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 ار برای همیشهیک ب 88ی انتخابات پروندهجامع بررسی 
 95دی  7در دانشکده فنی دانشگاه تهران،  حقیر )احمد قدیری(سخنرانی  متن کامل

 ویرایش نهایی – تیه صهیون پژوهی پایگاهتشکر از با 

 

 ، بعد از عرض سالم خدمت شما بزرگوارانالرحمن الرحیمبسم اهلل 

 ینرا تبی یمسائل که افرادی برخی و دوستانمان از بعضی خالف بر ما که ستا این فنی دانشکده اقتضای
 برای موارد از برخی احتماال ، لذامسائل را تبیین کنیم ریاضی منطق با بلکه سیاست زبان با نه ،کنندمی
 .ستا جدید شما

 بگویم بعد و کنیم انقالب اول یعنی چه؟ یعنی ؛کنید فکر بعد و کنید قیام ابتدا فرمودند( ص)اسالم پیامبر
 دکتر مرحوم حرف همان این ، اینجا قیام درونی منظور است.نیست طور این !نه ؟کردیم انقالب چرا که

  .مصون بدار هایم عقده را عقایدم خدایا گفت که ستا شریعتی علی

 برهان ،اللاستد منطق با را فرعون( ع)موسی که جایی هر اینکه و آن شده ذکر اینکته انبیاء، تاریخ در
 قومی تعصباتبه سمت  را بحث ،کردمی فرعون که کاری فوری کرد،می مغلوب اعجاز منطق یا و

 خودتان دیار و شهر از را شما خواهدمی موسی که باشد واستانح !مصر مردم ای گفتمی و کشاندمی
 باشدبه این تعصبات  واسمانح .بگیرد شما از را تان خدایان خواهدمی موسی مصر! مردم کند، بیرون

 در بیاییم تا. ستهمین تعصبات حزبی و سیاسی ا ،صحبت پذیرش برای مانع بزرگترین بینیممیچراکه 
 هستند؟ خوب دلواپسان بگویی خواهیمی که زنندمی داد فوری ،و منطق و دلیل بیاوریم یموبر پیش بحث

 منطق منطق، این و از این حرف ها. شماست؟ مال حکومت هستند؟ بد هاطلباصالح بگویی خواهیمی
 .ستا فرعون

 

 88 انتخاباتبررسی و تحلیل  اهمیت

. ستا احزاب جنگ جنگ، که فرمودند رهبری معظم مقام بپیوندد، وقوع به 88 سال انتخابات اینکه از قبل
 جنگی .ستا منظور خندق جنگ که ،مجاهدین انقالب یا مشارکت حزبمثل  هاحزب جنگ نهمعنی آن، 

 کنار حق یجبهه علیه را اختالفات داشتند، هم با که ایقبیله و داخلی اختالفات وجود با کفر، یهمه که
 هحجتی و اساسا بودند شآت و پنبهبهائیت و حجتیه که قبال  ،بینیدمی 88 سال انتخابات در شما .گذاشتند
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 طلب،سلطنت ،هیحجت بهائی، ،فراماسونر از 88 انتخابات، اما در بهائیت مقابله با برای آمد وجود به
 آقای اسماً که نقطه یک علیه شدند جمع هافرقه دیگر و داخلی ضدانقالبِ له،ومک دموکرات، ،کمونیست

 بیاننیز  نشعارشا در بعدا که چیزی ،بودند گرفته نشانه را اسالم و انقالب ،نظام رسماً  اما بود نژاد احمدی
 .«است نشانه نظام اصل است، بهانه انتخابات» :کردند

 شده تقلب اگر نه. یا است شده تقلب یا ندارد؛ بیشتر حالت دو که ستا این 88سال  انتخابات اهمیت
 بر کردند، مخالفتاوضاع  این با که کسانی یهمه سبز و جنبش کروبی، خاتمی، موسوی،هاشمی،  است،
 شهید اند،شده کشته طرف آن از که کسانی. بودند باطل همه ،نظام تشکیالتتمام  و نظام ند وبود حق

 گردد.می ورق کامال بر نشده، تقلب اگر اما. هستند باطل اند،شده کشته طرف این از که کسانی وهستند 
 یپرونده به نسبت بزرگی حکم یک اتفاق، این نبود و بود که است جهت این از 88 سال انتخابات اهمیت

 .کندمیصادر  اسالمی انقالب طول در سیاسی هایجریان قطور

 

 مهندسی پندار

 مختلف جاهای و قرقیزستان ،2014 و 2004 کراینِوا کشور استناد بلکه به ،ایران در نه براندازی فرمول
 پندار، مهندسی» خالصه کرد عبارت سه در توانمی و است. ثابتی فرمول ،در شرق اروپا و آسیای میانه

اذهان  ،انتخابات ازبعد و خصوصا قبل  هارسانه چگونه یعنی پندار، مهندسی. «رفتار مهندسی عطف، نقطه
 حتی چگونه هارسانه اینکه یعنی پندار مهندسی .دهندسوق می به تحلیل و برداشت مدنظر خودافراد را 

در این  .شود گذاشته مخاطب ذهن در مطلوب تاثیر که دهندمی جلوه را اخبارای به شیوه دروغ بدون
 تکنیکو  ترفند 88 «عملیات روانی در حوزه رسانه و خبرهای تکنیک»در کتاب خویش  بندهخصوص 

 مه اکرد ارائه مستندات با همراه و ااحص و تئوریزه را وپاگاندا استپر هایفرمول همان که روانی عملیات
 داشت و کاشت،» یعنی پندار مهندسی .توانید مراجعه کنید و االن فرصت توضیحش نیستکه می
 عموما که هاییعطف نقطه دربعد  دهند،می پرورش و ارندکمی ما ذهن در راشبهه بذر  ابتدا «.برداشت
 برای نقض مثال دو اما ستا انتخاباتدانیم می عموما که مواردی. کنندآن را درو می ستاها انتخابات

 یک شدن بسته بود؟ چه موضوع .78تیر  18 یک مصداق است؛ نبوده انتخابات که گوییمموارد می این
 و قانونی جمهور رئیس !بود اقتصادی آن موضوعکه  2014 کراینوا مصداق دیگر و سالمنام  به روزنامه

 ،امضا کنم خواهمنمی گفت ،نکند پیمان همکاری امضا بکند یا اروپا یاتحادیه با داشت حق کشور وعرمش
شبهه  که کراینوا یتجزیه و جمهور رئیس فرار شد. دار ادامه داستان کردند و شورش غرب گراها لذا

 .استو در شرف تجزیه  کرده پیدا خودمختار نیمه حالت هم کراینوا شرق شد وی کریمه رسما جدا جزیره
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 مهندسی رفتار

 گفته کهشارپ  جین آقای پرهیز نتوشخ کنش 198 همان دقیقا رفتار مهندسی ؟چیست رفتار مهندسی
 پا از را حکومت ،شود فرسایشی جنگ، کهکنند  ه کارچحاال  ،ریختند هاخیابان در دلیلی هر به مردم است

 از تعدادی بنده .باشند داشته را بازتاب و برداری بهره بیشترین هزینه، و توان نیرو، کمترین با و بیاورند در
به معنای  هم «پرهیز نتوشخ» ؛اقدام یعنی «کنش» ،نمایمرا بیان می پرهیز نتوشخ هایکنش این

 :ی جین شارپ چنین استکند. نسخهنمی خون و آتش و خشن حوزهوارد  الزاما اقداماتی که مسئله را
 ظاهری، و واقعی غیرهای جایزه اعطای نمادها، و کاریکاتورها شعارها، از استفاده عمومی،های سخنرانی»

 به اهانت و تمسخر نمادین، صداهای ایجاد دعا، و نماز اجرای نمادین،های رنگ وها پرچم از استفاده
 و واقعی غیرهای جنازه تشیع سیاسی، سوگواری انجام مذهبی،های پیمایی راه و تظاهرات ها، شخصیت
غیر قانونی ادامه داد تا های در اینجا باید انقدر به تظاهرات .و غیره« شدن زندانی برای تالش ظاهری،
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پلیس برخورد کند و خون از دماغ یکی بیاید بعد همان را رسانه ای کنند و مردم را تحریک و نظام را 
 ساقط شود.دولت تضعیف کنند و این ماجرا انقدر ادامه یابد تا اوضاع از کنترل حکومت خارج و نهایتا 

 

 نقطه عطف

ی عطف که عرض کردم عموما رکن مهندسی پندار و مهندسی رفتار را اجماال توضیح دادم، و اما نقطه
ید هشود را اجازه بدمی ی آن آزادع شده به واسطهبوده است و خشم و نفرت و هیجانات تجمیها انتخابات

 مرور کنیم.

