
8805100095=php?nn.newstext/net.farsnews.www://http 

 

 قسمت سوم/ گزارش خبرنگاران خبرگزاري فارس

  متهمان تقلب در انتخابات را دروغ مي دانند

بهزاد :  يك جاسوس درباره بازوهاي آودتاي مخملي گفتنماينده مدعي العموم با اشاره به اعترافات: خبرگزاري فارس

نبوي، ابطحي، مازيار بهاري، مصطفي تاجزاده و صفايي فراهاني، در اعترافاتشان گفته اند آه در انتخابات هيچ تخلفي 

  . موسوي خوئيني ها گفته بود القاي تقلب را براي جرزني الزم داريم. صورت نگرفته است

الرضا محبتي معاون دادستان عمومي و  ياسي خبرگزاري فارس، ادامه متن اظهارات عبدبه گزارش خبرنگاران س

  : العموم به شرح ذيل است انقالب تهران به نمايندگي از مدعي

  

  بازوهاي آودتاي مخملي در ايران 

د ديگر مدلي آه در ايران طراحي شده مانن: "جاسوس مذآور در مورد بازوهاي آودتاي مخملي در ايران مي گويد

آشورها داراي سه بازوي فكري، اجرايي و رسانه اي است هر آدام از اين بازوها داراي زيرمجموعه هاي فعالي مي 

باشند آه به طور مثال بازوي فكري داراي زير مجمه هاي روشنفكري مذهبي، روشنفكري سكوالر، سرمايه داري، 

اين موارد موسساتي در خارج و داخل ايران هستند آه به مي باشد آه در هر آدام از ... سياست خارجي، ادبيات و 

  . صورت فعال نقش دارند

  . بازوي اجرايي اين پروژه يعني آودتاي مخملي داراي شش زيرمجموعه مي باشد

مهمترين ليدرهاي اين طيف خانم شادي صدر و خانم شيرين .  زيرمجموعه زنان آه از چند طيف تشكيل شده است-1

هاي هلندي در تماس هستند آه هزينه هاي اين گروه ها و آمپين ها را NGOن طيف ها بيشتر با اي. عبادي هستند

  . پرداخت مي آنند

طيف نوشين .  فعاليت مي آند- دختر علي اردالن از رهبران جبهه ملي-طيف ديگري به مسئوليت پروين اردالن

   .همداني خراساني آه تمايالت چپ دارند از جمله اين طيفها هستند

او با اينكه در زمينه .  نژادي، بيشتر امور اين آار در طيف شيرين عبادي صورت مي گيرد- زيرمجموعه قومي-2

 مذهبي نيز در اين زمينه -گروه هاي ملي. نژادي در آن وجود دارد-حقوق بشر فعاليت مي آند اما رگه هاي قومي

  . متمرآز هستند

آمريكا براي رويارويي با مخالفان خود استفاده مي آند حقوق بشر  زيرمجموعه حقوق بشر، مهمترين چماقي آه -3

  . در اين زيرمجموعه چند طيف وجود دارد آه اين بار نيز طيف شيرين عبادي از فعاالن اين عرصه هستند. است

ئيس او مدتي است آه ر. هادي قائمي آه از عناصر فعال و امنيتي در آمريكاست از حاميان خارجي اين طيف مي باشد

 ميليون يورويي هلند موسسه اي را 15بوده و با بودجه " ديده بان حقوق بشر "بخش ايران در سازمان صهيونيستي 

  . راه اندازي آرده آه تمرآزش فقط حقوق بشر در ايران است

آرده بود  زيرمجموعه آارگري؛ اگر به ياد داشته باشيد در سال هاي گذشته سنديكاي اتوبوسراني اعتصابي را ايجاد -4

اين جالب است آه افرادي به داليل مختلف از جمله عقب . آه رهبري آن را فردي به نام منصور ُاصانّلو برعهده داشت

، NEDافتادگي دستمزد خود دست به اعتصاب مي زنند اما حواسشان نيست آه موسسات برانداز در آمريكا مانند 



موسسات ديگر چندين ميليون دالر پول مي دهند تا به سنديكاهاي به صورت آشكار به ... صندوق مالي و دموآراسي و 

