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زمزمههای نفوذ

لیَفاطمةَوَاَبيهاَوَب علِهاَوَبنيهاَو ِ
ِ
َسِّرَالْم ْستَ ْو َد ِعَفيهاَبََِع ََد ِدَااَ
َع
َص ِّل َ
دقیقهی  3تا  -5اَلله َّم َ
َ َْ َ َ َ
َ َ
کَ،أعوذَبِاللَّ ِه َِانَالشَّيطَ ِ
انَاللَع ِ
َالرِحيم
َالرِجي ِمَ،بِ ْس ِمَاللهَِا َّلر ْْح ِن َّ
ني َّ
اَ َحا َطَبِهَِعِلْم َ
َ ْ
عرض سالم و ادب و احترام ،ایّام سوگواری سیّدوساالر شهیدان ،ماه محرموصفر را
خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض مینمایم.
در واقع موضوع بحث پیرامون زمزمههای نفوذ است .من زیاد روی جناحهای سیاسی
کشورمان وارد نمیشوم .یعنی یکسری سرفصلهای اصولی و اساسی را مطرح
میکنم و زیاد با افراد کاری ندارم .حتی طی این دو سال ،خیلی کم پیش آمده به
دولت فعلی نقدی وارد کرده باشم .در واقع هرجا که دعوت شدم و سخنرانی کردم،
سعی کردم مصداق همین همدلی و همزبانی صحبت کنم .زیرا وقتی دولتی توسط
اکثریت مردم انتخاب میشود ،ما باید به رأی مردم احترام بگذاریم و سعی کنیم با
آنها همکاری کنیم .حاال فردی سرکار بیاید ،دیگران شروع به سنگاندازی کنند،
برای آن شخص مشکلتراشی کنند ،هیچ اتّفاقی نمیاُفتد .شما دو سال آخر دولت
آقای احمدی نژاد 1را به خاطر شریفتان بیاورید ،چقدر مملکت بابت دعواهای سیاسیِ
داخلی ،دعواهای بین دولت و مجلس ،لَج و لَج بازیها هزینه داد .خب اینها شرعاً،
حرام نیست؟ این فرصتسوزیهایی که از جمهوریاسالمی شده حرام نیست؟ آن
دنیا نباید پاسخگو باشند؟

1سیاستمدار ایرانی است که ششمین رئیسجمهور ایران از سال  1۸۳۱تا  1۸۳۱بود .وی همچنین از سال  1۸۳۱تا
 1۸۳۱اولین استاندار اردبیل و از سال  1۸۳۱تا  1۸۳۱شهردار تهران بود .او هم اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام و دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران است.
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من باز هم با مراعات تمام مسائل ،طبعاً به یکسری چیزها انتقادات بسیار جدّی
دارم و در جاهایی که خطوط اصلی و خطوط قرمز ما تهدید شود ،نه تنها کوتاه
نمیآیم بلکه از همه محکمتر فریاد خواهم زد .قرآن ،پیرامون نفوذ ،سخن گفته و به
ما همیشه هشدار داده که :طائفهای از این شیاطین ،دور سر شما طواف میکنند

1

شیاطین ،میچرخند و فقط دنبال یک منفذ هستند تا بتوانند ورود پیدا کنند .طائفة
یعنی چه؟ یعنی طواف کننده ،دور تا دور شما در حال چرخیدن هستند .اگر یک
نخی از من و شما آویزان باشد ،یک طنابی از من و شما آویزان باشد ،یک دستگیرهای
از من و شما آویزان باشد ،همان دلیل ودستگیرهای برای گرفتن میشود .برای همین
هم شیطان فقط با کسانی نمیتواند در بیفتد که ،مُخلَص هستند ،یعنی چه؟ یعنی
دیگر منفذی ندارند ،طنابی از ایشان آویزان نیست که تو بتوانی آن را بگیری .به قولی
سُر هستند و با اینها نمیتواند کاری بکند .جنس کار شیطان به قدری عجیب است
که تا شما در مورد شیطانشناسی آگاهی نداشته باشی ،در مورد دشمنشناسی آگاهی
نداشته باشی ،دینت را نمیتوانی حفظ کنی .چه بسا اشک هم بریزی ،گریه هم بکنی،
پای روضهی امام حسین ۱سینه هم بزنی ،امّا خودت یزید۸ی باشی و خبر نداشته

1اعراف ۱01 -
۱او فرزند حضرت علیبنابیطالب و حضرت فاطمه و نوهی حضرت محمدبنعبداهلل ،پیامبر اسالم است امام سجاد،
چهارمین امام شیعیان فرزند وی است .او روز عاشورا در نبرد کربال به شهادت رسید و به همین دلیل شیعیان او را
سیدالشهداء مینامند.
۸دومین خلیفه از دودمان اموی بود.
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باشی .تحف العقول 1صفحهی  ۸10یک روایت عجیب دارد .آقا امام صادق ۱به
پسر نُعمان این پاسخ را میدهند .این یک حدیث مفصل پیرامون شیطان است .یک
بخش از این حدیث را بنده جدا کردم که مقدمهی بحث ما باشد ،که حواسها جمع
شود .ببینیم آیا بحث نفوذ ،دایی جان ناپلئونیزمه ،توهم توطئه است یا خیر؟ خب ما
یکسری داریم که توهم توطئه دارند ،آنها را کنار بگذارید .یک عدّهای هم هستند
توهّم خوشخیالی و بیخیالی دارند .اینها هم به اندازه دوتا جانور نمیفهمند ،اینها
بلَأارَبنيَاألارین ،خط مشی آدمهایی که اعتقاد دارند باید دشمن
را هم کنار بگذارید.
ٌ
را زیر نظر گرفت ،نباید در مقابل دشمن خوابید و سعی میکنند تهدیدات به وجود
آمده را به فرصت تبدیل کنند ،این مشی اهلبیتی ۸است.
حضرت میفرماید :یابنَالنُّعمان!َإناَأهلَب ي ٍ
تَالَیَزالَالشَّْيطانَی َْد ِخلَفينا میگوید :بعضی
َ َْ ْ
ْ َْ
مواقع

1تُحَفُ العُقول نوشته ابومحمدحسنحرانی یا حلبی ،معروف به ابنشعبهحرانی از علمای بزرگ قرن  ۱ه.ق .از کتابهای
مشهور در حکمتها و موعظهها از امامان شیعه است.

۱امام ششم شیعیان دوازده امامی میباشد .او از جانب پدر از نسل حضرت امام علیبنابیطالب و از جانب مادرش از
نسل ابوبکر میباشد .که در سن  ۱۶سالگی در مدینه توسط منصور دوانیقی ،خلیفه عباسی مسموم و به شهادت رسیدند.
آرامگاه مطهر ایشان در قبرستان بقیع در شهر مدینه است.

۸در اسالم شیعه اهل بیت مرکز اسالم و مفسر قرآن و سنت هستند .شیعیان باور دارند که آنها جانشین پیامبر هستند
و شامل حضرت محمد ،حضرت فاطمه ،حضرت علی ،امام حسن و امام حسین (به طور کلی معروف به اصحاب
کسا"رداپوش") و سایر امامان میشود.
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دقیقهی  5تا  -23شیطان ،در ما طمع میکند ،در ما اهلبیت؟ نه .نگاه کنید شما.
میفرماید :همیشه خداوند متعال به سبب شیطان در کنار ما اهلبیت کسانی را در
کنار ما و به اعتبار ما ،بزرگ میکند .یعنی شخص اطراف ما اهلبیت میچرخد ،اسم
ما اهلبیت را میآورد ،برای مثال سنگ ما اهلبیت را به سینه میزند ،چه بسا حتیّ
از ما اهلبیت هم باشد .یعنی چه؟ از ما اهلبیت ،نه به معنی و مفهوم دینی بلکه به
معنی ژنتیکی .یعنی چه؟ عین ترجمهای که آورده :حتی شاید از سادات باشد .مگر
در زمان امام صادق شخصی به نام محمد نفس زکیّه ،1که ادّعای مهدویّت کرد،
از نوادگان امام حسن ۱نبود؟ از نوادگان امام حسن بود وادعای مهدویّت کرد،
پدرش برای او به بیعت گرفتن و رأی جمع کردن مشغول شد و به آنها اعتبار بخشید
که بعداً منحرف شدند و به واسطهی انحراف آنها ،خیلی از مردم دچار امتحان شدند.
یعنی شخصی کنار اهلبیت بزرگ میشود ،هرکسی او رو میبیند یاد آنها میافتد،
بعد از مدتی این شخص دچار انحراف میشود و به جادّه خاکی میزند .با مردمیکه
کنارش هستند چه میکند؟ عدّهای را دنبال خود میکشاند و این کشاندن مردم به
آن سمت ،امتحان این مردم میشود .یعنی اگر این مردم اهلبیت شناس ودقیق
باشند ،میگویند این کار،کارِاهلبیت نیست ،وَلو اینکه فردی آخوند باشد ،وَلو اینکه
فردی آیتاهللالعُظمی باشد ،وَلو اینکه فردی مرجع تقلید باشد ،وَلو اینکه فردی
1محمدبنعبداهللبنالحسنبنالحسنبنعلیالملقَّبالنفسالزکیة ملقب به نفس زکیه (روح خالص) .از امامان شیعه
محمدیه که مهدی موعود پنداشته میشود و پس از مرگش بسیاری از پیروانش چنین میپنداشتند که او به غیبت
رفتهاست و زمانی مجدد بازمیگردد .پیروان این فرقه شیعه را محمدیه مینامند.
۱پسرحضرت علیبنابیطالب امام نخست شیعیان و حضرت فاطمه (سالماهللعلیها) ،امام دوم شیعیان است .لقب
ایشان مجتبی و از اهل بیت و نیز پنج تن آل عبا به شمار میآید.
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پنجاه سال ،میاندار هیئت امام حسین باشد ،وَلو اینکه فردی از  ۸۳سال انقالب،
 ۸۳سال در انقالب بوده حضور داشته باشد .هرکسی میخواهی باشی ،باش.
اِع ِر ِ
فَأهلَهَ 1من حقّ را میشناسم ،با اشخاص کار ندارم .این حق ،معیار من
ف َّ
َاحلقَتَع ِر ْ
ْ
است .این شابلون را یک جایی میگذارم ،روی وجود تو ،اگر دست و پایت از آن
بیرون بزند ،آن را قطع میکنم .این معیار من میشود .کسانی که سخنرانیهای بنده
را دنبال کردهاند ،به این مطلب رسیدهاند و اگر نرسیدند ،امروز این را اعالم میکنم:
مسیری جز مسیر ثَقَلین ۱باطل است ،انتها ندارد ،یقیناً بن بست است ،یقیناً ته درّه
هستی ،امکان ندارد مسیری جز مسیر ثَقَلین وجود داشته باشد .یکی از اینها به
تنهایی هم نه ،قرآن هم به تنهایی نه ،ثَقَلین ،هر دو باید در کنار هم باشد .مگر میشود
فردی که قرآن خوانده باشد ،قرآن به جانش نشسته باشد ،قرآن سلول سلول وجودش
شده باشد ،درفتنهها ،گمراه شود .این امکان ندارد ،این فرد راه خود را پیدا میکند.
کسی که با سیره اهلبیت اُخت باشد ،مأنوس باشد ،منظومهی فکری اهلبیت را
بشناسد .مگر میشود چنین کسی منحرف شود؟ بله ،افرادی که قرآن مال شدهاند،
اسالم مال شدهاند ،منحرف میشوند .کنار اهلبیت بزرگ شده ،اتیکِت اهلبیت را به
خود میزند و بقیه را جذب خود میکند .بعد در ادامه میفرماید :کلَّماَذَهب َو ِ
اح ٌَدَ،
َ َ َ َ
َآخر 3میگوید :یکی از اینها که برود ،یکی دیگر باز میآید .یعنی فکر نکنید تنها
َجاءَ َ
1نهج البالغه – حکمت ۱۱۱
۱کتاب قرآن و اهل بیت پیامبر اسالم
۸تحف القعول – ص ۸10

چهلوهفتمین روایتعهد

01

یک فرد میتواند اینطوری باشد .یک نفر مانند زُبیر کنار اهلبیت است و اتیکت
اهلبیت را میخورد .نخیر ،اینطور نیست .اولی برود دوّمی میآید ،دوّمی برود سوّمی
میآید ،اینها پشت سر هم خواهد بود .تو باید درست شوی .آیا دشمن امروز به ما
هجمهی فرهنگی وارد میکند؟ بله البته که دشمن هجمهی فرهنگی وارد میکند.
سؤال من اینجاست! چرا این هجمه روی مردم ما اثرگذار است؟ این فرد بیسواد
است ،روی این فرد کار نشدهاست ،اگر روی این فرد کار میشد ،این اتفاق نمیافتاد.
آیا شخصی که در کشور فرانسه 1شیعه شدهاست ،کسی را نمیبیند؟ آقای دکتری
شیعه شده ،از اسپانیا ۱فرار کرده به ایران آمدهاست و اینجا زندگی میکند .یک
عدّهای از اینجا فرار میکنند تا به اروپا ۸بروند .ایشان با وجود داشتن دو مدرک دکترا
و یک فوق لیسانس و یک لیسانس و دورههای متعددی که گذراندهاند ،از دل اروپا
بلند شدهاند به ایران آمدهاند تا در شیعه خانهی امام زمان( َع َّج ََلَ ّٰاللهََتَ ّٰعال َّٰیَفََر َجهََالشََّریف)
زندگی کنند .با تمام سختیهایی که چه بسا در کشور ما میبیند .یک روز من با
ایشان صحبت میکردم ،در مدتی که ایشان دریکی از پردیسهای دانشگاه تهران
تدریس داشتند و میگفت :بعضی از دانشجوها تا مرا میبینند میگویند ما چطور
1یکی از کشورهای واقع شده در اروپای غربی میباشد که دارای چند منطقة تحت حاکمیت نیز است .فرانسه یکی از
سه کشوری است که دارای سواحلی هم در دریای مدیترانه و نیز اقیانوس اطلس میباشد.
۱اسپانیا با نام رسمیپادشاهی اسپانیا کشوری مستقل و از اعضای اتحادیه اروپا است .این کشور در شبهجزیره ایبری
در جنوب غربی اروپا قرار دارد.
۸قاره اروپا در نیمکره شمالی قرار گرفته و پس از اقیانوسیه ،دومین قاره کوچک جهان است .قاره اروپا با قاره آسیا در
یک پهنه خشکی قرار گرفتهاند و با یکدیگر اوراسیا را تشکیل میدهند .مرز میان اروپا و آسیا را کوههای آرال تشکیل
میدهند.
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میتوانیم برویم آن طرف؟ من آمدهام این طرف! یک نفر وقتی به این فهم رسید،
حتی اگر وسط الس وِگاس 1هم که باشد ،ترو تمیزو سالم بر میگردد.
دقیقهی  23تا  -25شخص باید خودش درست باشد .من قبول دارم که اینجامعه را
چه کسی باید درست کند؟ اینجامعه را چه کسی باید تربیت کند؟ بنده بسیار
درخواست کردهام که سواد رسانهای مردم را باال ببرید .مدتی قبل به یکی از مسئولین،
گفتم :من خودم حاضرم به عنوان یک نفر ،ولو آبرویم را هم بگذارم بیایم ...اینطور
نمیشود نشست .یک روزی بنابر مقتضّیات زمان این مبارزه کِالش بازو بسته کردن
بود ،امروز نیاز نیست کالش بازو بسته کنید .این را میدانم که آموزش نظامی الزم
هست ،امّا امروز از آن واجبتر چیست؟ این دوشکاههایی است که در خانههای مردم
است ،نارنجکهایی به اسم گوشی که در جیب شما است .برای اینها باید توجیه
شویم .آیا ما باید از نفوذ فرهنگی بترسیم؟ بروید مردم ،جنگ جدید شروع شد .حرف
آخر بحثم را اول میزنم ،آماده باشید ،عملیاتها شروع شدهاست ،سه چهار تا خمپاره
هم وسط ما خوردهاست .دست و پای قطع شده دادهایم ،جمع کنید ،بسماهلل ،باید
کار کنید .هر ظاهر و سلیقه ،هر چه که داری برای خودت ،بسماهلل ،باید برای این
هدف واحد باهم متحد شویم.
در رابطه با بحث نفوذ؛ برخی میگویند بحث نفوذ برای این است که جمهوری اسالمی،
حیات خود را در مقابله با آمریکا دیده ،یک بار میگوید جنگ نرم ،یک بار میگوید
شبیخون فرهنگی ،بار دیگر میگوید ناتوی فرهنگی ،همیشه باید یک چیزی برای
خودش درست کند و حاال هم مسئله نفوذ را مطرح کردهاست در حالی که آمریکا
1شهری در ایالت نوادا در ایاالت متحده آمریکا است.
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کاری با ما ندارد .اینها همان جانورانی هستند که چیزی نمیفهمند و دچار توهّم
خوش خیالیاند .آقای جورج شولِتز ،1وزیر خزانه داری دولت رِیگان ۱میگوید :انقالب
اسالمیخطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب ،در سرتاسر تاریخ آن است .یعنی
طی  ۱۱00_۱۶00سال تاریخ تمدّن غرب ،دشمنی به خطرناکی جمهوری
اسالمیبرای آنها نبوده .غرب یعنی چه؟ آیا غرب فقط یعنی آمریکا ،۸یا فقط اروپا؟
غرب به ما هو غرب یعنی ،حتی کرهی جنوبی ،۱حتی ژاپن ۶که در شرق است اما
تفکرش غربی است .باید مراقب باشید ،زیرا خطرناکترین دشمن برای کل جبههی
غرب که در حال حاضر اکثریت مردم دنیا را تشکیل میدهند ،هستید .حتی جمهوری

1یک اقتصاددان ،دولتمرد و بازرگان اهل آمریکای است .او در سمتهایی همچون وزیر کار ،وزیر خزانهداری ،وزیر امور
خارجه و رئیس اداره مدیریت و بودجهی آمریکا فعالیت کردهاست.
۱چهلمین رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا از حزب جمهوریخواه بود .پیش از آن ،او سی و سومین فرماندار کالیفرنیا
و هنرپیشه رادیو ،سینما و تلویزیون بود.
۸کشوری در آمریکای شمالی ،و به پایتختیِ شهر واشینگتن ،دی .سی .است .آمریکا سومین کشور پرجمعیت دنیا و
سومین کشور پهناور جهان است.
۱کشوری است در بخش جنوبی شبهجزیره کره در شرق آسیا ،پایتخت آن شهر سئول است.
۶کشوری در اقیانوس آرام واقع در آسیای شمال شرقی است که یکی از قدرتهای اصلی اقتصادیِ جهان میباشد و
سومین اقتصاد بزرگ جهان را از نظر تولید ناخالص داخلی دارد.
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اسالمی ،دشمن عربستان سعودی 1هم هست .جمهوری اسالمی ،دشمن ترکیه ۱هم
هست .البته طبق این دستهبندی که جورج شولتز انجام دادهاست .ضمن اینکه این
فرد وزیر خزانه داری ،امریکا یعنی یکی از مهمترین جاهای امریکا بودهاست و این
سمت را به هرکسی نمیدهند .معموالً یک یهودی در اینجایگاه قرار دارد ،این مثل
کوهنی که مسئول بود رفت ،فرد بعدی هم که آمد باز هم یهودی است .خیلی جالب
است ،ثروت امریکا ،دست یهودیان است .ریچارد نیکسون ۸رئیس جمهور آمریکا،
کتابی نوشته به نام «پیروزی بدون جنگ» .از اسم کتاب به محتوای آن میتوان پی
برد ،یعنی من بدون اینکه گلولهای شلیک کنم پیروز شوم .میگوید :اسالم خمینی
و بنیادگرایی اسالمی ،برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیزم 4و شوروی است .شوروی
که بمب اتمش را در کوبا ،۶همسایگی آمریکا گذاشتهاست ،موشک اتمیش را آنجا
مستقر کرده ،آن قدر خطرناک نیست که ،جمهوری اسالمی با  ۱0۲اورانیوم غنی شده

1بزرگترین کشور در باختر آسیاست .این کشور که بخش عمده شبه جزیره عربستان را در بر گرفتهاست ،از شمال با
عراق ،اردن و کویت ،از سوی خاور با امارات متحده عربی ،قطر و خلیج فارس ،از جنوب خاوری با عمان ،از سوی جنوب
با یمن و از سوی باختر با دریای سرخ هممرز است.
۱سیاست مدار و سی و هفتمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا بود.

