ممکن که شودمی ماهوی

 ادیان طرفداران بین دینی و مذهبی هایگیری در ایجاد، ایفرقه و قومی رقابتهای طریق از داخلی جنگ اندازیراه

 تانگش چنینهم، آن مانند و وهابی ایمنطقه مذهبی کانونهای حمایت و خارجی تحریکات با مختلف مذاهب و

که  ستا چیزی، کانال این از تفرقه ایجاد و آن مانند و فارس و کرد و ترک مانند زبانی هایتفاوت بر گذاشتن

 و تیاطالعا اقدامات با تنها که است کاری این. دهد نشان ثبات بی را کشور اجتماعی اوضاع تواندمی بالقوه

توانند می هاامریکایی صورت این در .است اجرا قابل زمانهم طور به فرهنگی تهاجم طریق از خارجی تحریکات
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 صورت در چنینهم. کنند سنی و شیعه جنگ مشغول و دارند باز اسالم جهان مصالح آرمان تعقیب از را ایران»

 این با و ادافت خواهد سنی و شیعه اختالفات و مسلمانان گردن به کشیآدم و تروریسم گناه وضعیت این تحقق

 نهاد،خاکی) «کند مقابله جهان در اسالم به گرایش گسترده موج با تواندمی امریکا روش

http://www.askquran.ir 90/ 12/7 دریافت تاریخ.) 

 دادن اننش ثبات بی امریکا اطالعاتی اقدامات اهداف از دیگر یکی، زبانی و دینی، قومی تفرقه بر عالوه 

 به میاسال نظام برای آمیزی تفرقه تهدیدات که دیگری محور. است اقتصادی لحاظ به ایران اسالمی جمهوری

 همکاری با سالمیا انقالب گفتمان و فرهنگ با رویارویی به منظور امریکا ایدئولوژیک و فرهنگی نبرد، دارد دنبال

 فرصت و امنیت صلح، پیشبرد» تیتر ذیل در امریکا ملی امنیت راهبرد درسند. است آنان ایمنطقه و داخلی عمال

.. .شامل منافع این. است تربزرگ خاورمیانه در مهمی منافع دارای امریکا:  است آمده «تربزرگ خاورمیانه در

 تهدیدات و متروریس از حمایت ای،هسته هایسالح پیگیری از کشور این کردن دور و ایران سیاست در تغییر ایجاد

 به سترسید تروریسم، با مبارزه زمینه در همکاری تسلیحاتی، گسترش منع چنینهم و همسایه کشورهای برای آن

 جامع باید حال عین در منطقه این با تعامل برای ما تالش. است جهانی بازارهای به خاورمیانه ادغام و ورود و انرژی

 طریق از انتومی را کار این و یابد تعمیم مدت کوتاه تهدیدات از فراتر بسیار باید تعامل این. باشد راهبردی و

 و مثبت دیدگاهی پیگیری طریق از چنینهم و هافرصت و آموزش عدالت، برای منطقه مردم تمایالت جذب

 در عربی شریکان و دوستان و اسرائیل با ما روابط این، بر عالوه. کرد محقق منطقه با امریکا مشارکت از پایدار

 مبادالتی اری،تج هایزمینه در منطقه در ما که است مستمری روابط شامل و اسرائیل امنیت به ما تعهد از فراتر منطقه

 قسمت، نیوز فارس ترجمه، 2010 سال در امریکا ملی امنیت راهبرد سند) داریم گسترده هایحوزه در همکاری و

 (.پنجم

 ردهک احساس اسالمی کشورهای برای را خطر امریکا که منطقه، کشور تنها عنوان به اسالمی نظام و انقالب

 و گرایی ماسال بخش وحدت محور. است گرفته قرار هاامریکایی انتقام و تنفر مورد، کنداست و با آن مبارزه می

 است اهدافی از دارد قرار اسالمی انقالب و خمینی امام حضرت توجه مورد که ایکلمه وحدت و اسالمی اتحاد

 برابر رد جانبه همه تفرقه راهبرد. است گرفته قرار امریکایی بویژه غربی اطالعاتی هایسازمان توجه مورد که

 ینا اطالعاتی سازمانهای و امریکا. است منطقه این در هاامریکایی حل راه، خمینی امام نظر مورد اسالمی وحدت

آنها برای . هستند یتوهاب فرقه و عربستان پیشاهنگی با منطقه کشورهای بین در اسالمی تفرقه ایجاد دنبال به کشور

 : دارند شرح این به ایمرحله چند برنامه تحقق اهداف خود،
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 وهابی و سلفی گرایان افراط ساختن فعال با را موجود وضع با مبارزه و انقالبیگری، خواهندمی اول مرحله در

 هر و نندک معرفی القاعده گروه و طالبان چون سلفی افراطی های گرو اندازی راه و عربستان جانبه همه حمایت با

 به وابسته ی هاگروه این رفتار از همگانی بیزاری ابراز با و دهند نسبت هاگروه این به منطقه در اسالمی را حرکت

 از صحبت وقتی براین بنا. برگردانند ایشان از را اسالمی جوامع مختلف اقشار و مسلمانان نظر، امریکا و استعمار

 فدارانطر و اسالمی انقالب کنندمی سعی طالبان و القاعده آورییاد با آنها، شودمی منطقه در اسالمی هایحرکت

 . کنند معرفی و بخوانند جرگه همین در نیز را آن

 ینا ایدئولوژیک و فکری ساختهای زیر، آشکار و مخفی هایراه از مناسب شناخت ایجاد با دوم مرحله در

 اهداف، نهاآ با مبارزه یا و هدایت یا و گرفتن اختیار در با بتوانند مناسب زمان در تا کنند شناسایی را هاگروه

 . کنند تأمین جهان و منطقه در را امریکا منافع و سیاسی

 منطقه در بیغر دموکراسی لیبرال و لیبرال فرهنگی هایبرجستگی از که هاییآموزش با سوم گام یا مرحله در

 کنند جذب یفرهنگ لیبرالیسم غربی الگوی به را ایران و منطقه مردم مختلف اقشار نظر و اندیشه، کنندمی عرضه

 هدایت تغییرات با مدت دراز در تا وادار کنند خود کشور در نوع این از اصالحاتی ایجاد به مستقیم غیر را آنان و

 رژیم تموجودی و امریکا اهداف، منطقه در فرهنگی لیبرالیسم بویژه و فرهنگی سازی یکسان، فرهنگی شده

 .کنند تحمل قابل مردم برای منطقه در را صهیونیستی

 برای دتم دراز در را مناسبی و مساعد زمینه تواندمی عربستان و ایران ای توسطمنطقه تفرقه ایجاد بنابراین

سوق دادن کشورهای منطقه به  آن، حاصل که کند ایجاد اسالم جهان در ایمنطقه هایتفرقه و درگیری ایجاد

 جوامع این مذهبی و دینی هایگرایش از بیزاری و صهیونیستی رژیم شدن شناخته رسمیت به و فرهنگی لیبرالیسم

جانب  از که بود خواهد این بحث از اولیه نتیجه. شودفراهم نمی اطالعاتی ویژه اقدامات با جز امر این. بود خواهد

 از طریق را ایران ارضی تمامیت و اسالمی وحدت که گرفت خواهد و گیردمی شکل نرم تهدیداتی امریکا

 نیز یهودیان و مسیحیان چون دینی هایاقلیت سازیفعال. است رفته نشانه ـ زبانی فرهنگی قومی و، دینی هایتفرقه

 حدتو سو این خطری از نزدیک آینده در ادیان این طرفداران کمی دلیل به که است بحث قابل راستا این در

 .کندنمی تهدید را جامعه

 شوردر کالکل  و مخدر مواد مصرف گسترش و فساد اقدامات اطالعاتی به منظور رواج -ب
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 جودو امنیتی مسائل خاص طور به ایران و عام طور به خاورمیانه منطقه در غربی و امریکایی مقامات دید از

از  یجمع) «اسالمی بنیادگرایی و یافته سازمان جنایات، مخدر مواد، تروریسم» به توانمی آنها دید از که دارد

 ایبر نیز این. دارد وجود نیز ایران ایهسته دانش مسئله، اینها کنار در اشاره کرد. (19: همان ،1387نویسندگان، 

 تسلیحات زا غیر، آمریکا مردم برای بزرگتر تهدیدی» معتقدند آنها. است برخوردار بسیاری اهمیت از هاامریکایی

 در امریکا لیم امنیت راهبرد سند) «نیست دیگر کشورهای به آن گسترش و خشن گرایانافراط دست به ایهسته

 افکار و اندیشه با مبارزه برای دارند سازمانهای اطالعاتی امریکا تالش(. اول بخش، نیوز فارس ترجمه ،2010 سال

 مصرف رواج و فساد گســـــترش جنسی، باریهای و بند بی رواج طریق از ایران مردم و جوانان اسالمی و انقالبی

 مصـــــالح آرمان تعقیب از را ایران»و  بیندازد پویایی از را اسـالمی نظام، ایران مردم سازی منفعل و مخدر مواد

 (.  12/7/90 دریافت تاریخ http://www.askquran.ir نهاد،خاکی)« دارند باز اسالم جهان

دارد و به  ها قرارافغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در منطقه در اشغال امریکایی

 عنوان هب توان گفت تولید و پخش مواد مخدر در این کشور در سلطه اشغالگران این کشور است. ایرانمیتعبیری 

، اروپا هب مخدر مواد ترانزیت ارتباطی شاهراه عنوان به و هدف عنوان به افغانستان همسایه و کشور تریننزدیک

 ارهاییک از یکی مخدر مواد قاچاق و ترانزیت دیگر سوی از. است منطقه در کشورها ترین پذیر آسیب از یکی

 جمله از اشغالگران و سایر امریکا اطالعاتی هدایت و حمایت با امریکا توسط افغانستان اشغال از پس که است

 جهانی، تریاک درصد 89 تولید با افغانستان» .شودمی تهدید شدت به محیط این ایران از. شودمی انجام ها،انگلیسی

 از افغانستان تولیدی تریاک از درصد ۶0 راستا این در. دارد مخدر ماده این تولیدکنندگان میان در را اول رتبه

 مصرف را ایران در HIV ویروس به مبتالیان از درصد 25 اساس، بر این. شودمی ترانزیت اروپا به ایران طریق

 وادم ورود کنترل جهت در ایران دولت هایتالش به رغم خصوص، این در. دهندمی تشکیل مخدر مواد کنندگان

 حقیقاتت و مطالعات مؤسسه) «است افکنده سایه کشور این جامعه بر مخدر مواد قاچاق منفی تأثیر همچنان مخدر،

 ستنده تزریقی معتادان و مخدر مواد کشور، در ایدز بیماری شیوع علل از یکی اساس این بر(. 1385 ،معاصر ابرار

 رد ایران اسالمی جمهوری گرفتن قرار به توجه با » زیرا. است داده قرار هدف کشور در را خانواده بنیان که

 وردم مخدر مواد ترانزیت عمده سپرهای از یکی عنوان به ایران آن، با طوالنی مرز داشتن و کشور این مجاورت

 و مطالعات مؤسسه) گرددمی توزیع ایران در داخلی برای مصرف مواد این از مقداری و گیردمی قرار استفاده

 و خدرم مواد با مبارزه دفتر نماینده دلئو وضعیت؛ آنتونیو این به توجه با(.  1384 خرداد، معاصر ابرار تحقیقات

 یارضوی،)«دارد قرار مخدر مواد مصرف شیوع دوم مقام در ایران که کرد اعالم ایران، در متحد ملل سازمان جرم
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http://osoolgera.ir ،لحاظ به و است روروبه آن با ایران جامعه که است واقعیتی این ؛(1390 مرداد 10 دوشنبه 

 . دارند قرار مخدر مواد این شیوع معرض در ایران مردم اجتماعی

 را نعتیص مخدر مواد، افغانستان در شده کاشته طبیعی مخدر مواد بر عالوه هاهای اطالعاتی امریکاییدستگاه 

 امریکا».دانکرده تبدیل جهان صنعتی مخدر مواد بزرگ هایقطب از یکی عنوان به را آن و وارد، کشور این به نیز

 مواد با مبارزه زمینه در فعال مراجع هایگزارش. کندمی دپو اسید افغانستان در صنعتی مخدر مواد تولید برای

 شورهایک از تعدادی و متحده ایاالت توسط صنعتی مخدر مواد تولید برای نیاز مورد اسید که است حاکی مخدر

 رارق استفاده مورد و شودمی قاچاق افغانستان داخل به امریکایی نظامیان گسترده همکاری با و اروپایی

 اسید تن 38 از بیش ،2009 سال در تنها که کندمی اعالم گزارش طی زمینه همین در متحد ملل سازمان.گیردمی

 کندینم اعالم را مهم نکته این ملل سازمان. است شده قاچاق افغانستان داخل به صنعتی مخدر مواد ساخت برای

 دریافت تاریخ ،http://rajanews.com رجانیوز،) «!است شده وارد افغانستان خاک به کجا از اسیدها این که

15/7 /90 .) 

 است؛ ماعیاجت فساد گسترش در اساسی عوامل از یکی، شودمی وارد کشور به که مخدری مواد ترتیب این به

 زا اعم مخدر مواد مصرف افزایش. شودمی حادث مواد این مصرف اثر در هاخانواده پاشی فرو با که فسادهایی

 طریق از تنها ود،شمی وارد کشور به امریکا حمایتی چتر زیر در افغانستان کشور از که صنعتی و طبیعی مخدر مواد

 و انگلستان، امریکا اطالعاتی سازمان چون توانمندی جاسوسی سازمانهای پنهان عملیات و اطالعاتی اقدامات

 در خدرم مواد المللیبین باندهای و قاچاقچیان مختلف عناوین تحت که افرادی سایر و است مقدور ناتو اعضای

 تعبیر به شوند؛می کنترل و هدایت اطالعاتی هایسازمان این کنند، توسطمی فعالیت پاکستان و افغانستان، ایران

 مواد تولید رد افغانستان زیاد سهم به توجه با جهانی مخدر مواد المللیبین مافیای که کرد استنباط توانمی بهتر

 ایران ارجیخ امنیتی محیط. است افغانستان اشغالگران سایر و امریکا اطالعاتی سازمانهای نفوذ گسترة در مخدر

 .  کندمی سوء استفاده ایران مردم و اسالمی نظام با مبارزه برای ابزار این از

 کشور تجزیه -ج

 داخل در مذهبی و قومی تعارضات به زدن دامن با همراه فساد گسترش و کشور داخل به مخدر مواد قاچاق

 رحضو از قبل. است داده قرار هدف را اسالمی جمهوری نظام تمامیت که است امنیتی نرم تهدیدهای از کشور

 عملی و اساسی هایگام، پاکستان و افغانستان کشور دو در کشور این اطالعاتی حضور، افغانستان در امریکا نظامی
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 رقیش مرزهای در بویژه مذهبی و قومی هایدرگیری ایجاد خصوص در پنهان و آشکار صورت به را ایگسترده

 با تا دکر فراهم کشور مرکز از گریز هایگروه از برخی برای را مساعدی هایزمینه امر این. اندبرداشته کشور

 اشغالگران و هاامریکایی سبز چراغ و تحریک با اسالمی نظام مشروعیت با مبارزه دنبال به غریبی و عجیب ادعاهای

 شرارت تبدیل» هک جایی تا هستند ایران تجزیه و طلبی تجزیه هدف با سیاسی برداریهایبهره دنبال به افغانستان

 اشرار از برخی اخیراً «.کندمی دوچندان را پدیده این امنیتی ابعاد ،سیاسی ایمقوله به سابق خوانین و قاچاقچیان

 قبلی فجایع از خود تطهیر و خارج و داخل در رفتارشان به بخشیدن مشروعیت و وجهه کسب برای قاچاقچی

 سیستان مانند مناطقی اجتماعی شکافهای وجود به توجه با آنها. بخشند سیاسی بُعد خود هایفعالیت به اندکوشیده

 تضادها، تقویت و زدن دامن با کوشندمی( مذهبی و قومی ،زبانی شکافهای مانند) مرکزی دولت با بلوچستان و

نیروی  از استفاده دلیل همین به. بخشند مشروعیت خود به و سازند بدل مردمی و اجتماعی نیروی به را خود

 . است نمانده دور نظام مخالف هایگروه نظر از اشرار و مسلح قاچاقچیان

 بر وهعال یعنی است؛ شده ترگسترده هادهیجهت و حمایتها این افغانستان در نظامی امریکا حضور از پس

 مندهرهب نیز امریکا عملی حمایتهای سایر مرکز از از گریز و طلب تجزیه سیاسی هایگروه، اطالعاتی اقدامات

. کندیم نظامی و مالی کمک ایران اسالمی جمهوری با معارض سلفی هایگروه به افغانستان از امریکا». اندشده

) سرکردگی به هللا جند گروهک مانند کنندمی فعالیت ایران نشین سنی مناطق برخی در سلفی تروریستی هایگروه

 ارهاب جنداهلل هایتروریست. دارد افغانستان خاک داخل در هاییگاهمخفی دارای گروهک این. ریگی(  معدوم

. دانخزیده آن جوارهم مناطق و افغانستان در خود هایگاهمخفی به ایران شهرهای در کشتار و عملیات از پس

 خشم آتش کنند،یم وارد پاکستان و افغانستان در شیعیان به که فشاری با نیز طالبان جنگجویان جنداهلل، بر عالوه

 و پاکستان و افغانستان در مذهبی و قومی درگیریهای به را ایران و از این طریق کنندمی ور شعله را ایران شیعیان

 و المیاس نظام ضد بر اطالعاتی راهبرد(. پیشین ،نهادخاکی) «می کشانند ایران خود داخل در مذهبی جنگ حتی

 راستای رد طلبی تجزیه فکر افزایش چنینهم و مرکز از گریز نیروهای تقویت جهت در نرم تهدیدات گسترش

 امنیتی حیطم توسط صهیونیستی رژیم چنینهم و غرب و هاامریکایی مستقیم غیر و مستقیم هایهدایت و منافع

 . شودمی ترگسترده روز به روز خارجی

 رنگی انقالبهای و اصالحات نرم نظام اسالمی، اقدامات پنهان با هدف براندازی -د

 عمومی رافکا و اذهان بر تأثیرگذاری هدف با که سختی را و سخت نیمه، نرم تهدیدآمیز اقدامات مجموعه اگر

 خارجی فوذن عنوان تحت کنون تا اسالمی انقالب پیروزی آغاز از ایران با برخورد برای المللیبین جامعه و داخلی
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 افکار و اذهان دستکاری جهت در المللیبین امنیتی محیط از که بود خواهد صحیح برداشت، این، کنیم قلمداد

 ایران مردم ذهنیت دادن قرار هدف با اقدامات این. است شده انجام مستمری اقدامات کنون تا ایران مردم عمومی

 امریکا. است ودهب اسالمی انقالب برابر در ایشان رفتارهای تغییر نتیجه در و اسالمی نظام از هابرداشت تغییر برای

 نظام ارانطرفد و هواداران ذهنیت بر تأثیرگذاری با بتوانند آن طریق از تا کنند ایجاد ایزمینه خواهندمی غرب و

 و نظام زا جاری هایبرداشت جای به افراد این تا کنند کاریدست ایگونه به را ایشان ذهنیت و اندیشه، اسالمی

 ایگونه به میاسال حکومت به مربوط مسائل با غربی و امریکایی هایاستدالل از استفاده با اسالمی انقالب و اسالم

 آخرین و علمی هاییافته اصطالح به پوشش تحت غربی، پردازان نظریه و هاغربی که کنند استدالل و برخورد

 بتواند که باشد ایگونه به ذهنی کاریدست این اگر. آنها به مردم دارند کردن دیکته در سعی بشری دستاوردهای

 ابلق اقشار، خارجی امنیتی محیط راهبردهای و هاآموزه و شواهد تمام از استفاده با استداللی و عقلی لحاظ به

 صورت این در دارد انتظار غرب که دهد قرار مسیری در را اسالمی نظام و انقالب طرفداران و هواداران از توجهی

 دتهام غرب و امریکا که است چیزی، زد خواهد سر مردم این از اجتماعی و سیاسی مسائل برابر در که رفتاری

 ایران مردم زا رفتاری قالب در گسترده عملیات این نتیجه یعنی اند؛داده انجام مستمری هایتالش آن تحقق برای

 و گیردیم شکل براندازی از الگویی ترتیب این به. خواهد شد منجر نرم براندازی به سرانجام که یابدمی ظهور

 در و ابزار و آماج، شدن مهندسی، خارجی عامل»: از عبارت است داشت که خواهد عامل چهار که افتدمی اتفاق

 مهندسی دنبال به خارجی امنیتی محیط، الگو این طبق(. 9: 1388، نرم جنگ مطالعات گروه) «سیاسی تغییر نهایت

 در تغییرات این. است داخل از کشور در سیاسی تغییرات ایجاد برای ایران در عمومی رفتارهای و اذهان کردن

 . دهدمی شکیلت سیاسی تغییر را طیف دیگر سر و رفتار تغییر را آن سر یک که است نظر مد ایگسترده طیف

در  دبتوانن آن طریق از تا شودمی انجام اطالعاتی آمیز توطئه و پنهان اقدامات، روانی عملیات محیط این از

 براندازانه فتارهایر با بریزند و خیابانها به مردم آن، نتیجة در که آورند وجود به تغییراتی ایران مردم رفتار و ذهنیات

 از سپ دشمن آمیز توطئه و اطالعاتی اقدامات اوج. نمایند ایجاد حکومت و سیاست در را خود نظر مورد تغییرات

 از پس مدت دراز و راهبردی مرحله در مناسب هایفرصت ایجاد منظور به سازیزمینه مدت طوالنی دوران

 شودیم فراهم براندازی مقدمات و ظهور و بروز امکان که اجتماعی فضاهای در کنون، تا اسالمی انقالب پیروزی

 اجتماعی بحرانهای یا و مذهبی، قومی هایناآرامی بروز یا انتخابات زمان در عملیاتی رویارویی دوران در

 منشأ لحاظ هب باشند براندازی برای مناسبی بسترهای توانندمی که اجتماعی فضاهای این حال. کندمی خودنمایی

 اقدامات ایرس بهینه ترکیب هدف با که اطالعاتی فعالیتهای و کندنمی فرقی خارجی، محیط ناشی از یا داخلی
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 گزینیجای و براندازی کند تامی عمل آن مانند و عمومی دیپلماسی و فرهنگی تهاجم، روانی عملیات چون جانبی

 برای یادیز هایفرصت غرب و امریکا ایران، خاص ویژگی سه دلیل به. شود انجام کنترل تحت و دقیق صورت به

 دولت طالیی فرصت دو انقالب از پس دوران طول در و اندنیاورده دست به براندازی از مرحله این به رسیدن

 رداریببهره آن از ها، نتوانستدایرانی ویژگی سه این به توجه با که آوردند دست به را 88 انتخابات و اصالحات

 ایران؛ ردمم قاطبة اسالمی و دینی باور اول: از عبارت است ویژگی سه این. شدند روروبه کامل شکست با و کنند

 ها وامریکایی اصلی اهداف و اقدامات از مردم آگاهی سوم کشور؛ این در فقیه ولی حکیمانه بسیار رهبری دوم

 نرم هدیدت در که بپذیریم را استدالل این اگر. صحنه در و حضور آن با موقع به برخورد منظور به کامل آمادگی

 خنثی ومد جمعیتی، مانور اول:  راهکار دسته چهار اجرای مستلزم حکومت نرم فروپاشی» خارجی امنیتی محیط از

 انی،رو تهاجم چهارم کشور، بر دولت کنترل حذف یا تضعیف سوم مستقر، حکومت رویارویی توان سازی

 رویارویی مرحله در که شودمی باعث دارند، ایران مردم که این ویژگیها، است( 19-25: همان)«سیاسی و تبلیغاتی

 ا ازامریک حال این با .باشد نرم براندازی در دشمن راهکارهای کننده خنثی عمل در ایران مردم رفتار عملیاتی

اقدام  بیتشاه. دارددر برابر براندازی نظام اسالمی ایران دست بر نمی سخت و سخت نیمه اقدامات و نرم اقدامات

 منطقه برای که بزرگی خاورمیانه طرح در هاامریکایی. است رنگی انقالبهای به معروف هایبراندازی امریکا در

 از را سیاسی نظام اصل وجودی تهدید» امریکایی طرح این در. کردندمی دنبال را هدف این بودند کرده ترسیم

، سیاسی نظام برای امنیتی تهدیدات و هاچالش ایجاد با آن ساختن ناکارآمد و سازی نامشروع زدایی، ثبات طریق

 خالفم سیاسی هایگروه و نیروها از حمایت. «یابدمی تحقق داخلی پذیریهای آسیب افزایش و خارجی مداخالت

 زا مردم حمایت و رضایت سلب طریق از ملّت و دولت بین شکاف ایجاد برای تالش، کشور داخل و خارج در

 واهدخ گرفته کار به طرح این چارچوب در که است ابزارهایی و راهکارها، ملّی روحیه و اراده تضعیف، حکومت

 دهقانی،) شودمی پیگیری ایران مورد در نیز طرح چارچوب از خارج امریکا سوی از راهکارها و اهداف این. شد

   (.127: همان

 نتیجه گیری

اند. امام ها از فردای پیروزی انقالب اسالمی به دنبال بازیابی جایگاه قبل از انقالب خود در ایران بودهامریکایی

خمینی )ره( و نظام برآمده از انقالب اسالمی به دلیل ماهیت انقالب اسالمی از سلطه امریکا بر نظام سیاسی ایران 

ت ایران بیمناک بودند. به همین دلیل از همان آغاز پیروزی جانبه آن بر سیاست و حکومو استمرار روابط یک

د که در آن ای تبدیل شوطرفه به نفع امریکا به روابط منطقی و دو طرفهانقالب اسالمی تالش شد که روابط یک
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 دمنافع نظام اسالمی ایران نیز لحاظ شود. این امر سبب شد که امریکا موقعیت قبلی خود را در ایران از دست بده

از  ای طوالنی با نظام اسالمی کشیده شد که تا کنون بیشو برای کسب موقعیتهای پیشین خود در ایران به مبارزه

شود. انگیزه امریکا از این مبارزه طوالنی سه دهه طول کشیده است و هرروز بر ابعاد و زوایای آن افزوده می

 بسته به خود در ایران بوده است. براندازی نظام جمهوری اسالمی و روی کار آوردن نظامی وا

اشتیاق وصف ناپذیر امریکا به براندازی نظام اسالمی با اشغال النه جاسوسی این کشور در تهران، رنگ و لعابی 

تر امریکا در برابر نظام اسالمی را به دنبال داشت. دخالتهای نظامی، های خشنتر به خود گرفت و توطئهجدی

های همه جانبه اقتصادی، فناوری و علمی جنگ عراق بر ضد ایران و اجرای تحریمطراحی کودتا و حمایت از 

 ایران در این راستا است. 

در کنار سایر اقدامات علیه نظام اسالمی،اقدامات اطالعاتی این کشور به عنوان اقدامات زمینه ساز برای سایر 

ی برخوردار است. عملیاتهای ویژه اطالعاتی امریکا ادخالتهای براندازانه امریکا در ایران از اهمیت قابل مالحظه

چنین از طریق وابستگان داخلی این کشور در ایران سازماندهی و اجرا شده است. در جوار و هماز کشورهای هم

فاده از ها توانستند با استسالهای پس از فرو پاشی اتحاد شوروی و پایان یافتن دوران جنگ سرد که امریکایی

عناصر اطالعاتی و عملیاتی خویش در برخی از کشورهای بلوک شرق سابق، انقالبهای موسوم به رنگی ابزارها و 

های کم هزینه، نظر آنان را به براندازی رنگی یا هایی نیز دست یافتند، این موفقیترا راه اندازند و به موفقیت

و غرب ایران و حضور بی سابقه نیروهای مخملین در ایران جلب کرد. اشغال کشورهای افغانستان و عراق در شرق 

رد شد. ساز امریکا در اتخاذ این راهب نظامی این کشور در منطقه، نقطه امیدی برای ایجاد دلگرمی و پشتوانه انگیزه

در طول سالهای مختلف پس از پیروزی انقالب اسالمی سعی امریکا در دو جنبه نفوذ اطالعاتی و اقدامات ویژه و 

ها در اقدامات پنهان خود سعی در فروپاشی عناصر وحدت بخش در اندیشه پیگیری شد. امریکایی پنهان در ایران

اند تا اقدامات اطالعاتی و پنهان خود را و افکار و مقاومت انقالبی مردم ایران داشته، و در همین راستا تالش کرده

گونه که در متن مقاله در این راستا همانهای هدف در ایران استمرار بخشند. سازی و آموزش گروهبا هدف زمینه

های انقالب اسالمی به مردم آمد، امریکا سعی کرد در برابر وحدت اسالمی که از جانب امام راحل )ره( و آموزه

مسلمان جهان ارائه شده بود با استفاده از نیروهای وابسته به خود و رقبای مذهبی ایران در منطقه، اساس تفرقه و 

 قومی، زبانی و مذهبی را در ایران و سایر کشورهای اسالمی بیفکند.   تشتت گروهی،

دومین آموزه انقالبی و اسالمی مورد نظر امام راحل )ره( معنویت اسالمی و دین داری و زندگی مذهبی و 

 شد که مسلمانان جهان به سوی هرچه بیشتر معنویت گرا شدندینی مسلمانان بود که این معنویت گرایی سبب می
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های ها در دنیای اسالم باعث نابودی اندیشهپیش بروند و از انحرافات اخالقی و مفاسد غربی که توسط امریکایی

ها قرار گرفت و تالش مضاعفی برای ترویج شد، مورد تاخت و تاز اقدامات پنهان امریکاییمعنویت گرایی می

تان ها پس از اشغال افغانسیران شد. امریکاییفساد و گسترش مصرف مواد مخدر و الکل در کشورهای اسالمی و ا

این روند را گسترش دادند و میزان مصرف مواد مخدر در ایران همراه با این اقدامات گسترش یافت. آنها 

سیر و آنها را از م خواهند با رواج فساد و اعتیاد نسل جوان و مقاومت کشور را در برابر خود به تحلیل ببرندمی

طرف و بی ها و افراد الابالیقی باز دارند و از این طریق زمینه را برای براندازی نرم و افزایش گروهاصلی توسعه و تر

 نسبت به براندازی امریکایی در ایران ایجاد کنند. 

ظر های آنها در نها و همپالگیها تجزیه ایران بزرگ است. امریکاییسومین اقدام پنهان اطالعاتی امریکایی

تجزیه ایران، قدرت کشور و عمق راهبردی آن را کاهش دهند تا با اقدامی حساب شده پس از  دارند از طریق

تجزیه قسمتهای مختلف کشور، نظام اسالمی را برای همیشه براندازی کنند. در این خصوص قدری توجه به طرح 

ان از این لف منتشر شد، نشهای مختها در سایتهای آن نیز توسط امریکاییای خاورمیانه بزرگتر، که نقشهمنطقه

دارد که این طرح تنها به منظور تجزیه ایران توسط سازمانهای اطالعاتی امریکا تهیه شده است؛ هرچند آن را برای 

 اند.هدف دیگری و با بهانه صلح اعراب و اسرائیل مطرح کرده

قالبهای های براندازی در اندن هستهچهارمین اقدام توطئه آمیز و پنهان امریکا در منطقه زمینه سازی برای فعال ش

اندازی انقالبهای رنگی در ایران ها در کنار سایر اقدامات جانبی و اصلی خود برای راهرنگی است. امریکایی

ریاست جمهوری ایران  1388اند و در خالل انتخابات سال خوبی سازماندهی کرده های اطالعاتی خود را بههسته

ف منظور حضور در ک اق، افغانستان و سایر مرزهای کشور به هدایت و تهییج مردم بهبا قدرت تمام از جانب عر

خیابانها در مخالفت با نظام اسالمی برآمدند و با ایجاد ارتباطات ویژه با عوامل و عناصر اصلی فتنه در داخل، آنها 

 کردند.را به مقاومت تشویق می

 پیشنهادات

ب اسالمی، امریکا در هیچ وضعیتی از هدف براندازی نظام طبق تجربه سالهای پس از پیروزی انقال .1

 اسالمی در ایران دست بر نخواهد داشت. 
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به منزله مرحله استراتژیک و آماده سازی طوالنی مدت و  هاییکایامرزمان هر قدر که پیش برود برای  .2

کسب فرصت مناسب برای براندازی نظام اسالمی است تجربه مبارزات این کشور با بلوک شرق در دوران جنگ 

 . دهدیمسرد، این درس را به ما 

برای ی داخلی است، بعید نیست که هایثباتیبدر حال حاضر، که این کشور در شرف درگیریها و  .3

از این وضعیت با تهاجمی نظامی به ایران، مشکالت داخلی را به بیرون از مرزهای جغرافیایی خود انتقال  رفتبرون

 . دهدیمی بزرگ در طول تاریخ این درس را به ما هایامپراتوردهد. تجربه دوران سقوط 

را در  هاییاکیامراستفاده  ی تفرقه افکن و قابلهانهیزمبر مسئوالن و دست اندر کاران کشور است که  .4

 شود از بین ببرند. کشور که باعث بی اعتباری نظام و بی اعتنایی مردم به حکومت اسالمی می

ی امید آفرین و قرار دادن مردم در هاگزارشکاران کشور است که با ایجاد روحیه و دادن ر بر دست اند .5

 ز قرار گرفتن در دام امریکا برهانند.متن جریان کارها و واگذاری آنها به خودشان، آنان را ا

ی صحیح و با توسل به قانون و... اگونه، باید به شودیممفاسد اداری و سازمانی که باعث ناامیدی مردم  .۶

 در راستای اهداف واالی نظام اسالمی و مردم کشور اصالح شود. 

طلبد که ایران در هر ل کشور میمبارزات امریکا با نظام اسالمی بر فناوریهای مدرن متکی است، استقــال .7

 های امام راحل )ره( خودکفا شود. ای از علوم و فناوریهای جدید طبق آموزهرشته
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 دی 9بازتولید سرمایه اجتماعی در  .2

 فرهاد مهدوی2

 

 چکیده

 و بحرانها بر غلبه در اسالمی جمهوری موفقیت و پیروزی عوامل مهمترین از یکی اسالمی اجتماعی سرمایه

سیاسی،  بحرانهای با  همواره گذشته سال 32 جمهوری اسالمی در. است اسالم و انقالب دشمنان هایتوطئه

 نتواند انهابحر این که است شده باعث که آنچه اما است بوده مواجه شماریبی امنیتی حتی و فرهنگی اجتماعی،

 تماعیاج سرمایه نام به ایسرمایه از انقالب و کشور مندیبهره کند مواجه حاد معضالت و مشکالت با را انقالب

 .است

 و مشترک هایارزش بر مبتنی که پیوندهایی است، مردم بین موجود مؤثر پیوندهای از متشکل اجتماعی سرمایه

 ممکن ار همیاری عمل و دهدمی پیوند یکدیگر به را انسانی هایشبکه و اجتماعات اعضای که است رفتارهایی

 .سازدمی

 اسالم هب اعتقاد و اعتماد روح از گرفته نشأت است، اسالمی انقالب سازسرنوشت مقاطع از یکی که دی 9 حماسه

 کشاند، ایران سراسر خیابانهای به فقیه والیت و انقالب از دفاع در را مردم که آنچه حماسه این در. است انقالب و

 مذهب و الماس مبین دین که ایاست؛ سرمایه اجتماعی سرمایه نام به بزرگی سرمایه از اسالمی انقالب  برخورداری

 .دارد آن بر فراوانی تصریح و تأکید تشیّع

 به هانج اطالعات عصر در که زمانی در اسالمی انقالب ارکان با آنها پیوند همچنین و همدیگر با مردم پیوندهای

 نادرترین از ییک است مواجه سیاسی و اجتماعی بحرانهای با و رودمی  هویتی گشتگیگم و هویتها گسست سمت

 و وردآ بیرون سربلند و پیروز تحمیلی بحران یک از را انقالب که آورد وجود به ایران در را تاریخی حوادث

 جریان که عترفندم صهیونیستی و آمریکایی مقامات از بسیاری که است بوده ایگونه به تاکنون پیروزی این بازتاب

 .است هداد دست از را انقالب برابر در مجدد ایستادگی توان که است شده مواجه عظیم شکستی با گرفتنه

                                                           
 نگار روزنامه و ارتباطات ارشد کارشناس2
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 مهمترین است، دی 9 ماندگار حماسه آوردن بوجود در اجتماعی سرمایه نقش بررسی عنوان با که مقاله این در

 .دهیم می قرار کنکاش مورد را آن از پاسداری روش و ایران در اجتماعی سرمایه عناصر و ابعاد

 مقدمه

 همیتدر تزها و مقاالت دانشگاهی ا ،1990سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین نظریاتی است که از دهه نظریة 

ه واگذاری ب در این نظریه و مورد توجه سیاستگذاران و مسئوالن سیاست اجتماعی قرار گرفته است. است یافته

نقش مهمی در حفظ و حراست از حکومتها   مردمهای محلی توجه شده است و نقش دولت به اجتماعات و سازمان

شود نه تقابل و قدرت گرفتن های اجتماعی یک نظام سیاسی میزایش سرمایهروندی که باعث اف پیدا می کنند.

 بازوهای امنیتی و نظامی است بلکه تعامل و افزایش نقش مردم در حفظ و کسب مشروعیت نظام سیاسی است.

م لیرغع نظام اندیشه نیست بلکه تبلور اندیشه جدید است.دهه گذشته نظام جمهوری اسالمی به عنوان یک  3در 

ها و دولتهای غربی در برابر این اتهام قرار گرفته است که نه تنها از پشتوانه مردمی خود همواره از سوی رسانه

 بلکه یک نظام سیاسی بدون پشتوانه مردمی است. ،کراتیک ساختار سیاسی برخوردار نیستوشکل دم

چگاه ر عرصه فرهنگ و سیاست است هیای و تبلیغاتی که برگرفته از نگرشهای شمال و جنوب داین اتهام رسانه

در عرصه انتخاباتهای متعدد  را مردم صدد نبوده است میزان مراجعه نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران به در

همواره تظاهراتهای مردمی در حمایت از نظام را به عنوان یک مناسبت  ی دیگرمورد توجه قرار دهد و از سو

 مد نظر قرار داده است. یتقویمی و فرمایش

گیری آنان را نیز تحت تاثیر قرار ای غرب حتی باعث شده است سیستمهای سیاسی و تصمیمهای رسانهاتهام

 دهد و بازنمایی یک کشور بدون پشتوانه مردمی در نگاه سیاسی و حقوقی آنان به ایران مورد توجه قرار گیرد.

ای غرب در مورد ایران های رسانهبه کوشش که همواره نه تنها اما با این حال نظام جمهوری اسالمی ایران

توجهی نشان نداده است بدنبال این بوده است که پایداری انقالب اسالمی را در عبور از بحرانهای مختلف به 

تماعی جاعتباری بسیاری از تحلیلها و تفسیرها قرار دهد و همواره به دنبال افزایش سرمایه اعنوان مهمترین دلیل بی

 نظام سیاسی و جلب اعتماد و اطمینان مردم بوده است.

ای اجتماعی نظام است که در هنگامی که آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است بازتولید سرمایه

زا درصدد تهدید پایه های نظام سیاسی برآمد به عنوان حامی قدرتمند نظام اعالم موجودیت یک بحران عظیم برون

 رد و بحران را با بحران مواجه کرد.ک
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ایم که توجه اسالم و انقالب اسالمی به سرمایه اجتماعی مورد کنکاش قرار گیرد در این مقاله در صدد برآمده

 دی بررسی شود. 9و همچنین نحوه بروز سرمایه اجتماعی در 

 سرمایه اجتماعی تعریف 

گردد. سرمایه به اختصار به دو مورد آن اشاره می تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی مطرح شده است که

دهد که موجب ارتباط و مشارکت بهینه تشکیل می ها رااجتماعی مجموعه ای از مفاهیم، هنجارها، باورها و شبکه

 (10: 1385مین خواهد کرد. ) شیروانی أاعضای یک سازمان یا جامعه خواهد شد و در نهایت منافع آنها را ت

اجتماعی که به عنوان منابعی در اختیار اعضاء قرار  اجتماعی عبارتست از ارزش آن جنبه از ساختارو یا سرمایه 

 (1990،59میگیرد تا بتواند به اهداف و منافع خود دست پیدا کند. )کلمن، 

های درون گروهی به شکلی شود که هنجارها و ارزشدر مفهوم تخالف عدم وجود سرمایه اجتماعی باعث می

در کل جامعه ما شاهد تولید  ین صورتبد ها شودکه باعث تضعیف ایجاد ارتباط و اعتماد به دیگر گروهباشد 

سرمایه اجتماعی نخواهیم شد بلکه با سرمایه اجتماعی خردی سروکار داریم که قابل اتصال به یکدیگر و ایجاد 

ای قابل مشاهد نیست ک و پدیدهابل تملّسرمایه اجتماعی بزرگتری در مرحله ملی نیستند. سرمایه اجتماعی امری ق

نه در خود افراد( موجود بوده و ما قادر هستیم که آثار آن را همانند تسهیل  بلکه در فضای ارتباطی بین افراد )و

 تعامل بین افراد و کاهش هزینه و زمان صرف شده برای نیل به اهداف و غیره مشاهده کنیم .

(: اعتماد 1999های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست )فلورا پدیده توان حاصلاجتماعی را می سرمایه

احساس وجود تصویری  ؛احساس هویت جمعی و گروهی ؛های اجتماعیگروه ؛تعامل اجتماعی متقابل ل؛متقاب

 کار گروهی . ؛مشترک از آینده

( است. شبکه اعتماد network of trust) «اعتماد شبکه» ،یدر تبیین مفهوم سرمایه اجتماع از مفاهیم یکی

ر های یکسانی دعبارت از گروهی است که بر اساس اعتماد متقابل به یکدیگر، از اطالعات، هنجارها و ارزش

های رو، اعتماد فیمابین نقش زیادی در تسهیل فرایندها و کاهش هزینهکنند. از اینتبادالت فیمابین خود استفاده می

های مختلف ازمانها و ستواند بین افراد یک گروه و یا بین گروهی اعتماد میشبکهمربوط به اینگونه تبادالت دارد. 

 به وجود آید.
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های اجتماعی دارای میزان ( است. تمامی گروهradius of trust« )شعاع اعتماد»مفهوم مفید دیگر در این بحث 

. اد متقابل اعضای یک گروه استخاصی از شعاع اعتمادند که به مفهوم میزان گستردگی دایره همکاری و اعتم

 توان گفت که هرچه یک گروه اجتماعی دارای شعاع اعتماد باالتری باشد، سرمایهگیری میدر یک نتیجه

 اجتماعی بیشتری نیز خواهد داشت .

 ابعاد سرمایه اجتماعی

 ود.شدر یک دسته بندی کلی سرمایه اجتماعی به سه بعد ساختاری ، شناختی و ارتباطی تقسیم می 

ها را مشخص میابعاد ساختاری: که به پیوندهای موجود در جامعه و نوع و میزان ارتباط پذیری، شبکه .1

کند تا چه اندازه شبکه ایجاد شده برای یک هدف خاص ممکن است برای اهداف کند و بررسی می

 دیگر استفاده شود .

از اهداف و ارزشهای اعضاء جامعه را های مشترکی ابعاد شناختی: که به زبان، عالئم، روایت و بینش .2

 نماید.فراهم نموده و مقدمات فعالیت بهینه آنان را در سیستم اجتماعی فراهم می

ابعاد ارتباطی: به بررسی عواملی چون اعتماد، هنجارها، تعهدات، روابط متقابل و تعیین هویت مشترک  .3

جتماعی، مشارکت سیاسی و مذهبی، پیوندهای  در سطح جامعه پرداخته و به پارامترهایی در زمینه اعتماد ا

 دهد .طلبی، عدالت و ... به عنوان ابعاد ارتباطی مورد بررسی قرار میاجتماعی غیر رسمی، روحیه

 ( 5۶- 57، 1385)شیروانی، 

 ویژگی های جوامع برخوردار از سرمایه اجتماعی

 های ذیل هستند.ویژگی جوامعی که از سطح باالیی از سرمایه اجتماعی برخوردارند دارای

 کنند که جزئی از جامعه هستند و در نتیجه از احساس تعلق اجتماعی برخوردارند.احساس میافراد جامعه  -

 توانند یک کمک واقعی به جامعه بنمایند .آنها احساس خواهند کرد که افراد سودمندی هستند و می -

 ای خواهند داشت .فعاالنهها مشارکت های اجتماعی محلی و در سازماندر شبکه -

خیر مشترک به یکدیگر کمک  ها )حوادث طبیعی( به خاطر منفعت عمومی وسوزیها و آتشدر سیل -

 خواهند کرد .

 ولیت دارند(.ؤها احساس مسدانند )نسبت به آنهای دیگران را نیز فرزندان خود میبچه -



 
 

24 

 .دنکنمردم نسبت به آنچه هستند و دارند احساس ارزشمندی می -

 (.1384)فیروزآبادی، های مبتنی بر روابط متقابل زیادی ایجاد خواهد شد شبکه -

 سرمایه اجتماعی و تولید قدرت

در سطح . ترین جمله در مورد سرمایه اجتماعی استتواند تولید قدرت کند این بدیهیسرمایه اجتماعی می

کند، در قدرت از سوی منابع سنتی کمک مییند تولید آسازی فردوم سرمایه اجتماعی از آن حیث که به روان

یم کاهش را کارگزار هایهزینه و توسعه را پایداری نظام سیاسی امکان هم اجتماعی سرمایه خور توجه است.

 تماداع کند. یکی از نتایج سرمایه اجتماعی افزایش اعتماد است؛می کمک بازیگر به ناحیه دو از وسیله بدین و دهد

 اجتماعی هسرمای اصلی محور سان به آن از فوکویاما که ای گونه به کرد تلقی اجتماعی سرمایه یهمادرون باید را

د بیشتر شود به عبارتی هر چه اعتما .شودمی بیشتر رفتارها و اثربخشی روایی شود بیشتر اعتماد چه هر. کندمی یاد

 قدرت نیز باالتر می رود.

 نشان «مبریهجی » که چنان نیز شانه به شانه هم در حرکت هستند ؛سرمایه اجتماعی و اعتبار  از سوی دیگر،

 که عنام بدین هستند بازیگر« پشتیبان» حکم در که اجتماعی به نام اعتبار وجود دارد سرمایه در داده، وجوهی

 آنها گذاری رتأثی و اجرایی به نسبت مخاطب و یافته اجرایی معنایی منابع، این به استناد به شده بیان هایتصمیم

  (1387،18)افتخاری ، کند.می حاصل اطمینان

 سرمایه اجتماعی در اسالم

تر سرمایه های قدیمیر در آیات و روایات و زندگی امامان و بررسی اشعار شاعران ایرانی و حکما ریشهبا تدبّ

مشورت، دستگیری از دوستی ، دعوت افراد به شور و مشخص است زیرا همکاری گروهی، نوع اجتماعی کامالً

رمایه به ریشه تاریخی س فقرا، رفع نیاز نیازمندان و کمک به افراد همان اصل سرمایه اجتماعی است و اگر عمیقاً

 اجتماعی توجه شود فراتر از زمانهایی است که به صورت علمی به مقوله سرمایه اجتماعی پرداخته شده است.

دهند هایی که منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح میایدئولوژی پردازان سرمایه اجتماعی معتقدند کهنظریه

یکی از مصادیق این نوع ایدئولوژی برگرفته از دین است زیرا  شوند؛باعث ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی می

ی در دهند و مردم را تشویق و حتمعی بیش از منافع فردی اهمیت میجهای دینی به منافع یک دسته از ایدئولوژی

ها دارای اثر منفی است؛ یعنی کنند تا به این قاعده پایبند باشند. اما نوع دیگر این ایدئولوژیبرخی موارد وادار می
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کند که مهمترین خصوصیت این نوع ایدئولوژی ترویج فردگرایی و ود و حتی تضعیف میبسرمایه اجتماعی را نا

هایی که بر ارتباط جداگانه و مستقل هر فرد با خداوند تاکید حتی آندسته از ایدئولوژی طلبی شخصی است.منفعت

 .(490-1377،491:)کلمن کنند)مانند آیین پروتستان( از ایجاد سرمایه اجتماعی جلوگیری می می کنند

 سرمایه اجتماعی در جمهوری اسالمی

آن به عنوان یک دی به وقوع بپیوندد بر خالف آنچه که برخی از  9آنچه که باعث شد حماسه مهمی چون 

های گذشته انقالب نگرند، بلکه یک حرکت آگاهانه و فرآیند مدار است که در طول دههحرکت آنی و دفعی  می

ذخیره و انباشت شده است تا در نهان  و آشکار فرصت همراهی  و دفاع از انقالب را از خود نشان دهد. سرمایه 

اسالمی بنا نهاده شده است اگر مدیون جریانها و افراد و  -یاجتماعی انقالب اسالمی که بر مبنای هویت ایران

ای بود که شاید این ذخیره عظیم از سرمایه گروههای سیاسی بود اکنون وضعیت نظام سیاسی و اجتماعی ما به گونه

های ساختاری، شناختی و ارتباطی گرفت. پس بنابراین ابعاد سرمایه اجتماعی از جنبهدر پشت آن قرار نمی

اند که در مراحل بحرانی سیر رشد انقالب اسالمی همواره به دفاع یختگی خود را با انقالب اسالمی حفظ نمودهآم

 خیزند.از آن برمی

 های حفظ سرمایه اجتماعی مورد تصریح قرار گرفته است:در ذیل برخی از مهمترین مؤلفه

 

 

 ها درحراست و حفاظت از انقالب اسالمینقش توده -

آورنده انقالب اسالمی در حمایت از هیچ قشر و شخص خاصی نبود بلکه چون  مبتنی بر یک فتمان پدید گ

ا ام ،نور آن بودند و هم در مقصد تالش آن أزیربنای اساسی به نام اسالم بود همه گروهها و اشخاص هم در مبد

ارتباطی ناگسستنی دارد انقالب  های مردمی از آنجایی که دین مبین اسالم  در آیات وحیانی و روایات نبوی با توده

دانند. این وجود خود می رازگاه و ابداند و هم مردم انقالب را تنها تکیهاسالمی هم خود را دستاورد مردم می

های مردم که بزرگترین بخش از جامعه  را تشکیل ههای مردم باعث شده است که تودتعامل بین انقالب و توده

 نه تنها اولین اولویت بلکه تنها گزینه حیات اجتماعی و سیاسی خود بدانند. دهند دفاع از انقالب رامی
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از  عناصر مهم تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی  نه تکیه بر مادیات بلکه تکیه بر اعتماد و اعتقاد به انقالب اسالمی 

بدیل ه به نقش بیبا توج )ره(است که از همان ابتدای انقالب در جوهره آنان به جوشش درآمد و حضرت امام

مردم این دولت را و این جمهوری را بپا کردند و آن هم نه همه  فرمایند:آنها در پیدایش و حراست از انقالب می

فشار روی اینها بوده است، یعنی فشار  ،ها و این متوسطین و این محرومیناین مردم پا برهنه، این بازاری مردم.

 ( 34:1378:)ره(خمینیمام ا). دوش این محرومین بود برانقالب 

 منحصر نبودن انقالب به نخبگان -

یتهای صوهای منحصر به فرد انقالب اسالمی منحصر نبودن آن به نخبگان است؛ که این از  خصیکی از ویژگی

های متنفذ شود که انقالب بدون وابستگی به گروهممتاز سیاسی و اجتماعی  آن است .این ویژگی که باعث می

های عالقمندان و فدائیان بدون چشمداشت آن طی طریق کند . عدم حضور خواص و اقتصادی بر شانهسیاسی و 

دی نیز علیرغم  9ماهه نتوانست که مردم را منتظر نخبگان بگذارد و در حماسه  8غیبت طوالنی آنان در این نبرد نرم 

ای بود که پایهن دفاع از انقالب به گونهاینکه برخی از خواص حضور نیافتند اما حضور گسترده مردم در این میدا

 های مردمی نظام را تقویت کرد. 