علت دسترسي آسان .  موجود استNEDتمامي اسناد اين آمك ها در وب سايت سازمان . آارگري در ايران آمك شود

  . به اين اسناد را مي توان تظاهرسازي دانست

  .  پس به دنبال مطلب و مسأله خاصي نيستندخيلي از افراد معتقدند آه اينها چون مخفي آاري انجام نمي دهند

5- NGOغرب به اين نتيجه رسيده . ها؛ اين زيرمجموعه در دوره دولت اصالحات از اهميت خاصي برخوردار شد

ها در ايران گسترش پيدا آنند و به دنبال اين بود آه ضعف آنان از نظر منابع انساني، مالي و NGOبود آه بايد 

وظيفه اين موسسات اين بود آه . به همين دليل موسساتي تأسيس شد آه بيشتر آن در هلند بود. ودمديريتي نيز تأمين ش

 NGOدو . را بدهند... هاي ايراني خدمات آموزش پرسنل، آموزش جمع آوري پول از خارج آشور و NGOبه 

) شور دوره اصالحاتها در وزارت آNGOمدير (برجسته در آشور با نامهاي ُآنشگران به مديريت سهراب رزاقي 

آه مبلغ دو ميليون يورو بودجه از موسسات هلندي دريافت آرد و موسسه همياران با مديريت باقر نمازي، موسسه 

 ميالدي يكسري آالس هاي آموزشي با عنوان جذب پول از خارج آشور در 2003همياران بعد از زلزله بم در سال 

  . ون هادي قائمي بودند آه سابقه صهيونيستي و امنيتي دارندتهران برگزار آرد آه مدرسان آن افرادي همچ

 بود آه البته مدتي بعد از آن نيز 78 تير 18 زيرمجموعه دانشجويي؛ اوج فعاليت زيرمجموعه دانشجويي در جريان -6

 آن اما با گذشت زمان شاخه دانشجويي با مرآزيت دفتر تحكيم وحدت طيف عالمه و شاخه هاي مرتبط با. تضعيف شد

  . نقش جدي در بازوي اجرايي براندازي ايفا آرد

رفتن . از جمله فعاليت هاي اين زيرمجموعه بوده است... دادگاه آغاجري، نامه به آوفي عنان، تحريم انتخابات و 

افرادي همچون محسن سازگارا، عطري، علي افشاري و رضا دلبري به آمريكا و شاغل شدن اين افراد در موسساتي 

آنها براندازي نظام جمهوري اسالمي است مي تواند بهترين مستند براي همكاري اين زيرمجموعه با پروژه آه آار 

  . " آودتاي مخملي در ايران دانست

  

  بازوهاي فكري پروژه آودتاي مخملي در ايران 

فت قبل از هر مسأله اين بازو ازاهميت بااليي برخوردار است و شايد بتوان گ: "اين جاسوس سيا در اين باره مي گويد

  . به آار بيفتد) اجرايي و رسانه اي(اي آار فكري شروع مي شود و سالها طول مي آشد آه ديگر بازوها 

بازوي فكري در ايران از سال هاي خيلي دور يعني از اواسط جنگ آغاز شد در همين راستا يك تفكر روشنفكري جديد 

در آن (ري آن به عهده عبدالكريم سروش و مجله آيهان فرهنگي است از ميان نيروهاي مسلمان بيرون مي آيد آه رهب

  .) زمان مديريت مجموعه آيهان با سيد محمد خاتمي بود

مقاالتي آه سروش در اين مجله به نگارش در مي آورد موضوعات خاصي را در پي داشت به طور نمونه سروش در 

ي به عنوان غرب وجود ندارد آه بخواهيم در مورد غرب اولين مقاالت خود اين موضوع را انتخاب مي آند آه چيز

آنها . زدگي صحبت آنيم و اينگونه مبارزه با غرب زدگي را آه يكي از گفتمان هاي مهم انقالب بود زير سئوال مي برد

و از همان زمان يك تيپ نوچه پروري . زير پايه هاي فرهنگي انقالب را آرام آرام هدف گرفته و از ميان مي بردند

اگر ما فرض آنيم آه غرب و استبداد وجود . استبداد فكري در بحث تفكرشان مطرح بود آه آن را پنهان نگه مي داشتند