۸سیاست مدار و سی و هفتمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا بود.
4کمونیسم ( )Communismیک ایدئولوژی است که میکوشد بر اساس مالکیّت مشترک روشها و ابزارهای تولید
و در غیاب مالکیت خصوصی یک سازمان اجتماعی ضد دولتگرایی فاقد طبقههای اجتماعی را ترسیم کند.
۶جمهوری کوبا کشوری است تشکیل شده از مجمع الجزایری در دریای کارائیب و پایتخت آنهاوانا است.
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خطرناک است .رابرت سَتالف 1در کتابی به نام «نبرد ایدهها در جنگ علیه تروریزم»
میگوید :یکی از راههای مبارزه با حکومتهای اسالمی این است که فرصتهای
آموزشی الزم با تأکید بر زبان انگلیسی در اختیار جوانان مسلمان قرار داده شود ،تا
از طریق آموزش زبان انگلیسی بتوان پنجرهی جهان غرب را به روی جوانان آنها
گشود و آنان را شیفتهی جهان غرب و الگوی زندگی غربی نمود .میگوید با کالس
زبان میتوان اینها را زمین زد ،درست میگوید ،بروید متون درسی آموزشگاههای
زبان ،متون درسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی را ببینید .معلوم نیست مسئولین ما
که مینشینند آن جا آیا این متون دانشگاهی را رصد میکنند؟ گویا انگلیسی
نمیدانند ،فارسیها را هم درست رصد نمیکنند.
دقیقهی  25تا  -13مارک پالمِر ۱گزارشی نوشت ،ایران آمریکا رهیافت جدید،
دربارهی راهکار جدید که ،با اینها چه کنیم؟ میگوید :ایران به لحاظ قدرت وسعت
سرزمینی ،کمیّت جمعیت ،کیفیّت نیروی انسانی-یک ایرانی ،معادل صد تای بقیه
است -که امکانات نظامی ،منابع طبیعی سرشار ،موقعیت جغرافیایی ممتاز در
خاورمیانه و نظام بین الملل ،به قدرتی کم نظیر تبدیل شدهاست ،دیگر نمیتوان با
یورش نظامی او را سرنگون کرد .تمام شد ،میتوانی شروع کنندهی جنگ باشی ،امّا
خاتمه دهندهی جنگ نیستی .زیرا ایرانیان نشان دادهاند ،اگر کسی به آنها حمله
کرد ،او را رها نمیکنند ۳ .سال میجنگند و دشمن را به غلط کردن میاندازند .ما با

1کارشناس سیاست عربی و اسالمیو سیاست آمریکا در خاورمیانه
۱از استراتژیستهاى آمریکایى که در کاخ سفید از وى به عنوان یکى از نوآوران سیاست خارجى آمریکا نام مىبرند.
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استراتژی تعقیب متجاوز رفتیم و فاو 1را گرفتیم .برخی میگویند چرا سال  ۱1جنگ
را تمام نکردیم و ادامه دادیم؟ یکی از دالیلش این است که دیگر هیچ کس جرأت
نکرد به کشور ما حمله کند .در غیر این صورت مثل غزّه ۱میبودی ،اسرائیل حمله
میکند  ۶روز ۱ ،روز 10 ،روز ۱0 ،روز ،بعد اسرائیل به مصر ۸فشار میآورد ،به
عربستان سعودی فشار میآورد ،به فتح فشار میآورد ،حماس را آرام میکنند .دو
سال آتش بس ،دوباره حمله میکند .داستان ما و صدام ۱میشد این ،یک بار محکم
تا آخر ایستادی و دیگر جرأت نکردند ...در ضمن با وجودی که قطعنامه را قبول
کردیم ،دوباره حمله کردند .آن روز هم اگر قبول میکردی فردایش حمله میشد.
میگوید نمیتوانید با ایران بجنگید ،درست میگوید ،خودشان هم میدانند ،جنگیدن
با ایران ،هزینهی بسیار باالیی دارد .در این صورت چه کار میتوان کرد؟ یک راهکار
دیگر وجود دارد .طرح دِلتا ،مو به مو در ایران اجرا شد .طرح دِلتا ،مثلثی است که سه
1عملیات والفجر  ۳عملیات آبی خاکی بود که در آن نیروهای سپاه پاسداران و ارتش ایران با غافلگیری نیروهای عراقی
از اروندرود عبور کرده و شبهجزیره فاو در جنوب عراق را به اشغال خود در آوردند .این عملیات در ساعت  ۱۱:10روز
 ۱0بهمن  1۸۱۱با رمز «یا فاطمة الزهرا» در منطقه خسروآباد تا راسالبیشه آغاز گردید.
۱نام شهری عربنشین در نوار غزه است که در درگیری نیروهای جنبش فتح تحت کنترل گروه حماس در آمد.
۸مِصر کشوری در شمال خاوری قاره آفریقا است و شبه جزیره سینا هم که در قاره آسیا قرار گرفته بخشی از قلمرو
این کشور است .مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ قرار داشته و از غرب با لیبی ،از جنوب با سودان و
از سوی شبه جزیره سینا با اسرائیل و نوار غزه در فلسطین مرز زمینی دارد.

۱رئیسجمهور کشور عراق بود .وی که یکی از اعضای برجسته حزب بعث عراق محسوب میشد ،نقشی کلیدی در
کودتای سال  1۳۱۳داشت که منجر به حکومت درازمدت حزب بعث شد.
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ضلع دارد .2 ،مهار ایران :ایران را تحریم کنید و مهارش کنید تا سرعت پیشرفتش
پایین بیاید .1 .نبرد رسانهای :جنگ رسانهای علیه ایران درست کنید .طی ۱۱
ساعتی که من و شما میگذرانیم  ۸۶00ساعت برنامه برای ایران پخش میشود .فقط
 1۱0شبکهی فارسی زبان ،امّا تو حتی یک شبکهی ماهوارهای عِبری زبان نداری ،که
باید داشته باشی ،این یک راهکار است .ببین همین اسرائیلی که میآید ،یک اسیر را
با  ۶00اسیر عوض میکند ،به خاطر یک شبکه برای شما ،پیغام میفرستد که شما
یک شبکه را تعطیل کن ،من 1۶0شبکه را تعطیل کنم .وقتی شروع کردند دانشمندان
هستهای ما را ترور کردند ،یک اتفاقاتی افتاد ،...خودشان پیغام فرستادند که غلط
کردیم .موشک جواب موشک ،تو دهنی جواب تو دهنی .اینها اصلشان مانند دومینو
است ،اولی را بخوری ،تا آخر خوردی .اولین سیلی را با دو سیلی باید جواب بدهی.
عربستان سعودی یک ناو را برگرداند ،نتیجهاش چه شد؟ کشتار مِنا نتیجهی آن است.
به وزیر این مملکت ویزا نمیدهد ،وزیر امور خارجه عربستان هر روز حرفهای
نامربوط میزند ،نمیشنوید؟ هر چه میخواهند میگویند .میگویند البد کم آوردهاند.
تو نباید تنش زدایی بکنی عزیز من ،باید تهدیدزدایی کنی .چه بسا وقتی ببینند که
تو ،از تَنِش میترسی ،و سعی میکنی تنشها را کم کنی ،میگویند نقطه ضعف ایران
همین جا است .از قضا تنش به وجود میآورند .یک جایی تهدیدزدایی با تنشزدایی
است ،خیلی خوب است .فَبِها المُراد ،یک جایی تهدیدزدایی با تنشزاییست .آمریکا
چندین سال پیش ،به لحاظ وزنهی امتیازی یک خرده از ما ضعیفتر شد ،بحث ترورِ
وزیر خارجهی عربستان در آمریکا را مطرح کردند و یک داستان ساختند ،زیرا همیشه
باید این معادله برقرار باشد و آنها سَر باشند .0 .ساماندهی نافرمانیهای مَدنی:
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اگر مردمشان بریزند در کوچه تمام است ،خودشان باید خودشان را بزنند .این پیکر
با سرماخوردگی از پا نمیافتد ،این پیکر فقط با سرطان از پا میافتد .بدن باید به بدن
حمله کند .با اِم اِس از کار میافتد.
دقیقهی  13تا  -15با ایدز از کار میافتد .اگر از خارج حمله کنی ،اتفاقی نمیافتد.
این بدن آن قدر از بیماریهای مختلف بهبود یافته ،پر از پادزهر است .اوریون و آبله
مرغان و سرخک  ...روی این بدن اثر ندارد .هر کدام از این بیماریها یک کشور را
دگرگون کرده ،گرجستان ،1اوکراین 3... ۱فقط سرطان ،فقط از درون.
توماس فریدمن ،۱در شروع دههی فجر سال  ،۳۶یعنی یک سال پس از روی کار
آمدن احمدی نژاد مقالهای نوشته است .مقاله را نگاه کنید و منتظر باشید تا همین
اتّفاق بیافتد و زمزمههایش را بشنوید .میخواهم امروز منفذهای نفوذ را به شما
بشناسانم .تا آمادگی ذهنی داشته باشید ،تشخیص بدهید .ایشان در مقالهی ویزای
دانشجویی میگوید :الزم نیست آمریکا به ایران لشگرکشی نماید ،باید روابط خود را

1کشوری است در قفقاز که بین دریای خزر و دریای سیاه قرار گرفته است.
۱از کشورهای اروپای شرقی است و پایخت آن شهر کیاف و زبان رسمیآن زبان اوکراینی میباشد.
3نخستین نمونهی «انقالب مخملی» در دورهی  ۱هفتهای  1۳نوامبر تا  ۱۳دسامبر  1۳۳۳در چکسلواکی واقع شد و
با وقوع تحوالت مشابهی به شکل زنجیرهای در صربستان دو مرحله  1۳۳۳و  ،۱000گرجستان  ،۱00۸اوکراین ۱00۱
و قرقیزستان  ۱00۶ادامه یافت.
۱ژورنالیست ،ستون نویس و نویسنده آمریکایی است .فریدمن متخصص مباحث سیاست خارجی ،خاورمیانه و مسائل
زیست محیطی است و تاکنون سه بار برنده جایزه پولیتزر شدهاست .وی هماکنون هفتهای دو بار برای نیویورک تایمز
قلم میزند.
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با ایران گسترش دهد و سفارت خانهی آمریکا در تهران را بازگشایی نماید .قدم بعدی
همین است .خواهند گفت ایران در مصر دفتر منافع دارد ،ایران در آمریکا دفتر حافظ
منافع دارد ،آمریکا هم در ایران باید دفتر حافظ منافع داشته باشد و این به سفارتخانه
تبدیل بشود .کما اینکه سفارتخانهی مجازیشان را باز کردهاند .این سفارت پیش از
همه چیز و در اولین گام ۶0هزار بورس تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی برای
ادامهی تحصیل در دانشگاههای امریکا بدهد ،فقط این کار را بکند و بنشیند و شاهد
خروش شگفتآورترین بحثها در داخل ایران باشید ،میتوانید بر سر آن شرطبندی
کنید .توماس فریدمن میگوید کار نظامیدر ایران جواب نمیدهد .فقط این افراد را
به اینجا بیاورید ،تربیت کنید و بعد به مملکت خودشان برشان گردانید .ببینید که
چه طور اساتید ایرانی با حقوق هیئت علمی جمهوری اسالمی ایران آرمانهای
آمریکایی را سر کالسهای دانشگاهیشان ،برایت فریاد بزنند .توماس فریدمن :جنگ
با این دشمن ،با ارتش ممکن نیست ،بلکه باید در مدارس ،مساجد ... ،برای بچههای
هیئتی باید انحراف شیعهی انگلیسی را درست کرد ،برای امام زمانیها ،انحراف
حجّتیه 1را تقویت کرد ،شیخ حسن اللهیاری ،۱هدایتی ۸و امثالهم برایشان َعلَم کنی.
برای هر کدام باید از حوزهی خودش ورود پیدا کنی .و کلیساها و معابد به رویارویی
1انجمن حجتیه تشکیالتی بود که با هدف اصلی ،دفاع از اسالم در مقابل بهائیت و تالش برای «فراهم کردن زمینه
ظهور امام عصر» در سال  1۸۸۱به رهبری یک روحانی شیعه به نام شیخ محمود حلبی تأسیس شد.
۱شیخ حسن اللهیاری روحانی شیعهی افغانی است که در شبکهای ماهوارهای صحبت میکند و در روز تقریبا  ۱ساعت
پخش زنده دارد.
۸محمد هدایتی ،مدیر مسئول و مؤسس شبکه ماهوارهای سالم
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با آن پرداخت و در این راه جز با همکاری روحانیّون ،یعنی منتظر باشید یک سری
آخوند با اینها همکاری کنند .کشیشان و راهبان نمیتوان به پیروزی دست یافت.
رسماً میگوید ما باید در ایران بر روی روحانیون میانه رو سرمایهگذاری کنیم .آنهایی
که دم از انقالب میزنند افراطی هستند ،روحانیون میانهرویی که حاضر به عقب
نشینی از برخی اصول اسالمی مانند قِصاص ،و دیگر احکام هستند .خیلی جالب است.
میگویند
دقیقهی  15تا  -03قِصاص نباشد ،نجسی ،پاکی ،بهائی دیگر نجس نیست ،کافر
دیگر نجس نیست ،باید بیایند وعقبنشینی کنند .حاال در مورد این بیشتر توضیح
خواهم داد.
کمیتهی خطر جاری یک گزارشی میدهد .جورج شولتس 1اقتصاددان ،جان لیبرمن

۱

دموکرات ،جان مک کِین ۸جمهوریخواه ارتشی ،جورج تِنِت ۱از مدیران ،CIA
1یک اقتصاددان ،دولتمرد و بازرگان اهل آمریکا است .او در سمتهایی همچون وزیر کار ،وزیر خزانه داری ،وزیر امور
خارجه و رئیس اداره مدیریت و بودجهی آمریکا فعالیت کردهاست.
۱جو لیبرمن سناتور مستقل مجلس سنای ایاالت متحده آمریکا است .سناتور لیبرمن ،هرچند رسماً به حزب دموکرات
ایاالت متحده آمریکا وابسته است ،اما به محافظهکاری در امور سیاست خارجی شهرت دارد.
 ۸سیاستمدار آمریکایی و سناتور کنونی ایالت آریزونا است .وی نامزد انتخابات ریاستجمهوری  ۱00۳ایاالت متحده
آمریکا از حزب جمهوریخواه بود .او در آن انتخابات که روز چهارم نوامبر  ۱00۳برگزار شد با اختالف زیادی از سناتور
باراک اوباما نامزد حزب دموکرات شکست خورد.
۱از رئیسان سازمان سیای آمریکا بود .تنت هفت سال تمام مدیر «سیا» بود .دوران ریاست او بر این سازمان اطالعاتی
از دوران حکومت بیل کلینتون آغاز شده بود.

چهلوهفتمین روایتعهد

21

اقتصاددان ،ارتشی ،دو حزب مختلفشون ،همه به میدان آمدند .جوزف بایدِن ،1مایکل
لدین ،۱مادلین آلبرایت ،۸مارک پالمر ،کاندولیزا رایس ،۱وزیر امور خارجه سیاه پوست
دور اول اوباما ،... ،۶رسیدن به یک خط و نیم مطلب؛ باید شبکههای متعدد رادیویی
و تلویزیونی برای ایرانیان تدارک دید و پیامهای خود را با پیشرفتهترین تکنولوژی
روز دنیا به دست مردم ایران برسانیم .پیشرفتهترین تکنولوژی روز دنیا ،یک روز
ماهواره است یک روز گوشی ،یک روز وایبر ،یک روز تلگرام و روزهای دیگر ابزار جدید
و برنامههای جدید است .ما نباید باکی از این داشتهباشیم .بله باید کنترل کرد ،امّا به
مردم آموزش دهید ،بیاید حرفش را بزند .البته یکسری از حرفهایش ذاتا مشکل
دارد ،میگوید بیا تصویر مستهجن ببین ،یکسری از حرفهایش اثر وضعی دارد .یک

1وکیل و سیاستمدار آمریکایی از ویلمینگتن در ایالت دالویر است .وی از سوی باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در
انتخابات  ۱00۳ریاست جمهوری ایاالت متحده ،به عنوان معاون رئیس جمهور برگزیده شد.
۱تحلیلگر ارشد موسسه نومحافظهکار انستیتوی انترپرایز آمریکا که به مسائل ایران عالقه دارد و با بسیاری از
نومحافظهکاران تندرو در دولت آمریکا روابطه نزدیکی دارد .او دکتری فلسفه دارد و قبالً در زمان رونالد ریگان رئیس
جمهور اسبق آمریکا از دست اندرکاران ماجرای ایران کنترا بودهاست.
۸وزیر امور خارجه سابق ایاالت متحده آمریکا بود .او نخستین زنی بود که به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا انتخاب
شد.
۱شصت و ششمین وزیر امورخارجه ایاالت متحده آمریکا و دومین وزیر این سمت در کابینه دولت جورج بوش بود.
۶عضو حزب دمکرات ایاالت متحده آمریکا ،سناتور جوان ایالت ایلینوی ،رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا از ژانویه
 ۱00۳تا کنون به مدت دو دوره ۱ساله و بهعنوان چهل و چهارمین رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا و برنده جایزه
صلح نوبل است.
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سری از حرفها با منطق هست ،مثالً دم از حقوق بشر میزند .حضرت موسی 1با
ایدئولوژیستهای فرعون مناظره کرد .آیا شما که اآلن به آمریکا سفر میکنید و این
رسانهها در اختیارتان هست ،بلدید با مردم آمریکا صحبت کنید؟ بلدید یکسری از
حقایق ایران را بگوئید؟ بلدید بابت چیزهایی که برای آنها هزینه دادیم توضیح
بدهید؟ بلدید بگویید :چه کسی گفته ما فقط به فکر مسلمانان هستیم؟ ما انقالب که
کردیم با آمریکا رابطه داشتیم اما با آفریقای جنوبی نداشتیم ،چون سیاهپوستان را
میکشت .آیا گفتهای ما ،مردم ایران طرفدار سیاهپوستان هستیم ،تا بتوانی چند ده
میلیون نفر در آمریکا را جذب خود کنی؟ آیا در مورد داعش با آنها صحبت کردهای؟
به آنها گفتهای نگاه کنید ،ببینید داعش بیشتر چه کسانی را میکشد؟ چه کسی
بیشتر مقابل داعش جنگیدهاست؟ وقتی داعش سر میبرد ،بیشتر با چه کسانی مشکل
دارد؟ حاال فهمیدید ما با آنها فرق داریم؟ بهترین فرصت در دل این تکفیریها برای
معرفی تشیّع ناب فراهم شده تا به مردم دنیا بگوئید :ما با آنها فرق داریم ،از ابتدا
آنها ما را میکشتند .آیا میدانید چرا با عربستان مشکل داریم؟ برای اینکه
عربستانسعودی پدر اینهاست ،بن الدن ۱از عربستانسعودی به وجود آمد و بن
الدنی که برجهای تجارت جهانی شما را منهدم کرد .بلدید از این حرفها بزنید؟ شما
موسی باشید ،ببینید جادوگرانش چطور به شما سجده میکنند .شما موسی باشید،

 1از پیامبران اولوالعزم که قوم بنیاسرائیل را از مصر بیرون برد.
 ۱اُسامهبنمحمدبنعوضبنالدِن ،یکی از اعضای خاندان بنالدن و بنیانگذار و رهبر شبکه القاعده بود.
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امّا اگر مثل سامری 1به آنجا رفتید ،مثل قارون ۱به آنجا رفتید ،از قوم موسی
هستید ،امّا هیچ شباهتی به موسی ندارید .از قضا به سمت آنها بر میگردی .وَفرعونَ
وهااانَ3وَقارون 4قارون رفت و از آنها شد ،به موسی گفت :ه َذاَس ِ
اب دروغ گو.
احٌرَ َک َّذ ٌَ
َ َ
در حالیکه خودش معجزات موسی را دیدهبود ،راستگویی موسی را دیدهبود ،چون
ثروت اندوزیش به خطر افتاد ،به جبههی فرعون رفت.
دقیقهی  03تا  -05برجام یا به نتیجه میرسد یا نمیرسد .ما تمام حاالت را بررسی
میکنیم .من امروز میخواهم پیشبینیهایی برای شما بکنم ،به شما بگویم اگر نتیجه
بدهد این حاالت را دارد و چه حُسنها و چه خطراتی میتواند داشتهباشد .در
صورتیکه نتیجه ندهد این حاالت را دارد و چه حُسنها و چه خطراتی میتواند داشته
باشد .پس دو حالت بیشتر ندارد؛
اول :برجام به فرجام نرسد؛ برجام نتیجه ندهد ،یک سری مزایا دارد[ :به صفحه 10۱
مراجعه کنید]