 انتخابات ،2003 در گرجستان لمانیرپا انتخابات ، 2000 در نصربستا مانیارلپ و جمهوری ریاست انتخابات
 ریاست انتخابات ،2005 در قرقیزستان لمانرپا ای مرحله دو انتخابات ،2004 در کراینوا جمهوری ریاست

 دیگر چیز دو و ،88 سال همان، 2009 در ایران جمهوری ریاست انتخابات ،2006 در بالروس جمهوری
همکاری اقتصادی و بحث  2014 کراینوای سالم و ماجرای روزنامه در 78تیر  18 ایران ؛کردم اضافه که

 .ی اروپابا اتحادیه

انتخابات نیز سازوکار ثابتی وجود دارد. فرد باید از چند ماه قبل با کمک  حال برای همین نقطه عطفِ

 BBCکه تلویزیون ؛ همچانی تقلب در انتخابات را پمپاژ کندشبهه ،همسوداخلی و خارجیِ های رسانه
 -مثل ترامپ-خودش رأی آورد مدعی تقلب اگر حال  .آغاز به کار کرد 88ماه قبل از انتخابات  6فارسی 

گوید من از اول گفته بودم قرار است می گذرد اما اگر رأی نیاوردمی ادعای خودکه با ژست بزرگوارانه از 
نتایج رسمی باید اعالم پیروزی بکنی تا اولین ی بعدی هم این است که قبل از اعالم تقلب شود. مسئله

 را صادر نمایی. و آشوب مخاطبان برسانی و عمال فرمان حمله خبر را به عنوان موثر ترین خبر به

 

 انتخاباتهای پرونده

 آناول  است. الیه چند پرونده یک ،88 انتخابات یپرونده که گفتیم و کردیم عرض را انتخابات اهمیت
 قضیه که دیگری عدبُو  کندمی سخت را گره گشایی دارد وجود که طرفینیهای و بغضتعصبات و حب 

 تقلب بحث که دارید قصد و آییدمی شما. ستا انتخابات پرونده بودن الیه چند همین ،کندمی سخت را
 که گویدمی تانمقابل طرف  که -آمده پیش برای تانها در بحث حتما- کنید مطرح را نشدن و شدن
 بخواهیم که همرا  شا زمانی سیر بوده، چند اتفاق! قدم به قدم که دهیممی جواب او بهچه؟  کهریزک پس
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 در نشدن یا شدن تقلب تکلیف آییممی اول. برویم مرحله به مرحله ،راها پرونده باید بگیریم، نظر در
 مثال حاال بگوییم بیاییم بعد کردیم، رد یا پذیرفتیم، که را این .کنیممی مشخص را 88 سال انتخابات

 جنایت حتما ،«کهریزک جنایت» فرمایندمی رهبری وقتیالبته  که نبوده یا بوده مقصر کسی چه کهریزک،
 به شدند کشته نفر سه دو .کنیممی اعالم هم ما کردند اعالم رهبری .نیستهم  دفاع قابل حتما و بوده

 خون از بزرگواری کردند و قربانیان یخانواده خودو  شدندهم  اعدام به محکوم ؛پلیس شتم و ضرب
 تمام. و شد معلوم که پرونده این .گذشتند فرزندشان

 بپردازیم، شبهات به خواهیممی و کنیم بررسی هم با را 88 سال انتخابات پرونده اول گام در خواهیممی ما
 .چیستها این پاسخ ببینیم که کردم عرض که ریاضی منطق همان با اساسا همو 

تبیین کنیم، را اگر ما آن  که انتخابات در تقلب ادعای رددر  مه اکرد آمادهاز دالیل را  لیستی یک بنده
. شودمی روشن و شفاف سیاسی،های جریان و مسائل یهمه انتها تا ،دزدی را اولی وقتی نومیدو یک مثل
 بعداز حاضر، حال در بینیدمی که ستا علت این به و شودمی مشخص افراد برای ها، گیری موضع یهمه
 نظام زمین در را توپ کنندمی سعی و ددار حساسیتی مقابل جبهه موضوع این روی هم هنوز سال، چند

 دهند.می ی حصر مانورو االن با فرار به جلو مدام روی مسئله بیندازند

 

 اصل برائتنقض 

 یهمه در شده پذیرفته حقوقیِ و شرعی عقلی، منطق یکی اول اینکه در تبیین سالمت انتخابات، مسئله
 اثبات باید که اوست دارد ادعایی که کسی ،«المدعی علی البینه»که  ستا این جهان حقوقیهای نظام
 اگر دبگوی بزند، تهمتی بکند، ادعایی هرکسکه این اال و .است برائت اصل یسکه روی آنو این  کند

 .دیدیم چندجااصل مسلم عقلی را این نقض  ما خوب. خالف اصل است که نیست، کن ثابت تو نیست،
ایجابی  فعل، تخلف و دو فعل تقلب این بخ !یدکن ثابت نشده اگر شده تقلبکه گفتند  تقلب بحث ،یک
 .افتاده اتفاقی چه کجا ییبگوباید  تو ،است

 ثابت تو نشده اگر ،شده تقلب گوییمی بعدش و حریف، زمین به کنیمی پرتاپ را توپ خودت خیال به
 نباشدها این اگر و. است دنیا حقوقیهای نظامی در همه حقوقیعقلی و  منطق مسلمخالفِ  این کن،
 !شود ثابت جرمشان عدم که این مگر هستند مجرم همهیعنی  .شودمی منتفی برائت اصل

 وجود که «موسوی ترانه» موهومِفرد  آندو، . تقلب بحث در . یک،شد تکرار بار چندنقض اصل  این حاال
 موسوی ترانه سه احوال ثبت داخل گفتند. نفر سه سراغ رفت سیما و صدابود که  جالبنداشت.  خارجی
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 با .کردمی زندگی کشور از خارجهم که جوان است  سومیکودک و  یکی ،پیر است یکی .دارد وجود
 موسوی ترانه آن موسوی ترانهاین  ه!دروغ هدروغکه  افتادند راهها سبز ،کردند مصاحبه که اش خانواده

 !بیاورید را کشته و تجاوز شده که شخصی آن و بروید میگویید راست اگر. نیست میگوییم ما که

 اعالم باید شما یا! نشده؟ تجاوزبه چه کسی  که بگوییم باید ما! نشده؟ کشتهچه کسی  که بگوییم باید ما
  کنید؟

 موسوی آقای موسوی، و نژاد احمدی یمناظره در باشید کرده دقت اگر. آن از تربه قبل  یموبرسه، 
 اگر کنید،می تبلیغات کنید ومی بپاش و بریز کشور کل یتو المال بیت پول با! نژاد احمدی آقای گویدمی
 منطق خدا رو تو. بود انتخابات مناظرات در موسوی آقای جمله عین. کنید ثابتیید و بیا نیست طوری این
 !کن ثابت بیا هنشد اگر؛ کنید نگاهرا 

 

 تقلب، چالشی دو سویه

ها هزار ناظر سر صندوق 30 موسوی آقای- است شده تقلبکه بپذیریم  محال فرض بر اصال دیگر،ی نکته
 که کندمی اثبات آیا تقلب ثباتا بر فرض که با این وجود بپذیریم؛ -هزار 26 نژاد احمدی یداشت و آقا

میلیون خودت را هم  13باید  بوده، تقلب شد اثبات که فرض بر! شده؟ تقلب نژاد احمدی آرایبه نفع 
 21 خاتمیرأی  مشابه داشت میلیونی، 25 رأی ؟داشتی رأی میلیون 13 شما گفته اثبات کنی! چه کسی

 بپذیریم اگر- بود سابقه بی که چیزی تنها. نبود سابقه بی نژاد احمدی رأی میلیون 25 پس ؛بود میلیون
 رأی میلیون 13 دوم نفر انتخابات در هنداشت سابقه. بود انتخابات در دوم نفر میلیونِ 13 -شده تقلب که

چنانکه به جز دور نهم ریاست جمهوری که هاشمی در دور دوم و در رقابت دو نفره با احمدی نژاد  .بیاورد
دور هفتم و شخص آقای ناطق نوری  متعلق بهدر حالت عادی میلیون آورد، بیشترین رأی نفر دوم  10

 ممکن یا است شده تقلبکه شد  هم اثبات اگر پس. که نصف موسوی بود میلیون رأی آورد 7بود که 
 .آوردی کجا از که یکن اثبات باید را ات سابقه بی رأی میلیون 13 ،بشود است
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 نظریه پردازان تقلب

 هیچ بین تقلب، ینحوه در نه و تقلب، میزان در نه که بود این 88 اتهامات داری خنده از ،بعدی ینکته
ی تقلب اتفاق نظر هدر میزان و نحوکه دو نفری را  دارید سراغ شما. نداشت وجود اتفاقاپوزوسیون  از یک