  . ندارد ديگر شعارهاي انقالب از قبيل استقالل و آزادي معنا پيدا نمي آند

 ديانت و سياست، واليت فقيه، و اين روند ادامه يافته و يك به يك پايه هاي تفكر امام را مي زند پايه هائي مثل وحدت



  . " بدينسان زمينه براي غربي شدن و آمريكايي شدن را فراهم نمودند

افراد ديگري مانند سريع القلم، ناصر هاديان و هادي سمتي با تفكرات خاصي شروع به تئوري : "وي در ادامه مي گويد

عاتي مانند انرژي اتمي و موشكي، حمايت از لبنان و آنها موضو. سازي در زمينه تأمين منافع آمريكا در ايران آردند

اين تئوري ها در مراآز تحقيقاتي مختلفي در دولت اصالحات پرداخته . فلسطين را آرام آرام مورد هجوم قرار مي دادند

  . شد و در مطبوعات به صورت گسترده در جامعه پخش مي شد

  

  ه آودتاي مخملي چند آشور نامبرده اهم شباهت هاي آودتاي مخملي شكست خورده در ايران ب

طرح تقلب با هدف بي اعتماد سازي مردم ومشروعيت زدائي از نظام سياسي مستقر، در همين رابطه رهبر بصير ) 1

  :  خرداد فرمودند29انقالب اسالمي در خطبه هاي تاريخي نماز جمعه 

انند ، تكرار ميكنند آه بناست در انتخابات تقلب من اول فروردين در مشهد گفتم ، هي دارند دائمًا به گوشها مي خو" 

شود ، مي خواستند زمينه را آماده آنند، من آن وقت به دوستان خوبمان در داخل آشور تذآر دادم وگفتم اين حرفي را 

نظام جمهوري اسالمي مورد اعتماد مردم است ؛اين اعتماد آسان .آه دشمن مي خواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد نگوئيد

ه دست نيامده ، سي سال است آه نظام جمهوري اسالمي با مسئوالنش، با عملكردش با تالشهاي فراوانش توانسته اين ب

  . " دشمن مي خواهد اين اعتماد را بگيرد، مردم را دچار تزلرل آند.اعتماد را در دل مردم عميق آند

ه به هشدارهاي معظم له ودر يك همنوائي متأسفانه برخي از جريانهاي سياسي، احزاب وفعاالن سياسي بدون توج

  . آنهم بدون ارائه هيچ دليل ومدرآي.معناداربا دشمنان مرتبًا بر توهم احتمال بروز تقلب در انتخابات دامن زدند

يكي از احزاب مورد نظر در اين زمينه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي است آه از ماهها پيش از انتخابات چه قبل 

فرمايشات مقام معظم رهبري ودعوت معظم له به پرهيز از همسوئي با دشمن، در بيانيه هاي رسمي وچه بعد از 

  . ن آرارًا بحث تقلب در انتخابات ترويج گرديده است واظهار نظر هاي اعضاء آ

 20 آه به عنوان اعالم حمايت ازنامزدي ميرحسين موسوي ثبت گرديده وتنها 21/1/88سازمان مجاهدين در بيانيه

سالمت "آند  روز بعد از هشدار رهبر معظم انقالب اسالمي منتشر شده است، اينگونه حرف دشمنان را تكرار مي

انتخابات به شّدت به مخاطره افتاده است به طوري آه ديگر تقريبًا اعتمادي به آمارهاي انتخابات از جمعيت واجد حق 

  " جود ندارد رأي گرفته تا آراءشرآت آنندگان وتا آراء آانديداها و

 طي قطعنامه آنگره دوازدهم موضوع تقلب را به نوعي 87البته اين سازمان ماهها قبل از آن نيز يعني در تير ماه سال 

بعد از اعالم نتايج و پيام رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي مبني بر تأئيد انتخابات نيز سازمان .ديگر مطرح مي نمايد

به عنوان مثال در .، بدون ارائه سند ومدرآي صحت انتخابات را زير سئوال برده استمجاهدين با صدور چند بيانيه 