بازگشت تحریمها به این سادگیها نخواهد بود ،قبح شکسته شدهاست .باألخره
1سامِری یکی از افراد قوم بنیاسرائیل بود که گوساله سامری را ساخت و بنیاسرائیل را در نبود موسی ،به پرستش آن
دعوت نمود.
۱از افراد بنیاسرائیل مصر باستان ،معاصر حضرت موسی پیامبر و به قولی پسرعموی وی بود .قارون جاهطلب ،بخیل،
حسود و بسیار ثروتمند بود ،آنچنانکه چند تن زورمند زیر بار کلیدهای مخازن و دفاتر حساب اموالش زانو میزدند.
۸نام وزیر فرعون معاصر موسی در قرآن
۱غافر ۱۱ -
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چندین شرکت تجاری به ایران رفتوآمد کردند ،دیگر نمیتوان به سادگی به آنها
گفت دوباره برنامهریزی کنید و مکانیزم ماشه راه بیندازید .به این سادگیها نیست.
دوباره یک فرصت کوتاه برای نفس کشیدن بهدست میآوریم .هر چند تا اآلن اتفاقی
نیفتاده و پولی هم برنگشتهاست .اگر طی مدت دو سال که ما درگیر این ماجرا بودیم،
مسئله مالیات را در کشور حل کردهبودیم ،صد برابر پولی که قرار است آزاد شود ،تا
حاال بهدست آورده بودیم ،فقط مسئله مالیات .یک مثال خوب برای شما میزنم ،االن
یک طرحی گذاشتند که ،مردم از بانک وام میگیرند و کاالی ایرانی میخرند .این
ارتباطی به تحریمها ندارد .خب این طرح را دو سال پیش راه میانداختید .هم مردم
وسایل ایرانی میخرند ،کاالی ایرانی خریداری میشود و تولید بهتر میشود .تو هم
در قالب این وام ،بانکها را راه انداختی ،یک رونق و یک جریان اقتصادی ایجاد کردی.
برای شروع طرح خوبیست .طبعاً هر طرحی یکسری ایرادات هم خواهد داشت .این
طبیعی است .ما ایرانیها همه چیز را سفید یا سیاه میبینیم .کالً ما اینطور هستیم،
در مورد کسی بخواهیم قضاوت کنیم ،کالً آن فرد یا کافر است یا اینکه بچهی امام
زمان( َع َّج ََل َ ّٰاللهَ َتَ ّٰعال َّٰی َفَ َر َجهَ َالشََّریف) است ،درست نیست! فشارهای جهانی به این
سادگیها اجازه نخواهد داد تحریمها دوباره بهصورت قدرتمند شکل بگیرد .زیرا
کشورهای اروپایی تحت فشار هستند و منافع رقبای آمریکا در خطر است .به خاطر
بازار بزرگی مانند ایران را که از آنها گرفته شدهاست ،معترض هستند .یونان

1کشوری در جنوب شرقی اروپا و جنوب شبه جزیره بالکان است.
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ورشکست شدهاست ،اسپانیا در حال ورشکستی است ،انگلیس 1میخواهد از اتّحادیه
اروپا جدا شود .تحت فشار هستند .آیا آمریکا ،یونان را هم تحریم کرده بود؟ این چه
استداللی است! در دوران تنفّس ،فرض کنید پولی وارد سیستم شود ،فلذا قدرتمندتر
میشویم این یکی از حسنهاست .من مواردی را که خودشان هم به عنوان حسن
قبول ندارند را ،در نظر میگیرم .میخواهم منصفانه باشد .بدعهدی و پیمانشکنی
آمریکا ،به برخی مردمِ ساده لوح که در داخل کشور هستند اثبات میشود .همچنین
به مردم اثبات میشود که تنها راه پیشرفت این مملکت اِتّکا بر خود است و نمیتوان
حسابی روی دشمن باز کرد .این حُسنها میشود.
برجام به فرجام نمیرسد ،این خطرها را دارد:
[به صفحه  10۶مراجعه کنید]

 .2حمله به ایران توجیهپذیر میشود :چرا؟ چون قسمتهایی از متن برجام ایهام دارد،
طرف مقابل هم استاد فریبکاری ،با تغییر یک ویرگول تفسیر و تأویل ...روی مسئله
کار میکنند.
 .1پروپاگاندا ۱و افکار عمومیجهان :به مردم دنیا القا میکنند که مذاکره با ایران فایده
ندارد.
 .0حسّ ضد ایرانی اعراب ،تشدید پیدا کردهاست.
1کشوری است واقع در اروپای غربی و به پایتختی شهر لندن
۱تبلیغات سیاسی یا پروپاگاندا گونهای ارتباط است که در آن ،اطالعات هماهنگ و جهتدار برای بسیج افکار عمومی
از طریق تبلیغات سیاسی پخش و فرستاده میشود.
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 .7تضعیف پایگاه ایران در جبهه مقاومت :ایران با اوباما دست دادهاست ،با او گفته و
خندیده ،با او در خیابان راه رفته است و ملّت و جبهه مقاومت دیدهاند .اینطور به
نظرشان میرسد که ایران کم آوردهاست .آیا میدانید روی لبنان 1و سوریه ۱چه
تبلیغاتی بود؟ به آنها میگفتند که ایران شما را فروختهاست.
دقیقهی  05تا  -73در این باره برای شما بیشتر توضیح خواهم داد .زیرا این اتفاقات
در صورت نتیجه بخش بودن برجام نیز خواهد افتاد .بعضی از این مسائل ممکن است
در دو حالت پیش بیاید.
*عدّهای هم در داخل خواهند گفت :ما داشتیم کار را پیش میبردیم ،شما بودید
 1۸آبان ۸آمدید و مرگ بر آمریکا گفتید .آزمایش موشک عِماد همه چیز را خراب
کرد در غیر اینصورت ما میخواستیم مشکالت اقتصادی را حل کنیم .این خطرات
جواب ندادن برجام میشود.
1کشوری در غرب آسیاست .لبنان در شمال با سوریه و در جنوب با اسرائیل مرز مشترک دارد .موقعیت جغرافیایی
لبنان در نقطه طالقی مدیترانه و جهان عرب منجر به شکلگیری تاریخی غنی و تنوع دینی ،نژادی و فرهنگی شده
است.
۱جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه است .این کشور از شمال
با ترکیه ،از شرق با عراق ،از غرب با لبنان و دریای مدیترانه و از جنوب با اردن و فلسطین همسایهاست .دمشق پایتخت
سوریه و حلب بزرگترین شهر آن است.
۸روز دانشآموز در ایران مصادف است با  1۸آبان هر سال .علت نامگذاری این روز ،واقعه کشتار جمعی دانشآموزان
تهرانی است که به نشانه اعتراض به حکومت پهلوی در صبح روز  1۸آبان  1۸۶۳در محوطه دانشگاه تهران جمع شده
بودند .در این اعتراض که با همیاری اقشار دیگری از مردم نیز همراه بود ،با شروع شلیک گاز اشکآور و سپس گلوله،
 ۶۱نفر از تجمعکنندگان کشته شدند و صدها تن دیگر مجروح شدند.
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 .۶در این اثنا یک خطر بزرگتر نیز وجود دارد .خوب دقّت کنید .اینکه تصمیم
میگیرید تا دوباره برگردید و مقاومت کنید .درست! میگویید میتوانیم مقاومت
کنیم ،زیرا مقداری پول پس انداز کردهایم ،نفس گرفتهایم .همان حُسنهایی که به
شما گفتم ،امّا اینجا عکسش اتفاق میافتد .دیگر نمیتوانید مقاومت کنید ،یعنی خیز
برمیدارید برای ایستادن و جنگیدن اما میبینید که شمشیرتان نیست ،بقچهی نانتان
نیست ،سپرتان نیست ،رفیقان شما را رها کرده ،سنگر را گذاشته و رفته .چطور این
اتّفاقات افتادهاست؟ در همین اثنا عدّهای تالش کردند که قدرت مقاومت را در برابر
استکبار از بین ببرند .برای مثال :فشار اقتصادی و روانی به مردم وارد شدهاست،
نمیشود هر روز یک سازی زد .به مردم بگویید تمام شد ،تحریم برداشته شد .تحریم
برداشته شود ،دالر میآید پایین ...،مردم خسته میشوند .با تبلیغات صورت گرفته،
تغییر فاز مجدد برای مردم خیلی قابل هضم نیست .برای مقاومت کردن دیگر برگ
برندهای ندارید .دوباره با چه ابزاری میخواهید کُری بخوانید؟ با سوخت  ۱0درصد؟
سوخت  ۱0درصد تمام شد .زیرا تمام سختی کار تا  ۱0درصد است .وقتی چرخهی
سوخت درون آن میگذاری تا  ۱/۳برابر غنی میکند ،اگر  ۱0درصد را درون آن
بگذاری چه مقدار به دست خواهیآورد؟ ایران بهصورت قانونی بعضی جاها خیز
برداشت ...برای مثال :زیردریاییها  ۶0درصد غنیسازی میخواهند .زیر دریایی اتمی،
شما داشته باشید ،ما هم میخواهیم داشتهباشیم .این ابهام که ایران قدرت رسیدن
به غنی سازی  ۳0درصد را دارد ،برای اسرائیل بسیار هول آور بود .اما در حال حاضر
خیالش آسودهاست ،زیرا ایران از این دست آورد فاصله گرفتهاست .اگر دوباره تصمیم
بگیرد که شروع کند ،ابتدا باید  ۸/۶درست کند ۸/۶ ،را به  ۶تبدیل کند ۶ ،را به ۱0
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و به اینصورت دوباره خود را باال بکشد .سانتریفیوژها را هم که باز کردهایم ،بستن
اینها حدود دوسال زمان میبرد و به این سادگیها نیست .از این طرف هم برای
اینکه ،مذاکرات را توجیه کنید دائم تاکید کردهاید که سانتریفیوژهای  P1و P2
کارایی ندارد P .یعنی پاکستان .1ایران برای اولین بار نقشه را از پاکستان گرفت،
اینجا ساخت ،بومیاش کرد و  Pرا تبدیل به  IRکرد؛ IR1و  IR2که سو۱ی آن
 1/1است .میزان کار ،تولید و خروجی یک سانتریفوژ در مدت یک سال را "سو"
میگویند .یعنی  IR1یک کیلو و صد گرم تولید میکند.
شما این رقمها را که به تن گفته میشد ،با همینها درست کردید .نوزده تا بیست
هزار سانتریفوژ هم داشتید.
خب حاال تولید کنیم .حوزههایی که قبالً میتوانستید خودکفا باشید ،حاال نمیتوانید.
رییس سازمان انرژی اتمی میگوید ما تا  ۳-۳سال آینده هم نمیتوانیم  IR8را تولید
کنیم .در حوزههایی که قبالً میتوانستید مقاومت کنید ،حاال نمیتوانید ،چرا؟ قبالً با
غذا تحریمتان کردند و شما ایستاده بودید ،حاال دیگر نمیتوانید .زیرا دیگر خودکفا
نیستید .یک عدّهای
دقیقهی  73تا  -75در داخل دقیقاً داشتند به خودکفایی کشاورزی ضربه میزدند.
میگفتند :ایران گندم نمیخواهد ،اگر فردا تحریم کنند چه؟ کسانی که داروی سرطان
را تحریم کردهاند ،گندم را هم تحریم خواهند کرد .در آن وقت ،چه کار خواهی کرد؟
1کشوری در جنوب غربی آسیا است و پایتخت آن اسالمآباد نام دارد.
۱سو یک واحد اندازهگیری است جهت سنجش مقدار کار الزم برای جداسازی ،ایزوتوپ سبک عنصر اورانیوم ۱۸۶ Uاز
ایزوتوپ سنگینتر آن ۱۸۳ Uدر اورانیوم طبیعی جهت ایجاد محصول نهایی که از ایزوتوپ سبکتر غنیتر است.
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مردمت از گشنگی باید چه کار کنند؟ داستانت میشود داستان سوریه .آشوبهای
اجتماعی به وجود میآید .در اِمریکاش سیل آمد مردم گرسنه شدند ،ندیدید چه
طوری داخل فروشگاهها را غارت میکردند؟ ندیدید؟ بعضیها با امنیت ملی تعارف
میکنند .این خودکفاییها ،میتواند در حوزه غذا باشد ،در حوزه دارو باشد .برای مثال
عزیزی آمده بود سخنرانی میکرد ،فشار میآوردکه ما واکسنهایی را که قبالً خودمان
تولید میکردیم ،بگذارید وارد شود .زیرا مَقرون به صرف نیست .واکسن جزء سالحهای
استراتژیک است .واکسن خیلی مهم است .دکتری بود ،گریه میکرد و میگفت :به ما
میگویند تولید نکنید .ایران جزء کشورهاییست که در تولید واکسن خیلی خوب
عمل کردهاست .چه بسا تو باید تو کاری کنی که بتوانی به سوریه و لبنان و کشورهای
دیگر تو دارو ارسال کنی .در حوزهی دارو سرمایهگذاری کن نگو مقرون به صرفه
نیست .این هزینهایست که بابت امنیتت میدهی ،اگر اینطور باشد کل حقوق
نظامیان را قطع کن و بگو مقرون به صرفه نیست .زیرا اآلن که جنگ نیست .امروز
یک سری هزینه میکنی برای روزی که بخواهد جنگ شود .این موشکهایی هم که
درست میکنی ،زیر زمین ،شهر یا کشور درست کردی ،اینها هزینههای سنگینی
دارد .باید هم برای توان نظامیخود هزینه کنی زیرا در غیر این صورت دشمنان این
کشور را شخم میزنند و خاک کشورت را به توبره میکشند .برای مثال :اگر توان
موشکی تضعیف شود ،یعنی یک سری بودجهها قطع شود ،جلوی بعضی از پروژهها
گرفته شود و این باعث شود که خیلی از این افراد که شرکتی کار میکردند ،بیکار
شوند و به خارج از کشور مهاجرت کنند و یا تغییر فاز به وجود بیاید ،پروژههای
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اساسی تغییر ماهیت بدهند به پروژههای سطحی .مثال تا دیروز روی بالکهای موشک
کار میکردی ،حاال برو پنکه بساز .اگر بخوای دوباره موشک بسازی دیگر نمیتوانی،
باید دوباره همه چیز را جمعآوری کنی ،این کار شش ماه یک سال زمان میخواهد.
صحبت جنگیست که ،ثانیه ثانیهاش موشک باران میشوی .یک سال! شش ماه! ...
سیاسی بازی آقایان سیاسیون و هر روز ساز مختلف زدن به دلسرد شدن جدی
دانشمندان ما ،علیالخصوص در عرصه هستهای که با زحمت شبانه روزی و توسل،
کاری که ده ساله باید انجام میشد را طی دو سال انجام دادند ،میانجامد.
برجام به فرجام میرسد و این حسنها را دارد:
[به صفحه  10۱مراجعه کنید]

 .2ما در برجام نتیجه گرفتیم تحریمها باز شده ،پول آمده ،روابط تجاری با کشورهای
دنیا برقرار شد ،با دنیا تعامل داریم چه اتّفاقی میافتد؟ دست نظام برای خریدها باز
میشود .علیالخصوص دردورهی تحریم فهمیدهاست که چه چیزی ضرورت دارد و
باید چه چیزی بخرد .این حرفایی که االن به شما میگویم ،مخالفان برجام در کنگره
آمریکا میگفتند .میگفتند :دست ایران باز میشود ،بدبخت میشویم.
دقیقهی  75تا  -53آنچه که برای آنها بد باشد ،برای ما خوب است .من از آنها
نگرفتم ،عرض کردم بخشی از این مطلب را آنها هم میگفتند.
 .1آمادگی برای دور بعدی تحریمها به وجود میآید .یعنی اگه فرضاً باز  ۸یا  ۱سال
بعد اینها خواستند بد عهدی کنند ،که ذات اینها همین است ،خواستند دوباره
تحریم کنند ،انبارها را برای  ۱0سال پر کردی.
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 .0خرید تکنولوژی پیشرفته در زمینههای مختلف فراهم میشود .با توجه به این
اتفاقات ،دفاع از مقاومت هم بیشتر خواهد شد .نظام ،قدرت اقتصادی خواهد گرفت و
در نتیجه رفاه اجتماعی حاصل خواهد شد .با این اتفاق رضایتمندی مردم نیز باال
خواهد رفت .اینها بسیارخوب و بینظیر است .اآلن دولت مردان ما میگویند باید این
اتفاق بیوفتد .خیلی خوبه ،من دست شما را میبوسم .قبل از اینکه این دولت سرکار
بیاید ،ما در مرکز مطالعات اسرائیل ،یک روز آقای رویوران 1را دعوت کردیم ،آن موقع
من آنجا مسئول بودم .در جلسهای که با آقای رویوران داشتیم گفتیم بهترین وقت
امتیاز گرفتن از آمریکا همین حاالست .زیرا به شدّت در خاورمیانه زمین خورده است،
برنامه سوریه جواب ندادهاست ،درست به خاطر دارم گفتیم بهترین زمان برای فشار
آوردن به آمریکاست .بریم از امریکا امتیاز بگیریم ،بعد بگیم باشه ،مثال دربارهی
سالحهای شیمیایی بشار اسد ۱با هم صحبت کنیم .مانند صحبتهایی که یک جاهایی
دربارهی عراق باهم داشتیم ،یعنی آنطور که وجهه بینالمللی ما نشکند .دو تا
دشمنیم مینشینیم با هم صحبت میکنیم .همانطور که امام حسین با عمر
سعد ۸صحبت کرد .امام حسین با عمر سعد دست نداد ،امام حسین رسید،
1حسین رویوران ،کارشناس مسائل خاورمیانه
۱رئیسجمهور فعلی کشور سوریه و سومین فرزند حافظ اسد است .او در رشته چشم پزشکی در دمشق و لندن تحصیل
کردهاست.
۸از تابعین حضرت محمد پیامبر اسالم است که در کوفه میزیست از طرف ابنزیاد مأموریت یافت که امام حسین
 و همراهانش را به شهادت برساند.
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اولین جملهای که به عمر سعد گفتندَ :ویلَک ،1وای بر تو بود .آن مروان ۱را گرفت و
بیخ دیوار چسباند .حضرت فرمود مادر به خطا ،فرزند مادر به خطا! اینطور بود .اگر
تاریخ میخواهید ،این است .کسانی که ماجرا را نقل میکنند از کجا میآورند ،من
عیَابنَالَدعی
ََّ
نمیدانمََّ .
الَد

3

وقتی مروانابنحکم را آوردند ،پیامبربرایش اسم بگذارد ،حضرت نگاهش کرد و
فرمود :الوزغ َابن َالوزغ 4قورباغه بچهی قورباغه .امیرالمؤمنین به اشعثابنغیث
فرمود :ساکت شو ،بافنده فرزند بافنده ،انافِقَاِبن َکافَر .6بله اهلبیت با زُهیر چطور

۶

صحبت میکردند؟ برای چه؟ برای اینکه آگاه بودند که اینان کیستند .حضرت آقا،
رسولاهلل آگاه بودند که مروان شایسته آن نیست که حضرت برای او اسمگذاری کنند.
امیرالمؤمنین در مورد مروان فرموده :او به حکومت میرسد ،بسان زبان کشیدن