انقالب بر گفتمان و نظم و نثر نخبگی برای جذب آنان به انقالب یکی از  کید امام خمینی )ره(أعدم تکیه و ت

ت که اسدی مندی از سرمایه اجتماعی نیرومنههای اجتماعی نظام برای بهرمهمترین کارکردهای تقویت سرمایه

کرد  این گفتمان امام مورد نظر اندیشمندان غربی قرار گرفته، به گونه ای را همراهی می )ره(در سراسر ایران امام

رتی ضرو رهبر کبیر انقالب  اسالمی در فرایند معماری گفتمان خود ،اوالً  گوید:که میشل فوکو در این زمینه می

در آثار وی اگرچه نشان بارزی از گفتمانهای روشنفکری دو سده  ید،دبهره جستن از نظم و نثر غربیان نمی در

امام در تقریر گفتمان خود از کلماتی  دانست.اما آشنایی با آن ها را ضرورتی اجتناب ناپذیر می اخیر دیده نمی شود

ر ب جست که ریشه در میراث معرفت شناختی و روشنفکری غرب نداشت. فوکو معتقد است که انقالببهره می

 .(1388:77مردم عادی متمرکز است تا ایده روشنفکران)کشاورز شکری و دیگران: هاید

 مشارکت در انقالب اسالمی -

 رفتار و در عقاید، آن را در افکار، ای ذهنی است که بایدپدیده مشارکت قبل از اینکه نمود عینی پیدا کند،

داوطلبانه و غیر انتفاعی بودن آن است و  مشارکت،های اساسی از جمله ویژگی فرهنگ مردم جستجو کرد.
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بیش سازمان یافته افراد و گروهها در جهت  جمعی و کم و داوطلبانه، توان کنش آگاهانه،مشارکت اجتماعی را می

 (257:13۶۶فع جمعی تعریف کرد.)بیرو،انیازها و من مین اهداف،أت

کلیف شرعی و مذهبی و اسالمی بوده است و مشارکت در دفاع از انقالب اسالمی همواره یک احساس ت 

اجتماعی نگریسته شده است و این احساس همراهی و مشارکت  هبرای تک تک افراد جامعه به عنوان یک وظیف

 98همه جامعه ایران که یک اکثریت بیش از  «حفظ انقالب از اوجب واجبات است»در حمایت از انقالب که 

کشد. در حماسه ساز به وسط میدان میدهد در مشارکتهای سرنوشتکیل میمنین و مسلمانان را تشؤدرصدی از م

دی این اتفاق به زیبایی نمود پیدا کرد که مردم  طریق مقابله با عوامل استکباری و ضد دین را مشارکت در  9

دام معنای های متعدد مناسبتی در ایام خاص هرکبرگزاری یک راهپیمایی دیدند. این در حالی بود که راهپیمایی

اما در این راهپیمایی نه تنها حضور مشارکت بسیار مهم به نظر می  کنندگان داشت.خاص خود را برای  مشارکت

 تری بخشیده بود.رسید بلکه نوع شعار، لباس و پرچم نیز مشارکت را معنای گسترده

 (علیه السالم)الگو پذیری از امام حسین  -

ام انقالب اسالمی به روش پیمایش انج ویژگیهای مشارکت کنندگان درشایگان در تحقیقی که در موضوع 

داده است الگوپذیری از امام حسین )ع( را باعث مشارکت بیشتر در انقالب اسالمی دانسته است. وی در نتیجه این 

رکت ااین تحقیق نشان داد که رابطه بسیار باالیی بین میزان مذهبی بودن پاسخگویان و مش تحقیق آورده است:

های اسالمی و کید بر احیای ارزشأآنان در انقالب وجود دارد که چون ماهیت انقالب ایران، اسالمی است و ت

نتیجه حاضر هم تاییدکننده این ویژگی انقالب است و افراد مذهبی و عاشورا دارد، پذیری از امام حسین)ع( والگ

 (147:1388 مشارکت بیشتری در انقالب داشته اند.)شایگان، تر

 نقش مشروعیت سیاسی -

راضی  است. «مشروعیت سیاسی»ثیر زیادی بر پایداری یا تزلزل حاکمیتها دارد أیکی از متغیرهای فرهنگی که ت

بینی انقالب اسالمی عدم توجه اندیشمندان دارد که علت عدم پیشگران، با مطالعه اسالمی اظهار مییکی از تحلیل

کند بر اساس بررسی انقالب سازی آن است. در پی آن راضی تالش میومبه اهمیت عامل مشروعیت و عدم مفه

ها ارائه دهد. وی ثبات سیاسی را حاصل سازی جدیدی از مشروعیت و نقش آ ن در وقوع انقالباسالمی مفهوم

 دارد این مهمترین درس نظری انقالب اسالمی استمشروعیت نهادهای سیاسی و رهبران سیاسی دانسته و بیان می

  (RAZI,1987) که مشروعیت سیاسی نظام را دست کم نگیرند.
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ها و میزان مشارکت مردم در آن که نوعی سنجش میزان مقبولیت کارکردن نظام سیاسی در میان انتخابات

دی بیش  9مردم است بهترین مرجع مقدار مشروعیت سیاسی نظامهای سیاسی است. در آخرین انتخابات منتهی به 

م در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند این پیروزی سرشار از غرور برای نظام درصد مرد 85از 

سیاسی، برای مخالفان و دشمنان بسیار گران آمد و  در صدد برآمدند از همین نقطه پیروزی به مشروعیت سیاسی 

ام با یک جهش دیگری دی ماه رتبه مشروعیت نظ 9ید آنان به خودشان بازگشت و در روز ربه بزنند که کِضنظام 

 مواجهه شد.

 رهبری و سرمایه اجتماعی 

شود، ای است که به عنوان مرکز این سرمایه به آن نگریسته مینقش رهبری در ایجاد سرمایه اجتماعی به گونه

به کوشش مشتاقانه جهت کسب اهداف پژوهی نظام سیاسی جامعه را اندازها و آیندهتواند با ترسیم چشمرهبری می

ترغیب کند و بحرانهای آینده را با سرانگشت تدبیر باز کند. در این راستا مقام معظم رهبری به عنوان رهبری  معین

نگر نه تنها در ایجاد سرمایه اجتماعی برای دو دهه گذشته نظام سیاسی نقش اصلی را ایفا کرده خردمند و آینده

متشکل از سایر مسلمانان جهان برای ایران اسالمی  های اجتماعی دیگریاست بلکه باعث شده است که سرمایه

 ایجاد کند.

ماه قبل از آغاز فتنه هشدارهای الزم را به مردم و  5العالی( در فتنه اخیر ای )مدظلّهاهلل خامنهحضرت آیت

از دی ناشی  9دانستند و حماسه بزرگ مسئولین داده بودند و راهکار آن را فقط در سرمایه اجتماعی مردم می

دی که اکنون در  9سرمایه اجتماعی بود که رهبر معظم انقالب آن را ایجاد کرد. شعارها و حمایتهای مردم در 

اسناد تاریخی ثبت و ضبط شده است همگی حاکی از آن است که حمایت از رکن والیت، اصلی ترین پیام مردم 

تر و ست و این سرمایه عظیم هر روز انبوهدی حمایت از والیت فقیه ا 9بوده است. تبلور سرمایه اجتماعی در 

 رساند.شود و نظام اسالمی را به قلّه های بیداری جهانی میتر میمتشکل

اند اما این باعث سال گذشته سخنی از نقش رهبری در کنترل بحران فتنه به میان نیاورده 2مقام معظّم رهبری در 

های اسالم و انقالب و ایجاد انسجام و فروزان در حفظ سرمایهبدیل بدیل این چهره بیشود که ما از نقش بینمی

 واتحاد اسالمی سخنی به میان نیاوریم.

 نتیجه گیری
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دهه گذشته با افزایش سرمایه اجتماعی نظام کمک کرده بود در لحظات حساس  3انقالب اسالمی که در مدت 

پیدا کرد و با حفظ انسجام اجتماعی و در  دداً توطئه و نفاق دشمنان  این سرمایه اجتماعی تبلور خاص خود را مج

همگامی و همراهی با والیت فقیه نظام را از یک بیماری مهلک و کشنده که برای از پای درآوردن دهها نظام 

 سیاسی کافی بود نجات داد.

و تچه کشورهای غربی منادی سرمایه اجتماعی هستند نظام اسالمی با یاری و مدد مردم و در پر اکنون اگر

ای و جنگ روانی و سنگین رسانه عنایات خداوند از چنان سرمایه اجتماعی برخوردار است که علیرغم هجمه

 .لحظه در حال افزایش است تنها با اندکی کاهش مواجه نبوده است بلکه هرتحریمها این سرمایه نه

کند و در یابی خود را طی میسرمایه اجتماعی انقالب اسالمی همگام با انقالب اسالمی  مراحل بلوغ و قدرت

های اجتماعی دیگری در برخی از کشورهای اسالمی برای سالهای اخیر این سرمایه توانسته است حتی با سرمایه

حراست و حفاظت از اندیشه انقالب اسالمی ممزوج شود و به نوعی اندیشه امت اسالمی که همواره مورد تأکید 

 اسالمی بوده است مورد توجه قرار دهد. دین مبین اسالم و بنیانگذار انقالب

ای ازقدرت ناشی از اعتماد و اعتبار در نزد انقالب اسالمی به یاری سرمایه اجتماعی مردمی خود اکنون به جنبه

های علیه ایران این قدرت نه تنها کاهش های مردمی دست یافته است که علیرغم روند رو به گسترش رسانهتوده

 جهش و افزایش نیز مواجه بوده است. نیافته است بلکه با
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 بازشناسی حماسه عاشورا و حماسه نهم دی .3

 آمنه شکری صادقی3

 

 چکیده

و ارزشهای  اسالم شکل گرفته است بنابراین در شناخت سیر مراحل  انقالب اسالمی ایران بر پایه فرهنگ

 .برداری کردتوان از تحلیل و تطبیق حوادث ابتدای رشد اسالم بهرهپیشرفت و آسیب شناسی آن، می

به عنوان بزرگترین فاجعه تاریخ اسالم در ذهن همه مسلمانان ثبت شده است. تحلیل این حادثه « عاشورا»حادثه 

 ها، نفاقها و آسیبهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی  و فرهنگی بسیار مفید است.ت فتنهدر شناخ

ت های خنثی نمودن از اهمیبنابراین برای پرهیز از تکرار حوادث تلخ تاریخ، شناسایی جریان نفاق و روش

در  دیگر علمای دینیعنوان امام مسلمین و ای برخوردار است. توجه به بیانات و رهنمودهای والیت فقیه بهویژه

 ای مؤثر خواهد بود.   خنثی سازی هر نوع ترفند و فتنه

 حماسه عاشورا، حماسه نهم دی، فتنه، بصیرت، نفاق. واژگان کلیدی :

 مقدمه

تنها باید به عنوان یک اصل بلکه به عنوان نیاز اساسی کشور در زمان حال و آینده افزایش بصیرت سیاسی نه

سنجند و بینش و بصیرت خود را انی که تمامی افراد جامعه به طور روزمره خود را با آن مینهادینه شود؛ آن آرم

دهند. کنند و اقدامات و اهداف و ابتکارات خود را با آن مطابقت میتقویت، هوشیاری و آگاهی خود را حفظ می

تواند به ر بدنه جامعه میدر جامعه ما داشتن بینش و نگرش عاشورایی و مهدوی و ایجاد چنین بینش و نگرش د

های تهاجم و دفاع و بازدارندگی را عنوان فرهنگ بنیادین سیاسی نه احساس و عاطفه زود گذر در تمام صحنه

متحول کند و همه مردم جامعه را هوشیار و بیدار و آگاه نگه دارد و ابتکار عمل نو را در هرعرصه ای از آن خود 

ه جانبه نیازمند پشتوانه نیروهای اجتماعی است. حضور مردم در تمام عرصه ها سازد. این دفاع و تامین امنیت هم

                                                           

 دانشجو از اعضاي بسیج كانون هنرمندان3 
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تواند بازدارنده که به حماسه بزرگ نهم دی ختم شد( نشان داد که می  88از جمله عرصه سیاسی )رویایی با فتنه 

قابل ت، غفلت در مهر تهدید و توطئه و جنگ روانی و رسانه ای باشد. باید از هر گونه غفلت در برابر اختالفا

خودخواهی به معنای وسیع کلمه، غفلت از خدمت به مردم از مبانی و موجبات اقتدار ملی و غفلت از دشمن و 

عاشورا، در این مقاله این واقعه از دوران پیامبر تا  با فتنه 88 های زیاد فتنههایش بپرهیزیم. با توجه به شباهتتوطئه

بازان و تخطی آنان از فرمان صریح و روشن پیامبر)ص( ه و حرکت سیاستحماسه بزرگ کربال، جریان سقیف

امیّه شدند و جریان نفاقی انتقال قدرت به بنی ساز و واسطهای که زمینهشود به گونهدرباره رهبری امت تحلیل می

حی جدا کردند که های زیرین جامعه به وجود آوردند که این جریان رهبری، امت اسالمی را از خاندان ودر الیه

امیّه بزرگترین ضربات را بر پیکر اسالم و امت اسالمی وارد کردند. ایجاد انسداد در طول دو دهه حکومت بنی

فرهنگی، جلوگیری از تفسیر قرآن و نقل حدیث، زیر پا گذاشتن اصول و محکمات مورد تأکید قرآن و 

دم در حکیم جدایی دین از سیاست، تغییر ذائقه مرگری و ترویج و تپیامبر)ص(، گسترش فرهنگ تسامح و اباحه

جهت عدول از ارزشهای دینی و جایگزینی خرافات ارزشهای جاهلی و تصنعی، تخریب باورها و معتقدات مردم، 

ری و گبندوباری و الابالیهای سیاسی، تشویق و گسترش فرهنگ بیحذف نیروهای ارزشی انقالبی از صحنه

می و مدیریت الهی به حکومت استبدادی سلطنتی و موروثی از جمله دستاوردهای شوم باالخره تبدیل نظام اسال

خونبار کربال را پدید آورد. پس از رحلت رسول خدا )ص(  هجری حادثه ۶1جریان نفاق بود که سرانجام در سال 

نفاق و واکاوی حیات اسالم در دوران تأویل حکومت علوی و درگیری آن حضرت رویارویی با جریان شوم 

شناسی کند. بنابراین حماسه عاشورا به عنوان فتنهرهاوردهایش به خوبی ماهیت قیام امام حسین)ع( را مشخص می

زنده هایی درخت پربار اسالمی را شاداب و سرقرن به منزله تزریق خونی در پیکره اجتماع که توانسته است در دوره

انواع تهاجم فرهنگی  فرهنگ اعتقادی ما از گردونه ز است، گنجینهسازان بانگاه دارد و تا وقتی باب شهادت حماسه

 مصون خواهد بود.

 نفاق وحماسه عاشورا

( امیّه بر بالد اسالمی، زحمات رسول خدا)صخوبی گویای این حقیقت است که عصر استیالی بنیتاریخ به 

های اسالمی را زیر پا گذاشت؛ بدعت و و تالش مجاهدان صدر اسالم را در نشر آیین خدا به تاراج داد و ارزش

از ماجرای سقیفه آغاز شد  فسق و فجور رایج شد و از اسالم فقط نام آن ماند. خطر انحراف از اسالم ناب که

ید. های نفاق به اوج خود رسدرعصر استیالی معاویه شدت گرفت که در این راستا حفظ ظواهر دین در پس پرده
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ماهیت اصلی جریان نفاق بود که گستره و عمق کیفیت وقوع آن توانست  حماسه عاشورا بزرگترین افشاکننده

 نابود سازد.  اساس حکومت نفاق را متزلزل و بنیاد آن را

 آثار و پیامدهای بصیرت 

 شناخت جبهه حق و راه خدا پیمودن .1

 هارفت از فتنهبصیرت عامل برون .2

 ستیزیشناسی و دشمندشمن .3

 آگاهی و هوشیاری سیاسی .4

 آمادگی و ایستادگی در مقابل دشمن .5

 شناسیجریان .6

 دفاع و آمادگی همه جانبه .7

 پذیریمداری و والیتوالیت .8

 معنای لغوی نفاق

او  ان تبتغی نفقاً فی االرض»های مخفی و پنهانی آمده است: کلمه نفقه در قرآن به معنی راه، البته راه

 گوید زبانشاش یک جور می(. منافق کسی است که فکر و اندیشه35سوره مبارکه انعام، آیه «)سلما فی السماء

رات ظاهریش در جهت دیگر؛ جور دیگر. درست برضد آن احساسات وعواطفش در یک جهت است ولی تظاه

بنابراین نفاق یعنی کفر در زیر پرده؛ منافق هم یعنی کافری که کفر خودش را پشت پرده مخفی نگه داشته است. 

بندی درونی و بسیار خطرناک در جامعه دینی است که داخل، جبهه جدیدی را علیه دین رهبری نفاق صف

اسالم و مؤمنان همواره بیش از کفار و مشرکان  فاق بر پیکرهکند. ضربات جریان نوحکومت دینی بازگشایی می

فی »های منافق که در قرآن از آنان به نام نفاق و انسان»فرمایند: است. رهبر معظم انقالب درباره جریان نفاق می

مله زمان ما ها هستند؛ از جزمان شود فقط در صدر اسالم  نبودند در همهسوره مبارکه بقره( یاد می«)قلوبهم مرض

سید  10در لشگر  77سخنرانی مقام معظم ر هبری سال «.) و با هدایت قرآن و نور قرآن باید آنها را شناخت

گردد که جریان نفاق در هر دو برهه به الشهدا)ع(( به طور کلی تاریخ اسالم دو دوره تنزیل و تأویل را شامل می

. جامعه دینی در دوره نزول قرآن با دو دسته از منافقین بندی درونی در جامعه دینی فعال استعنوان یک صف

 روبرو شد:
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 منافقین پنهان .1

 منافقین محارب .2

در دوران تأویل دوره یا اجرای دستور و احکام دین و مبارزه با کسانی است که قصد تحریف دین و به انحراف 

فه شود. در آیه شریسرتأویل قرآن آغاز میبندی و رویارویی بر کشاندن جامعه دینی را دارند؛ در این دوره صف

ان طائفتان من الومنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی »سوره حجرات آمده است: 9

شمنی اگر دو طائفه از اهل ایمان با هم به قتال و د»؛ «االخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امراهلل

نها صلح برقرار کنید و اگر یک قوم بر دیگری ظلم کرد با آن طایفه ظالم قتال برخیزند، البته شما مؤمنان بین آ

بندی جدیدی در پیامبر اعظم)ص( با نگاهی به آینده از تغییر الگوی نبرد و صف« کنید تا به فرمان خدا باز آید

رای شما هست که بکسی در میان »جامعه دینی خبر دادند که آن نفاق جدید بود. حضرت در این هشدار فرمودند: 

تأویل قرآن نبرد خواهد کرد که من برای تنزیل آن نبرد کردم... از امام علی)ع( به عنوان قهرمان مبارزه درعصر 

(. حضرت امیر)ع( درباره جریان نفاق جدید یا به عبارت 329۶9، ح۶13،ص 11کنزالعمال، ج«) تأویل یاد کرد

بر  شود تا کشتن آناندهند؛ همین باعث میدانیت خدا شهادت میآنان به وح»دیگر نفاق دوران تأویل فرمودند: 

 همان(.  «)زنند و بر او خشم گیرندمردم گران آید و به ولی خدا طعنه 

 های جریان نفاق در دوران تأویلنحله 

های طور که گفته شد دوران امام علی)ع( دوران تأویل است. در این دوره نفاق جدید دارای نحلههمان 

 متعددی بود که در هدف وحدت داشتند.

 ناکثین: که محصول پیوند چهار عنصر، وجاهت، ثروت، سیاست و قدرت بودند. .1

طلبی و دنیاطلبی، تزویر و نیرنگ و باورهای التقاطی و قاسطین: محصول حسادت و کینه ورزی، قدرت  .2

 این جریان بود. سست عناصر تشکیل دهنده

گرایی و پیروی نکردن از والیت تشخیص حق و باطل عصبیت خرافهمارقین: محصول عدم بصیرت و   .3

 است.

های مختلفی از آنها پدید آمد و باعث عقیده باطل این نحله از جریان نفاق در جامعه دینی باقی ماند و فرقه 

گیری پدیده شوم و بسیار خطرناک نفاق را عدم استقامت و پایداری ها شد. قرآن کریم علت شکلایجاد فتنه
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وجه به ظواهر آنان را در دو گروه طبقه بندی داند و بدون تداند. خداوند در قرآن مؤمنان را یک دسته نمیمی

 کرده است:

 مؤمنان راستین .1

 مؤمنان دروغین .2

تفاوت میان آن دو با عنصر پایداری ایمان است. قرآن از کسانی که در ایمان خود راست قامت نیستند و تغییر  

که مهمترین عامل نفاق  (24و23سوره مبارکه احزاب آیات «)اند به عنوان اهل نفاق یاد کرده استماهیت داده

هایی که ها و فتنهکند. رسول خدا)ص( درباره امتحانهمان فتنه است که پیامبر)ص( از آن در دوران تأویل یاد می

شوند و به اینکه اموالشان آزمایش می ای علی مردم پس از من به وسیله»دهد، فرمودند: پس از ایشان رخ می

نهند و امید برخوردار گشتن از رحمت خدا را دارند و از قدرت او خود منت میمسلمانند و دین دارند بر خداوند 

شمرند، شراب را به نام آب کشمش و نیز های دروغین، حرام خدا را حالل میدانند به وسیله شبههرا در امان می

،  4، باب  32النوار، ج محمد باقر مجلسی، بحار ا«) شمرندرشوه را به عنوان هدیه و ربا را به عنوان بیع حالل می

 (. 191، ح  241ص 

 رهاورد جریان نفاق برای جامعه دینی 

 بحران حقانیت و مشروعیت .1

ترین رهاورد جریان نفاق برای جامعه دینی است. افرادی که تا پیش از بحران حقانیت و مشروعیت خطرناک

اند اما به دلیل عدم اعتماد مردم قرار گرفتهپیمانان آنان بودند و مورد توجه و این در صفوف مؤمنان و از هم

 کنند. در این موقعیتدهند و جامعه را دچار حیرت و سردرگمی میاستقامت و پایداری دینی تغییر ماهیت می

آید و مشروعیت شود و بحران حقانیت به وجود میتشخیص حق از باطل برای بخشی از جامعه دینی دشوار می

 دانستند که اواگر مردم می»فرمایند: رود. امام علی)ع( در این باره میی زیر سوال میجریان حق در افکار عموم

ویند او از گکردند اما با ناآگاهی میپذیرفتند و گفتار دروغین او را تصدیق نمیمنافق دروغگوست از او نمی

پس حدیث دروغین او را  اصحاب پیامبر)ص( است؛ رسول خدا را دیده از او حدیث شنیده و از او گرفته است؛

(. تاریخ گواه است که دو چهره متفاوت انسانهاست که در ایجاد حماسه 210نهج البالغه خطبه «)کنندقبول می

عاشورا دخیل بودند: در یک طرف خیل عظیمی از انسانها که در چنبرة جهل و نادانی مسیر انحرافی را پیمودند و 

نور، در دام ظلمانی امامت آتش قرار گرفتند. گروهی به طمع نام و مقام و به جای حرکت در پرتو  نورانی امامت 
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ای از انسانها با اقتدا به راه امامشان به ساحت نابودی قرار گرفتند. دسته ای نان در ورطهای هم در اسارت لقمهدسته

بان خود رینی دین را تنها بر زمردم، بندگان دنیایند و شی» فرمایند:قدسی و ربوبی راه یافتند. امام حسین)ع( می

شان پربار است بر محور دین گرد آیند و هنگامی که با بالها آزموده وآزرده شوند دینداران کم دارند؛ تا زندگی

واالبقاء علی العمل اشد من »فرمایند: (؛ حتی حضرت امام باقر )ع( می373موسوعه کلمات العین «)شوند

(. ممکن است فردی در 29۶، ص2)اصول کافی، ج« ز خود عمل مهمتر استماندن و حفظ عمل اباقی»؛ «العمل

عمر خود مؤمن باشد و عمل با ارزشی انجام دهد و در مقطعی دیگر بار رفتار ضد ارزشی آن عمل را خنثی کند. 

ذاشتن صدقات و کارهای نیک خود را با منت گ»؛ «ال تبطلوا صدقاتکم بالمن و االذی»فرماید: قرآن کریم می

ای از زمان، مؤمن وانقالبی (. ممکن است فردی در برهه2۶4سوره مبارکه بقره، آیه «)و اذیت کردن از بین نبرید

 تقلب االحوال عرف فی»باشد و در وضعیتی دیگر از باورها و گرایش خود دست بردارد. در روایت داریم 

لکرد انحرافی امت اسالمی پس از (. تغییر در نگرش و عم208نهج البالغه، کلمات قصار «)جواهر الرجال

رحلت پیامبر )ص( و ایجاد رجعت در انقالب و حرکت آرام جامعه به سمت رژیم سلطنتی موروثی در دوران 

رایتُ  حتی»فرماید: معاویه بزرگترین خیانت و خسارت را برای بشریت به دنیال داشت. حضرت علی)ع( می

دیدم گروهی در دین خود »؛ «محق دین محمد)ص(راجعه الناس قد رجعت عن االسالم یدعون إلی 

)نهج البالغه، نامه « کنندنماندند و از اسالم روی گرداندند و مردم را به نابود ساختن دین محمد)ص( دعوت می

افراد است. هنگامی که دید  (. بنابراین نقطه آغازین بازگشت در فرد و جامعه تحول ارتجاعی در فکر و اندیشه۶2

ژادی و ای و نگرایی چرخید، معیار حزبی، قومی و قبیلهی به سمت دنیا محوری، خودگرایی و لذتو نگرش آدم

فامیلی جای معیارهای ارزشی تعهد و تقوا خواهد نشست به طور قهری انسان و جامعه به سمت مقام پرستی، سرمایه 

د. زنبه هر کاری دست می محوری و دنیاگرایی حرکت خواهد کرد و برای حفظ ارزشهای کاذب دنیایی خود،

ها تنهعشق به دنیا اساس ف»؛ «حب الدنیا رأس الفتن واصل المحن»فرماید: امام علی)ع( در پیامی کوتاه می

 شود:در این راستا چند عامل باعث انحراف فرد در جامعه می«. مشکالت است و ریشه

 قدرت طلبی 

 دنیاگرایی و مال پرستی 

 وپنهانهای پیچیده غفلت از توطئه 

عنصر وجاهت در ایجاد بحران حقانیت و مشروعیت بسیار مؤثر است که در صدر اسالم در فتنه ناکثین به آن  

ر استفاده از عنصانقالب اسالمی ایران، کشور شاهد این بود که افرادی با سوء   88اشاره شد. در فتنه مخملین سال 
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حران حقانیت و مشروعیت کردند. بحران حقانیت و وجاهت و القائات دروغین، بخشی از جامعه را دچار ب

آور است که خداوند متعال برای تداوم و بقای نظام دینی وصیانت مشروعیت آن چنان برای جامعه اسالمی زیان

دهد برای اکمال دین و نظام از خطر و تهدیدات، راهکارها و هشدارهای الزم را داده است. به پیامبر فرمان می

حفظ رسالت، رهبر آینده نظام را به مردم معرفی کند؛ پیامبر اعظم درآخرین روزهای عمرشان این اتمام نعمت و 

سپارم کتاب خدا و عترت من ای مردم همانا من دو امانت بزرگ را به شما می»جمله را خطاب به مردم فرمودند: 

ثقلین(. عالوه بر اینها اشاراتی به  حدیث«) گاه گمراه نخواهید شدکه چنانچه به این دو با هم تمسک جوئید، هیچ

امبر)ص( شد. پیجریان نفاق و عناصر اصلی آن کردند که توجه مردم به آن هشدارها مانع از پیروزی جریان نفاق می

 ابوسفیان حرام و ممنوع است. دراینهمانا خالفت بر آل«: الخالفة محرومة علی ال ابی سفیان»فرمودند: 

برای جلوگیری از چنین بحرانهایی در هر زمانی تأکید بر احادیث، منزلت اهل  راستا حضرت رسول اکرم)ص(

ا کردند و حتی اهل بیت )س( هر کدام در وضعیتی بارهبیت در آیات و روایات ثقلین، سفینه و آیه تطهیر و ... می

بینی یشبرای آینده نظام پنمودند. امام خمینی)ره( گویا چنین خطری را ها و جریان نفاق را تبیین و تشریح میچهره

کرده بودند و با الهام از رهنمودهای اهل بیت)س( و با تأکید بر محور بودن والیت فقیه اظهار کردند و در وصیت 

تأکید ایشان بر این موضوع این است که «. مالک حال فعلی افراد است»نامه الهی سیاسی خود چنین آوردند: 

ایشان موجب سوء استفاده در جامعه و آینده نظام در ایجاد بحران حقانیت عنصر وجاهت و نزدیکی و مالزمت با 

 و مشروعیت نشود.

 اعتنایی درجامعهایجاد بی .2

اعتناهاست. بحران یکی از پیامدهای جریان شوم نفاق در جامعه دینی ظهور طبقه جدیدی از قاعدان و بی 

در برابر مسائل  مسئولیتیکشاند و جمعی را به کنارگیری و بیحقانیت و مشروعیت، جامعه را به تفرقه و بیراهه می

منافق گمراه کننده خطا کار و »رمایند: فدهد. در خصوص ثمره شوم نفاق حضرت امیر)ع( میجامعه سوق می

عاشورا، شناسایی و معرفی خواص غیرمتعهد است؛ یعنی  حماسه (.194نهج البالغه، خطبه «)مشوق خطا کاری است

ها و عناصری که در افکار عمومی و جریانها مؤثر هستند. اما براساس علل و عواملی در بیان حقایق و یا چهره

مانند و یا به جبهه باطل کنند و باز میهمراهی با جریان و جبهة حق خودداری میگیری بموقع و یا موضع

ای از خواص است که اعتنایی و کوتاهی مجموعهپیوندند. جریان عاشورا نماد روشنی از خیانت و بیمی

گیرند ب گیری مناسب، جلوی انحراف انقالب اسالمی و حاکمیت باطل راتوانستند با شناخت فرصتها و موضعمی

طلب غیرصالح بر جایگاه رسالت تکیه و نگذارند جریان نبوت و رسالت از مسیرش خارج شود و مشتی ریاست
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زده و زمینه حادثه عاشورا را فراهم کنند. بر هیچ کس پوشیده نیست که حادثه عاشورا جریانی نبود که در ظرف 

ماسه شود حپیامبر اسالم)ص( مشخص می زمان محدود شکل گرفته باشد. با بررسی و تحلیل حوادث پس از

 گیری مقدماتعاشورا در حوادث بعد از رحلت پیامبر اعظم)ص( ریشه دارد. در این زمینه نقش خواص در شکل

امیّه بر سرنوشت مسلمانان بسیار مهم و تعیین کننده و به عنوان عوامل اصلی به اولیه حادثه و حاکمیت جریان بنی

اول کسانی که سقیفه را شکل دادند و مسیر والیت دینی را از مسیرش منحرف کردند و آید. در درجه شمار می

کسانی که زمینه نفوذ نااهالن همچون معاویه، عمربن عاص و ولید و... را در سیستم حکومت فراهم نمودند و در 

ین ساز جنگ صفمینهمرحله بعد آنها که از مرگ عثمان بحران و پروژه ساختند؛ جریان جمل را درست کردند و ز

حاکمیت را تحمیل کردند و  شدند و خواص که نگذاشتند نبرد صفین به نفع اسالم به پایان برسد و سرانجام غائله

ساز پرورش و رشد خوارج نهروان و غوغای آنها شدند و جریانهایی که از فرمان رهبر الهی علی)ع( تمرّد زمینه

در برابر مظالم و ظلم و جنایات معاویه سکوت کردند. اینها از آثار و  کردند؛ امام حسن)ع( را تنها گذاشتند و

عاشورا بود. در جریان حادثه عاشورا نقش منفی خواص به طور واضح به چشم  نقش خواص در پیدایش حادثه

هضت ن نامهدید در برخورد؛ یعنی امام وقتی وضعیت حاکمیت یزید را برای اسالم فتنه بزرگ شمرد و خطرناک می

اعتنای و خیانت عده گذارد و در این جا بیخود بنا را بر مکاتبه و دعوت از خواص برای اطالع از اهدافش می

 بسیاری از خواص عامل ایجاد حادثه عاشورا شد.

 عوامل لغزش و تغییر دروضعیت خواص 

 عدم شناخت صحیح زمان .1

 فرماید: امام صادق)ع( می

کسی که آگاه به زمانش باشد مورد هجوم (: »2۶1تحف العقول، ص «)وابسالعالم بزمانة ال تهجم علیه الل»

 «.گیردمشتبهات قرار نمی

 گرایش به منطق اصالت قدرت .2

 گرایش به اصالت مال و سرمایه محوری .3

 گرایش به اصالت لذت و رفاه گرایی .4

 ظهور اصالح طلبان دروغین .3
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منافقان  هایاست نه اصالح. قرآن کریم ویژگی یکی دیگر از رهاوردهای نفاق در جامعه دینی تخریب و افساد

و اذاقیل لهم التفسدوا فی االرض قالوا انما نحن »فرماید: داند و میطلبی میرا  ادعای دروغین اصالح

ن فساد شود روی زمیهنگامی که به آنان گفته می« اال انهم هم المفسدون»و در ادامه تأکید دارد « مصلحون

(. 12و11سوره مبارکه بقره، آیات «)طلبیم؛ بدانید که اینها همان فساد آفرینان هستندالحگویند ما اصنکنید می

رهبری نهضت عاشورا، که رسالت پاسداری و صیانت از مکتب الهی و امانت الهی را پس از امام مجتبی)ع( در 

مکن ای که مبر گونهوضعیتی برعهده داشت که همه دستاوردهای انقالب اسالمی در معرض نابودی قرار داشت. 

بود با حاکمیت یزید با اصالحات دروغین بر سرنوشت مسلمانان دینی و قرآنی از صحنه جامعه محو شود، قیام 

الحات گیری اصخود را با شعار بازگشت به سیره و سنت نبوی و علوی آغاز کرد و هدف ایشان تأکید بر جهت

 یی با فساد عمومی و افشاگری حکومت اموی و نفی شائبهدو امر مهم بود: یک عمل به تکلیف خویش و رویارو

عصرها  ونسلها. اگر نتیجة اصالحات  گیری اصالحات برای همهآشوبگرایی و ریاست طلبی و دوم، تبیین جهت

بازگشت به اسالم اصیل و سیره نبوی و علوی و تکیه بر اصول و محکمات نباشد جز انحراف بیشتر و فاصله افزون 

انی لم اخرج اثراً والبطراً و ال مفسداً »فرمایند: اصل چیز دیگری نخواهد بود. امام حسین )ع( می از مبدا و

«  ابی طالببنعلی وال ظالماً بل خرجت لطلب االصالح فی امه جدی ... واَسیرَ بسیرة جدی و ابن

ات ه سامان بخشی و اصالحهمانا من از روی هوس و سرکشی و تبهکاری و ستمکاری قیام نکردم تنها به انگیز»

بن ها فرمان دهم و از بدیها باز دارم و روش جدّ خود و پدرم علیخواهم به نیکیدر امّت جدم برخاستم؛ می

گیری روشن و شفاف در راستای رفع فساد از جامعه آن روز و حماسه عاشورا جهت«. طالب را دنبال کنمابی

ارائه الگوی مناسب برای نهضتهای دینی بود. افشاگری رهبری حاکمیت ارزشها در چارچوب مبانی ارزشی و 

های تبلیغاتی حکومت طاغوتی را زدود و راه و نهضت عاشورا خود بسیاری از شبهات ایجاد شده توسط دستگاه

 مسیر خود را برای جامعه گرفتار آن روز مشخص نمود.

 ظهور جنجال و غوغا سازی درجامعه .4

دیگر جریان شوم نفاق درجامعه دینی است. جریان نفاق جوّ جامعه را به سمت جنجال و غوغاسازی، رهاورد  

گیری و اندیشیدن برای افراد جامعه از دست کشاند؛ در این وضعیت امکان تصمیمالتهاب، جنجال و هیاهو می

ر و دار، گیشود. در این ها از حقیقت و بصیرت کور میرود و چشمرود و فضای کشور در غبار التهاب فرو میمی

گردد و با ایجاد تشنج و استفاده از ابزارهای نامشروع جریان نفاق با جنجال آفرینی مانع از روشن شدن حقایق می

کنند تا احساسات و هیجانات زودگذر را در جامعه ایجاد نمایند. حضرت علی)ع( های آتشین سعی میسخنرانی
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ینان رعد ا« »و قد ارعدوا و ابرقوا»فرمایند: ر فتنه جمل میدرباره شیوه جنجال آفرینی و غوغاسازی ناکثین د

 .(9نهج البالغه، خطبه «) وبرق بر پا کردند

ایجاد غوغاسازی و التهاب بر سرقتل عثمان از سوی ناکثین و قاسطین و تحریک احساسات مردم از طریق  

ریان های جنخواهی عثمان از شیوههای آتشین و به نمایش گذاردن پیراهن خونین وی و سپس داعیه خوسخنرانی

سیاسی ساخت و بر باالی منبر رفت و شروع به اشک تمساح ریختن کرد  نفاق بود. معاویه هم از این موضوع حربه

یه سلطاناً و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لول»خواند: که ایها الناس خلیفه مظلوم پیامبر را کشتند.... این آیه را می

کسی که مظلوم کشته شود ما برای (: »32سوره مبارکه اسراء، آیه «)تل انه کان منصوراً فال لیسرف فی الق

ید حال ای مردم شما بگوی«. روی کند و همانا او پیروز استولی او حق قصاص قرار دادیم اما نباید درکشتار زیاده

مع نه، نه، آن وقت مردم را جما در مقابل این جنایت بزرگ که بر اسالم وارد شد سکوت کنیم؟ مردم همه گفتند 

کرد و به جنگ با علی)ع( آمد. پس معاویه از خویش نیرویی نداشت بلکه از  نیروی پیامبر)ص( استفاده کرد؛ از  

غث ولکن یؤخذ من هذا ض»فرماید: نیروی قرآن و اسالم استفاده کرد و به جنگ با علی رفت. امام علی)ع( می

؛ «شوندشود و مخلوط میاز حق قسمتی و از باطل قسمتی گرفته می و لیکن«: »و من هذا ضغث فیمز جان

)نهج البالغه، فیض «فهنالك یستولی الشیطان علی اولیائه وینجوا الذین سبقت لهم من اهلل الحسنی»

شود؛ یعنی ابزار شیطان هم حق در اینجاست که شیطان بر دوستان خودش مسلط می (.147، ص 50االسالم، خطبه 

 «.مخلوط شده با باطلاست، حق 

 تحریف باورهای دینی و تضعیف والیت و رهبری  .5

گذاری در دین و تحریف باورهای دینی و هجوم دینی بدعت  از دیگر رهاورد جریان شوم نفاق برای جامعه

ر قرائت گری و تأکید باست. جریان نفاق باگسترش و ترویج تسامح و تساهل و اباحهبه والیت و رهبری الهی 

برد. حضرت امیر)ع(، دهد و به سوی گمراهی و تباهی میشبهات قرار می ای مختلف از دین، جامعه را در ورطهه

بسیاری از مردم را به گمراهی خویش فریب داده و به تباهی »کند: قاسطین را چنین خطاب می معاویه سر کرده

ا گرفت و در تالطم شبهات گرفتار آمدند و از افکندی و به امواج نفاق خود سپردی؛ ظلمت و گمراهی آنان را فر

 کند. اینشود و باطل را ترویج میجریان شوم نفاق همواره در لباس حق ظاهر می« راه راست خود دور گشتند.

ست گیرد و به کارشکنی، سرپیچی و طغیان دجریان در راه تضعیف باورهای دینی در برابر رهبری والیت قرار می

گذاری در دین است که با بررسی معنای لغوی بدعت و کاربرد آن در تحریف باورها با بدعتزند. در اینجا می
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شود که چگونه سمت و سوی جامعه به سمت خرافات و ارزشهای جاهلی کشانده فرد و اجتماع مشخص می

 زنند. شود؛ با تبر اسالم بر کمر اسالم میمی

 معنای لغوی بدعت 

خلیل بن احمد فراهیدی کتاب العین، ج «)است که نمونه و همانندی ندارد. ، احداث و اختراع چیزی«بدعت»

گوید: و بدعت انشا و آفریدن است که بدون نمونه قبلی ایجاد آن می ( راغب اصفهانی درباره54، ص 2

   .(110حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص «)گردد

 محمد بن«)ی الهی و به معنای ابداع و احداث اشیا از عدم استبدیع از همین ماده اشتقاق یافته که از اسما

  .(342، ص 2منظور لسان العرب، ج 

 معنای اصطالحی بدعت 

در اصطالح متدینان و عرف و از جمله در فرهنگ اسالمی بدعت، نوآوری و داخل کردن چیزی در دین  

شود گذار موجب میفردی نبود ایمان در بدعت است با اینکه آن چیز اصل و اساسی در دین ندارد. بدعت از جنبه

سازد و حکم و قانون جعل کند و برای خود های حق مطرح میکه او باور باطل خود را در برابر اعتقادات و آموزه

گذار حق تشریع قائل شود و خویش را در ربوبیت تشریعی، شریک خداوند بداند و از بعد اجتماعی رفتار بدعت

پذیر برای جامعه دارد و خطر او برای جامعه بسیار فراتر است. بدعت موجب فتنه در جامعه خسارتی جبران نا

شود. وقتی کسی به بدعت در دین پرداخت و گروهی به او پیوستند و از وی حمایت کردند، کسانی اسالمی می

ی گفتاری و هان آنان مجادلهکنند؛ در نتیجه بیتابند در برابر آنان قد علم میکه بدعت و فساد را  در دین برنمی

 هادهد. چه بسا به ایجاد فسادهای بزرگ اجتماعی و ریخته شدن خون انسانهای فیزیکی رخ میدرگیری

بود که در  هایییابیم که خاستگاه آنها بدعتهای صدر اسالم را بررسی کنیم در میانجامد. اگر وقایع و فتنهمی

ها وضعیتی را پیش آورد که پس از گذشت چند دهه از رحلت رسول آن فتنه باور اخالق و احکام دین نهاده شد و

دانستند و برخی از ادعای قصد قربت و به امید دستیابی به بهشت با خدا )ص( کسانی که خود را مسلمان می

تی قسیدالشهدا)ع( و یاران ایشان جنگیدند و همه، حتّی کودک شش ماهه را شهید کردند. در تاریخ آمده است و

و  یا خیل اهلل ارکبی»خواست فرمان حمله به سپاه سید الشهدا)ع( را صادر کند فریاد زد: عمربن سعد می

(: ای لشکر خدا 391ص  45چاپ علمیه اسالمی بحار االنوار جلد  92، صفحه 2شیخ مفید جلد «)بالجنّه ابشری

ای دامن گسترده گونهحراف در جامعه اسالمی بهها و انقیام کن بشارت باد تو را به بهشت. در آن زمان، آتش فتنه
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های فراوان ها و اظهار عالقهبود که گروهی مسلمان و از جمله برخی اصحاب رسول خدا)ص( که شاهد محبّت

رسول خدا به سیدالشهدا)ع( بودند و سخنان آن حضرت را درباره فرزند خود شنیده بودند با فرزند وی جنگیدند. 

التاً کند؛ یعنی نیرو مال خودش نیست؛ نیرو اصشود و با نیروی حقّ حرکت میطفیل حقّ پیدا میدر قرآن، باطل با 

سین قتل الح»کند. یزید هم که امام حسین)ع( را کشت گفت:مال حقّ است و باطل با نیروی حقّ حرکت می

 یعنی از نیروی پیامبر؛ «حسین با شمشیر جدش پیامبر کشته شد(: »298ص  44بحاراالنوار ، ج «)بسیف جدّه

ای »استفاده کردند او را کشتند. این همان ثمره نفاق در جامعه دینی است و برای تحریک احساسات مردم گفتند: 

، چاپ علمیه اسالمی بحاراالنوار، 92، ص 2شیخ مفید، جلد «)سواران الهی سوار شوید و بهشت بر شما بشارت باد

که سی هزار نفر جمع شده بودند که جدّ ما حضرت حسین )ع( را »دند: (. امام باقر )ع( فرمو391، ص 45جلد 

الحسین مقرم،  مقتل«)جستندو هر یک با کشتن او با خدا تقرب می«: » و کل یتقرب الی اهلل بدمه»بکشند.

گفتند یزید خلیفه پیامبر است و حسین (. چون می232، بنقل از ابی بکر ابن العربی االندسی در عواصم، ص ۶ص

ی حق زند؛ پس باطل نیروبن علی بر او خروج کرده است، باید با او جنگید. باطل، حق را با شمشیر خودِ حق می

ساز نهکند و زمیگذاری در دین است که باطل لباس حق بر تن میرا به خدمت گرفته است. این از رهاورد بدعت

راف در حرکت اسالمی در حوادث دردناک گردد و مسئولیت اصلی انحانتقال قدرت به دست حاکمان فاسد می

هنگامی « لما بویع عثمان»کند: الذهب نقل میویژه حماسه عاشورا در درجه اول متوجّه آنان است. مروّجآن به

وبید و با پایش بر روی قبر حمزه ک« ضرب برجله»که عثمان به خالفت رسید ابوسفیان بر سر قبر حمزه آمد و 

ای ابا عماره : »«االمر الذّی اجتلد نا علیه بالسّیف الیوم فی ید علماتنا یتلعبونیا ابا عماره آنّ »گفت: 

نند هر ککشیدیم امروز در دست جوانهای ماست و با آن بازی میامری که به خاطر آن روی یکدیگر شمشیر می

خورد که آن در مورد سلسله مراتب رهبران دینی ویژگی خاصی به چشم می« طور بخواهند عمل خواهند کرد.

های مقام ای است که قداستهاست و این جنبهها و افشاگری فتنهمسئولیت صیانت و پاسداری از قداستها و حریم

ده اسالم بر پنج چیز بنا ش»کند. این حقیقت در بیان امام باقر)ع( آمده است که فرمودند: والیت را مضاعف می

وید: پرسیدم که کدام یک از این مبانی برتر است. حضرت گزراره می«. است، نماز، زکات،حج، روزه، والیت

هاست و رهبری راهنمای دیگر مبانی والیت و رهبری برتر است؛ زیرا کلید و راهگشای دیگر پایه»فرمودند: 

(. بنابراین امام حسین)ع( نهضت خود را در راستای 115، رهبری در اسالم، ص 18، ص2اصول کافی، ج «)است

های اسالم در وضعیتی شروع کرد که بسیاری از مبانی و ارکان و بسیاری از احکام دینی تحریف حفظ اصول و پایه

فانّ السّنه قد امیثت و انّ البدعه قد »فرمایند: شده و از صحنه زندگی مردم کنار زده شده بود. ایشان می
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های آموزه (.315)ع(، ص موسوعه کلمات الحسین«)همانا سنت از بین رفته و بدعت احیا شده است«: »احییت

 کسی که نزد»فرمایند: اند. امام صادق )ع( میگذاران در دین تأکید فراوان کردهدینی بر مبارزه با بدعت

مدباقر مح«)گذار برود و او را احترام و تکریم کند به سوی ویران کردن اساس اسالم گام برداشته استبدعت

من  ها در امّتگاه که بدعتآن»(؛ رسول خدا )ص( فرمودند: 45 ، ح304، ص24، باب2مجلسی، بحاراالنوار، ج

ظاهر گردد، عالم باید علمش را ظاهر سازد و به مقابله با آنها بپردازد و اگر چنین نکند لعنت خداوند بر او 

ل وشویم که انگیزه قیام امام حسین)ع( احیای دین رس(.  از این تفاسیرها متوجه می15، ص 108همان، ج «)باد

وعلی االسالم السالم اذ قد بلیت »خدا)ص( و اسالم ناب بوده است. امام حسین)ع( نخست با این دو جمله:

زمانی که (: »24، ص 5، فتوح ابن اعثم، ج 32۶، ص 44، بحار االنوار، ج 99لهوف، ص«)االمه براع مثل یزید

ای به جمعی از بزرگان بصره به ؛ در نامه«انداسالم را خو امت اسالم گرفتار زمامداری مثل یزید شود باید فاتحه

و انا دعوتکم الی کتاب ..... و سنة نبیه)ع( فان »های جامعه اشاره و هدفش را بیان کرد و فرمود: بدعت

: «السنة قد امیتت و ان البدعه قد احییت و ان استعموا قولی وتطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد

خوانم؛ چرا که این گروه سنت پیامبر را از بین برده و بدعت در پیامبرش فرا میمن شما را به  کتاب خدا و سنت »

تاریخ ««)کنماند. اگر سخنانم را بشنوید و فرمانم را اطاعت کنید، شما را به راه راست هدایت میدین را احیا کرده

در جمع لشکریان حرّ ایراد  ای که در مسیر کربال(. امام در خطبه340، ص44، بحاراالنوار، ج 2۶۶، ص4طبری ،ج 

اال ترون ان الحق ال یعمل به ان الباطل ال یتناهی عنه لیرغب المومن فی لقاء »کردند چنین فرمود: 

من الزم گردد و در چنین وضعیتی بر مؤشود و از باطل جلوگیری نمیبینید به حقّ عمل نمیآیا نمی«: ربه حقاحقا

(. امام 340، ص44، بحار االنوار، ج 2۶۶،ص  4تاریخ طبری ،ج «)اشداست راغب دیدار پروردگارش با شهادت ب

گذاری در دین به ماهیّت و اصالت خانوادگی و نقش شیوا رهبری امّت اسالمی حسین)ع( در راستای افشای بدعت

انّا اهل بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف المالئکة و محلّ »فرمایند: پردازد و میاهل بیت)ص( می

(. با توجه به تأکید رهبری نهضت 283موسوعه کلمات الحسین)ع(، ص«)رحمة و بنا فتح اهلل و بناختمال

 کند. نخست تبیینعاشورا، ایشان رهبری دینی و معیارهای آن و رویارویی جدی با خالفت زید را مشخص می

ه م بخش امامت نور؛ آنجا کمعیارهای رهبری دینی با بیان مصداق آن و تأکید بر مسئولیت خود به عنوان تداو

فرماید که برخورداری و ارتباط با رهبری در جامعه اشاره دارد، بعد می فرمایند به اصالت خانوادگی و سابقهمی

امیه که ناصالح بنی مرکز و مخزن رسالت و مرکز رفت و بازگشت سفیران الهی است. موضوع دیگر ترسیم چهره

خص یزید ویژه شی را اشغال کرده بود و بیان فساد حاکمیت و سردمداران آن بهبه ناحقّ جایگاه رفیع رهبری دین
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و یزید »بود حتّی ایشان در ادامه صحبت با ولیدبن عتبه که برای بیعت برای یزید نزد امام آمده بود، فرمودند:

دی یزید مر»، «رجل فاسق شارب خمر قاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق و مثلی ال یبایع بمثله

ردی کند و فردی همانند من با چنین ففاسق، شرابخوار، دستش به خون انسانهای پاک آلوده است به ظاهر فسق می

انی گوید در هر زمان و مکهدف تبیین نقش جایگاه رهبری است که می« مثل»بیعت نخواهد کرد. در اینجا کلمه 

ن جامعه اسالم محو و نابود خواهد شد. بنابراین که جامعه به مدیریت و رهبری با ویژگیهای یزید دچار شود، آ

ای پیروان »فرمایند: امام حسین)ع( در ارتباط با جریانشناسی انحراف در جامعه خطاب به پیروان آل ابوسفیان می

اگر معتقد به دین و آیین نیستید و از معاد ترسی ندارید الاقل در زندگی دنیایتان آزاد مرد « آل ابی سفیان

(؛ حتّی ایشان در مسیر حرکت خود و در هر مقطعی به افشای ماهیّت 504وسوعه کلمات الحسین)ع(، صم«)باشید

حکومت پرداخت و به نقاط ضعف مردم اشاره کرد و در افشای ماهیت دستگاه اموی که در پس پرده نفاق به 

یان زندگی ها سال بعد از ابوسفیعنی مردمی که ده« سفیانیا شیعه آل ابی»کند اند خطاب میچهره دینی جای گرفته

زندگی ابوسفیان فاصله دارد با توجّه به اینکه بر محوریت جریانی که  زندگی آنها با محدوده کنند و محدودهمی

کنند نه جزء مؤمنان هستند نه جزء امّت رسول خدا )ص( بلکه شیعه و پیرو گذار آن بوده حرکت میابوسفیان پایه

 آلود و کفرآمیز حاکمیت بر جامعه که در طول نیم قرن به نام خالفتء و معرفی جریان شرکابوسفیان هستند. افشا

دینی بر جایگاه امامت نور تکیه زد و انحرافات زیادی را در اندیشه و مبانی و احکام الهی به وجود آورد که آن 

کمیت و سقوط آنها را فراهم نفاقی بود که در طول انحراف توسط حماسه عاشورا تزلزل در ارکان حا از ثمره

گذاری و تضعیف والیت و آورد. نفاق جدید در حال حاضر تالش خاصی برای تحریف باورها دینی و بدعت

کوشد تا با الهام از قرائتهای مختلف از دین اسالم، قرائت طالبانی و فاشیستی از رهبری دارد. این جریان شوم می

بیشترین تالششان  88استبدادی و دیکتاتوری جلوه دهد. در فتنه مخملین سال دین معرفی کنند و والیت فقیه را نیز 

براندازی والیت فقیه  بوده است. در این رابطه امام خمینی)ره( با نگرش به آینده شاخصی در جریان ظهور نقاق 

تید که گاهی ی هسشما بعدها مبتال به این هستید مبتال به یک همچون اشخاص»فرماید: کند و میجدید را بیان می

ری کنند که باید والیت فقیه نباشد؛ این دیکتاتوشوند همین مسائلی که حال مطرح میبه صورت اسالمی وارد می

 (.1789صحیفه نور، ج «)است

 فتنه آفرینی  .6

آفرینی در جامعه دینی است. حضرت از دیگر رهاوردهای شوم نفاق ایجاد بحران امنیتی اجتماعی فتنه

اگون های گونشوند؛ آشوبرنگ به رنگ می»فرمایند: ای میآفرینی منافقین در خطبه)ع( درباره فتنهامیرالمومنین
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گاهی برای نقشه کشیدن علیه کنند و به هر کمینگاهی برای ضربه زدن به شما تکیه میکنند؛ به هر تکیهبه پا می

ر آنان دردی کشنده است دشمن نعمت و های آنها جالب است کابرند؛ عمل آنان معیوب و گفتهشما پناه می

ها به صدر اسالم ( البته فتنه185آسایشند؛ به معصیت تأکید دارند و ناامیدکننده هستند.)نهج البالغه، خطبه 

های فراوانی رخ داد و اکنون نیز جامعه اسالمی از اختصاص ندارد، در طی تاریخ اسالم در گوشه و کنار فتنه

های خویش آید مصون نیست. امیرالمؤمنین در یکی از خطبهنحراف و بدعت در دین پدید میهایی که به دلیل افتنه

هایی که ها پیروی از هوای نفسانی است و نیز بدعتهمانا، آغاز پیدایش فتنه»فرمایند: درباره برخی عوامل فتنه می

داست ر اموری که مخالف دین خگاه کسانی، کسان دیگر را دشود؛ بدعتهایی برخالف کتاب خدا؛ آنگذاشته می

گشت ماند و اگر حق به باطل پوشیده نمیآمیخت بر جویندگان حق پنهان نمیکنند، اگر باطل با حق نمییاری می

آمیزند؛ در چنین حالی ای از باطل در هم میای از حق و پارهشد ولی همواره پارهزبان معاندان از طعن بریده می

)نهج «یابند که الطاف الهی شامل حالشان شده باشدشود. تنها کسانی رهایی میولی میشیطان بر دوستان خود مست

های نفاق در دوران تأویل آفرینی نحلهبه راه انداختن جنگ جمل و صفین و نهروان ناظر بر فتنه .(50البالغه، خطبه 

عمومی باعث شهید و کشته شدن بود که عالوه بر از هم پاشیدن نظام زندگی اجتماعی و از میان بردن امنیت 

های حکومت دینی گردید که سرانجام به حادثه عاشورا جماعت بسیار زیادی از مردم و در نهایت سست شدن پایه

انگیزی جریان نفاق شناسی بود که تحقق یافت. امام رضا)ع( درباره فتنهختم شد که حماسه عاشورا اوج فتنه

انگیزشان بر شیعیان اند، زبان فتنهت و دوستی ما اهل بیت)ع( را دستاویز ساختهفرمایند: برخی از کسانی که مودّمی

ن شان از دجّال بیشتر است ایشاما از دجّال بیشتر است. از حضرت پرسیدند ای فرزند رسول خدا)ص( چرا فتنه

د، د؛ هرگاه چنین شنماینورزند و نسبت به دوستان دشمنی و عداوت میفرمودند زیرا با دشمنان مهر و مودّت می

ایل الشیعه، وس«)شودآمیزد و حقیقت مشتبه شد در نتیجه شأن مؤمن از منافق بازشناخته نمیحقّ و باطل به هم می

هایی را (. در زمان کنونی از این رهاورد جریان شوم نفاق جدید در چند سال اخیر غائله21289، ح179، ص1۶ج

از جمله آنها بوده است که ثمره این  88انتخابات فتنه مخملین  به کشورمان تحمیل کردند که حوادث پس از

پدیده شوم نفاق جدید بود که از ابزار دین و اسالم استفاده شد و ضرباتی بر نظام اجتماعی و امنیت جامعه وارد 

 ساخت. 