  " ما در وجود تقلب وتّخلف ترديدي نداشتيم : "اولين بيانيه بعد از اعالم نتايج تصريح شده است

  

  اسناد جعلي در منزل بهزاد نبوي و ستادهاي انتخاباتي 

خابات وتشويش اذهان عمومي، نامه وزارت آشور را جعل نموده و با اين جريان با هدف القاء جعل وتقلب در انت

همچنين در بازرسي از .انتصاب افتراء به اين وزارت خانه وتوزيع وسيع آن قصد فريب افكار عمومي را داشته است

مومي منزل آقاي بهزاد نبوي عضو مؤثر و محوري سازمان مجاهدين اسنادي دال بر جعل سند با هدف تشويش اذهان ع

  . به دست آمده آه به پيوست تقديم دادگاه مي شود



شايان توّجه اينكه نمونه هائي از اين اوراق و نامه هاي جعلي در ستادهاي برخي آانديداهاي ناآام و معترض نيز آشف 

  . گرديده است

 ها وگروههاي حزب مشارآت، حزب آارگزاران، برخي از اعضاء مجمع روحانيون مبارز نيز رسمًا و همسو بارسانه

  . معاند و مخالف نظام صّحت انتخابات را چه قبل و چه بعد از انتخابات مورد ترديد قرار دادند

اين مسئله از آن جهت مهم وبراي دادگاه قابل توّجه است آه اوًال طبق آنچه گفته شد مسأله تقلب همزاد با شروع فعاليت 

  . باشد ي براي هدفي مشخص ميهاي انتخاباتي بوده آه حاآي از برنامه ريزي قبل

ثانيا؛ اين مسأله دليل اصلي بروز تشنجات واغتشاشاتي است آه خسارت مادي و معنوي فراواني از جمله آشته شدن 

هموطنانمان را در بر داشت و اين در حالي است آه متهمين بازداشت شده در اعترافات خود اذعان دارند آه با علم به 

  . ايجاد ترديد ، موضوع تقلب را مطرح نموده اندعدم وجود تقلب وبا هدف 

  

  القاي خط تقلب قبل از انتخابات 

  : مازيار بهاري خبرنگار هفته نامه نيوزويك در اين رابطه اظهار مي دارد

رسانه هاي غربي خط تقلب در انتخابات را حتي قبل از برگزاري انتخابات پيگيري مي آردند و بنده هم در يك "

 آقاي خاتمي اين سؤال را از ايشان پرسيدم وپس از مصاحبه با ايشان مشاهده آردم آه جرياني مطابق با اي با مصاحبه

  " الگوي آالسيك انقالب رنگي در آشور دنبال مي شود 

  

  بهزاد نبوي تقلب را مطرح آرد 

بحث تقلب محمد علي ابطحي مسئول دفتر رئيس جمهور سابق آه اآنون در بازداشت به سر مي برد در مورد 

  : اظهاراتي دارد آه به قسمت هايي از آن اشاره مي شود وي مي گويد

مطرح شد آه اصالح طلبان از آن ) توسط فرد مورد االشاره( اوّلين بار 76بحث تقلب در انتخابات در ايران از سال "

هزاد نبوي مطرح آرد ودر زمان به بعد از اين صحبت خيلي استفاده آردند ودر اين انتخابات اخير هم اين بحث را ب

  . " ستاد خاتمي بعنوان مسئول آميته صيانت از آرا مشغول به آار شد

آقاي آروبي در جلسه اي با حضور ديگر دوستان اصالح طلب اعالم آرد ؛ ما نبايد بر روي : "آقاي ابطحي مي گويد

هد شد وديگر در انتخابات شرآت بحث تقلب در انتخابات پافشاري آنيم چون با اين آار اطمينان مردم سلب خوا

  . " ب قطعي استدرهمان جلسه آقاي موسوي الري اعالم آرد در انتخابات رياست جمهوري تقل. نخواهند آرد

  

  موسوي خوئيني ها گفته بود القاي تقلب را براي جرزني الزم داريم 

پور طرح تقلب را  بعد از اعالم آانديداتوري مهندس موسوي در ستاد ايشان آقاي محتشمي: "وي در ادامه مي گويد