1فتوحابناعثم ،ج  ،۶ص  1۱۱-1۱۱و بحاراالنوار ،ج  ،۱۱ص ۸۳۳-۸۳۳
۱مَروان بن حکمبنابیالعاص ملقب به ابوالقاسم و بعداً به ابوعبدالملک ،اولین خلیفه شاخه مروانیان از امویان بود که
دوران حکومت چند ماهه در سال  ۱۱-۶هجری ۱۳۱-۶/میالدی داشت.
۸لهوف ،ص .۳۳نیز ر.ک :بحاراالنوار ،ج ،۱۶ص۳۸؛ احتجاج ،ج ،۱ص۸00
۱المستدرک على الصحیحین ،ج  ،۱ص ( ۱۳۳ج  ،۱ص  ،۶۱۱ح  .)۳۱۳۳دمیرى در حیاة الحیوان ،ج  ،۱ص ( ۸۳۳ج
 ،۱ص )۱۱۱؛ وابنحجر در الصواعق ،ص ( 10۳ص )1۳1؛ و حلبى در السیرة ،ج  ،1ص (۸۸۳ج  ،1ص )۸1۳
۶از تیره حارثبن معاویه و بزرگ قبیله کنده در حضرموت بود .وی ملقب به اشعث است که به معنای ژولیده مو میباشد.
۱نهج البالغه  -خطبه 1۳
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سگ برروی پوزهاش .1دیگه از این بدتر چی باید بگن؟ اخالق علوی و نبوی! دقت
نکنید یک امام حسین پاستوریزه هموژنیزه برایت تعریف میکنند که باورت
نشود ،با خودت بگویی البد یزید و این داستانها هم افسانه بوده.
بله برو به آمریکا بگو چی میگی؟ برو بشین سر مسائلی مثل سوریه بحث کن .خدا
شاهده آن موقع این مسائل را میگفتیم .زمانی که بنده عضو هیئت علمی مرکز
مطالعات آمریکا بودم ،همان سال آقای دکتر حاج ناصری ۱معاون مرکز بودند ،آقای
دکتر ایزدی ۸عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ... ،جلسهای برگزار شد بحث در آنجا
صورت گرفت که ،مذاکره با آمریکا ،آری یا نه؟ چرا و برای چه؟ بله میشود .میتوان
از آمریکا امتیاز گرفت .میشود یک گاو خشمگین را دوشید .منتها تا زمانیکه که گاو
ماده است ،گاو نر را نمیشود دوشید.
دقیقهی  53تا  -55حاال بعضیها به جان این گاو نر افتادند و میخواهند بدوشند.
به آنها میگویم :مسیر ،مسیر اشتباهیست .اگر مذاکرات با توجه به همان الزامات
 ۳گانه انجام شود و مدیریتِ کالن نظام روی مذاکرات باشد ،مذاکرات برای کلّ مردم
کشورمان و دنیا قابل اثبات است ،به مردم دنیا اثبات میشود ایران را نمیشود محدود
کرد .دور ایران را بستید ،کم آوردید بعد گفتید بیا باهم صحبت کنیم .یکی از اثرات
1نهج البالغه  -خطبه ۳۸
۱یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران

۸عضو هیئت علمیدانشکده مطالعات جهان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
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صلح حُدَیبیه 1که یکی از صحابه نمیفهمید؛ پیامبر میفرمود :این کار را باید انجام
داد .ماجرا از این قرار بود :اینها چند وقت قبل آمده بودند و  10هزار نفر با خود
آورده بودند ،پیامبردر شهر خودش محاصره شده بود و نمیتوانست بیرون برود.
کار به جایی رسید که دور شهر خود را خندق ۱کند .خود پیامبر هم در کندن
خندقها به یارانشان کمک کردند .یعنی وقتی در حوزهی تحریمی ،همه باید با هم
تالش کنند.
و این پیامی داشت برای کل قبایل اطراف؛ اینها نتوانستند کاری کنند که پیامبر
کم بیاورند .از پیامبر خواستند که بیا تا با هم صحبت کنیم .سخن اینجاست ،این
اتّفاق افتاده ،االن تو باید جنگ رسانهای درست کنی .به تمام مردم بگویی که در آخر
قدرتهای دنیا آمدند تا با ما صحبت کنند .باألخره گفتند ایران هم برای حل بحران
سوریه بیاید تا صحبت کنیم .تو باید قدرت خود را فریاد بزنی نه اینکه با دشمنت
قدم زده ،صحبت کنی و لبخند بزنی .زیرا چنین رفتاری اثر عکس میگذارد .مردم
دنیا تصور خواهند کرد تو کم آوردهای و از روی ناچاری تن به مذاکره دادهای .ببینید
از یک اتّفاق یکسان ،چه طور میشود دو برداشت متفاوت داشت؟ ما که حرفی نداریم
زیرا رهبر مملکت به شما اجازه دادند ،مردم هم به شما اجازه دادند که بروید وصحبت
کنید .منتها تو که برای صحبت میروی ،خندههایت برای چیست؟ کمی اَخم داشته
باش ،کمی خودت را بگیر .آنها شروع میکنن به گفتن حرفهایی از قبیل :ایرانیها
دروغ میگویند ،ما در مذاکرات همچین امتیازی به آنها ندادیم .بعد مسئول ما
1صلح حدیبیه پیمانی است که پیامبر اسالم و پیروان او از مدینه با بتپرستان قریش بستند.
۱سوّمین رویارویی مسلمانان و بتپرستان مکه و از نبردهای مهم تاریخ اسالم است.
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میگوید :این برای مصرف داخل است .خوب تو هم برای خوشحالی مردمت حرفی
بزن .چرا غرور ملّی مردم را لِه میکنید؟ ماجرای سفیر ایران در سازمان ملل که
گفتند :یک مطلبی علیه ماجرای گروگانگیری نوشته بوده و به همین علت ایشان را
به سازمان ملل راه نمیدادند .مسئله اینجاست سازمان ملل اصالً برای آمریکا نیست،
آمریکا تعهد کرده کشورها بتوانند نمایندههای خود را بفرستند .تو نباید کوتاه
میآمدی .همین باعث میشود کشوری همچون عربستان هم برای تو قد علم کرده و
کُری بخواند .من میدانم شما وطن خود را دوست دارید ،ما هم وطنمان را دوست
داریم ،کشورمان را دوست داریم ،اسالممان را دوست داریم .پس قاطعانه بروید سر
میز مذاکره بنشینید .اگر خاطرتان باشد در طول همین مذاکرات پَسا برجامیکه گروه
مذاکرهکننده میآمدند و توضیح میدادند ،رئیس کمیسیون امنیّت ملی مجلس
گفتند :یکجا جان کِری خودکار را روی میز پرت کرده است ،آقای عراقچی 1هم
خودکار را سمت جان کری پرت کردهاند .چرا این موضوع را میگفت؟ برای اینکه
میخواست به منِ مخاطب ایرانی بفهماند اینها در آنجا دست بسته نیستند .محکم
ایستادهاند .از این موارد بیشتر بگوئید .نه اینکه در سریال آمریکایی ،نماینده ایران با
ویلچِر آمده تا نشان دهد تحریمها فلج کننده بودهاست .بعد تو هم دقیقاً با ویلچِر به
مذاکرات بروی .باید فهم رسانهای در وزارت امور خارجه ما وجود داشته باشد.

1دیپلمات ایرانی ،معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه ،از اعضای تیم مذاکره کننده ایران با گروه 1+۶
در موضوع هستهای ،سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه ،معاون پیشین وزارت امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه
و سفیر ایران در ژاپن از اسفند  1۸۳۱تا مهر  1۸۳0است.
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دقیقهی  55تا  -63باید فهم عملیات روانی داشتهباشد .امروز دنیا ،دنیای رسانه
است .تک تک رئیس جمهورهاشان استاد دارند ،به چه صورت پشت میز بایستی،
چطور خودکارت را دربیاوری ،از کدام جیب دربیاوری ،چه طور روی میز بگذاری ،چه
طور صحبتت را شروع کنی ،اول چَپ را نگاه کنی یا راست نگاه کنی که بگویند این
فردی قاطع است .اینها امام 1را در سخنرانیها و فیلمها بررسی میکردند میگفتند
ایشان از هیچ مسئلهای نمیترسند ،این واقعیه واقعیه! شما آن قسمتی که امام
میگوید :آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند .حسّ امام را درک میکنید؟ این حس را
کامال به شما منتقل میکند.
فرجام به نتیجه میرسد و این خطرها را دارد:
[به صفحات  10۳تا  11۱مراجعه کنید]

 :1اقتصادی :۱ ،فرهنگی اجتماعی :۸ ،نظامی :۱ ،سیاسی :۶ ،امنیتی :۱ ،علمی .این
دستهبندی ماست .ابتدای تمام اینها یک واژهی نفوذ بگذارید ،نفوذِ اقتصادی ،نفوذِ
سیاسی ،نفوذِ فرهنگی و....
نفوذ اقتصادی[ :به صفحه  10۳مراجعه کنید]

 :1شناسایی و ترور شخص یا کسانی که تحریمها را دور میزدند .یعنی در اثر
نفوذ به شبکهی اقتصادی ما ،میفهمند چه کسانی در این سیستم مؤثر هستند .چرا

1اولین رهبر و اولین ولی فقیه نظام جمهوری اسالمی ایران بود .او از مراجع تقلید شیعه بود که انقالب  1۸۶۳ایران را
رهبری کرد و در پی به نتیجه رسیدن آن ،پس از اعالم نتیجه انتخابات تعیین نظام انقالب ،نظام جمهوری اسالمی
ایران را بنیان گذارد و تا پایان عمرش رهبر ایران ماند.
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احمدی روشن 1را ترور کردند؟ زیرا ایشان معاونت بازرگانی بوده ،ایشان تحریمهای
هستهای را دور میزده ،بسیار درکارشان استاد بودند ،یک جوان سی و دو ،سه ساله
بودند .روز قبل از ترورشان در رستوران مهتاب قم ،با یک نفر جلسه داشتند و خرید
انجام دادند .خریدهایی انجام دادند که تا چند سال انرژی اتمیهنوز بی نیاز است.
از کجا میفهمند که احمدی روشن کیست؟ جز با کار جاسوسی؟ حاال از این به بعد
رفت و آمد اینها قرار است بیشتر هم بشود .پس این خطر طبعاً بیشتر میشود.
نکتهی دیگری برایتان بگویم؛
دقیقهی  63تا  -65االن بعضی از تاجرها میگویند بابک زنجانی ۱اشتباه کرد برای
اینها تحریم دور زد ،دیدی با او چه کار کردند! دولت قبلی با او خوب بود ،این دولت
چپ افتاد .یعنی تو رفتی یک فاسد اقتصادی گرفتی ،البته که هنوز جرمش اثبات
نشده ،من واقعا جرأت نمیکنم بگم الزاماً فساد انجام داده ،روز دادگاه مشخص

1معاون بازرگانی سایت هستهای نطنز بود که پس از خروج از منزل توسط یک موتورسیکلت سوار با چسباندن یک
بمب مغناطیسی در خیابان گل نبی تهران (میدان کتابی) ترور شد او دانشآموخته مقطع کارشناسی رشته مهندسی
شیمی از دانشگاه صنعتی شریف بود .رضا قشقایی فرد دیگری که همراه وی بود نیز در بیمارستان رسالت بر اثر شدت
جراحت به شهادت رسید.
 ۱تاجر ایرانی است که تا پیش از دولت احمدی نژاد فعالیت های اقتصادی محدودی داشت اما در دوران دولت وی به
یکی از بزرگترین سرمایه داران تاریخ ایران بدل شد وی همچنین یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت خواری در
تاریخ ایران است که نام او در جریان فعالیتهای کالن مالی مرتبط با دور زدن تحریمهای بینالمللی و فساد اقتصادی
در دوران دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد.
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میشود ،فرقی هم نمیکند رحیمی 1معاون اول باشه یا فرزندهاشمی ،۱هرکسی فساد
انجام داده حتی اگر زیر عمامهی رهبر این مملکت باشد ،بیرون بیاوریدش .خواستهی
مردم هم همین است .این مردم برای عدالت خون دادهاند .مذهب تشیع عدالت را در
اصول آورده ،در طول تاریخ عدالتخواهی خاص شیعه است .بروید بیرون بیاورید
اینها را اما ببینید چطور که بر این بازی هم سوار باشید .میگویند در دولت قبلی
این آقا برایشان نفت میفروخته ،پول نفت را گذاشته در یک حساب بانکی بیرون و
االن به خاطر تحریم نمیتواند بیاورد داخل .این برای تاجر چه چیزی را ثابت میکند؟
که در این مملکت یک دولت که عوض بشود معلوم نیست چطور بشود .کال با این
کارهاشون کار نداشته باشید .و دقیقا تحریمها را برای تو چه کسی باید دور بزند؟
شبکهی خصوصی ،چون دولتیها که شناخته شدهاند ،شبکهی خصوصی است که
میتواند در نقاط مختلف ۱0تا شرکت تاسیس کند و تحریمها را دور بزند .دیگر کسی
اینها را نخواهد داشت ،یعنی در نظام ثابت با تغییر دولت ،اقتصاد ثابت ندارد.
 :۱شکلگیری فعالیت کمپانیها و شرکتهای چند ملیتی در ایران :این خیلی
خطرناک است .چرا؟ زیرا شرکتهای چند ملیّتی بسیار قدرتمند هستند ،چرا؟ چون

1در دولت دهم محمود احمدینژاد ،معاون اول رئیس جمهور ایران بود که در حال حاضر به جرم ارتشا و تحصیل مال
از طریق نامشروع در زندان به سر میبرد .از دیگر سمتهای وی دادستانی در کردستان ،استانداری کردستان ،نمایندگی
سنندج در مجلس هفتم و ریاست دیوان محاسبات در آن مجلس بوده است.
۱اکبرهاشمی بهرمانی مشهور به علی اکبرهاشمی رفسنجانی روحانی سیاستمدار ایرانی ،رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام جمهوری اسالمی ایران ،نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و رئیس هیأت مؤسس و هیأت
امنای دانشگاه آزاد اسالمیاست.
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طرح در آمریکا کشیده میشود ،در چین 1قطعاتش ساخته میشود ،در اندونزی

۱

سرهم میشود .چه کسی میتواند با اینها رقابت کند؟ اینها حکومت عوض میکنند.
در شیلی شرکتهای چند ملیتی کودتا درست کردند .آلنده ۸را کنار زدند پینوشه

۱

را جایگزین کردند .احتمال اینکه شرکتهای چند ملیّتی سراغ ایران بیایند ،هست.
شما میبینید سازمان تجارت جهانی آمده اعالم کرده :اگر ایران بخواهد بعد از
تحریمها ،میتواند عضو شود .میدانید عضویت در این سازمان به چه معناست؟ یعنی
باید گمرکت را برداری ،جنس فالن کشور بدون گمرک میآید وسط بازارت ،با
نمایندگی خودش به فروش میرسد .آیا تولید کنندهی تو میتواند با اینها رقابت
کند؟ ممکن نیست .ببینید همین االن چین با اقتصاد این مملکت چه کار کرده است.
من اعتقاد دارم ،جمهوری اسالمی ایران جنسی را میتواند ارزانتر از چین تولید کند،
چرا؟ زیرا چین کارگر ارزان دارد ،ما هم داریم .ما انرژی ارزان داریم ،چین ندارد .در
کل دنیا هیچ کس نمیتواند جنسی را ارزانتر از ایران تولید کند .سه :ایران وسط
1پرجمعیتترین کشور دنیا ،این کشور که در شرق قاره آسیا واقع شده توسط حزب کمونیست چین در قالب نظام
تکحزبی اداره میشود.
۱اَندونِزی یا بهطور رسمیجمهوری اندونزی کشوری است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد .اندونزی
یک مجمعالجزایر متشکل از  1۳٬۶0۳جزیره و  ۸۸استان است.

۸سالوادور آلنده سیاستمدار مارکسیست و از بنیانگذاران حزب سوسیالیست شیلی بود .از نظامیان شیلی بود که در
کودتای  1۳۳۸شیلی دولت سوسیالیست سالوادور آلنده را سرنگون کرد و به مدت  1۳سال ریاست جمهوری شیلی را
تا سال  1۳۳0به عهده داشت.
۱ژنرال آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته
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دنیاست ،چین هزینه انتقال دارد .باید بیایی و اقتصاد خود را بر مبنای اقتصاد مقاومتی
بسازی.
دقیقهی  65تا  -43بعد شما بخشی از چرخهی اقتصادی آنها میشوی ،یعنی چه؟
یعنی شما درپازل اینها یک تکه از آنها هستی .بیلدربِرگ 1در اوایل دولت اسبق
یک جلسه میگذارد .میگوید :باید ایران از قطب نسّاجی به قطب پتروشیمی تبدیل
شود .آیا این اتفاق افتاد؟ تمام نسّاجیها ،پنبه کاریها ،چرمکاریهای تبریزو امثالهم
تعطیل شد .به جای آن پارس جنوبی افتتاح شد .چرا؟ برای اینکه قطر و ایران بر سر
برداشت گاز با هم مسابقه دهند ،در مسابقه ،بر نداری ضرر کردی ،پس باید برداری،
برداری هم به نوبهی خود ضرر کردی .یعنی تو و قطر دارید گاز میفروشید برای چه
کسی؟ برای آمریکا .این یک طراحی بینالمللی میشود .شما بخشی از اقتصاد اینها
میشوید .صنایع آالینده مانند کارخانههای سیمان ،ذوب آهن ،گندله سازی ،۱در
کشورهای خاورمیانه ۸بیاید .یعنی سیمانش در ایران تولید شود ،اینکه چه بالیی سر

1گروه بیلدربرگ نام کنفرانسی غیررسمی است که هر سال ه به صورت کامالً خصوصی و محرمانه در نقطهای از جهان
برگزار میشود .اعضای گروه بیلدربرگ تماماً انتصابی هستند و تعداد ایشان به حدود  1۸0نفر میرسد .تمامی اعضا از
قدرتمندترین و با نفوذترین افراد در زمینههای سیاست ،اقتصاد و رسانه هستند.

۱گُندله یعنی گلولههای تولید شده از نرمه سنگ آهن و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس پخته شده و سخت
میشود؛ و برای احیا به روش سنتی تولید آهن در کوره بلند و یا روشهای متعدد احیای مستقیم به کار میرود.
۸خاورمیانه منطقهای است که سرزمینهای میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل میشود .خاورمیانه بخشی
از آفریقا-اوراسیا یا به طور خاص آسیا شمرده میشود و در برخی موارد جزیی از آفریقای شمالی را در برمیگیرد.
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مردمت میآید ،مهم نیست .داستان اصفهان 1و بیماری ام اس فوالدشهر ...۱تو جزئی
از این پازل کوچک میشوی .شما رفتهای چند میلیارد دالر سرمایهی پتروشیمی
کردهای ،کنار دریا ،در صورت بروز جنگ با یک موشک تخریب میشود .بعد این
پتروشیمیها مانند زنجیره به هم متصل هستند محصول یکی ،مادهی اولیهی دیگری
است .یکی از این پتروشیمیها  ۳۱/۶درصد سهام آخرین کارخانهی زنجیرهاش را به
کشور ترکیه دادهاست ،و  ۸/۶درصد را به کارمندان محلی .چرا؟ چون ترکیه اینجا
سهام داشته باشد و چون عضوی از ناتو ۸است مایل به حمله به اینجا نباشد .اسم
این را چی میگذارید؟ اینها را باید مطالبه کرد.
نکتهی دیگر این است که ،فرق رشد و عدالت را اینجا تفکیک میکنند .در خیلی از
این کشورها رشد باال میرود اما عدالت پایین میآید .یعنی چه؟ یعنی منابع طبیعی
سرشار این کشورها با قیمتی ارزان به غارت میرود و جوانانشان کارگران بی جیره و
مواجب آنها میشوند ۳0 .درصد سود ،به جیب سرمایهدار اصلی میرود ،یعنی اینها
کِلونیهای اقتصادی هستند که اول  ۳0درصد خودشان میخورند ۳-۳ ،درصد
اطرافیانشان میخورند ۱-1 ،درصد هم به کشورهای بدبخت و بیچاره میدهند .بعد
1شهری باستانی در مرکز ایران است .این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است .اصفهان،
سومین شهر پهناور ایران پس از تهران ،مشهد و سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد است.
۱شهری است در شهرستان لنجان استان اصفهان ایران .این شهر در  ۱۳کیلومتری جنوب غربی اصفهان در محور
ارتباطی اصفهان شهرکرد واقع شدهاست.
۸سازمان پیمان آتالنتیک شمالی یا ناتو با هدف دفاع جمعی در واشینگتن دی.سی .پایهگذاری شد و هماکنون ۱۳
عضو دارد.
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شما میبینید میگویند رشد اقتصادی برزیل ،خیلی خوب است ،پس این گداهای
ریودوژانیر و 1چه میشوند؟ میگویند رشد اقتصادی هن د ۱عالیست ،پس این
بدبختها که کنار خیابان به دنیا میآیند و میمیرند چه میشوند؟ کنار خیابان به
دنیا میآید ،بزرگ میشود و همانجا میمیرد .بله آمار باالست ،برای مثال آمار
سنگاپور ۸خیلی باالست ،چون در جریان الکتریکی برق قرار گرفت ،اما المپ نیست.
المپ جای دیگری روشن است ،برقاش از این میگذرد
دقیقهی  43تا  -45نورش را جای دیگری میدهد ،حرارتش را به این بدبخت
میدهد .بعد در همین کشورها چه کسانی ثروتمند میشوند؟ آن  ۸-۱درصدی که
نمایندهی تفکر غربی در این مملکت هستند .یعنی اینها چاق میشوند و پول فقط
به اینها میرسد بعد تو باید از صبح تا شب بدوی ،کار کنی و کار کنی و کار کنی .و
چون سبک زندگیات تغییر کرده ،هزینههای جدید برایت بهوجود میآید .ظاهر
شهرها زیبا میشود ،حمل و نقلهای زیبا  ...اما شما اندونزی را ببینید ،تمام این
مملکت ،برای شرکت نایک کار میکنند .دختر بچههای 1۸ ،1۱ساله ،ماهی ۸0-۱۶
1ریو دو ژانیرو (به پرتغالی ،Rio de Janeiro :به معنای رودخانه ژانویه) که به اختصار ریو نام برده میشود ،مرکز
ایالت ریو دو ژانیرو ،دومین شهر بزرگ برزیل و سومین منطقه شهری بزرگ آمریکای جنوبی است که با جمعیت ۱٫۸
میلیون نفری ۱امین شهر بزرگ آمریکا و ۱۱امین شهر بزرگ جهان نیز به حساب میآید.
۱کشوری در جنوب آسیا است که پایتخت آن دهلی نو است .هند از شمال غربی با پاکستان؛ از شمال با چین ،بوتان،
نپال و تبت؛ و از شمال شرقی با برمه و بنگالدش همسایهاست.