 برای کس هرپراندند! می هر یک چیزی خاتمی و موسوی هاشمی، کروبی، مهدی، زه،فائ داشته باشند؟
 .دادمی ای نظریه خودش

 

 ایران، تهران، شمیران

ی نیمه ،باال به انقالب تهران؟ کجایتهران.  بود؟ کجا به معطوف اعتراضات یدامنهاینکه  ،بعدی ینکته
ی شمالی شهر، پیروز نیمهداشت و  الخره موسوی در شهر تهران بیشتر رأیطبیعی هم بود با شمالی شهر.
  .قاطع اراء بود

 
 مثل جا دهد همهمی شلوغ بود. قدیری پاسخ جا گوید همهمی کند ومی اعتراض نفر یک جمع ]میان
 فراتر این از گفت اما هم یک بار رفت پشت بام و یک اهلل اکبر ما کدخدای بود! هم ما دهات بود؟! تهران

 ی حضار[نرفت! خنده
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 سرپا اگر اوال .را ها کنم هماننمی مرا نشنیدند؛ االن دوباره تکرارهای و صحبت آمدند تازهها بعضی حاال
 .بیندازیم راه دعوا یا و کنیم جنگ جا این نیامدیم که کردیم عرض صحبت اول مابنشینید.  بفرمایید هستید
 بیان شما ایبر را نما یادله همیشه براییک بار  خواهیممی .مهستی« دلیل» یبنده ما ،بار یک گفتیم
 نیست، غلط استدالل شیوه اگر اما. کنیم اصالحش است، غلط استدالل یشیوه اگر بگویید شما .کنیم

 ما استدالل یشیوه که است منطق خالف خیلی، کنید نفی خواهیدمی اگر .کنید نفی توانیدنمی را نتیجه
  !نیست قبول اش نتیجه که بگویید بیایید ولی نکنید رد را

 ،نیست برابر Bو  A بگویید یااست.  Cمساوی  Aاست، پس  C مساوی Bو  B مساوی A میگویم من

ایرادی به این دو گزاره نبود،  و کردیم بیان و گفتیم را دو این اگر اما. ندنیست مساوی Cو  B بگویید یا

دالیل  ،دارید اشکالی اگر! نیست مساوی Cو  A ،خیر که بگوییو  بیاییعجیب است که  خیلی دیگر ینا
 ببرید. سوال زیر را

و یکی را فقط بپذیرید  ،کنید فرضا رد را دلیل 19 است ممکنها دلیل این داخلاز دالیل دارم،  لیستی بنده
 .است تمام کارپذیرفتید هم حجت را یک اما اگر همان 

 .بود باال به انقالبآن هم  تهران، به محدود اعتراضات دامنه کردیم عرض

 

 که هیچ گاه تکذیب نشد افشاگری ای

 ارتباطات مشاور نایشا ،بشناسید اگر. است یانهاب قدیری حسن محمد دکتر آقای قول نقل بعدی ینکته
 و رفسنجانی یهاشم آقای به راجعها چیز خیلیدر انتخابات . ندبود نظام مصلحت تشخیص مجمع رییس
 در را هاشمی زهفائ. نبوده چیزی چنین گفتند. کردند تکذیب را همه دم ازکه  شد بیان هاشمی مهدی
ند گفتهم بود  با وجود آنکه فیلم حضور و معرکه گیری اش میکنی؟ اغتشاش چرا گفتند و گرفتند خیابان

 .نشد تکذیبهیچ گاه  که را مورد یک جز به کردند، تکذیب دم از را چیز همه رفته بود ساندویچ بخورد!
 را این کنم.می یا نشد این موضوعی که عرض شد تکذیب ببینید. کنید مشاهدهها سایت ببرید تشریف
 مشاور 84 سال در وقتی من»: که کرد بیان نظام مصلحت تشخیص مجلس رییس ارتباطات مشاور

 بهای  نظرسنجی ،مشاور عنوان به من. باال رفتند هاشمی و نژاد احمدی آقای اول دور در و بودم، هاشمی
 و که به هاشمی پیوسته بودند انجام شد. معین آقایتوسط ستاد  نظرسنجی این قضا از که رسید دستم
 بگو و پدرت به بده را این گفتم. که به پدرش نشان بدهد هاشمی مهدی مهبد رفتم. من دادند دست
 دور در نژاد احمدی از کمتر رأی میلیون 5 هاشمی آقای داده انجام معین تیم که نظرسنجی این طبق
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 دیریق آقای بعد. «است برنده بابا و ندارم قبول را این من گفت مهدی که آورد خواهد انتخابات دوم
 و هاشمی آقای پیش رفتم خودم .دهدنمی پدرش دست را نظرسنجی این مهدی فهمیدموقتی » گویدمی

 «. کنید جمعش خوشی و خوبی با یدکن سعی د،باختی را انتخابات شما گفتم و دادم ایشان به را نظرسنجی

 
دانست انتخابات می آقای هاشمی و بود داده انجام معین ستاد را نظرسنجیخالصه آنکه با وجودی که این 

 نرفت انتخابات بار زیر هاشمی آقای هم باز بود، خاتمی آقای شا مجری که انتخاباتی را باخته است، در
 برد؟ پناه خدا بهفقط  موقع آن ایشان چراحال  افتاده، که اتفاقاتی این از برممی پناه خدا به من گفت و

 نایشا. بود نگرفته صورت «برداشت داشت کاشت» یروسهپ کردم عرض خدمتتان قبال که همانطور چون
پس ، بود خاتمی آقای هم انتخابات مجری. آوردند نیز باالتری رأیجلوتر بود و  اول دور نظرسنجی در

 ی دور دوم رانتیجه هاشمی وجود نیا با بینیممی ولی جایی برای تشکیک در سالمت انتخابات نبود.
 پندار مهندسیو  «برداشت و داشت کاشت،» یپروسه چون توانست بکندنمی پذیرد. البته کارینمی

 و شد تمام نامه یک در شکایت اینو تمام!  شد مطرحدر بیانیه و شکوائیه ای  صرفا. بود نگرفته صورت
« برداشت»و  بود، گرفته صورت« و داشت کاشت» چون اما میز زیر زدند آقایون همین 88 سال اما. رفت

 .کرد درگیر به شدت را مملکت ماه هشت. آورد بار به را نتایجی چه دیدیم ،ممکن بود
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 اقدامات دولت مردم را فریب داد، نداد!

 بحثعمرانی و مصوبات استانی از یک سو و های بحث حجم فعالیت ،قابل ذکر است که بعدی نکته
 یکی ،هم مورد این. بوداز سوی دیگر  نژاد احمدی آقای از کننده استقبال جمعیت انبوه و استانی سفرهای

 گرفتید،می یراداها به اثرگذاری این فعالیت که همین. کرد اشاره آن به عادل حداد آقای که ماست ادله از
 که بگویی بیایی طرف این از که شودنمی وربود. اینطها فهم شما از رأی سازی این فعالیت دهنده نشانه
 ،میکند تصویب انیتسا مصوبات، کندمی جذب رأی دارد دهد،می انجام پوپولیستی اقدام ،پوپولیست دولت
 !نیاورده رأی گوییدمی طرف آن از هم بعدش و بیاورد رأی که دهدمی انجام راها کار این یهمه و همه

 سیب همان! ؟نه یا دانستیدمی موثر را مصوبات! ؟نه یا دانستیدمی مؤثر را استانی سفرهای این باألخره
محصوالت  که دیدیم و شد مبتال آن به هم روحانی آقای و البته– عمر یک کردید اش مسخره که زمینی

 توزیع شهروندی حقوق همو  پیاز و زمینی سیب همقبل دفن کرد اما اکنون های کشاورزی مازاد را سال
 آن به مگر زمینی سیب همان ی حضار[]خنده -یک سال باقی مانده تا انتخاباتایشان در این  کندمی

 شما منطق با- نشد؟ یا شد توزیع خوبکند؟! می که احمدی نژاد دارد با آن رأی جمع کردیدنمی استناد
 اثر گوییدمی طرفی از نداشت؟ یا داشت اثر استانی مصوبات نه؟ یا داشت اثرها این -دهم پاسخ میخواهم

 اقدامات برای بود؟ چه برای شما داد بی و داد همه این پس !نیاورد رأی گوییدمی طرف آن از و داشت
 !بی اثر؟

 

http://www.telegram.me/GhadiriNetwork


11 
 

www.t.me/GhadiriNetwork 
 

 

 

http://www.telegram.me/GhadiriNetwork


12 
 

www.t.me/GhadiriNetwork 
 

 