آميته صيانت از آراء را مطرح آرد ، هم آقاي موسوي وهم محتشمي پور زمينه بسيار تندي در اين باره داشتند و

 ميليون تقلب نمي 3 يا 2طلبان است بر اينكه بيش از  تشكيل دادند ، نكته مهم در اين زمينه عقيده داشتن تمام اصالح

در جلسه بعد آقاي موسوي خوئيني ها اعالم آرد ؛ مانبايد فيتيله بحث تقلب در انتخابات را پايين بكشيم . شود انجام داد

  . "  الزم مي شودچون موقع جرزدن

من اعتقادم اين است آه محتشمي پور ضربه بزرگي به مهندس موسوي وارد آرد، او : "آقاي ابطحي تصريح مي آند



 خرداد مجمع اعالم نمود ؛ من به مهندس موسوي گفته ام آه نگران نباش ما آنقدر سند در مورد تقلب 23در جلسه 

آقاي مهندس موسوي به دليل بي تجربگي ودور بودن از صحنه . ر دهيمداريم آه مي توانيم مسير انتخابات را تغيي

  . " سياسي زود تحت تأثير قرار مي گيرد

 روز بعد از انتخابات از موسوي الري در زمينه تقلب پرسيدم آه در جوابم گفت 2: "ابطحي در ادامه گفته فوق افزود

  . "  هزار نخواهد بود800 الي700شتر از ؛ محتشمي پور چرند مي گويد زيرا تغيير در آراء موسوي بي

  

  تاجزاده از طريق استان ها مي دانست در انتخابات باخته اند 

مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزير آشور ورئيس ستاد انتخابات آشور در دولت آقاي خاتمي يكي ديگر از بازداشت 

  : يدشدگان است آه امكان تقلب را منتفي مي داند ودر اين باره مي گو

تقلب در انتخابات وجهي نداشت اما به محض اينكه انتخابات تمام شد ومن از بچه هاي استانها سؤال آردم احساس "

  "  نمي دانستيم 1 به3آردم آه انتخابات را باخته ايم ولي فاصله را 

 آس از من نشنيد آه تقلب  آه آراء اعالم شد هيچ12اين راهم براي اولين بار بگويم آه از ساعت : "تاج زاده ادامه داد

لذا چيزهايي آه مي گويند به من بر نمي گردد ومن دخيل نبوده ام ، البته حزبم بيانيه اي داده وبنده را هم . شده است

  . " مثل آنها مجازات آنيد

و بي به نظر من اين انتخابات به لحاظ آّمي جزء آم نظيرترين وبه لحاظ آيفي جز: "مصطفي تاج زاده اضافه مي آند

  . "  ميليوني سرجايش محفوظ است40معتقدم اين سرمايه .نظير ترين انتخاباتها بود

 با آقاي تاج زاده و تعدادي 23/3/88در جلسه روز شنبه مورخ : "... همچنين در اظهارات يكي از متهمين آمده است

. لتي بهت زده و خاص حضور داشتنداز دوستان ديگر در ستاد ائتالف اصالح طلبان در محل ستاد آقاي تاج زاده با حا

رأي آقاي موسوي : "اوضاع رأي آقاي موسوي چطور است؟ ايشان گفتند: از ايشان دو سئوال مطرح آردم سئوال اول

به نظر شما تقلب شده؟ آه  :سئوال دوم. خوب نيست و آقاي احمدي نژاد قطعا در دور اول پيروز انتخابات خواهد بود

ا همه استانها جز استان اردبيل تماس گرفته ام نتايج اعالم شده با نتايجي آه ما داشتيم هيچ من ب: ايشان پاسخ دادند

  . " تفاوتي نمي آند و تقلبي صورت نگرفته است

  

  سندي براي تخلف نداريم ولي به موسوي خيانت نمي آنم : بهزاد نبوي

 و نايب رئيس مجلس ششم نيز آه بهزاد نبوي عضوشوراي مرآزي سازمان مجاهدين، مشاور رئيس جمهور سابق

  : اآنون در بازداشت به سر مي برد در مورد طرح تقلب اعتراف مي آند

  " ما هيچ سندي دال بر وجود تقلب نداشته ايم وبايد به رأي شوراي نگهبان التزام داشته باشيم "