۸جمهوری سَنگاپور کشوری در جنوب شرقی آسیا بوده که پایتخت آن شهر سنگاپور است .سنگاپور در جنوب شبه
جزیره ماالیا واقع شده و کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیا است.
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دالر حقوق میگیرد باورتان میشود؟ دالر آنجا خیلی ارزان است ،یعنی یک حقوق
بسیار ناچیز .در مورد چین هم همینطور ،نایک به اندونزی رفته و در آنجا کارخانه
زده! اصل پولها به جیب صاحبان نایک میرود .اصالً برای آنها نمیصرفد در آمریکا
تولید کنند زیرا کارگر آمریکایی دو سه هزار دالر حقوق میخواهد .او چقدر حقوق
میخواهد؟  ۸0دالر! نه  ۸00دالر ،ده برابر به سودش نیست؟ این شرکتهای چند
ملیّتی را از باال ببینید .هند ،برزیل ،پرو،هائیتی ،بنگالدش ،پاکستان ،سومالی ،نیجریه،
تونس ،آرژانتین ،مکزیک ،ترکیه ،یونان ،اینها همه کنار آمریکا هستند و رشدشان
هم باالست .برای مثال :االن ترکیه ،شانزدهمین اقتصاد دنیاست .ظاهراً ترکیه را
کشوری تمیز میبینی ،در شهرهایش مناطق قشنگی میبینی ،حاال اگر با بدنه میانی
مردمش صحبت کنی خواهی دید ،در آن کشور فقط یکسری اِلیتها و یکسری
کلونیهای اقتصادی که طرفدار غرب هستند تقویت میشوند ،اینها چون قدرت
اقتصادی پیدا میکنند ،بعد قدرت رسانههای خصوصی را بر عهده میگیرند و بعد به
تبع قدرت رسانه ،سیاست را زیر سیطره خودشان میآورند .یعنی اینها هستند که
پول میدهند ،خرج انتخابات فالن نماینده را میدهند ،این نماینده میرود و آدم
آنها در مجلس میشود .چرا ده سال ،فشار رو صداسیما باالست؟ چرا شبکه خصوصی
خانگی راه افتاده است؟ اینها همهاش برای تضعیف صدا سیماست .بهترین
سریالهای طنزی که ،مردم را میآورد در خانه مینشاند ،خیابانها خلوت میشد .به
خاطر یک سری دعواهای بچهگانه از صداوسیما خارج شد .باعث شدهاند تلویزیونهای
اینترنتی روز به روز افزایش پیدا کنند .در آیندهای نه چندان دور برنامهشان این است
که ،شبکههای خصوصیِ پولی در ایران راه بیفتد .این شبکه خصوصی پولی باید کاری
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کند که تلویزیون برای آن انجام نمیدهد .بعد این را میآورد سریع از مظاهر حقوق
بشر میکند که ،نتوانی سمتش بروی .خیلی استادانه چیده میشود .البته اگر ما
توجیه باشیم هیچ غلطی نمیتوانند بکنند .اگر دم از حقوق بشر زدند ،مسئله حقوق
بشر عربستان ،بحرین ،قطر و امارات را پیش بکشید .تو نگران زندانیها در داخل ایران
هستی؟ خب خودت زندانیان را آزاد کن .مسئله زندان گوانتانامو 1را پیش بکشید.
دقیقهی  45تا  -13آمریکا بیشترین ،یا یکی از بیشترین کشورهایی است که به
نسبت جمعیتش بیشترین زندانی را دارد ،2برو خودتو درست کن.
 :۸با تغییرِ الگوی زندگی ،رفاه مشروط به وجود میآید .رفاه مشروط چیست؟
یعنی یکسری رفاهی بهوجود میآید ،امّا این به تبَع الگوی زندگی است ،یعنی چی؟
زن سر کار میرود ،غذا درست نمیکند ،چون نمیتواند غذا درست کند ،میل به فست
فودها بیشتر میشود ،فست فودها رونق میگیرند ،این داستان جریان خاص خودش
را دارد .این جریان خاص چیست؟ آمارطالقها باال میرود ،چون طالقها باال میروند
خانههای تک هستهای ،یعنی زن برای خودش یک خانه دارد ،مرد برای خودش یک
خانه دارد .یا باال رفتن سن ازدواج ،پسر شهر دیگری زندگی میکند مجبور شدهاست
که یک خانه بگیرد .اینها هزینههایی را بهوجود میآورد .بعد آن فرد باید به شدت
1نام زندانی است در خلیج گوانتانامو در جنوب شرقی جزیره کوبا که در اختیار ارتش آمریکا قرار دارد.
2آمریکا دو میلیون و دویست هزار زندانی دارد و چهار میلیون و هشتصد هزار نفر نیز به قید وثیقه آزاد هستند .این
در حالیست که شمار زندانیان در چین یک میلیون و هفتصد هزار نفر و در روسیه ششصد و هفتاد هزار نفر است.
آمریکا به لحاظ سرانه نیز بیشترین زندانی را دارد .در آمریکا بر اساس سال  ،۱01۸از هر یکصد هزار نفر جمعیت این
کشور هفتصد و دو نفر زندانی بودهاند این در حالیست که درباره کوبا این رقم پانصد و ده نفر و در روسیه چهارصد و
شصت و هفت نفر بوده است.
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تالش کند که این هزینهها را جبران کند .اآلن در آمریکا زن و مرد صبح تا شب ،کار
میکنند ،برای اینکه آن رفاه را داشته باشند ،مالیات بدهند .اصالً شما بروید بپرسید،
من با کسانی که آنجا زندگی کردهاند صحبت کردم ،زن خانه دار در آمریکا به دیگران
فخر میفروشد .چرا؟ زیرا این به معنی آن است که همسرشان یا وضعیت مالی بسیار
خوبی دارد و نیازی نیست زن سرکار برود .دو :مرد ،همسرش را خیلی دوست دارد،
میگوید :در خانه بنشین و کار نکن! خدا اینها را لعنت کند ،میگویند :اسالم گفته
زن باید در خانه بنشیند ،آیا اسالم گفتهاست به پای زن زنجیر ببند؟ همین اآلن
خانومهایی که آمدهاند و در این همایش شرکت کردهاند .خانمیکالس ورزش میرود،
کالس هنری میرود ،همایش میرود ،درس میخواند .اینها از روی عمد از این الفاظ
استفاده میکنند.
 :7انعقاد قراردادهای متعدّد و متنوّع غربیها با افراد مد نظر غرب در ایران
و ایجاد یک اُلیگارشی 2و نفوذ عجیب برای آنهاست تا به نقطه رهایی
اقتصادی برسند .یعنی به یک نقطهای برسند که ،دیگر نمیتوانی به آنها دست
بزنی ،چرا؟ زیرا با امنیّت ملیت دخیل میشوند .نمونهاش را برای شما میگویم :فردی
بوده در همین مملکت خودمان که قوه قضاییه هم علیهاش حکم صادر کردهاست،
برای اجرای حکم رفتهاند ،گفتند :اگر اتفاقی برای این فرد بیافتد ،مردم میآیند تا
پولشان را برداشت کنند و آشوب میشود ،بگذارید به کارش ادامه بدهد .اینها به
1روهه ساالری یا اولیگارشی یا حکومت اندک ،کلمهای است که اشارههای تحقیرآمیزی دارد؛ معنی آن نه تنها حکومت
یک گروه کوچک ،بلکه حکومت گروه کوچکی است که در برابر توده مردم مسئول نیست ،فاسد است ،یا از جهات دیگر
مورد نفرت همگان است.
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قدری بزرگ میشوند که دیگر نمیتوانی به آنها دست بزنی .آن موقع است که باید
بایستی ،آلکاپون1هایی در مملکت خودت ببینی .مافیا2هایی شکل بگیرد که ،بهراحتی
رئیسجمهوری عوض کنند .یک پول درشت به رسانهها بدهند و یک نفر را نابود
کنند .خصوصی هستند ،خصوصی چه میخواهد؟ پول .رابرت مرداک ۸االن این کار
را نمیکند؟ رابرت مرداک به بِلِر ۱گفت :بابت مالیاتها اگر این کار را نکنی ،کاری
میکنم که حزبت رأی نیاورد ،تو رأی نیاوری .به قولی یک اذن جهاد به شبکههایش
داد تا پدر بِلِر را درآوردند .نظام سرمایهداری به این شکل است.
 :5ولنگاری اقتصادی پیمانکارها و فسادهای ناشی از این سیستم اقتصادی،
که طبیعت نظام سرمایه داریست .همین اآلن وضعیت پیمانکاریها در مملکت
ما مشخص نیست .اآلن شرکتهایی هستند که وجود خارجی ندارند ،داخل کیف

1آل کاپون ( )Alphonse Gabriel Caponeمتولد شهر نیویورک ( 1۳ژانویه  ۱۶ - 1۳۳۳ژانویه  )1۳۱۳از جمله
معروفترین خالفکارهای آمریکایی بود .او نمادی از زیرپا گذاشتن قانون و نظم در آمریکا بود و در سالهای  1۳۱0تا
 1۳۸0سردمدار جرایم سازمانیافته آمریکایی بود.
2مافیا (به ایتالیایی )Mafia :انجمن مخفی خالفکاران سیسیل بود .این گروه در اواسط قرن  1۳میالدی به دلیل
بیاعتمادی مردم به حکومت و سیستم قانونی و وابستگی مردم به افراد محلی قدرتمند در سیسیل بهوجود آمد و بعدها
در شرق ایاالت متحده آمریکا و استرالیا گسترش یافت .معروفترین نمونه مافیا پنج خانوادههای تبهکار در شهر
نیویورک میباشد .تمام فعالیتهای مافیا برای پول سازی است.
۸سرمایهدار آمریکایی-استرالیایی و سهامدار اصلی شرکت نیوز کورپوریشن است.
۱آنتونی چارلز لینتون بلر ،نخستوزیر پیشین پادشاهی متحده بریتانیای کبیر وایرلند شمالی ،رییس خزانهداری و وزیر
خدمات مدنی است .وی از ژوئیه  1۳۳۳پس از مرگ جان اسمیت در مه همان سال ،رهبر حزب کارگر بوده است.
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هستند ،یعنی فقط ثبت شدهاند .خود وزیر کشور آمدند گفتند :نمیدانم چند صدتا
شرکت با یک آدرس ،ثبت شده بوده است.
دقیقهی  13تا  -15بعد اینها در قراردادها ،مزایدهها ،مناقصهها شرکت میکنند،
برنده میشوند ،بعد اینها مجدد با پیمانکاران دیگر قرارداد میبندند .یعنی تنها کاری
که کردهاند ،از این گرفته و به دیگری دادهاند .ده درصد مال من .ده درصدِ از چقدر؟
صد میلیارد ،ده درصد صد میلیارد...
 :6تبدیل شدن اصالت سود و یوتولیتاریانیزم 1به اولویت مردم .یعنی وقتی
همه چیز پول بشود ،فقط برای چه چیزی زندگی میکنند؟ پول! هیچ چیز دیگری
ارزش نخواهد داشت .اآلن شما نگاه کنید ،یک عدّهای در این مملکت ثبت نام کردن
برای پیاده روی اربعین بروند .یک عدّه حرام لقمه دارند بلیطها را چارتر میکنند،
اینها میخواهند برای زیارت امام حسین بروند .باز این بلیطها را چارتر میکند،
که نزدیک اربعین بفروشد .بلیط  ۳۶0هزار تومان را ،یک میلیون و هفتصد هزار تومان
بفروشد .برای این فرد از امام حسین و خدا و پیغمبر و حرفی نزن .این فرد
یوتولیتاریانیست است .در اثر نفوذ اقتصادی ،این بستر فرهنگی جامعه میشود ،همهی
مردم اینطور میشوند .جوآلنهای سیاسی اتّحادیهها و اصناف با توجه به سیاستهای
غربی .یکی از روشهایی که غربیها در کشورهای دیگر به لحاظ اقتصادی سیاسی اثر
1اصالت نفع ،سودمندگرایی یا یوتیلیتاریانیسم ( )Utilitarianismکه به منفعتگرایی نیز ترجمه شدهاست ،نظریهای
در فلسفه اخالق است که بر محوریت سودمندی استوار است .منفعتگرایان تنها معیار نهایی درباره صواب ،خطا و الزام
را سود میدانند و معتقدند غایت اخالقی که باید در تمام اعمالمان به دنبال آن باشیم ،بیشترین غلبه ممکن خیر بر
شر (یا کمترین غلبه ممکن شر بر خیر) در کل جهان است .آنها اشاره دارند به اینکه خوب و بد را میشود به روش
کمی اندازهگیری کرد.
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میگذارند ،سازمان دادن به یکسری از سِندیکا1هاست ،بعد ،از طریق همانها به شما
ضربه میزنند .طبقه کارگری را قشنگ ،دستهبندی میکنند .بعد میدانند با شما چه
کار بکنند .یکسری اتفاقات در حال افتادن است.
 :4فریب اقشار رده پایینی جامعه و خرید رأی ایشان از طریق مشوّقها یا تنبیههای
مالی .یعنی چون همه چیز پول میشود ،یکباره فالن شخص میآید و یک وعده
میدهد ،برای مثال :من این کار میکنم .بعد از جیب خودش میخواهد هزینه کند؟
خیر .از جیب بیتالمال میخواهد هزینه کند ،حاال این به سود مملکت هست یا
نیست؟ نیست ،مهم نیست .رأیشان را میخریم .حرفای پوپولیستی 2مالی جا میافتد
که اثرات سیاسی دارد .نفوذ و جاسوسی شرکتهای غربی یا آمریکایی به بهانهی
کارآفرینی در ایران .که نمونهاش  Young Global Leaders ،YGLیکی از
شرکتهای زیر مجموعه مجمع جهانی اقتصاد است .ساخته شده برای پرورش نسل
آینده رهبران دنیا .در هر کشور ،سالی دویست ،سیصد نفر از نخبهها را شناسایی
میکنند .چطوری؟ کنکور را رصد میکنند .جشنواره خوارزمیرا رصد میکنند .بعد
پول اساسی به اینها میدهند اینها را میبرند .آنطور که خودشان میخواهند
تربیتش میکنند .در کشور خودمان در دوره دبیرستان مغزهای ریاضی را میبرند.
1سندیکا یا اتحادیه صنفی (به فرانسوی )Syndicat professionnel :به معنای سازمان صنفی کارگران و دیگر
زحمتکشان است .سندیکاها در جریان مبارزهی کارگران برای دفاع از منافع خود و بهبود شرایط اقتصادی خود پدید
شدند.
2عوامگرایی یا پوپولیسم ( )Populismآموزه و روشی سیاسی است در طرفداری کردن یا طرفداری نشان دادن از
حقوق و عالیق مردم عامه در برابر گروه نخبه.

چهلوهفتمین روایتعهد

48

میگویند هر چه سن پایین باشد ،بهتر میشود روی آنها اثر گذاشت .دالالنی هستند
که از سه هزار دالر تا ده هزار دالر پول میگیرند و اینها را معرفی میکنند .دانش
آموز اول دبیرستان ،دوم دبیرستان میبرند آنجا ،شستوشوی مغزی میکنند ،بعد
اینها را برمیگردانند .میگویند که او نخبه است ،نخبه! منتها نگاهش آمریکایی شده،
عینک دودی آمریکاییها را زدهاست .دارند این کار را انجام میدهند .خوب است به
شما بگویم ،که در ایران هم در منطقه کُردان ،جلسه اینها انجام شد ،جمع شدن و
پِرِس تی وی 1هم یک گزارشی از اینها گرفت .تا اآلن نزدیک به دوهزار نفر از نخبهها
را در ایران ،شناسایی کردهاند و میخواهند آنها را به آن طرف بفرستند .یک بخشی
از انتقال شروع شده و صورت گرفتهاست .خانم حقیقت جو ۱نماینده مجلس ششم،
که یکی از اعضای اینها بوده ،این را علنی اعالم کردند .شادی صدر ،۸که یکی دیگر
از خانمهایی بوده که ایشان نظریه چند شوهری زنان را ارائه دادند و یکی از نظریات
قابل توجه ایشان حمایت از تجزیه طلبان است و آقای بهمن قُبادی ۱کارگردان،

1شبکه تلویزیونی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و اولین شبکه خبری تلویزیونی انگلیسیزبان ایرانی
است .از تاریخ  1۸ژوئن  ۱01۱این شبکه به صورت  HDTVبرروی ماهوارههاتبرد پخش میشود.
۱فاطمه حقیقت جو فعال سیاسی و نماینده اصالحطلب دوره ششم مجلس شورای اسالمی بود.
۸وکیل و روزنامهنگار فمینیست ایرانی و فعال حقوق زنان است .صدر به عنوان وکیل حقوقی فعالیت میکند و عضو
شبکه وکالی داوطلب است .در کنار آن بنیانگذار سازمان مردمنهاد غیر انتفاعی راهی از موسسان وبگاههای زنان
ایرانی و میدان زنان ،و از اعضای فعال کمپین قانونِ بیسنگسار است و تالش زیادی برای حذف سنگسار از قوانین ایران
و پذیرش وکالت افرادی که به سنگسار محکوم شدهاند کردهاست.
۱کارگردان ،فیلمنامهنویس ،تهیهکننده و عکاس ایرانی است.
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دقیقهی  15تا  -43ایشان را نیز آن طرف بردهاند .اینها یعنی یک شبکه از
نخبههای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و فعاالن اجتماعی درست میکنند ،کار اینها
شناسایی این آدمهاست و اینها را برای اروپا و آمریکا ،غرب و صهیونیستها

1

سازماندهی میکنند .زیرا انتهای ماجرا این است ،در کنفرانس بریدج  ۱01۶در
آلمان تقریباً  ۱000نفر ،که بسیاری از آنان کارآفرینان ،متخصّصان و دانشجویان
ایرانی موفق صنعت تکنولوژی بودند ،کامل شناسایی شدهبودند .حاال فهمیدید نفوذ
اقتصادی یعنی چه؟ حاال اینها توهّم خوشخیالی ندارند؟
 :1تاثیر فروشگاههای زنجیرهای بر کسب و کار اقشار ضعیف جامعه و از بین
رفتن آنها .مشخص است که ،کسی توان مقابله با فروشگاههای زنجیرهای را ندارد.
تو صد کیلو ،صد کیلو برنج میخری برای مغازهات ،او صد تن ،صد تن میخرد .مطلع
هستید که برخی از فروشگاههای زنجیرهای که اآلن در کشور ما هستند با برند
دومشان کار میکنند ،زیرا برند اولشان صهیونیستی است .یعنی پول به جیب اسرائیل
میرود .یکی از این فروشگاهها در یکی از مناطق مرکزی تهران است .من رفتم ،از
مغازهداران روبهروی فروشگاه سوال میکردم میگفتند از موقعی که این فروشگاه باز
شده ،ما تعطیل شدهایم ،زیرا هیچ کار دیگری نمیتوانیم انجام دهیم .حاال باید منتظر