 الزامات و راهکارهایی در عرصه افزایش بصیرت سیاسی

سازی انقالب در جامعه و ایجاد تأکید در تعمیق فرهنگ حفظ انقالب و کسب آرامش و امنیت مطلوب با .1

 روحیه دفاع همه جانبه در تمام ابعاد انقالب
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حفظ سیاست هجومی نسبت به استکبار جهانی با کمک آگاهی و هوشیاری در این راه از جنگ روانی و  .2

راه ندهیم. باید جسارت و  تهدیدهای رسانه ای و ابزار قرار دادن سازمانها و مجامع بین المللی هراسی به خود

 شجاعت به خرج دهیم تا سبب افزایش اراده ملت و خنثی کردن توطئه ها شویم.

هایش از یک سو و باال بردن آگاهی و شعور مردم و ارتقاء و قدرت تحلیل مردم از دشمن و ترفندها و توطئه .3

اند از بومی مستقل که می توبه کارگیری توانمندیهای بومی و ملی از سوی دیگر و پایبندی به فرهنگ 

 های کم به بیشترین دستاورد دست یابد.استعدادها در کمترین زمان با هزینه

های بین المللی چه از طریق اتخاذ رویکردهای مستقل و ارتباط با جهان اسالم تثبیت انقالب در صحنه سیاست .4

 و .... است.طلبی ستیزی شهادتو ملتهای آزادی خواه با کمک روحیات ایثار، ظلم

 شناسایی، معرفی نقد فرهنگ منحط غرب و همه مخالفان و معاندان .5

باید در جهت بازشناسی وجوه مختلف اعتقادی تاریخی فرهنگ و سیاسی و اجتماعی اندیشه توسعه سیاسی  .۶

فلسفی ، دانشگاهی در زمینه مباحث کالمی ، حوزویگیری از منابع متقن و استفاده از مراکز علمیسالم با بهره

 عرفانی اخالقی و حقوقی و سیاسی نهایت تالش را به عمل آورد.

های تاریخ و تالش برای شناساندن نقش سازنده بصیرت های نو با استفاده ازعبرتاحیاء و گسترش اندیشه .7

 سیاسی در پایداری و پویایی جوامع اسالمی

ها در زمینه نوآوری ها و ابهامپرسش های سیاسی در رفع شبهات وها و همایشها و نشستایجاد گردهمایی .8

 گویی عالمانه و متناسب با نیازهای روز تالش نمود.در افزایش بصیرت سیاسی با پاسخ

های ناب اسالمی از هرگونه جعل و تحریف و زدون این اندیشه از زنگارهای تالش در جهت پاالیش اندیشه .9

 و هرگونه جنگ روانیها اساس، شایعهپرستی، سخنان سست و بیجهل و خرافه

افزایش بصیرت سیاسی و نقش تبیین وظایف و تکالیف همه مردم در برابر این مهم ، نهادینه ساختن این وظیفه  .10

 و تکالیف فرد و اجتماع و ارتقاء سطح آمادگی مردم برای مقابله با هرگونه شبیخون دشمن.

که در قالب شایعه و جنگ روانی در جهت های سیاسی و فرهنگی خنثی نمودن و مقابله جدی با تمام جریان .11

 کنند.مخدوش نمودن افکار عمومی متالش می

 سازی ستیزهای الزم قانونی و اجرایی برای شکوفایی جامعه تقویت روحیه اعتماد به نفس ملی و آماده .12

ای آزاد هافزاری و تقویت تولید نظریه و فکر با کرسیهای علمی، پژوهشی و کانونافزایش توانمندیهای نرم .13

 اندیشی چه از طریق رسانه ملی و ...



 
 

48 

باال بردن شجاعت و قدرت و بینش سیاسی و خطرپذیری و تقویت نگاه منتقدانه به روشها و نیز افزودن قدرت  .14

 تحمل و صبر و نقد در همه مردم جامعه

ران وآوآزادی عمل، آموزش نوآوری، عبرت آموزی، الگو پذیری از افتخارات و تاریخ گذشته و تشویق ن .15

 برای پیشرفت و دفاع همه جانبه

ها و الگوهای رایج غرب و طرح هر گونه تهدید، فشار و تحریم از جانب طرد خودباختگی در مقابل نسخه .1۶

ها و قوانین، در روشهای به جا مانده از شکنی در نظریهبیگانگان، هوشیاری در مقابل جنگ روانی ، شالوده

 انونی و سیاسیفرهنگ غرب در عرصه های اجرایی ق

تواند از حجم فشارها، دهی. این همبستگی به سمت و سوی مشارکت عمومی میوحدت، انسجام و جهت .17

 ها بکاهد و آنها را خنثی کند.ها و توطئهکاستی

الگوپذیری و الگوآفرینی و طرح الگوی جدید بصیرت دینی و سیاسی و تقویت هویّت و عزّت نفس در  .18

 جامعه

ها و راهبردها و تدابیر و بیانات ایشان در عمق جان وی از ولی امر مسلمین در تمام سیاستوالیت پذیری و پیر .19

 ملت، افزایش بینش و انگیزش مقاومت درمقابل دشمنان

 منابع

 نهج البالغه ـ محمد دشتی. (1

 اخالق سیاسی ـ علی اصغر الهی نیا ـ چاپ میثاق (2

 .1384انتشارات پرتوخورشید -علی اصغر عین القضاء -امام علی)ع(عقالنیت وحکومت  (3

ـــ محمدتقی جعفری  (4 موسسه تدوین ونشر آثار محمد تقی  -امام حسین)ع( شهید فرهنگ پیشرو انسانیت ـ

 جعفری.

 برترین هدف دربرترین نهادپرتوی از زندگی امام حسین )ع( ـ شیخ عبداهلل عالیی. (5

 استاد مرتضی مطهری ـ انتشارات صدرا. -جهاد (۶

سالمی. جمال کعبه  جاذبه و دافعه امام علی (7 شارات ا ضی مطهری انت ستاد مرت م شرحی بر تاریخ اسال -)ع( ا

 به روایت امام

 1383گذری بر دستاوردهای انقالب اسالمی و آسیب شناسی درون آن ـ معاونت سیاسی نمساـ زمستان  (8

 حماسه حسینی ـ استاد مرتضی مطهری ـ انتشارات صدرا. (9
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 فی دلشاد تهرانی.مصط -حماسه حسینی و ظهور حقیقت آدمی (10

 انتشارات مشهور . -، مهدی وحیدی صدر«شهادت نامه»فرهنگ الفبایی عاشورا و شهادت  (11

 قیام جاودانه ـ محمدرضا حکیمی ـ انتشارات دلیل ما. (12

اداره کل اوقاف و امورخیریه استان مازندران « امام حسین و مقاومت»مجموعه مقاالت کنگره سراسری  (13

 .138۶ـ انتشارات شلفین

 137ارف عاشورا ـ درسها و پیامهاـ علی سعیدی انتشارات امیرکبیرمع (14

 82افتخاری، اصغر، سرمایه اجتماعی و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران، پژوهشکده مطالبات تهران  (15

 80بهرام بیات، جامعه شناسی احساس امنیت ، انتشارات امیر کبیر، تهران (1۶
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 علل ناکامی انقالب رنگی در ایران؛بررسی  .4

 در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم 

 سید یاسر جبرائیلی4

 چکیده

ی حاکمیت دوگانه و هایتئورجریان اصالحات پس از ناکامی در سکوالریزه کردن نام سیاسی ایران از طریق 

برداری از ظرفیت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دست به تصمیم گرفت با بهره خروج از حاکمیت،

یک انقالب رنگی زده و مقدمه براندازی نظام جمهوری اسالمی را فراهم کند. این جریان با مطالعه بر روی 

طراحی « انقالب سبز»یک الگوی بومی سازی شده برای  ی رنگی صورت گرفته در اقمار شوروی سابق،هاانقالب

به دست اجرا سپرد. مقاله حاضر با ماهیت شناسی  1388در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال  و آن را

این تز اصلی را  در ایران، هاانقالبی رنگی، بررسی سیر بومی سازی و نیز نحوه عملیاتی شدن این نوع هاانقالب

یکی  ال، بر اکثریت خاموش است، وکه انقالب رنگی نوعی غلبه یک جنبش اجتماعی اقلیتی اما فع کندیمارائه 

از علل اصلی ناکامی انقالب رنگی در ایران، توان جمهوری اسالمی برای فعال سازی اکثریت مطلق در مقابل 

ی سراسر ایران به نشانه حمایت از هاابانیخنفر در  هاونیلیمبا حضور  1388دیماه  9جنبش اقلیت بود که در روز 

 یت برانداز تجلی عینی یافت.نظام و مخالفت با جنبش اقل

 88انتخابات ریاست جمهوری دهم، فتنه انقالب سبز،دی، انقالب رنگی، 9 واژگان کلیدی:

 مقدمه

های حاکمیت دوگانه جریان اصالحات پس از ناکامی در سکوالریزه کردن نظام سیاسی ایران از طریق تئوری

تصمیم گرفت با بهره برداری از ظرفیت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دست به  و خروج از حاکمیت،

یک انقالب رنگی زده و مقدمه براندازی نظام جمهوری اسالمی را فراهم کند. این جریان با مطالعه بر روی 

طراحی « انقالب سبز»یک الگوی بومی سازی شده برای  ی رنگی صورت گرفته در اقمار شوری سابق،هاانقالب

به دست اجرا سپرد. مقاله حاضر با ماهیت شناسی  1388و آن را در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 

این تز اصلی را  در ایران، هاانقالبی رنگی، بررسی سیر بومی سازی و نیز نحوه عملیاتی شدن این نوع هاانقالب

                                                           
 المللروابط بیندانشجوی کارشناسی ارشد 4 
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که انقالب رنگی نوعی غلبه یک جنبش اجتماعی اقلیتی اما فعال، بر اکثریت خاموش است، و یکی  کندیمارائه 

از علل اصلی ناکامی انقالب رنگی در ایران، توان جمهوری اسالمی برای فعال سازی اکثریت مطلق در مقابل 

ی سراسر ایران به نشانه حمایت از هاابانیخنفر در  هاونیلیمبا حضور  1388دیماه  9جنبش اقلیت بود که در روز 

سیستم و مخالفت با جنبش اقلیت برانداز تجلی عینی یافت. این حضور میلیونی باعث چنین واکنشی از سوی 

ستانه نظام جمهوری اسالمی ایران در آ بر خالف تصورات غلط واشنگتن،»روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز شد: 

 .(http://www.nytimes.com« )فروپاشی نیست

ای و روایی به آنها پرداخته شده به صورت رسانه بعضاًابعاد مختلفی دارد که  88حماسه مردمی نهم دیماه 

که نقش این واقعه تاریخی در نافرجام گذاشتن پروژه براندازی  دهدیماست، اما نگاهی به ادبیات موضوع نشان 

هنوز موضوع به  ملی در ایران، مورد بررسی علمی قرار نگرفته و با وجود گذشت دو سال از این حماسه،مخ

تا آنجاست که  88مجالت علمی ـ پژوهشی کشور راه نیافته است. اهمیت این حضور مردمی در پایان دادن به فتنه 

این « :ندیفرمایم 88ر موردی با اشاره به فتنه ی( دالعالمدظلهای رهبر معظم انقالب اسالمی )حضرت آیت اهلل خامنه

ی ها نبود، بلکه ناشی از یک بیماری بود که با اقدامات سیاسای افراد در خیابانمنحصر به حضور عده فتنه، صرفاً

عظم بیانات رهبر م«)و امنیتی قابل دفع شدن نبود، و به یک حضور عظیم مردمی نیاز داشت، که چنین هم شد

 (.21/9/90دی،  9دیدار با ستاد بزرگداشت حماسه انقالب در 

ثبات ی رنگی پرداخته و سپس با اهاانقالبمقاله حاضر در پی آنست که ابتدا به تشریح ماهیت  بر این اساس، 

دی را  9در انتخابات دهم ریاست جمهوری اسالمی ایران، نقش حماسه  هاانقالببه کار گرفته شدن الگوی این 

 تن این پروژه بررسی کند.در ناکام گذاش

 انقالب رنگی

های مدنی و یا ی از تغییر حکومت بدون خشونت و کشتار است که از طریق اعتراضاوهیش« انقالب رنگی»

 (. 24، ص1389)شعیب،شودیمی گسترده انجام هاتحصن

های یک انقالب ویژگیهر چند مفهوم انقالب را در دل خود به همراه دارد، اما فاقد « انقالب رنگی»عبارت 

ای خشونت آمیز، شود که در قالب منازعهای گفته میی از کنش سیاسی جمعی و تودهاگونهاست. چه، انقالب به 

(. عالوه بر این، 193،ص1382)بشیریه،ردیگیمبرای قبضه قدرت دولتی در درون واحد سیاسی مستقلی شکل 

هستند و از این روست که انقالب ممکن است به « رج از حکومتخا»یی هاگروهبازیگران انقالب یعنی انقالبیون 
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ته، اوالً در جهان شهرت یاف« ی رنگیهاانقالب»تغییر ساختار و نظام سیاسی نیز منجر شود. اما آنچه امروز به عنوان 

ی است ؛ و ثانیاً، یک واقعه درون ساختارشودیمانجام « بدون خشونت»نوعی از براندازی حکومت مستقر است که 

 که نیروی انقالبی فقط در پی حذف دولت مستقر است، نه ساخت سیاسی. 

ویی، از مسالمت جد که عبارتن اندبرشمردهی رنگی هاانقالبنظران چهار ویژگی را برای تشریح برخی صاحب

، 1387سعید، ر گذاری خارجی)پوگیری از امکانات نوین ارتباطی و نهایتاً استفاده از سرمایهگرایی، بهرهجنبش

 (. 99-134صص 

انقالب رنگی برای تحقق خود، نیازمند یک فرصت انتخاباتی است. بدین صورت که جریان رنگی ابتدا با یک 

. اما پس از شکست، برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات کندیمکاندیدا وارد سیستم شده و در انتخابات شرکت 

گذاری ز طریق امکانات نوین ارتباطی و با بهره گیری از سرمایهو در نهایت سرنگون ساختن دولت مستقر، ا

ها کشانده و با فشار موج اجتماعی ایجاد شده، در فرآیندی های اجتماعی حامی خود را به خیابانخارجی، جنبش

 . کندیممسالمت آمیز و بدون خشونت، قدرت مستقر را سرنگون 

. به نحوی نیز دانست« اقلیت فعال»با استفاده از « اکثریت خاموش»ر به نوعی غلبه ب توانیمهای رنگی را انقالب

های فعال و پویای اجتماعی، در هنگامه پس از انتخابات، قادر به ایجاد که جریان رنگی، از طریق ایجاد جنبش

ای دههای اجتماعی سازمان یافته، توان بسیج توو چون طرف مقابل، به دلیل فقدان جنبش شودیمموج اجتماعی 

 . شودیمندارد، در میانه کارزار تنها مانده مجبور به ترک عرصه قدرت 

 مطالعه موردی انقالب نارنجی اوکراین

ی رنگی در چهار کشور یوگسالوی، گرجستان، اوکراین و قرقیزستان به اجرا هاانقالب 21در دهه نخست قرن 

ر غرب روی کار بیاورند. در اینجا برای تبیین عملی یی طرفداهادولتدرآمد و مجریان توانستند در این کشورها، 

 .میکنیمفرآیند انقالب رنگی، انقالب نارنجی اوکراین را به صورت موردی بررسی 

که پس از آغاز فروپاشی این اتحاد،  شدیمکشور اوکراین از اقمار اتحاد جماهیر شوروی سابق محسوب 

حق حاکمیت ملی خود را به دست آورده و یک سال بعد نیز به صورت کامل اعالم استقالل  1990توانست در سال 

 کند. 
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بود که به مدت چهار سال این سمت را در اختیار داشت « لئونید کرافچوک»نخستین رئیس جمهور اوکراین، 

 رئیس جمهور این کشور بود.  2004تا  1994برای دو دوره پنج ساله از  «لئونید کوچما»و پس از آن، 

رقابت برای تصدی کرسی ریاست جمهوری  2004در سال « کوچما»با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری 

 تشرکت مجدد در انتخابا ی قانونی اجازههاتیمحدودبه دلیل که ؛ اما او های سیاسی اوکراین آغاز شدمیان گروه

در جناح  سوی خود حمایت کرد.فکر و همهموزیر نخستیعنی « یچوویکتور یانوکو»از کاندیداتوری نداشت،  ار

که ریاست  «ویکتور یوشچنکو»مقابل نیز کاندیدای اصلی اپوزیسیون مخالف دولت و مورد حمایت غرب یعنی 

 بانک مرکزی اوکراین را در سوابق کاری خود داشت، وارد عرصه شد.

یاالت متحده آمریکا، ادامه حکومت دولت طرفدار روسیه در کشوری با موقعیت حساس ژئوپلتیک برای ا

چون اوکراین، غیرقابل تحمل بود. لذا واشنگتن تصمیم گرفت با تمام توان دست به حمایت از یوشچنکو بزند و 

تن ون و زمینه قدرت یافاو در انتخابات شکست خورد، از طریق انقالب رنگی یانوکوویج را سرنگ اناًیاحاگر 

 یوشچنکو را فراهم نماید.

ن( شده وارد کیف )پایتخت اوکرای شخصاًقبل از برگزاری انتخابات اوکراین، برخی مقامات ارشد آمریکایی 

به جرج بوش پدر،  توانیمو به تدارک مبارزات انتخاباتی و تظاهرات عمومی کمک کردند که از جمله آنها 

کین و ریچارد هالبروک اشاره کرد)عسگری، آلبرایت، دونالد رامسفلد ، سناتور جان مک هنری کیسینجر، مادلین

 (.90، ص 1384

نصاب الزم از آرا د کدام از کاندیداها حائز حمشخص شد هیچ 2004اکتبر  31پس از برگزاری انتخابات در  

و لذا دو کاندیدای پیشتاز یعنی یانوکوویچ و یوشچنکو باید در دور دوم با یکدیگر به رقابت  اندنشدهبرای پیروزی 

 بپردازند. 

عالم اهای حامی یوشچنکو رسانههنوز رأی گیری دور دوم انتخابات به پایان نرسیده بود که  2004نوامبر  21

یک ه پیروزی رسیده است؛ با این وجود، بدرصد آرای یانوکوویچ،  45در مقابل  آرا درصد 49با کردند که او 

این نتیجه از سوی یوشچنکو و اما  .دکرمعرفی  پیروزبه عنوان نامزد را روز بعد ستاد مرکزی انتخابات یانوکوویچ 

نجا بود که . اییچ را به تقلب در انتخابات متهم نمودندوکووطرفدارانش مورد قبول قرار نگرفت و آنان دولت یان

 آغاز شد.  رسماًانقالب نارنجی اوکراین 
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و تبلیغاتی  ها قبل با حمایت مالیکه از مدتوابسته به یوشچنکو  «پارا»جنبش اعضای  ،با اعالم نتیجه انتخابات

ین که ت. متحصنیکردندکیف، اقدام به تحصن و تظاهرات  یهاابانیبا حضور در خ د،مریکا سازماندهی شده بوآ

خواستار  کردندیهای نارنجی حمل مبند نارنجی بر تن داشتند و با خود پرچمپیشانی ، بازوبند، کمربند و تشر

یچ را رسماً وکوواعالم پیروزی یوشچنکو از سوی کمیسیون انتخابات شدند. اما کمیسیون انتخابات پیروزی یان

 .انتخابات را به تصویب رسانید پارلمان اوکراین نیز نتیجه ،اعالم نمود و با اصرار این کمیسیون

ی شدند و یچ به دفتر نخست وزیروکووبا اعالم نتیجه انتخابات از سوی پارلمان، تظاهر کنندگان مانع ورود یان

یچ( و بخش غربی )طرفداران وکووکشور در شرایط جنگ داخلی و تجزیه به دو بخش شرقی )طرفداران یان

که در کرد  اعالم و وضعیت کشور، پارلمان در رأی خود تجدیدنظر العاده شدنیوشچنکو( قرار گرفت. با فوق

کوچما درخواست کرد تا کمیسیون انتخابات را منحل  مجلس همچنین از ؛انتخابات تقلب صورت گرفته است

ا تغییر مریکآو افراد مورد حمایت  انیگرااز یوشچنکو، شرایط به سود غرب وقت وزیر دفاع یدارکند. با جانب

دسامبر را برای  2۶دسامبر نتیجه انتخابات را باطل و تاریخ  7کرد. در نتیجه دادگاه عالی اوکراین سرانجام در 

المللی ناظر بین هزار 12دسامبر و با حضور  2۶برگزاری انتخابات مجدد اعالم نمود. انتخابات مجدد در تاریخ 

درصد آراء را کسب کرد و پیروز  52/۶2مریکایی و اروپایی آ یاهبرگزار و یوشچنکو با کمک تبلیغاتی رسانه

 .شد

های اوکراین و هم پس از به ثمر رسیدن انقالب نارنجی در این کشور، اسناد بسیاری از هم در جریان ناآرامی

دخالت کشورهای غربی به ویژه آمریکا به نفع یوشچنکو منتشر شد. از جمله حضور آمریکا در کیف به قدری 

 «راینپشت پرده انقالب نارنجی اوک»ای با عنوان در همان ایام طی مقاله «گاردین» انگلیسی روزنامهرنگ بود که پر

یسیون ویکتور یوشچنکو نامزد اپوز»های غرب از یوشچنکو نوشت: در مورد حمایت «میشل خوسودوفسکی»به قلم 

رخوردار است. او نه فقط از طرف صندوق واشنگتن ب جمهورى اوکراین قویاً از حمایتدر انتخابات ریاست

موسسه خانه »، «بنیاد ملى براى دموکراسى»شود، بلکه از تأیید المللى حمایت میالمللى پول و جامعه مالى بینبین

 «.نیز برخوردار است «جورج سوروس»متعلق به « انستیتوى جامعه باز»و « آزادى

ن تمامی این حرکت انقالبی مدیو»آمریکایی اعالم کرد:  «کینمک»پس از پیروزی انقالب نارنجی، سناتور 

ها را اینترنت بود و این فعاالن سیاسی بودند که با استفاده از اینترنت، با مخالفان خود در تماس بوده و آن

 «کردند.سازماندهی می
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نجی اوکراین و روی میلیارد دالری آمریکا برای پیروزی انقالب نار ۶5نیز از کمک  «تایمزنیویورک»روزنامه  

 .(http://www.irdc.ir)کار آوردن یوشچنکو پرده برداشت

 جریان اپوزیسیون برانداز ایران و بومی سازی انقالب رنگی

از اواخر دوره خاتمی و با شکست دو پروژه حاکمیت دوگانه و خروج از حاکمیت برای براندازی جمهوری 

 دانستندیماسالمی، اندیشه عملیاتی کردن یک انقالب رنگی در ایران در ذهن اپوزیسیون شکل گرفت. آنان که 

لی اما جاد یک جنبش اجتماعی حداقدر جامعه ایرانی از حمایت اکثریت برخوردار نیستند، تصمیم گرفتند با ای

برداری کنند؛ با این فعال، از فرصت انتخابات بعدی ریاست جمهوری برای اجرای انقالب مخملی در تهران بهره

تفاوت که به جای دولت منتخب، یا پس از دولت منتخب، از ظرفیت انقالب رنگی برای سرنگونی کل نظام 

 سیاسی استفاده نمایند. 

ی نیاز به زمان معتنابهی داشت و از همین رو بود که هنوز عمر دولت ابرنامهسازماندهی چنین اما طراحی و 

 ی طیف اپوزیسیون برانداز در این راستا آغاز شد. هاتالشخاتمی به پایان نرسیده بود که، 

ق با هدف ی رنگی در اقمار شوروی سابهاانقالب، مطالعه بر روی شدیمانجام  ستیبایماولین اقدامی که 

 تیأمورماستخراج یک الگوی کارآمد برای پیاده سازی در جامعه ایران بود که طیف دانشگاهی جریان اپوزیسیون 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، نماینده مجلس ششم و عضو فعال « الهه کوالیی»این مهم را به عهده گرفت. 

رد در دانشگاه برگزار ک« برنامه اوراسیای مرکزی»ن یی را با عنواهانشستسلسله  1383حزب مشارکت، بهمن ماه 

به چاپ رسید؛ کتابی که بعدها به عنوان مرجعی « های رنگیافسانه انقالب»در کتاب  1384و محصول آن، مرداد 

در ایران در اختیار ستاد مرکزی اصالحات قرار گرفت. جالب اینکه شخص « انقالبی سبز»برای طراحی پروژه 

پایه  ردر این ستاد حاضر شد و از نزدیک اوضاع را زیر نظر گرفت. ب« مسئول بخش بانوان»عنوان کوالیی نیز با 

ی رنگی نیز در ستاد مرکزی عملیات اصالح طلبان به نمایش درآمد و هاانقالببرخی اسناد، فیلم مستند یکی از 

 از سناریو، مورد بازبینی قرار گرفت.  ترجامعبا هدف به دست آوردن درکی 

در بندهایی خالصه  توانیمی رنگی استخراج کنند را هاانقالبالگویی که کوالیی و همکارانش توانستند از 

کتاب مذکور ذکر شده است. در این بخش، عالوه بر  119تا  114کرد که درباره انقالب اوکراین  و در صفحات 

روپایی ی اهارسانهو  هادولتی مخملی ـ و نیز هاانقالبـ پدر « جرج سوروس»بنیاد « نقش غیرقابل انکار»آنکه بر 

 ذکر شده است: « سازمان عملیات انقالب نارنجی»های بند نیز به عنوان شاخصه 17تأکید شده، 
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ی طرفداران یوشــچنکو و بهره گیری از هامخالفت. تشــکیل کمیته نجات ملی و ســازماندهی تظاهرات و 1»

 (.NGOی غیر دولتی)هاسازمانمکانیسم سازمانی 

ـــوی مخالفان برای مبارزه طرفداران آنها حتی اگر 2 به  هااهم. پیش بینی تدارکات و امکانات همه جانبه از س

 طول انجامد.

ـــع. 3 ـــتفاده جناح حاکم از تقلب در انتخابات از ریگموض ل از قب هامدتی مدام رهبران مخالف مبنی بر اس

  علیه کاندیدای رقیب و پافشاری بر این امر پس از انتخابات. برگزاری انتخابات با هدف دامن زدن به جو بدبینی

شکال 4 سیار زیاد و در ا شچنکو که به میزان ب سمبل طرفداری از یو شاد نارنجی به عنوان  ستفاده از رنگ  . ا

ست  شد. نوارهای نارنجی رنگ به عنوان پرچم در د ستفاده  صورت روبان مخالفان بین مردم ا مختلف حداقل به 

ـــر، تظاهرکن ـــتن نوارها به زانوی پا، دور س ـــمی زنانه، آنتن هافیکندگان، بازوبند، کمربند و حتی بس ی هانیاش

 ی شخصی.هاخانه، در اماکن مختلف تجاری و اداری مهم و هاابانیخی هانردهشخصی و حتی به درختان و 

شتر 5 صهاگروهی تبلیغاتی بر مردم پایتخت و آوردن هاتیفعال. متمرکز کردن بی سیاری از ا شار ی ب ناف و اق

 مردم شهرها با اتوبوس و قطار به پایتخت و استقرار آنها.

ـــت جمهوری، ۶ ـــوص کاخ ریاس . در اختیار گرفتن مرکز پایتخت و بلوکه کردن مراکز حاکمیت به خص

کشور گیری و فعالیتهای سیاسی ها، که در مجموع موجب تعطیلی مراکز مهم تصمیمنخست وزیری و وزارتخانه

 گردید.

های متعدد، نقش زیادی در بســـیج نت. بهره گیری از اینترنت )اســـتقبال شـــدید جوانان از اینترنت و کافی7

 فعاالن جوان به جنبش نارنجی داشت(.

 ی با نفوذ میانه رو به سمت مخالفان.هاتیشخص، احزاب و نیز هاگروه. تالش برای جذب برخی  8

 ی اعتراض آمیز با گرفتن مجوز برای برخی اقدامات و تجمعات. هاحرکت. قانونی نمودن 9

 ی دموکراتیک از رهبران اپوزیسیون.اچهره. ارائه 10

 . بزرگنمایی نقاط ضعف و سوابق منفی نامزد جناح حاکم نزد افکار عمومی.11
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یری از ور جلوگ. نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد نیروهای خود)مخالفان( در قالب مدیریت پنهان به منظ12

سرکوب حرکت  ست زدن به اقدامات مقابله جویانه و  شونت و بهره برداری احتمالی جناح حاکم برای د بروز خ

 آنها.

 . استفاده از مذهب )کلیسای کیف( در جهت جلب حمایت مردم از یوشچنکو.13

ـــت14 ـــات نیروهای گارد حفاظتی و پلیس مقابل مراکز مهمی مانند کاخ ریاس ـــاس جمهوری،  . جلب احس

نخست وزیری و... با دادن گل)یوشچنکو در چند سخنرانی خود از نیروهای نظامی و انتظامی خواست در مقابل 

 (.شوندمردم قرار نگیرند و به انقالبیون ملحق 

ته15 ـــ یانوکوویچ و اعالم . طرح خواس ند برکناری دولت  مان نه و بلوف گونه از حکومت  ندپروازا های بل

 و مخالفان. تندرونکو، اظهارات تهدید گونه توسط جناح ریاست جمهوری یوشچ

صورت 1۶ سبات غرب و آمریکا علیه اوکراین در  شی از تحریم و کاهش منا شکالت نا . ادعاهایی مبنی بر م

 پیروزی یانوکوویچ.

 (.1384)کوالیی،« . پیوستن برخی مقامات امنیتی، دانشجویان و پلیس به طرفداران یوشچنکو17

طلبان عملیاتی شدن چنین الگویی در ابتدای طرح این مباحث، حتی کسانی در میان خود اصالحاما از همان 

 1384ی کوالیی در دانشگاه تهران، خردادماه هاتالشکه با اوج گرفتن  . به طوریدانستندیمایران را ناممکن 

از فعاالن  «یدرضا جالیی پورحم»در همین دانشگاه برگزار شد و « گذار به دموکراسی»سمیناری دیگری با عنوان 

سمینار  ، طی اینشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهراناستادیار گروه جامعهشناخته شده اصالح طلب و 

 (.2۶3-292، صص 1385زائری، «)های رنگی)مخملین( در ایران پرداختبه ارزیابی استفاده از رویکرد انقالب»

های این انقالب، درباره علل یح مفهومی انقالب رنگی و تبیین ویژگیجالیی پور در این سمینار پس از توض

انقالب آرام در ایران، طرفدار ندارد. عدم استقبال از طرح اینترنتی »ناکارآمدی این الگو در جامعه ایران گفت: 

هر از گاهی،  ای نیست که هر کس،ای تودهدهد. جامعه ایران، جامعهرا نشان می رفراندوم در ایران، این مسأله

م در ایران، تنها حکومت نیست که در مقابل رفراندو ای بپیچد و نباید این اشتباه را مرتکب شد؛برای آن نسخه

امریکایی نیز وجود دارد که محافظه کاران، هرگاه  کند، بلکه یک جنبش مردمی، اسالمی و ضدایستادگی می

 همان(.«)ال و بسیج کنندتوانند آن را فعچند ساعت می بخواهند، در کمتر از
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دیگری نیز بودند که معتقد بودند هر چند به دلیل وجود ساز و کار انتخاباتی در نظام سیاسی  نظرانصاحب

ارهای وجود برخی ساخت»ایران امکان برپایی انقالب رنگی در این کشور وجود دارد، اما پیروزی آن ممکن نیست: 

های رقیب، روح بیگانه ستیزی موجود در میان اسالمی در برابر گفتمانانتخاباتی، هژمونی گفتمانی جمهوری ا فر

های اجتماعی از سوی جمهوری اسالمی، جنبشد های اعتراضی از طریق ایجاد پاقاطبه مردم ایران و مقابله با جنبش

 (. 99-134، صص 1387سعید، ر پو«)بیانگر امتناع این گونه تغییر رژیم در فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران است

با این همه، اما طیف برانداز به این نتیجه رسیده بود که با شرایط موجود، گزینه دیگری برای براندازی نظام 

سیاسی ایران در اختیار ندارد و لذا پس از استخراج الگوی انقالب اوکراین، تصمیم به پیاده سازی همان شیوه در 

 ایران گرفت. 

و آن جذب سرمایه گذار خارجی بود؛ که با توجه به مشترک  شدیمد برداشته به این منظور گام دوم پروژه بای

کار چندان مشکلی  دیرسینمهایی چون انگلیس و آمریکا، به نظر بودن مقصد و مقصود طیف اپوزیسیون با دولت

از آنها  ذا، پیشبیش از اپوزیسیون داخلی، تشنه برپایی انقالب رنگی در ایران بودند و ل هاییکایآمرباشد. البته 

 دست به کار شده بودند.

محافظه و فاش کرد که ن« گای دینمور»ی به قلم امقالهطی  2005ژانویه  18روزنامه فایننشال تایمز در تاریخ 

 «اتحاد برای دموکراسی در ایران»کارهای آمریکایی از گروه جدیدی از اپوزیسیون ایرانی در مهاجرت به نام 

ر است در مقابل دریافت پول از مالیات دهندگان آمریکایی، کار برقراری دموکراسی در که قرا» کندیمحمایت 

 (.http://www.ft.com «). هدف این گروه برقراری رفراندوم برای تغییر رژیم در ایران استندازندیبایران را جلو 

ی ابرنامه، مسئولیت دکریمگروه اتحاد برای دموکراسی که در شراکت با گروه دست راستی هادسون فعالیت 

های آمریکا در ایران هدفمند و موثر را برای شناسایی دوستان و دشمنان آمریکا در ایران بر عهده گرفته تا کمک

« مایکل لدین. »باشندیماز انستیتو امریکن اینترپرایز « مایکل لدین»هزینه شوند. این گروه همچنین ملهم و متأثر از 

کنترا شد و در آستانه نهمین دوره -زمان دولت ریگان، واسطه آمریکا در ماجرای ایرانهمان فردی بود که در 

با  نینشخارج، از طرح اپوزیسیون !«لطفاً ترعیسر»ای با عنوان جمهوری ایران نیز، با نگارش مقالهانتخابات ریاست

یمد یک غرب متح»نوشت: برای برگزاری رفراندوم اینترنتی حمایت کرد و « دات کامشصت میلیون »عنوان 

 (.http://pjmedia.com «)برای اوکراین انجام داده است قبالًآن کاری را برای ایران انجام دهد که  تواند
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اشاره  «آزادی ایران و قانون حمایتی»فایننشال تایمز در ادامه گزارش خود به طرحی در کنگره آمریکا به نام 

ای انتقال و گذار ایران به حکومت دموکراتیک، از طریق متحد کردن ی مالی برهاکمککرد که در آن، افزایش 

ی اپوزیسیون در نظر گرفته شده بود. کنگره آمریکا، در گام اول سه میلیون دالر برای این منظور کنار هاگروه

 گذاشت.

د. ش قدمشیپنیز از این سو « سید محمد خاتمی»درباره جذب حمایت خارجی برای پروژه رنگی در ایران، 

رئیس جمهور وقت آمریکا توانست ویزای سفر به ینگه دنیا را « جرج بوش»با مجوز شخص  85خاتمی در سال 

واهم سخنانی خشخصاً با ویزای خاتمی موافقت کردم و می»گرفته و راهی واشنگتن شود. بوش در این باره گفت: 

پست نیز خبر داد که در این نامه واشنگتن(. روزhttp://www.haaretz.com«)نژاد بشنومغیر از سخنان احمدی

از رئیسان جمهور سابق آمریکا میزبان خاتمی خواهد « جیمی کارتر»دیدار 

 (.http://www.washingtonpost.comبود)

. این کردیمها ثابت خاتمی در این سفر بسیار مهم اما ابتدا باید به شکل جدیدی برادری خود را با آمریکایی

ی فراوانی با او ترتیب داده شد تا از او آزمون همسویی با اهداف آمریکا گرفته شود. خاتمی در هامصاحبهبود که 

 444ی ریگگروگانی که با مجله آمریکایی تایم انجام داد، هولوکاست را یک واقعه تاریخی خواند؛ او امصاحبه

 استعمار و بهره کشی آمریکا از ایرانکارمند سفارت آمریکا در ایران را واکنشی نسبت به چندین دهه  52روزه 

 کرد. تأسفی ابراز ریگگروگانت، اما در عین حال درباره این دانس

 این نخستین سفر شما به واشنگتن است، نظرتان درباره کشوری»در این مصاحبه، خبرنگار تایم از وی پرسید 

خاتمی «. گویم شیطان بزرگنمیمن هرگز »داد: و خاتمی پاسخ « که شیطان بزرگ خوانده شده است چیست؟

 (.http://www.time.comهمچنین از سیاست آمریکا برای تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین حمایت کرد)

پشت کردن به مواضع امام)ره( و خرج سخاوتمندانه شخصیت حقوقی خود به  عمالًاین مواضع خاتمی که  

حسین »ی را در داخل کشور برانگیخت. از جمله ی بسیارهاواکنشعنوان رئیس جمهور سابق ایران بود 

مدیر مسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی انتقادی، این اقدام وی را یک رانت خواری سیاسی « شریعتمداری

 (.21/۶/1385دانست)روزنامه کیهان، 

نظر »که سی داشت که طی آن در پاسخ به این سوال بیای نیز با تلویزیون بیرئیس دولت اصالحات مصاحبه

. داشغال عراق باید هرچه سریعتر خاتمه یاب» گفت: «شما درباره عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق چیست؟
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اما به باور من نمی توان این دولت دموکراتیک نوپا را در دستان تروریست ها، شورشیان و جویندگان خشونت 

 همان(.«)رها کرد

های رنگی دار صهیونیست و حامی مالی انقالبسرمایه« رج سوروسج»در همین سفر بود که خاتمی به دیدار 

 (.387-378، صص 1390رفت و پای معامله با او نشست)جبرائیلی،

شبکه تلویزیونی ای.بی.سی خبر داد که  2007می  23موفق بود. یک سال بعد از این سفر در ظاهراًسفر خاتمی 

« اهعملیات سی»ز رئیس جمهور ایاالت متحده برای اجرای سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( یک دستور محرمانه ا

 (. http://www.creators.comثبات سازی دولت تهران دریافت کرده است)در ایران با هدف بی

، حجم خبرهایی از این دست نیز افزایش شدیم ترکینزدهر چه موعد انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران 

نگار معروف آمریکایی طی مقالهروزنامه« سیمور هرش»قبل از این انتخابات،  یعنی یک سال 2008. سال افتییم

افزایش  نیمتأکنگره با درخواستی که از سوی پرزیدنت بوش برای »ای در هفته نامه نیویورکر فاش کرد که 

ای انجام ر بری عملیات پنهانی علیه ایران ارائه شده بود، موافقت کرده است. این عملیات که رئیس جمهوهادامنه

میلیون دالر بودجه درخواست کرده بود، در قالب یک فرمان ریاست جمهوری با امضای بوش، برای  400آنها 

 (.http://www.newyorker.com«)ثبات کردن نظام دینی ایران طراحی شده استبی

یکا در انقالبی سیاسی آمر -روی حمایت مالی کامالً توانستندیمبه هر صورت، جریان اپوزیسیون اکنون 

 مخملی تدارک دیده شده برای انتخابات دهم، حساب کنند. 

 کودتای سبز

ترین آن، انتخاب کاندیدایی بود که بتواند پس از شکست، عملیاتی کردن پروژه رنگی لوازمی داشت و ابتدایی

ی اجتماعی علیه هاشورش، «ساخت سیاسی»در قالب رهبر اپوزیسیون ظاهر شده و عالوه بر ایستادگی در مقابل 

ی به این مطالبات ابیدستحاکمیت را نیز با چهره و وجهه کاریزمای خود سازماندهی و هدایت کند. برای 

کلمه، اجرای یک پروژه براندازی نرم، خاتمی اولین شخصی بود که نظر طیف  ترقیدقحداکثری و به معنای 

  اپوزیسیون را جلب کرد.

خاتمی هر چند تمامی تالش خود را برای تکمیل این پروژه به کار بسته بود، اما از سرانجام آن و به طریق 

که از  دانستیماولی از سرنوشت خود پس از ناکامی انقالب نگران بود. او مانند دوستان خود از یک سو نیک 
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نو به در بازگشت از ژ»، او «ار هرندیمحمدحسین صف»پیروزی در میدان انتخابات دهم خبری نیست و به گفته 

گفته بود احمدی نژاد بدون تردید در دور دوم ریاست  آقای علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش

(. از سوی دیگر، خاتمی با توجه به 1388نامه نوروز، اسفند روزنامه جوان، ویژه«)آوردهم رأی می  جمهوری

« رهبر اپوزیسیون»ای به اینکه ی که داشت، عالقه«تنش گریز»خصیت آگاهی از برنامه انقالب رنگی، و نیز ش

به عنوان کاندیدای مورد حمایت جریان سکوالر « میرحسین موسوی»مهندس  تاً ینهاداد. این بود که باشد، نشان نمی

 انتخاب شد.

مصر، ودی، عربستان سعاز سفر خاتمی به چند کشور عربی از جمله  هایخبرگزار 88هشتم اردیبهشت ماه 

 24و متعاقب آن در تاریخ  (8/2/1388خبر دادند)خبرگزاری جمهوری اسالمی،  مغرب، تونس، کویت و قطر

یبرگزارخریاض روی خروجی  پادشاه عربستان در «عزیزعبدال عبداهلل بن»ملک اردیبهشت ماه خبر مذاکره او با 

ل نقش داشتن در حوادث پس از انتخابات، از پس از بازداشت شدن به دلی« محمد علی ابطحی»رفت. بعدها  ها

بودن این سفر سخن گفت. ابطحی همچنین خبر داد که در این سفر یکی از کشورهای حاشیه خلیج« انتخاباتی»

 «ناصر قره باغی»سو، ر طلبان اختصاص داده است. از دیگفارس مبلغی را به عنوان کمک به برنامه تبلیغاتی اصالح

مخارج  آوری اعانه برایجمعداشت، هدف این سفر را « اکبر اعلمی»ه پس از انتخابات با ی کامناظرهنیز در 

  .(28/7/1388عنوان کرد)خبرگزاری فارس، تبلیغاتی موسوی 

طلبان ایجاد جنبش اجتماعی مورد نظر خود برای انقالبی رنگی را در جریان تبلیغات انتخاباتی، ستاد اصالح

 های آن را به شرح زیر برشمرد:مؤلفه نیترمهم توانیمطبق الگو پیگیری کرد که 

هرهای ها و میادین اصلی شتجمعات مستمر و حضور روزانه و شبانه در خیابان ؛انتخاب رنگ سبز به عنوان نماد

های مختلف ها در سخنرانیطلب و اطرافیان آناقدامات دولت از سوی کاندیداهای اصالح یینما اهیس؛ بزرگ

دولت  متهم نمودن؛ بحرانی جلوه دادن اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور و ناکارآمد جلوه دادن دولت تبلیغاتی و

ت و گویی به دولوارد کردن اتهام دروغ؛ به تحجر و خشونت، برخورد با منتقدان و مخالفان، فساد مالی و اداری

و متهم  مایاعتراض به صدا و س؛ و ی دولتهاالمللی ایران بر اثر سیاستالقای از بین رفتن وجهه بین؛ جمهوررئیس

 (.http://www.inn.ir)نژادکردن آن به حمایت از احمدی

تمامی مراحل پروژه براندازی نرم را پیموده بود. حامیان موسوی با  باًیتقرستاد موسوی پیش از انتخابات، 

د یی وضع موجود، در پی ایجاتشکیک در سالمت انتخابات، وارد کردن اتهامات بی اساس به دولت و سیاه نما

درباره ساخت سیاسی برآمدند. آنها همچنین با انتخاب رنگ سبز به عنوان نماد انتخاباتی « ذهنیت مسموم»یک 

، تاکتیک دیگری از جنس شودیمی انقالب رنگی با هدف ایجاد توهم کثرت به کار گرفته هاپروژهخود که در 
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های باالسری های کوچک مرتبط به هم و ارتباط هرمی با مجموعهایجاد شبکهرا به اجرا گذاشتند.  هاانقالباین 

. شدیم، دیگر شاخصه انقالبهای مخملی بود که به وضوح در ستاد میرحسین دیده کنندهبازوهای عمل عنوانبه

 .پروژه انقالبی رنگی فراهم شده بود« پس از انتخابات»ها برای اجرای فاز بطوریکه حال، همه زمینه

میرحسین »، 1388خرداد  22پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 

مدعی  رای شکست خورد، 2452751۶ژاد با نرای در مقابل محمود احمدی 1321۶411که با کسب « موسوی

به  ان خود را با نماد سبز رنگکشی خیابانی زد، هوادارو وقوع تقلب در انتخابات شد. ستاد موسوی دست به ارد

سطح شهر تهران ریخت و این اقدام به سرعت تبدیل به آشوب، ناآرامی و درگیری شد. میرحسین موسوی نه به 

های مراجع رسمی و قانونی برای پیگیری اعتراض و شکایت خود درباره نتایج وقعی نهاد و نه اینکه درخواست

میلیون رأیی که  13رائه کرد. تصور ستاد موسوی این بود که با توجه به سندی درباره وقوع تقلب در انتخابات ا

ه تقلب شده است، برای اولین ک موسوی دارد و نیز باور بخش قابل توجهی از رأی دهندگان به او در تهران به این

تبدیل  شوب گرآای از مردم تهران را از معترض به آمده است که بتوان تعداد قابل مالحظه به وجودبار فرصتی 

نه کردند شاید برای اولین بار بعد از ظهور در صحطلبان تصور میکرد و به خیابان آورد؛ به عبارت دیگر، اصالح

هایی که هدف های رنگی، برای آشوبتوانند با الگوبرداری از انقالب، می137۶سیاسی کشور پس از دوم خرداد 

ایجاد کنند؛ اما به زودی روشن شد، حامیان موسوی فقط و فقط « یبدنه اجتماع»آنها براندازی نظام است، نوعی 

 و نه تنها قصد ندارند همراه او از خطوط قرمز عبور کنند، انددادهدر چارچوب نظام جمهوری اسالمی به وی رای 

 آورند.بلکه در صورت لزوم، به تقابل با موسوی نیز روی می

 ر اثبات وقوع تقلب، و روشن شدن اهداف پشت پرده اعتراضات،عدم تمکین موسوی به قانون، ناتوانی او د 

یمی آن دسته از حامیانش شد که موسوی را کاندیدایی وفادار به نظام اسالمی و والیت فقیه گردان یروباعث 

 ریزش کرد. آنچهها ریخته بودند، ؛ این بود که بخش عظیمی از حامیان موسوی که به تحریک او به خیاباندانستند

طلبان و بقایای سلطنتاراذل و اوباش،ستیزان، های چند ده نفری از منافقین، دیندر کف خیابان باقی ماند، دسته

تا  رژیم سابق بود که ماهیت جمهوری اسالمی را در تضاد با منافع خود دیده و علیه آن شمشیر کشیده بودند؛

خواهان حذف اسالم از نظام سیاسی ایران شدند. موسوی نیز از سوی  حاًیصرجایی که آنان در شعارهای خود 

. تا اینکه در کردیمدیگر نه تنها حاضر به مرزبندی با این طیف نبود بلکه پیوسته در حمایت از آنان بیانیه صادر 

 هاابانیخ جمعی از اراذل با نمادهای سبز در روز عاشورای حسینی، در حالی که مردم در حال عزاداری بودند،

ی زیاد به هاخسارتحاضر شده و شعارهایی در حمایت از موسوی و علیه جمهوری سر دادند. آنان ضمن ایجاد 

ور شده و کتاب خدا را آتش زدند. واکنش موسوی این بود که حرمت اماکن عمومی، به هیئات عزاداری نیز حمله
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ایت کرد. اما در مقابل، مردم قم با تجمع در حرم خواند و از آنان حم« مردان خداجو»شکنان روز عاشورا را 

را محکوم و از مسئوالن خواستند عامالن این حرکت را  هتک حرمت امام حسین )ع( حضرت معصومه)س(

آیت اهلل نوری همدانی و آیت اهلل مکارم شیرازی نیز با  مجازات کنند. مراجع تقلید از جمله آیت اهلل سبحانی،

از فردای روز عاشورا در هیچ شهر کوچک تک حرمت مقدسات اسالمی را محکوم نمودند. یی ههاهیانیبصدور 

های خودجوش در محکومیت هتک حرمت عاشورا صورت نگیرد. به دنبال و بزرگی از ایران نبود که راهپیمایی

هماهنگ  عهای خودجوش، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی بر آن شد تا فراخوانی برای یک تجماین راهپیمایی

ای چند روزه تا جمعه باقی مانده بود این بار عصر چهارشنبه و در سراسر شهرها بدهد و از آنجا که شاید فاصله

یک روز کاری که اکثر مردم سرکار هستند انتخاب شد. البته خود شورا از آنجا که انتظار نداشت جمعیتی بسان 

ه جای راهپیمایی، تجمع گذاشت و محل میعادگاه مردم نیز های سراسری شرکت کنند حتی نام آن را براهپیمایی

روزه امکان هماهنگی  بر خالف همیشه به جای میدان آزادی، میدان انقالب انتخاب شد، چرا که فرصت دو

های مختلف و همچنین تبلیغات الزم را نداشت، بنابراین امکانات برای یک تجمع محدود و ها و ارگاندستگاه

فراهم شد. اما رخدادی که عصر چهارشنبه افتاد باعث شد همه دوستداران، بدخواهان و دشمنان شبه راهپیمایی 

نظام انگشت به دهان بمانند؛ چرا که این تجمع که قرار نبود در حد یک راهپیمایی باشد به بزرگترین راهپیمایی 

یدان آزادی با شعارهای کوبنده و انقالب تا آن روز تبدیل شد. جمعیت فشرده مردم از میدان امام حسین)ع( تا م

عالوه بر کمیت، این راهپیمایی که تحت عنوان  .یکپارچه، سخت سران فتنه و جنبش سبز را به وحشت انداخت

اش را سراغ برگزار شد از چنان کیفیت و شوری برخوردار بود که تاریخ انقالب نمونه «تجمع بزرگ عاشوراییان»

های روزهای آخر رژیم طاغوت و در آستانه پیروزی انقالب ان با راهپیماییتونداشت و این کیفیت را فقط می

از دیگر خصوصیات این تجمع این بود که  .ها بودمقایسه کرد هر چند این جمعیت بسیار بیشتر از آن تظاهرات

بسنده  «فقیه تیمرگ بر ضد وال»و  «مرگ بر منافق»های قبل که به شعارهای کلی همچون مردم بر خالف دفعه

و...  «مرگ بر کروبی»، «مرگ بر موسوی»کردند، این بار شعارهای خود را صریح کرده و با شعارهایی چون می

 (.http://www.farsnews.com)خواستار محاکمه فوری این افراد شدند

هشت ماه  که 88فتنه  با حضور میلیونی مردم در راهپیمایی نهم دیماه و حمایت یکپارچه آنان از نظام اسالمی،

آرامش را از کشور ربوده بود، خاموش شد و همه امیدهای دشمنان داخلی و خارجی جمهوری اسالمی را درباره 

 سرنگونی نظام ایران، بر باد داد.

 دی در شکست کودتای سبز9نقش حماسه 
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ش با غلبه بر اکثریت خامو هاانقالباین نوع  هیمادرونی رنگی اشاره کردیم که هاانقالبدر تبیین تئوری 

 تکیه بر اقلیت فعال است که بدون جنبش سازی و ایجاد بدنه اجتماعی قدرتمند میسر نیست. 

جریان سبز در ایران با این تصور که توانسته یک بدنه اجتماعی قدرتمند مخالف نظام برای خود ایجاد کند، 

ی ی بیش از هر چیز بستگی به این داشت که جنبش اجتماعاپروژهپروژه کودتا را در ایران کلید زد. پیروزی چنین 

لیم نظام را وادار به تس تاً ینهای پایتخت را به اشغال خویش درآورده و هاابانیخایجاد شده، به صورت بالمعارض 

جریان سبز تصور کرد که خواهد توانست حامیان خود را به صورت  های خیابانی،کند. در روزهای اولیه شورش

داشته و مطالبات خود را قدم به قدم تا سرنگونی نظام پیش ببرد. جریان برانداز اما دچار نگه هاابانیخنی در میلیو

حامیان موسوی را تبدیل به مخالفان نظام کند. این اشتباه  تواندیمپنداشت که و می شده بوداشتباه محاسباتی 

داد و حامیان موسوی چون حرکت او را خارج از چارچوب محاسباتی با فاصله کوتاهی از آغاز کودتا خود را نشان 

جماعت معدودی بود که خواهان از بین رفتن اصل و اساس نظام  نظام دیدند، از صحنه کنار رفتند. آنچه باقی ماند،

ات ببا تکیه بر همین اقلیت فعال نیز مطال تواندیمجریان برانداز تصور کرد که  جمهوری اسالمی بود. با این وجود،

ه دلیل اما بخود را پیش ببرد. لذا با این رویکرد تبلیغاتی که بدنه اجتماعی سبز همچنان وجود خارجی دارد،

ی چند ده نفری ادامه یافت. هادستهپروژه کودتا از طریق تظاهرات ایذایی آید،نمی هاابانیختهدیدات امنیتی به 

ی غربی و عربی رفت و بزرگنمایی هارسانهبین زیر ذره« یرانبحران ا»در این میان، این تحرکات محدود با عنوان 

فشار روزافزونی را بر  ی آشکار از جریان فتنه و تهدیدات سیاسی،هاتیحمای غربی سعی کردند با هادولتشد. 