ر وضعيتي آه با طرح واهي وقتي از آقاي نبوي خواسته شد آه الاقل براي جبران بخشي از تخلفات خود و به خاط

تقلب به وجود آورده ايد و معترف هم هستيد آه سندي در تأييد آن نداريد و به خاطر اين ادعاهاي دروغ خسارت هاي 

: همين مسأله را رسما اعالم آنيد ايشان در پاسخ مي گويد. جاني و مالي فراواني بر مردم عزيزمان تحميل نموده ايد

از او سئوال شد آيا به خاطر عدم خيانت به موسوي، حاضر هستيد آه به مردم . " ت نمي آنممن به آقاي موسوي خيان"

  . خود و تاريخ آشورت خيانت آني؟ نامبرده هيچ پاسخي نمي دهد

  



  تقلب در ايران امكان ندارد : رمضان زاده

ودوستان هم حزبي بنده هم مي من هميشه گفته ام : "رمضان زاده سخنگوي دولت آقاي خاتمي نيز در اين باره مي گويد

  . " دانند آه تقلب در ايران امكان ندارد

  

  ادعاي تقلب مورد سئوال است : صفايي فراهاني

محسن صفايي فراهاني عضو شوراي مرآزي و رئيس هيأت اجرايي مشارآت، نماينده مجلس ششم و رئيس فدراسيون 

  :  گويد نيز در اقارير خود چنين مي1381 تا 1377فوتبال از سال 

به هيچ وجه نمي توان پذيرفت آه در اين انتخابات تقلب شده است حتي اگر فرض را هم بر تقلب بدانيم يك ميليون، دو "

  . " ميليون

براي خود من نيز سئوال است فردي مانند مهندس موسوي آه عملكردش در انقالب : "او همچنين در اين زمينه افزود

 مصلحت نظام نيز عضو مي باشد و افرادي همچون آقايان محتشمي پور و اسالمي روشن است در مجمع تشخيص

  . " موسوي الري آه در دوره هاي گوناگون وزير آشور بودند چنين ادعايي در مورد تقلب در انتخابات را دارند

  

  : خبرنگار شبكه هاي غربي

  گي بود ادعاي موسوي درباره پيروزي در انتخابات بر اساس الگوي آالسيك انقالب رن

خاطر نشان مي گردد آه بقيه متهمين نيز در اظهاراتي مشابه قائلند آه به هيچ وجه در اين انتخابات تقلب نشده و امكان 

  . تقلب هم وجود ندارد

مازيار بهاري، فيلمساز و خبرنگار شبكه هاي غربي در ادامه سخنان خود به نقش رسانه هاي غربي در طرح تقلب 

رسانه هاي غربي از چند ماه پيش از برگزاري انتخابات خط تقلب در انتخابات را در آانون  ":چنين اشاره مي آند

توجهات خود قرار دادند و به گونه اي زمينه چيني آردند آه اگر آانديداي مورد نظر آنان در انتخابات پيروز نشد اين 

ران آانديداي مورد قبول غرب گفتگويي داشتيم چندي قبل با يكي از مشاو. حرآت را يك آودتا در آراء مردم تلقي آنند

  . " آه ايشان هم اين نكته را مطرح آردندآه در آشور آودتا شده است

در همين راستا آقاي موسوي قبل از اينكه نتايج انتخابات مشخص بشود طبق : "بهاري در تكميل مطالب فوق مي افزايد

تخابات هستم و هر نتيجه اي غير از اين اعالم شود تقلب شده من پيروز ان: "يك الگوي آالسيك انقالب رنگي گفتند

  . " است

با توجه به اقارير متهمين و ادله مثبته طرح تقلب از سوي احزاب و فعاالن سياسي متهم در اين پرونده از پيش طراحي 

در آودتاي مخملي شده و با هدف ايجاد آشوب و اغتشاش صورت گرفته است و اين دقيقا يكي از مولفه هايي است آه 

و نكته مهم اينكه در بحث تقلب . مورد توجه ويژه بوده و علت اصلي بروز اغتشاشات و آشوبها به شمار مي رود