 

 انتخابات داخلیهای نظرسنجی

 دولت یک یدرجه منتقد دانیدمی توکلی احمد .هابه نظرسنجی کنم استناد میخواهم من ،بعدی ینکته
 اگر که اند گفته توکلی آقای اآلن همین .دارند زاویه ،است هنوز که هم هنوز. نژاد احمدی آقای زمان بود

 آن از ایشان بودن دار زاویه! سوریه روممی و کنممی فرار من بیاورند رأی نژاد احمدی یا هاشمی آقای
 نظرسنجی نه- سراسری نظرسنجی سهنتایج  الف سایت اما مسجل است نژاد احمدی با حاال، تا موقع

 داشت. احمدی آقای قاطع پیروزیحکایت از  که کرد منتشرقبل از انتخابات  را -اینترنتی

 که نیست این معنایش کرد منتشرسایت  گویممی وقتی هم همینطور. سیما و صدا تحقیقات مرکز سایت
 در سایت منتشر شد. نتایجو  نظرسنجی بوده میدانی! نه دادند، نظر در سایت رفتند مردم
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 سال در که چیزی عینا. است داشته مختلف ادوار در را نظرسنجی ترین دقیق سیما و صدا تحقیقات مرکز

 بود کردههم نظرسنجی  88 سال در .یافت تحقق عینا اختالف درصد دو ییک با، بود کردهنظرسنجی  84
 .یافت تحقق درصد دو یا یک با عیناکه 

مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی با نام مخفف ایسپا نیز که خاستگاه اصالح طلب داشت احمدی نژاد را 
 پیروز اعالم کرده بود. 

ی سایت تبیان که پر بازدیدترین سایت اجتماعی کشور است نیز حکایت از برتری آراء نظرسنجی روزانه
 یج را به صورت نمودار منتشر کرد.احمدی نژاد داشت و نتا
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 خارجی انتخاباتهای نظرسنجی

داخلی ندارم چون برای های البته من کار به نظرسنجی داخلی که عرض کردم.های نظرسنجیاین از  پس
 نظرسنجی سه؛ باشد حجت شما برایکه  کنم بیان شما برایرا  چیزی میخواهم. بود نخواهد حجت شما

 .کانادایی نظرسنجی یک و آمریکایی نظرسنجی دو خارجی،

 واشنگتن» روزنامه در انتخابات از قبل هفته دو از را خود نظرسنجی نتایج TFT افکارسنجی معتبر مؤسسه
در واشنگتن چاپ  و ی نخبگان آمریکادانیم که این روزنامه معروف است به روزنامهمی .کرد منتشر «پست

 دو نژاد احمدی که شودمی منتشر انتخابات از قبل هفته دو. رسدمی مسؤالن دست به و شودمی و توزیع
 .میلیون 13 برابر درمیلیون  25 ، چیزی که در انتخابات محقق شد؛دارد رأی موسوی برابر
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 از و شد منتشر WPO سایت توسط که PIPA نظرسنجی. شد منتشر انتخابات از بعدنیز  نظرسنجی دو
نظرشان بر احمدی  درصد 60 حدود چیزی هم باز چه کسی رأی دادید؟ به شما که بودند پرسیده مردم

 را نتایج همین دقیقاکه بعد از انتخابات بود  هم Globe Scan نام به کانادایی نظرسنجی یک. نژاد بود
 .داشت

 
صدا  گویمنمی حتی سپاه، گویمنمی است. کشوراجتماعی  سایت پر بازدیدترین که تبیان سایت گویم نمی

 PIPA انتخابات، از قبل TFT. کانادایی یک و آمریکایی دو ،خارجیمعتبر  نظرسنجی سه میگوییم و سیما،

 شما دیگر. کردند تصدیق و تأیید را افتاد اتفاق که چیزی هر تماما ،انتخابات از بعد Globe Scan و
 !دارید؟ حرفی !دارید؟ منطقی !دارید؟ دلیلی

 

 دولت اذعان منتقدین

 امروز تبُ جمله از انتخابات، سالمتبه  کردند اذعان هم طلبان اصالح و اصولگرایانبعدی، بسیاری  نکته
چه  در ؟نزند را خودش حرف کهبوده  موضوعی چه در دیگراین فرد  مطهری. علی آقایان، طلب اصالح

 اتموضوع حجاب؟در موضوع در پوشش؟ موضوع در حصر؟ موضوعساز مخالف و مستقل نزده؟  ضوعیمو
 آقای دولت مطلق مؤید یک هم اآلنبوده و  احمدی نژاد دولت مطلق منتقدو  مخالف یک فرهنگی؟

 مناظره در نژاد احمدی آقای چرا که این به گرفتمی ایراد البته .روحانی است. او نیز گفت که تقلب نشده
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« آوردند؟ کجااز »گوید این می اموال شان را از کجا آورده اند؟ یهاشمهای بچه که بود گفته برگشته مثال
 .دانستمی مسجل و مسلم را انتخابات نتایج اماو تحریک کرد سبزها را  داشت ایراد

 

 یک بام و دو هوا

های استاندارد دوستان، بعضی. بگویم شما بهو عقلی  حقوقی منطق خواهم یکمی ی بعدیقبل از نکته
 مقابلشون در هم ما است! وری دری این آقا میگویند ،آوریممی سندی نبرای شا مثال. دارند دوگانه

در  !زده بوکش فیس داخل فالنی آمده! برایم ایمیل میگویندحرف متقن شما چیست؟ خب  که گوییممی
 های اجتماعی آمده!شبکه

 تویتر، بوک، فیس بعد پذیری،نمی شما راها این ،آوریممی خارجی یا داخلی رسمی خبرگزاری از ما بابا
دروغ  میگویند مقابل در ،آوریممی فیلمعکس و  ما ؟!جحت شده شما برای نفر یک ایمیلِ اس و ام اس

 !میکنید؟ قبول را اندیگر هوای روی حرفِ بعد .فتوشاپ و فالن است ،است

 

 فتنه در دادگاهاعترافات عوامل 

ها این !آقا میگوییم ماخواهم عرض کنم بحث اعترافات عوامل دخیل در فتنه است. می دیگری کهی نکته
 حقوقیِ های نظام همه در این اقرار علیه خود، که ،«جایز انفسهم علیالعقال  قرارا»است.  خودتانحرف 

. است اثبات نیازمنددیگری  علیهِ یادعاو  اتهام اما. است «خود» علیه این چون. است شده پذیرفته دنیا
، مسعود ابطحی، عطریانفر، هدایت اهلل آقایی، کیان تاجبخش آقایان طلب! اصالح آقایان میگوییم ما

 بهاعتراف کردند  و بود نشده تقلب که اند کرده اذعانو دیگران و حسین رسام  حمزه کرمیباستانی، 
 !دروغ استها این ،نه گویندمی اما. بودند وصل کجاها

گویند می اینها که همه جایشان سالم بود!گوییم می چون شکنجه شده اند!گویند می می گوییم چرا؟
دهد و روی برخی می آخه این چه آمپولی است که روی برخی جوابامپول اعتراف گیری زدند به آن ها! 

 خیر؟ مگر بهزاد نبوی و تاجزاده ای که اعتراف نکردند آدم نبودند؟!

دروغ  آنها اقرار و اعتراف گویندمی هست؟ راست چیدروغ است، ها اعتراف ایناگر خب  میگوییم بعد
 که حرفی شودنمی .دوگانههای استاندارد گویندمی این به !ستا راست ما نشده اثبات ادعای اما است
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 بگویید اثبات و سند بدون زنندمی دیگری علیه که حرفی دروغ، گویندرا ب زنندمی خودشان علیه خودشان
 !راست

 

 اعترافات غیر دادگاهی سران اصالحات

 رفته که ای دوره نه حجاریان، سعید آقای. میگویم شما برای ی جالب دیگر از این اعترافاتنمونه چندتا
 کرد. مصاحبه با او تسنیم خبرگزاری و چند سال بعد از آزادی اش، پیش سال سه همینبلکه  دادگاه، بود

 فرد این. اصالحات دولت در خاتمی آقای ارشد مشاوراصالحات و  متفکر مغز ست؟کی حجاریان سعید
 هست اصطالحش عین این بود؟ شدهچه  پس. بود شده تخلف نهو  بود شده تقلب نه کرد اذعان گفت و

 یک و رودمی مثال دولت که همین یعنی چه؟ یعنی سیستماتیک یسلدت .بود« سیستماتیک یسلدت»که 
 شان فرد رأی وخورند می طوری فریب اینها توده بعد شود،می هاتوده نفع به و میگذراند را ای مصوبه