 جمهوری اسالمی تحمیل کنند. 

شد و با توجه گران میگرفتن فتنهاین بود که در آن مقطع، اقدامات امنیتی علیه جریان فتنه، بیشتر باعث جان 

، سران فتنه وضعیت موجود را نشانه نبود شدیمبه تبلیغات وسیعی که درباره نبود پایگاه اجتماعی برای نظام 

. لذا همین مقدار تحرک از سوی اقلیت فعال و نبود تحرک کردندیممشروعیت برای جمهوری اسالمی قلمداد 

 وژه انقالب رنگی را دوباره در ریل خود قرار داده بود. اجتماعی از سوی حامیان نظام، پر

فرض اکثریتی خاموش است، پیشاما این پیش فرض جریان سبز نیز که حامیان نظام اسالمی در جامعه ایران، 

الیی که ج گونههماندرستی نبود. جمهوری اسالمی بارها ثابت کرده است که بدنه اجتماعی قدرتمندی دارد و 

 آن را فعال نماید.هرگاه الزم باشد، تواندیم کرده است، پور اعتراف

علیه جریان فتنه و حتی پیوستن حامیان اولیه موسوی به مدافعان  88ماه خروش ملّت ایران در روز نهم دی

شورش با تکیه »های انقالب رنگی یعنی بنیان نظیر بود که با ایجاد یک موج اجتماعی عظیم،جنبش بید پا نظام،

های را تخریب کرد. قدرت این موج اجتماعی به قدری بود که باعث شد گروهک« ر جنبش اجتماعی حداقلیب
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های تهران برچیده شوند؛ حتی لیدرهای جریان سبز نیز جرأت مقایسه بدنه اجتماعی رنگی برای همیشه از خیابان

 تای سبز اعتراف نمودند. های حامی فتنه نیز به شکست کودخود با حامیان نظام را نکردند و دولت

 9های نظام حاکم در حوزه امنیت نرم است. اما حماسه باید گفت تکیه گاه اصلی انقالب رنگی روی ضعف

حمایت »و « وحدت اجتماعی»یعنی  دی نشان داد که جمهوری اسالمی ایران در هر دو حوزه امنیت نرم داخلی،

 .از ضریب باالیی برخوردار است« داخلی از سیستم

 نتیجه گیری

شور از طریق عملیاتی کردن  سی این ک سیا سکوالریزه کردن نظام  جریان برانداز در ایران پس از ناکامی در 

ــال، در «خروج از حاکمیت»و « حاکمیت دوگانه»ی هادهیا ــمیم به عملیاتی هاس ــالحات، تص ی پایانی دولت اص

ـــورت گرفته در اقمار هاانقالبکردن یک پروژه انقالب رنگی در ایران گرفت و با مطالعه بر روی  ی رنگی ص

 طراحی کردند. را  شوروی سابق به ویژه مورد اوکراین، یک الگوی بومی انقالب رنگی

ــت جم ــد.  هوری،در جریان برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاس ــپرده ش ــت اجرا س این پروژه رنگی به دس

پروژه مذکور تمامی مختصــات یک انقالب رنگی را در بر داشــت: تشــکیک در ســالمت انتخابات، تالش برای 

سموم»ایجاد یک  سی، « ذهنیت م سیا ساخت  سبز به عنوان نماددرباره  شبکه ،انتخاب رنگ  های کوچک ایجاد 

ــری بهجموعهمرتبط به هم و ارتباط هرمی با م ــور ، کنندهبازوهای عمل عنوانهای باالس ــتمر و حض تجمعات مس

اقدامات دولت از ســوی کاندیداهای  یینما اهیســ؛ ها و میادین اصــلی شــهرهای بزرگروزانه و شــبانه در خیابان

صالح سخنرانیطلب و اطرافیان آنا سها در  صادی و  ضاع اقت سی یهای مختلف تبلیغاتی و بحرانی جلوه دادن او ا

متهم نمودن دولت به تحجر و خشونت، برخورد با منتقدان و مخالفان، فساد ؛ کشور و ناکارآمد جلوه دادن دولت

ران بر المللی ایالقای از بین رفتن وجهه بین؛ جمهورگویی به دولت و رئیسوارد کردن اتهام دروغ؛ مالی و اداری

وع ادعای وق تاًینهاو  نژادهم کردن آن به حمایت از احمدیو مت مایاعتراض به صدا و س؛ و های دولتاثر سیاست

 ی خیابانی. هاشورشتقلب در انتخابات و دامن زدن به 

ی رنگی صورت گرفته در اقمار شوروی سابق، آقای موسوی اعالم هاانقالبپس از اعالم نتایج نیز، به سیاق 

ست در اعتراض به نتایج  ی هاششوربریزند. در روزهای اولیه  هاابانیخبه وقوع تقلب کرد و از حامیان خود خوا

صورت میلیونی در  خیابانی، ست حامیان خود را به  صور کرد که خواهد توان شته  نگه هاابانیخجریان برانداز ت دا

شده  سباتی  شتباه محا سبز اما دچار ا سوم به  سرنگونی نظام پیش ببرد. جریان مو و مطالبات خود را قدم به قدم تا 
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ــتیمبود و  ــله  تواندیمکه  پنداش ــباتی با فاص ــتباه محاس ــوی را تبدیل به مخالفان نظام کند. این اش حامیان موس

سوی چون حرکت او را خارج از چارچوب نظام دیدند، از  شان داد و حامیان مو کوتاهی از آغاز کودتا خود را ن

ین رفتن اصــل و اســاس نظام جمهوری جماعت معدودی بود که خواهان از ب صــحنه کنار رفتند. آنچه باقی ماند،

با تکیه بر همین اقلیت فعال نیز مطالبات خود  تواندیمجریان برانداز تصـور کرد که  اسـالمی بودند. با این وجود،

ــبز همچنان وجود خارجی دارد، ل تهدیدات اما به دلیرا پیش ببرد. لذا با این رویکرد تبلیغاتی که بدنه اجتماعی س

 ی چند ده نفری ادامه یافت.هادستهپروژه کودتا از طریق تظاهرات ایذایی ،دیآینم هانابایخامنیتی به 

علیه جریان برانداز و حتی پیوستن حامیان اولیه کاندیدای مجری  88خروش ملت ایران در روز نهم دیماه 

ی انقالب هاانیبن نظیری بود که با ایجاد یک موج اجتماعی عظیم،جنبش بید پا پروژه رنگی به مدافعان نظام،

را تخریب کرد. قدرت این موج اجتماعی به قدری بود « شورش با تکیه بر جنبش اجتماعی حداقلی»رنگی یعنی 

ی تهران برچیده شوند؛ حتی لیدرهای جریان سبز نیز هاابانیخی رنگی برای همیشه از هاگروهککه باعث شد 

 ی خارجی حامی فتنه نیز به شکست کودتایهادولتمقایسه بنده اجتماعی خود با حامیان نظام را نکردند و  جرأت

 سبز اعتراف نمودند. 

ـــورت  به ص ـــت که  یازمند یک جنبش اجتماعی فعال و هر چند حداقلی اس انقالب رنگی در ذات خود ن

و با مقاومت اجتماعی، حکومت را وادار به ی سیاست ظاهر شده هاابانیخبالمعارض و سازماندهی شده در کف 

 ی خود نماید. هاخواستهتسلیم در برابر 

ست این جنبش اجتماعی را در ایران به راه اندازد، اما  سوی هر چند توان سین مو سبز به رهبری میر ح جریان 

سیار د مردم ایران یک پا سه نهم دیماه  ترمیعظو  تریقوجنبش اجتماعی ب و با نمایش قدرت  ایجاد 1388در حما

حماسه  توانیماز پیشرفت و پیروزی انقالب سبز در ایران جلوگیری کردند. بر این اساس  بدنه اجتماعی سیستم،

 علل شکست پروژه انقالب رنگی در ایران دانست. نیتریاصلدر ایران را یکی از  88نهم دی 
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 (.1387یازدهم، شماره اول )بهار 

سم.  (۶ سمینار  یآقای جالیی پور و تأمل یهادگاهینقد د»زائری، قا ذار گ»بر مجموعه مباحث مطروحه در 

 (.1385)تابستان  ۶، شماره مجله راهبرد یاس، «رنگی یهاکاوی در انقالب و کند«: به دموکراسی

آســیای  ،«ی رنگی: مورد انقالب رز گرجســتانهاانقالبنقش بازیگران خارجی در »عســگری، حســن.  (7

 (.1384)پائیز  51شماره ، مرکزی و قفقاز

 (khamenei.irی )اخامنهپایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل  (8
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 (creators.comپایگاه اینترنتی کریتورز ) (9

 (irdc.irپایگاه اینترنتی مرکز اسناد انقالب اسالمی ) (10

 (pjmedia.comپایگاه پی جی مدیا ) (11

 (irna.irخبرگزاری جمهوری اسالمی ) (12

 (farsnews.comخبرگزاری فارس ) (13

 (javanonline.irروزنامه جوان ) (14

 (ft.comروزنامه فایننشال تایمز ) (15

 (kayhannews.irروزنامه کیهان ) (1۶

 (nytimes.comروزنامه نیویورک تایمز ) (17

 (inn.irشبکه ایران ) (18

 (time.comهفته نامه تایم ) (19

 (newyorker.comهفته نامه نیویورکر ) (20
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 دی 9چیستی حماسه  .5

 5اصلیفاطمه رحمتی 

 

 چکیده

ی حضور مردم برای ای که تجلّحماسهدی و حماسه میلیونی مردم است؛  9هدف نگارنده در این مقاله معرفی 

ریزی استکبار جهانی به که با برنامهو خارجی بود  یداخلگان عوامل فریب خوردبرای  خاموش کردن فتنه دشمن

 «دروغ بزرگ تقلب در انتخابات»های مردمی انقالب اسالمی با کلید زدن سست کردن پایهو امید سرنگونی نظام 

همان طور که هر حادثه و رویدادی در برگیرنده پیامها و دستاوردهایی است، حماسه حضور تاریخی آغاز شد. 

ان اسالمی رحضور آگاهانه و پرشور مردم بصیر و فهیم ای ملّت ایران در روز نهم دی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

با امام)ره( و والیت، شاهکاری زیبا و ماندگار از حماسه، بصیرت  دوبارهدر راهپیمایی نهم دی ضمن تجدید بیعت 

این مجال کوتاه امکانپذیر نیست ؛ زیرا ر دی د9بررسی مبحث حماسه و البته ارزیابی   که و اتحاد را خلق کرد

ترش شود که بحث و گسنیاز دارد و به جادة نامتناهی کشیده میگفتاری دراز دامن و آن  به زمان ز سخن گفتن ا

دی فقط  9ای گذرا به بررسی حماسه این مقاله کوشیده است با اشارهر . نگارنده دگنجدینماین مختصر ر آن د

 کل گیریچیستی چگونگی شبا توجه به اهمیت این روز در تاریخ ملّت ایران به  کند وا آن اکتفز یی اهاگوشهبه 

 گری اشاره کند. ی خروج از فتنه و مقابله با فتنههاراههای فتنه؛ ، بصیرت آگاهانه ملّت ایران؛ راهآن

 دی، بصیرت رهبری، آمادگی مردمی.9واژگان کلیدی: 

 مقدمه

با آرمانهای امام خمینی)ره(  دوبارهبا حضور آگاهانه و مقتدرانه و بیعت  1388نهم دی ماه سال ملّت ایران در 

. نمایش بصیرت و هوشیاری آفریدندای جاودان و به یاد ماندنی را در تاریخ انقالب و مقام معظّم رهبری حماسه

مردم مؤمن، با بصیرت و غیرتمند ایران در این حماسه باشکوه، چنان تجلی یافت که به فرموده مقام معظّم رهبری: 

                                                           
 کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسي 5
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 ایحماسه.  مت هوشیاری این ملّت سجده شکر به جای آورده شود، باز هم کم استاگر صدها بار هم برای نع»

ای اقلیت در داخل از روی ریزی عدهمحاسباتی که با همکاری و برنامه ؛ که محاسبات دشمن را به هم ریخت

دشمنان  وبا بصیرت عمل کرد  ت اسالمیبغض و کینه شکل گرفته بود اما در این روز حماسی یک بار دیگر امّ

 «یوس شدند.أنظام م

ایت و بصیرت رهبر معظّم انقالب و همراهی و هوشیاری مردم نبود و آنان با والیت فقیه ردون شک اگر دب 

منفی بیشتری را برای کشورمان به دنبال  پیامدشد و خاموش نمی هایآتش فتنه به این زود ، شدندهمراه نمی

ییله در آن مقطع حساس باعث شد جامعه بیشتر از آن اسیر فتنه جومعظّم درایت، تدبر، مدیریت و مهربانی. داشت

ماه به عنوان حماسه عظیم حضور میلیونی مردم در دفاع نهم دی دشمنان نشود و بتواند راه خود را ادامه دهد. یها

در تاریخ انقالب  88از آرمانهای انقالب و تجدید میثاق با ولی فقیه، بعد از فتنه انتخابات ریاست جمهوری سال 

 .ثبت شده و ماندگار خواهد بود یاسالم

 دی 9مهم شکل گیری حماسه شکوهمند  یهانهیزم

 و اعالم تقلب در انتخابات توسط کسانی 88انتخابات دی در ظاهر  9شاید علت اصلی شکل گیری حماسه 

ه در انتخابات کسانی کاین صورت مسئله بود و واقعیت چیز دیگری بود.  به واقع که پیروز انتخابات نبودند بود

 .یس جمهور نبودئقصدشان انتخاب ر ،مقصود دیگری داشتند ، ی دادندأشرکت نکرده بودند و یا اگر هم ر

عملیاتی  برداری وها برای بهرهاند که فضای سیاسی ایران در همة زمینهمخالفان جمهوری اسالمی ایران بر این عقیده

کردن الگوهایی چون انقالب رنگی آماده است. بر این اساس، جمهوری اسالمی چون نظامی است که یکی از 

 نظام انتخاباتی بالنّسبه فرصت خیزی دارد و از این»دهد و های آن را به هر ترتیب، انتخابات شکل میها و رویهالیه

از آغاز  این جریان ،(38:  1389قدیریان، «)ب رنگی استآمیز تغییر همچون انقالرو، مستعد الگوهای مسالمت

تعدادی از خواص مردود، که در انتخابات  88در فتنة سال . دده بوپیروزی انقالب با این انقالب الهی همراه ش

کس را متهم نمودند و حتی حاضر شدند ریاست جمهوری شکست خورده بودند، طغیان کردند؛ همه چیز و همه

های آن عمل مستقیم از بیگانگان خط بگیرند و به نسخه به طوربا دشمنان قسم خوردة نظام همسو و همراه شوند و 

کنند و تا حد براندازی نظام پیش روند و کشور را به اغتشاش بکشانند و به قتل و غارت دست بزند، یا از فتنه

هایشان را مشروع گران را حق و خواستهشفاف، فتنهر حمایت کنند و با سخنان دو پهلو و غیانگیزان و غارتگران 

اما رهبر معظّم انقالب  (.1۶1:  1389گران مساعد سازند )اشکوری، و قانونی جلوه دهند تا زمینه را برای فتنه

های نماز جمعه، آب پاکی ر خطبههوشیارانه و با صالبت و با اقتدار درست یک هفته بعد از برگزاری انتخابات د
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ها و بدخواهان داخلی ریختند و در بیاناتی نقشه دشمن را نقش بر آب را روی دست ناپاک امریکا و صهیونیست

 کردند.

د بوورده هایی که حوادث پس از انتخابات به وجود آزمینهدی با توجه به پیش 9وز همان طور که گفتیم ر

سؤال بردن اصل دین، نظام مقدس به عواملی همچون زیر  توانیم هازمینهپیش از جمله این ؛ شکل گرفت

اشاره کرد که باعث شد مردم ایران با خلق حماسه ماندگار خود، چنین اصل والیت فقیه  اسالمی و هم

 .دشمنان قسم خورده نظام اسالمی را مأیوس کنند

هتك حرمت ماه محرم و روز عاشورا به توان دی می 9گیری حماسه های اصلی شکلاز دیگر زمینه

در  اوج حرکت این افراد .ددار شدن احساسات مذهبی مردم ایران شاشاره کرد که باعث جریحه

)ع( و عاشورا نبودند و نیاز جمله امام حس یا و مظاهر اسالمهآنها معتقد به ارزشگویای این بود که  روز عاشورا

وف نماز عزاداران و افرادی که بر حسب فکردند و به ص تبدیل به همین دلیل روز عزای حسین)ع( را به جشن

اصل  و هایی دادند که نشانگر مبارزه اساسی با نظام اسالمیحمله کردند و شعار ،هی داشتنداللّظاهر چهره حزب

ان راین هتک حرمت به عاشورا و عزاداران حسینی، ملّت ایران را نگ د.والیت بود و همین مردم را به صحنه کشان

ماه واکنش به این حرکت و اعالم حمایت از والیت و شخص مقام معظّم دی 9و چشمان آنان را گریان کرد و 

  رهبری بود.

 

 عوامل فتنه در جامعه اسالمی

با توجه به بخشهایی از دعای امام سجاد )ع( به چهار عامل و زمینه اصلی فتنه اشاره « گذار از فتنه»در کتاب 

 شود که عبارت است از : می

 انحراف از هدایت اصلی .1

 سنگدلی .2

 نافرمانی پروردگار .3

 ( 24و  23:  1389تزلزل و پیمان شکنی )موسوی،  .4

داند. ایشان با تمسک به کالم حضرت ایجاد فتنه را دنیاطلبی میمقام معظّم رهبری هم یکی از عوامل مهم 

کند و یکی از خطرهای بزرگ انگیزی به دنیاطلبی و خطرهای آن اشاره میی فتنههانهیزمسجاد )ع( در تعیین 
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های هنداند که وظیفه هدایت و امنیت جامعه را به عهده دارند. به تعبیر ایشان فتجامعه را در دنیاطلبی خواصی می

که تمامی ندارد )بیانات رهبر معظّم انقالب در اولین دیدار با د سیاسی و اجتماعی، در عرصة دل انسان ریشه دار

 (.21/3/1387نمایندگان مجلس هشتم، 

های فتنه، نافرمانی و عصیان در مقابل رهبری اسالمی است. اگر جامعه اسالمی یکی دیگر از عوامل ایجاد زمینه

های فتنه و بحران اجتماعی از میان خواهد ی پیشه کنند، زمینهمدار تیوالت والیت الهی باشد و شکرگزار نعم

 رفت. 

 روشهای رویارویی با فتنه                    

یکی از مهمترین روشهای رویارویی با فتنه، شناخت راه حقیقی توحید و داشتن راهبری امین و الهی است که 

 ( . 103:  1389با تمسّک به سیره و سنّت وی، بتوان مسیر پر آسیب زمانه فتنه را با امنیت گذراند )موسوی، 

توان در رویارویی با فتنه، ویژگیهای دیگر، دشمن شناسی است اگر شناسایی دشمن بدرستی صورت گیرد ، می

مامی ی شناخت و از تبه خوبو نقاط ضعف و قوت و مراکز و منابع و امکانات آن را  هاتوطئهمختلف دشمن اصلی، 

 ی استفاده کرد. به درستاین اطالعات 

رت در بصی»گردد. سوم، داشتن بصیرت فکری و عملی است که سبب تحقق فعلی در اعمال و رفتار انسان می

عرف سیاسی یعنی فرد، قدرت تشخیص مسائل پیچیدة سیاسی و اجتماعی و قدرت درک فهم درست آن را برای 

دستیابی به راه صحیح منطبق با عقل و شرع داشته باشد. صاحب بصیرت کسی است که بتواند هنگام فتنه و بحران، 

 هااخصشها، فضای غبارآلود و در تاریکیحق را از باطل تشخیص دهد و موضع مناسب اتخاذ کند و بتواند در 

 (.95:  1389)اشکوری، « را بشناسد و راه حل مناسب را پیدا کند و به کج راهه نرود 

های اجتماعی و سیاسی آید ؛ پس نباید در برابر مشکالت و سختیها عرصه مشکلی برای انسان به شمار میفتنه

اید با تکیه بر وعدة الهی، صبر و استقامت ورزید. پایداری و استقامت برآمده از آن کمر خم کرد و در زمانه فتنه ب

اولین چیزی که »و ر و تسلیم نشدن نیست . از این  هاتوفاندر میانه فتنه، چیزی جز عمل به تکلیف و نهراسیدن از 

ه از یکند شرح صدر است. شرح صدر به معنای گشادگی سینه، کناحضرت موسی )ع( از خداوند درخواست می

ها و مشکالت از حوصله و تحمل قوی برخوردار باشد تا بتواند بر عجله و این است که انسان در برابر سختی

، )موسوی« ی غلبه کند و در برخورد با مسائل و مشکالت پیش رو ، عاقالنه و مدبرانه عمل کندزدگشتاب

1389:11۶.) 
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یکی از راهکارهای  تواندیمکه شکست این وحدت  گران استراه دیگر مقابله با فتنه، شکستن وحدت فتنه

 گران باشد.مؤثر رویارویی با فتنه

                       گرانی نفوذ فتنههاراه

ها اشاره شده به این شیوه« موج فتنه»که در کتاب  ردیگیمگران با شگردهای خاصی صورت های نفوذ فتنهراه

 است : 

استفاده از شعارهای خوب و جذاب  -3های موجه و مقدس استخدام چهره -2مبارزه نرم های استفاده از شیوه -1

 -8شبهه افکنی  -7تحریک احساسات  -۶آمیز جامعه افتخار گذشتهینف -5انسانیسخن گفتن از اصول متعالی -4

ایجاد فاصله میان مردم  -11های اجتماعی مردم نهاد ایجاد سازمان -10های خارجی جلب حمایت -9تفرقه افکنی 

 ( 82 – 104«  139 0درآمیختن حق و باطل )نک: شریفی، -12و حکومت 

 تواند ما را در دستیابی به اهداف فرو نشاندن فتنه انگیزان یاریگران، میبدیهی است شناختن شگردهای فتنه

 دهد.

 گری                       مبارزه با فتنه

اگر اساس فرهنگ »های فتنه است. گری چیست ؟ بهترین راه مبارزه با فتنه، خشکاندن ریشهراه مبارزه با فتنه

ذیر و آسیبها، مقاوم و نفوذ ناپ هاآفتتواند در مقابل اجتماعی را باورها و ارزشها بدانیم در آن صورت فرهنگی می

فکری و نظری قوی برخوردار باشد و ثانیاً آن باورها و ارزشها های باشد که اوالً باورها و ارزشهای آن از پشتوانه

 (.141: 1390)شریفی، « در جان و دل مردم نفوذ کرده باشد

های خروج السّالم راهی خروج از فتنه ضروری است. قرآن و اهل بیت علیهمهاراهبرای نجات از فتنه دانستن 

 :  شودیمبه آنها اشاره  که به اختصار  اندنمودهاز فتنه را آشکارا بیان 

تواند تقوای درونی: با توجه به این که تقوا در ایجاد توکل و اعتماد به نفس در انسان، تأثیر گذار است، می .1

   .ناک باشدهای باطل و شبههعامل قوی بازدارندگی انسان در گرایش به راه

از فتنه را ایمان قوی و اعتقاد عمیق و های خروج باور محکم همراه با بصیرت: قرآن و سنّت یکی از راه .2

های ایجاد فتنه به ضرورت تحلیل داند. مقام معظّم رهبری نیز در توضیح زمینهمحکم همراه با بصیرت و آگاهی می

دانشجو »فرماید: گونه تحلیل میکند و خطاب به جوانان دانشجو شرایط ائمه هدی )ع( را اینو بصیرت اشاره می
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درک سیاسی داشته باشد؛ تحلیل سیاسی داشته باشد. بنده در قضایای تاریخ اسالم  ی داشته باشد؛باید احساس سیاس

ام که چیزی که امام حسن مجتبی )ع( را شکست داد، نبودن تحلیل سیاسی در مردم بود. این مطلب را مکرراً گفته

ترین آدم تاریخ یر فشار قرار داد و قدرتمندالمؤمنین )ع( را آن طور زچیزی که فتنه خوارج را به وجود آورد و امیر

 (.28:  1380)موسوی، « مظلوم کرد، نبودن تحلیل سیاسی در مردم بود آن گونهرا 

رجوع به قرآن: زیرا قرآن کریم نامش بصیرت و آگاهی و نور و هدایت و تأمین کنندة سعادت دنیا و  .3

کند م قرآن را برای نجات انسان از غبار فتنه ارائه میآخرت انسان است. امام علی )ع( در این باره سه ویژگی مه

 (.105، خطبة البالغهنهج)

بَها مَثَلُ اهل بیتی کمثل سفینه نوح مَنْ رَکَپیروی از امام و رهبری دینی : پیامبر اسالم فرمودند :  .4

ل بیت مراجعه کنید؛ گیرید به اه. در وضعیت سخت و بحران فتنه که قرار مینجاة وَ مَنْ تَخَلَّفَ عنها غَرق

آفرین مسلمانان از آغاز تاکنون، چون کشتی نجاتند. به شهادت تاریخ، یکی از عوامل مؤثر در پیروزیهای غرور

های سهمگین و و با نبودش، ضربه دیآیمپیروی از والیت بوده است. با وجود این موهبت، نصرت خداوند فرود 

بری ولی الهی یکی از نعمتهایی است که خداوند بر امّت اسالمی ارزانی کشد. رهجبران ناپذیر، انتظار امّت را می

داشته است. از این رو، باید با آسودگی فرمانبردار ولی خود باشیم تا ایشان با این پشتوانه، امّت اسالمی و انقالب 

ه دست زمام امور باسالمی را به ساحل نجات برساند. در غیر این صورت به دلیل سرپیچی مردم از حاکمیت الهی، 

های تاریخ را تجربه ترین فتنهافتد. امام علی )ع(، که پس از رحلت نبی خدا )ص( سختنابخردان و دنیاطلبان می

فرماید: آگاه باشید که ها داشت دربارة فتنة دنیاطلبان زمانة خود میانگیز شکوهکرد و از منحرفان و منافقان فتنه

 (.93، خطبه البالغهنهجترسم گرفتار آن گردید )امیه است که می ها، فتنه بنیترسناکترین فتنه

ی دین مقدس اسالم در تمام مسائل و هاآموزهمندی از کمک الهی در بیرون رفت فتنه : طبق بهره .5

 مشکالت زندگی بهره مندی از عنایتها و کمک الهی مهمترین شرط نجات است. 

یابی آن و تصمیم گران، پس از شناختن حق و باطل و ریشهفتنهایستادگی و مقاومت : در برخورد با فتنه و  .۶

 (90 -131: ص  1389بر حمایت از حق، صبر و ایستادگی مهمترین عامل پیروزی است.)نک: اشکوری، 

 در حماسه  دستاوردهای حضور

یکی از دستاوردهای مهم  طرفداری مردم از نظام مقدس اسالمی و والیت فقیه و رهبری .1

مقتدایی، عضو مجلس خبرگان رهبری در این  هللاتآی بود.ماه دی 9ملّت ایران در راهپیمایی روز حضور حماسی 

باالترین پیام این حماسه این بود که مردم، طرفدار نظام و اسالم بوده و دشمنان هرگز تصور »گوید: خصوص می
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کامل دارند تا آخرین نفس در مقابل اند، بلکه آمادگی نکنند مردم از انقالب، نظام و والیت فقیه دلسرد شده

 .دشمنان ایستاده و فداکاری کنند

به پشتوانه سازی محکم و استوار این حضور  توانیاز دیگر دستاوردهای مهم حماسه نهم دی ماه م .2

الملل اشاره کرد. مردم بزرگوار ایران اسالمی در حماسی مردم برای حضور مقتدرانه ایران اسالمی در عرصه بین

و برخاسته از تعهد دینی و مکتبی در جهت حمایت از رهبری و والیت خودجوش و عاشورایی  یبا حرکت دی 9

ان این ساز توطئه دشمنگران و کسانی که زمینهفقیه به میدان آمدند و خشم، نفرت و انزجار خودشان را از فتنه

ردم در در واقع م یت فقیه را اعالم کردند.و وفاداری از آرمانهای انقالب و وال ندسرزمین بودند، به نمایش گذاشت

سیلی  ،دی حماسة عاشورایی آفریدند و به افکار خود رنگ حماسی بخشیدند و توانستند به عنوان مردمی متعهد 9

 بزنند.  گران، آشوب طلبان و استکبار جهانیمحکمی به فتنه

های ناب ار همواره بر پایة اندیشهدی در حقیقت یک بار دیگر اثبات کرد که ایرانیان والیتمد 9حماسه  .3

امام )ره( و مقام معظّم رهبری آماده جانفشانی برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هستند. از این رو 

دی بود که بخشی از مردم که تا قبل از حادثه روز عاشورای حسینی، هنوز در تردید  9یکی از ویژگیهای حماسه 

 ارت و توهین منافقان و اغتشاشگران به اعتقادات دینی آنها از تردید و ابهام خارج شدند.ابهام بودند، بعد از جسو 

مردم احساس بود. دی  9حفظ انقالب اسالمی یکی از مهمترین دستاوردهای روز و ناکامی جریان فتنه  .4

ل ای اصیهآرمانانگیز ضمن به نمایش گذاشتن وحدت و اتحاد خود به شور ایبا حضور در حماسه ووظیفه کردند 

ها بایستند کنیشها و ساختارشکنیحرمت ها،شکنیهنجار در مقابلکردند که کید أو والیت فقیه ت انقالب اسالمی

 و موضع سرسختانه خود را نشان دهند. 

قعیت مول و ئپشت سر رهبری با بصیرت وارد شدند و نشان دادند که مسا، در حوادث پس از انتخابات مردم

سابقه بود. انقالب اسالمی بی ساله32دی در تاریخ  9از این رو تظاهرات  کنند.درک می ینظام را به خوبکشور و 

موج عظیم اعتراضات مردمی و خیل گسترده جمعیت نظیر نداشت. میزان حضور مردم حتی از میزان مشارکت در 

دشمنان بیرونی  فتنه پس از انتخابات بود که بیداری بزرگ و نقطه پایانی برای، ین حماسهانتخابات نیز فراتر رفت. ا

و والیتمدار ایران این  دارنیدمهمترین ویژگی مردم هم در درون شکل گرفت.  امید کرد و انسجامی نظام را نا

است که در ماجرای فتنه، همچون مردم زمان علی )ع( در توطئه و فتنه خوارج و جنگ جمل گرفتار نشدند و بر 

یر نکشیدند، بلکه به حمایت از دین و والیت برخاستند و والیت ستیزان را سر جای خود امام زمان خود شمش

 نشاندند.
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  بود امت بسیج با رهبروایتی عالمانه از پیوند عاشورایی ر دی، 9حماسه 

و دو سال ی مختلف بسیج در سی هاامتحانمقام معظّم رهبری در جمع پرشور هزاران نفر از بســـــیجیان به 

ج توانسته کیفی همواره رو به جلو بوده و بسیو گذشته تأکید کردند و فرمودند: حرکت و روند بسیج در ابعاد کمی 

بصیرت خود در مقابل و های بسیج، افزایش توانایی ها ایستادگی کند. یکی از موفقیتاست در مقابل وسوسه

مؤید این موضوع است. از دیگر تأکیدات ایشان  88ر سال های دشمنان است که قضایای فتنه دپیچیده شدن توطئه

ها اشتباه کردند و از این جمع بسیاری هم بعد از مدتی اشتباه خود را خیلی 88در این دیدار این بود: در فتنه سال 

تصحیح کردند اما حرکت عظیم بسیج با حفظ پرچم بصیرت، مسیر را اشتباه نکرد و توانست در صراط حق بماند 

 (.19774وزنامه کیهان،ص )ر

هزار نفر از بسیجیان فرمودند: 11آذر سالروز تشکیل بسیج در اجتماع  5چنین رهبر معظم انقالب در آستانه هم

ت که در و همین اس هاستمانیابسیج، بسیج دلهاست، بسیج جانهاست، بسیج عواطف است، بسیج اعتقادات و 

ای ندارند، دلها ها فایدهه ملّتها دچار مشکالت شوند. آنجا جسمآید. آن روزی کروز سخت به کار یک ملّت می

ارزشمند مطرح و (. این عبارات مهم 19800باید در وسط میدان باشند، باید خط شکن باشند )روزنامه کیهان،ش 

ی مختلف نشان از عمق حقیقت، هادورانشده از سوی مقام معظّم رهبری درباره حرکت بسیج و بسیجیان در 

شان دارد؛ از این رو عملکردشان همچو برگ زرینی در تاریخ انقالب شناسیص و بصیرت آنان در دشمناخال

کند. حضور هوشمندانه و تکلیف گرایانه بسیج و بسیجیان همواره با بصیرت و اخالص در اسالمی نور افشانی می

دید که در آن  88دی  9باید در حماسه گرا را سازد. نقطه اوج بصیرت بسیجیان تکلیفها را برمال میعمل توطئه

روز  به تأسی از امام خود چگونه چشم فتنه را کور کردند تا ملّت همچنان بر بالندگی این شجره طیبه افتخار کند. 

سال تاریخ انقالب اسالمی نشان داده است که بسیج بدون وامداری به جریان خاص یا  32دالئل و شواهد طی 

های اسالم و انقالب اسالمی خواهد بود و در راه دفاع از آرمانو رمان رهبری نظام بوده حزب خاص همواره مطیع ف

شناسد و بدین گونه تکلیف گرایی و پیروی از رهبری را در عرصه و پاسداری از دستاوردهای آن سر از پا نمی

یمها را خنثی فریند و فتنهآگر ساخته، و ملّت بسیجی ما با همین روحیه است که حماسه میسیاسی کشور ما جلوه

  .بخشدیمو انقالب را استمرار  کند

 نتیجه گیری  
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نشان داد که درست در روزهایی که همه حرمتها شکسته شد، مردم ایران زنده و بیدار  مردم حضور باشکوه

هستند. در روزهایی که همه تعارفات کنار گذاشته شد و فضا چنان آشفته بود که هر کسی که مشکلی با نظام 

دهد، دیدیم ار بدست آمده استفاده کند و مشکلش را نشان بدهد و علیه نظام شعه توانست از فرصت بداشت، می

دی به خیابان آمدند و از نظام و رهبری دفاع کردند که شاید از وضعیت  9که چنین نشد. کسانی در حماسه 

معیشتی و مادی خود شکایت داشته باشند، اما آمدند. کسانی به خیابان آمدند که شاید از ما و امثال ما، برخوردهای 

به خیابان آمدند که شاید انتظارش را نداشتیم، اما آمدند. قدر این  ناشایستی هم دیده باشند، اما آمدند! کسانی

همترین دیگر اینکه از م حضور آگاهانه و این حماسه باشکوه و این ملّت بزرگ را بدانیم و شکرگزار آنها باشیم.

رت و بصی عوامل پیروزی، حفظ و تداوم انقالب، دینداری و بیداری و والیتمداری مردم ایران است. اگر جایگاه

ایم؛ زیرا دیندار بصیر بیداری را در دفاع از نظام بویژه در جنگ نرم، باالتر از دینداری بدانیم به افراط سخن نگفته

 تواند حق را از باطل تمیز دهد و از حق حمایت کند. و بیدار است که می

                                           پیشنهادها

شعر و  آموزان پیدا کند تا از این طریق در حوزهی درسی دانشهاکتابای در یگاه ویژهدی باید جا 9حماسة 

ی درسی به هاکتابدی پیوند زنیم. بنابراین مؤلفان  9معنا و داستان بتوانیم ارتباط حماسه عاشورا را به حماسه 

های اژگان حوزهنند که همه وعنوان یک وظیفه باید بکوشند مطالب درسی را بیشتر به سمت موضوعاتی متمرکز ک

 کنند.دی را با خود حمل می 9مضامین متفاوت حماسه 

تنها نباید جنبه شعاری داشته باشد بلکه در ضمن اینکه به مخاطب آگاهی و معرفت دی نه 9ادبیات حماسه 

 کند. دهد باید مسائل دینی و مذهبی، مفهوم ایثار، شهادت، جوان مردی، آزادگی و رشادت را آشکارمی

پرداخت ، انتقال مفاهیم دینی و انقالبی در قالب شعر با دی  9به حماسه  باید در حوزه شعر آنچه در ادبیات 

ای کالمی، هاستفاده از ابزار شعر است که شاعران باید سعی کنند عناصر شاعرانه را به صورت تخیل، تصویر، آرایه

به مخاطب قرار دهد؛ آنچه در این حماسه کمتر دیده شده  صنایع لفظی و معنوی در خدمت انتقال مفهوم و پیام

است. بنابراین بازتاب این حادثه در اشعار شاعران جوان با مضامینی چون حماسه، آزادگی، حرّیت، حرکت و 

 شود. دهید دیباو تأثیرگذارتر به عنوان یک معیار ارزشی  تررنگ... پر رشادت و امام حسین
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 حکومت اسالمی و گذر از فتنه .6

 دکتر حجت اهلل ایزدی۶

 

 چکیده

نرمی تمام عیار بود در پرتو حماسة نورانی و مه شکن ی جنگ به درستبا همه وسعت و پیچیدگی که  88غبار فتنه 

شد. درایت ای که در هر کشوری دیگر اتفاق افتاده بود به براندازی نظام حاکم منتهی میدی فرونشست. فتنه 9

العالی( و عملکرد شجاعانه و بموقع مردم از این تهدید بنیان کن، فرصتهایی طالیی مقام معظّم رهبری )مدظلّه

مطالعة این برهه از انقالب اسالمی با عنوان حکومت والیی و گذر از فتنه و نشان دادن کارآمدی مدیریت ساخت. 

ها، فراهم ساختن امکان کسب بحران توسط ولی فقیه، نوع تدبیرهای آن بزرگوار برای روشن ساختن صحنه

های مختلف اجتماعی ظایف گروهیی که ایشان از دوستان و دشمنان دارند و وهایبنددستهبصیرت توسط مردم، 

های غبارآلودی، مورد توجه قرار گرفته مانند نخبگان، استادان، دانشجویان و مردم برای اقدام در چنین صحنه

است. مقاله به دنبال اثبات این موضوع است که حکومت والیی، ویژگیهای آن و نوع مناسبات بین مردم و این 

 بوده است.حکومت مهمترین عامل گذر از فتنه 

 88ی(، فتنه العالهمدظلّحکومت والیی، مقام معظّم رهبری ) واژگان کلیدی:

 مقدمه

، هشت ماه فتنه و حماسة عظیم نهم دی از زوایای گوناگون نیازمند تحقیق و تبیین  88خرداد  22انتخابات 

های قدرت نمایی انقالب اسالمی کاویده شود، واقعیتهای بیشتری این صحنه ترقیعماست. قطعاً هر چه بیشتر و 

های درس پذیری و عبرت آموزی بیشتری فراهم خواهد شد. بین عوامل مختلف پیروزی در این روشن، و زمینه

ن ابدیلی داشت. گو اینکه شخص مقام معظّم رهبری همواره بر نقش مردم به عنوجنگ نرم، والیت فقیه نقش بی

دی نشانگر این واقعیت است، اما تدابیر رهبری و رهبریهای  9اند و حماسة عامل تعیین کننده تأکید داشته

شد. این اقدامات  رهایتزوها و سبب برمال شدن توطئه 88هوشمندانة ایشان از قبل از برگزاری انتخابات تا دیماه 

از وقایع فراهم ساخت. از این رو بازخوانی اصل والیت  قدرت تحلیل مردمو های الزم را برای ایجاد بصیرت زمینه

                                                           
 استاديار دانشگاه جامع امام حسین)ع(6 
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فقیه از دیدگاه کارکردی و نوع تعامل بین مردم با مسئوالن در حکومت والیی از موضوعات مورد نیاز نسل سوم 

انقالب اسالمی و دانشجویان است؛ زیرا آیندة این انقالب و نظام متعلق به آنهاست و درک درست آنان از عوامل 

انقالب اسالمی سبب عملکرد درست آنان و تضمین تداوم انقالب خواهد شد. به دلیل محدودیت فضای اصلی 

ها و اطالعات جنبی پرهیز، و عمدتاً با تکیه بر بیانات مقام معظّم مقاله و تعهد به بحث مستند از آوردن تحلیل

 پرداخته شده است. 88العالی( به تبیین نقش حکومت والیی در گذر از فتنة رهبری )مدظلّه

نبی از الاهلل )ص( به مدینهنکته قابل توجه این که اگر چه حکومت اسالمی از آغازین روزگار هجرت رسول

های اسالمی در قرآن و سیره معصومین)ع( بوده است و در عصر غیبت کبری نیز مورد مباحث اولویت دار آموزه

خمینی )ره( با احیاء همه ابعاد آن، نظام جمهوری اسالمی را  اهتمام علمای شیعه قرار داشته است و همچنین امام

گذاری کرد. ما در این مقاله به دنبال طرح مجدد مسائل فقهی و نظری آن نیستیم، بلکه به عنوان یک مورد پایه

 باشیم.می 88میدانی در صدد تحلیل کارآمدی آن در عبور از بحران پیچیده فتنه

 

 

 

«مامتنا امانا من الفرقهطاعتنا نظاما للملة و ا»  

 خطبة فدکیة حضرت زهرا)س(

 

 نوع و جایگاه حکومت در جامعه اسالمی  .1

دی لم یناد بشیء مثل ما نو»در اسالم آن قدر که به والیت توجه شده به هیچ موضوعی توجه نشده است. 

نه تنها تعارضی  (. بر خالف تصور غلط جدایی دین از سیاست در اسالم18،ص 1،ج1381)حر عاملی،« بالوالیه

بین دین و سیاست نیست، بلکه بیش از هر چیز به سیاست، حکومت و مدیریت و رهبری اهمیت داده شده است و 

جایگاهش در معارف اسالمی آن قدر مهم است که اگر کسی بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت 

و کفر، اسالم و جاهلیت، امامت و والیت جامعه معرفی شده مرده است. مرز حقیقی بین اسالم و غیر اسالم، اسالم 

شناس، است. این موضوع، بدیهی است؛ زیرا نخست اینکه چون امام به عنوان انسانی عالم، عادل، با تقوی و راه

 کند. او کانال و معبریمدیریت و رهبری مردم را بر عهده بگیرد، جامعه را به سوی خدای باری تعالی دعوت می
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و خدای متعال. در صورتی که  برای عبور دادن جوامع انسانی و امت اسالمی به سوی کماالت حقیقی انسان است

اگر مدیر جامعه فردی باشد که عالم و راه شناس و یا عادل و با تقوا نباشد؛ هوای نفس بر وجودش امیر باشد، مردم 

کم انا رب»گوید:طلبد. فرعون میبه خود را می کند و از آنان اطاعت، تعهد و وفاداریرا به خویشتن دعوت می

خدای بزرگ شما من هستم و مرا بپرستید. حاکم غیر عادل و ناآگاه، طاغوتی است که به جای راهنمایی «. االعلی

فرمود: خواند. امیر المومنین)ع( دائماً میبندگان خدای متعال به سوی کمال مطلق، مردم را به بندگی خویش فرا می

انم که امور این امت به دست فاسقان و فاجران افتاده آنان بندگان خدا را به بندگی خویش گرفته، اموال من نگر

را بین خود تقسیم کرده، فاسقان را به عنوان حزب، گروه و تشکیالت خود قرار داده و با  المالتیبعمومی و 

 (. 98،خالبالغهنهجصالحان و کسانی که دغدغة اصالح جامعه را دارند به پیکار بپردازند)

شود، همة ساحتهای دین اسالم بر خالف ادیان دیگر، که صرفاً در برخی امور و عبادات فردی خالصه می

های گیرد و تحقق دین را در گرو تأسیس امّت اسالمی و اجرای احکام و آموزهحیات فردی و اجتماعی را در بر می

اند. طبیعتاً تحقق دین اسالم نیازمند حکومتی صالح و دارای تشکیالت کارامد و قدرتمند اجتماعی دین دانسته

ا در آن ر صرفاًتسلط داشتن بر قدرت و  اصوالًاست. عرصة قدرت و حکومت، بسیار لغزنده و حساس است و 

دادن، دشوار است. این کار به جز ر استخدام اسالم و اجرای عدالت و حل و فصل امور محرومان و مستضعفان قرا

و بر نفس خود امیرند و علم و آگاهی کافی به حقیقت کارها دارند،  انداز افرادی که با پروردگار خویش عهد بسته

 ساخته نیست. 

کتب زنده و پویای تشیع و بویژه مراجع و رهبرانش در طول تاریخ به پیروی از پیامبر )ص( و امامان معصوم م

اند. آنان از حضرت نتافته، و همکاری و همراهی با آنان را حرام دانسته)ع( هیچ حکومت ظالم و مستبدی را بر

)ص( و امامان معصوم)ع( را برای فقیه عالم و  شیخ مفید)ره( تا امام خمینی )ره( همة اختیارات حکومتی پیامبر

 اند. عادل مسلم دانسته، و قیام برای این وظایف را در صورت امکان و فراهم بودن وضعیت ضروری شمرده

الوصفی داده است و آن را برای تکالیف دینی، اجرای حدود الهی و آنچه به نظام سیاسی در اسالم اقتدار زاید

سازد، نوع تلقی از حکومت و مناسباتی است ساز و عدالت گستر اسالمی موفق مین ی انساتعهد به احکام نوران

که بین رهبر و جامعة اسالمی هست. در این نگاه رابطة بین جامعه و حکومت، قراردادی و رابطة وکیل و موکّل 

های خویش را در یهنیست. هر چند این امر بدیهی است که جامعة اسالمی، آگاهانه بخشی از امکانات و سرما

های اجتماعی و پیشبرد اهداف آن بپردازد، روابط در نوع خشک دهد تا به برنامهاختیار دستگاه حکومت قرار می

با یکدیگر است؛ چون  زیدو چشود. معنای اصلی والیت، نزدیک بودن خالصه نمی روح و صرفاً قراردادیو بی
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آسانی از همدیگر قابل جدا شدن نباشند؛ در این صورت در ادبیات به هم تابیده باشند و به  به شدتدو ریسمان 

گویند. والیت یعنی ارتباط و اتصال و نزدیکی دو چیز به صورت مماس و مستحکم با عرب به آن والیت می

گیرند که وقتی دو نفر نسبت به یکدیگر محبت داشته یکدیگر. از این رو گاهی والیت را به معنای محبت می

(. قطعاً عشق و عالقة رهبر نسبت به مردم 7/2/7۶دا کردنشان از یکدیگر ناممکن است)مقام معظّم رهبری،باشند، ج

 بیشتر از مردم نسبت به اوست.

در حکومت اسالمی آن کسی که در رأس قدرت قرار دارد و کسانی که حکومت بر آنان در اختیار اوست، 

 ارند. فلسفة سیاسی اسالم و مسئله حکومت در اسالم بر اساسارتباط، اتصال و پیوستگی جدایی ناپذیری از هم د

ر شود. اگر رابطة حاکمان و مردم چنین نباشد، معنای والیت تحقق نیافته است. اگچنین تعبیری تبیین و تفسیر می

این رابطه با خوف و ترس همراه شود با والیت که بر محبت و عالقه مبتنی است تعارض دارد. همان طوری که 

بعوث ، پیامبر )ص( از خود مردم م«بَعَثَ مِنهُم»یا « بَعَثَ مِن اَنفُسِهِم»فرماید: ای متعال درباره پیامبر)ص( میخد

روند و همه چیز، مردم است. مردم شده است در حکومت اسالمی افراد جامعه، محور مناسبات سیاسی به شمار می

. حتی پیامبر)ص( آن قدر نگران مشرکان است که آیدهستند که مصالح شخصیت و خواست آنان به حساب می

دهد. در چنین وضعیتی حقیقت والیت الهی هر آن ممکن است قالب تهی کند که قرآن به آن حضرت هشدار می

ای از االعظم است در هیچ برهه و دورهاهللشود. امیرالمؤمنین )ع(، که مظهر تام و مصداق کامل ولیمتجلّی می

مردم تضعیف نشده است؛ آن چنان ارتباط عمیقی هست که حتی وقتی حد شرعی را ا باطش بحیاتش اتصال و ارت

خواهد او را نسبت به در پاسخ به منافقی که می چکدیمکند و خون از دست آن فرد بر کسی جاری می

 ر من جاریدهد که او موالی من و جان من است. او حد ب)ع( بدبین کند با شور و حرارت پاسخ مینیرالمؤمنیام

ساخت تا اینکه مرا از عذاب سخت و دردناک الهی در روز حساب برهاند)مقام معظّم رهبری، همان(. آنچه سبب 

شود، نوع تعریفی است که در فرهنگ اسالم از رهبر جامعة شده است. شخصی که خود چنین پیوند عمیقی می

عة بشری است. او با اخالص، آگاهی و بصیرت مظهر کماالت انسانی، و همة همّ و غمّ او تعالی و سعادت جام

 هانساناکند نه به سوی خود. او سنگ راه خدا نیست بلکه کانال اتصال و ارتباط مردم را به سوی خدا دعوت می

با کماالت واالی انسانی و الهی است. از این روست که امام خمینی)ره( پس از ده سال امامت و رهبری)در زمانی 

بارزه با های سنگینی در می انقالب و جنگ تحمیلی بود، هزینهفرساطاقتر مشکالت متعدد و که جامعه گرفتا

در عین حال( شور و هیجانی که در رحلت آن مرد الهی و بدرقه با او نشان دادند، بسیار د استکبار پرداخته بودن

 بود. 57بهمن  12تر از آن استقبال تاریخی ر شگفت آو
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ای دارد، دشمنان آشتی ناپذیری رهبر جامعة اسالمی هم چنانکه دوستان شیدا و شیفتهالبته حکومت اسالمی و 

نیز دارد؛ زیرا عهد خدشه ناپذیر رهبر جامعة اسالمی با خدای متعال برای اجرای عدالت اسالمی و رفع ظلم، ستم 

ره( خط صریح و روشن دارد. امام خمینی)میو قدرت طلب را به واکنش وا خواهادهیزهای و محرومیت، گروه

کایی، اسالم اسالم امریر انقالب اسالمی را با بیان اسالم ناب، اسالم پابرهنگان،اسالم محرومان و مستضعفان در براب

های انقالب اسالمی ی برنامهگذارهدفدرد، ترسیم فرمود. چنین تلقّی از اسالم و داری و اسالم مرفهان بیسرمایه

ه تنها الگویی برای ملّتهای مسلمان، بلکه الگوی همة محرومان و مستضعفان جهان در کند که نظرفیتی ایجاد می

« وبالعدل تنسیقا للقل»فرماید: برابر استکبار و نظام سرمایه داری غرب شده است. حضرت زهرا )س( می

ستردگی استکبار ای به گ)خطابة فدکیه(. قلب محرومان به الگوی عدالت خواهان متمایل شده است از این رو جبهه

داری در برابر مردم انقالبی و رهبر انقالب گشود. توطئة اسالم هراسی، ایران هراسی و انواع کینه و و نظام سرمایه

ی است گیرد به دلیل هراسهایی که از سوی استکبار و صهیونیست جهانی ضد انقالب اسالمی صورت میدشمنی

 تدوین شده در نظام جمهوری اسالمی دارند. های ضد ستم که از عدالت اسالمی و برنامه

ی، استقامت و پایداری و کوشسختاند، سخت است که باید با راهی که مردم انقالبی ایران در پیش گرفته

 مبارزة خستگی ناپذیر طی شود. 

ها، کار وطئهتاز آغاز انقالب اسالمی تا کنون پیشرفتها و موفقیتهایی که در جامعة ایران به دست آمده با وجود 

های سنگینی همراه بوده است که از سوی استکبار وهم پیمانانش بر مردم ایران تحمیل ها، تحریمها و هزینهشکنی

ها و شده است. بدون تردید نوع ارتباط و اتصالی که بین مردم و والیت فقیه هست، رمز اصلی غلبه بر همه توطئه

هایی از تاریخ انقالب اسالمی تحت که برخی دولتمردان در برهه ها بوده است. هنوز فراموش نشده استفتنه

س از اشغال عراق و اند. ترس از تجاوز پفشارهای استکبار جهانی تا آستانة برافراشتن پرچم سفید تسلیم پیش رفته

نقالب اسالمی ا ای از این قبیل بوده است. در این موارد ایستادگی رهبرتسلیم در برابر فشارها در مسئله انرژی هسته

 ها انجامیده است. های بی دریغ مردم مقاوم ایران به خنثی سازی توطئهو حمایت

 امتحانی بزرگ  .2

هایی بود که در مسیر مبارزه با استکبار، مردم بصیر، وقت شناس، مؤمن و انقالبی ترین مرحلهاز سخت 88فتنة 

ترین حماسة های انقالب اسالمی، بلکه بزرگن حماسهای که نخست یکی از بزرگتریایران پشت سر گذاشتند. فتنه

( را با شعار تقلب هدف 88خرداد 22درصدی مردم ایران در انتخابات  85مردم ساالری و دموکراسی)یعنی حضور 

صل ای و غربی ایجاد شد. اقرار داد و در فضای غبار آلود فتنه انسجامی بین عوامل داخلی فتنه و دشمنان منطقه
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استکباری والیت فقیه و حتی در نهایت، قیام عاشورا )که به عنوان بزرگترین قدرت نرم جمهوری  مترقی و ضد

 اسالمی است( را هدف قرار دادند. 

نشانگر تیز بینی، صبر و مقاومت، کنترل بحران و رهبری و هدایت  88ماهة خرداد تا دی ماه  8بررسی حوادث 

های اصلی نظام جمهوری اسالمی را هدف قرار داده بود؛ آنچنان ایهجامعه تا محو و رفع فتنة خطرناکی بود که پ

وضعیت خطرناک بود که مقام معظّم رهبری، آن را جنگ نرمی نامید که دانشجویان، افسران این میدان، و استادان، 

امی ظتر از جنگیدن در سنگرهای نسخت به مراتبفرماندهان آن هستند. ایستادگی و مبارزه در میدان جنگ نرم 

است؛ زیرا آنجا دشمن رویاروست و براحتی قابل شناسایی است. اما در میدان جنگ نرم، تفکیک دوست از 

آلود بتواند دوست و دشمن شکنی است که در فضای غباردشمن و دشمن شناسی نیازمند بصیرت به عنوان چراغ مه

 را درست ببیند.