1صهیونیسم یک جنبش سیاسی و ملیگرای یهودیست که در اواخر سده  1۳میالدی شکل گرفت .عمدهترین هدف
جنبش صهیونیسم ،تشکیل میهنی برای یهودیان بود .این جنبش بر منابع تاریخی و مذهبی تکیه دارد که یهودیان را
به سرزمین اسرائیل ارتباط میدهد.
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 KFC1و  McDonalds۱و  ...باشید .اینها متوجه نیستند که صحبت چند تا سیب
زمینی سرخ کرده و یک تکه مرغ نیست .آیا فکر کردید مرغ را از آمریکا میآورند
اینجا؟ فقط اسمش مک دونالد هست ،همینجا درست میشود .به گورباچف گفتند
فروپاشی شوروی را کی فهمیدی؟ گفت ما دیر فهمیدیم ،آن زمانی که صف جلوی
مک دونالد در کشور ما به  ۳کیلومتر رسید ،باید میفهمیدیم اینها دلشان سیب
زمینی سرخ کرده نمیخواهد ،اینها چه میخواهند؟ بله آن فرهنگ را.
تهدیدات نظامی؛ [به صفحه  10۳مراجعه کنید]

این مهم است .اندیشکده مرکز امنیت برای امریکای نوین ،بهتــرین ترجمهایست
کـه میشود برای این پیــدا کرد؛Center For A New American Security
میگوید :بعد از مذاکرات هستهای ،ما باید در بخشهای دیگر هم به ایران نزدیک
شویم ،علیالخصوص باید با ساختار نظامی ایران بر سر ماجرای دزدهای دریایی

1کیافسی (در انگلیسی )KFC :مخفف کلمه ( Kentucky Fried Chickenبه معنای مرغ سوخاری کنتاکی) ،نام
یک رستوران زنجیرهای آمریکایی است که در سال  1۳۶۱توسط کلونلهارلند ساندرز در ایالت کنتاکی آمریکا آغاز به
کار کرد و همینک در بیش از یک صد کشور جهان دارای بیش از سیزده هزار رستوران است.
۱بزرگترین رستوران زنجیرهای جهان است توسط ریچارد و موریس مکدونالد ،با مشارکت ری کراک در سن برناردینو،
کالیفرنیا بنیان نهاده شد .امروزه دفتر مرکزی این شرکت در اوک بروک ،ایلینوی ،ایاالت متحده آمریکا قرار دارد.
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همکاری کنیم .دزدهای دریایی محدودهی خلیج عَدن 1میشود ،دریای عمّان ۱به
بیرون دست ارتش است .این سمت تنگه هرمز ،۸یعنی داخل خلیج فارس دست سپاه
است .این به چه معنی است؟ اینکه
دقیقهی  43تا  -45ما باید برنامهریزی کنیم تا به ارتش ایران نزدیک شویم .چطور
ارتش ایران با تو همکاری خواهد کرد؟ این ،چه ارتباطی به موضوع هستهای دارد؟
میگوید :ما باید بر سر زدن دزدان دریایی با آنها همکاری کنیم .میدانید اینها چه
مسائلی را رقم میزند؟ اختالفات! اوایل انقالب اختالفاتی که بین بسیج و سپاه و
ارتش بود و مردم شعار میدادند ارتشی و سپاهی دو لشکر الهی .یکی از کارهایی که
منافقین میکردند لقب گذاری بود .لشکر ذوالفقار را میگفتند بگوئید لشکر ذوالفرار،
و نتیجه این اختالفافکنی دل سرد شدن بود .متاسفانه یک سری زمینهها هم ،در
کشور ما میتواند فراهم باشد و اینها میتوانند از آن بهره ببرند.

1کنداب یا خلیج عَدَن خلیجی است در جنوب یمن که از سمت جنوب با کشور سومالی و از سوی غرب با کشور
کوچک جیبوتی همسایه میباشد .از سمت غرب به بابالمندب و دریای سرخ و از سمت شرق با اقیانوس هند مرتبط
است و جزئی از این اقیانوس به شمار میآید.

۱کنداب یا خلیج عَدَن خلیجی است در جنوب یمن که از سمت جنوب با کشور سومالی و از سوی غرب با کشور
کوچک جیبوتی همسایه میباشد .از سمت غرب به بابالمندب و دریای سرخ و از سمت شرق با اقیانوس هند مرتبط
است و جزئی از این اقیانوس به شمار میآید.

۸نگه هرمز آبراهی است بین استان هرمزگان ایران و استان مسندم عمان که دریای عمان را به خلیج فارس میپیوندد.
این گذرگاه یکی از راهبردیترین مسیرهای بینالمللی کشتیرانی در جهان به شمار میآید.
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_ تحدید صنایع استراتژیک نظامی .موضوع تحدید برد موشکها یعنی چه؟ محدود
کردن .شما دیدید در برجام آورده بودند موشکهای بالستیک ،1بالستیک یعنی باالی
 ۸00کیلومتر .اسرائیل چقدر میخواهد؟  ۱000کیلومتر یعنی شما از مرکز ایران به
آن طرفتر هم میتوانی او را بزنی .این یعنی چی؟ یعنی اسرائیل را میتوانیم بزنیم،
این موشک عِماد باید آزمایش میشد .چون دو حالت داشت .چون قبل از تأیید برجام
بود ،اگر از این موضوع ایراد میگرفتند ،یعنی بعد برجام هم ،ایراد خواهند گرفت .اگر
هم ایراد نگیرند ،و بعد برجام هم ما فعّالیت موشکی داشته باشیم ،میگوئیم به همان
استناد که قبل از این ایراد نگرفتید ،اینجا هم نباید ایراد بگیرید .شما دیدید چقدر
سروصدا کردند .گفتند ما این را به شورای امنیت میبریم ،نباید این آزمایش را انجام
بدهید .تا زمانیکه چاقو دست توست باعث میشود به تو حمله نکنند ،حاال میگویند
این چاقو را هم به ما بدهید .و خدای نکرده مثالً این نفوذ تهدیدات نظامی باعث بشود
که مثالً در وزارت دفاع ما ،بودجه یک سری از پروژهها کم بشود .که این اتّفاق نخواهد
افتاد .نباید بگذاریم ،امّا نفوذ ممکن است این اتفاق را رقم بزند .ما تافته جدا بافته
نیستیم ،این منفذها را باید بست .ممنوعیت ایران در تست موشکهای بالستیک و
حتّی شلیک آنها در این هشت سال .ضمیمه بند  ۸قطع نامه .۱۱۸1
_ کاهش عمق استراتژیک جمهوری اسالمی ،بخواهد در اثر تهدیدات نفوذ نظامی
شکل بگیرد بدین معناست که شما آرام آرام سر ماجرای سوریه کوتاه بیایی ،بعد
1موشک بالستیک ( )Ballistic missileبه موشکهایی میگویند که تا ارتفاع بسیار باالیی اوج میگیرند (که این
قسمت راه با موتور روشن انجام میشود) و مابقی راه را با استفاده از نیروی جاذبه زمین به سمت هدف میروند که
مانند یک سقوط آزاد البته با هدایت صحیح است .موشکهای بالیستیک معموالً ارتفاع بسیار باالیی میگیرند.
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لبنان را رها کنی ،با دشمن در شامات 1میجنگیدی ،چون آنها یکی یکی از دست
میروند ،دوباره داستان به داخل مملکت خودت و خوزستان و مهران ...کشیده
میشود .یعنی معاملهای نباید بر سر سوریه و لبنان و جوالن صورت بگیرد.
_ باال رفتن خطر حمله نظامی به ایران ،یکی از خطرات بعد از تأیید برجام است .چرا؟
عین حمالت بعد از قطع نامه  ،۶۳۳ما که قبول کردیم ،دو روز بعد حمله کرد.
بیشترین اسیر و نصف سرزمینهایی که تو هشت سال گرفته بودیم را همان موقع از
دست دادیم .از قضا وقتی شما با دشمن میروی مینشینی ،یک موقع از سر قدرت
سر میز مذاکره مینشینید ،یک موقع از سر خفّت و ذلّت و خواری و دست پایین.
وقتی نشستی ،میگوید حتماً کم آوردهاست .صدام گفت :چی شد امام خمینی که تا
همین هفته پیش داشت داد و بیداد میکرد و میگفت جنگ جنگ تا پیروزی .چی
شد یک دفعه قطعنامه را قبول کرد؟ و صحبت از جام زهر میکند! اینها بهم ریختند،
حمله کنید .اصالً من کتابی در دست نگارش دارم به عنوان حکومت او ،یعنی منظورم
حکومت اهلل است .گفتم اگر بنویسم حکومت اهلل روی جلد کتاب دست میخورد .در
آن کتاب نوشتهام :وقتی تو برای خدا باشی انَکانَهللَکانَاهللَله 2خدا عراق را برای ما
آزاد کرد .کری در یکی از جلسات مذاکرات گفته بود :شما اگر خودتان میجنگیدید

1شام یا شامات اصطالحی تاریخی جغرافیایی است که به منطقهای کمابیش گسترده گفته میشود در جنوب غرب
آسیا ،که از شمال به رشته کوههای توروس ،از جنوب به صحرای عرب ،از خاور به میانرودان و از باختر به دریای
مدیترانه محدود است.
۱بحار األنوار ،عالمه مجلسی ،ج  ،۳۳ص  1۳۳؛ روضة المتقین ،محمد تقی مجلسی ،ج1۳۶ 1۸؛ الوافی ،فیض کاشانی،
ج  ،۳ص ۳۳۱
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صدام را کنار میگذاشتید ،بعد میخواستید یک فرد عراقی را سرکار بگذارید ،از اینکه
اآلن هست برای شما بهتر نمیشد .منافقین بعد از قطع نامه  ۶۳۳به خیال خامشان
به ایران ،حمله کردند .همگی یکجا جمع شدند ،ما با پرداخت کلّی پول هم
نمیتوانستیم آنها را یک جا جمع کنیم و قتل عامِشون کنیم .خدا این کار را برای
َِّ
ِ َِّ
يل 1این یک نگاه به خداست،
َوكِ ًَ
ما کرد .اینها دیگر کار اهلل استَ .ال َإلَهََإال َه َو َفَاَّت ْذه َ
یک نگاهم که،
دقیقهی  45تا  -233خدایا دستت درد نکند ،خودم پیدا کردم .گفت شخصی دنبال
جای فرار میگشت! تا پیدا کرد گفت :خدایا دستت درد نکند خودم پیدا کردم.
_ کنترل جدّی سپاه .میخواهم برای شما از روی همان سندی که عرض کردم بخوانم.
اشاره به گزارش آمریکای جدید ،آمریکای نوین .اقدمات محتاطانه امّا مستقیم باید
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام بگیرد .یا به طور یکجانبه یا به طور مشترک
با اسرائیل یا شرکای عربیمان ،میگوید باید سپاه را زد .یک نیروی ضربت چند ملیّتی
مشترک با شرکای عرب با هدف مقابله با تهدیدهای نامتقارن سپاه پاسداران اسالمیو
افراطگرایان سنی باید شکل بگیرد .رویکرد تهاجمیتری نسبت به ممنوعیتِ حمل و
نقل دریاییِ تسلیحات توسط سپاه پاسداران ،به ویژه در دریای سرخ و اطراف بحرین
اِتّخاذ کنید .بگردید قایقهای سپاه را که میخواهند آنجا بیایند ،نگذارید از یکسری
جاها رد شوند ،بر آنها ممنوع کنید ،بگوئید قایق سپاه باشد میزنیم .این را آنها
میگویند ،من نمیگویم .استراتژی تهاجمی تحریم برای هدف قرار دادن حمایت ایران
از تروریزم و فعالیتهای غیر قانونی و بی ثبات کنندهی سپاه پاسداران را ادامه دهید.
1مزمّل ۳ -
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از جمله از طریق هماهنگی کامل با متّحدان اروپایی .میگویند سپاه کماکان باید در
لیست تحریمها بماند ،اینها یک لیستی دارند به اسم:
 Specially Designated Nationals List ،SDN Listگفتند این مذاکرات
هرچه شود ،جواب بدهد یا ندهد ،این افراد از این لیست بیرون بیا نیستند .چه کسانی
در این لیست هستند؟ قرارگاه خاتم االنبیاء سازندگی 1سپاه .چرا؟ زیرا در حوزه زمان
تحریم ،اینها میساختند ،بنیاد تعاون سپاه ،دانشگاه امام حسین ،دانشگاه مالک
اشتر ،بانک انصار و بانک مهر .میگوید :هر چه میخواهد بشود اما اینها نباید از
لیست خارج شوند .بحث سپاه هراسی در داخل کشور جدی خواهد شد ،یعنی کاری
خواهند کرد که مردم فکر کنند عامل تمام بدبختیهاشان سپاه است .به شرکتهای
مالی سپاه در داخل ،فشار خواهند آورد .از طریق فشار بر آنها به عنوان مالیات ،هر
چه که هست ،باید به آنها فشار بیاید .قراردادهای قرارگاه خاتم االنبیاء ،باید به مشکل
بر بخورد .اگر نفوذ صورت بگیرد ،همین میشود .یعنی پولهای سپاه زنده نشود،
حقوق کارمندان پرداخت نشود ،چرا؟ چون شما اطالع دارید دورهای که نفت ما را
تحریم کردند ،عجیب بود ،فرمانده قرارگاه خاتماالنبیاء رو به عنوان وزیر نفت

1قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء ،شرکتی از زیرمجموعههای سپاه پاسداران انقالب اسالمی است ،که در حال حاضر
«بزرگترین پیمانکار پروژههای دولتی ایران» میباشد .قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء پس از پایان جنگ ایران و عراق
تشکیل شد و هدف از تأسیس آن «آبرسانی ،صدور نفت و گاز ،پروژههای سدسازی ،انتقال آب و نیرو و راهسازی»
بود.
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گذاشتند .1شروع کرد فروختن نفت .همین آقای رستم قاسمی ،ایشان سردار سپاه
هستند .آمدند شروع کردند نفت را فروختند .چون اینها بلدند چطوری ،جهادی کار
کنند .میگویند سپاه باید محدود شود .اینها خطرات نظامی است.
_ افزایشِ توان جنگ نامتقارن در خلیج فارس .اینها احتماالً به دنبال این هستند
که همین سیستم قایقهای تندرویی که سپاه دارد ،البته در کشورهای عربی کسی
وجود این کارا را ندارد .شاید قایق را بتوانند یکطوری درست کنند ،امّا کسی را
ندارند که پشت آن بنشیند .شاید بخواهند یک شبکه مقابلهای بسازند و در آن از
تکفیری۱ها استفاده کنند .منتها ،در این ماندهاند زیرا اگر پای تکفیریها به خلیج
فارس باز شود ،یعنی جنگ ،یعنی آشوب ،یعنی امارات و برجهای دبی دیگر امن
نیست .تقویت جدی اعراب از نظر نظامی جهت ایجاد موازنه نظامی .شما میدانید
که اشتون کارتر ،۸چند روز پیش مصاحبهای انجام داد ،و گفت :کشورهای عربی باید
با همدیگر یک نیروی زمینی مشترک ،علیه ایران ،تشکیل بدهند ،این حرفها برای

1مشاور معاون اول رئیس جمهور ،اسحاق جهانگیری و مشاور عالی وزیر دفاع ایران ،حسین دهقان است .او وزیر نفت
در دولت دهم محمود احمدینژاد بود .پس از انتخاب قاسمی به عنوان وزیر نفت ،تیموتی گایتنر هشدار داد که از امروز،
وزارت نفت ایران تحت تسلط سپاه پاسداران درآمده است.
۱واژه تکفیر از کلمه عربی کفر مشتق شدهاست .در اته ام تکفیر ،شخصِ تکفیری ،دیگر مسلمانان را متهم به ناخالص
بودن و از راه اسالم منحرف شدن میکند .در اسالم مجوز متهم کردن دیگر مسلمانان به دست علما و به شرط رعایت
تمام جوانب احتیاطی آن است.
۸یک سیاستمدار اهل ایاالت متحده آمریکا است .او توسط ریاست جمهوری آمریکا برای تصدی وزارت دفاع معرفی
شده است.
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بَعد از برجام است ،یعنی تو برجام را قبول کردی ،طرف مذاکره میخواهد برای تو
نیروی زمینی مشترک عربی درست کند  .آیا تهدید کم شد؟
_تقویت بُنیه نظامی اسرائیل .مصاحبههای مختلفی که مقامات آمریکایی در همین
زمینه کردند ،دیدار اخیر اوباما و نتانیاهو ،1همین دو روز قبل .یعنی هم زمان اوباما و
نتانیاهو جلسه داشتند ،اشتون کارتر هم این را گفت ،یعنی االن فرصتیست برای
عربها ،زیرا بابت مذاکرات دل شکسته شدند و اسرائیل ،تا میتوانند تجهیز نظامی
شوند ،این خطرناک است.
_ فرسایشی شدن جنگهای اطراف ایران ،این هم برای ایران هزینه زاست.
دقیقهی  233تا  -235یعنی تمام نشود .ماجرای سوریه همینطور ادامه پیدا کند،
ماجرای عراق هم همینطور ادامه پیدا کند ،اینها داعش را به طور مداوم تجهیز
میکنند.
شما میدانید اخیراً معارضین سوریه و تروریستهایی که در سوریه هستند ،به
موشکهای استینگر مجهز شدهاند .کار استینگر این است که در چهار و نیم کیلومتری
هواپیما میزند .موشکهای تاب لیزری آمریکا که در دستشان است .یعنی بتوانند
توازن قُوا را به وجود بیاورند ،یعنی تقویت به اصطالح میانهروهای سوریه ،دقیقا بعد
از برجام .حضور نظامی فیزیکی افسران آمریکایی دقیقاً بعد از برجام .آمریکا که
میگفت من اصال به سوریه آدم نمیفرستم ،چه شد که فرستاد؟ تمام اینها بعد از
برجام است.
1نخستوزیر کنونی اسرائیل از  1۳ژوئن  1۳۳۱تا  ۱ژوئیه  1۳۳۳و از  1آوریل  ۱00۳تاکنون و رهبر کنونی حزب
لیکود است .وی تنها نخستوزیر تاریخ اسرائیل است که پس از تأسیس این کشور ،در آن به دنیا آمده است.
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تداوم ناامنی و جنگ در عراق ،افغانستان ،یمن ،پاکستان و حتّی مثال بحرین.
_ افزایش احتمال جنگ ایران و اعراب؛ اوضاع االن خیلی شبیه اوضاع بعد از قرارداد
الجزایر است ،بعد از قرارداد الجزایر ما با آمریکا بستیم ،آن چیزهایی که دست ما بود
از آمریکاییها و نقطه ضعفشون بود یعنی گروگانها را تحویل دادیم ،صدام به ما
حمله کرد .االن ،ما که دنبال بمب اتم نبودیم ،امّا اسرائیل نگران بود و میگفت ،اگر
اینها یک بار دیگر غنیسازی بکنند نود درصد میشود .توی جنگ هم ایران برای
دفاع از خودش توجیه دارد .پاکستان بیخ گوش ما ،تکفیریها در آن فراوانند ،این
خطر دارد .عربستان بارها اعالم کرده که من میخواهم بمب اتم بخرم ،چون این
توجیه برای ایران وجود دارد ،برویم دار و ندار ایران را از او بگیریم .اگر فردا روزی
جنگ شد نتواند این کار را بکند .بعد از قرارداد الجزایر حملهی نظامی به ما صورت
گرفت .شما دقیقاً میبینید بعد از برجام حمله و تنش لفظی اعراب با ما خیلی زیاد
شدهاست که رئیس پلیس امارات برای ما کُری بخواند.
این را فراموش نکنید که حمله عربستان به یمن ،این حس را در عربستان به وجود
آورد که من هم میتوانم حمله کنم .میتوانم هواپیما بلند کنم ،مجامع بینالمللی هم
صدایشان در نیاید ،اینها را میفهمید؟ میدانستید این برای آمریکا توجیه اقتصادی
دارد؟ شما میگویید نفت ،در صورتی که اگر نفت گران شود ،برای آمریکا تفاوت
چندانی ندارد ،خودش دارنده نفت است ،از قضا شنهای نفتی کانادا ،در واقع توجیه
اقتصادی برای برداشت پیدا میکند ،چون قیمت نفت باال میرود .ثانیا رقبای اقتصادی
آمریکا همه له میشوند ،چون توان رقابت با آمریکا را با این قیمت باالی نفت ندارند.
چین ،برزیل ،هند ،اروپا و دوباره چرخه بازیافت دالر شکل میگیرد .نگاه کن اینها
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بعد از جنگ جهانی دوم ،با هم قرار گذاشتند که آمریکا دالرش مبنای مبادالت جهانی
بشود .بعد آمریکا پدرسوختگی کرد ،بیشتر از معادل طال دالر چاپ کرد ،پدرسوختگی
کرد .اروپاییها فهمیدند و گفتند بیا دالرهایت را به خودت میدهیم ،طالهای ما را
پس بده ،او هم نداشت .چه اتّفاقی فکر میکنید افتاد؟ تحریم نفتی غربیها و اسرائیل
توسط عربها .این باعث شد قیمت نفت باال برود .اروپاییها نمیتوانستند نفت بخرند،
نمیتوانستند کاهش مصرف در یک ماه ،دو ماه یا شش ماه انجام بدهند .باعث شد
بدهکار بشوند و چون بدهکار شدند دوباره از آمریکا دالر خواستند ،طالهایشان در
آمریکا ماند ،دوباره بازیافت کرد ،و آن ماجرای شُک نیکسون ،1که نیکسون پدرسوخته
گفت« :از این به بعد نرخ دالر شناور است و آمریکا عشقش میکشد کاغذ چاپ کند».
االن برای همین میگویم افزایش قیمت نفت برای آمریکا هیچ اهمیتی ندارد .االن از
قضا از این جهت برای آمریکا مناسب ،برای اسرائیل عالی است .اسرائیل
دقیقهی  235تا  -223از خدا میخواهد عربها به جان ایران بیفتند ،چون هردوی
اینها را دشمن میداند .خب چه میشود؟ یک درگیری بهوجود میآید .ما عربستان
را میزنیم ،او هم چند جا از ما را میزند ،آمریکا به او موشک میدهد ،هواپیماهای
خوبی دارد ،حمله میکند ،بوشهر را میزند ،ده سال ایران را به عقب میاندازد .چه
اتّفاقی افتاده است؟ زرّادخانههای موشکی لو رفته و بخشی از انبار موشکهایمان
خالی شده است .چون االن اینها از ایران میترسند و جالب اینجا است که اروپاییها
ترسیدند .شما میبینید در کنفرانس امنیتی مونیخ ،وزیر امورخارجه آلمان ،از تهران