 .کرد رد را تقلب اصالحات، متفکر مغز حجاریان سعیدشود. می

 
 نگفت آمد، اش صوتی فایل بود، نشسته طلب اصالح دانشجویان از جمعی با خود نشست در خاتمی آقای
 .دیده اید حتما را اش صوتی فایل است؛ شده تقلب گویمنمی من گفت اما است نشده تقلب
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 بود اصالح طلبان در محافل شانای که نوشته بود برای سایت رادیو فردا گفته اکبرگنجی در مقاله
 گویند مردم همانگونه رأی دادند و اینکه خاتمی هم در محافل خصوصی گفته تقلب نشده.می

 مخفی، دوربین با بود، اوین در که زمانی خاتمی، آقای زمان کشورِ وزارت سیاسی معاون زاده، تاج آقای
سر موضع  هم هنوز. کشید هم را حبسش کشید، را شی ازندان نکرد، اعتراف او دادگاه در کردند، ضبط
 ه.بودشان  خودمانی یگعده دراین اعتراف صرفا  حرفش، این پس هست، شخود

 
صفایی  آقایان جمع درببینید.  اید نکرده مشاهده اگر هست هم شفیلم بودند، دوستان یحلقه جمع در

 شناسم،می را کشور وزارت سیستم من کردم، برگزار انتخابات من که گفتمی فراهانی و رمضان زاده
 میلیون دهیاز اما میلیون، دو یا یک شاید آخرش ندارد، امکان اختالف میلیون یازده بشود، تقلب شودنمی

بکنند  تقل ان بخواهندها بعضی که نکردند، اعتراف دادگاه در که بود کسانی اعترافها این. ندارد امکان
 .بودند شکنجه تحت مثال که

 کنیم صحبت فرهیختگی سطح در باال سطح خیلی خواهیممی ما ببینید بعد دانید؟نمی دلیل شما راها این
  !شده شکنجه شده، تقلب گویدمی طرف بینیممی ناگهان ؛آوریممی منطقی یادلهبا افراد، 
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 زنندمی هااین به دارند آمده،از آلمان  هایی آمپول یک گفتندمی اگر شکنجه بوده به کجای شان زدند؟!
 جواب دیگر بعضی روی و دهدمی جوابها بعضی رویچرا ها آمپول این ببینم بگویید حاال .کنند اعتراف تا

 !دهد؟نمی

 محمد ،مرسا حسین فر، یانرعط طرف آن از نکردند؟ اعتراف چرا نبوی بهزاد و زاده تاج و حجاریان سعید
 و شکنجه پای گذاریدمی را اشخاص این اعتراف کردند؟ اعتراف چرا آقایی هللا هدایت و ابطحی علی

 !کند؟نمی کار دیگران بدن روی چرا ،کندمی کار افراد این بدن روی آمپول ینا اگر !گیری؟ اعتراف آمپول

اعالم کرد در دیدار با رهبری ی موسوی بود رسما آقای آخوندی وزیر فعلی راه هم که آن موقع نماینده
 ند.ه ااعالم شده و مردم اینگونه رأی داد نتیجه همان است که

 

 سالمت انتخابات تعییندر  پیشنهاد مهاجرانی

خواهد می گفت اگر دولت BBCاست در  مشخص همه برای مواضعشکه  مهاجرانی آقای ،بعدی ینکته
خود اثبات کند تقلب نشده ریز آراء کشور را منتشر کند. چرا گفت؟ چون تاکنون سابقه نداشته و به خیال 

 .هارجاع به محال داد

 
و لو نرفتن نظرات  امنیتی یلدال به. بشود منتشرها صندوق آراء ریز اسالمی جمهوری در که نداشته سابقه
. ارزشمند است و روستاها شناخت بافت فکری مناطق شهرها ،که حتما برای دشمن محالت کشور مردمِ

کشور اعالم های صندوقتفکیکی  آراء ریز ،بار اولین برای بود، باالتری مصلحت یک انتخابات این دراما 
 این نکته. داشته باطله آراء چندتا آورده، رأی چندتا کسی چه داشته، رأی چندتا کال صندوق کدام که شد
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 گوییدمی اینکه یا گیرید،می ایراد صندوق هرآراء  روی شما که این یا باشد؟ تواندمی هچ آراء ریزویژگی  که
خب در محاسبه و جمع زدن . هستها صندوق و آراء ریز آمار بخ. و شمارش ایراد بوده جمع در جمع سر

 نه. یا هست مشکلی آیا که ببینید نببینید. خودتا نخودتا

 محال درخواست یک دارد کردمی فکر نظام، زمین داخلاندازد می را توپ کردمی فکر مهاجرانی آقای
 . شد منتشر ، امانظام از کندمی

 

 88 انتخاباتهای اولین

 تصادفی صورت به انتخابات آراء درصد دهکشور منتشر شد. های برای اولین بار ریز آراء تفکیکی صندوق
 اندیشیده تمهیدات این تمامی ی مستندات ادعای تقلب.ارائه برای شد داده وقت بیشتر روز پنجشد.  شمرده

 آنهای ملی کد تمامی ما دارد، مشکل صندوق کدام دبگوی موسوی آقای حاضریم ما گفتند حتی .شد
 با همراه وها ملی کد این طبق و دادند رای صندوق این در کسانی چه که کنیممی مشخص را صندوق
شمای صاحب  گوییممی و رویممی ملی کد صاحبهای آدرس تک تک به موسوی آقای از ای نماینده

 .نرفت بار زیر موسوی آقای هم ازاما ب. دادید رای کسی چه این کد ملی به

 

 نظارت چندگانه بر آراء

 شمارش سیستم هست؟ چگونه کشور وزارت در یرأ شمارش سیستم دارید اطالع آیا اینکه بعدی ینکته
 نمایندگان از عده یک کشور، وزارت نمایندگان از عده یک که ستا صورت این به کشور وزارت رای

 مساجد امنا هیات و مدارس مدیران معموال که محلی معتمدین وها کاندیدا نمایندگان نگهبان، شورای
 راها رای غیره و نمایندگان مجموع نفر، چهارده این هستند، رای صندوق پای تماما افراد این هستند،

 که میدهد نظر صندوق هر روی چشم، جفت چهارده با افراد این بگوییم یتقاطع با باید که شمارندمی
 آقای بگوییم شما به که است جالب و. نتایج شمارش را پای کندمی امضاء و دهدمی رأی کی به کی

 %72هزار ناظر در  26نژاد با  احمدی آقای درحالیکه داشت ناظرها حوزه %90هزار ناظر در  30با  موسوی
 ناظر داشت. ها حوزه
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 ی داماد لرستاننظریه

 کرد اعالم BBCبه  که رهنورد زهرا «پروفسور» از منطقی فوق استدالل یک بشنوید اینکه جالب نکته
 لرستان داماد من گفت بارها موسوی هستم، لر من که است این انتخابات در تقلب یادله محکمترین از

 .است شبیه همین دالیل نیز باقی و است نیاورده رأی نشین لر مناطق در فرد این و هستم

 
 حرف این حاال بسنجید، را حرف سطح و بدهید تشخیص خودتان ،هیچی که حرف این است جالب حاال

 دارند -رضایی محسن و کروبی- لر فرزند تا دو ایران مردم فعال که صورتی در شد؟ زده صورتی چه در
 بدهند؟ رأی دامادشان به و کنند رها را خودشان فرزندان بیایندها این ،در انتخابات

 داماد بودیم، شنیده ساالری و فرزند ساالری زن و پدرساالری ؟!شده ساالری دامادی عرصه عرصه،
 !تا حاال بودیم نشنیده ساالری
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 استداللی ندارد اما اعتقاد دارد تقلب شده!