فتنه را خوب دیدند و شناختند به قلب آن شلیک کردند. حماسة عظیم نهم دی، تیر خالصی بود که چون مردم، 

 فرماید:سورة رعد که می 17حماسة نهم دی ماه، تفسیری شد از آیة شریف 

اَنزَلَ مِنَ السَّماء ماءً فَسالَتْ أدویهٌ بِقَدَرِها فَاحتَمَلَ السَّیلَ زَبَداً رابیاً و ما یُوقِدون علیه فی النّار »

اع زَبَدٌ مِثلُه کَذلِکَ یَضرِبُ اهللُ الحقّ و الباطِل فَامّا الزَّبد فَیَذهَبَ جُفاءً و امّا ابتِغاءِ حلیهٍ أو مَت

 «. مایَنفَعَ النّاسَ فَیَمکُثَ فی االرضِ کذالِک یَضرِبُ اهللُ األمثالَ 

خدا از آسمان آبی نازل کرده است که در هر رودی به قدر وسعت و ظرفیتش سیل آب »

سیل کفی برآمد چنانکه فلزاتی را نیز که برای تجمل و زینت یا برای جاری شد و بر روی 

کنند، مثل آب کفی برآورد، خدا به مثل این برای حق اثاث و ظروف در آتش ذوب می

شود و اما آن آب و فلز که به خیر و زند که آن کف به زودی نابود میو باطل مثال می

 «. کندل آنها را برای فهم بدین روشنی بیان میمنفعت مردم است در زمین باقی ماند. خدا مث

باران رحمتی بود که همة ظرفیتهای ملّت را همچون  85خرداد  22درصدی مردم در  85حماسة ملی حضور 

رودهایی خروشان مملو ساخت. این توفندگی هشت ماه جریان داشت؛ در طول این هشت ماه آنچه به عنوان کف 

تحلیل رفت تا در نهم دی، با سیل خروشان ملّت ضمن برطرف شدن کف، دریای  ربه مروبر روی آب انباشته شد 

زالل انقالب اسالمی آرام گرفت؛ این حوادث همچون بوتة ذوبی بود که سنگ معدن انقالب را در درون خود 

سالم ا و برابر استکبارهای آن را برطرف ساخت تا انقالب اسالمی بتواند خط خود را در ذوب کرد و ناخالصی
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داری و امریکایی شفاف سازد و ملّتهای تحت ظلم و ستم دوباره امیدوار شوند و به مطالبة حق خویش در سرمایه

 برابر ستمگران و مستبدان دست نشانده استکبار بپردازند. 

 یحماسة نهم دی ماه، نشان داد که همچنان نظام والیی برآمده از انقالب اسالمی، تنها نظامی است که توانای

 ی امریکا و هم پیمانانش را دارد.  هاییزورگوایستادگی در برابر 

 رهبری و مدیریت بحران .3

بحران هایالعالی( در طول مسئولیت خطیر خویش همواره با تشخیص بموقع پدیدهمقام معظّم رهبری )مدظلّه

با  سوی اهدافش داشته است. ویای در پیشبرد نظام به های مناسب رویارویی با آنها نقش ویژهزا و ترسیم راهبرد

است که توانسته  شمّ مدیریتی، شجاعت، سرعت عمل، مهارت کافی و قدرت خطرپذیری تدابیری را اندیشیده

(. با وجود این، جامعة انقالبی با 2۶8، ص1390زا شود )کرامتی، های بحرانگیری عوامل و پدیدهمانع از شکل

 با دو نوع بحران رویارو بوده است: توجه به دشمنان آشتی ناپذیرش همواره

بحرانهایی که عمدة شرایط برای بروز را دارد. تنها غفلت، سوء تدبیر و یا محرّک الف( بحرانهای خفته: 

 تواند آنها را از حالت خفتگی به مرز انفجار برساند. خارجی می

شده ای اجتماعی تبدیل هبحرانهایی که تمام مراحل بروز را طی کرده و به پدیدب( بحرانهای جسته: 

 )همان(. است

هر چند وسیعترین نقش رهبری انقالب در پیشگیری از حوادث و بحرانها بوده و هست به دلیل حساسیت 

بحرانهای جسته، نقش رهبری در مهار این بحرانها و به سالمت گذرانیدن جامعه و نظام از چنین مراحل 

 سازی بیشتر مورد توجه بوده است. سرنوشت

 88رهبری و مدیریت انتخابات 

های مناسب از بزرگترین بحرانهایی بود که با تدبیرهای مقام معظّم رهبری و تعیین راهبرد 88بدون تردید فتنة  

 نظیر مردم در نهم دی پایان یافت. و همراهی بی

ل و توانایی العاده برای غلبه بر مسائهای مناسب، ظرفیت فوق، تبیین صحیح و ترسیم راهبردبه موقعتشخیص 

های مختلف اجتماعی برای پایان دادن به این بحران، سبب شناخت عمیقتر جهان زیاد برای توجیه و هدایت گروه

 از رهبری انقالب شد. 
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های با تیزبینی و دوراندیشی، رهنمود 1378یمة دوم سال مقام معظّم رهبری از ابتدای فعالیتهای انتخاباتی در ن

رانه که هنوز گالزم را برای هدایت جامعه ارائه فرمودند و نسبت به برخی اقدامات مشکوک، سؤال برانگیز و فتنه

ماهیت خود را آشکار نساخته بودند هشدار دادند. پس از برگزاری با تبیین اهداف مختلف انتخابات در اسالم و 

 ساالری دینی و جایگاه ویژه مردم در انتخابات فرمودند: ظام مردمن

 (. 1/1/88انتخابات در کشور، یک حرکت نمایشی نیست)همان، .1

 مردم ساالری، عامل پایداری ملّت ایران است )همان(. .2

چنین  را ی آنهاهاو توطئهشد، پرده از سناریوهای دشمن برداشتند چون زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر می

ز بعد او انتخابات، هنگام انتخابات ز گانة زیر در سه مرحلة قبل ابرمال ساختند که خواهان اجرای سناریوهای سه

 انتخابات هستند. این سناریوها عبارت بود از:

 ( 22/2/88تعطیل شدن انتخابات)همان، .1

 سبک و سرد برگزار شدن انتخابات )همان( .2

 ( 1/1/88)همان،زیر سؤال بردن سالمت انتخابات  .3

ات انتخابر برداری مناسب پس از شکست ددشمنان از مدتهای قبل برای آماده سازی افکار عمومی و بهره

موضوع تقلب و کمیتة صیانت از آرا را مطرح ساختند. مقام معظّم رهبری از همان نخست در برابر این جنگ 

 روانی ایستادند و مردم را هوشیار ساختند و فرمودند:

که دو سه  ها در انتخاباتیبینم بعضیخابات به فضل الهی و حول و قوة الهی انتخابات سالمی است. من میانت»

اند به خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ ماه دیگر انجام خواهد گرفت از حاال شروع کرده

 (. 1/1/88تردید ایجاد نخواهد شد )همان، این چه انصافی است؟..........البته در ذهن مردم عزیز با این حرفها

های رادیوهای بیگانه مبنی بر انتصاب به جای انتخابات، بازی همزمان با برگزاری مناظرات با افشای ترفند

خواهند ملّت در ها یک چیز است و او اینکه میمقصود از همة این تخریب» سیاسی و تقلب قطعی فرمودند: 

مایانی نکند....... وای به حال آن کسانی که نادانسته از روی غفلت همان حرف آنها انتخابات، مشارکت قوی و ن

(؛ ایشان همچنین در پاسخ به شبهات تأکید 14/3/88را تکرار کنند و همان مقصود آنها را در داخل تحقق بخشند)

نیست  حمایت از دولت به معنای حمایت از یک کاندیدا -2رأی رهبری مخفی است.   -1داشتند که 

 (.  1/1/88)همان،
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 در توصیه به نامزدهای انتخاباتی و جریانهای سیاسی فرمودند:

 انتخابات ابزاری برای قدرت طلبی نیست )همان(.  .1

 در فعالیتهای انتخاباتی رفتار و گفتارشان دشمن را به طمع نیندازند )همان(.  .2

 از جادة انصاف خارج نشوند)همان(.  .3

 (.  22/2/88د )همان،اذهان عمومی را تخریب نکنن .4

 (. 14/3/88مندیها به اصطکاک و اغتشاش نینجامد)همان،مواظب باشند عالقه .5

  88 ویژگی فتنه .4

نظیر مردم و فاصلة زیاد نامزدها با رئیس جمهور منتخب پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن مشارکت بی

 مردم، سیل تهاجم رقیبان و دشمنان به سوی نظام سرازیر شد. برخی از این اقدامات به شرح زیر است: 

 طرح دروغ بزرگ تقلب در انتخابات  .1

 درخواست ابطال انتخابات  .2

 ای های زنجیرهو صدور اطالعیهبیانیه نویسی  .3

 ی خیابانی اردو کش  .4

 نا امن سازی، اغتشاش و تخریب اموال عمومی  .5

 حمله به مراکز نظامی و ضرب و شتم و قتل نیروهای انتظامی و امنیتی  .۶

 تالش برای جعل سند و مستند سازی دروغ تقلب  .7

 عدم استفاده از فرصت و ظرفیتهای قانونی برای طرح ادعاها  .8

  کشتار مخالفانمایی و متهم ساختن نظام به بزرگن .9

 اتهام تجاوز به زندانیان   .10

 ی تیصالح یبهای قانونی به متهم کردن نهاد .11

 جعل شهیدان دروغین برای جریان فتنه  .12

 عدم همراهی در مراسم تحلیف و تنفیذ  .13

 اغتشاش و شعارهای انحرافی در مناسبتهای ملّی و مذهبی  .14

 های اسالمی وم شده در دادگاهتالش برای تبرئة مجرمان محک .15

 های اجتماعی ندازی شبکها راه .1۶
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 مقاله نویسی، هجو نویسی، طراحی کاریکاتور و مونتاژ عکس و فیلم  .17

 (. 255، ص2، ج1390شعار نویسی و دیوار نویسی ضد آرمانها و نظام اسالمی)معاونت سیاسی .18

یاسی ای ساین در حالی بود که مقام معظّم رهبری، انتخابات را جشن تاریخی برای دوستان انقالب و زلزله 

 ( و پیامهای زیر را برای این انتخابات بیان فرمودند: 29/3/88برای دشمنان دانستند)مقام معظم رهبری،

 ند. شکسال چنین قدرت بسیج ملّی دارد که نصابهای متعارف جهان را می 30جمهوری اسالمی با گذشت  .1

 حضور عظیم مردم نشانة اعتماد متقابل نظام اسالمی و مردم است.  .2

 (.  12/5/88مردم دارای نشاط و امید هستند)همان، .3

 88رهبری و مدیریت فتنه  .5

 شناخت و تبیین درست آن بود. مقام معظّم رهبری با اعالم اینکه چنینمهمترین گام برای غلبه بر چنین بحرانی 

تند و ای از پیش طراحی شده اعالم داششود تصادفی، و یکباره اتفاق افتاده باشد، آن را برنامهحادثة عظیمی نمی

 فرمودند:

ادفی نبود. همة ده، تصقراوالنش دانسته باشند یا ندانسته باشند، یک جریانی بود طراحی ش این جریان چه پیش»

دهد که این جریان طراحی شده بود؛ حساب شده بود. البته آنهایی که طراحی کرده بودند، یقین ها نشان مینشانه

 (. 4/۶/88)مقام معظم رهبری،« نداشتند که خواهد گرفت

 معرفی فتنه 5-1

 فرمودند:  فتنه دانستند و چنین تعریف شد، رهبر معظّم انقالب آن رابا وجود تعابیر مختلفی که از این حوادث می

خواهند؛ در تابند؛ فضای غبارآلود را میدشمنان ملّت از شفاف بودن فضا ناراحتند؛ فضای شفاف را بر نمی»

توانند به مقاصد خویش نزدیکتر شوند و به حرکت ملّت ایران ضربه بزنند. فضای فضای غبارآلود است که می

فتنه معنایش این است که یک عده بیایند با ظاهر دوست و باطن دشمن صریح بتوانند غبارآلود، همان فتنه است. 

 (. 15، ص 1390)نمایندگی ولی فقیه در سپاه، فتنه، « چهرة خویش را پنهان کنند و وارد میدان بشوند و ضربه بزنند

انّما فرمود:  ه امیرالمؤمنین )ع(با استمداد از بیانات امیرالمؤمنین )ع( ماهیت فتنه را چنین تبیین فرمودند: اینک

فَلَو أنَّ »فرماید:( تا آنجا که می88، صبحی صالح، ص البالغهنهج» بدء الفتن أهواءٌ تُتّبَعُ و احکامٌ تُبتَدِع

بال اگر باطن عریان خالص بیاید، کسانی که دن«: الباطِلَ خَلَصَ مِن مزاج الحَقِّ لَمْ یَخِفَ علی المرتادین
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 و لو أنَّ الحق خَلَص من لَیسِ »فهمند این باطل است.شود؛ میهستند امر بر ایشان مشتبه نمیشناخت حق 

تواند حق هم اگر چنانچه بدون پیرایه بیاید توی میدان، معاند دیگر نمی«. الباطل اِنْقَطَعَت اَلسُنُ المُعانِدین

 «ا ضِغثٌ و من هذا ضِغثٌ فیُمَزجانولکن یؤخَذُ من هذ»فرماید: حق را متهم به حق نبودن کند؛ بعد می

فهنالِكَ » گذارد:کند در کنار هم میگیرد، اینها را با هم مخلوط میگر یک تکه حق و یک تکه باطل را میفتنه

نه این آن وقت کسانی که دنبال حق هستند، آنها هم برایشان حق مشتبه است. فت« یَستَولی الشیطانٌ عَلَی اَولیائِه

(. فتنه یعنی کسانی شعارهای حق را با محتوای صد درصد باطل مطرح کنند.  29/10/88رهبری، است)مقام معظم

 (. 8/10/89بیاورند برای فریب مردم........ هدف از ایجاد فتنه، گمراه کردن مردم است)همان،

 

 

 طراحان فتنه  5-2

استکبار جهانی که در موارد مشابه توانسته بود با طرح شعارهای دموکراسی و سوء استفاده از فضای رقابتی 

انتخابات، منتخبان مردم را کنار زند و مهرة خویش را بر آنان تحمیل کند، اینجا تیرش به سنگ خورد؛ زیرا با 

 گر بصیر و دانشمندی همچون رهبر معظّمتحلیلو  البالغهنهجوجود فرهنگ غنی اسالم و مصادر هدایتگر قرآن و 

 های شیطنت آمیز به ظاهر دموکرات غرب باقی نخواهد ماند. انقالب، جایی برای تحقق ترفند

خل اند. کسانی نیز از داگری مشغول بودهدشمنان انقالب اسالمی از آغازین روزهای پیروزی آن دائماً به فتنه

ن این فتنه اند. اما اکنو، چشم بصیرتشان کور شده است، آتش بیار معرکه شدهکشور که به دلیل حبّ دنیا و جاه

ماهیتی دیگر دارد و رهبر معظّم انقالب از آن با عنوان جنگ نرم تعبیر کردند و در مالقات با جمعی از شعرا 

تا  هدم بکندکند منآید؛ مراکز مرزی را سعی میدر جنگ نظامی، دشمن به سراغ سنگرهای مرزی می»فرمودند: 

شود در دنیا، دشمن به سراغ بتواند در مرز نفوذ کند. در جنگ روانی و آنچه امروز به او جنگ نرم گفته می

آید که آنها را منهدم بکند و نقاط قوّت را در تبلیغات خود به نقاط ضعف تبدیل کند؛ سنگرهای معنوی می

 (.  14/۶/88فرصتهای یک نظام را به تهدید تبدیل کند)همان،

ی کنند به دلیل امدادهای الهبا وجود ابزار و امکانات فراوانی که در اختیار دشمن است و تالش زیادی که می

و غیبی نخواهد توانست به اهداف خود در نظام جمهوری اسالمی دست پیدا کند اما به تعبیر مقام معظّم رهبری: 
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 «تدبیر الزم را به کار نبریم، کمک الهی به سراغ ما نخواهد آمداگر هوشیارانه، آگاهانه در میدان نباشیم، »......... 

 )همان(. 

 ماهیت فتنه   5-3

پس از پیروزی ما در جنگ تحمیلی همواره اولویت نخست استکبار جهانی در رویارویی با نظام جمهوری 

جاد دودلی و راکنی، ایاسالمی جنگ نرم بوده است؛ جنگی که با ابزارهای فرهنگی به وسیله نفوذ، دروغ، شایعه پ

 (.  4/9/88افتد)مقام معظّم رهبری، بدبینی بین مردم اتفاق می

 

 ابعاد و ویژگی جنگ نرم 

 این جنگ دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی امنیتی با ویژگیهای زیر است: 

 کند. استفاده میها و روشهای نرم افزارانه ای غیر خشونت آمیز است و از شیوهمبارزه .1

 جنگی جامعه محور است و مردم در آن نقش اساسی دارند.  .2

قش های اجتماعی در آن نهای سازماندهی گروهجنگی سیاسی است و بیشتر قواعد بازی سیاسی و برنامه .3

 دارند.

 ی فرهنگی نظامی سیاسی مستقر و مشروعیت زداییهارساختیزتالش اساسی بر ایجاد تردید در مبانی و  .4

 از آن است.

 تغییرات جنگ نرم، ماهیتی، آرام، ذهنی و تدریجی است. .5

 رویارویی با جنگ نرم بسیار پیچیده و ظریف است. .۶

 جنگ نرم بسیار دشوار است.ر گیری دمحاسبه و اندازه .7

 (.31، ص1390رود)امیری، ها از سوی نیروی مهاجم نشانه میدر جنگ نرم عواطف، احساسات و اندیشه  .8

 عوامل اصلی مقابله با جنگ نرم  5-4

رو  شود.از اینبه تناسب ماهیت جنگ نرم، عوامل رویارویی با آن با عوامل فعال در جنگ سخت متفاوت می

 فرمایند:ها دانستند و میانقالب، فرماندهان این میدان نبرد را استادان دانشگاهر رهب
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ینید؛ دشمن را درست شناسایی بکنید؛ هدفهای دشمن را ای هستید که باید مسائل کالن را ببشما فرمانده»

های دشمن آن چنانکه خود او نداند سر بکشید و بر اساس او طراحی کالن بکنید کشف بکنید؛ احیاناً به قرارگاه

کنند) قدر والیت، های مختلف فرماندهان باال این نقشها را ایفا میو در این طراحی کالن، حرکت کنید. در رتبه

 (. 70، ص1390

نومیدی به آینده بدترین بالیی است که ممکن است بر سر نسل جوان بیاید. از این رو کار اساسی این است 

 (. 71که اساتید، محیط را برای دانشجو، محیط نشاط، محیط امید و محیط حرکت به جلو قرار دهند)همان، ص 

تماعی، های سیاسی، اجزاد اندیشی فضا را برای بحثهای آبا میدان اظهار نظر به دانشجو دادن و با ایجاد کرسی

ها شده و از کشیده شدن مباحث به سطح جامعه و فکری و مذهبی فراهم ساختن سبب ایجاد محیط سالم بحث

 (. 8/۶/88شود)مقام معظّم رهبری، ایجاد ضایعات پیشگیری می

و دانشگاه بتوانند کشور را از  جنگ نرم دشمن همواره از سوی دشمن محتمل است مگر اینکه دانشجویان

ای برسانند که امکان آسیب پذیریش به صفر برسد. آن وقت دشمن کنار لحاظ علمی، اقتصادی و امنیتی به نقطه

ا مرتب هها تمام خواهد شد. علم یک رکن بلند مدت کشور و ملّت ایران بوده از این رو دانشگاهکشیده و توطئه

 (.۶4اند)قدر والیت، ص مسائل علم و تحقیق و نوآوری و جنبش نرم افزاری بودهمخاطب رهبر معظّم انقالب در 

های گوناگون جنگ نرم پنجه در پنجة دشمن انداخته و با آنان تواند در عرصهدر مجموع آن قشری که می

 مقابله کند، جوانان دانشجو هستند که عنوان افسران جنگ نرم را رهبر انقالب به آنان دادند. 

...امروز جمهوری اسالمی و نظام اسالمی با یک جنگ عظیم مواجه است........ در جنگ نرم چه کسانی »...

 «باید به میدان بیایند؟ قدر مسلم نخبگان فکری؛ یعنی شما )دانشجویان( افسران جوان جبهة مقابله با جنگ نرمید

 (.  4/۶/88)مقام معظّم رهبری، 

وار به و امید نیبخوشای بسیج کند، داری در چنین مواجهها برای میدانتواند قدرتهای دانشجویان رآنچه می

 آینده بودن و پرهیز از تندی و افراط و تفریط است )همان (.

 بصیرت الزمه رویارویی با فتنه 5-5

های بلند پیشینه و سابقة دشمن نشان داده است که او همواره برای رویارویی با اسالم و انقالب اسالمی برنامه

یی که با بصیرت یافتن ارتباط دارد. بصیرت هایزیربرنامهکارها و  مدت دارد. پس باید دانشجویان بروند سراغ
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اش سرگردانی، حیرت و گرفتار حرکت شود، نتیجهنما نماست. در یک بیابان اگر بدون قطبنور افکن و قطب

 مشکالت و سختیهای فراوان شدن است بویژه که دشمن در پیش رو باشد. بصیرت در دو سطح مورد توجه است: 

ی دنیا و جاه و تقوی از گرفتار تیبر معنویک سطح بنیادی و آن اینکه انسان با اعتقاد به خدا، اخالص و تکیه 

بینی و فهیم اساسی و مفاهیم توحیدی، و مقام رهایی یابد تا حقایق را آن گونه که هست ببیند. انسان با انتخاب جهان

دار و هدفدار من مند و قانوای نظامکند؛ زیرا نظام هستی مجموعهنگاه توحیدی به جهان طبیعت، بصیرتی پیدا می

که جزئی از این کل هستیم، پیدایشمان و زندگیمان هدفدار است. با جستجوی این هدف و تالش است. پس ما نیز 

ت مقابل شود. این نگاه درسبرای دستیابی به آن زندگی سراسر جهاد و کوشش، و مطمئناً هدف قابل دستیابی می

 (. 88شود)قدر والیت، صمعنا مینگاه مادی است. در این نگاه همه چیز بی

گذرد دیگر از نوعی بصیرتی است که انسان باید در حوادث پیدا کند. تفکر در آنچه در اطراف انسان میبصیرت 

خدا «: بِررَحِمَ اهللُ اِمرءً تَفَکَّرَ فاعْتَ»فرماید: و سنجیدن درست و بینش صحیح پیدا کردن؛ امیرالمؤمنین )ع( می

فرماید: می پس با سنجش به بصیرت برسد و« ر فأبْصَرَ فأعتَبَ»رحمت کند کسی را که با تدبیر مسائل را بسنجد. 

بندد؛ بصیر آن کسی است که بشنود؛ گوش خود را به صداها ن«: ا البَصَرَ مِنْ سَمع فَتَفَکَّر و نَظَر فَأبصِرٰ  فِانّم»

دشواری راه  . بصیرتکند دایپگاه چشم را بر حقایق واضح نبندد؛ درست ببیند تا بصیرت وقتی شنید بیندیشد؛ آن

الح ملّی های قانونی، مصهای قانونی باز است، کسی با اجتناب از راهشود با اینکه راهنیست. در جایی که دیده می

شود که اسیر دامهای اندازد، معلوم است که او محکوم است. آنجا چشم بصیرت انسان کور میرا به خطر می

 یبی گوناگون بشود. البته گاهی نیز ممکن است هایداورشیپها، هوای نفس و ها، دشمنیگوناگون دوستی

 ی نتیجة غفلت و عدم تدبر باشد. رتیبص

شود؛ زیرا عالوه بر ادراک حقایق، عزم و اراده الزم است و اینکه با وجود بصیرت گاهی هنوز کار تمام نمی

؛ اینکه انسان موضع گیری عاجز نباشد. از دیگر آفات بصیرت، لجاجت استانسان در مواقع ضروری از تصمیم

عَنَ لَ»رمود: اند که فغلطی گرفته باشد و نخواهد از آن برگردد. چنین افرادی از لسان معصوم مورد لعن قرار گرفته

 (. 4/8/89)مقام معظّم رهبری «  اهللُ اللِّجاج

ار دارند در اختیموتور محرکه حرکتهای اجتماعی، دانشجویان هستند. هرگاه آنان با ابزار و امکانات علمی که 

و ایجاد فضای مناسب آزاد اندیشی که ویژگی فضای دانشگاهی است، بتوانند از یک سو قدرت شناخت دوست 

بینی توحیدی و پاکی و طهارت درون به مسائل و دشمن و راه انقالب را تشخیص دهند و از سوی دیگر با جهان
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کنند، قطعاً دشمن شکست خواهد خورد. در جامعة  بنگرند و عزم بر ایستادگی در برابر جنگ نرم دشمن پیدا

والیی ایران اسالمی پیوستگی ارگانیک و ساختاری کارامدی بین رأس هرم جامعه سطح میانی و قاعدة آن وجود 

دارد. هنگامی که مراجع عظام شیعه، علمای مورد توجه مردم و نخبگان، با بصیرت و بموقع در مسیر والیت قرار 

های دشمن ئهشود و توطید گفته شود، رسا و بلیغ اعالم کنند، وحدت و یکپارچگی الزم ایجاد میگیرند و آنچه با

 کند. مقام معظّم رهبری فرمودند: حالت آب در هاون کوبیدن پیدا می

کنند؛ با وقتی در داخل محیط فتنه، کسانی با زبانشان صریحاً اسالم و شعارهای جمهوری اسالمی را نفی می»

برند، وقتی این پدیده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص م جمهوریت و یک انتخابات را زیر سؤال میعملشان ه

این است که مرزشان را مشخص کنند؛ موضعشان را مشخص کنند؛ دو پهلو حرف زدن کمک کردن به غبار 

ی کمک دشمن لودگسازی نیست،... غبار آآلودگی فضاست. این کمک به رفع فتنه نیست؛ این کمک به شفاف

غبار ه ی بو کسکند است. این خودش شد یک شاخص، این یک شاخص است: کسی به شفاف سازی کمک می

 (. 29/10/88مقام معظم رهبری،«)کند. همه این را در نظر بگیرند. این را معیار قرار بدهندی کمک میآلودگ

 خواص و فتنه 5-6

ند؛ در مواقع خطر با تمسک به امام و مقتدای خویش نخبگان و امردم در انقالب اسالمی همواره پیشتاز بوده

اند. خواص را پشت سر گذاشته، و با اخالص و ایثار از اصول انقالب و خود انقالب در برابر دشمن دفاع کرده

 دی باقی بود که مقام معظّم رهبری فرمودند:  9هنوز پنج ماه تا خلق شدن حماسة عظیم 

به هدایت الهی به دستگیری الهی، مردم مؤمنی هستند. هم آگاهند، هم مؤمنند، هم  مردم ما به توفیق الهی»

اند، پا به رکاب در هر جایی که الزم باشد. ماها باید خودمان را اصالح کنیم. نخبگان و خواص حاضر در صحنه

ه یک طاب بسیاسی بایستی مراقب کار خودشان حرف زدن خودشان باشند. این خطاب به همة نخبگان است. خ

طرف خاصی، جناح خاصی نیست. همه باید مراقب باشند. همه بدانند این ملّت، یک ملّت یکپارچه است، 

احساسات این طرف را علیه آن طرف تحریک کنند آن یکی بیاید احساسات این طرف احساسات این طرف را 

 (. 7/4/88)همان،« برندعلیه آن طرف تحریک کند. اینها راه به جایی نمی

های فهم (. یکی از راه2۶/7/88گاهی سکوت کردن و حرف نزدن کمک به فتنه است )مقام معظّم رهبری 

 (. 5/5/88خواص تبیین این است که بدون تعلقات جناحی و گروهی و تعصب، حقایق را روشن کنند)همان،
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شدار و تذکر از سوی نیز به هالبته همواره نخبه بودن به معنای بصیر بودن و پیشتاز بودن نیست؛ چه بسا نخبگان 

 مردم نیاز داشته باشند. 

 مردم و خنثی سازی فتنه 5-7

ها میلیون دالر سعی در مشوب و در وضعیتی که دشمنان انقالب با بسیج همه امکانات و هزینه کردن صد

یأس و نومیدی ماه، متزلزل کردن نظام داشتند، مردم با خلق حماسة عظیم نهم دیو محیط ملی  داشتننگهملتهب 

را بر جبهة استکبار و عناصر فریب خوردة داخلی مستولی ساختند. این حرکت ملی هنگامی صورت پذیرفت که 

شاهد توهین به عکس امام خمینی )ره( و مراسم سوگواری امام حسین)ع( بودند. عشق ایمان مردم به این دو ذات 

 . ها را زدودع را از سر راه انقالب کنار زد و ناخالصیقدسی هیجان و شوری ایجاد کرد که همچون سیلی همة موان

مردم با حرکتی برخاسته از بصیرت، دشمن شناسی، وقت شناسی و حضور در عرصة مجاهدانة روز نهم دی را 

اهلل انقالب اسالمی ممتاز ساختند و این روز را در تاریخ ماندگار ساختند. روزی که به تعبیر مقام معظّم از دیگر ایام

شود. روح والیت، روح حسین رهبری هر چه در اطرافش نظر شود جز دست قدرت خدای متعال چیزی دیده نمی

 (. 19/10/88بن علی)ع( خالق چنین شگفتی و عظمتی شد)همان،

مردم حجت را بر همه تمام کردند و نشان دادند که همچنان با حضور یکپارچة خود در صحنه، ضامن امنیت 

الب اند. رهبر معظّم انقهای نظام آماده ساختهه هستند و زمینه را برای خدمت و پیشبرد برنامهو آرامش محیط جامع

 فرمودند: 

کنند. بینند مردم در چه جهتی دارند حرکت میبینند، میمسئوالن کشور بحمداهلل چشمشان هم باز است، می»

جت را بر همه تمام کرد. مسئوالن قوّة ماه ححجت بر همه تمام شده است. حرکت عظیم روز چهارشنبه نهم دی

اند و چه دانند که مردم در صحنههای گوناگون همه میمجریه، مسئوالن قوّة مقننه، مسئوالن قوّة قضائیه، دستگاه

ها باید وظایفشان را انجام بدهند. هم وظایفشان در مقابل آدم ممتد و اغتشاشگر و ضد انقالب خواهند. دستگاهمی

 شان در زمینة اداره کشور)همان(. و اینها هم وظیفهو ضد امنیت 

برند، رأی مردم، حق مردم و دفاع از مردم بود. آنچه دشمنان انقالب و مدعیان درونی به عنوان ضربه به کار می

پروراند در اختیار انقالب نشان داد این بزرگترین سالح که دشمن خیال آن را در سر می 88بهمن  22نهم دی و 

 است. 
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عقلی، بعضی از روی عناد و دشمنی علیه نظام یک عده هم در داخل، بعضی از روی غفلت، بعضی از روی بی»

 22جمهوری اسالمی، علیه این حرکت کلی نظام حرف زدند، هی گفتند مردم، مردم، مردم! خوب این مردم. 

هایی که به آنان القا شد خیال وهّمگویند غرّه شدند و تخواهند. چه میبهمن نشان داد که مردم کجایند. چه می

بهمن  22کردند یا خودشان را به نادانی زدند که مردم از انقالب دست شستند. مردم از امام دست شستند. روز 

نان ای به آآگاهی و بصیرت مردم، همّت مردم، ایمان مردم و توفیق الهی که شامل حال مردم شد، پاسخ کوبنده

 (. 28/11/88)مقام معظم رهبری،« داد

 دی 9پیامدهای حماسه  -5-8

حمایتی از آن به عمل آورد تا حتی مشخصاً از افراد با اسم  همه گونهچالش بزرگی بود که دشمن  88فتنة  

حمایت کردند. از این سو نیز ملّت ایران همان گونه که هشت سال دفاع مقدس با ابتکار، شجاعت و فداکاری در 

صحنه حاضر شد در این جنگ نرم هم هشت ماه با مهارت در برابر مستکبران ایستادگی کرد؛ آن چنانکه هر تحلیل

سازد. آنچه دلها را به هم نزدیک کرد و مردم را صفی رو میدستی را در تحلیل جزئیات آن با تحیّر روبهگر چیره

واحد در فضای مبهم و غبارآلود، با بصیرت به سوی اهداف رهنمون ساخت، دست قدرت الهی بود )مقام معظّم 

اظهار کرد : جریان فتنه مبتنی بر موج  88بهمن  22(. عباس عبدی از طراحان اصلی فتنه در روز 8/10/89رهبری، 

 (.   27/11/88احساس بود و چون نتوانست بر مبنای عقالنیت عمل کند، دچار استبداد شد)روزنامه کیهان، 

یک زنگ خطری است که باید به عنوان عالمت بیدار باش همواره در گوش آحاد ملّت ایران  88البته فتنة 

ز حضور چهل میلیونی و به آرامش و بدون کوچکترین حادثة امنیتی یک جنگ نرم نواخته شود. دشمنانی که ا

گاه و در هیچ دهد که هیچتمام عیار به راه انداخت که ستونهای جامعة اسالمی را به لرزش درآورد، نشان می

 (. 25/۶/89ای حتی در اوج پیروزی نباید از دشمن غفلت کرد)مقام معظّم رهبری لحظه

عبور کرد، فقط معنایش این نیست که  88درتمند ایران از یک امتحان و محنت عظیمی در سال چون ملّت ق

و باالتر از آن این است که حماسة نهم دی وضعیت جدیدی آفرید؛ توانایی  ترمهمملّت ایران قدرتمند است بلکه 

ان و شیطان صفتان حیات مضاعفی به وجود آورد. ملّت ایران با غلبه بر هوای خود و مغلوب کردن هوا پرست

جدیدی برای انقالب اسالمی ایجاد کرد که یک تعالی و ترقی جدید برای انقالب اسالمی است. بنی صدر ضمن 

اکنون  اگر آیت اهلل خمینی )ره( هم»فقیه در شکستن آن چنین بیان کرد: تحلیل شکست فتنه و مدیریت والیت
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انشجو، )شبکه خبر د« گفتسطة مدیریت مقتدرانة ایشان تبریک میای به وازنده بود، هزار بار به آقای خامنه

15/1/89 .) 

پیما کند؛ همچنان که هواسنت الهی این است که چون ملّت مسلمان با فساد، خون ریزی مقابله کرد، ترقی می

ب اسالمی نیز پس گیرد. انقالخیزد؛ هر چه بیشتر غلبه پیدا کند بیشتر اوج میبا غلبه بر مقاومت هوا از زمین برمی

، ص 1390به برکت حماسة عظیم نهم دی از زمین برخاسته اوج گرفت و آسمانی شد)حائری،  88از غلبه بر فتنة 

1۶ .) 

 نتیجه گیری

حکومت والیی به عنوان الگویی از با معناترین و عمیقترین روابط بین مردم و حکومت برخوردار است. این 

ناپذیر نشانگر کارامدی ت و فشارها ضمن ایستادگی در برابر دشمن آشتیحکومت توانسته است با وجود مشکال

خسارتی را به منافع ملّی وارد آورد، مدیریت موفق مقام معظّم رهبری و  88حکومت دینی باشد. هر چند فتنة 

هوشیاری و پیروی مردم از آن حضرت سبب آفرینش نهم دی و خنثی سازی آن شد. این موضوع نشان داد که 

 وصیة امام )ره( که فرمودند: ت

بصیر و  به عنوان شاخصی محوری سرلوحة ملّت« پشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد »

زمان شناس ایران است. مردم مؤمن و معتقد به مکتب امام حسین)ع( و اصل والیت فقیه حتی در زمانی که بسیاری 

عال شدند، توانستند با درک درست حقایق عزم و اراده و اقدام بموقع انقالب از نخبگان و خواص دچار لغزش یا انف

های و نظام جمهوری اسالمی را از تهدیدات جدی و عرصة جنگ نرم دشمن به سالمت عبور دهند. وقتی پرده

ه دنبال ب های زیرکانهگران افتاد و مشخص شد که آنان با فشارهای همه جانبه و ترفنددروغ تقلّب از چهرة فتنه

جایگزین ساختن حکومت سکوالر هستند، مردم با واکنش خردکننده به آنان فهماندند که حکومت والیی تحقق 

اسالم ناب محمدی، یعنی اسالم محرومان و مستضعفان و اسالم پابرهنگان را در دستور کار خویش دارد. از این 

در حکومت اسالمی هیچ گونه مرزی بین  نوع حکومت است. پس نیترمطلوبرو کارامدترین و بهترین و 

ی توانمند براو جمهوریت و اسالمیت وجود ندارد؛ یعنی حکومتی است که مورد خواست اکثریت قاطع مردم 

هم نای تمام عیار از جنگ نرم بین مردم ایران و نظام استکباری بود. صحنه 88های آنان است. فتنة تحقق خواسته

هماورد صحنة نرم با استکبار جهانی بود؛ هماوردی که ضمن نومید ساختن استکبار ی تجربة موفق این ملّت در د

یان آور داشت. این جریی حیرتهاعبرتو تضمین تداوم انقالب و نشان دادن قدرت نرم بالمنازع حکومت والیی، 
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هوری م جمگاه بیکار ننشسته و همواره مترصّد فرصت است؛ حتی همان جایی که نظانشان داد که دشمن هیچ

درصدی را به دست آورده بود،  85نظیر نظیر در صحنة انتخابات بوده و نصاب بیاسالمی در اوج پیروزی بی

 هارصتفپی به اجرا گذاشت و سعی کرد نقاط قوت را به ضعف و  در یپدشمن سناریوهایی از پیش تعیین شده را 

این  ای از دشمن غافل نشوند.ردم ایران باشد و لحظهرا به تهدید تبدیل کند. عبرتی که باید همواره جلو چشم م

هماورد نشان داد که نوع رویارویی با دشمنان انقالب اسالمی از جنس مقابله با جنگ نرم است که در این میدان 

ها و نخبگان علمی ـ فرهنگی هستند و افسران این میدان، که مدیریت میدانی فرماندهان جنگ استادان دانشگاه

عهده دارند، جوانان و دانشجویان هستند. همان گونه که عمدتاً رهبری انقالب با تدبیر درست خود ر بجنگ را 

باید با آمادگی کامل امکان ایجاد جنگ نرم را از  نخست زیندهد، لشکر نرم اجازة بروز به بحرانهای خفته را نمی

قع بتواند با اقدام بموو فراست، بصیرت آشکار پیدا کرد با و دشمن سلب کند. اگر چنانچه بحران شکل جسته 

 کمترین هزینه تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کند.
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 1388ریشه ها، پیامدها و چگونگی شکل گیری حماسه نهم دی  .7

 دکتر علی محمد نائینی

 دی 9حماسه رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت 

 چکیده

پس از پیروزی انقالب اسالمی، زمینه مشارکت مردم در عرصه های گوناگون به ویژه در عرصه سیاسی و اداره 

جامعه فراهم شــد. تاکنون انتخابات یکی از شــرایط و ابزار تحقق مردم ســاالری دینی و از مولفه های مشــارکت 

الفاصله پس بمتاسفانه اسی، مشارکت انتخاباتی است. سیاسی بوده است. به طوری که محور اصلی مشارکت سی

، برخی از کاندیداها و احزاب ســیاســی شــکســت خورده در رقابت های 1388خرداد 22از اعالم نتایج انتخابات 

انتخاباتی، که بازیچه اقدام طراحی شده دشمن بودند، با اعتراض به نتیجه انتخابات برخی ازشهرهای ایران به ویژه 

نشــان داد که غرب کار گســترده ای از  88فتنه را دســتخوش وقوع نا آرامی ها و اعتراضــات کردند. شــهرتهران 

ات در این فتنه دشمن از همه تجربی بگان کشور انجام داده است.مدت ها قبل برای شکار فرصت ها و برخی از نخ

ــرمایه های خود بهره گرفت.  ملت ایران پس از روشــن شــدن تقابل آشــکار این جریان با اســالم، نظام و رهبری ، با و س

ــه تاریخی و ماندگار نهم دی درک درســت از یک نیاز تصــمیم گرفت.  یکی از قله های  "را به عنوان  1388حماس

انقالب  ریخرا در تا "حرکتی متکی بر ایمان و اراده الهی "و "حرکت برخاســته از بصــیرت "، "فراموش نشــدنی

  اسالمی ماندگار نمود.

سه  شت.  حما سی دا سا سازی ابعاد آن در جامعه نقش ا شکار  سالمی در مهار فتنه و آ دی این 9نظام جمهوری ا

باور را ایجاد کرد که تفکر انقالب اسالمی و مدیرت نظام جمهوری اسالمی ظرفیت الزم را برای مقابله با چالش 

پیوند ضــد انقالب، احزاب و  1388آســیب های داخلی خود را ترمیم نماید. درفتنه های پیچیده دارد و می تواند 

گروهای سیاسی و برخی از نخبگان کشور با دولت های غربی در یک جبهه واحد نمایان شد. چهره همه عناصر 

گردید؛  شدر این نوشــتار تال و حلقه های انحرافی که در جریان فتنه موثر و نقش آفرین بودند، آشــکار گردید.

و آثار و پیامدهای آن حرکت بارز و ماندگار  1388ریشـــه ها، زمینه ها و عوامل شـــکل گیری حماســـه نهم دی 

 تاریخی تبیین گردد.

 واژگان کلیدی: فتنه، جنگ نرم، حماسه نهم دی



 
 

100 

 مقدمه -1

 اسالمی گفتمان و الگوی نوینی را پدید آورده است که بعد نرمانقالب بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که؛ 

ست.  سایر ابعاد ترجیح یافته ا صائص فرهنگی، هویتاین آن بر  شی مبتنی بر خ سبب احیای نظام ارز  واقعیت به 

نوینی را در مردم ایران شکل داده است که متمایز از هویت سایر ملل مسلمان است. نظام سلطه برای رسوخ در 

باید ابعادی را آماج قرار داد که جمهوری  هویت ـــله بین ملت و نظام ایران،  فرهنگی مردم ایران و ایجاد فاص

ـــالمی ایران از آن به عنوان رمز ماندگاری و افزایش قدرت نفوذ خویش بهره می گیرد. ابعادی مانند: هویت اس

ـــی حکومت، اعتماد عمومی، روحیه ملی، حمایت ـــیاس های مردمی، کارآمدی و  فرهنگی، جذابیت الگوی س

شاخص ساس فراگیر امنیت پایدار اجتماعی. این  سی و اح سیا ت نرم تواند برخی از ابعاد قدرها میمقبولیت نظام 

 جمهوری اسالمی باشد که مورد هدف دشمنان نظام قرار گرفته است.

ی ریکا تمامی اشکال براندازهای غربی به ویژه آمدهد که دولتتاریخ انقالب اسالمی از آغاز تاکنون گواهی می

سخت از جمله شورش، کودتا و جنگ نظامی را در دهه اول تجربه کردند. لیکن ایستادگی و مقاومت ملت ایران 

 های مستکبر را به این واقعیت رساند که استفاده از گزینهاهلل علیه قدرتتحت رهبری حضرت امام خمینی رضوان

شتر تواند در برابر ایسخت و نظامی نمی شد، بلکه برعکس؛ موجبات تقویت بی مان و اعتقاد ملت ایران کارآمد با

شتر ملت ایران را فراهم می ستگی هر چه بی سبروحیه ملی و همب شتر مردم ایران ن ت به آورد. و بر بدبینی و کینه بی

ـــخت بغرب و دولت های غربی می ـــت خود در راهبرد مقابلة س ـــکس ـــد که به ناچار بر ش م ا نظاافزاید. چنین ش

قالب بهره با رویکرد جدید و در  ـــالمی اعتراف کردند. پس از آن، آنان  های نرم گیری از روشجمهوری اس

ـــرت امام خامنهاهداف خود را پیگیری کردند. امری که رهبری معظم انقالب  از همان  -دامت برکاته -ایحض

شبیخون فرهنگی و اخیآغاز دهه هفتاد با ادبیات و تعابیر مختلف نظیر تهاجم فرهنگی، ن را جنگ اتوی فرهنگی و 

اندیشی در برابر آن فراخواندند. شواهد زیادی وجود دارد نرم خطر آن را گوشزد کرده، مسئولین نظام را به چاره

 سازد.که آشکار می

سی، انتخابات  سیا سیاری از تحلیل گران  شگفت انگ 88خرداد  22به باور ب ست جمهوری ایران، انتخاباتی  یز، ریا

درصــد از ایرانیان با رفتن به پای صــندوق های رای در  85کم نظیر و پر اهمیت بود. چه، درآن انتخابات حدود 

بودن نظام « مقبول و مردمی » ، دگرباره 58فروردین سال  12آغاز چهارمین دهه انقالب خویش، همانند انتخابات 

شتند.  سالمی ایران را به نمایش گذا خرداد به ویژه از آنرو بود که  22بودن انتخابات « زشگفت انگی» جمهوری ا

شر و مذهب و گروه وقوم  شور، اعم از هر ق سالمی اغلب ایرانیان داخل و خارج ک سه دهه پس از وقوع انقالب ا
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سالمی و از برگزاری اولین همه  صله زمانی از وقوع انقالب ا شت زمان و فزونی فا شان دادند که گذ سته ای، ن ود

ر سی سال پیش، نه تنها آنها را از شرکت در کنش های سیاسی و انتخاباتی خسته ننموده است ،بلکه پرسی نظام د

 تمایل و رغبت آنان را برای انجام چنین کنش هایی مضاعف ساخته است.

بســیاری از مراکز تصــمیم ســاز غربی درآغاز دهه چهارم انقالب اســالمی و همزمان با انتخابات دهم ریاســت 

 کرد. نباید دخالت ایران درامور داخلیو  پذیرفت باید را ایران هسته ایمی، بر این باور بودند که؛ جمهوری اسال

موفقیت تاثیرگذار نظام جمهوری اســالمی ایران در منطقه خاورمیانه  -موقعیت ممتاز ایران درفن آوری هســته ای

سال  سته ای در  ست برتر ایران در مذاکرات ه ست.، نمونه هایی از 1388و د ضور ملت ایران در  آن ا سه ح حما

می توانست، به عنوان یک فرصت طالیی تیر خالصی به پروژه های مختلف مقابله غرب با ایران 1388خرداد  22

 باشد. 

نه  ـــفا به ویژه آمریکا همچنانکه اخیرا خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا)آذر متاس با طرحریزی قبلی غربی ها 

اعتراف کردند، که از قبل برای تاثیر گذاری بر انتخابات ایران برنامه  BBCتلویزیونی ( در گفتگو با شـــبکه 1390

خرداد، برخی از کاندیداها و احزاب سیاسی شکست خورده  22بالفاصله پس از اعالم نتایج انتخابات داشته اند. 

شده دشمن بودند، در یک سفانه بازیچه اقدام طراحی  های  جبهه واحد با قدرت در رقابت های انتخاباتی، که متا

غربی و ضد انقالب، با اعتراض به نتیجه انتخابات برخی ازشهرهای ایران به ویژه شهرتهران را دستخوش وقوع نا 

آرامی ها و اعتراضــات کردند. گســتردگی جنگ نرم  طراحی شــده علیه نظام جمهوری اســالمی، دســتگاه ها و 

سئول و نیروهای امنیتی و انتظامی  سه بی نظیر انتخابات نهادهای م سفانه آن حما درگیر حوادث تلخی کرد که متا

 که به تعبیر مقام معظم رهبری در دنیا زلزله ایجاد کرده بود، به کام مردم ایران تلخ گردید. 

، امیدهایی برای غرب ایجاد شــد و آنها احســاس کردند یک پایگاه مردمی 1388خرداد  22در جریان انتخابات 

میلیونی در داخل جامعه پیدا کرده اند. در موضــوع ایجاد شــکاف میان نخبگان و رهبری و خدشــه دار کردن  14

امکانات رســانه ای و اســتفاده از هنر وحدت ملی نیز احســاس امید کردند. غرب و آمریکایی ها از به کار گرفتن 

ـــار قرار دادن ایران هیچگونه دریغ نکردند. تالش فراوانی درایجاد اجماع بین  ـــی عمومی برای تحت فش دیپلماس

 المللی علیه جمهوری اسالمی و کاهش مشروعیت داخلی و خارجی نظام همزمان با انتخابات انجام دادند. 

ـــت  برخی تحلیل گران غربی پا را از آن فراتر نهاده و کنش های اعتراض آمیز چند ماه پس از انتخابات ریاس

جمهوری اسالمی در سه دهه گذشته، ارزیابی نموده اند. این تحلیل « بزرگترین چالش داخلی » جمهوری دهم را 
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اعتراضات گسترده پس از برگزاری انتخابات، مشروعیت سیاسی جمهوری اسالمی را » گران مدعی شده اند که 

ست  ساخته ا  صرفنظر از ادعای«. در دنیا و مقبولیت آن را در نزد افکار عمومی داخلی، با چالش جدی رو به رو 

تاثیر  مات طرح ریزی شـــده غرب برای  قدا نادیده گرفت که ا اینگونه تحلیل گران، این واقعیت را نمی توان 

ر برخی از نخبگان ســـیاســـی بعد از گذاری بر انتخابات دهم ریاســـت جمهوری، کنش های اعتراض آمیز و رفتا

سالمی و نهادهای آن تحمیل  22انتخابات  سی، اجتماعی و معنوی زیادی را بر جمهوری ا سیا خرداد، هزینه های 

ـــمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری ـــع و تدابیرهوش ـــرت امام خامنه کرد. که بحمداهلل  با مواض دامت  -ایحض

ضور به لحظه  -برکاته صیرت و ح سه ماندگار و تاریخی  و ب شور فتنه   1388دی  9مردم ایران، حما سر ک سرا در 

را خنثی نمود. ملت ایران پس از روشــن شــدن تقابل آشــکار این جریان با نظام، با درک درســت از یک نیاز، با 

شورای  ضاحت بار عا سری با هدف مقابله با جریان فتنه پس از حادثه ف سرا شورایی و   1388تظاهراتی فراگیر، عا

 حضور خود را به صورت بارز در دفاع از انقالب اسالمی به نمایش گذاشت.

 "  -دامت برکاته -ایحضــرت امام خامنه به تعبیر مقام معظم رهبری؛ 1388حماســه تاریخی و ماندگار نهم دی 

شدنی صیرت "، "یکی از قله های فراموش ن سته از ب ضور در لحظه "، "حرکت برخا ای ه شناختن موقعیت و ح

ود. در تاریخ انقالب اســالمی ب "حرکتی متکی بر ایمان و اراده الهی "،"، حرکتی در فضــای غبارآلود"مورد نیاز

شنگری های معظم له در فتنه  سه 1388همچنانکه رو صیف های آن حما سه بی نظیر نهم دی را رقم زد، تو ، حما

دگار نمود. در دومین سالگرد آن حماسه بی نظیر مردمی توسط ایشان، آن رویداد را در تاریخ انقالب اسالمی مان

 تاریخی سئوال این است؛ 

 زمینه ها وعوامل شکل گیری حماسه نهم دی  چیست؟  .1

 ویژگی ها و مختصات آن حماسه بزرگ کدام است؟ .2

 -ایحضـــرت امام خامنه در این حماســـه چه عناصـــر و ویژگی های وجود دارد که مقام معظم رهبری .3

 ماندگاری آن تاکید دارد؟  بر  -دامت برکاته

 کارکردها، پیامدها و آثار آن حماسه را در محیط داخلی و خارجی  چه بود؟ .4

 درس ها و دستاوردهای حماسه نهم دی را با توجه به نیازهای امروز چیست؟ .5

 زمینه ها ی شکل گیری حماسه نهم دی   -2

ازموقعیت ممتاز و برجسته ای برخوردار بود. موقعیت ممتاز  88نظام جمهوری اسالمی ایران، در آستانه انتخابات 

موفقیت تاثیرگذار نظام جمهوری اســالمی ایران در منطقه خاورمیانه و دســت برتر  -ایران درفن آوری هســته ای
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باید ایران  ،در غرب کهاین رویکرد  ظهور ت.، نمونه هایی از آن اســ1388ایران در مذاکرات هســته ای در ســال 

ـــته ای را پذیرفت ـــدد بازدارندگ به جای مقابله با ایران باید نباید دخالت کرد. ایران در امور داخلی. هس ی در ص

ساله بود. حکایت از درماندگی و ناکامی آمریکا در  .برآمد سی  سالمی در یک دوره  شان از موفقیت انقالب ا ن

 ایران بود. مواجهه مختلف با 

خرداد می توانســت، به عنوان یک فرصــت طالیی تیر خالصــی به پروژه های  22حماســه حضــور ملت ایران در 

متاســفانه بالفاصــله پس از اعالم نتایج انتخابات، برخی از کاندیداها و احزاب مختلف مقابله غرب با ایران باشــد. 

ست خورده در انتخابات، که بازیچه اقدام طراح شک سی  شمن بودند، در یک جبهه واحد با قدرت سیا شده د ی 

ـــهرهای ایران به ویژه  ـــی خیابانی، برخی ازش ـــد انقالب، با اعتراض به نتیجه انتخابات و اردوکش های غربی و ض

ــتخوش نا آرامی و اعتراض کردند.  ــهرتهران را دس ــه در ش ــان چه در جلس دروغ بزرگ تقلب ) که بعدها خودش

ـان کردند، که امکان تقلب در حضور مقام معظم رهبری، چه د ـلی اذع ـای داخ ر بازجویی ها و چه در تحلیل ه

سطح گسترده وجود ندارد.( و اردوکشی های خیابانی و بیانیه های تند بعد از آن، با ایجاد تردید بزرگ در نتایج 

  انتخابات در بین مردم، موقعیت سیاسی جمهوری اسالمی را در منطقه و دنیا متزلزل کرد.