  . هماهنگي آاملي بين متهمين با بيگانگان صورت پذيرفته است

آشورهاي مذآور هاي خياباني دومين شباهت آودتاي مخملي ايران با  تجمعات غير قانوني گسترده و اردو آشي) 2

است، آه با هدف تمرين وايجاد آمادگي براي تسخير مراآز مهم دولتي صورت مي پذيرد، اتفاقي آه تقريبًا در تمام 

  . آودتاهاي مخملي به وقوع پيوسته است اما در ايران با ناآامي مواجه شد

حمله .  رابطه ارزيابي مي گرددبرگزاري تجمع در مقابل وزارت آشور، صدا وسيما ، مجلس شوراي اسالمي در همين



 در ميدان 25/3/88زا آه پس از راهپيمائي غير قانوني  به حوزه مقاومت بسيج با سالحهاي گرم وسرد وبمبهاي آتش

آزادي اتفاق افتاد بنا بر اعترافات متهمين و تصاوير متعددي آه از اين حادثه و عوامل فعال آن بدست آمده آامًال 

زا،  هاي پر از سنگ وبمبهاي آتش حمل آوله پشتي. تگي و از پيش طراحي شده اين حمله دارد حكايت از سازمان ياف

حمل نارنجك وديگر سالحهاي گرم در حمله مذآور دليل محكمي است بر اين ادعا، البته الزم است در اينجا به اين نكته 

  .  جداستاشاره شود آه حساب اعتراضات بخشي از مردم با مهاجمين هدايت شده آامًال

  : رستم فرد تهراني مسئول سايت سهام نيوز در مورد اهداف برگزاري تجمعات مي گويد

مسأله اي آه ما در جريان انتخابات اخير دنبال مي آرديم اين بود آه با برگزاري اين تجمعات بگوييم آه در انتخابات "

  . " تقلب صورت گرفته است

  : تجمعات اشاره مي آند ومي افزايدوي در ادامه به نحوه اطالع رساني براي 

  . " رسانديم ما از سه طريق سايت، تلفن و ايميل زمان و مكان تجمعات را به اطالع اعضاء شبكه رأي خود مي"

آيان تاجبخش نيز با مقايسه اي بين اقدامات انجام شده در آودتاهاي مخملي چند آشور و آنچه آه در ايام انتخابات 

ادسازي، زنجيره انساني، طرح تقلب، اعالم پيروزي پيش از شمارش آراء و تجمع گسترده در مشاهده شده مانند نم

  . مقابل مراآز مهم دولتي با هدف تسخير آن اثبات مي آند آه در ايران هم بنا بوده يك آودتاي مخملي اتفاق بيفتد

در جشن پيروزي يا شكست آه : "دآقاي ابطحي هم طي اظهارات خود مبني بر از تجمعات از پيش طراحي شده مي گوي

آوردن مردم به خيابان، تعيين مسير، آوردن تجهيزات و . نتيجه آن شورش است مسأله اي بود آه از قبل آماده شده بود

گزارش لحظه به لحظه رخدادها توسط فيس بوك تماما مورادي بود آه قبل از انتخابات آن را پيگيري مي آردند و مي 

  . ات را به يك نهضت تبديل آنندخواستند اين اعتراض

اطالعيه اي در فيس بوك مهندس موسوي منتشر شد آه حاميان )  خرداد22(صبح جمعه : "وي در ادامه مي افزايد

  . موسوي امشب تا صبح بيدار مي مانند، اين با موضوع سمبليكي آه آروبي مطرح آرده بود متفاوت بود

تاج زاده، در . ستاد مهندس موسوي به سرعت نيروهايش را سازماندهي آردبعد از مشخص شدن نتايج اوليه انتخابات، 

ما قصد داريم اين جمعيت را تا پايان انتخابات نگه داريم و آنها را به تمام نقاط شهر : "يك تماس تلفني به من گفت

  . " هدايت آنيم

شبكه اجتماعي آه در -3ه محرك  بدن-2 رأس -1: معتقدم اين جريان داراي سه ضلع است: "ابطحي ادامه مي دهد

  . " حقيقت جسم آار هستند

در بدنه محرك يكسري نقش فعالتري داشتند مانند سازمان مجاهدين : " در توضيح بيشتر بدنه محرك ابطحي اضافه آرد