 ساز مستند نه؟ یا میشناسید را آقا این- دهباشی حسین آقای همیناخیرا  که بگویم شما به است جالب
 در سیاسیهای شخصیت با دارد هایی مصاحبه مجموعه یک -92 سال در روحانی آقای یانتخابات فیلم

 صحبت هاشمی زهفائ با را اش برنامه اولین آمد دهباشی حسین آقای .«خام خشت» نام به ای مجموعه
 هم خودم من گفتفائزه  دوم؟ یا بودید شده اول پنجم، مجلس در شما هاشمی! زهئفا خانم گفت. کرد
 چیست؟ ایشان استدالل پرسدمی دهباشی حسین آقای. بودم اول من که است معتقد مامان ولی دانمنمی

 !بودم ولی مرا دوم خوانده اند اول من هست معتقد ولی ندارد استداللی میگویدفائزه 

 
قده اول معت»این از  .دآورمی مردماین  سر به بالچطور  خانوادگی ییگارشال ساالری و این خانواده ببینید
 ی پیرزن شده!مملکت بازیچه «خیابان ها یبریزید تو»و آن هم از  «شدم

 

 پیروزی میلیمتری روحانی

دانند با شعار می همه که جمهوری رییس که است بحث همین نظام پاکدستی حجت ، دربعدی ینکته
میشناسند او را و این قدر  هاشمی یمهره عنوان به همه که جمهوری رییس مذاکره با آمریکا آمد و

هزار رای بیش از  250معادل  ،درصد 50.7 باتنها در دولت احمدی نژاد  ،با آقای احمدی نژاد عداوت دارد
 250 توانستنمی آیا ،کردهتقلب  میلیون 11 به قول شما که نظامیحال  پیروز شد. 92در انتخابات نصف 
در تهران  نیز لیست خبرگان هاشمی خبرگان و مجلس اخیر انتخابات در بکند؟ پایین و باالرا  رأیهزار 
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 بهو شیار باشند وه مردم گفتند مصباح و اینکه رهبرییزدی و رهبری به آقایان  نظر بسیار مثبت وجودبا 
که خارج  جنتی آقای جز به تهران در خبرگان لیست است رأی ندهند، اما انگلیس حمایت مورد که لیستی

. شدند حذف رهبری محبوب و معتمد فرد دو این و آورند رأی یکپارچهآن لیست  افراد یبقیهلیست بود، 
 دانید؟نمی نظام ی پاک دستیادله شمارا ها این

 

 مداخالت غربی

 بیگانگان دخالت ،88 سال انتخابات از بگویم بزرگواران شما به نکته تا چند. صحبت دیگر فاز سر برگردیم

 مؤسسات ،دموکراسی برای ملی اعانه صندوق یا همان NED ،سروسج جوری باز جامعه بنیاد. دیدیم ما را
نقش ایفا فتنه غیره تماما در آموزش و هدایت فکری و کمک مالی  وکارنگی، راکفلر، هوفر  ،زبروکینگ
 کردند.

برای اینکه  حتی که بود مهم برایشان قدر این. دیدیم انتخابات این در را انگلیس سفارت مستقیم دخالت
 کشور از راها این و اغتشاشات داخل فرستادندمی را نخودشاهای دیپلمات فتنه، در بشود بیشتر نیرو یک

 .کردیم جاراخ

 400سیمور هرش روزنامه نگار معروف آمریکایی فاش کرد تنها در یک مورد آمریکا جالب است بدانید 
 بی ثبات سازی ایران اختصاص داده بود. 2006میلیون دالر در سال 
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 که گفتیم آنها به اما ما کند، بازسازی را سایتش داشت قصد تویتر بود کلینتون هم رسما گفتههیالری 
 .کنند از این ظرفیت و با توییتر کار داریممی در انتخابات، االن مخالفان دارند استفاده دارند نگه دست

 

 مداخالت عربی

، فاش شد محمود عباس ،کرد منتشر قطر یالجزیره یشبکه که اسنادی در بگویم شما به را این من
 ه موسوی کمک مالی کرد.ب دالر میلیون 50کسی که دست گدایی اش به روی همه دراز است، 

 
گوید می که وزیر اطالعات بعد ،دمیده پول دالر میلیون 50 چلغوز عباس محمود وقتی کنید حساب شما

میلیارد دالر به جنبش سبز اختصاص داد، یک  ،ی فتنهعوامل دستگیر شده اتعبد اهلل طبق اعتراف ملک
ل سعود طبق اسناد ویکی آ ؟واقعا خیلی برای تان عجیب است این کمک نگویید مگه میشه؟ مگه داریم؟

 «سر مار»و به بوش گفته بود بیا و ی عربستان شده بود با هزینه ی آمریکا به ایرانلیکس خواستار حمله
براندازی بیاید و برای  . اینکه اوعراقلبنان و  سوریه، یمن، داخل کندمی خرج پول مدامو را قطع کن. 
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مگر همین عربستان در جنگ تحمیلی حداقل  یک میلیارد دالر اختصاص دهد عجیب است؟ایران هم 
میلیارد دالر به صدام کمک نکرد؟ مگر در انتخابات پارلمانی لبنان، مشترکا با کویت یک میلیارد دالر  27

ی خصوصی و قبل از انتخابات، خاتمی با ملک عبد اهلل در مزرعه 88دانید در بهار نمی مگر خرج نکرد؟
 اش دیدار داشت؟

 

 مداخالت عبری

ترین سرمایه اسرائیل طلبان بزرگاصالح رئیس جمهور وقت اسرائیل در فتنه رسما گفته بود پرز مونیش
ل با رژیم اسالمی ایران طلبان به نمایندگی از اسرائیاصالح و جای دیگری نیز گفت در ایران هستند

در پی فراخوان سایت  سبز جنبشین اعالم برائتی نکردند و حتی . سران جنبش سبز هم کوچکترجنگندمی
 !رانیا ینه غزه، نه لبنان، جانم فدا ی اسرائیل در روز قدس شعار دیکته شده را داد و گفتوزارت خارجه

و مداخالت دشمن محدود به این موارد نیست، اینها تنها بخش عیان ماجرا است وگرنه البته تحرکات 
 است. و قابل رؤیت بخش کوچکی روی آبتنها مانند کوه یخ است که بخش اعظم آن زیر آب و 
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 !ناجیان امروز ،واضعان دیروزتحریم، 

 بخ هستیم. مواجهها با آن امروز که هایی تحریمدر  88 یفتنه نقش در بگویم شما به نکته تا چند حاال
 .بدهم شما به کد تا چند

 جدید شورای امنیتهای تحریم پرسیده بود آلمان سفیر از آلمان سفارت در خاتمی رضا محمد 86 سال در
 و خواستار تعجیل در آن شده بود. ؟شودمی کی تصویب

 علیه رااقتصادی و سیاسی  تحریم چند نوبت خطاب به سران اروپا خواسته بود عبادی شیرین خانم
 کنند. بیشتر ایران اسالمی مهوریج
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با  تهراندر  اتریش سفیر ،88 یی فتنهبحبوبه در که -کنید مراجعه بروید- هست ویکی لیکس اسناد در
 محور دو در بگوییدها به غربی گفت اتریش سفیر به هاشمی آقای. داشت دیدار رفسنجانی هاشمی آقای

های تحریم ماهای تحریم این از چقدر دانیدمی .دبیاوری فشار ایران روی انتخابات در تقلب و بشر حقوق
 هست؟ بشری حقوق

 
که دیدار  عربستان بود رفته خاتمی آقای با 88قبل از انتخابات  که طلب اصالح خرازیِ صادق آقای همین

 من که زمانی اعالم کرد «ندا» طلب اصالح حزب مؤسس خرازیِ صادق همین داشتند با ملک عبد اهلل،
 لیست من گفتدشمن. و  به دانندمی گرا فرانسه اخلدها طلب اصالح از ای عده بودم، سفیر فرانسه در

 .داد خواهم ملت به را گزارشش روزی شد الزم اگر و دهمنمی اطالعاتیهای نهاد به اما دارم را افراد این
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 صوتی فایل سوخت، مصرف سازی بهینه در همکارش و هاشمی مهدی مشاور کوثر، آهنگ نیک آقای

مهدی  کنید؟نمی بازی رو هاهاشمیشما  چرا گفتمی هاشمی مهدی به که کرد منتشر را هاشمی مهدی
 ،دهیدمی نظام و رهبری و ای خامنه آقای به بیرا و بد و تظاهرات تا چند نکن نگاه شمادهد می پاسخ
 تقسیم کارها ما یخانواده در گفت بعد. شماست کار از بدتر برابر صد دهیم،می انجام جا این ما که کاری
 این گفت من بهمهدی  که نکاتی از یکی گفتنیک اهنگ در ویدوی ضبط شده بعدا  همین. است شده
را  ایرانی هاتحریم توانیمی ببین و آنجا برو گفت واشنگتن، بروم خواهممی من فهمید وقتی که بود

 کنی.تشدید 
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 نامه پایان چه دانشجوییهای رساله در. است آمریکا در پرفروش روزنامهجزء سه  تایمزیورک نیو روزنامه
شود که می معتبر قلمداد قدر این نیویورک تایمز اما نیست، قبول روزنامهبه  ارجاع دکتریی رساله چه و

چند ماه پیش فاش  روزنامه همین. گیردمیارجاع قرار های استناد به مطالب آن کامال در قالب استاندارد
ی قطعنامه ،ایران 88ایران گفت که حوادث انتخابات های تحریم یتاریخچه به اشاره ضمنکرد و 

ی را جایگزین راهبرد مذاکره -که از قضا سخت ترین و شدیدترین تحریم اقتصادی است– 1929تحریمی 
قبل از انتخابات ها ه قبل تر جلیلی مطرح کرده بود که آمریکاییاوباما با ایران کرد و این دقیقا چیزی بود ک