ای اولین بارجریان فتنه نشــان داد، قانون و ســازو کارهای قانونی نظام را قبول ندارد و با اردوکشــی خیابانی و بر

آشوب می خواهد به خواسته ناحق خود دست یابد. همه اسناد و اطالعات موجود نشان دهنده  اقدام طراحی شده 

حت بات ت خا یان انت ـــئوال بردن جر خارجی برای زیر س یان  قبلی داخلی و  یک جر ندازی  لب و راه ا عنوان تق

های رنگی بود. با کپی برداری از الگوی انقالب  ظام  ندازی ن ماعی برای برا یدهایی اجت بات، ام  در جریان انتخا

 برای غرب ایجاد شد و آنها احساس کردند یک پایگاه مردمی قابل توجه در داخل جامعه پیدا کرده اند.

در جریان فتنه نقش کلیدی را آمریکا از طریق سفارتخانه های غربی، سرویس های جاسوسی غرب، دفاتر ویژه، 

ـــور انجام می داد که از ماه ها قبل از انتخابات  ـــبکه های اجتماعی در  88اتاق های فکر خارج از کش با ایجاد ش

سیمای فارسی بی بی سی و دیگر امکانات، و شبکه  VOAفضای سایبری و ایجاد شبکه های تلویزیونی از جمله؛  

سبت به  شتند در قالب اعتراض ن ضد انقالب، تالش دا صحنه آوردن همه گروه های  حمایت از جریان فتنه و به 

 میدان دادن به جریانات ضد انقالب اعم از سلطنت طلب، بهایی، انتخابات پروژه براندازی رنگین را عملی سازند.

انقالب، زنان فاســـد و اراذل و اوباش ) که از همه این افراد در خیابان ها و در حین  منافقین، گروهگ های ضـــد

اقدامات مجرمانه افرادی دســتگیر شــدند( و حضــور این گروه افراد در اردوکشــی های خیابانی از نتایج عملکرد 

 جریان فتنه بود که اوج آن در حرمت شکنی روز عاشورا ظاهر گردید.
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ضد انق شعارهای خود در روز قدس )شعارنه غزه،جریان فتنه و   13نه لبنان( و حرمت شکنی های روز  الب، با 

آذر ) با شــعارهای حمایت از آمریکا و پاره کردن عکس حضــرت امام خمینی رضــوان اهلل علیه و  1۶آبان و 

د ضحرمت شـکنی بزرگ عاشـورا )آتش زدن خیمه امام حسـین)ع( و رقص و پایکوبی در خیابان ها( ماهیت 

حرمت شکنی روز عاشورا و حمایت سران فتنه از اراذل و اوباش صبر  دینی و ضد انقالبی خود را نشان دادند.

ــور خود در راهپیمایی بی نظیر  ــور پرش ــورایی با حض ــرآورد و مردم عاش ، 1388دی  9مردم خداجوی را به س

 انزجار خود را از توطئه مشترک آمریکا و جریان فتنه نشان داد. 

در تاریخ انقالب اسـالمی ماندگار شـد. « روز بصـیرت و میثاق امت با والیت» به عنوان روز  1388ی سـال نهم د

 "، "یکی از قله های فراموش نشدنی "  -دامت برکاته -این حماسه تاریخی و ماندگار به تعبیر مقام معظم رهبری

، حرکتی در فضـــای "ورد نیازشـــناختن موقعیت و حضـــور در لحظه های م "، "حرکت برخاســـته از بصـــیرت

ـــالمی بود.  "مردمی و خودجوش "، "حرکتی متکی بر ایمان و اراده الهی "،"غبارآلود عاد ابدر تاریخ انقالب اس

 لقبودن خرهبری برناممکن معظّم گســترده و حجم عظیم این حماســه مردمی مافوق محاســبات بشــری بود. مقام

سان هایاراده با دی نهم ماندگار حماسه شتند و یان  روح و والیت روح متعال، خدای دست» فرمودند: صحه گذا

 « شد.می دیده ماندگار حماسه آن لحظه لحظه در( السالمعلیه)علیبنحسین

بطور خالصه ویژگی های انتخابات دهم ریاست جمهوری می توان در سه مقطع)فبل، حین و بعد از انتخابات( به 

 شرح زیرتوصیف کرد:

 انتخاباتقبل از  .1

 شور و حال بی سابقه مردم ایران (1

ــبانه طرفداران نامزدها در عین بردباری و تحمل یکدیگر  (2 ــم های خیابانی ش بروز پدیده تجمعات و مراس

 در مراکز استان ها به ویژه در تهران

 بروز تحوالت و پدیده های جدید از جمله رنگ و نماد در تبلیغات انتخاباتی (3

 ی نظام در بسترسازی برای رقابت انتخاباتنمایش ظرفیت و تحمل باال (4

مناظره های زنده بین نامزدهای انتخابات به عنوان یک پدیدة بی ســابقه در رســانه ملی و ایجاد شــور و  (5

 نشاط انتخاباتی ناشی از آن 

 تالش فراوان برای دوقطبی شدن فضای انتخابات و محدود شدن گزینه ها به دو گزینه اصلی (۶
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بداخالقی های انتخاباتی و رفتارهای تند و بی منطق از سوی کاندیداها و طرفداران آن افزایش بی سابقه  (7

 ها

حضور فعال و مشارکت بی سابقه فرقه ها، احزاب موافق و مخالف در صحنه انتخابات) دعوت بی سابقه  (8

 همه گروههای مخالف و تحریم کنندگان دوره های قبل، به شرکت مردم در انتخابات(

ضع  (9 سیون نظام و ایجاد همگرایی در میان تغییر مو ضع اپوز سمت موا برخی از کاندیداهای انتخاباتی به 

 آنها

سایه انتخابات ریاست  (10 ساسی در  شعار تغییر قانون ا سبت به کلیت نظام، بعضاً  القای برگزاری رفراندوم ن

 جمهوری

 ادی مردم به رسانه متهم نمودن رسانه ملی به جانبداری از کاندیداهای خاص و تالش برای بی اعتم (11

 راه اندازی کمیته صیانت از آراء توسط ستاد یکی از کاندیداها (12

 متهم نمودن نیروهای نظامی و بسیج به جانبداری از کاندیداهای خاص (13

 ایجاد شبهه درباره امانتداری مسئوالن و نهادهای قانونی برگزارکننده انتخابات (14

 از خواص و کاندیداها ایجاد نگرانی از تقلب در انتخابات توسط برخی  (15

 القاء تقلب کسترده در انتخابات آتی توسط برخی رسانه های خارجی (1۶

 القاء پیروزی زود هنگام توسط طرفداران یکی از کاندیداها قبل از برگزاری انتخابات (17

  

 حین انتخابات .2

 حضور ، بی نظیر و نصاب شکن ملت ایران در انتخابات (1

 مقبولیت نظام توسط مردم ایران نمایش شگفت انگیز اعتماد، وفاداری و (2

 اعالن پیروزی یک ساعت قبل از اتمام رای گیری توسط ستاد یکی از کاندیداها (3

انجام مصاحبه و فضاسازی تبلیغی در روز انتخابات توسط برخی از خواص و کاندیداها در جهت ایجاد  (4

 نگرانی از تقلب

 قبل از اعالن نتایج انتخابات  خرداد( در جلو وزارت کشور23شب )روز 11اعالن تجمع ساعت  (5

 

 پس از انتخابات .3

 عدم تمکین نامزدهای شکست خورده به نتایج انتخابات و آراء مردم  (1
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 صدور بیانیه های پی در پی و ساختار شکن توسط دو نفر از کاندیداها و احزاب و گروهای سیاسی  (2

 ایجاد انقالب مخملین آغاز آشوب ها و حمایت های رسانه های خارجی از اغتشاشات در فرآیند (3

 اعالن مواضع علنی سران غرب در حمایت از حرکت های اعتراضی و آشوب ها به عنوان حرکت مدنی (4

 هجمه شدید، بمباران تبلیغاتی، افزایش روزافزون شبهات نسبت به صحت انتخابات در سطح جامعه (5

 لشکرکشی خیابانی به اعتراض به نتایج انتخابات توسط یکی از کاندیداها (۶

 بروز آشوب های خیابانی، قتل و غارت و ایجاد ناامنی و شرایط خاص در تهران (7

 شکسته شدن حریم ها و حرمت ها (8

 در مطالبات آشوبگران« ایران فقط شمال تهران»تجلی پدیده  (9

 حضور فعال رسانه های غربی به ویژه بی بی سی، در هدایت آشوب ها و جنگ تبلیغاتی  (10

ی غربی و ضــد انقالب در فضــای ســایبر، در تولید و القاء ســوژه های فعالیت بی نظیر شــبکه های مجاز (11

 مختلف عملیات روانی علیه انقالب اسالمی

ـــالت و ارزش های نظام مقدس جمهوری  (12 تالش برای ایجاد تردید در باورهای مردم به امانتداری، اص

 اسالمی 

ـــالت و ارزش (13 های نظام مقدس جمهوری  تالش برای ایجاد تردید در باورهای مردم به امانتداری، اص

 اسالمی

 میلیونی مردم در پای صندوق های رأی 40تالش اغتشاشگران برای تلخ کردن شیرینی حضور  (14

 القاء شبهات و عملیات روانی در رسانه های معاند و رقیب بر محورهای مهم تبلیغی ذیل: (15

 تقلب در آراء و تخلفات انتخاباتی 

  انتظامی در تغییر نتایج انتخاباتالقای نقش بسیج و نیروهای نظامی و 

 تالش برای امنیتی کردن فضای داخلی کشور 

 زیر سوال بردن بی طرفی صدا و سیما 

 القای اعتراض عمومی مردم ایران به نتایج انتخابات 

 ترسیم فضای سرکوب و خفقان و نقض حقوق شهروندی 

 القای گسترش روز افزون اعتراضات به سراسر کشور 

 جع، علما، نخبگان با نتایج انتخاباتالقای مخالفت مرا 

 ارائه تصویری مشوش و آشفته از اوضاع داخلی 
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 ایجاد ابهام در سالمت انتخابات 

 برجسته سازی محدودیت رسانه ای در ایران 

 عوامل شکل گیری حماسه نهم دی   -3

 رار داد. دی مورد توجه ق 9چهار عامل را می توان بعنوان عوامل زمینه ساز و یا عناصر اصلی حماسه 

 باورهای دینی مردم   .1

شمه می گیرد. ایمان مذهبی مردم،  سرچ صه های مختلف از اعتقادات و باورهای دینی آنها  ضور مردم در عر ح

عشق به اهل بیت )ع( عامل قدرتمند در تولید قدرت مردمی انقالب پیروزی ها و شکست دشمن بوده است. در 

تعیین کننده و کارگشــا بوده. نظریه خون بر شــمشــیر پیروزی اســت آزمون های بزرگ دین مداری مردم عنصــر 

صرت و اراده و  ست و به ن شنودی و رفتار خدا سان مؤمن بدنبال خ ست چون ان متأثر از باورهای اعتقادی مردم ا

 دی، روح و جسم ها را اراده الهی به خیابان 9مشیت الهی اعتقاد دارد. همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند در 

 ها آورد.

  -دامت برکاته -ایحضرت امام خامنه رهبری .2

ـــرایط بحران و جنگ،  پیوند در ایران وجود  ـــیج عمومی به ویژه در ش رهبری فرهیخته، محبوب و مقتدر در بس

خش و وجود در ب مستمر الهی مردم با رهبری، وجود باورهای دینی و انقالبی برگرفته از اسالم و انقالب اسالمی

ـــیاری از طرح ها وتوطئه های براندازی را خنثی  قابل توجه ای از جامعه، به عنوان یک ظرفیت فوق العاده، بس

ـــت. ـــالمیبرخورداری  نموده اس مانع از وقوع انقالب الهی، فرهیخته، محبوب و مقتدر ، از رهبری  جمهوری اس

شود شان مانع وقوع و تحقق اهدافرنگین در ایران می  شیاری و تدبیر ای برانازی در روش های مختلف  . زیرا هو

شان برای مردم بوده، سی و اجتماعیهااکثر جریانات و گروه ،بیانات ای سیا ست و هنگامی ک ی  صل الخطاب ا ه ف

گذارند ها اختالف را کنار میگویند و یا تاکید می کنند بحرانی جمع شود، گروهای سخن میایشان درباره مساله

گان،و در  یت مردم و نجب ها یاتی می ن مان رهبری را عمل ها از درک نفوذفر ند ولی غربی  گاه  ،کن پای قدرت و 

پی به همین دلیل با ک ساالری دینی عاجزند.رهبری در جامعه ایران و تاثیرگذاری ایشان در ساختار حکومت مردم

 د.گیری کنن برداری از مدل های تجربه شده در سایر کشور تالش می کنند، در ایران پروژه براندازی را پی

سه  ست. مهم ترین عامل آفرینش حما دی  9رهبری مهم ترین عامل در مقابله با فتنه ها و عبور از بحران ها بوده ا

ـــازی ماهیت فتنه با  ـــکارس ـــحر کردن فتنه بود. مقام معظم رهبری با مدیریت حکیمانه، تبیین و آش و باطل الس
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قدرت مردم با بهره گیری از  له نرم و  ـــتراتژی مقاب با اس نداخت و  به جریان ا ظام انرژی و ظرفیت جامعه را  ی ن

مدیریت مردمی و انقالبی بســاط فتنه را جمع کردند پیام ها، بیانات و تبیین های ایشــان اثرات شــگرفی داشــت و 

 ملت ایران را برای آفریدن دین حماسه پرشکوه بدون دعوت و فراخوان رسمی برانگیخت.

 بصیرت و اقدام به لحظه مردم؛   .3

سی و  سیا سانهای فراوان مومن و معتقد به نظام  سالمی و وجود ان عمق راهبردی اجتماعی داخلی نظام جمهوری ا

ـــالمی در بخش قابل توجه ای از جامعه، به  آرمان های آن و روحیه ملی و آمادگی در راه دفاع از آرمان های اس

ات نرم دشــمنان در هر مقطعی اســت. جمهوری عنوان ســرمایه اجتماعی نظام و منابع قدرت نرم و مقابله با تهدی

اسالمی در مقاطع مختلف تاریخی و حساس کشور، نشان داده از توان و قدرت بسیج کنندگی الزم برای مقابله با 

ـــورهایی که مدل  ـــالمی از تراز الزم اعتماد مردم بهره می برد.کش ـــت. و نظام جمهوری اس بحران برخوردار اس

ند یک مردم ایران هر گاه مشاهده کن ه رسیده فاقد چنین ویژگی و ظرفیت می باشند.انقالب رنگی در آن به نتیج

زنند که نمونه  نیروی خارجی در حال دخالت در امور داخلی آنهاســـت، منســـجم و متحد شـــده و او را پس می

سیار بارز آن را در جنگ تحمیلی  شاهد بودیم و با وجود چ 8ب نین روحیه ای ساله عراق و متحدان او علیه ایران 

  گذارند. ها را پشت سر میبحران

ـــرنگونی حکومت خودکامه  ـــت. بیداری ملت ایران عامل س ـــالمی نظامی مبتنی بر اراده ملت اس جمهوری اس

شاهنشاهی، شکل گیری انقالب اسالمی و نظام اسالمی و مقابله با چالش ها و تهدیدات مختلف بوده است. مردم 

ــه  ــه ها در این س ــرایطی همانند در همه عرص ــور بوده با  9دهه نقش آفرین بوده اند در هر ش دی که نیاز به حض

ــه  ــیرت و اقدام خود گروه های بزرگ را باز کرده اند و از انقالب و نظام دفاع کرده اند. بنابراین در حماس  9بص

یافت. در واقع  به عنوان منبع قدرت نرم ظهور و بروز  نه گفتن  9دی قدرت مردمی نظام  با قدرت مردمی دی، 

 مبتنی بر مشی انقالب اسالمی بود.

 عاشورای حسینی؛  .4

شورا و ابی عبداهلل  شرایط از کربال، عا سخت ترین  شورایی بود. مردم ایران در  حرکت مردم مبتنی بر نگرش عا

الحسین)ع( قدرت گرفته اند و درون مایه همه حرکت های انقالبی و نهضتی مردم عاشورای حسینی بوده است. 

دی به حرکت  9اشورا ملت ایران را در واقعیت این است هیچ رویداد و حادثه ای نمی توانست مثل حادثه روز ع

دی بـــه جریـــان افتاد با روح عاشورایی در آمیخته شد. پرده دری و حرمت  9درآورد. بنابرایـــن احساسی که در 
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ستند.  شکر ابن زیاد روبرو ه ساند که با یک جریان منحرف از جنس ل شورا مردم را به این ر شکنی ها در روز عا

بدا... الحسین )ع( و یاران آن حضرت پرچم های عزای آن حضرت به آتش کشیده که همزمان با شهادت ابی ع

می شــود. وقتی مســأله امام حســین)ع( و عاشــورا به میان آمد این تحرک عمومی و حرکت عظیم بوجود آمد و 

 آمیخته شدن حرکت فتنه با عاشورا ضربه به فتنه را نهایی کرد.

 دی 9ویژگی های حماسه -4

 رکت مردمی بارز و یک رویداد ویژه به دالئل مختلف به شمار می آید:حماسه نهم دی یک ح

  العمل سریع و به موقع مردمعکس  .1

نمایی بهنگام در مقابل فتنه بود. العمل سریع و به موقع مردم بود. قدرتعکس1388حماسه نهم دی اولین ویژگی 

شعارها  سته بودیم و  شاهد یک جمعیت متراکم و پیو شعار در این روز  شن و گویا بود. مردم برای همه  سیار رو ب

سران فتنه. تولید کرده بودند،. برای تک بهمن و روز قدس  22حرکت های مردمی ملی؛ همچون  تظاهرات تک 

حرکت های روتین و نهادینه شــده در یک روز تعطیل رســمی کشــور می باشــد و با تبلیغات و فراخوان رســمی 

ـــت. لکن این تظاهرات در ـــنبه نهم دی ماه  همراه اس ـــمی و بدون  1388روز چهارش و در روزی غیر تعطیل رس

تبلیغات شکل می گیرد. هتک حرمت در روز عاشورای حسینی ششم دی ماه انجام می شود بالفاصله تظاهرات 

مردمی خودجوش در هفتم و هشتم دی درحدود نیمی ازاستان ها و شهرستان ها آغاز گردید. در برخی از استان 

ـــد. از این رو این حرکت مردمی بارز و تظاهرات ملی ها در  نهم همزمان با تهران مجددا این تظاهرات تکرار ش

ــی از نیاز  ــده و غیر دولتی، در واقع به نعبیر مقام معظم رهبری یک اقدام مردمی خودجوش و ناش برنامه ریزی نش

 د.در یک لحظه بود که ملت ایران با تشخیص این نیاز تاریخی به میدان آم

 خودجوش و کامال مردمی  .2

سه نه دی خودجوش بودن و برانگیختن فوق شرکت مردم در تظاهرات بود.  1388العاده از دیگر ویژگیهای حما

، تقریباً 1388گیرد. برای حماسه نهم دی ها و نهادها صورت میای و با دعوت شخصیتسازی رسانهنوعاً با زمینه

ــورای هماهنگی تبلیغات اعالم کرده بود  ــمی دعوتی برای نظاهرات نکرده بود و تنها ش هیچکس و هیچ نهاد رس

الحســین ع در روز عاشــورا را خواهند داد. حریم والیت و ابی عبداهلل دی پاســخ هتاکی به 9که مردم با تظاهرات 

کامال متمایز بود چرا که شاهد حرکت عظیم مردمی در روزی غیر تعطیل  دی از این جنبه 9تظاهرات خودجوش 

بودیم. حرکتی که فرصــت و امکان برنامه ریزی برای آن های بســیار قوی توأم با انگیزهو به صــورت خودجوش 
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بود. همراه با برانگیختگی و احســاس مســئولیت در برابر اســالم، ارزش های اســالمی، انقالب و رهبری بود. این ن

ـــورای  ـــاجد و هیات های مذهبی با الهام از محرم و عاش حرکت مردمی همچون تظاهرات زمان انقالب از مس

 حسینی با همان روح و هیجان در سراسر کشور به جریان افتاد.  

 ر برگیرنده همه اقشار و سلیقه های سیاسی فراگیر و د .3

سیار 1388دی  9تظاهرات خودجوش  شرکت مردم در شرایط رأی که حدود ب سترده بود. تقریباً همه واجدین  گ

همه  توان گفتماه پیش در انتخابات شــرکت کرده بودند، در این حرکت مردمی شــرکت کردند. در واقع می 7

به صحنه  خوردهاینکه به کاندیدای پیروز رأی دادند یا به کاندیداهای شکست کسانی که رأی داده بودند، اعم از

آمدند. صفوف مردم کامالً متراکم و همه اقشار و سلیقه های سیاسی را بدون استثناء در بر می گرفت. تظاهرات 

( تا مام حسین )عدر تهران نزدیک به سه ساعت به درازا کشید و موج جمعیت خیابان بزرگ انقالب را از میدان ا

به میدان  57توان گفت این تظاهرات تنها با انبوه جمعیتی که در روز عاشــورای میدان آزادی را دربرگرفت و می

 باشد. اش بدرقه کردند، قابل قیاس میآمدند و یا جمعیت انبوهی که امام را تا بارگاه ملکوتی

 حضور بارز نسل سوم انقالب اسالمی .4

نسل سوم انقالب اسالمی در خلق حماسه نهم دی، آن حماسه را ماندگار کرد. و نشان داد جوانان و حضور بارز 

در دهه چهارم و در مقابله با جنگ نرم و چالش های پیچیده دشـــمن، نظام جمهوری اســـالمی از ســـرمایه عظیم 

که  جوانان مهم  دی این بود 9اجتماعی) با همان احساس و عظمت ابتدای انقالب اسالمی( برخوردار است. پیام 

ستند. سی و اجتماعی ه سیا سبات  ساز در تمام منا شان داد که با وجود اینک ترین نیروی آینده  ضور بارز ن ه این ح

شود، جوانان با  شور القاء می  سلی در ک ست ن س سومی ها را هدف قرار داده و گ سل  سالمی ن شمنان انقالب ا د

  ی در صحنه حضور دارند. همان روحیه، شادابی و احساس مسئولیت نسل های قبل

 شعارهای کامالً سیاسی و معنی دار  .5

شعارهای مردم در این تظاهرات؛ شعارهای جمعی و کامال در دفاع از اسالم، انقالب و رهبری و برائت و مقابله با 

نان آجریان فتنه و دولت هی غربی بود. حرف و پیام های مردم در آن روز کامالً ســیاســی، مســتقیم و معنادار بود 

ــورا لعن می ــتفاده از ادبیات زیارت عاش ــران فتنه را با اس ه دی مردم در نکردند. کردند و از آنان ابراز نفرت میس

سکوت  سانی که  شتند، هم برای ک سران فتنه پیام دا ست. هم برای  سیار مهمی ا شتند. این نکته ب برای همه پیام دا

رها کامالً خودسـاخته و خودجوش بود و کامالً  مردمی. ما های خارجی. شـعاکردند و هم برای غربی ها و رسـانه
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ـــتگاه و نهاد فرهنگی نداریم که بتواند برای این جمعیت متراکم که در تهران بالغ بر چهارمیلیون نفر بود،  هیچ دس

ـــته ـــعارها، پالکاردها و نوش ها، حرکت های خودجوش مردمی بود. در نه دی تولیدات تبلیغی آماده کند. تمام ش

ـــیده دم آمدند، چون مدعیان انقالب با مدیریت خارجی هویت انقالبی و جهتمر گیری نظام را به چالش کش

بودند. مردم به این باور رسیدند که ماجرا براندازی است، به همین خاطر آمدند تا به صورت شفاف مواضع خود 

 را به جهانیان اعالم کنند و بساط فتنه را جمع کنند.

دی و آن احساس و شوری که به جریان افتاد در دو محور ایجابی و سلبی بود. مردم هم  9حرف اصلی مردم در 

در محور سلبی و هم در محور ایجابی برای مقابله و دفاع آمدند. در محور سلبی نفی نظام سلطه آمریکا، انگلیس 

سرائیل و فتنه و فتنه گران بود و در محور ایجابی دفاع مطلق از انقالب و والی سالمو ا صول و ارزش های ا ی ت، ا

شور بود. ب سالمی در داخل و خارج از ک شعارهای انقالب ا سه و  هم دفاع از نظام و ، 1388دی  9نابراین در حما

سته از یک مبانی فکری و ایمانی بود کشعارهای مردم رهبری و هم مقابله با فتنه و فتنه گران موج می زد.  ه برخا

ــه نهم دی در تبیین  ــتمرار باید حماس ــلی حرکت مردم پرداخت و از آن برای حفظ و اس به آن مبانی و دالیل اص

  نظام کمک گرفت.

 بازتاب گسترده ای داخلی و خارجی   .6

 گران روزای در دو سطح داخلی و خارجی داشت. میرحسین موسوی که آشوبدی بازتاب گسترده 9تظاهرات 

ـــورای تهران را  ـــد و در اطالعیهناچار به عقبخوانده بود، « مردمی خداجو»عاش ـــینی ش ای دولت برآمده از نش

طلب از آنچه در روز عاشورا رخ داده بود ابراز را به رسمیت شناخت. در مجلس، فراکسیون اصالح 88انتخابات 

سطح بین 9کنندگان برائت کرد و با تظاهرات ستگی نمود. در  سانهالمللی هم مقالهدی ابراز همب های فراوانی به ر

ــتند  ــتراک داش ــوع اش رهبری انقالب از حمایت قاطع مردم برخوردار »های غرب راه یافت که همه در این موض

ست و مخالفان نظام جایگاهی در میان مردم ندارند. سه نهم دی را بلحاظ میزان « ا سانه های غربی حما برخی از ر

ضوان اهلل عل ضرت امام خمینی ر شییع ح سم ت شور و هیجان با مرا سه کردند. برخی دیگر آن را بمعیت و  ا یه مقای

 حرکت های مردمی و تظاهرات زمان انقالب مقایسه نمودند.

 دی9آثار وپیامدهای حماسه  -5

یک حرکت مردمی آثار و پیامدهای فراوانی در داخل و خارج از کشور داشت. مهم ترین  1388حماسه نهم دی

 آن عبارت است:
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 نمایان شدن ظرفیت انقالب اسالمی .1

ــه ــالمی ظرفیت الزم را 9 حماس ــالمی و مدیرت نظام جمهوری اس دی این باور را ایجاد کرد که تفکر انقالب اس

ــخت  ــیب های داخلی خود را ترمیم نماید. ازگردونه های س برای مقابله با چالش های پیچیده دارد، می تواند آس

آشــکارســازی ابعاد ان در جامعه نقش مهم ترین گردونه بود. مدیریت نظام در مهار فتنه و  88عبور کند که فتنه 

اســاســی در خلق حماســه نهم دی داشــت. نظا م به ویژه پس از حادثه روز عاشــورا، چالش را بعنوان چالش با 

شان داد، ماهیت فتنه را  ضد انقالب را به خوبی ن سلطه و  سانه ای نمود. پیوند جریان فتنه با نظام  اعتقادات مردم ر

 انتخاباتی و  تقلب در انتخابات بود، نمایان ساخت.که چیزی غیر از رقابت های 

با وجود بحران ناشــی از فتنه در مدیریت آن رفتار کنترل بحران و وضــعیت اضــطراری به جامعه تحمیل نگردید. 

سران فتنه و  شرایطی بود که  شد. این اقدام نظام در  شی از فتنه مدیریت و کنترل می  صحنه، بحران نا هرچند در 

را به عنوان بحران پر هزینه که نظام و جامعه در مدیریت آن  1388ارجی و دولت های غربی فتنه ضـــد انقالب خ

ـــید القاء می کردند. برخی از تحلیل گران خارجی کنش های اعتراض آمیز پس از انتخابات را  ـــت رس به بن بس

 بزرگترین چالش داخلی نظام سلطه در سه دهه گذشته معرفی کردند.

ی که آشکار شد، حضور بارز نسل سوم انقالب اسالمی در خلق حماسه نهم دی، آن حماسه یکی از ظرفیت های

شمن، نظام جمهوری  شان داد در دهه چهارم و در مقابله با جنگ نرم و چالش های پیچیده د را ماندگار کرد. و ن

دی  9ار است. پیام اسالمی از سرمایه عظیم اجتماعی) با همان احساس و عظمت ابتدای انقالب اسالمی( برخورد

 این بود که  جوانان مهم ترین نیروی آینده ساز در تمام مناسبات سیاسی و اجتماعی هستند. 

 آشکار شدن پیوند جریان فتنه با خارج از کشور .2

پیوند ضد انقالب با دولت های غربی با احزاب و گروهای سیاسی و برخی از نخبگان داخل کشور  1388درفتنه 

نمایان شد. بلحاظ نوع گفتمان، شعارها و مواضع و عملکرد رابطه فتنه با خارج از کشور برای  در یک جبهه واحد

ملت ایران مشـــخص گردید. چهره همه عناصـــر و جریاناتی که بعد از رحلت حضـــرت امام به عنوان حلقه های 

 انحرافی خط امام مطرح بودند و در جریان فتنه موثر و نقش آفرین بودند، آشکار گردید.

 در هم ریختن باور و برآورد جریان فتنه  .3
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ـــت انتخاباتی بر این باور بود که با فراخوان جمعیت خاموش و تغییر باورهای ذهنی جامعه  با بهره گیری از فرص

ـــج اجتماعی نظام را در نتیجه  ـــبت به نظام و دولت موجود می تواند بر نتایج انتخابات تاثیر بگذارد. و با بس نس

کشد. زمانی که جامعه به مرور به تحلیل روشن و شفاف در یک پروسه چند ماهه رسید سطح  انتخابات به چالش

تقابل از تقابل احمدی نژاد و رقابت های انتخاباتی و مدیریت انتخابات با تقابل با نظام در باورهای ذهنی مردم 

صلی قدرت  ساس کردند فتنه؛ نوع و مدل حکومت و پایه های ا نظام را هدف قرار داده شکل گرفت. و مردم اح

 است.

 تقویت باور به وجود جنگ نرم .4

صیرتی که در فتنه  سط برخی ازنخبگان و جامعه با ب شکل باور به وجود جنگ نرم و انکار آن تو راه افتاد  1388م

سال بی بصیرتی نسبت به ارهبرد تهاجم فرهنگی به این فتنه به صورت  20به میزان قابل توجهی برطرف شد. خال 

فتنه یبوجود آورد انقالب را به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت  1388ی حل شد. به عبارتی برکاتی که سال جهش

 موجب واکسینه شدن نظام گردید.  -دامت برکاته -ایامام خامنه

 آشکار شدن چهره حقیقی نخبگان کشور .5

همه جریانات سیاسی بود. در  یکی از بزنگاه های جریانات سیاسی کشور بود. آزمون بزرگی برای 1388فتنه 

حقیقت در این فتنه چهره حقیقی و میزان همراهی واقعی جریانات سیاسی کشور با انقالب آشکار گردید. این 

فتنه نشان داد که غرب کار گسترده ای از قبل برای شکار نخبگان و برخی از فرصت ها همانند انتخابات انجام 

ان سیاسی هر کدام به اندازه وفاداری به نظام و یا زاویه ای که با نظام داده است. در این آزمون تاریخی نخبگ

 داشتند اقدام کردند.

شدند و خیانت  (1 شمن  شمن ر آنها نفوذ دارد.آنها در نقش پیاده نظام بازیچه د شد که د شخص  عده ای م

 بزرگی را رقم زدند.

ـــمن عمل کردند و (2 حرکت جریان فتنه را تایید  برخی بازی خوردند و با تحلیل های غلط در میدان دش

 کردند.

ستگی های مختلف دنیایی  (3 سیاسی کشور تحت تاثیر تحلیل های ناکافی و واب برخی از نخبگان فکری و 

 در قبال فتنه سکوت کردند.
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سالمی با فتنه گران به  (4 ضع رهبر معظم انقالب ا سی از گفتمان و موا ستقیم انقالب با تا صراط م برخی در 

 از مواضع رهبری حمایت کردند و به روشنگری علیه فتنه پرداختند.موقع مقابله کردند،

 نمایان شدن کار گسترده غرب .6

کشــورهای غربی به ســردمداری آمریکا بعنوان، یکی از بازیگران صــحنه انتخابات کشــور از مدت ها قبل بســیار 

شند. هر چند تالش های فراوان آنها در دوره های  شته با صه انتخابات نقش موثری دا عالقه مند بوده اند تا در عر

نه و نها دست از تالش برنداشته و هرچند ناامیداپیشین با عدم اقبال ملت ایران با شکست سنگین مواجه شده، اما آ

بات، امیدهایی برای غرب  مه دادند. در جریان انتخا عالیت های خود در این دوره از انتخابات نیز ادا به ف لیکن 

ساس کردند یک پایگاه مردمی  شد و آنها اح ضوع ایجاد  14ایجاد  میلیونی در داخل جامعه پیدا کرده اند. در مو

ساس امید کردند. غرب و آمریکایی ها از شکاف میان ن شه دار کردن وحدت ملی نیز اح خبگان و رهبری و خد

شار قرار دادن ایران هیچگونه  سی عمومی برای تحت ف ستفاده از هنر دیپلما سانه ای و ا به کار گرفتن امکانات ر

ـــالمی و کا ـــروعیت داخلی و دریغ نکردند. تالش فراوانی درایجاد اجماع بین المللی علیه جمهوری اس هش مش

سی از  سیا صادی و  شارهای اقت شدید ف شد؛ ت ساس آنچه گفته  خارجی نظام همزمان با انتخابات انجام دادند. بر ا

ــدور قطعنامه های جدید، برانگیختن جمعیت های خاموش برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات، حمایت  طریق ص

دامن زدن به پروژه تقلب و بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور  از کاندیدای مرعوب، تشکیک در نتیجه انتخابات و

پس از انتخابات مهم ترین بخش از مواضـــع و راهبرد های غرب در قبال انتخابات دوره دهم ریاســـت جمهوری 

 ایران می باشد. 

 شکست تئوری های غربی و کپی برداری از مدل انقالب مخملی در ایران .7

سفندیاری، کیان تا  ساماندهی انقالب مخملی در ایران سطه افرادی همچون هاله ا سوروس با وا سط بنیاد  تو

ــت. براســاس اعترافاتجهانبگلو نیز از دیگر برنامه ش و رامینبخج هاله  های براندازی نرم در ایران بوده اس

سوروس با حمایت از برنامه سفندیاری، بنیاد  سون  " ای مرکز آمریکاییهای خاورمیانها جاد ، به دنبال ای"ول

در این راســـتا کیان  اســـت. نرم بوده یک شـــبکه غیررســـمی در ایران جهت عملی نمودن اهداف براندازی

های مطالعاتی متشکل  ی کارگاهزاندااقداماتی همچون راه تاجبخش مدیر و نماینده بنیاد سوروس در ایران با

های براندازی زیر ساخت ،دکر سازی اجتماعی سعیاصول و مبانی شبکه از جوانان و دانشجویان و تدریس

ـــان می  ایجاد نماید نرم در ایران را ـــواهد و قرائن ش ـــم و تجدید دهد کهش نظر طلبان هوا خواه لیبرالیس

ــمنان نظام جمهوری ــتیبانی دش ــم با پش ــکوالریس ــالمی ایران، در حال طراحی و عملیاتی نمودن پروژه  س اس
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این پروژه بودند. جمهوری ریاســتدهم ر انتخابات رنگی و مخملین د های انقالبدیگری از ســلســله پروژه

ـــتانیزه ن ـــمندی مقام معظم رهبری او کراینیزه کردن انتخاب ودن ومکه گرجس ات نام گرفت با تدابیر و هوش

  شکست خورد.  1388و حرکت بارز و حماسه نهم دی  -دامت برکاته -ایحضرت امام خامنه

صر به فردی نیز دارد، به طوری که انتخابات در ایران معنایی بیش از انتخابات در ایران ویژگی های خاص و  منح

 انتخاب شدن و انتخاب کردن دارد. برخی از این ویژگی ها عبارت است:

 ضرورت توجه ویژه به انتخابات در ایران .8

ذاتی  تدر جمهوری اسالمی ایران به دلیل ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد انقالب اسالمی و دشمنی و خصوم

ـــدن و انتخاب کردن( به طور کامالً آگاهانه،  ـــکار مردم) انتخاب ش ـــتکباری، در پس کنش آش قدرت های اس

همواره این هدف دنبال می شـــد که توطئه ها و دشـــمنی های غرب و به ویژه با ســـردمداری آمریکا را در پرتو 

صونیت،  سازند. انتخابات در ایران به ایجاد م ند. بازدارندگی و اقتدار نظام کمک می کبرگزاری انتخابات خنثی 

برگزاری انتخابات فراوان در جمهوری اسالمی ویژگی دیگرانتخابات در ایران است، به طوری که هر ساله شاهد 

برگزاری یک انتخابات در کشــور بوده و هســتیم. دســته بندی های ســیاســی از یک طرف و عدم تعمیق تحزب 

ـــحیح از طرف دیگر، باعث ایج ـــور و مردم به ویژه همزمان با برگزاری گرایی ص اد مخاطرات زیادی برای کش

ست. شده ا شور و پیامدهای منفی آن، مردم  انتخابات  سی ناقص و بیمارگونه در ک سیا باوجود  جناح بندی های 

شور  شت ک سرنو سیار خوبی از  برگزاری انتخابات دارند. و به جرأت می توان گفت در  ساس مثبت و ب ایران اح

 نه مشارکت داشته و یکی از مهم ترین و جدی ترین عرصه مشارکت سیاسی خود را در انتخابات می دانند. فعاال

 نتیجه گیری و پیشنهادات -6

 نتیجه گیری .1

انتخابات یکی از شرایط و ابزار تحقق مردم ساالری و از مولفه های مشارکت سیاسی است، به طوری که محور 

شارکت  سی، م سیا شارکت  صلی م شارکت مردم در ا سالمی، زمینه م ست. پس از پیروزی انقالب ا انتخاباتی ا

عرصه های گوناگون به ویژه در عرصه سیاسی و در فرآیند تصمیم گیری، سیاست گذاری و اداره جامعه فراهم 

 شد و برخی اصول قانون اساسی نیز به حقوق ملت و حق حاکمیت ملت اختصاص یافت.

سه  ستر فتنه 9حما سترده ای از مدت ها قبل  88به جریان انقالب افتاد. فتنه  88دی در ب شان داد که غرب کار گ ن

صت ها و برخی از نخ شکار فر ست.برای  شور انجام داده ا پیچیده ترین و خطرناک ترین چالش  88فتنه  بگان ک
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سالمی  سرمایه های خود بهره گرفت. همه افراد و پس از انقالب ا شمن از همه تجربیات و  ز جریاناتی که ابود. د

نه های مختلف نقش آفرین بودند از جمله منافقین، جبهه ملی، نهضـــت آزادی، برخی از  تدای انقالب در فت اب

ــق انقالبی نقش آفرین بودند. در واقع در این فتنه همه دارایی های  ــا سوابـ ــرخی از بـ ــانیون و لیبرال ها و بـ روحـ

سانه های آنه شمن در محیط داخلی و خارجی و ر صحنه آمدند تا نظام بر مبنای دین که الهام بخش بود، به د ا به 

سید. شورا و کربال به اوج خود ر سات مردم به ویژه عا سارت به مقد شند. این چالش با ج پس  ملت ایران چالش ک

 ماســهحاز روشــن شــدن تقابل آشــکار این جریان با اســالم، نظام و رهبری ، با درک درســت از یک نیاز تصــمیم گرفتند. 

ـــرت امام خامنه 1388تاریخی و ماندگار نهم دی  یکی از  "  -دامت برکاته -ایبه تعبیر مقام معظم رهبری؛ حض

شــناختن موقعیت و حضــور در لحظه های مورد  "، "حرکت برخاســته از بصــیرت "، "قله های فراموش نشــدنی

یاز بارآلود"ن مان و اراده الهی "،"، حرکتی در فضـــای غ ـــالمی بود. "حرکتی متکی بر ای تاریخ انقالب اس  در 

رت و حضور بصی در مدیریت و مهار فتنه و آشکارسازی ابعاد آن برای جامعه،  تدابیرهوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری

سه ماندگار و تاریخی  سریع مردم ایران، حما شمندانه و  شور به جریان انداخت  1388دی  9هو سر ک سرا . و آثار و را در 

  راوانی برجای گذاشت.پیامدهای ف

سه  شت.  حما سی دا سا سازی ابعاد آن در جامعه نقش ا شکار  سالمی در مهار فتنه و آ دی این 9نظام جمهوری ا

باور را ایجاد کرد که تفکر انقالب اسالمی و مدیرت نظام جمهوری اسالمی ظرفیت الزم را برای مقابله با چالش 

پیوند ضــد انقالب، احزاب و  1388ی خود را ترمیم نماید. درفتنه های پیچیده دارد و می تواند آســیب های داخل

گروهای سیاسی و برخی از نخبگان کشور با دولت های غربی در یک جبهه واحد نمایان شد. چهره همه عناصر 

و جریاناتی که بعد از رحلت حضــرت امام خمینی رضــوان اهلل علیه به عنوان حلقه های انحرافی خط امام مطرح 

 و در جریان فتنه موثر و نقش آفرین بودند، آشکار گردید.بودند 

ظهور و بروز یافته بود، با  1388مشکل باور به وجود جنگ نرم و انکار آن توسط برخی ازنخبگان و جامعه ای که در فتنه 

توجهی نسبت  سال بی 20دی به جامعه تزریق شد، به میزان قابل توجهی برطرف  گردید. به عبارتی خال  9بصیرتی که در 

ت تقویت بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمن، تقویبه راهبرد تهاجم فرهنگی با این فتنه به صورت جهشی حل شد. 

اتحاد و انسجام ملی، تقویت پیوند جامعه با ارزش های دینی، محرم و عاشورا، تقویت پیوند اسالم و جمهوریت 

ی توان را م  -دامت برکاته -ایحضرت امام خامنه مقام معظم رهبری و در پیوند عمیق و بیشتر ملت ایران با والیت و

 و حماسه نهم دی نام برد.  88از برکات فتنه 

 پیشنهادات .2
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 برای بزرگداشت مناسب این حماسه تاریخی محورها و خطوط کلی زیر پیشنهاد می شود:

 و کنترل آنو چگونگی مهار  1388تبیین ریشه ها، زمینه ها و اهداف شکل گیری فتنه  (1

 آشکار سازی ماهیت، ابعاد و چگونکی شکل گیری حماسه نهم دی برای گروه های مختلف مردم (2

 1388توجه توامان به کمیت و کیفیت حرکت مردم در نهم دی  (3

 .تبیین روح حرکت مردم و احساسی که در سراسر کشور در آن روز شکل گرفت 

 ر سراسر کشورتببین حضور فراگیر همه اقشار و گروهای اجتماعی د 

 توجه به غلبه نیافتن کارهای شعاری و پرهیز از اقدامات کم تاثیر (4

 راه اندازی دبیرخانه دائمی و فعال برای فعال نمودن نهادها، سازمان ها و ظرفیت های مردمی (5

 رویکرد مدیریت کالن و اجرای غیر متمرکز برنامه ها توسط ستاد های بزرگداشت نهم دی (۶

 علمی و دانشگاهی در عرصه تبیین و روشنگریفعال سازی محیط های  (7

 فعال سازی مراکز و محیط های عملیاتی در عرصه تولیدات فرهنگی و هنری موثر (8

 تبیین عناصر و عوامل برجسته شکل گیری حماسه نهم دی (9

 توجه به نقش ایمان مذهبی و اراده الهی 

 در آشکار سازی ابعاد   -دامت برکاته -ایتوجه به نقش واالی رهبری حضرت امام خامنه

 فتنه و بستر سازی حماسه نهم دی

 تبیین نقش حرکت های مردمی در انقالب اسالمی به عنوان سرمایه اجتماعی کشور 

  سه شکل گیری حما سین)ع( در  شورا و اهل بیت )ع( به ویژه ابی عبداهلل الح تبیین نقش عا

 نهم دی

 اسالمی در بیداری 1388تبیین پیامدها و تاثیر حماسه نهم دی  (10

 بهره گیری از حماسه نهم دی برای مهار و کنترل تهدیدات آینده (11

ـــور) اعتماد ملی، آگاهی و  (12 ـــه نهم دی برای تقویت مولفه های قدرت نرم کش بهره گیری از حماس

 بصیرت و انسجام ملی(

به عنوان رویدادی ملی با حضـــور همه اقشـــار وگروهای اجتماعی و  1388تبیین حماســـه نهم دی  (13

عتقد به انقالب اســـالمی و با مشـــارکت همه رای دهندگان در انتخابات دهم ریاســـت ســـیاســـی م

 جمهوری
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ــترده و بدون  (14 ــارکت گس ــه نهم دی برای تحقق انتخابات موثر، با مش ــتفاده از ظرفیت های حماس اس

 چالش امنیتی

 توجه به فعال سازی ظرفیت های مردمی و اجتماعی در مدیریت بزرگداشت حماسه نهم دی (15

 

 برای مطالعه بیشتر منابع
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 دی 9هویت شیعه، مبنای تبیین حماسه  .8

 سید محمد طاهایی7

                                                                                                                     

 

 چکیده

ی اجتماعی، نقش هویت شیعی مردم هاجنبشی هویت و نقش آن در خیزش هاهینظردر این مقاله با بهره گیری از 

. در این راستا، ابتدا مذهب شیعه به شودیمدی به مثابه یک جنبش اجتماعی تبیین  9ایران در شکل گیری پدیده 

 زی سیاسی و اجتماعی و گذر جامعه اهابحرانعنوان هویت سیاسی ـ اجتماعی و سپس نقش آن در رویارویی با 

 ی موجود ، بررسی و تبیین و نقش محوری والیت فقیه در فرهنگ سیاسی شیعه نیز تحلیل خواهد شد.هاچالش

ی هاانیجردی، امامت، امت و انقالب اسالمی ، تحلیل  9: هویت در فرهنگ دینی، شیعه ، واژگان کلیدی

 سیاسی معاصر.

 

 مقدمه

ارائه کرد. قدر مسلم این واقعه ناشی از جنبش  توانیمی گوناگونی هانییتب.ش هـ 1388دربارة حادثه نهم دی 

را  ی آنهانمونهاجتماعی بود که بدون دعوت و سازماندهی مرسوم و رسمی صورت گرفت؛ جنبشی که اولین 

دید.  توانیمدر دو قرن اخیر در پاسخ به تحریم تنباکو و بویژه حکم جهاد علیه نیروهای مهاجم روسیه تزاری 

تیر برای ملی شدن نفت، نهضت پانزدهم خرداد و باالخره انقالب اسالمی در سال  امیسضت مشروطه، قیام نه

که یک وجه مشترک  آمدندیمهمگی عناوین مختلف یک جنبش در مقاطع گوناگون تاریخی به شمار  1357

قومی، جنسی  تی، تفاوتهایداشتند و آن عبارت بود از حضور یکپارچه اجتماعی صرف نظر از پایگاه صنفی، طبقا

                                                           
 عضو هیئت علمي دانشگاه امام حسین)ع(7 
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سیاسی. طبعاً جنبش اجتماعی مردم مسلمان ایران در این مسیر پرفراز و نشیب  -یرهبر الهو سنی آنان، حول یک 

با این  ینوازهم، ضمن افزایش آگاهی و کسب تجربه سیاسی مشترک با یکدیگر در ایجاد حرکت هماهنگ و 

انگیزه بخش حساستر و هوشیارتر ، و پیوندشان برای خلق  یهامحرکرهبران نسبت به نمادها، اشارات و 

 شده است. ترمحکمحرکتهایی از این دست 

« هسته مرکزی و جوهره اصلی این جنبش چیست؟: »گرددیمسؤال اصلی نگارنده به ماهیت این جنبش باز 

یمورت ارزش واحد و وحدت بخش این یکپارچگی در کجاست و این انسجام و حرکت حول چه محوری ص

 ؟ردیپذ

آن مبنا ، سازة ر بتوان با ت شودیمیی تعریف هادواژهیکلبرای پاسخ به پرسش اصلی و سؤاالت فرعی به ناچار، 

 ی گرفت .را پمفهومی مقاله 

 .شودیمی هویت، شیعه، فرهنگ، امام و امت ابزارهای تحلیلی این نوشتار قلمداد هاواژه

آنچه مسلم است ما با جنبشی اجتماعی روبه رو هستیم؛ جنبشی خودجوش سخن از تبیین حماسه نهم دی است. 

اساس شعارها و نمادهای ارائه ر دی در فضای سیاسی رخ داد  ب 9و بدون سازماندهی رسمی. دیگر اینکه اگر چه 

جامعه هم « فرهنگ سیاسی». در نتیجه به رودیمشده و نیز ظرف زمانی ماه محرم، موضوعی فرهنگی به شمار 

 .شودیممربوط 

ی از دیدگاه زمانی هر حادثه اجتماع« این جنبش اجتماعی از کجا و کی شکل گرفت؟»در پاسخ به این سؤال : 

رش عرضی ب»یعنی پیگیری ردپای موضوع در بستری بلندمدت و « برش طولی»به دو صورت  توانیمو سیاسی را 

 ی مشخص مطرح کرد.ابرههدر  « و مقطعی

 حادثه برش عرضی و مقطعی

ی مردم،  رویدادی بی نظیر در درصد 85دهمین انتخابات ریاست جمهوری به لحاظ تعداد و میزان مشارکت 

ی سیاسی به شمار هاشککشم، قرار بود انتخابات پایان رودیمتاریخ کشورمان و در انتخابات سراسر دنیا به شمار 

این مرتبه پایان بخش یک دور مصاف رجال و رود اما این بار سرآغاز سلسله حوادثی شد. صندوق رأی در 

جریانات سیاسی برای تالش در جهت کسب حداکثر آرای جامعه و سهم بیشتری از توزیع قدرت در زمینة اجرای 
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نرفت. بازندگان انتخابات از چند ماه قبل دائماً تردید در نتایج آرا و ر ی عمومی به شماهایمشقوانین و تعیین خط 

 برای تخریب اعتماد عمومی جامعه و مشروعیت سیاسی تکرار کردند.احتمال تقلب را 

رای »و « اتتقلب در انتخاب» مسئله اصلی در حوادث پس از انتخابات اعتراض به نتایج اعالن شده بود و با شعار 

شکل گرفت و عمالً در تهران و در شمال شهر به آشوبهای خیابانی کشیده شد . اعتراض کنندگان « من کو؟ 

ا به ز شده بود، عقب بزنند و نتوانستند تقلب رنخواستند و یا نتوانستند دست خارجی را که به عنوان حمایت درا

ی قانونی اعتراض خود را پیش ببرند )زیبایی هاراههواداران خود نشان دهند ؛ هم چنین نخواستند و نتوانستند از 

 ( .2۶۶نژاد، ص 

دی مقصر اصلی حوادث پس از انتخابات همین اعتراض  9بنابراین از نظر جامعه بویژه در حماسة بزرگ 

 دگان بودند.کنن

ی ضد انقالب و سازمانهای جاسوسی غرب آشکارا در حوادث پس از انتخابات دخالت کردند. آنها هاگروه

این حرکت  ، رهبری«براندازی خونین»اگر نشد با و دست زنند « کودتای مخملین» تالش کردند با براندازی نرم به 

هوری اسالمی را در کوتاه مدت تضعیف و به عقب ضد نظام را در دست بگیرند؛ هم چنین سعی کردند نظام جم

و در بلند مدت ، نظام را به تغییرات بنیادین از جمله تغییر قانون  وادار کنندخود « یاهسته»ی هاخواستهنشینی از 

 اساسی و حذف اصل والیت فقیه وادار سازند.

سالمی ی جامعه ایران به فرهنگ اگران داخلی و دشمنان خارجی، عدم درک نسبت به پایبندمشکل اساسی فتنه

و شیعی بود، لذا با سراسیمگی هر چه بیشتر به قلب هویت شیعی مردم حمله کردند و از قضا، زنگ بیداری از 

 همین نقطه کلید زده شد. 

تند ی انتخابات نتوانسهابازندهعهده داشتند و ر دشمنان انقالب اسالمی ، آشکارا طراحی کودتای مخملی را ب

 جدا کنند. هاگروهخواستند صفوف خود را از این و یا ن

وسی ی خارجی و سازمانهای جاسهاگروهاین شکست خوردگان بی اینکه به هیچ سندی مبنی بر ارتباطشان با 

ی آنان حرکت کردند و از سوی آنها مورد تشویق و قدردانی قرار گرفتند )همان هاخواستهنیاز باشد در جهت 

 ( .22۶ص 

 دثبرش طولی حوا
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. گرددینمدی صرفاً به وقایع پس از انتخابات باز  9ی هاخواستهنوع خروش و حرکت عمومی، شعارها و 

از دی به وقـایـع پس از انتخابـات و خـروج تعدادی از جریانات و رجل سیاسی  9حماسه  گرچه موتور محرک

انرژی » ، حاکی از  شدیمردمی حمل ی مهاگروه، نوع شعارها و نمادهایی که توسط  شدیممربوط  قانون ریمس

. فرهنگ سیاسی جامعة میخوریمبود و همین جا است که به عناصر دیرپای فرهنگ بر « متراکم و دیرپای تاریخی

، گرددیمنایران و حافظة تاریخی مردم در بستر باورهای شیعی ، که لزوماً به جغرافیای ملی و سرزمینی محدود 

سیاسی بود. ماه محرم و بویژه وقایع بهت آور و انکار  شکل گرفته است. نکتة حائز اهمیت ظرف زمانی این حادثة

ناپذیر مخالفان نظام اسالمی در روز عاشورا یکی از دو قطب هویت شیعه بود که از سوی مخالفان نشانه گرفته شد 

 جامعه شد. وردةی زخم خهانهیسو بسان کاتالیزوری موجب فوران آتش از 

 شیعه به مثابه هویت

من »و « من که هستم»یا  فرد و یا  جامعه. بیان این گزاره است که :  ءیشهویت پاسخی است به چیستی   -

 «.که نیستم

 این تعریف دارای سه وجه جامع بودن، مانع بودن و استمرار است. 