 1سیاست مدار و سی و هفتمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا بود.
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به عربستان رفت تا بین اینها رایزنی کند و نشست مقدماتی هم در تهران برگزار
شد .یعنی آنها نگرانند.
تهدیدات امنیتی؛ [به صفحه  10۳مراجعه کنید]

_ باال رفتن امکان جنگ نیابتی پس از برجام؛ وزیر دفاع آمریکا رسما از اعراب دعوت
میکند تا نیروی مشترک نظامیتشکیل بدهند ،اینها بعد از برجام اتفاق افتاده است،
اینها تهدید نیست؟ شاید جنگ عقب افتاده باشد ،اما احتمال وقوع آن بیشتر شده
است ،االن از همان شهر موشکی میترسند .از آزمایشهای موشکی میترسند ،از
حزب اهلل لبنان که بیخ گوش اسرائیل است ،میترسند .ما اعالم میکنیم هرکس به
ما حمله کند ما اسرائیل را میزنیم .دیگی هم که برای ما نمیجوشد هرچه میخواهد
در آن بجوشد ،حتی یک کشتی هم از باب المندب و خلیج فارس عبور نخواهد کرد.
جنگ ما با عربها نیست .شماها اینها را جلو میاندازید و اینها نفهم هستند ،اگر
بخواهند این چنین کاری را انجام بدهند .عربستان برای این کارها حالت نیم خیز
دارد ،از یک طرف میترسند از طرف دیگر نگران کاخها و مال و اموالشان هستند،
آخر عربستان دوتا شهر دارد و با دو عدد موشک کارش تمام است و باید بدانند شرق
عربستان که نفت دارد ،شیعه نشین اند ،اینها ساکت نخواهند نشست چون به اندازه
کافی جَری و تحریک شدهاند ،سر تحقیرهای صدسالهای که وهابیها کردند ،سر حکم
اعدام شیخ نمرالنمر .اینها بفهمند اگر متوجه نیستند تا ما تحلیل درست به آنها
بدهیم.
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_ ناامیدی اهل سنّت متمایل به مقاومت( ،مثل سنّیهایی که در فلسطین دارن
میجنگند) از ما و درنهایت همگرایی با وهابیها؛ کافی است در این اوضاع داعش
بخواهد برای اسرائیل کُری بخواند ،برای اینکه توجهات را جلب خودش بکند و ایران
را از مدافع فلسطین خارج کند .یک عدهای هم باور کردند.
شخصی به نام مولوی حبیبالجفری که خیلی ضدّ وهابی و سنی مصری است ،معجزه
برای امیرالمؤمنین تعریف میکند ،میگوید علی دست قطع شده را به هم چسباند.
وهابیها میگویند ،امیرالمؤمنین یک آدم عادی بوده .ولی او میگوید :نخیر ،علی
معجزه داشته است .بعد از مذاکرات ما با آمریکا داد میزد« :ای نامردها ،پس اینها
هم با آمریکاییها بودند ،دیدید رفتند بستند ،دیدید اینها هم الف میزدند ،ما فکر
میکردیم شیعه جلوی کفار ایستاده».
_ رسیدن برخی از اقلیّتهای ما به نقطه رهایی،
دقیقهی  223تا  -225از طریق افزایش انتظارات آنها؛ چرا؟ چون جریان سیاسی
برای اینکه رأی اینها را بگیرد ،به اینها یک سری وعدهها میدهد ،مبنی بر اینکه
من از شما استاندار و فرماندار میگذارم ،وزیر انتخاب میکنم ،در نتیجه اینها
توقعاتشان باال میرود و به یک نقطه رهایی میرسند که دیگر نمیتوانی جلوی آنها
را بگیری.
_ افزایش تردد جاسوسها به ایران؛ من گاهی از خیابان طالقانی عبور میکنم میبینم
که توریستی با عکسهای النه جاسوسی عکس میگیرد و تا سال قبل از این خبرها
نبود .این را هم بگویم جاسوس الزاما نباید چشم آبی باشد .از قضا بر روی چهرههای
شرقی بیشتر حساس باشید ،آنها میدانند چکار کنند .مثالً شما میبینید جنگلهای

چهلوهفتمین روایتعهد

62

بلوط ما ،که جلوی ریزگردها را میگرفت ،ناگهان آتش میگیرند ،چه کسی تخصصی
آمار اینها را گرفته؟ یا جاسوس داخلی بوده یا خارجی بوده و به بهانه گردشگری،
کویر نوردی ،تجارت ،توریسم یا همکاری فرهنگی به ایران آمدهاست.
دو خواهر فرانسوی پارسال به ایران آمدند ،یک شناسنامه کامل از رپرهای ما و کسانی
که گرافیتی کار میکردند آماده کردند و بعد رفتند .که چه اتفاقی بیفتد؟ یک روز
صبح از خواب بیدار میشوید و میبینید یک خیابان را بامبینگ 1کردند .یک خیابان
پر از نقاشی بدون محتوا .دو نفر فرانسوی راحت آمدند و رفتند .پنج نفر آمریکایی هم
بعد از آنها آمدند و رفتند ،و اسپری برای نقاشی کردن روی دیوار فرستادند.
_ افزایش پتانسیل ایجاد ناآرامیهای مدنی؛ اینها خطر است چون باز هم جوهای
دانشگاهی سیاسی میشود ،و دوباره بحث و درگیریهای قومیتی شکل میگیرد .شما
نگاه کنید سر همین ماجرای فیتیله ،آذربایجان را ببینید ،چه اتّفاقی میافتد .حاال
فرض کنید به بهانهای همین ،توریستهایی که میآیند ،یک عده آدم ارتباط
میگیرند ،سر خطهایشان را درست میکنند .در این هیچ شکی نیست که فتیلهایها
کار اشتباهی کردند ،اما اینها همه را مسخره میکنند ،من چندین بار دیدم یکی از
اینها لر و دیگری ترک است .و همان که لر بود در نقش گاو لری حرف میزد ،پس
لرها هم بیرون بریزند؟ کمی آستانه تحملمان را باال ببریم ،پای امنیت یک کشور در
میان است.

1بامبینگ به فعالیتهای ناگهانی و سریعی میگویند که طی آن یک یا چند گرافیتی کار در یک شب یا چند شب
متوالی بخشی از شهر یا خیابان را به شکل مشهودی نقاشی کنند.
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_ در اثر نفوذ ،لو رفتن طرق و چگونگی دور زدن تحریمها؛ وقتی در سیستمهای ما
نفوذ بکنند میفهمند که ما چطوری تحریمها را دور زدیم .شناسایی میکنند و آن
را میبندند.
_ لو رفتن اسرار نظامیو فنی ما؛ این هم به نوبه خودش تهدید است با توجه به چیزی
که در برجام آمده ،اینها اجازه دارند از تأسیسات بازدید کنند .در برجام ذکر شده،
بازدید از تأسیسات مشکوک.
_ لو رفتن و تهدید امنیتی دانشمندان حوزههای مختلف؛ در این ارتباطاتی که
میگیرند و نفوذی که انجام میدهند ،میفهمند که شهریاری همهی محاسبات را
انجام داده بود .شهید شهریاری که اصال کارمند انرژی اتمی نبود .در بین آنهایی که
شهید شدند ،فقط احمدیروشن کارمند انرژی اتمی بود .گفتند باید کسی که
محاسبات را انجام میدهد را بزنیم .من اصال وارد متن برجام نمیشوم ،اینها را شما
ببند ،برجام
دقیقهی  225تا  -213هرچه میخواهد باشد ،باز هم ضرر نمیکنید.
_ ما باید تضمین بدهیم تمام مسائل با کاربرد دوگانه از طریق یک کانال خاص تأمین
شود؛ این یعنی اگر چیزی قابلیت دوگانه داشت ،ما باید اجازه بدهیم آنها بدانند از
کجا خریداری کردیم .حاال ممکن است فردا بگوید گوشیها کاربرد دو گانه دارد ،چون
جی پی اس دارد ،من باید بدانم از کجا خریدی .باید از مسیری که من میگویم خرید
کنی ،و وقتی تو از آن مسیر خرید کردی ،فردا که تحریم برقرار شد ،قطعش کند.
_ از بین رفتن ابهام غربیها درباره توان هستهای ایران؛ ما میگفتیم بمب اتم
نمیخواهیم ،اصال مرجع تقلید و ولی فقیهمان گفته است .اما آنها باور نکردند ،چون
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خودشان دروغگو هستند .اما این ابهام برای ما خیلی خوب بود ،چون میترسیدند .از
تفنگ پر یک نفر میترسد و از تفنگ خالی دو نفر ،و ما این ابهام را برطرف کردیم.
تهدیدات علمی؛ [به صفحه  110مراجعه کنید]

اینها خطر نفوذ علمیاست:
_ کند شدن رشد علمیکشور به خصوص در گیر و دار بازیهای سیاسی و التهاب
آفرینیهای دانشگاهها؛ مثل حاشیههایی که سر بورسیهها به وجود آوردند ،و گفتند
 ۸۳۳۱بورسیه تخلف داشتهاست .هر کدام یک میلیارد تومان ،جمعا حدود سه هزار
میلیارد .آخرش چه شد؟ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ،به وزیر علوم نامه نوشت
که تخلفی صورت نگرفته است و نتیجهاش این شد که  ۸۳۳۱نفر بدبخت شدند.
میدانید در کشور غریب چه بالیی سرشان آمد؟ برای چه چیز؟ دعواهای سیاسی.
من اصال با دولتها کاری ندارم ،همین االن از دولت تعریف کردم ،به خاطر طرح
حمایت از کاالی ایرانی ،اما این کارها شرمآور است .با این کارها مملکت آسیب
میبیند ،مردم میگویند کل نظام دزد است .میفهمید اثرات اینها چیست؟ حیا
نمیکنید؟ قرار بود ما طبق برنامه در سال  1۱0۱به رتبه اول علمی منطقه دست
پیدا کنیم ،اما  1۸۳0به این رتبه رسیدیم ،یعنی چهارده سال زودتر .عالی است ،نه؟
پیامبر فرمود« :دانش اگر در ثریا باشد ،مردمانی از این سرزمین آن را پایین
میکشند 1».در سال  1۸۳0چهل هزار مقاله و سند علمی در کشور ثبت شد .رشد
تولید علم در ایران ،سیزده برابر متوسط نرخ رشد علم در کل دنیا بوده است .چرا؟
1قرب االسناد ،ص ،۶۸بحاراألنوار ،ج ،۱۱ص1۳۶
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چون تنشهای سیاسی در دانشگاهها کم شده بود .مراکز بین المللی میگفتند« :اگر
ایران با همین شیب ،ادامه پیدا کند ،در سال  ،۳۳به رتبهی تک رقمی تولید علم در
دنیا خواهد رسید ».و حتّی برخی از این مراکز میگفتند« :ایران جزء پنج کشور اول
تولیدکنندهی علم در دنیا خواهد بود ».یعنی سه سال دیگر ،باید این اتّفاق میافتاد.
سال  ۱00۶رشد علمی ما  ۸۱٪بوده،
دقیقهی  213تا  -215سال ،۲۸1 ،۱00۳
سال ،۲۱۸ ،۱00۳
سال  ۱010هنوز اثر آن باقی مانده۲۱۸ ،
سال  ،۲۸۱ ،۱011دوباره خالء را پر کرد.
سال  -۲۱۳8۱ ،۱01۸از  ۲۸0رسیدیم به  ،-۲۱۳8۱وزارت بهداشت ،جور وزارت علوم
را کشید ،یعنی وزارت بهداشت با همان شیب ادامه داد چون وزارت بهداشت وارد این
بازیها نشد ،شما یادتان هست چند تا وزیر علوم عوض کردند؟ دانشگاه تهران رئیس
نداشت ،رئیس نباشد پروژهای امضاء نمیشود ،قرارداد بسته نمیشود .وزارت بهداشت
با همان شیب ادامه داد ،جمع این دوتا  -۱۳8۱شده است .ببین وزارت علوم چه بوده،
موارد آن را در سال  ۱01۸ذکر میکنم.
در حوزهی انرژی  ،-۲۳حوزهی کامپیوتر  ،-۲۸۱هنر  ،-۲۱۱علوم اقتصادی ،-۲۸۱
اجتماعی  ،-۲۱۶برخی از رشتهها  -۲۶0بوده! به خاطر همین است که تنش به وجود
میآورند .برای همین اسرائیل دیروز مقالهاش را چاپ کرد .اسرائیل اعالم نگرانی کرد
از رشد علمی در ایران و ایران را با خود رژیم صهیونیستی مقایسه کردند و گفتند،
سرعت ایران خیلی از ما باالتر است .اگر اینطور پیش برود ابر قدرت بال منازع منطقه
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خواهد شد .بله ،این انرژی هستهای از دل همین بچههایی که در دانشگاهها بودند
بیرون آمد .من رفتم نطنز ،1من رفتم فُردو ۱سخنرانی داشتم ،به خدا متوسط سنّشان
 ۱۳تا  ۸0بود .بازرس آمده و گفته کسی که فالن محاسبات را انجام داده بیارید،
وقتی آمده ،گفتند دروغ میگویید ،این بچه این کار را کرده است؟ شما دیدید رهبری
گفت این ماجرای بورسیه داستان خوبی نبود شما درست کردید .برای چی؟ دین
ندارید؟ ایرانتان را دوست ندارید؟
_ دلسرد شدن دانشمندان حوزه استراتژیک مثل فضایی ،موشکی ،هسته ای؛ یک
دفعه یک دولت عوض شود ،سازمان فضایی هم منحل شود ،پروژهها بسته شوند ،هر
کسی به یک طرف برود ،یکی از دانشمندان ما رفته کانادا برای یک دوره تخصصی و
برگردد ولی چون برایش داستان ساختهاند ،نمیتواند.
_ فرار مغزها ،احتمال پناهنده شدن دانشمندان و یا تغییر تخصّص آنها؛ وقتی رهبر
این مملکت میگوید «این کار خیانت است» ،وقتی استاد دانشگاه بی شرف ده هزار
دالر پول میگیرد و دانشجو به آن طرف معرفی میکند .من خودم استاد دانشگاه
هستم .اساتید دانشگاه پاک و پاک دست و شریف هستند ،فقط چهار تا نخاله داخل

 1تاسیسات هستهای نطنز با نام رسمیمرکز هستهای شهید احمدی روشن نطنز بخشی از «تاسیسات زیرزمینی»
مرتبط با برنامه هستهای ایران است که به منظور غنیسازی اورانیوم در نزدیکی نطنز در استان اصفهان احداث شده و
تصور میشود که به وسیله  ۸0فوت ( ۳متر) از بتنآرمه محافظت شده است به منظور «ایمنی مردم و همچنین از بیم
بمباران احتمالی دستگاههای سانترفیوژ به تاسیسات زیرزمینی غنیسازی اورانیوم انتقال داده شده است.
 ۱مرکز هستهای فُردو با نام رسمیمرکز هستهای شهید علیمحمدیِ فُردو است که به منظور غنیسازی اورانیوم در
عمق  ۳0متری صخرههای سنگی در کیلومتر  ۱۶مسیر قم به تهران در شرق آزادراه ساخته شده است.
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آنها هست ،باید آنها بیرون انداخت .یکی از عزیزان در مملکت ما متولد سال ۱۶
دو تا دکتری گرفته است که در تاریخ  ۳0ساله آن دانشگاه سابقه نداشته است.
دقیقهی  215تا  -203برای هیئت علمیآمد ،او را رد کردند ،بیرون به او گفتند،
احمق هستی اگر در این مملکت بمانی ،برو انگلیس .گفت من چطور به درد انگلیس
میخورم اما به درد این دانشگاه نمیخورم؟ وقتی رهبری اشارهای که کردند ،گفتند
این خیانت است میدانید به چه معنی است؟ یعنی آقای قوه قضائیه عزیز ،بیا این را
به جرم تبدیل کن .آخر کدام آدم عاقلی دانشجوهایی که نخبه هستند را در شریف
جمع میکند ،به آنها فوق لیسانس میدهد ،بعد دو دستی به استانفورد آمریکا
میدهد؟ معلوم است که او در آن جا کیتی برای  F22و  F25و برای موشک درست
میکند .اگر میخواهید احسان کنید یا ببخشید؟ به مغولستان و سوریه و کشورهای
بدبخت بدهید .چرا مستقیم به آمریکا میدهی؟ شناسایی طرح نخبگان یانگ گلوبال
لیدرزی که گفتم اینجا است .یک شبکه آن در دانشگاه است .فریدمن گفت۶0« :
هزار بورسیهی دانشجویی به نخبگان » .شما در تاریخ ماجرای التاری ،قرار داد دارسی،
واگذاری هرات ،واگذاری سیستان و بلوچستان ،ترکمنچای و گلستان را ببینید .همهی
این مواردی که تکههایی از مملکت را دادند .اینها روشنفکرهای غرب زده بودند،
تمام آنها در اروپا تحصیل کرده بودند .ترکمنچای را چه کسی بست؟ گلستان را چه
کسی بست؟ میرزا ابوالحسنخان ایلچی کجا بود؟ مشیرالدولهها ،افشارها ،ابراهیمخان
کالنتر ،اینها کجا بودند؟ حسینخان سپهساالر ،یوسفخان مستشارالدوله ،آخوندزاده
بعضیها سیاسی ،این یکی فرهنگی ،میرفتند اون طرف درس میخواندند،
برمیگشتند و دو دستی مملکت را میدادند .طوری شده بود که به عدّهای از
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دولتمردان این مملکت میگفتند روسوفیلو ،آنگلوفیلو ،آلمانوفیل ،فیل یعنی طرفدار،
دوستدار .افتخار میکرد فالنی رو میگفتن آنگلوفیله یعنی چه؟ یعنی طرفدار
انگلستانه .این مایه افتخار بود .آقای جالئی پور در یک کتاب به اسم جامعه شناسی
سیاسی ایران میگوید در دوره جناب آقایهاشمی ،برای حل مشکل متعهّدینی که
متخصّص نبودند ۱۶00 ،نفر را برای درس خواندن به آن طرف فرستادند و دقیقا از
همان موقع مملکت بدبخت شد .جالب است ،وقتی که برگشتند به سراغ
مسئولیتهایشان رفتند و اولین کاری که کردند به پای خود آقایهاشمیپیچیدند
چه ناسزاهایی به او دادند .شما یک بار دیگر فیلم انتخاباتی آقای رفسنجانی را ببینید.
اول فیلم مغازهها بسته هستند و کویر را نشان میدهد ،منظورش این است که در
دوره قبلی اوضاع اقتصاد خراب بود و در آخر فیلم بازارها باز شدند و یک دشت سرسبز
را نشان میدهد .یعنی من آمدم که اقتصاد را درست کنم .دختر او بهش گفته «:بابا
کم به تو فحش ندادند ،در این  ۳سال گذشته ،االن هم بخواهی بیایی ،دوباره به تو
فحش خواهند داد».
دقیقهی  203تا  -205آقای مجدالملک ،1پدربزرگ علی امینی است ،در رسالهای
به اسم رسالهی مجدیه میگوید « :اینها را فرستادیم که بروند تحصیل کنند ،و
مشکالت مردم را حل کنند ،المصب تبدیل به شترمرغ شدند .به اینها میگوییم بار
ببرید میگویند ،مرغ هستیم میگوییم تخم بگذارید میگویند ما شتر هستیم ،سه تا
کار هم بیشتر بلد نیستند ،یکی اینکه فرهنگ ایرانی را تحقیر میکنند .دو ،علیه
دولت و مسائل مردم حرف میزنند .سه ،دائم ادا و اصول فرنگی مآبی در میآورند.
 1میرزامحمدخان مجدالملک سینکی نیای بزرگ خاندان امینی از رجال عصر قاجار بود.
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بعضی از مسئولین به آنجا رفتهاند ،تابعیت گرفتند ،و یکی از افتخارات آنها دو
تابعیت بودن آنها است .شما چقدر شنیدید ،مدیران دو تابعیتی ،بعضی جاها دیده
شده برای طرف آموزش گذاشتند ،اینطور بشه اونطور بشه ،بعد متأسفانه بعضی
جاهاش چون نمیدید میرفت اونطرف ،براش طعمه میگذاشتند ،زنی را
میفرستادند سراغش .جایی میرفت سرویس بهداشتی تو سرویس بهداشتی برهنه
ازش فیلم میگرفتن ،بعد از او میخواستند تا با آنها همکاری کند .مگه نبود یکی از
همین مسئولین بود که از همسرش تو اتاق پرو ،عکس گرفته بودن و این اومد به
دستگاه امنیّتی گفت و خوب کاری کردو هنوز هم مسئولیت داره .این شکلیست
عزیز من ،او میداند چه میکند .سرویس سوار میکند ،روی فرد که اصالً نفهمد از
کجا خورده .اطّالعاتی که از سفارتخانه ما لو میرفت ،فهمیدند یک جا در کفاشی
در پاشنه کفشش شنود کارگذاشته اند ،کفاشیای که خودش انتخاب کرده بوده .ما
سفیر داریم که رفته آنجا و یک خانه شیشهای انتخاب کرده ،از صد متری میتوانی
ببینی چه چیزی در لپ تاپ میخواند .آقای دیگری هست ،از رفتن به زیر چترهای
الکترونیکی برای جلوگیری از شنود خودداری میکند ،میگوید من راحت هستم.
خوب مردم ناراحت هستند در اثر اطالعاتی که لو میرود .میس لمبتون ،1جاسوس
انگلیس بود،کادار فرهنگی سفارت انگلیس بود .در دوره رضاخان ۱با خر ،با االغ ،کل