اعالم امادگی کرده بودند اما شد آنچه شد و االن در  %20با وساطت عمان برای پذیرش غنی سازی 
 درصد است. 3.5سقف غنی سازی برجام 
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 ،هستیماختالفات  فصل و حل آماده ما گفتو  رهبری به بود نوشته نامه انتخابات از قبل که اوبامایی
تغییر راهبرد داد  ،داده نتیجهبا سرمایه گذاری و اقدام مشترک داخل و خارج  حاکمیت در شکاف وقتی دید

 پیاپی را وارد کرد.های ضربهو 

که به برکت  ،علی صدقی ،شریکش و فریدون حسین آقای ،داشتیم ارز که جهش 92 سالدر  موقع نآ
 ه بودند!زد بی مجوز صرافی ،مدیر نجومی بگیر بانک رفاه شدرفاقت و شراکت با فریدون 

 
 کنندمی متهم را ملی اقتدار و ملی امنیت دلواپسان تحریم،و واضعان  عامالنبا این حال جالب است که 

 کاسب که کردیم چه شما؟ یازدیم  صرافی مایا شما؟  هستیم تحریم کاسب ما !بودن تحریم کاسب به
  هستیم؟ تحریم

 که دادیم پیغام موسوی به 88 فتنهی که در بحبوحه کرد مطرح پیش ماه ششلدین حدود  مایکل آقای
 که گفتند و دادند پاسخها سبزگفت که  را جمله همین عین بدهیم؟ انجام برایتان میتوانیم کمکی چه ما

 بیشترکنید. راها تحریم
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 انقالبی نیروهایکنند. می نیروهای انقالبی را متهمدر قول و فعل و تقریر تماما خواستار تحریم بودند اما 

 به کنندمی متهم را افراد این کنند،می مبارزه حلب تا خرمشهر از و گرفتند دست کف را جانشان که را
 چهار کربالی عملیات سالروز در پیش روز چند همینهم  برگ خیانت شان آخرین کاسب تحریم بودن!
 عملیات سالگرد در هم را برگ آخرین گذاشت. جای بر را شهیدهای غواص آن که انجام دادند. عملیاتی

که  ترامپ به نوشتنداز اصالح طلبان و ضد انقالب خارج نشین  دیگر نفر 30که  کردند رو چهار کربالی
! است سپاه علیه تحریم منظورمان گفتند ،شد سروصدا که بعد .کنید اعمال ناایر بر شدیدترهای تحریم

 را گندم فقط با تحریم، کردند فلج را مملکت کل که االندرحالیکه االن سپاه صد درصد تحریم است. 
و محصوالت  گندم تحریم عدم علت !بشود؟ میخواهد این از تر شدید چیزی چه دیگر! نکردند تحریم

 ملت خور به را تراریختههای خوراکی وها خوردنی اقسام و انواع دارند که کشاورزی هم شاید این باشد
 .میکردند تحریم زودتر هم را خوراک این گرنه و دهندمی
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 ی حصرپرونده

 از ناشی حصر یپرونده شما، تصورات خالف بردوستان! . حصر پرونده مورد در بگوییم هم نکته یک
 تشویشجرایمی چون . نبود ،شده انگاری جرم قانون در که ماه فتنه 8در  خیانت و مایجر چندین مورد

 غیر تجمعاتبه دعوت  ساد فی االرض،اف محاربه، ملی، امنیت علیه اقدام ،و نشر اکاذیب عمومی اذهان
 فتنه سران گفتم که دالیلی این زا کدام هیچ به و مال مردم و غیره. جان به آسیب جاسوسی، قانونی،

 ماه خرداد دی بوده. 9ماه بعد از  13و ماه بعد از انتخابات  21 بود؟ زمانی چه برای حصرحصر نشدند. 
اوج جمعیت راهپیمایی بود  بود؟ روزی چه روز این دی، 9 به رسید داستانها جنجال تمام با بود، انتخابات

« مرگ بر موسوی»و « موسوی و کروبی اعدام باید گردند»که مردم خواستار اعدام موسوی شدند و شعار 
صر داشت، بهترین موقع بود. اما حصر چه زمانی صورت گرفت؟ اسفند سر دادند. اگر نظام آن موقع قصد ح

89! 

 25 بود، مصر انقالب بهمن 22 ،بود« در تهران پاسخ» دشمن استراتژی ،دبو مصر انقالب ،88 بهمن 22
یعنی  منطقههای انقالب که کردند شلوغ تهران در ،آقایانی و بیانیه فرمان و دستور به تهران داخل بهمن

خواستند می . یعنی همانطور که از تونس یه مصر سرایت کرد،تهران و ایران به بکشانند را تونسمصر و 
 .بدانیداز مصر هم به ایران کشیده شود. این را 

قانون اساسی است که واجد صالحیت تصویب  176مطابق اصل  کهاست  حصر قانونی مبانی ،دومی نکته
از قضا امضای شخص آقای هم حکم دادستانی را دارد و هم مصوبات امنیتی را دارد و در موضوع حصر 

 .حصر قانونی ینامب هم این دارد.ی شورای امنیت ملی پای مصوبهروحانی را 

 شکست کند ومی دستگیر را عایشه جمل جنگ در( ع)علی حضرت وقتی که بود اینحکمتش چه بود؟ 
 شدمی شر ،کردمی را مجازات عایشه حضرت، اگر .فرستدمی منزل به را عایشه را، عایشه لشگر دهدمی

 .آمدمی وجود به دیگر جملی گذاشت،می اگر هم آزادکه چرا علی)ع( حرمت ناموس پیامبر را نگه نداشته! 

 بهش و فرستاد منزل به چندتا زن با را عایشه که بود این ندداد انجام السالم علیه علی رتحض که کاری
 سرجایش بنشیند. داد اخطار

به استناد  بی تردید اش نتیجه بشوند، دادگاهی اگر افراد این که بود این حصر علت بود؟ چه حصر علت
 یک هم باشند آزاد است، شر جور یک بشوند عداما .نیست اعدام جز چیزی ،قانون مجازاتمتعدد مواد 
است  حرامشان اموال از ناشیکه  بزرگ و مجلل ویالهای داخل که ستا این کار بهترین .است شر جور

ر و دَاینها دَ که کنم عرض شما به بنده. ببرند بهره غیر و استخر ماساژ، عمر از آخر تا وشوند  ساکن
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داخل  موسوی دانستیدمی نیست بشود.شود چون قرار نمی شان را مرتب دارند. اما رسانه ایهای دیدار
 آقای طرف از روز آن قیمت هفتادم یک ؟آمده کجا از ویالها این است؟ محصور متری 1011 ویالیی
! این بزرگترین ملک نجومی واگذار شده در تاریخ جمهوری اسالمی است. شد واگذار موسوی به هاشمی

مجلل در جماران  ویالییجزایری گرفت، در  ی رشوه هایی که از شهراماکنون به واسطه کروبی آقای
 آورده؟ کجا از را ، اینهست

 تومان میلیون 300 است! گرفته شهرام جزایری از دستی پولمیلیون  300 که کرد اعتراف فرد این خود
 کروبیکرد اما  اعتراف جزایری است، گرفته هم دیگر تومان میلیون 200 یک! تومانی 800 – 700 دالربا 
 .کرد انکار را آن

 ماساژ نوع همهلذا  ست.ا نظام ریش بیخ افراد این خون بمیرند، اگر. نشستند ی شانویالها داخل آقایان
 در اگر که کنندمی عمر حصر درکه  اینقدر آقایان ایندرمانی و رفاه شان به راه است.  استخر درمانی،
 ی حضار[! ]خندهکردندنمی عمر قدر این بودند، حصر بیرون

 

 ی معاویهتکرار خدعه

 کهی معاویه را مردم و فلج شدن اقتصاد را. بشناسید خدعه تحریمِ عوامل ،را 88 یفتنه عوامل بشناسید
آموختیم این است که  تاریخ ازچیزی که  تنها گفتمی که مخواند یجالب چیز یک. اید شنیدههم  همه

 هیچ نیاموختیم!