حوزه هاي ... ، ياري نيوز، پويش و 88انقالب اسالمي، جبهه مشارآت، گروه هاي لشگرساخته خاتمي مانند گروه 

ازي آه لحظه به لحظه مردم را دعوت به حضور در خيابان مي آرد و شبكه هاي خارجي آه توسط خبرنگاران مج

نكته مهم اين است آه خبرنگاران خارجي به اين آقايان خيلي نزديك شده بودند حتي . خود تمام اخبار را پوشش مي دادند

  . " از لشگرهاي ساخته شده نيز نزديكتر بودند

مهمترين نقش اين عناصر نگه داشتن مردم در خيابانها بود تا اگر زماني : "قش بدنه محرك مي گويدوي در مورد ن

اين سازماندهي توسط . آقاي موسوي اعالم آرد در فالن نقطه شهر هستم بتوانند همه را در آن نقطه جمع آنند

  . " لشگرهاي ساخته شده صورت مي گرفت

يابان آوردن جمعيت قبل از انتخابات مقدمه اي بود براي به خيابان آوردن آنها به خ: "ابطحي در جاي ديگر مي افزايد



در شب شنبه، افرادي مانند فاتح، تاج زاده، خاتمي و ستادش، مهدي هاشمي و آدمهايش براي اينكه جمعيت را در 

  . "  شب شبنه نقش داشتندخيابانهاي شهر نگه دارند خيلي فعال بودند و همه اينها در پيش بيني و طراحي برنامه براي

، VOA فارسي، صداي آمريكا BBCدر پايان اين بخش بايد خاطرنشان آرد آه نقش رسانه هاي بيگانه از جمله 

العربيه، راديو فردا و راديو زمانه در آموزش و تحريك با هدف گسترش ناارامي ها و برگزاري تجمعات غيرقانوني و 

  . اغتشاشات برجسته مي باشد

همسويي احزاب و عناصر متهم در اين پرونده با رسانه هاي مذآور بسيار حائز اهميت است آه از رياست همچنين 

  . محترم دادگاه درخواست توجه ويژه به اين موضوع دارد

  فرهنگ سازي ، نهاد سازي وشبكه سازي ) 3

هنگ سازي يا به عبارت بهتر فر) 1بنا براعترافات متهمين وجزوات آموزشي ، فرايند آودتاي مخملي در سه مرحله 

" شبكه سازي از طريق وصل  )3و  " NGO"نهاد سازي در قالب تشكيل ) 2جابجائي افكار به نفع ارزشهاي غربي ،

NGO " به يكديگر صورت مي گيرد .  

آيان تاج بخش يكي از متهمين بازداشت شده آه بعنوان مأمور بنياد سوروس براي مديريت باليني ميداني آودتاي 

با هدف يارگيري براي  " NGO" در ايران حضور دارد در اين رابطه ميگويد ؛ ايجاد وسيع 1377خملي از سال م

  . استفاده در بحران صورت مي پذيرد 

  : محمد علي ابطحي يكي ديگر از متهمين نيز در تائيد سخنان تاج بخش مي گويد

شاد وسازمان ملي جوانان موظف شده بودند در  وزارتخانه يعني وزارت آشور و وزارت ار2در دوره اصالحات "

  . " صادر نمايند " NGO" سطح وسيعي مجوز تأسيس 

 تأسيس واز سوي بنيادهاي پيش گفته غربي مورد حمايت همه جانبه NGOبنابر اين طي سالهاي گذشته دهها هزار 

زمينه راه اندازي ، آموزش ، مادي ومعنوي قرار گرفته اند تا جائيكه شرآت شل نيز آه يك شرآت نفتي است در 

  .  ها وارد عمل شدNGOسازماندهي وحمايت مالي از 

مشارآت، سازمان مجاهدين وحزب ( آه توسط احزاب فوق الذآر 88 ها در آنار گروه غير قانوني NGOمع الوصف 

  . ا به عهده داشتندراه اندازي شده بود سازماندهي وهدايت تجمعات غير قانوني قبل و بعد از انتخابات ر) آاگزاران

 

 

 