 جامع بودن، مانع بودن و استمرار است. -

 در خود جمع کند. شودیمیعنی همة عناصری را که شامل این تعریف « جامع بودن» -

ی هویت اهستهنیز به معنی مرزبندی شفاف و مشخص با کسانی است که از مفهوم جوهری و « مانع بودن» -

 .اندگانهیب

 حوزة ه و در یکبدین مفهوم است که هویت بایستی از یک سو در طول زمان استمرار داشت« استمرار»سرانجام  

مکانی استقرار یافته باشد و از سوی دیگر باید نقطة آغازین تاریخی از دیدگاه پدیدار شناسی داشته ، و از مبنای 

 از زمان حیات طیبه رسول گرامی اسالم )ص( توسط ایشان، میدانیمنظری و فلسفی نیز برخوردار باشد. چنانکه 

خی به از لحاظ تاری« تشیع». اما نقطة آغازین اندشدهؤمنین )ع( معرفی اصحاب خاصی تحت عنوان شیعیان امیرالم

جریان غدیر خم و سپس حادثة سقیفه و والیت و وصایت امیرالمؤمنین)ع( پس از رحلت رسول اکرم)ص( باز می

( و اوالد عگردد. بنابراین منظور از شیعیان ، باورمندان به استمرار والیت رسول اکرم )ص( از طریق امیرالمؤمنین)

بستر  خود در« امام»تحت والیت « امت» مطهر ایشان هستند که در قالب اجتماع به هم پیوسته و معتقد به عنوان 

. از گرددیم« محور امامت». بر این اساس تمامی اوامر و احکام الهی و اصول و فروع دین بر اندشدهتاریخ شناخته 
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در کالم  . هم چنانکهابدییمگنجانده شده است ، تحقق « لهَ ِالّا اهللال اِ »طریق امامت، توحید ناب که در عبارت 

ا کَلِمَةُ ال اِلهَ اِلّ »آمده است که « سِلْسِلَةُ الْذَّهَب» )ع( تحت عنوان حدیث  الرضایموسگهربار حضرت علی بن 

، هم «من، آن حصن هستم: »ندیفرمایمو سپس امام اشاره « اهلل حِصْنی وَ مَن دَخِلَ حِصْنی اَمِنَ مِنْ عَذابی

ی امام صادق )ع( عرض شد: بدرست» نقل شده است که به «  صفات الشیعه» چنین در بیان شیخ صدوق در کتاب 

کسی  دیگویمکه فالنی شما را دوست دارد ولی در بیزاری از دشمنان شما ضعیف است. فرمود: هیهات ! دروغ 

 (.134ا بیزاری نجوید)شیخ صدوق، ص که ادعای محبت ما را نماید و از دشمنان م

 همچنین در بیان شیخ صدوق )اعلی اهلل مقامه(، در ذیل حدیث بیست و ششم همین کتاب آمده است که:

مَفْضَلِ بْنِ قِیْس گفت امام جعفر صادق)ع( به من فرمود شیعیان ما در کوفه چند نفرند. عرض کردم پنجاه »

تا فرمود آیا امید داری بیست نفر باشند و در ادامه فرمود به  کردیمکرار هزار نفر. حضرت پیوسته این سؤال را ت

توار( آن )ثابت و اسر خدا سوگند آرزو دارم در کوفه بیست و پنج نفر باشند که  )امامت( ما اهل بیت را، که ب

 (. 51)همان ص« هستیم، بشناسند و علیه ما جز حق سخنی نگویند

ث اول آشکارا مرزبندی بین خودی و غیرخودی در مفهوم شیعه به روشنی همان طور که مشاهده شد در حدی

 ، وجه اشتراک بین شیعیان و افتراق آنان«امامت»آمده و در حدیث دوم اعتقاد به امر « تبرّی»و « تولّی»تحت عنوان 

وفه اشاره  کی مشخص یعنی اجامعهاز غیر پیروان اهل بیت عترت و طهارت است. نکتة دیگر اینکه حدیث دوم به 

ی که عملکردش دست کم در دو برهة زمانی در حافظة تاریخی شیعه ثبت شده است و به عنوان اکوفهدارد؛ 

و دیگری کوفه در هنگامة  : یکی کوفة زمان امیرالمؤمنین )ع(رودیمشاخصی برای معرفی شیعة واقعی به شمار 

« امامت و امّت»سال با دو مبنای نظری در قالب  1400ر طول )ع( و حادثة کربال. نتیجه اینکه شیعه د دالشهدایسقیام 

و مبنای عملی یعنی تطبیق این مفاهیم و تجربیات تاریخی به حوادث و وقایع پیش رو به فرهنگ غنی برای پیشبرد 

 اهداف الهی و سیاسی خود و جوامع گوناگون تبدیل شده است.

 عاشورا و مهدویت دو عنصر کلیدی هویت شیعه

ت تمامی ، کلّ هستی، نقطة عزیمترقیدقو به بیانی « بزرگترین فاجعة تاریخ بشری»عاشورا به عنوان حادثه 

ی شیعی بویژه در دو قرن اخیر در رویارویی با نظام سلطه گر و سکوالر غربی و دیکتاتورهای وابسته به هاجنبش

جنبش و حرکت اجتماعیِ شیعی به شمار  سـرانجامِ این« چشم انـداز آینده پـژوهی»آن بـوده است و مهدویت از 

 .رودیم
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امام معصوم  بتیغ. در زمان گرددیمتقسیم « عصر غیبت»و « عصر امام حاضر»فرهنگ سیاسی شیعه به دو مقطع 

 اساس نص صریح آیات قرآن کریم، دین اسالم سرانجام دین جهانی خواهد بود و به مؤمنان و صالحان ، مژدةر ب

نماز و برپاداشتن قسط و عدل داده شده است. در احادیث شریف ائمة معصومین  ی زمین برای اقامةدار راثیم

ل و حاکمیت فقیه عادل شک« نیابت عامّه»نیز سازماندهی جامعة اسالمی در عصر غیبت حول مفهوم  السالمهمیعل

 و در چنین بستری، آمادگی برای ورود به عصر ظهور تضمین شده است. ردیگیم

مهمترین متغیر »به جرأت ادعا کرد :  توانیمنمادها و شعارهای مردم در روز نهم دی  هیبر پا

« هدویتم» و « عاشورا» ، حمله به مضمون اعتقادی «تأثیرگذار و معنی دار در ایجاد این حماسه

 از سوی مخالفان بود.

 فرهنگ شیعه

توان گفت: فرهنگ ، ی مفهومی میبندجمعک ی دارد ، اما در یادهیچیپفرهنگ، معانی بسیار گسترده و 

یمارزشهایی است که اعضای یک گروه معین دارند؛ هنجارهایی که از آن پیروی ، و کاالهای مادی که تولید 

 .کنند

 رودیمارزشها، آرمانهای انتزاعی هستند حال اینکه هنجارها، اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار 

 ( .3۶در زندگی اجتماعی هستند )گیدنز ص « بایدها و نبایدها»  آنها را رعایت کنند. هنجارها نشاندهندة

یابد؛ هم چنین ی آن تجلی میهایریموضع گدر نتیجه ارزشها، اصول، نمادها و هنجارها در رفتار اجتماعی و 

طح اول و دوم یعنی ارزشها و هنجارها است؛ شیوه تولید، توزیع،  مصرف و مبادله کاالها و خدمات نیز مولود س

نتیجه نگرش فلسفی و ارزشی جامعه است. البته این تعریف از فرهنگ در مفهوم  «سبک زندگی» به تعبیر دیگر 

گیرد. موسّع و فرابخشی به کار رفته است و همه شئونات مادی و معنوی انسان را در سطح فرد و جامعه در بر می

توان این الگو را به کار گرفت؛ چرا که مهمترین مزیّت چنین تعریفی، به رغم المی نیز میدر تحلیل فرهنگ اس

ی علم و دین، دنیا و آخرت، فرد و اجتماع و هاحوزهاصل عدم تفکیک در » کلیّت و گستردگی آن، اعتقاد به 

 ی است:با این تعبیر، فرهنگ اسالمی نیز شامل سه سطح و برش مفهوم« مادیّت و معنویت است.

 .ابدییمشامل مبانی توحیدی و حاکمیت الهی است که از طریق امامت تجلی  سطح اول
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ی اعتقادی است که شیعه را از غیر خود بازشناسی هایمرزبندیعنی اصول، هنجارها و نمادها شامل  سطح دوم

یم برگِرد محور امامت شکل؛ هم چنانکه در اصل تولّی و تبرّی نمود پیدا کرده است. اصل تولّی، امّت را کندیم

و از نفوذ عناصر غیرخودی و  کندیمو اصل تبرّی از موجودیت آن در طول زمان و گذر حوادث حفاظت  دهد

. این اصل ، همان طور که در احادیث شریف آوردیمبه تعبیر دیگر منافقین، مشرکین و کفّار جلوگیری به عمل 

. بازنمود این اصول شودیمو بایدها و نبایدها برای شیعه مشخص  معصومین )ع( ذکر شده است به صورت هنجارها

. با یادبودها، ایام سوگواری گرددیمو هنجارها در مناسک و شعائری است که هر ساله به صورت جمعی برگزار 

نتقل مو اعیاد ائمه اطهار)ع(، فرهنگ اسالمی از طریق تکرار در حافظة تاریخی شیعه ثبت، و از نسلی به نسل دیگر 

شده است. از ترکیب سطح اول یعنی اصول و ارزشهای نظـری و سطـح دوم یعنی بـازشناسی آن در بستر تـاریـخ، 

یابی با گیرد و تطبیق یا مصداقگیری او در برابر حوادث پیش رو شکل میسطـح سـوم یعنی رفتار شیعه و موضع

مثال در سنت سوگواری اباعبداهلل )ع( در ماه محرم پذیرد؛ به طور جریانهای فکری و سیاسی موجود صورت می

و یا ادای فرائض ماه مبارک رمضان، شیعه و فرهنگ او هر ساله دراین سه سطح باز تعریف، و نسبت بـه حوادث 

 گردد.و وقایع معاصر خود باز تفسیر می

 ی سیاسیهافتنهو  هابحراناز  رفتبرونالگوی قرآنی 

 ی اجتماعی در جامعةهافتنهمبارکة آل عمران در وضعیتهای گوناگون  سورة 112تا  103توجه به آیـات 

بردارد . تبیین و تحلیل این آیـات از اوضاع بی ثبات و اضطراب ر ی آموزنـده دهادرساسالمی ، نکـاتـی حیاتی و 

، در شودیمها عرضه از بحران رفتبرونو قوانینی که در این آیه برای  هاسنتجامعة اسالمی حیرت انگیز است. 

 ی استراتژیک برای حل تنازعات ودست افزار، چارچوبی تحلیلی و «جامعه شناسی سیاسی دین» قالب کالنِ 

 :دیفرمایم 103. قرآن در آیة سازدیماختالفات و هم چنین ایجاد وحدت سیاسی و دینی فراهم 

خود یاد کنید آن گاه که دشمنان ر ا بو همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا ر»

پرتگاه آتش بودید که  یکدیگر بودید. پس میان دلهای شما الفت انداخت تا به نعمت او برادران هم شوید و بر لبة

 «کند تا هدایت یابید.شما را از آن رهانید. خداوند این گونه آیات خود را برای شما بیان می

 که: میابییمفسیر نمونه در و ت زانیالم ریتفسبا مراجعه به 

آیة قبل حکم فرد به تقوای الهی و حفظ گوهر ایمان و اسالم تا پایان عمر بود اما این آیه در سپهر اجتماع معنا 

. خدای متعال در این آیه هم فرد و هم اجتماع را مأمور به فرمانبرداری کامل از خدا و چنگ زدن ابدییمو مفهوم 
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کند که جامعه حتی در وضعیت عادی نیز بدون داشتن و گوشزد می کندیمبه حبل اهلل یعنی کتاب و سنت نبوی 

؛ چه رسد به اینکه بحرانهای فکری و سیاسی گوناگون از افتدیممربی در چاه تاریک جهالت و طغیانِ غرایز فرو 

 هر سو به جامعة دینی هجوم آورد.

وضعیتی برای نجات از ورطة پراکندگی و تفرقه به ریسمان محکم الهی چنگ  در چنین دیفرمایمآیة کریمه 

بزنید و از آن جدا و از یکدیگر متفرق نشوید. گواه آن، گذشتة خود شماست! اما خدا در پرتو اسالم و ایمان ، 

آمـدن  دو بارد. دلهای شما را به هم مربوط ساخت و به نعمت خود، شما دشمنان دیروز را برادران امـروز قـرار دا

بود و هر  اهفتنهاست. به عالوه جامعة شما پیش از این بر پرتگاه آتش « وحدت» ، گویای اهمیت موهبت « نعمت» 

آن امکان سقوط و نابودی کامل آن بود اما خدا شما را رهانید و تفرقة شما را به وحدت مبدل ساخت. همان طور 

تعبیر  «کتاب و سنت نبوی »به « حبل اهلل» از « نمونه» و «  المیزان » سنگگرانکه مالحظـه گـردید، دو تفسیر 

 ( . 182، ص  وسفیپور ) اندنموده

احیا »ی شاه آبادی محمد علاز نگاه و منظری دیگر در کالم فقیه مبارز و عارف کامل آیت اهلل العظمی میرزا 

، «فشذرات المعار» ام خمینی )ره( در کتاب و استاد عرفان و اخالق حضرت ام« کننده و طراح نظام سیاسی والیی

 :دیفرمایمتعبیر شده است که « نبوت و والیت» ذیل اصل اول و اصل دوم در مرام اسالمی، حبل اهلل به  7صفحة 

بسط معارف و حقایق دیانت در حدود ممالک اسالم که به منزلة خیط )ریسمان( نبوت و والیت و ارتباط به »

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اهلل جَمعیاً وَ تناب از خلطه و آمیزش با اجانب است که فرموده: مقام مقدس ایشان و اج

 ( .7)شاه آبادی، ص «  التَفَرَّقُوا

یط خ» در توصیة آیت اهلل شاه آبادی نسبت به توجه به اصل اول، کلید واژه  شودیمکه مالحظه  طورهمان

ر رفته است. به بیان ایشان والیت و نبوت ریسمانی است طولی که به کا« حبل اهلل» برای مفهوم « نبوت و والیت

به  103گیرد. ایشان با استفاده از ادامة آیه و محور اصلی اجتماع اسالمی قرار می دهدیمآسمان را به زمین پیوند 

 .کندیماشاره « ریسمان برادری»به معنی « خیط اخوت»اصل دوم یعنی 

که  کندیمبسیار بدیعی را برای خواننده مطرح  آنها از سوی ایشان نکتة توجه به تعبیرات و انتخاب هوشمندانة

 از سورة آل عمران آمده است که در ادامة مطلب به توفیق الهی به آن خواهیم پرداخت. 112تفسیر بیشتر آن در آیة 

 :دیفرمایمو  دازدپریم« خیط اخوت» ایشان در اصل دوم مرام اسالمی به 
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 ه : است؛ چنانکه فرمود« خیط اخوت» توسعة اجتماعات مذهبی برای ارتباط و دوستی متدیّنین، به منزلة » 

 و اذْکُرُوا نِعْمَتَ اهللِ عَلَیْکُم اِذْ کُنْتُم اَعْداء فَاْلِف بَیْنَ قُلُوبِکُم فَاَصْبِحْتُم بِنِعْمَتِهِ اِخْواناً 

اد را از نموده و لشکر کفر و نفاق و فس نداهللجُتا با واسطه این دو خیط عرضی و طولی تحصیل لباس تقوی و 

 ( . 8)همان ص « عالم قلع و قمع نمایند

قدسی و نورانی اسالم در عرصة اجتماعی و زمینی خود در  همان طور که مالحظه شد از دیدگاه ایشان جلوة

قرآن، امام و »، وجود « حبل من اهلل». بنابراین تعبیر ایشان از ابدییمیل ، و تجسم دو ریسمان طولی و عرضی تنز

است. در واقع پیوند برادری و « امّت»ریسمان عرضی یعنی  103در آیه « حبل من الناس»است و منظور از « والیت

حول محور والیت و امامت و نهادهای تقنینی و اجرایی و تشکیل امّت،  هاسازمانی اجتماعی و هاشبکهایجاد 

 .شودیم. با چنین ساختِ اجتماعی، نظام سیاسی آسیب ناپذیر ابدییمتبلور 

که در صورت تمسک به حبل اهلل و موهبت امامت و والیت،  دهدیمسوره آل عمران به مسلمانان نوید  111آیه 

به شما زیانی برسانند مگر آزاری اندک و آنچنان توخالی هستند که موقع نبرد  توانندینمدیگر مخالفان هرگز 

چون بر خالف مسیر  کندینمخواهند گریخت و پیروزی نهایی از آن مسلمین است و هیچ کس از آنها حمایت 

یم ظ، نظام سیاسی و تربیتی اسالم را در قالب محورهای یک مختصات تن112؛ سپس آیه کنندیمآفرینش حرکت 

گران و کسانی که سبب تفرقه، عداوت و اختالف در و دربارة فتنه کندیمرا تبیین « امامت و امت»، و الگوی 

جا که باشند، حتمًا خوار و ذلیلند مگر به ر ه: »دیفرمایمسوره آل عمران( ،  105و  103جامعه شدند )آیات 

در این آیه  آشکارا به اصحاب 8«ب مردم چنگ زنند.ریسمانی )پیوندی( از جانب خدا و ریسمانی )پیوندی( از جان

که شرط بازگشت به دامن اجتماع اسالمی، این است که بدون تابلو و هرگونه عنوانی که نشانه  کندیمفتنه گوشزد 

 تمایز و استقالل دوباره آنها گردد در متن جامعه قرار گیرند ؛

اید در پرتو والیت و امامت قرار گیرند و در امت غرق یعنی برای اینکه از دایرة ذلت و خواری خارج شوند ب 

شده  به امت یا ریسمان عرضی تعبیر« حبل من الناس»به امامت یا ریسمان طولی و « حبل من اهلل » شوند . بنابراین 

                                                           
م هِ يْ لَ عَ  تْ بَ رِ ضُ  هللا وَ  نَ مِ  ب  ضَ غَ بِ  اوُ ب   هللاِ َو َحبٌْل ِمَن الٰناس وَ  نَ مِ  ل  بْ حَ  بِ ّلٰ و ا اِ فُ قِ ثُ ا م   نَ يْ اَ  ةِ ُضِرَبْت َعَليِْهُم اْلذِ ل  8 

 وندُ تَ عْ ا يَ و  ك انُ  و ا وَ صَ م ا عَ بِ  كَ لِ ق ذ  حَ  رِ يْ غَ بِ  بي اءَ نْ اّلَْ  نَ لوُ تَ قْ يُ  هللا وَ  اي اتِ بِ   ونَ رُ فُ کْ و ا يَ م ك انُ هُ ن  اَ بِ  كَ ذ لِ  ةِ نَ كَ سْ مَ الْ 

 (112)آل عمران /
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و بر پایه و از طریق پوشش  شودیمبر جامعه پوشانده « اهللدلباس تقوی و جُن»است و با پذیرش این دو محور، 

 .گرددیمدر مقابل کج اندیشان و قدرتهای بیگانه فراهم « جُنداهلل»و رعایت قوانین الهی، پوشش و حصن « تقوی»

 نقش محوری و والیت فقیه در فرهنگ سیاسی شیعه در عصر غیبت

یت رود. اساساً والدر باور شیعه، والیت فقیه حلقه ارتباط مفهومی بین این دو محور امامت و امّت به شمار می

فقیه از طریق اعتقاد راسخ به مهدویت و هدایت جامعه در عصر غیبت قابل فهم است و این نکته برای دشمنان 

 انقالب از مدتها پیش آشکار شده بود.

اُمین سال پیروزی استراتژیست و اندیشمند امریکاییِ ژاپنی تبار در کنفرانس بررسی سی« فرانسیس فوکویاما»

. وی کندیمبا اشاره به دو منبع الهام بخش در تفکر شیعه به نکته بسیار حساسی اشاره « ویوآتل»انقالب اسالمی در 

« مهدویت» . وی بال سبز را نشانةداندیمی بـا بالهای سبز و سرخ اپرندهروح انقالبـی و استکـبار ستیز شیعه را بـسـان 

 .کندیمقلمداد «  عاشورا»بال سرخ را نماد و 

. و برای کندیمی انقالبی بیشتر هاجنبشاین پرنده بر فضای خاورمیانه هر روز نفوذ خود را در  دیگویماو 

شود که والیت فقیه نقطة کانونی متوقف ساختن آن تنها باید قلب او، یعنی والیت فقیه را نشانه گرفت و یادآور می

اثر کردن والیت فقیه ، پیامدهای است. با بی« منجی ظهور»و « حماسة عاشورا»تفکر شیعه و پیوند دهندة دو آرمان 

 گردد.سیاسی عاشورا و مهدودیت نیز خنثی می

انعکاس این کنفرانس و محتوای آن به اذهان هوشیار و تیزبین مردم مسلمان ایران باعث شد تا حوادث پیش »

ابی دی سامانمند با استکبار جهانی ارزیاز انتخابات )در دورة اصالحات( و بویژه وقایع بعد از انتخابات را در پیون

 «نماید.

دی باید به سطحی بسیار فراتر از گسترة جغرافیایی ایران و  9در واقع برای فهم بهتر موضوع در تحلیل حادثة 

نهاد؛ به بیان دیگر این چالش باید ابتدا در سطح نظام جهانی و مصاف بین دو ا عملکرد جریانات سیاسی آن پ

ارزیابی گردد و سپس به جریانها و تفکرات مخالف داخلی « و نگرش دینی» برآمده از مدرنیته « الرسکو» اندیشة 

 چشم دوخت.

در سطح تحلیل نظام جهانی، انقالب اسالمی ایران ابتدا احیا کننده دین و الهیات آزادی بخش در سطح جهان 

ان رفت شناسی غرب سکوالر دست به گریبی و معانسان شناسفکری و نگرش هستی شناسی،  شده بود و با سیطرة
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شده است و باالخره با هیمنه و سیطرة سیاسی و اقتصادی آن به مبارزه برخاسته است. بی دلیل نیست که فراز و 

ی جریان بیداری اسالمی در منطقه و موازنة قدرت ریگجهتنشیب جریانات سیاسی و اجتماعی ایران اسالمی بر 

یمن؛ چرا که رسالت شیعه به خاستگاه جغرافیایی و مرزهای سنتی اندیشة او باز در سطح جهانی اثرگذار است

 .کندیمبلکه حیات طیبه را، که قسط و عدل و عبودیت است در سپهر جهانی جستجو  گردد

 نتیجه گیری

در جنگ نرم،  ردیپذیمهم چنانکه جنگ سخت از طریق اشغال فیزیکی سرزمین و خاک حریف صورت 

میدانِ رزم و عرصة درگیری، باورها و اعتقادات جامعه است. انقالب اسالمی پس از عبور از مرحلة هجمة فیزیکیِ 

تر جنگ نرم رژیم بعث عراق تجلّی کرد، وارد مرحلة جدید و پیچیده« جنگ نیابتی»استکبار جهانی که در قالب 

 لّت مسلمان ایران را مورد هدف قرار داد.شد و از این زمان به بعد، هستة مرکزی باور م

ن شود و همچنابا امام خود تعریف می« شیعه»به این حقیقت اشاره کرد که « هویّت»این مقاله با بازشناسی مفهوم 

 وارد شده و در مقابل شدائد و شیاطین« یحصن اله»در « امام»بیان گردید، به اعتبار « سلسلة الذهب»که در حدیث 

 کند.ظت میاز خود محاف

بر این اساس اندیشه و سامان شیعه، چه در عصر امام حاضر و چه عصر غیبت و حتی ظهور بر پایة دو محور 

ی هاسازهصورت بندی شده است و از طریق این ساختار مستحکم، تمامی « امامت و امّت»عمودی و افقی یعنی 

 .سازدیمتدوین و عملی  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و حتی دفاعی خود را طراحی،

و  «امامت»در رویارویی با انقالب اسالمی، ایجاد تردید و انکار نسبت به مفهوم  88هدف اصلی و غایی فتنة 

عاشورا و »در پس آن، ایجاد شکاف در امّت بود؛ فارغ از اینکه فرهنگ استراتژیک شیعه با تمّسک به دو گنجینة 

 و پنهان را از وی سلب کرده است.  ، امکان هر نوع تهدید آشکار«مهدویّت

یمهایی اطالق هر ملّت به مجموعه باورها، اعتقادات، ارزشها، هنجارها، نمادها و سمبل«ِ فرهنگ استراتژیک»

گردد. در و امنیّت وی را موجب می کندیمکه او را در مقابل هر تهدید داخلی و بویژه خارجی محافظت  شود

 افزارِ تضمین کنندة امنیّتِ جامعه به شمارمی رود .نرمواقع فرهنگ استراتژیک، بخش 
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عاشورا در حافظة تاریخی شیعه، نماد هزینة سنگینِ سکوت جامعة مسلمان در برابر انحرافات بزرگ فرهنگی 

و سیاسی و شکستِ الگوی امامت و امّت است؛ و محرّم ، مناسبتی برای بیعت دوباره به منظور جلوگیری از تکرار 

 این فاجعة تاریخی است.دوبارة 

اشتباه استراتژیک بلواگران و سکوت سران فتنه تحت حمایت استکبار جهانی در حمله و توهین به مراسم 

ه مایة هویّت شیعه تلقی شد و به یکباره جنبش اجتماعی شیععاشورا به عنوان یک نشانگان و شاخص تهاجم به بُن

عصر »ات و بالندگی خود را در به حرکت درآورد و یک بار دیگر حی 88دی  9را در قالب موج جدیدی در 

 به نمایش گذاشت. « انتظار
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 گری در پوشش تغییر در نظام جمهوری اسالمیپیشینه فتنه .9

  

 

 9سعداهلل زارعی

 چکیده

ردپای  توانای که میگونهخط تغییر و تبدیل جمهوری اسالمی عمری به درازای نظام جمهوری اسالمی دارد به

های فراوان آن را تا حوادث و بحث رفراندم تعیین نوع نظام سیاسی مشاهده کرد و نمونه 1358آن را از اسفندماه 

ها و رویکردهای نظام جمهوری اسالمی نشان داد. روند تغییر بنیان 1388پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 

ة داخل و خارج دنبال شده است. در این میان جمهوری اسالمی از همان آغاز عمدتاً در دو بستر پیوسته یا ناپیوست

در طول این دوران با استفاده از ظرفیت داخلی و برخورداری از پشتیبانی مردمی و هوشمندی رهبران خود توانسته 

است بر این روند غلبه کند و ماهیت و محتوای خود را حفظ کند هر چند تغییرطلبان همواره طیف گسترده ای از 

نیروهای داخل و خارج شامل شده و در اکثر مواقع سرشار از نیروهای داخل نظام و دارای مسئولیت های کلیدی 

 اند .بوده

 : انقالب اسالمی، گروه های سیاسی، نظام، فتنه ، انحراف از مسیر.واژگان کلیدی

 

 

 چارچوب نظری 

باشد که می« پیوستگی»و نظریه « روی آرامپیش»، نظریه « رفتارگرایی»چارچوب نظری این تحقیق شامل نظریه 

 شود . به اختصار به هرکدام اشاره می

 رفتارگرایی 

                                                           
 دانشجوي دکتراي امنیت ملي  9
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( قراردارد Structuraltheoryمقابل نظر ساختارگرایی ) ( نوعاً درBehaviorism theoryنظریه رفتارگرایی )

ارد هر رفتاری که از مجموعه ( است که عقیده د 19۶4. یکی از نظریه پردازان رفتارگرایی اروین ری گاتری ) 

 (. www.zanjan.comگویند )شود آن را عمل میها و اعمال پیچیده خاصی تشکیل میحرکت

رفتارگرایی در دو بخش قابل مطالعه است. رفتارگرایی بنیادی و رفتارگرایی اجتماعی. رفتارگرایی بنیادی با 

ها و رفتارهای افراد را هایی است که واکنشها بر محرک رفتارهای مشاهده پذیر افراد سر و کار دارد و تاکید آن

کند . این رفتارگرایان فرآیند ذهنی پنهانی را که در فاصله زمانی میان تحریک و واکنش رخ می دهد تحریک می

 ( در مقابل آن، رفتارگرایی 27:  1382شوند ) ریترز کنند و یا چندان اهمیتی برای آن قائل نمیرا یا انکار می

( رفتارگرایان  271نماید) همان: دهد، توجه میاجتماعی به آنچه که در فاصله میان یک محرک و واکنش رخ می

اند . از نظر آنان، تفکر رفتار مغز گرایان اجتماعی برای فرد آزادی عمل کمتری قایلاجتماعی به خالف تعریف

پیروان رفتارگرایی بر رفتار انسان تکیه بیشتری دارند (  407های مغزی آگاهانه نیست) همان : است و بیشتر فعالیت

 1374دانند)جمعی از نویسندگان دانند و در فرم افراطی آن انسان را منفعل میها میو رفتار انسان را تابع محرک

فتارهای ر( البته این نقد به نظریه رفتارگرایی وارد است که رفتارگرایی از دقت نسبتاً خوبی در تجزیه و تحلیل 24۶: 

باشد و عالوه گرا میاجتماعی برخوردار است ولی در نهایت از آنجا که تأکیدش روی رفتار فردی است، تحلیل

 کند . بر آن بر پایه یک برداشت مکانیکی و غیر احساسی کنشگر عمل می

 پیشروی آرام   

ها، گفتمان آموزشی و سازماننظریه پیشروی آرام ، بر نفوذ فکری و اخالقی در طریق مطبوعات، انتشارات، 

سبک زندگی در جامعه مدنی تأکید دارد. آصف بیات به عنوان بانی این نظریه معتقد است هر شهروند فعال در 

توانند مانع تأثیر پذیری آنان از محیط ها نمیشود و دولتمحیط محصور خود به کانون و نیروی تغییر تبدیل می

 (  ۶4:  13۶9شان شوند . ) بیات پیرامون

داری در جامعه داللت دارد. حامالن اصلی نظریه پیشروی نظریه پیشروی آرام بر انحالل تدریجی حکومت

های این شهروندان عبارتند از عالی بودن در مشاغل متعارف در عین تعهد فعال آرام، شهروندان هستند. کار ویژه

 (.   1:  1381های عمومی) رزمی به حضور در عرصه

حال نظریه پیشروی آرام از آنجا که یک نظریه پسینی است در توضیح ماهیت و آهنگ تغییر اجتماعی در عین 

بینی پذیری محدودی برخوردار است. عالوه بر آن به تعبیر ویلیامز ، و سیاسی نسبتاً ضعیف بوده و از قابلیت پیش
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یینی و فعالی وجود دارد و جامعه منظریه پیشروی آرام بر این فرض نباشد که بین دولت و جامعه، گسست ع» 

 williams 2008 : 62« ) گیر علیه دولت بپردازد . های نفستواند هویت و منفعت خود را فروگذاشته و به مبارزه

) 

 پیوستگی 

( جیمز رزنا بر پایه بررسی وضعیت حاکم بر مناسبات ایران و آمریکا  Continuity theoryنظریه پیوستگی ) 

( به دست آمد . بر اساس این نظریه انقالب ایران محصول رفتار پادشاه با روح و رفتار نظام بین  1357تا  1332) 

د) عطایی و منصوری الملل در متن آن نهادینه شالملل با ایران بود و از این رو ستیز با رژیم حاکم و با نظام بین

1387  :129 – 15۶ .) 

های گوناگون و تعامل میان نظریه پیوستگی بر این فرض استوار است که به دلیل وابستگی متقابل میان نظام

تواند گیرد که نمیرفتارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی واحدهای سیاسی، پژوهشگر در وضعیتی قرار می

 2:  1373خود و مستقل از دیگر عوامل و واحدها بررسی و تحلیل کند . ) قوامی واحدهای ملی را در مدار بسته 

 ) 

 مقدمه: سیر تاریخی انحراف از مسیر

 گراهافتنه ملی

 1357بهمن  22ها قبل از از ماه« انقالب اسالمی»و در نهایت نقطه پایان گذاشتن بر پدیده « انحراف از مسیر»

ـ بویژه پس از ماجرای میدان ژاله ـ که سقوط رژیم پهلوی  57رندکه از شهریور شروع شد. فعاالن انقالب به یاد دا

یکی پس از دیگری به میدان  «بدیلها»قطعی،  و امید غرب برای حفظ رژیم پادشاهی در ایران به یأس بدل شد، 

آن روزها  انتخاب شد؛آمد تا تحول درونی ایران به پیروزی انقالبی اسالمی منجر نشود. اولین بدیلها از جبهه ملی 

 عنوان اولین رئیسبه« داریوش شایگان»هایی که هنوز در اختیار عوامل ساواک بود نام افرادی نظیر در روزنامه

لیغات شد. از دل این تبجمهور ایران تکرار، و در کنار آن از کریم سنجابی و ... به عنوان رهبران انقالب نام برده می

بیرون آمد. او با شعار تغییرات بنیادین در ایران و تغییر نظام از مطلقه به مشروطه « بختیارشاپور »و ماجرا در نهایت 

بختیار وظیفه داشت با شعار مصدق ـ شاه سلطنت کند نه دی ماه کار خود را شروع کرد. شاپور  2۶در روز 

 های فکری انقالب بخشکد.سال به عقب برگرداند و فرصتی ایجاد کند تا ریشه 25حکومت ـ انقالب اسالمی را 
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پروژه شاپور بختیار راه به جایی نبرد اما خط انحراف در انقالب به شکلهای دیگر دنبال شد. در این مقطع 

 های کوچکتر دیگر که به شهادت کتابها وهای فدایی، نهضت آزادی و گروهسازمانهایی نظیر منافقین، چریک

رهبری دینی و به تبع آن انقالب دینی نداشتند ، عدد و رقم ناچیز ـ اظهارات خود آنها هیچ اعتقادی به دین و 

ند و فرستادهایی که این اواخر دیگر خطر چندانی هم نداشت ، میهواداران اندک ـ خود را پیشاپیش راهپیمایی

سیار بزرگ بگرفتند تا از یک سو بر سر دست می« پیشتاز خلق»یا « شهید»عنوان تصاویر عناصر مرده و زنده خود به

دیده شوند و از سوی دیگر بتوانند انقالب و مردم را به سمت خود بکشانند و در نهایت انقالب بزرگ را به حرکتی 

کردند (. در این اواخر که اینها گمان می73، ص1377، اسفند150کوچک تبدیل کنند)کیهان فرهنگی، شماره 

خود را به همه نشان دهند، آمدند و روز معینی را برای « رهبری» توانند داعیهاند و مینزد عامه مردم وجاهتی یافته

تظاهرات علیه رژیم پهلوی قرار دادند. اما مردم استقبال نکردند و آنان از میانه راه برگشتند و اعالم کردند که در 

از  (.www.seragnet.comکنند)کاظمی،شرکت می« جامعه روحانیت مبارز تهران»تظاهرات اعالم شده توسط 

بش ملی جن»شروع کردند . از این رو « درگیری خیابانی»این نقطه به بعد آنان به سازماندهی جدیدی مبتنی بر 

شکل گرفت. آنان تالش کردند تا جوانان را که آن موقع توانایی درک وضعیت پیچیده را نداشتند و « مجاهدین

در نهایت با کمک آنان و با به راه انداختن در عین حال دارای احساسات شدید انقالبی بودند، جذب کنند و 

، 2، ج13۶2روبه رو، و به دادن امتیاز وادار نمایند)کارنامه سیاه، « بحران»جنگ خیابانی، رهبری انقالب را با 

 معارض بود، انقالب را بدون اعتنا به آنان به پیروزی رساند.بدیل و بی(. اما رهبری انقالب، که بی82ص

گرا و منافق با پیروزی انقالب و طرح جمهوری اسالمی مبنی بر نسخه جایگزین رژیم ملی جریانات انحرافی

حکومت یک طبقه خاص »و از آن بوی خودکامگی و « جمهوری اسالمی نامفهوم است»پهلوی اعالم کردند که 

ر مامه همان تاج، منبگفتند عآنان در این زمان با انواع زبانها می« . رسدکه منظورشان روحانیت بود به مشام می

حکومت »ها جا بیفتد، واژه جمهوری اسالمی را به همان تخت و نعلین همان پوتین است و برای اینکه این لفاظی

(. منافقین، جبهه ملی و 3، ص18/12/1357کردند)روزنامه آیندگان، تعبیر می« دیکتاتوری نعلین»و « آخوندیسم

استه یعنی حکومت التقاطی و برخ« جمهوری دمکراتیک اسالمی»ن نهضت آزادی یکصدا خواستار به رأی گذاشت

( اما حضرت امام 18/12/1357های رایج در دو اردوگاه کاپیتالیسم و کمونیسم شدند)روزنامه آیندگان، از الگو

کردند در مقابل آنها ایستادند و ضمن سرزنش شدید آنان و ابراز خمینی)ره( که از این نغمه احساس خطر می

 3فه نور، جصحی«)جمهوری اسالمی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر»ف از طرح این مسائل فرمودند: تأس

درصد از جمعیت واجدان  2/98عنوان الگوی حکومتی ایران به تصویب (. وقتی جمهوری اسالمی به452، ص 
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از مردم به جمهوری درصد  8/1نفر رسید از یک طرف مشخص شد که تنها  055/147/20شرایط رأی یعنی 

ودن ریشه بگرا یا منافق نبودند و این بیهای ملیی آنها هم پیرو گروهکاند و قطعاً همهاسالمی رأی آری نداده

ها را به اثبات رساند و از سوی دیگر نشان داد که جمهوری اسالمی، مطالبه عموم مردم و رهبری این گروهک

ی با به های کمونیستاعالم مسئوالن وقت وزارت کشور منافقین و گروهکالبته در آن زمان بنا به  انقالب است.

کردن آشوب و درگیری نگذاشتند در شهرهای گنبد، ترکمن صحرا، سقز، سنندج و مهاباد انتخابات برگزار پا

ن ااهلل طالقانی، شش پزشک و سه پرستار را که برای درمان مجروحشود و در این روز ضمن حمله به نماینده آیت

جمهوری »نفر به  413اعزام شده بودند را هم به شهادت رساندند اما با وجود این در میان آرای مردم تنها 

 .(304-301، صص 1384طباطبایی، رأی داده بودند)« دموکراتیک خلق

 فتنه منافقین

ره وقتی نظام جمهوری اسالمی، که گروهکها آن را حکومت آخوندیسم خوانده بودند)نشریه لوح، شما

درصد واجدان شرایط رأی رسید، همین گروهکها به سراغ بعضی از روحانیون  98( به تصویب بیش از 1378هفتم،

رفتند تا این بار به نام دفاع از اسالم و روحانیت در برابر جمهوری اسالمی بایستند! آنان با استفاده از یکی از پسران 

اهلل سید ا آیتگرا بود رفتند تکه یکی کمونیست و دیگری ملی)مجتبی( و یکی از دختران )اعظم( مرحوم طالقانی 

محمود طالقانی را که آن روز دومین شخصیت انقالب بود در مقابل امام و انقالب قرار دهند)سایت دانشکده 

 (.1391مجازی علوم حدیث، عالیی طالقانی، 

ای خطاب به پدر خود نوشته در نامه های مانده در زمان پایان رژیم پهلویمجتبی طالقانی که در آخرین ماه

دوز آن فایده ای ندارد و باید آن را و پیراهن اسالم را از هر طرف که دوختیم گسیخته شد و دیگر دوخت »بود: 

(، بعد از انقالب به صورت پادوی منافقین مشغول 134-131،صص1352، 1نشریه مجاهد،شماره«)کنار گذاشت

دستگیر کردند.  1358اردیبهشت  23این رو نیروهای سپاه پاسداران او را در تاریخ گری علیه انقالب شد. از فتنه

 اهلل طالقانی این شخصیت را ابتدا از امام جدا کنند و سپس رو درمنافقین تالش کردند تا با تحریک عواطف آیت

م بر شورای انقالب هروی نظام تازه تأسیس شده قرار دهند و از سوی دیگر با کمک عناصر نهضت آزادی ، که 

سیطره داشتند ، تالش کردند تا تهران را به واکنش  ترغیب کنند و اولین شورش خیابانی را علیه انقالب در اولین 

ماه پس از اعالم موجودیت نظام جمهوری اسالمی به راه بیندازند و به عبارتی قدرت خود را که کوچکی آن در 

اهلل طالقانی بدون درنگ وارد میدان شد و ضمن جهانی خواندن بکشند اما آیترفراندم کامالً معلوم شده بود به رخ 

که رو در روی انقالب بایستد ، باید هالک کسی»رهبری حضرت امام خمینی)ره( خطاب به گروهکها گفت: 
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الب قرآن قشود ؛ باید نابود بشود .  انقالب، انقالب محرومین است، انقالب، انقالب توده مسلمان است، انقالب، ان

های عید فطر سال خطبه«)است، انقالب، انقالب توحید است. هر کسی از این مسیر منحرف شود، باید پایمال شود

 فت.ای از دنیا ر(. و این آخرین خطبه نماز مرحوم طالقانی بود که پس از آن به نحو مشکوک و غیرمنتظره1358

 

 فتنه خلق مسلمان

 گرا و منافقین برای رویارو قرار دادن آیت اهلل طالقانیبا تالش جریانات ملی همزمان با تالش فتنه خلق مسلمان

گرا و کمونیست با نفوذ در بیت سید کاظم شریعتمداری و با استفاده از دو تن از فرزندان با انقالب، جریانات ملی

ای در هاز یک سو پای منحرف او تالش کردند تا با دو قطبی مذهبی، انقالب را به چالش بکشند. این دو قطبی

ت ـ سازی داشای در نظاممرجعیت داشت ـ تقابل شریعتمداری با حضرت امام خمینی)ره( ـ و از سوی دیگر پایه

اسالمی خلق مسلمان به رهبری شریعتمداری با حزب جمهوری اسالمی به رهبری شهید تقابل حزب جمهوری

(. عناصر منافق و 150،ص3ی انقالب شروع شد)جاسبی، جلداهلل بهشتی ـ این تقابل بالفاصله پس از پیروزآیت

تبریز را به آشوب کشیده؛ چندین نفر را  57زده، ذیل نام حزب خلق مسلمان و شریعتمداری در اسفندماه غرب

و سیمای این شهر را به تصرف در آوردند)سایت سمت(. با اعالم انتخابات مجلس خبرگان قانون   کشتند و صدا

، این حزب انتخابات را تحریم ، و پس از اعالم نتایج حزب جمهوری اسالمی را 58مرداد  12ریخ اساسی در تا

این اولین ادعای تقلب در جمهوری اسالمی متهم کرد که با تقلب اکثریت مجلس را به دست آورده و 

ا انقالب حزب ب فقیه در مجلس خبرگان، بار دیگر درگیری این)سایت رهوا(. پس از آن با طرح اصل والیتاست

گراها در راستای فعالیت مجلس خبرگان، تبریز، شروع شد. جریان انحرافی حزب خلق مسلمان و منافقین و ملی

قم، مشهد و تهران را به آشوب کشیدند و چندین نفر را به شهادت رساندند اما به موازات آن، فضای جامعه علیه 

استعفا  58مرداد  20لذا شورای رهبری این حزب در تاریخ این جریانات و کاظم شریعتمداری افروخته شد و 

شود ؛ چرا که به ادعای نادرست کردند اما شریعتمداری اعالم کرد که استعفای رهبران باعث انحالل حزب نمی

 58آذر  12اساسی را که روز (. این حزب رأی به قانون30/9/1390او این حزب تا سه میلیون عضو دارد)زارعی،

ها مو به مو اجرا اگر توافق» د تحریم کرد و شریعتمداری در روز رفراندوم قانون اساسی اعالم کرد: برگزار ش

(. البته این از یک سو از روحیه 14۶، ص84)کودتای نوژه،بهار « کنیمنشود ، امنیت آذربایجان را تعهد نمی

ن جریان دچار انفعال شده است و حاال داد که ایکرد و در عین حال نشان میگری و تهدید آنان حکایت میفتنه
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زند. شریعتمداری وا نمود کرد که میان او و امام خمینی توافقی صورت گرفته و حال فقط از تهدید حرف می

اینکه هیچ توافقی صورت نگرفته بود و حضرت امام خمینی با دعوت از مردم به خویشتنداری حاضر به هیچ 

ن جریان بویژه در دو شهر تبریز و قم، حدود دو میلیون نفر از مردم تهران و روز امتیازی نشدند. با ادامه شرارت ای

ـ به نشانه وابستگی این جریان به سفارت  58دی ماه  14 تظاهرات بسیار بزرگی را در مقابل سفارت امریکا در تهران 

و  نحالل حزب خلق مسلمانآمریکا که اسناد آن در النه جاسوسی به دست آمده بود ـ برگزار کردند و خواستار ا

مجازات عوامل آنان شدند. متعاقب آن دادگاه انقالب تبریز ضمن محاکمه عوامل اصلی این جریان از یک سو 

نفر از عوامل اصلی آن را که دستشان به  12فعالیت این حزب و جریان آن را غیرقانونی اعالم کرد و حکم اعدام 

 خون چندین شهروند آغشته بود، صادرکرد .

ل گر آن به پایان نرسید. این جریان انحرافی در سافتنه این جریان با انحالل حزب و اعالم تعدادی از عوامل فتنه

دست اندرکار یک توطئه کثیف و جنایتکارانه شدند. این جریان به همراه امریکا، فرانسه، انگلیس، عوامل  59

زمانی که تصویب اصول قانون اساسی  58ر فاصله آبان ماه گرا وابسته به شاپور بختیار درژیم سلطنتی و جریان ملی

 59ماه کردن روند انقالب به جایی نرسید تا تیردر مجلس خبرگان به پایان رسید و توطئه این جریان برای متوقف

دست به کار یک کودتای خونین شدند. آنان با نفوذ در میان افسران پایگاه هوایی شاهرخی همدان ـ که بعدها به 

نفر از عناصر این پادگان را با خود همراه کنند. طرح کودتا  40ام پایگاه شهید نوژه تغییر نام داد ـ توانستند حدود ن

 58در پاریس تهیه شد و طراح آن آبان  58ـ مخفف نجات قیام ایران بزرگ ـ در اواسط سال « نقاب»با نام رمزی 

همزمان با ورود نظامیان پایگاه شاهرخی به کودتا، رژیم عراق برای پیگیری وارد ایران شد. در این طرح قرار بود 

اپور را اعالم کنند و با بازگشت ش« دولت آزاد خوزستان»به ایران حمله کند و عناصر وابسته به عراق در خوزستان 

ین بین ا اعالم نمایند در« جمهوری دمکراتیک ملی»بختیار از فرانسه، تغییر رژیم ایران را از جمهوری اسالمی به 

آنان موفق به اخذ فتوایی از  شریعتمداری شده بودند که  بر مبنای قتل هزاران نفر از مردم ایران از جمله به شهادت 

 (.93،ص13۶2رساندن حضرت امام خمینی)ره( توجیه مذهبی و قابل قبول شده بود)روحانی،

روی زمینی ارتش، پادگان ستاد کل عوامل کودتا، قرار بود مقر حضرت امام)ره(، صدا و سیما، پادگان نی

ب را بمباران های انقالارتش، پادگان حر، پادگان قصر، پادگان جمشیدی و مراکز متعلق به سپاه پاسداران و کمیته

کنند اما عناصر متدین پادگان شاهرخی ـ نوژه ـ که موفق به شناسایی کودتا شده بودند بموقع وارد عمل شدند و 

ـ دستگیر شدند. با وجود اینکه نقش شریعتمداری در این  59تیرماه  18ا در روز کودتا ـ از این رو عوامل کودت

کودتا مشخص بود به دالیل امنیتی این نقش برمال نشد اما رفت و آمد افراد به منزل او تحت کنترل در آمد)محمدی 
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دست  13۶1اردیبهشت  (. این جریان دو سال پس از کشف کودتای نوژه، بار دیگر در241،ص1383شهری، ری

اندرکار اجرای یک کودتای دیگر با محوریت شریعتمداری و صادق قطب زاده شد. این بار نقش شریعتمداری 

 500 زاده گسیل کرد و در کودتا مستقیم بود؛ چرا که او اعضای حزب منحله خلق مسلمان را به همکاری با قطب

(. شریعتمداری در مصاحبه خود به نقش خود 391بود)همان، ص هزارتومان پول نیز برای کمک به کودتا داده 

در کودتا اعتراف کرد و خواهان رأفت جمهوری اسالمی و حضرت امام شد. پس از آن ضمن اینکه درخواست 

عفو او از سوی امام پذیرفته شد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دست به کار شد و عدم صالحیت شریعتمداری 

شناسد سال است او را می 20اهلل مشکینی با صراحت اعالم کرد که جعیت شیعه اعالم کرد. آیترا برای تصدی مر

(. 10همان، ص «) این آدم از اول عدالت  نداشت و ابایی نداشت که خونها ریخته شود»و معتقد است که 

 روکه در قم دفن شد.سالگی در انزوا مرد و در یک قبرستان مت 81و در  ۶5شریعتمداری در نهایت در فروردین 

 زداییفتنه روحانیت

ـ به مرور 13۶4تا  13۶0فتنه دیگر فتنه جدا کردن مردم از روحانیت بود. در دولت اول میر حسین موسوی ـ 

اهلل پیمان های منحرفی نظیر جنبش مسلمانان مبارز ـ گروه حبیبی آن به گروهکیک جریان غیرمذهبی که پیشینه

ارشکنی علیه مقابله با ک»رسید، تالش کرد تا به بهانه سته به شعاعی و سازمان منافقین میگرای وابـ و جریان چپ

این دولت را به مقابله با انقالب و نظام و اسالم بکشاند. در این کابینه بهزاد نبوی در « دولت مورد حمایت امام)ره(

بعضی  13۶0به کار دولت در مهرماه  (. با شروع3/10/1390کرد)زارعی،پرداز و کارگردان عمل مینقش تئوری

اهلل عسکراوالدی و .... برای انطباق تصمیمات دولت با ضوابط دینی از وزرای کابینه شامل احمد توکلی، حبیب

وم های بنام حوزه ـ مرحنمایندگان را در دولت تعیین نمایند. حضرت امام دو تن از فقهای برجسته و اقتصاددان

ـ را برای کمک نجی و آیتاهلل علی احمدی میاآیت اهلل سید جعفر کریمی که به هواداری دولت هم معروف بودند 

( اما چندی نگذشت که این دو 1387/ ۶/ 19های اقتصادی معرفی کردند)سایت پایگاه حوزه،به دولت در راهبری

ور در از حض« ت بها بدهد دولت بنا  نداردکه به نظر روحانی» به حضرت امام)ره( مراجعه کرده و به این  دلیل که: 

تر و (. پس از این توجه به مسایل دینی در دولت کم114دولت و شورای پول و اعتبار استعفا دادند)اباذری،ص

 13۶8تا  13۶4تر شد و در انتها به کنار گذاشته شدن اکثر وزاری دین محور انجامید و در کابینه دوم موسوی ـ کم

 های مذهبین دولت خط تنش با حوزه علمیه، مراجع، روحانیت مبارز و کانونـ از این گروه خبری نبود. در ای

کرد. در این معرفی می« خط امام»دنبال شده و برای اینکه این خط انحرافی با مانع جدی مواجه نشود، خود را 

حترام حضرت ا اهلل العظمی گلپایگانی ـ که نوعاً بهدوره تنش دولت با مراجع به جایی رسید که صبر مرحوم آیت
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های اقتصادی دولت کرد ـ به سر آورد و به اعتراض شدید او به سیاستامام)ره( دخالتی در امور نمی

(. عناصر اصلی دولت نظیر بهزاد نبوی، محمد سالمتی، عابدی 1389، 9انجامید)ماهنامه نسیم بیداری، شماره 

زدند و با غیرانقالبی می« اسالم آمریکایی»و « استر»جعفری، محمد تقی بانکی و عبداهلل نوری به روحانیت مارک 

کردند تا تصویر ارتجاعی و ضروری از فقه و فقها شیعه که به تعبیر حضرت خواندن فقه رایج در حوزه تالش می

 های اسالم بودند، ارائه کرده و عمالً جامعه را از اسالم و مبانی تشیع جدا نمایند. این جریان با وجودامام استوانه

(. به عنوان مثال موسوی یک 1390/ 2/ 22تابیدند)حسینی،هجمه به مبانی دینی هیچ مخالفتی علیه خود را بر نمی

برد و با اشاره به انتقادات اقتصادی این روزنامه روز روزنامه تازه تأسیس رسالت را با خود به نزد حضرت امام می

این در حالی بود که در آن زمان «. توانم کار کنمنمی شود منتا این روزنامه منتشر می:»گوید به دولت می

های کیهان، اطالعات، جمهوری اسالمی و صدا و سیما کامالً در اختیار دولت بودند و همان خط دولت روزنامه

 ای برای به مقابله کشاندن دولت با ریاستکردند. جریان فتنه در دولت دوم موسوی تالش گستردهرا دنبال می

ا سکوت کرد. البته این توطئه باشتند. بهزاد نبوی در کابینه با صراحت به رئیس جمهور وقت اهانت میجمهوری د

/  8خوانی دولت بازتاب چندانی نیافت)خ مهدیه،ای ـ دامت برکاته ـ به جایی نرسد و تکاهلل خامنهحضرت آیت

2  /1390.) 