 اصحاب و علی که گفتمی بعد و دزدیدمی را کوفیهای بچههای هبزغال معاویه( ع)علی حضرت زمان
 کنند.  روانهاو  یاران و علی طرف به را کینه اند تا دزدیده علی

تببین ها طلب اصالح خود صحبت به نادتاس با ها، غربی خود اسنادِبه ستناد ابا  و سند و کدها ده با بنده
 شدند آنها کاسب تحریم؟! یمه اشد ما بعد حال. تالش کردند ایراندر راه تحریم ها کردم که چگونه این

 شما؟ یا کردیم را وضع کردیم و شرایط اعمالش را فراهمها ؟! ما تحریمتحریم ناجی
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 ی بزرگتری در راه استفتنه

 آقاکه  کنم نشان هم خاطر را ی مهمنکته ، اما یکآمریکا انگلیس و اسرائیل و نقش ازاین همه گفتیم 
 بود،ی اول برنامه 78 سال تیر 18. داشتند هسال دههای ریزی برنامه کشور این برای دشمن فرمودندیکبار 
 کنم، اضافه خواهممی خودم چیزی که این دوباره ریخت، 88ی فتنه در را زهرش سال 10 بعد دوباره

 نکته دو خواهممی عزیزان شما خدمت. داریم بزرگتری فتنه یک 96 سال انتخابات در باشید مطمئن
 .کنم ذکر عقلی دلیل دیگر ونقلی  دلیل یک که هست براین قصدم .کنم عرض

 عرض و رسیدم آقا خدمت شدند، جمع 88 یفتنه که این از بعدگفتند  تهرانی آقا آقاینقلی اینکه  دلیل
ی یعنی فتنه .است راه در بزرگتری یفتنه که فرمودند ما به آقا بعد شد، تمام فتنه این الحمدهلل که میکرد
 ی کوچکتر بوده!که به تعبیر رهبری قرار بود ایران را مانند سوریه کنند، تازه فتنه 88

 ،ی بزرگتر رافتنه کنیم اثبات عقلی دالیلا ب بخواهیم اگر نفرمودند، هیچ آقا که فرض بر ،عقلی دلیل
 دلیل چند به ،است 88 سال فتنه از بزرگتر مراتب به بشود ای فتنه 96 سال در« اگر» که گوییممی

اعتراضات معطوف به یک قشر متوسط به باالی شهری آن هم با گرایشات خاص  88 سال دریک، 
تمام اقشار محروم و به تنگ آمده در کنار مخالفین سیاسی و غیره شورش  96سیاسی فرهنگی بود اما در 

و  خود ساختههای ثت دارند که تقصیر تحریمنقدر خبا تحریم آواضعِ  خواهند کرد. متاسفانه این آقایانِ
 را گردن نظام و شخص رهبری بیندازند!  های بیت المال و فقر مردمغارت

 در کل کشور خواهد بود. 96 فتنه اما بود، تهران به محدود 88 سال یفتنه دو،

 فتنه بخواهد اگر اینجافتنه کردند اما علیه دولت و نظام  حکومت خارج اقلیتی یک ،88 یفتنه در سه،
 دانستیدمی کنم. هیچمی . چرا؟ عرضاپوزوسیون را بر عهده خواهد داشترهبری نقش  ،دولت خود بشود،

 برای است ننگ این .96بیاورند در  رایها معتدل و روحانی آقای که ماست مطلوب هگفت CIA رئیس
 سال انتخابات در ما و کند حمایت او از جهان امنیتی سازمان ترین مخوف رئیس که ایران جمهور رئیس

 . ]تشویق حضار[خواهندنمی آنها که دهیممی رای کسی به ،CIA کار جنایت سازمان چشم کوری به 96
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بر  یمبن نتونیکل یالریاعالم ه نگاه کنید! 96ی منتهی به انتخابات شما به تحرکات امنیتی یک ساله
اسبق اطالعات  سیبا حضور رئ سیدر پار نیمنافق یگسترده شیهما، یبرانداز یبرا یرانیا 5000آموزش 

 CIA سیرئ تیحما، 96حمایت کری از روحانی و ابراز نگرانی از عدم پیروزی اش در انتخابات ، عربستان
 سیرئ تیحما، در انتخابات یروحان یروزیاز پ لیاطالعات ارتش اسرائ سیرئ یدواریابراز ام، یاز روحان

کارکنان ارشد و مسئوالن اطالعاتی فرانسه،  انتصابو  از تداوم برجامو نتانیاهو سابق اطالعات عربستان 
که دو تن از دیپلمات های انگلیسی و فرانسوی را هم در  آلمان و انگلیس به سمت سفیری در تهران

عزام تیم های تروریستی اضافه کنید تجهیز و ا کردستان در حال تصویر برداری از مراکز نظامی گرفتند!
ی نقطه 50توسط عربستان به کشور را که چند وقت پیش افرادی را گرفتند که قصد بمب گذاری در 

 تهران را داشتند!

مانند  کردم اینها تماما نشان از تدارک گسترده برای فتنه ای مخوف است که البته همانطور که عرض
 .که بیان شد بودها بخش کوچکی از آن قابل رؤیت کوه یخ تنه
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 فتنه-قطبیی دودوگانه

 دوستان از بعضی ،96احتمال فتنه در  به نسبت اام و در خصوص گذشته، بندههای صحبت اینجا تا
  کند؟ پا به فتنه تواندمی چگونه کند، برگزار انتخابات خواهدمی که دولتی گویندمی

با وجود علم مردم . بودیم صحنه شاهد آمریکا انتخابات در اش نمونه را سازی یدوقطب !عزیز دوستان
 کردید مشاهده اما ،آمریکا به رأی آوری ترامپ در سیستم الکترال کالج، و حتی تبریک هیالری و اوباما

 شد که بعضا به خشونت کشیده شد.تظاهرات باز هم  شهر 50 – 40در  که

 
 بگوییم که شودمی باعث این ندارند، کارش به کاری دیگر است برنده یکی بدانند مردم اگر نکنید فکر
 اول در بنده !عزیزان نه بگوید؛ خودش علیه تواندنمی که مجری هست، مجری طبیعتا روحانی دولت حاال

یکی اش  ،دزنمی گره رفتار مهندسی پندار را به مهندسی که عطفی نقطه این که کردم عرض نخدمتتا
جرقه اش  78 سال تیر 18 این موضوع شاهد مثال آوردم؛ گفتمبرای . نیست اش همه امااست.  انتخابات
 مورد در 2004 سال در اول. شد آشوب گرفتار مرتبه دو کراینوا سالم. یروزنامه شدن بستهچه بود؟ 

 سال در ی دوم اما. مرتبهو بازی باخته را بردند مصادره کردند انتخابات را هاغربگرا که انتخابات بحث
ی همکاری اقتصادی موافقت نامه اروپا یاتحادیه با آیا که بود این موضوع و ،بود پیش سال دو ،2014

 خورد، 2014 در کراینوا که ای ضربه نه؟ یا بکند را کار این جمهور رئیس آیا ؟د یا نهتسیاسی امضا کن
 برابر چندین اینجا شد، عوض دولت و شدند کشته تعدادی 2004 سال در زیرا بود، 2004 سال از تر هیبم

ا شد و االن روس گرایان شرق، ی کریمه رسما جدشبهه جزیره .شد تجزیههم  شان کشور و شدند کشته
 ند.هستخودمختاری  خواهان
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 درآمریکا مگر ؟در چند شهر نشد آشوب و شورش آمریکا در مگر ترامپ، آقای همین مصداق بعدی هم
 دانستندنمی مردم مگر نشد؟ دعوا همه این مگر نشد؟ یعظیم راهپیمایی کالیفرنیا لس آنجلس در شهر در

 محض مخالفِ و موافق موضوعی به نسبت یعنی باشد، دوقطبی وقتی ولی؟ آورده رای قانون طبق ترامپ
 از خیلی در این صورت زد و خورد حتمی است. ،وضعیبه م نسبت مردم کردنِ آرایی صف و کردن درست

 خوششان نژاد احمدی شخص از ولی نشده، تقلب که دانستندمی بودند، معترض 88 درسال که افراد
 کردند. آمد و زدند و بلوانمی

قطبی میان موافقان احمدی نژاد و مخالفان او که حال بنا بود این دو. است ساز فتنه ،سازی دوقطبی
کامال؟ هرگز. قطبی سازی خنثی شده با تدبیر رهبری نشد. اما آیا دو موافقان روحانی اند ایجاد شود که

برجام، حجاب، هرچه! کند تا موافقین و مخالفینی ایجاد کند. بر سر چه؟ می دولت از هر فرصتی استفاده
 مسابقات در مثال موضوع. به نسبت کنندمی ایجادو صف بندی  شدید بغض و حب یعنیکنسرت و غیره. 

 برنده تیم هواداران و طرفدارانو  تیم دخل نفرت، و خشم شدت از خورد،می گل چهارتا ،طرف تیم فوتبال،
 پذیرفتن است و مبحث یک ندانستن و دانستن نداند؟ یا بداند فرد که هست این به فقط مگر .دنآورمی را
 .است یدیگر بحث نپذیرفتن و

 السالم علیکم و رحمت اهللو
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