 فتنه فرهنگی

ز و وزیری میرحسین موسوی بروداشت از اواخر دوره نخست یک جریان فتنه دیگر که عمدتاً هویت فرهنگی

های ظهور پیدا کرد. نکته تکوین این فتنه در روزنامه کیهان تحت مدیریت سید محمد خاتمی بود. در فاصله سال

یری صفت عضو شورای سردبالواعظین، بهروز گرانپایه، رضا تهرانی و مصطفی رخماشاءاهلل شمس 13۶5تا  13۶0

شدند، روزنامه را به میدانی برای جدال خوانده می« چپ اسالمی»کیهان بودند. این گروه که در آن روز  روزنامه

با روحانیت که رکن اصلی انقالب اسالمی بود، تبدیل کردند. فعالیت این گروه که تحت حمایت سید محمد 

سید حسن شاهچراغی و سپس  عنوان نماینده امام و سرپرست کیهان قرار داشت، با مخالفت شهیدخاتمی به

عنوان مدیر مسئول کیهان مواجه شد و در نهایت این گروه روزنامه را ترک کردند مخالفت سید محمد اصغری به

(. کیهان فرهنگی از ابتدا به طرح 1390/  2/  24و ماهنامه کیهان فرهنگی را راه انداختند)از حلقه کیان تا حزب ، 

دعی عرفی که م« قبض و بسط تئوریک یک شریعت» روی آورد. سلسه مقاالت  مباحثی علیه فقه و معارف دینی

اقشه مذهبی رسید و منشد در این مجله به چاپ میشدن و شریعت دینی بود و توسط عبدالکریم سروش نگاشته می

ید دو مخالفت علمای حوزه را در پی داشت. در نهایت فعالیت این گروه در مجله کیهان فرهنگی نیز متوقف گر
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 زد. ماهنامه کالمی کیان« کیان»الواعظین دست به انتشار یک ماهنامه تئوریک دیگر ذیل نام اما گروه شمس

کننده ماهنامه دیگری با همین نام بود که در خارج از کشور توسط یکی از عناصر فرهنگی رژیم پهلوی ـ تداعی

ین به کیان ارتباط این گروه با نهضت آزادی الواعظشد. با انتقال گروه شمسمحمد جعفر محجوب ـ منتشر می

الواعظین در سر مقاله اولین شماره مجله کیان از مهندس بازرگان و سایر اعضای نهضت علنی گردید. شمس

عذرخواهی نمود  (،1391کرد)جبرائیلی، آزادی به واسطه مقاالتی که علیه این گروه در روزنامه کیهان منتشر می

گرایانه نهضت آزادی اعتقاد دارد. این نشریه به مرور مقاالت افرادی به افکار لیبرالی و ملی و نشان داد که کامالً

 رساند و حتی از درج مقاالتهای این گروهک را به چاپ مینظیر ابراهیم یزدی، ابوالفضل بازرگان و سایر چهره

زمان منافقین مشهور بودند، خودداری اهلل میثمی که به هواداران ساافرادی نظیر میرقهاری، مجید محمدی و لطف

یز کار، به مدیر مسئولی شهال شرکت و مهرانگ« زنان»کرد. در واقع نشریه کیان و زوج دیگرش مجله فمینیستی نمی

همسر سیامک پورزند که بعدها ارتباط او با سازمان جاسوسی آمریکا کشف و اسناد آن منتشر گردید )فتحعلی 

 شان ایجاد سرپل برای همه جریانات چپ،بودند و مهمترین وظیفه« یاد سیاسی فرهنگیبن»(، دو 18/12/1389نژاد،

طلب مخالف نظام جمهوری اسالمی بود فعالیت این گروه اگرچه رنگی کالمی داشت راست، منافق و سلطنت

اه دی م های نظامی دینی مهمترین مأموریت این گروه بود)زارعی،کرد و زدن ریشهولی کامالً سیاسی عمل می

های ارشاد و علوم النه کرده بودند، خانهاین گروه با نیروهای منحرف درون نظام که بخصوص در وزارت (.1390

ع زاده، سحرخیز، گرانمایه و ... از موضپور، ابطحی، تاجدر ارتباط مستقیم و مستمر بودند و افرادی نظیر رمضان

 دادند.می دولت و با بودجه دولت آنان را مورد حمایت قرار

ی ها شامل حلقههای انحراف دیگری به وجود آمد. این حلقههای دیگر، حلقههمزمان با حلقه کیان در بخش

یان، به کارگردانی سعید حجار« مرکز مطالعات استراتژیک»ها، حلقه به کارگردانی سید محمد خوئینی« سالم»

با مدیریت محمد « همشهری»حلقه زاده، با محوریت بهزاد نبوی و مصطفی تاج« مجاهدین انقالب»ی حلقه

ی با محوریت هادی خانیکی، حلقه« وزارت علوم»اهلل سحابی، حلقه با رهبری عزت« ملی مذهبی»عطریانفر، حلقه 

حسینعلی  با محوریت« قم»با محوریت هادی سمتی و حسین بشیریه، حلقه « دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران»

دانشگاه »دیریت محمد علی زم و بازیگری عناصری نظیر محسن مخملباف، حلقه با م« حوزه هنری»منتظری، حلقه 

ه شدند و همه دارای نقطه تقاطع بودند. نقطه تقاطع همبا محوریت ابراهیم یزدی و چندین حلقه دیگر می« امیرکبیر

جامعه  اداره ها سکوالریزه کردن نظام جمهوری اسالمی بود. شعار عرفی بودن حکومت و قدسی نبودن ساحتاین



 
 

143 

ها بود و تاریخی بودن )یعنی عصری بودن( مفاهیم دینی وجه مشترک همه تبلیغات و راهبردهای سیاسی همه این

 (.1389فروردین  14گردید)زارعی، که هر کدام تحت عناوین و روش خاصی ارائه می

 فتنه در دولت سازندگی

نما کرد. دولت اول و دوم هاشمی ضمن اینکه از نظر االسالم هاشمی رفسنجانی نشر و فتنه دیگر در دولت حجت

رون پذیرفت در دهای انحراف که در پاراگراف قبل به آن اشاره شد ـ تأثیر میفرهنگی و سیاسی از همه حلقه

شروع به کار کرد)سخنان هاشمی « کار»خود نیز چند جریان انحرافی را جای داده بود. دولت اول هاشمی با شعار 

دگی دولت موسوم به سازن هنگام کسب رأی اعتماد کابینه پنجم در مجلس سوم شورای اسالمی(. رفسنجانی به

بعد از جنگ شروع به کار کرد و بازسازی مناطق جنگی و خروج از اقتصاد دوره جنگ به اقتصاد دوره سازندگی 

شد. هاشمی الب تدارک میهای آن بود اما این همه باید در چارچوب ادبیات شناخته شده انقاز اولین مأموریت

روی  «توسعه و مقتضیات و لوازم آن»و اعضای کابینه اول او از همان ابتدا این ادبیات را کنار گذاشتند و به شعار 

آوردند، از نظر هاشمی برای تغییر در عرصه اقتصادی به تغییر در عرصه فرهنگی نیاز بود. این نگاه از یک سو 

ها چرا که ارزشبرد های انقالب را به قربانگاه میو از طرف دیگر ارزش کردفرهنگ را تابع اقتصاد می

ی نزول «ارزش»شوند از جایگاه رفیع ـ میاقتصادکه مصروف ـاند و زمانیبینیای پیشمقوله

شدند میای ها به مثابه ابزار ـ و نه امور بنیادین ـ کاالی نازلهفرهنگ و ارزش شوند.کرده و به ابزار تبدیل می

( از این رو با کنار رفتن عالمان عرصه 15/7/1387که در میان فرهیختگان جایگاه و منزلتی ندارند)کچوئیان، 

ای نظیر غالمحسین یابند. وقتی عرصه فرهنگ پایتخت انقالب به عنصر وادادهها میدان میفرهنگ، دجاله

انقالب نه تنها از در و دیوار تهران ـ به اسم های بینی بود که ارزشکرباسچی واگذار شد کامالً قابل پیش

 بندد.آفرین کردن محیط زندگی مردم ـ بلکه از متن جامعه رخت بر میشادی

کلوپ  100ـ بیش از 1371تا  13۶8یک گزارش بیانگر آن است که در دولت اول هاشمی رفسنجانی ـ 

 9شدند)زارعی، سایت ستاد میطلب در تهران فعالیت رسمی داشتند و از سوی دولت حمایت سلطنت

ما برای ساختن ایران نیاز به کمک جهانی داریم »شد که ها همه در ذیل این عبارت توجیه می( این1/10/1390دی،

افت های دریو جذب کمک خارجی نیازمند تأمین استانداردهای فرهنگی آنان است و از آنجا که یکی از شاخص

ان با همزم« ای جز تحمل فعالیت علنی مخالفان نداریمگ جامعه است، چارهوام، پلورالیزه و متکثّرکردن فرهن

های اسالمی، هجمه به نمادهای مذهبی و انسانها هجمه به اجرای حدود الهی،  هجمه به قضاءشروع این فعالیت

فقیه با تمتدین، هجمه به نهادهای پاسدار اسالمیت و جمهوریت نظام نظیر شورای نگهبان، سپاه، بسیج و والی
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عنوان ضد ارزش و توجیهی برای فقیر ترین ارزش اجتماعی اسالم است، بهشدت دنبال شد. عدالت که مهم

اهان ای خوداشتن جامعه معرفی و مورد هجوم واقع شد. توسعه در جایگاه ارزش برتر نشست و فرار از جامعهنگه

ه ای شخصی شد و علناً زهد بفت. معنویت مقولهای تشنه توسعه در دستور کار دولت قرار گرعدالت به جامعه

 .(marifat.nashriat.ir( )جمشیدی، smhzo.blogfa.comعنوان مانع حرکت به جلو تلقی گردید)

بسیار  المالهای انقالب، برخورد بسیاری از مدیران با بیتدر دولت هاشمی به موازات تمسخر و تحقیر ارزش

ه شد. بعضی از نیروهای دانشگاهی معتقدند اگرچرفتن منابع مالی کشور میگشاده دستانه بود و این سبب هدر 

الملل پول و بانک جهانی میلیارد دالر وام از صندوق بین 45نزدیک به  7۶تا  70های دولت هاشمی در فاصله سال

ولت های دافی تولید و خدمات نشد بلکه بیش از این میزان وارد شکها عمدتاً وارد چرخهگرفت ولی این پول

میلیارد دالری که جذب گردید  45( با این وصف از 1/11/2007شد و عمالً ریخت و پاش گردید)میرافضلی، 

 های فرهنگی عایدی نصیب ملت ایران نشد.جز تعهدات و تخریب

 فتنه در دولت خاتمی

میلیون رأی ـ  20به  ، با نزدیک7۶فتنه دیگر در دولت سید محمد خاتمی روی داد. وقتی خاتمی در انتخابات 

ـ بر 1370تا  13۶4هایی که در دوره وزارت او ـ میلیون رأی ـ به پیروزی رسید، همان نیروها و حلقه 30از حدود 

کردند از یک سو به تعبیر و تفسیر خاص از آراء مردم روی آورده و از سکوالریزه کردن حکومت تأکید می

متعلق به  «ایران فردا» یک هفته پس از اعالم نتایج آراء، نشریه سوی دیگر به مناصب حساس نظام مسلط شدند. 

 رأی به خاتمی رأی به تغییر بود و از این»اهلل سحابی نوشت: مقاله خود به قلم عزتگروهک ملی ـ مذهبی در سر

فا و رو اگر خاتمی بخواهد صرفاً در چارچوب سیستم شناخته شده جمهوری اسالمی کار کند به عهد خود با مردم

( 1385، سحابی«)نکرده و مسلماً انتخاب بعدی مردم کسی خواهد بود که بتواند اوضاع فعلی را دگرگون کند

ردند ای اعالم کزاده با صدور اطالعیهسازمان مجاهدین انقالب اسالمی تحت مدیریت بهزاد نبوی و مصطفی تاج

ست که باید همه همت خاتمی مصروف آن رأی به خاتمی رأی به آزادی و تغییر بود و این رسالتی ا»که: 

(. این در حالی بود که رهبر معظم انقالب ضمن استقبال از انتخابات پر شور و 32، ص1378ظریفی نیا، «)گردد

که باید صرف اعتالی کشور و انقالب « ای بزرگحماسه»و « فرصت»پیروزی سید محمد خاتمی، این شجاعت را 

 (.3، ص 137۶مردم شود دانستند)روزنامه کیهان ، چهارم خرداد « دارمشکالت اولویت»و رسیدگی به 
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ه ی منتظری و مرتبط با حلقه ملی ـ مذهبی ببا پیروزی سید محمد خاتمی، عبداهلل نوری از عناصر فعال حلقه

 زاده عضو حلقه مجاهدین و مرتبط با حلقه کیان به وزارت کشور رفتند به همراه آنان یک تیمهمراه مصطفی تاج

زاده وزارت کشور را به ستاد از نیروهای خاص سیاسی به کار گمارده شدند. بعدها معلوم شد که نوری و تاج

های ه از چهرههای آموزشی سیاسی و استفاداصلی مهندسی تغییرات سیاسی در نظام تبدیل کرده و با برپایی کارگاه

های دانشجویی به سازماندهی با استفاده از تشکل ـ ونظیر حسین بشیریه و حسین قاضیان تئوریک مخالف نظام ـ

درصد جمعیت  15اگر بتوانیم » ای گفته بود : زاده در جلسهآشوب علیه نظام مشغول شدند. در همان موقع تاج

 خبرنامه ایران(.«)رسانیمتهران را به خیابان بکشانیم کار خود با نظام را به پایان می

وزارت کشور، عطاءاهلل مهاجرانی ، عیسی سحرخیز و چند چهره دیگر به وزارت همزمان با سیطره این افراد بر 

الف نظام های مخها با استفاده از مطبوعات و با به راه انداختن موج سنگینی از روزنامهفرهنگ و ارشاد رفتند. این

م به وزارت تالش کردند عرصه افکار عمومی را از دست نظام خارج کنند. مصطفی معین و هادی خانیکی ه

های دانشجویی مخالف نظام و مرتبط کردن سازی تشکلعالی رفتند. دستور کار آنان فعالفرهنگ و آموزش

 اساتید غیرمذهبی دانشگاه با پروژه تغییر بود. 

عالی در دوره خاتمی کارکردهای جاری خود را کنار های کشور، ارشاد و آموزشوزارتخانه

ه خود ها و افراد اگر چرا  در دستور کار قرار دادند. این گروه گذاشته و تغییر محتوایی نظام

رپایی ها روش بهای بکار گرفته شده توسط آنکردند ولی روشمعرفی  می« اصالح طلب»را 

ت اما طلبانه با مدارای با نظام توأم اسعنوان مثال در حالیکه روش اصالحبود به« انقالب»یك 

ظاهرات کردند و تشکنانه در خیابان دعوت میا به حضور ساختار ها جوانان و دانشجویان راین

این  خواندند.طلبی میها و مقدمات نظام را مقتضای آزادی و اصالحترین ارزشعلیه اصلی

)زید جیه شدتو« فشار از پایین و چانه زنی از باال»روش بعدها توسط سعید حجاریان ذیل عنوان 

 .(iranamerica.comآبادی، 

ها با مراکز خارج از کشور و از جمله محافل اطالعاتی آمریکا وره سید محمد خاتمی ارتباط این حلقهدر د

بخش و قاضیان دستگیر شدند اعتراف کردند که از اواسط دوره تاج 88وصل بود. بعدها وقتی در جریان فتنه سال 

(. 2،ص1384مهر10ند)روزنامه تهران امروز،اخاتمی سرپل اتصال مراکز ـ ضد ایرانی واشنگتنی با داخل ایران بوده

ین این گرفت. کنفرانس برلین ویترهای مخالف نظام را در بر میاین اتصال جنبه ایدئولوژیک نداشت و همه طیف

هایی نظیر مهرانگیزکار، اکبر گنجی، محسن کدیور، ابوالفضل بازرگان و محسن اتصال فراگیر بود و حضور چهره
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ی طلب و حضور افرادحضور عناصر رهبری سازمان منافقین، حضور افرادی از جریان سلطنتسازگارا از ایران و 

ها حضور عناصر کلیدی مراکز های فدایی و حزب توده و در کنار اینهای کمونیست نظیر چریکاز جریان

اد که جریان و عناصر ضد ایرانی و اتحادیه اروپا در این کنفرانس نشان د« 10رند»پژوهشی سازمان سیاه نظیر 

رالشفایی، کند)داطلب هیچ محدودیتی را برای فعالیت خود قایل نیست و مانعی بر سر راه خود احساس نمیاصالح

ettelaat.net  .البته افشای ماهیت کنفرانس برلین ضربه سختی به این جریان زد .) 

رئیس دولت، دین تحت هیچ شد از نظر معادل و حتی برتر از اسالم خوانده می« آزادی»در دوره خاتمی 

، 1378شود)الحسینی ، شرایطی نباید قیدی برای آزادی قایل شود چرا که در این صورت به دین آسب وارد می

خواستند و دین را به صورت مقید و مهمترین قید آنان آزادی ( با این وصف این گروه آزادی را مطلق می430ص

 به حاشیه رفتن دین بود. اما متأسفانه وضعیت دین در این« حداقلی دین»و « آزادی حداکثری»بود. نتیجه طبیعی 

ای کلی و سازان اصالحات و عناصر دولت خاتمی، دین را مقولهها و نظریهدوره از این هم محدودتر بود. چهره

ها رداشتپذیرد و هیچ ترجیحی میان یکی از این بها تعریف و تفسیر میدانستند که به عدد نفوس انسانباطنی می

ا نفی های دیگر وجود ندارد و هیچ برداشتی از دین ولو توأم بـ ولو این یکی تفسیر پیامبر از دین باشد ـ به برداشت

بر دین احاطه دارد و « عصر»و « عرف»توان مردود خواند. در منظر مفسران عصر خاتمی از دین، دین باشد را نمی

( و از آنجا که ـ به تعبیر دکتر 100و  99،ص  1387نیست)سروش،  لذا هیچ فهمی از دین دائمی، مطلق و مقدس

کنیم سروش ـ امکان دسترسی به حقیقت دین وجود ندارد بنابراین آنچه راکه ما از آن به دین یا امر دینی تعبیر می

های ناقص و غیرمقدس خود ماست پس مقدس خواندن دین یک استعاره غیرواقعی است در واقع همان برداشت

بهتر است ـ باز به تعبیر سروش ـ دامن ادعای قدسیت دین و قدسیت نظام برآمده از دین را برچینیم و قضاوت  و

و فربه تر از ایدئولوژی،  ۶، ص 14درباره آن را به خدا و روز قیامت واگذار کنیم)سروش، ماهنامه کیان، شماره 

 اهلل ـ و فقهای بزرگوار شیعه وصلواتاطهار ـ علیهم ( از این رو در دوره خاتمی، قرآن کریم، پیامبران، ائمه79ص

های علمیه، مراجع، سپاه پاسداران و شورای فقیه ، حوزهنهادهای برآمده از متن باورهای اصیل دینی نظیر والیت

نگهبان هزاران بار مورد هتک و هجو بعضی از اعضای دولت خاتمی و عناصر مرتبط با آن قرار گرفتند)اخوان ، 

raygan.irآمیز نمایندگان مجلس ششم منتهی شد نمایندگان (. این روند در آخر دوره خاتمی به تحصن تحریک

نفر خطاب به رهبری، وضعیت کشور را  127ای با امضای طی نامه 82این مجلس در حالیکه در تاریخ اردیبهشت 

دست  حساس و در آستانه تهاجم نظامی سنگین آمریکا معرفی کرده بودند، به تحصن

                                                           
 RAND 
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آمیز بودن فضای کشور به زبان ( و در حالیکه شعارهایی مبنی بر اختناقmahsor.worldpress.comزدند)

روز به طول انجامید، دعوت  20های خارجی برای انعکاس این حرکت که انگلیسی نوشته بودند، از رسانه

عنوان لیدرهای حزب باصطالح مجاهدین کردند. این حرکت با سردمداری بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی بهمی

الب اسالمی و حزب مشارکت با این امید دنبال شد که از یک سو مخالفان نظام را در پایتخت به خیابان بکشاند انق

اما این  (.rasekhoon.netها نشان دهد که وضعیت ایران شکننده است)اسالمی ، و از سوی دیگر به آمریکایی

راهی بلکه در جهت حذف این جریان از فضای ها در نهایت راه به جایی نبرد و در واکنش مردم نه در همتوطئه

 سیاسی کشور بروز کرد.

 88ریشه های خارجی فتنه 

هایی بود که از پیش از پیروزی انقالب تا دوره خاتمی با هدف در هم کوبیدن برآیند همه فتنه 88در واقع فتنه سال 

 دنبال شده بود و به صور مختلف فعالیتالمللی علیه انقالب یا انحراف انقالب اسالمی در فضای داخلی و بین

 کردند.می

 های مدیریت خارجیکانون .1

(. 7/10/1390طراحی و دنبال شده بود)سایت خبرآنالین  88ها قبل از  از سال -در بعد خارجی  - 88فتنه سال 

در سال  2008خواهان در انتخابات سال کاندیدای جمهوری«مک کین»های آن این است که سناتور یکی از نشانه

«) کنیمدر ایران، نظام را با جنبش سبز منهدم می»گوید کند و میبا همین نام! اشاره می« جنبش سبز»دقیقاً به  1384

( مک کین همان کسی است که در جریان یک سخنرانی در darhamta.blogfa.comطالقانی ، حمیدرضا ،

در  در پشت میکروفون  سرود که« بیچ بویز»گروه در ایالت کارولینای شمالی آوازی منسوب به  138۶فروردین 

و  -8۶بهمن  19-ماه بعد  10و البته ....« بر روی ایران بمب، بمب، بمب، بمب بریزیم »آن خوانده شده بود: 

نان من همچ»عصبانیت خود از جمهوری اسالمی را آشکار کرد. لیکن در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت: 

)سایت «لند همتی ایرانیان هستم، چرا که چیرگی ایرانی بر منطقه به درازای تاریخ استاندیشناک )هراسان( از ب

 ویکی پدیا(.

ـــانه ـــو محافل آکادمیک و رس ـــوی دیگر در بُعد خارجی از یک س امریکا در « دفاتر ویژه»ای آمریکا، و از س

 هابخصوص در دوره نئوکانهای غربی، سه کانونی بودند که طی دو دهه و خانهکشورهای مختلف و نیز سفارت

ـــترده2008تا  2000) ا کردند. ادبیات دوره بوش در ارتباط بدنبال می« تغییر در ایران»ای را با هدف ( فعالیت گس
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ــده بود. این ادبیات در دوره اوباما ــــــ علیرغم آنکه توقع نمی  «Regime change»ایران به  ــوم ش رفت هم موس

 (.www.javanonline.irاستمرار پیدا کرد)زارعی ، 

در دبی، بگرام، بیشکک، باکو، سلیمانیه، آمستردام، لندن « دفتر ویژه» 8های انجام شده حداقل بر اساس بررسی

 1388تا  1371های سازی، آموزش و تجهیز به مرور و در فاصله سالگیری، هماهنگو واشنگتن به منظور ارتباط

،( این دفاتر برخی دیگر زیر نظر سیا و 138 - 107، صص 12شماره سیمبر، فصلنامه دانش سیاسی، «) راه افتادند

عاون اول کردند و در این میان دفتر دبی استثنائاً مستقیماً زیر نظر مبعضاً زیر نظر پنتاگون ـ وزارت دفاع ـ فعالیت می

اند و از هصل بودهایی در تهران وگویند این دفاتر به سرشاخهکرد. اسناد میرئیس جمهوری آمریکا فعالیت می

کاران، اند. ورزشکشاندههای مختلف را شناسایی کرده و به این دفاتر میها، نخبگان در حوزهطریق این سرشاخه

نگاران، صنعتگران، بانوان، فعاالن عرصه صنعت، تشکلهنرمندان، پزشکان، مهندسان، اساتید دانشگاه، روزنامه

اند به مرور به این دفاتر ها هزار نفر فراتر رفتهها از ده. که تعداد آنهای کارگری، فعاالن سیاسی، احزاب و....

عنوان پیشتازان شدند و در نهایت بهمنتقل شدند و در یک برنامه چند الیه و چند مرحله توجیه و هماهنگ می

هایی بودند که حلقههمان « دفاتر ویژه»های این گرفتند. سرپلتحول در نظام سیاسی ایران مورد استفاده قرار می

کردن نظام و کردند و سکوالریزههای مختلف فعالیت میرفسنجانی و دوره خاتمی در دستگاهدر دوره هاشمی

 (.com  elaw.جامعه ایران در دستور کارشان بود)فضلی نژاد ،

رانسه، استرالیا، فهای انگلیس، کانادا، سفارتخانه غربی نظیر سفارتخانه 17عالوه بر این دفاتر ویژه، دست کم 

آوری اطالعات حساس، ارتباط آلمان، هلند، بلژیک، سوئیس، دانمارک، فنالند، کره جنوبی، ژاپن و ... به جمع

هدفمند با برخی از مراکز نظام، برگزاری جلسات با بعضی از نخبگان سیاسی مخالف نظام دینی، تهیه و تجزیه و 

ها ـ تغییرات در جامعه ایران مشغول بودند. بعضی از این سفارتخانهای و سنجش درجه و ماهیّت های دورهتحلیل

کانادا  کردند)اعترافات سفیر سابقـ  تجهیز مخالفان و پشتیبانی مالی از آنان را دنبال میبخصوص سفارت انگلیس

ای گونهمی پرداختند بهتر به مقابله با نظام اسالصورت عملیاتیبه 1388(. اینها در فتنه سال www.inn.irدر تهران ، 

 دند.های خیابانی بازداشت و محاکمه شهای غربی به دلیل حضور مستقیم در آشوبکه بعضی از عوامل سفارتخانه

کنند طور ویژه روی ایران کار میمحور سوم، مراکز مرتبط با سازمان جاسوسی آمریکا در واشنگتن است که به

 700ارش که به مطبوعات راه پیدا کرد بیانگر آن است که حداقل ها مشخص نیست. یک گزو تعداد واقعی آن

طور خاص روی مسایل ایران مطالعه کرده و پیشنهاداتی را برای ( در آمریکا به tank tinkریزی )اتاق فکر و برنامه

عانات ، مؤسسه اها بعضاً شامل مؤسساتی نظیر اینتر پرایزکنند. این اتاقگیر در آمریکا تهیه میهای تصمیمدستگاه
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شود و بعضاً در درون یکی از یابی کارنگی، راکفلر، شورای روابط خارجی آمریکا و.... می(، دوستNEDملی)

آورند می عملهای آمریکا قرار دارند. هر کدام از این اتاق فکرها ساالنه تحقیقات میدانی راجع به ایران بهدانشگاه

ر دو ماه یک گزارش مبسوط تحقیقاتی راجع به ایران به نگارش درآورده ای یک مقاله و هطور معمول هفتهو به

ایرانی در مراکز در عین حال مقاالت و تحقیقات ضدنمایند. این های خود منتشر میها و یا سایتو در روزنامه

مرکز  براساس تحقیقاتی که یک (1390نمایند)ایزدی ، خود منتشر می سطح جهانی خریداری کرده و با هزینه

 4200مورد در سال،  35000عمل آورده، تعداد مقاالت ضدایرانی این مراکز از علمی وابسته به دانشگاه تهران به

نفر از عناصر ایرانی مخالف  5تا  3ترین این مراکز بین رود. در بعضی از مهمجلد کتاب فراتر می 300گزارش و 

جو، مل مهدی خلجی، کامیلیا انتخابی فرد، فاطمه حقیقتکنند. این افراد شاجمهوری اسالمی نیز فعالیت می

جواد اکبرین، هوشنگ امیراحمدی، محسن سازگارا، عطاءا... مهاجرانی، اکبر گنجی، عبدالکریم سروش، محمد

رود. نفر فراتر می 100شود و تعدادشان از اکبر موسوی خوئینی، مسعود بهنود و ... میابراهیمی، علیفرشاد امیر

انجام  هایی که درباره ایرانگیرد که محافل آمریکایی از استنتاجده از این افراد به این دلیل صورت میاستفا

دهند اطمینان حاصل نمایند. در همه مواقعی که یکی از مراکز آمریکایی نتیجه تحقیقات خود را به شورای می

 شود، حداقل دو ایرانی در کنارتشکیل می« جلسه استماع»و به همین منظور دهند روابط خارجی آمریکا ارائه می

 یابد.دهنده آمریکایی حضور دارند و به تأیید این دو جلسه استماع پایان میگزارش

اند. های فکر در واقع مثلث ابزار غرب برای تغییر در ایران را شکل دادهها و اتاقدفاتر ویژه، سفارتخانه

تحت « دفتر هماهنگی امور ایران»دفتری را در کاخ سفید تحت عنوان  88ها در عین حال در اوج فتنه امریکایی

های مختلف سازی فعالیت بخشریاست معاون اول اوباما در کاخ سفید به وجود آوردند. کار این دفتر هماهنگ

 های مراکز مرتبط با وزارت خارجه و مراکزهای مهم میان گزارهاست این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تفاوت

 1/  1۶برد)روزنامه کیهان، پدید آمد و بعضی از گزارشها، نتایج گزارشهای دیگر را زیر سؤال می CIAمربوط به 

 /88.) 

های این مراکز بود که امریکا بررسی هر طرح درباره ایران را به بعد از انتخابات ریاست دنبال گزارشبه 

مشترک در وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا  طورکرد. در آن مقطع این نظریه بهجمهوری موکول می

شود و لذا بهتر است رئیس جمهور تر میموقعیت نظام مستحکم 88)پنتاگون( پدید آمده بود که بعد از انتخابات 

ای برای مقامات ایران فرستاد و درخواست نامه 88مذاکره با ایران را شروع کند و بر این اساس اوباما در اردیبهشت

ای علیه ایران شدت گرفت و اوباما خود وارد سابقهرد، اما چیزی نگذشت که  ادبیات آمریکا به نحو بیگفتگو ک
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به مرزهای غربی ایران نزدیک شدند  88ها در جریان فتنه میدان شده و از لزوم تغییر در ایران حرف زد. آمریکایی

(. خود این 2، ص 1388تیر 9،روزنامه کیهان،  رفت که وارد عملیات نظامی علیه ایران شوند)زارعیو بیم آن می

دن های فکر( راه را برای به تسلیم درآمها و اتاقکند که مثلث)دفاتر ویژه، سفارتخانهموضوع حکایت از آن می

زدند می طور گسترده به ادبیات تقلب دامنایران همواره ارزیابی کرده بودند. مراکز آمریکایی پیش از انتخابات به

نژاد به آشوب کشیدن ایران از پیروزی قطعی میرحسین موسوی و بروز تقلب در اعالم نام محمود احمدی و برای

کردند که نظام سیاسی ایران در آستانه سقوط قرار سازی فعالیت مخالفان وانمود میزدند و با برجستهحرف می

 (.90، دیماه  88است)گزارش کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسالمی در مورد فتنه  گرفته

 ارتباط داخل و خارج .2

شود که این نکته کامالً ثابت می 1388تیر تا بهمن  ماهه 8 با مرور مسایل پس از انتخابات بخصوص در فاصله

های غربی وجود داشته است. پیوند روشنی میان به صحنه آمدن همزمان اصحاب فتنه در ایران و سران دولت

های آمریکایی و محافل وابسته به سیا پس از رو به افول انهحضور عناصر میدانی فتنه در رس

ی از این عناصر بعض ای برای اثبات این پیوستگی است.گذاشتن فتنه در ایران هم سند جداگانه

های عنوان رابطنظیر ابوالفضل فاتح، محسن مخملباف، محسن سازگارا، واحدی و  مهدی هاشمی تا همین االن به

ـ که با صرپردازند و هیچج به ایفای نقش علنی میسران فتنه با خار احت گاه سران فتنه نمایندگی آنان از سوی خود 

 اند.( ـ را نادرست اعالم نکردهbbc.co.uk.persianاز سوی آنان اعالم شده است)سایت 

هشت گر آن است که در اردیبیک گزارش که پس از اعالم علنی از سوی سران فتنه تکذیب نگردیده، بیان

ای در واشنگتن با حضور عناصر ضدایرانی دولت ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران ـ جلسه 13ـ  1387

کل نهضت آمریکا به همراه چند تن از عناصر ایرانی مخالف جمهوری اسالمی ـ از جمله دکتر ابراهیم یزدی دبیر

و تالش نظام برای پیروزی دوباره  88در انتخابات آزادی ـ برگزار گردیده است. در این جلسه روی پدیده تقلب 

طلبان تأکید شده از سوی اصالح« صیانت از آراء»ای ذیل عنوان نژاد و لزوم تشکیل کمیتهدکتر محمود احمدی

است)زارعی، سایت رجانیوز(. پس از این جلسه دیداری میان ابراهیم یزدی و فرزند یکی از سران فتنه در تهران 

این  باشد و« تقلب » گوید: مهمترین مسئله انتخابات آینده باید مسئله ود. در این دیدار یزدی میشبرگزار می

موضوعی است که ابتدا باید توسط یک چهره موجه مرتبط با نظام مطرح شود چرا که طرح ابتدایی موضوع از 

رسد. متعاقب ند و به جایی نمیکشوند، پروژه را خراب میتلقی نمی« خودی نظام»هایی که طرف افراد یا گروه

در جمع  87این موضوع پدر این فرد که در آن زمان یک روحانی دارای موقعیت برجسته در نظام بود، شهریورماه 
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ماه  3(. حدود hashemirafsanjani.irروحانیون مشهد نسبت به سالمت انتخابات ابراز نگرانی می کند)سایت 

طلب با محوریت احزاب کارگزاران، مجمع روحانیون، از سوی جریان اصالح« کمیته مشترک صیانت از آراء»بعد 

ها و ( و در اعالمیه1۶، ص2۶/1/88کند)روزنامه اعتماد مشارکت و مجاهدین انقالب اعالم موجودیت می

 اظهارنظرهای پیاپی صالحیت دولت و شورای نگهبان را برای برگزاری انتخابات زیر سؤال برده و خواستار تشکیل

مصطفی  87شدند. در آذرماه و خلع ید از شورای نگهبان و وزارت کشور می« هیئت مستقل برگزاری انتخابات»

ا وادار به کند که نظام رای از مراجع عظام تقلید درخواست میصورت رسانهریز این کمیته بهزاده عنصر برنامهتاج

ضویت در هیأت معرفی نمایند )وبالگ پذیرش مستقل انتخابات کرده و خود نمایندگانی را برای ع

saiedmalekpour.blogfa.comکردن داوری رهبری در امر انتخابات بود. همزمان ( که این در واقع مخدوش

د که برای کناین کمیته نسبت به فعالیت بسیج و سپاه در انتخابات ابراز نگرانی کرده و نظام را متهم می

-negahemanای به این نیروها واگذار کرده است )وبالگ های ویژهکردن انتخابات مأموریتکانالیزه

negah.blogspot.com در این بین پس از یک ماه از اعالم کاندیداتوری سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی .)

دهد. این جابجایی در اسفند اعالم کاندیداتوری کرده و شش روز بعد، محمد خاتمی استعفا می 87اسفند  20در 

دادی را نشانه عزم این جریان برای معنای خاصی داشت و از این رو بسیاری از نیروهای سیاسی چنین رخ 87

برای مشارکت »ای با عنوان در سر مقاله 87بهمن  24زدن انتخابات ارزیابی کردند. روزنامه کیهان در تاریخ همبر

(. در آن مقطع در مورد پذیرش 2ص 24/11/87برداری کرد)زارعی، روزنامه کیهان از این توطئه پرده« زدنیا برهم

به  -خاتمی از سوی نظام تردیدی وجود نداشت ولی پذیرش میرحسین موسوی از سوی نظام کاندیداتوری محمد

ده با تردیدهایی مواجه بود. اما نظام این اشکال را نادی -پذیریفقیه و عدم نظامدلیل سوابق منفی او در بحث والیت

ود و چه شکست بخورد گرفت و کاندیداتوری موسوی را پذیرفت اما کامالً واضح بود که او چه پیروز ش

 آورد. های مهمی را علیه نظم به وجود میچالش

پرداختند و عمالً همه تدارکات سازی چهره موسوی میهمزمان با این تحوالت کشورهای غربی به برجسته

های (. اگر نگاهی به سیاستwomen.gov.irخود را برای تقویت او به کار گرفتند )طفربنگاش پاکستانی سایت 

و پس  88تا انتخابات خرداد  87ای آنان در فاصله آذرماه پیمانان منطقهای کشورهای غربی و همو رسانه رسمی

 کنیم. در این میان تلویزیوناز آن، بیاندازیم به وضوح نقش مکمل آنان را در ترویج مهندس موسوی مشاهده می

های فارسی الجزیره آمریکا و سایت V.O.Aزیون شروع به کار کرد، تلوی 87سی که اساساً از آذرماه بیفارسی بی

حقیقاتی که مراکز تای به نفع موسوی به وجود آورده و در حالیقطر و العربیه عربستان یک جبهه مشترک رسانه
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میرحسین را پیروز قطعی اعالم کرده و در عین حال  11نژاد را قطعی اعالم کرده بودند،ها پیروزی دکتر احمدیآن

و  VOAسی فارسی، بینمودند)میزگرد همزمان بینژاد تأکید میدن احتمال تقلب به نفع احمدیروی جدّی بو

 داد.(. خود این موضوع دلیل مستقلی بود که پیوستگی داخل و خارج را نشان می88خرداد 22یورونیوز در شامگاه 

ها ن سایتبود. ای« یوتیوب»و  «فیس بوک»، «توییتر»های اینترنتی یکی دیگر از موارد، به میدان آمدن سایت

هایی بکهها ششدند ولی خبرهای بعدی بیانگر آن بود که اینالظاهر خصوصی بودند و با مبدأ اروپا اداره میعلی

، باراک اوباما 88به عنوان مثال چند ماه پس از فتنه  12اندازی شده بودند.اند که توسط سازمان سیا راهامریکایی

عالم کرد که ما به تویتر دستور دادیم که تعمیرات فنی را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست رئیس جمهور آمریکا ا

جمهوری ایران به عقب بیاندازد تا اخاللی در ارتباط با معترضان انتخاباتی ایران پدید نیاید)زارعی، خبرگزاری 

ران از انتخابات ریاست جمهوری ای سی فارسی یک هفته قبل از زمانبی(. کما اینکه تلویزیون بی30/9/90فارس،

درپی های پیگزارش -روز انتخابات -خرداد 22ساعت در روز تبدیل شد و از ظهر روز  24ساعت در روز به  ۶

ها از ن تالشداد. ایمبتنی بر تقلب گسترده در انتخابات و در عین حال پیروزی قطعی میرحسین موسوی خبر می

د. حدود سه هفته بعد نیروی انتظامی ساختمانی متعلق به کمیته صیانت از آراء شب روز انتخابات تشدید گردی 11

سی فارسی در این ساختمان استقرار داشته بیرا در منطقه تجریش مورد بازرسی قرار داد و مشخص شد که بی

 (. Politics22blogfa.comاست)

ست. یک گزارش بیانگر آن است که حداقل بسیار بیش از این ا 88البته فعالیت مراکز غرب برای ایجاد فتنه 

روی پروژه تغییر در  1388تا  1380های های امور ایران در فاصله سالمرکز مجرب و برخوردار از کارشناس 19

های منتهی به انتخابات تا یک سال پس از آن به حجم فعالیت خود به شدت اند و در ماهایران متمرکز بوده

بنیاد آمریکای  المللی کارنگی،مل مؤسسه بروکینگز، شورای روابط خارجی، بنیاد صلح بیناند. این مراکز شاافزوده

جدید، بنیاد ملی برای دموکراسی، مرکز کارتر، بنیاد جامعه باز، مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن، بنگاه رند 

دی، مؤسسه هادسون، بنیاد ،کمیته خطر کنونی، بنیاد دموکراسی در ایران، خانه آزادی، مرکز مطالعات راهبر

عضی از این شود. بهریتیج، مؤسسه ویکن اینتر پرایز، مؤسسه هدور، مؤسسه کیند و مرکز پیشرفت آمریکا می

                                                           
11 Analysis of multiple polls finds little evidence iranian public sees government as illegtimate – word public 

opinion (مؤسسه نظرسنجي پیو) 

بوک و فلیکر به پرسنل ويژه ارتش امريکا تبديل تويتر، يوتیوب، فیس»جان اف کربي: 12

 www.noorportal.net  1389شهريور  21سايت نورپرتال « شدند
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نشست تخصصی درباره ایران  40مؤسسات از جمله بنیاد هریتیج و مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن حداقل 

نفر از عناصر  5تا  3اند. در همه این مراکزـ تقریباًـ بدون استثنا بین برگزار و مسایل ایران را از نزدیک رصد کرده

هایی را ها سایتها و طرحاند و این نیروها عالوه بر مشارکت در بحثایرانی مرتبط با جریان فتنه همکاری داشته

 19همان مرکز  که متعلق به هااند این سایتاندازی کردهگران راههای فتنهبه زبان فارسی برای کمک به انتقال پیام

زادی متعلق به مرکز آ -«توانا»جو، و سردبیری فاطمه حقیقت -متعلق به خانه آزادی -اند شامل گذارگانه بوده

تعلق به بنیاد م -«راهبرد»و سردبیری هاله اسفندیاری،  -متعلق به بنیاد ملی برای دموکراسی -«پنجره»، -خاورمیانه

ردیاب »، -متعلق به مؤسسه امنیت جهانی -ردبیری منوچهر محمدی، واشنگتن پریزمو س -ملی برای دموکراسی

متعلق به مؤسسه  -«ابتکار امنیتی ایران»و سردبیری امیرعباس فخرآور،  -متعلق به مؤسسه اویکن اینتر پرایز -«ایران

دند شمی -کیتو متعلق به مؤسسه -«چراغ آزادی»و سردبیری مهدی خلجی و  -خاور نزدیک واشنگتن سیاست

(www.iranamerica.com این مؤسسات به همراه جریان داخلی فتنه قرار بود، تغییرات بنیادین را در ایران رقم .)

رک های نماز جمعه ضمن افشای طرح مشتبزنند رهبر معظم انقالب اسالمی، یک هفته پس از شروع فتنه، در خطبه

خیال کردند ایران هم گرجستان است. یک »را بیان کردند:  گران داخلی، چرایی شکست این طرحغرب و فتنه

ا نقل هچند سال قبل از این، طبق ادعای خودش که در رسانه -جورج سروس -دار صهیونیست امریکاییسرمایه

میلیون دالر خرج کردم و در گرجستان انقالب مخملی راه انداختم، حکومتی را بردم، حکومتی  10شد، گفت من 

ها خیال کردند جمهوری اسالمی ایران و این ملت عظیم هم مثل آنجاست ! ایران را با کجا مقایسه حمقرا آوردم، ا

 «. اندکنید؟ مشکل دشمنان ما این است که هنوز هم ملت ایران را نشناختهمی

یران اهای غربی از حداکثر فشار برای ایجاد تغییر در گران داخلی و هم دولتجالب این است که هم فتنه

گران داخلی با اصرار بر ابطال انتخابات و به خیابان کشاندن مخالفان و هواداران خود و تخریب استفاده کردند. فتنه

گناه کشور جلو آمدند و دولت آمریکا ضمن کنارگذاشتن ها شهروند بیکشیدن مساجد و کشتن دهو به آتش

 -نیروهای نظامی خود را برای دخالت نظامی در ایران تمام قواعد حقوقی ناظر بر مواجهه با یک کشور مستقل،

به حال آماده باش درآورد و به سمت مرزهای  -های انتخاباتیدر صورت عدم توانایی حکومت در مهار شورش

 (.9/4/88گسیل کرد)روزنامه کیهان، یادداشت روز  -مرزهای غربی ایران -شرقی عراق

 گام آغازین دعوت به شورش .3

های خبری های سرگشاده و کنفرانسها، نامهنی و درگیری خونین علیه نظام ابتدا در بیانیههای خیاباشورش

گزاری رفسنجانی سه روز پیش از روز براالسالم هاشمیها کشیده شد. حجتبروز پیدا کرد و سپس به کف خیابان
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 ر کرد. این نامه آکنده از خشمای خطاب به رهبر معظم انقالب صادانتخابات در اقدامی غیر معمول نامه سرگشاده

های های پیدایی شعلهآید، بود. هاشمی در این نامه از نشانهو فاقد سالم و والسالم که در مکاتبات مذهبی می

نژاد خبر داد و تنها راه عالج را در ها در صورت پیروزی محمود احمدیها، میادین و دانشگاهآتشفشان در خیابان

 (. نامهwww.alef.ir، 88خرداد  19، «نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر انقالب»دانست)نژاد رد صالحیت احمدی

های داخلی)عبداللهی، روزنامه کیهان، اول مهر های خارجی و بسیاری از رسانههاشمی عالوه بر پخش در رسانه

شد و این موضوع های تهران داده میبه صورت انبوه چاپ و از طریق هزاران عامل به دست عابران در خیابان (89

داد. اشاره هاشمی به کامالً از تالش جدی جریان فتنه برای ایجاد آشوب و درگیری گسترده خبر می

 نشگاه آزاد اسالمی بود. بعدها مشخصدر واقع تهدید نظام به استفاده از ظرفیت دا« هادانشگاه» ، «هافشانآتش»

ها ابانای برای کشاندن دانشجویان و اساتید به خیشد که در این دانشگاه با محوریت فرزندان هاشمی تالش گسترده

در فاصله تیر تا بهمن  صورت گرفته است)سایت خبری تحلیلی نگاه فارس به نقل از تقی رحمانی(. این دانشگاه

 (. alamdar.blogfa.comداشتن روند اعتراض علیه نظام ایفا کرد)سایت ه نگهنقش زیادی در زند 88

 پروژه تقلب برای واژگونی نظام .4

بحث پروژه تقلب برای اثرگذاری بر انتخابات نبود بلکه از اساس برای تغییر بنیادی نظام دنبال شد. بعدها که 

ای که نتیجه را راف به اینکه در انتخابات تقلب عمدهزاده ضمن اعتعناصر میانی فتنه بازداشت شدند، مصطفی تاج

دگرگون کند، رخ نداده است، فاش کرد که بحث تقلب همه ماجرا نبوده است. او در پاسخ به این سؤال که با 

: خورد پس فایده این طرح چه بود، گفتها شکست میابطال انتخابات هم بار دیگر در انتخابات کاندیدای آن

پذیرفت، آنگاه ما بحث عدم صالحیت شورای نگهبان و وزارت کشور و به طور طال انتخابات را میاگر نظام اب»

 ه الزمهوکار دیگری ککردیم و نظام را وادار به سازکلی نهاهای نظام را برای برگزاری مجدد انتخابات، دنبال می

ق خصوص دولت به تعلیدهای نظام بهسال طبعاً نهاکردیم. در این یکساله انتخابات بود، میآن تعویق یک

شد، آنگاه در این یک سال ما زمینه تغییرات اساسی در نظام را فراهم آمد و اوضاع از کنترل نظام خارج میدرمی

 (.« www.lailatolghadr.netکردیم)سایت می

ود. اسناد ر شحسین موسوی منجتوانست به پیروزی میرموضوع دیگر این بود که فضای روانی ایجاد شده می

و خبرهای موثق بیانگر آن است که میرحسین موسوی و جریان فتنه حامی وی در نظر داشتند بالفاصله پس از 

ای صادر کرده و فهرستی از تغییرات اساسی را منتشر و از هواداران خود بخواهند تا تحقق آن پیروزی، اعالمیه

فقیه قرار داشت)سایت قانون اساسی و حذف والیت ها را ترک نکنند. در صدر این فهرست، تغییرخیابان
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sabziranewss.persianblog.ir کما اینکه جریان فتنه بعد از شکست در انتخابات هم همه فشار خود را روی )

 30یک راهپیمایی اعتراضی به حساب آمد ولی راهپیمایی  88خرداد  25رهبری نظام متمرکز کرد. راهپیمایی 

 برای شکستن حریم رهبری -فراخوان رهبری به آرامش و تعقیب ادعاها از مجاری قانونی یک روز پس از -خرداد

 درپی تعقیب گردید. های پیالخطاب بودن او طراحی و بعد هم در بیانیهو فصل

های رهبری برای مدیریت بحران، تیرماه خود با عبور از نظرات و فعالیت 2۶هاشمی رفسنجانی هم در خطبه 

 ها بار دیگر نتیجه انتخابات را مبهم خواند وهای این جریان را مورد تأکید قرار داد. او در این خطبهتحقق خواسته

شده دلجویی کنند. او در این خطبه حتی با بیان مخدوش از عبارتی گران بازداشتاز رهبری نظام خواست تا از فتنه

گیری ور ضمنی از رهبری خواست که از کار کنارهالشأن )ص( خطاب به امیرالمؤمنین )ع(، به طاز پیامبر عظیم

کند. این در حالی است که حق امیرالمؤمنین در جانشینی پیامبر و بطالن مدعیان حکومت پس از رحلت پیامبر 

های )ص( نزد همه شیعیان و بسیاری از برادران اهل سنت کامالً ثابت است و امیرالمؤمنین علیرغم آن همه مخالفت

گران واگذار نکرد و پس از خود امت را به تبعیت از امام ای کار تصدی جامعه اسالمی را به فتنههمعاندان، لحظ

 مجتبی )ع( ترغیب کرد. 

 88جمع به ظاهر اضداد در فتنه 

جریان کارگزاران، مشارکت، مجاهدین، مجمع روحانیون و حزب اعتماد ملی و افرادی نظیر سید محمد 

ند گفتمی« خط امام»ن موسوی که زمانی خود را چپ لقب داده و زمانی به خود خاتمی، مهدی کروبی و میرحسی

خواندند و مدعی بودند، نظام، قانون اساسی و طلب میخود را اصالح 137۶بعد از انتخابات ریاست جمهوری 

ها ترین گروهکا بدنامهمه این ادعاها را کنار گذاشتند و ب 88فقیه را قبول داشته و به آن ملتزم هستند در فتنه والیت

ها از جمله های غربی و مراکز جاسوسی آنهمه دولت 88و جریانات ضداسالمی هماهنگ و همراه شدند. در فتنه 

سفارتخانه غربی مستقر در تهران حضور داشتند و این حضور هم عمدتاً علنی و شدید بود. عالوه بر آن  17

 های تروریستیها، گروهکمذهبیمنافقین، نهضت آزادی، ملی های فدایی،ها، چریکایها، تودهطلبسلطنت

داشته و بسیاری از عوامل  88هم حضور کامالً فعالی در فتنه  -گروهک ریگی -نظیر تندر، پژاک و جندالشیطان

کردند. با این وصف ها اوباش تهران هم فتنه را همراهی میها دستگیر شدند عالوه بر اینها هم در آشوبآن

 طلبی نقاب از چهره برداشت و نشان داد که بسیار منافق است. حاصال
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میرحسین موسوی در مناظرات انتخاباتی نظام این همراهی، هویتی ایدئولوژیک هم پیدا کرده بود. 

تر شده سطینیها فلرا متهم کردکه منافع ملی را قربانی دفاع از فلسطین کرده و از فلسطینی

شعار  های تهرانطلبی در خیابانهای مدعی اصالحفاق و گروهكاست. چند هفته بعد عوامل ن

ء ای، نظام را متهم کرد که با سونه غزه نه لبنان سردادند. میرحسین موسوی در بحث هسته

تهدیدات  با -کلمه–. حدود دو سال بعد سایت او مدیریت، پرونده ایران را به شورای امنیت برده است

نظام باید اعتماد آمریکا را جلب کند و رهبری بدون درنگ ضمن عذرخواهی »نوشت: غرب علیه ایران همراه شد و 

میرحسین موسوی در مناظره انتخاباتی « ای کشور را به حالت تعلیق درآورد.های هستهاز آمریکا، همه فعالیت

 100خود در  ترین دورهسیاست خارجی ایران در منطقه را شکست خورده خواند و مدعی شد که ایران در منزوی

دادند عراق را رها کنید و به های تهران شعار میسال اخیر قرار دارد. حدود دو هفته بعد جریان فتنه در خیابان

درون مرز بازگردید. در واقع مجموعه این مباحث و رخدادهای پس از انتخابات نشان داد که جریان فتنه با خارج 

توان به این سؤال جواب داد که اگر موسوی در کنند. میدنبال میبسته و در یک طرح مشترک استحاله نظام را 

 آمد. های الهی امام و منافع ملی و در نتیجه امنیت ملی ایران میشد چه بر سر آرمانانتخابات پیروز می

 خطاهای استراتژیك جریان فتنه .5

همه دارایی  88داد. در واقع در فتنه داشت را بروز جریان خارجی و داخلی فتنه با توهم موفقیت، هرچه در درون

جریان به صحنه آمد چرا که آنان تردیدی در پیروزی خود بر انقالب نداشتند. از لحاظ داخلی، جریان فتنه تا 

سازمان تروریستی منافقین که هزاران نفر از یاران و پیروان حضرت امام را به شهادت رسانده بود، امتداد داشت و 

 های این جریان به میدانگرفت. همه شخصیتهای عربستان سعودی تا آمریکا را در بر میاز بُعد خارجی رژیم

ای های تئوریسین پشت پردهاند. چهرهآمدند و یکجا شکست خوردند و امروزه با یک بحران فراگیر مواجه شده

ظیر هاله ر جاسوسی ناهلل سحابی به میدان آمدند. عناصنظیر کیان تاجبخش، حسین قاضیان، بهزاد نبوی، عزت

های خالف های خارجی نقاب از چهره برداشتند و فعالیتاسفندیاری و سیامک پورزند به میدان آمدند. سفارتخانه

ذاشتند که گران برجای گها همه حول بودند و خساراتی را برای فتنهاین شئون دیپلماتیک را به نمایش گذاشتند.

 هند بود. سال آینده هم قابل ترمیم نخوا 10تا 

جریان مجاهدین انقالب یک اصل اساسی داشتند و آن این بود که هرکس به زندان رفت از سازمان اخراج 

مه که به دلیل اظهارات هتاکانه علیه ائ-شود چرا که دیگر قابل اعتماد نیست و از این رو بودکه هاشم آغاجری می

سازمان اخراج گردید. اینک همه اعضای این سازمان در  از -علیهم السالم و مراجع معظم تقلید بازداشت شده بود
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های تند دور نگه برند. میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی و ... را برای روز مبادا از صحنهزندان به سر می

 های روحانی سایر شهرهای ایرانها روی قم و شخصیتداشتند اما در فتنه به میدان فرستادند. این گروه سالمی

ها این همه سرمایه روحانی را از آن 88ده و توانسته بود بخشی از روحانیت را به خود جلب کند اما فتنه کار کر

ته شوند، پذیرف« خودی»جدا کرد. آنان بعد از فتنه، بارها تالش کردند تا بار دیگر از سوی مردم و نظام به عنوان 

 د. اما نتوانستند و امروز جرأت حضور در مجامع آزاد را ندارن
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 www.inn.irسایت شبکه ایران  (۶4

 انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( 1390، سال «دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران » ایزدی، فؤاد،  (۶5

  1388تیر  9روزنامه کیهان « یادداشت روز » زارعی ، سعداهلل ،  (۶۶

  bbc.co.uk.persian iran،  2009جوالی  8فارسی  BBCسایت  (۶7

 سایت رجانیوز « پیدا و پنهان کمیته صیانت از آرا » زارعی ، سعداهلل ،  (۶8

  hashemirafsanjani.irپایگاه اطالع رسانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی :  (۶9

 روزنامه اعتماد (70

   saiedmalekpour.blogfa.comوبالگ  (71
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 89اول مهر 
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86) Analysis of multiple polls finds little evidence iranian public sees 

government as illegtimate – word public opinion 

 (مؤسسه نظرسنجی پیو)

 

 