 1میس لمبتون معروف به ملکة جاسوسی و کودتا ،مادر جاسوسی و جاسوسان ،انگلیسی االصل ،ایران شناس و کسی
که  ۱0سال از عمر خود را علیه ایران و بخش مهمیاز آن را در ایران سپری کرد.
 ۱یکی از شاهان دوره پهلوی
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ایران را چرخید ،کل ایران ،باورتان میشود؟ تمام فرصتهایی که ایران میتوانست
داشته باشد همه را احصاء کرد ،همه را فرستاد .جالب است ،درمورد سیستان و
بلوچستان 1میگوید« :اینها فقط کافیست سیستان و بلوچستان را بکارند ،کل غلّات
خاورمیانه را خواهند داد ».بعد از آن ببین سیستان و بلوچستان را چکار کردند.
اختالفات شروع شد ،کوچاندها شروع شد ،یک عدّهای از شمال سیستان را بردند
استان گلستان کنونی .بعد افغانستان آب را آن باال بست ،اینجا خشک شد ،تمام شد
رفت .یک مستشرق بود ،حاال تو هم مستغرب داری.
تهدیدات سایبری؛
یکی از مسائلی که آمریکاییها به ما فشار میآوردند این بود که سرعت اینترنت باید
باال برود ،کمی به این فکر کنید چرا؟ برای اینکه با این سرعت باالی اینترنت بهتر
میتواند کار بکند ۱0 ،درصد هم به ما تخفیف دادند ،سرعت را باالتر ببر .پهنای شبکه
پهنای باند ملّی یا همان  ،NBNپروژهای که دولت استرالیا ۸0 ،میلیارد دالر به آن
اختصاص داد .استرالیایی که خودش غربی است .شبکه ملی کره جنوبی ۳0 ،درصد
ترنسفر اطالعات از طریق شبکه ملی او است .شنیدید که سرعت اینترنت کره جنوبی
خیلی باالست ،به خاطر همین شبکه ملی اوست .اجرای شبکه ملی اطالعات در چین

 1استان سیستان و بلوچستان در شرق جنوب شرقی ایران واقع است .این استان با حدود  1۳0٬۳۱۱کیلومتر مربع
وسعت کمابیش اندازه کشور سوریه بزرگی دارد و بیش از  11درصد وسعت ایران را دربرمیگیرد .سیستان شامل زابل
و شهرهای اطرافش است و بلوچستان دربرگیرنده بقیه شهرها از زاهدان تا چابهار میباشد.
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باعث شد موتور جستجوگر بایدو1ی چینی ،از گوگل جلو بزند .وی چت ،نرم افزار
چت چینیها جهانی بشود .سیستم پست الکترونیک و ایمیل خود چینیها بگیرد.
مثل  QQ ،1۱۱ ،1۱۸و غیره .در ایران اهمیت این شبکه آن قدر مهم است که رهبر
مملکت گفت « :اگر میتوانستم خودم مسئولیت شورای
دقیقهی  205تا  -273عالی فضای مجازی را برعهده میگرفتم ».دیگر چه جوری
باید به اینها میفهماند؟ بعد از سه سال ،چهار بند و چهل تا تبصره هیچ کدام اجرا
نشد ،عمال هیچ کدام اجرا نشده است .یکی از اسناد فوق سری افشا شده آژانس امنیت
ملی آمریکا  ،NSAتحت عنوان PRISM ،میگوید :از سال  2007به سرورهای
گوگل ،مایکروسافت ،یاهو ،فیس بوک ،پالتایپ ،یوتیوپ ،اسکایپ و  AOLو اَپِل
دسترسی کامل داشته .و این یک فاجعهای را به وجود آورده ،که فضای سایبری ایران
در تسخیر اینها است .سند دیگری هست به اسم ،Boundless Informant
نشان میدهد آژانس امنیت ملی امریکا ،NSA ،در ایران نقطه کور اطالعاتی ندارد و
آمریکا موفق شده طی یک ماه 1۱ ،میلیارد قطعه داده از شبکههای تلفن و رایانههای
کابران ایرانی را جاسوسی بکند .این سند ننگین ،نشان میدهد کشور ما به لحاظ
امنیت فضای مجازی ،نا امنترین کشور جهان است .تمام گوشیها ،اس ام اسهایش
به آن طرف میرود ،شمارهها و ...

1بایدو (به چینی )百度 :یک وبگاه جستجوگر چینی است که دارای  ۶۳خدمات گوناگون از جستجو تا شبکههای
اجتماعی میباشد .این وبسایت دارای قابلیت جستجو در اینترنت ،عکس و فایلهای صوتی مانند  MP3و  ...را
میباشد.
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 True Callersمگر سایت نیست؟ اگر به این سایت وارد بشوی شماره خودت را
میبینی ،اسمت را نمایش میدهد .هنگامیکه بازی نصب میکنید ،میبینی نوشته
دسترسی به شماره تلفنهای شما .حاال میخواهند چهکار کنند؟ سریعتر این شبکه
اینترانت را راه بیندازند .صحبت آن شد که در دولت قبل گفتند اینترانت را راه
بیندازند .چه حرفهایی شنیدید؟ غربیها میخواستند سریع فیلتر کنند برای اینکه
دستشان بسته میشد .پروژه حیاتی اینترنت ماهوارهای را امریکاییها تا  ۱0۱0در
کل دنیا اجرا خواهند کرد ،االن هم محدود در حال اجرا شدن است .با سرعت ۶1۱
کیلوبایت بر ثانیه ،اینترنت رایگان برای کل دنیا .چقدر امریکا مردم دنیا را دوست
دارد .هر جا بروید میتوانید وصل شوید وسط بیابان ،چون ماهوارهایست .در
هواپیماها االن میتوانند استفاده کنند ،در سفرهای خارجی و این ایرالینهای خارجی
دارند.
تهدیدات فرهنگی؛ [به صفحه  111مراجعه کنید]

ِ
ِ
َوَی َْؤِا ْنَبِاللهَ
تغییر باورهای مردم اصلیترین اتّفاق است .مردمیکه با یَکْف ْرَبالطَّاغوت َ
وت ،اگر نباشد دیگر این دین
زندگی میکردند ،حاال ی ْؤِا ْن َبِاللََِّه هم بماند ،یَکْف ْر َبِالطَّاغ َِ
وت نبود ،ژاندارم آمریکا
هیچ ارزشی ندارد .قبل از انقالب هم ی ْؤِا ْنَبِاللََِّه بود یَکْف ْرَبِالطَّاغ َِ
2
ِ
َواجتَنِبوا ،الط ََ
اغوت
در منطقه بودی ،نماز میخواندی روزه هم میگرفتی .أَنَاعبَدواَاللَّهَ َ
َّ ِ 1

فرعون نماد طاغوت است ،چه ویژگیهایی دارد؟ مَلَعِ قوم دارد یک شورایی که شورای
1بقره ۱۶۱ -
۱نحل – ۸۱
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امنیت اوست .اقتصادش قارون است ،هامانش نظامیاست ،سحره فرعون هم
ایدئولوژیستهایش هستند ،امریکای امروز است .آمریکا سه پایتخت دارد -1 ،پایتخت
اقتصادی نیویورک -۱ ،پایتخت سیاسی واشنگتن، 1و  -۸پایتخت فرهنگی الس
ِ
اَوليُّك ْمَاهلل-1 2والیت
وگاس .اسالم هم سه گزینه برای تو معرفی کرد در آیه والیت ،اِِّّن َ
و حکومت -۱ .اقتصادَ ،یؤتو َن َّ
َالزكاه  -۸عبادت ،ه ْم َراكِعو َن میبینید؟ در میدان نقش
جهان اصفهان ،عالی قاپو نماد حکومت ،مسجد نماد دین ،بازار نماد اقتصاد .در دوره
قاجار بزرگترین و بلندترین ساختمانهای مملکت مسجد ،نماد دین .در دوره پهلوی
ساختمان شهربانیها ،نماد حکومت بود.
دقیقهی  273تا  -275بعد از انقالب هم بانکها الحمدهلل ،نماد اقتصاد ربوی .اینها
خیلی به نظر من عجیب و در نوع خودش ،قابل تأمّل است که حواسها پرت است.
شکلگیری مخفی یا علنی حلقهای از مُرَوّجان سبک زندگی آمریکایی متشکل از
بازیگران ،ورزشکاران ،هنرمندان ،سیاستمداران ،روحانیون روشنفکر و غیره در کنار
هم دیگر یک سبک زندگی را به عنوان الگوی جامعه تحویل خواهند داد .امام
صادق میفرماید « :مردم چون حرف عدّهای از علمای یهود مطابق هوای نفس
خودشان بود حرف او را گوش میکردند 3.یعنی مردم جوری میشوند که میگردند
در بین کسانی که حرف دینی میزنند آن بخشی که به نفع آنها حرف میزند را
 1ایالتی در غرب آمریکا میباشد .ایالتی در شمال غربی اقیانوس آرام ،از شمال با استان بریتیش کلمبیا کانادا و از
جنوب با ایالت اورگن و از شرق با ایالت آیداهو مرز دارد.
۱مائده 11۱ -
۸احتجاج طبسی جلد دو چاپ ۱۶۳
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دوست دارند .این یعنی یک دین حداقلی شکل میگیرد خیلی خطر دارد .پیامبر
فرمود«:وقتی بندهای خیلی فاجر شود ،خیلی فسق و فجور کند ،مالک چشمهایش
شیطان میشود و هر موقع اراده کند ،گریهای مثل ابر بهار خواهد داشت 1.میگوید
از قضا تسبیح هم به دست میگیرد و شروع میکند شرشر اشک ریختن .فرمود أَقْ ِسمَ
ول َاللََِّه من از پیامبر شنیدم ی قول َإِ َّن َالشَّيطَا َن ََإِذَا َ َْحل َقَوااًَعلَىَالْ َفو ِ
اح ِ
شَ
بِاللَّ ِه َلَ َس ِم ْعت ََرس َ
ََ ْ َ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َالزنَاَو َشر ِ
یَدةَ یک عبادت ،شدیدی را
ب ْ
َو ِّ
ادةََالشََّد َ
ب َإِلَْي ِهم َالْعبَ َ
اثْ ِل ِّ َ ْ
َاْلَ ْم ِر َ
َالربَا و غیرهَ ،حبَّ َ
َاألَئِ َّمةَِ
برایشان درست میکند َو ْ
َعَلى َ َوَالیَِة ْ
َو ُّ
ود َُثَّ َ
َو ُّ
َالسج َ
َْحَلَه ْم َ
َو َا ْْلض َ
َالرک َ
َاْلش َ
وع َ
وع َ
وع َ
َّ ِ
ین َیَ َْدعو َن َإِ ََل َالنَّا َِر بعد اینها والیت ائمه آتش را میپذیرند .داعشیها نماز
الذ َ
2
نمیخوانند؟ گریه نمیکنند؟ این است که در روایت ایشون فرمودند.
مانور تجملگرایی قارونیسم ،ماشینهای آنچنانی بیاید و برود ،این قسمتهایی
هست کنار کشور ما که منطقه آزاد است ،چه اتّفاقی میافتد؟ ماشین ارزان است.
ماشینهایی میبینی اصالً تعجب برانگیز ،یعنی به عنوان منطقه آزاد ،در حال شروع
کردن هستند.
_ دین حداقلی و زندگی سِکوالر ،جابهجایی خطوط قرمز دینی؛ در ماه محرم خانمی
تکخوانی میکند ،برای چه کسی؟ امام حسین! در شیراز ۸تئاتر طنز درست کردند،
ارباب و نوکری هستند یکی از آنها پول جمع میکند و میگوید ارباب من نان ندارد
1کنزالعمال ،حدیث۳۱۳
۱مستدرک الوسایل جلد  ۱صفحه ۳۶
 ۸یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس است آیتاهلل خامنهای رهبر ایران لقب سومین حرم اهل بیت در
ایران را به این شهر نسبت داد.
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یا صاحب شب جمعه ،مسخره میکند ،ارباب در فرهنگ دینی ما یعنی چه کسی؟
ببین چهکار میکنند؟ در تلویزیون ،برنامه رادیو  ،۳یک هواپیمای کوچک جلوی
خلبانی گذاشتند ،شروع کرد روضه علی اکبر برای هواپیما خواندن .خدا شاهد است،
همهی فیلمهایش هم موجود است .هواپیمای من ای گل نشسته پر و بال تو  . ...آن
طرف در تئاتر طنز ،یارو شروع کرد به مسخره کردن مداحی و به جای لفظ دلسوز از
لگسوز استفاده کرد و با لفظ مداحی گفت :من دلسوز نمیخواهم ،من لگسوز
میخواهم .آمدند امام حسین را بزنند .به شما بگویم ،جابهجایی این خطوط،
یعنی حمله جدّی .در همین یکی دو سال اخیر خانومیکاسِت بیرون داده تک خوانی
میکند شعرهایی میخواند ،مثال « نه شرقی نه غربی نه تازی شدن را برای تو ای
بوم و بر دوست دارم ».نه شرقی نه غربی را فهمیدیم ،تازی شدن یعنی چه؟ عرب
شدن .شعر فکر میکنم مال اخوان ثالث باشد خب؟ از قضا من خودم شعرهای اخوان
ثالث را دوست دارم .اما این شعر را تو بدهی یک زن بخواند؟ خطوط قرمز چه میشود؟
هل داده میشود؟
_ تغییر خطوط قرمز فرهنگی؛ تغییر ذائقه فرهنگ مردم ،اصالت سود به میان آید،
سبک زندگی عوض بشود ،زندگی تنها شکل بگیرد ،معیارها عوض شود ،دنیا طلب
شوند ،پوشش عوض شود ،حجاب بیافتد ،هر تیپی خواستند در خیابان بیایند ،جرأت
نداشته باشی حرف بزنی ،امر به معروف به فضولی در کار مردم تبدیل شود ،اینها
خطرات جدی است.
دقیقهی  275تا  -253روی فیلمنامه نویسان و بازیگران دست بگذارند .یک نفر که
در رادیو نمایش نامه مینوشت ،میگفت :به من پول میدادند تا یک سری مفاهیم را
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در نمایش نامههایم بنویسم .مثالً وقتی اسم ارسطو یا افالطون را میآورم بگم فرمودند.
که فرمودند فقط مخصوص امامها نیست .به فیلمنامه نویس پول میدهند ،میگویند
بیا این  ۱نکته را داخل فیلم بگذار ،مهم نیست چه کسی بازی کند ،تهیه کننده یک
میلیارد خرج کرده 100 ،میلیون فیلم فروخته است ،بشکن هم میزند .بقیهاش چه
میشود؟ از جاهای دیگر به او میدهند ،خیالتان راحت باشد .فقط چند تا نکته را به
میان آورده است.
_ ایجاد زمینههای مصرف گرایی در بین مردم؛ میل بسیار زیاد جهت مصرف کاالهای
خارجی ،تیم ملی والیبال آمریکا به ایران آمده بودند ،از گوشیهای آیفونی که دست
ایرانیها دیده بودند تعجب کرده بودند .گفتند در آمریکا آنقدر آیفون دست مردم
نبود که ما اینجا دیدیم .بیا نگاه کن به نظر شما میتواند رقابت کند؟ تو سر جنس
داخلی خواهد خورد ،نمیتواند قدرت بگیرد.
فرانسه قرارداد لوازم آرایشی بست .اینها چرا فناوری بوئینگ شان را نمیآورند؟ چرا
سریع برای مکدونالد و کِیاِفسی کار میکنند؟ سیب زمینی سرخ کرده بدهند؟ نه؟
_ ایجاد زمینه اخالق امانیستی و فردگرایی محض در کشور؛ تقویت اینترنتهای پر
سرعت ،ماهواره ،و حرفهایی مثل ،هنر برای هنر ،ورزش برای ورزش .تو حق نداری
هنرمند را نقد کنی ،ورزش را در ورزش بسنج .ورزش سیاسی است .من به شما
میگویم ،نمیگذارند فوتبال ما رشد پیدا بکند .چون موجب غرور ملی میشود ،باید
غرور ملی این مردم را له کرد .استراتژی امریکایی آنفوالنزای نیویورکی ،در این
استراتژی امریکایی ،گفتند کاری کنید ایرانیها از ایرانی بودن و مسلمان و شیعه
بودن خودشان بیزار بشوند .فیلم  ۸00را در همین راستا ساختند .اینها که تا قبل از
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این از هخامنشیها تعریف میکردند ،چه شد یک دفعه هخامنشیها را به گند
کشیدند؟ به تاریخ خودت نباید بنازی .برزیل را به چه میشناسید؟ به تیم ملیاش.
خیلی از کشورها هستند با فوتبالشان شناخته شدند .سه تا کشور هستند که در
خیابانها و کوچههایشان فوتبال بازی میکنند ،ایران و آرژانتین و برزیل ،آنها کجا
و ما کجاییم؟ .شما خوزه مورینیو را هم بیاوری بگذاری در این مملکت این همین
فوتبال است چون از اساس مشکل دارد.
_ تالش برای عادی سازی هر نوع رابطه با آمریکا از طریق برگزاری مسابقات ورزشی،
تجارت ،حتی تسهیل سفر به آن کشور.
_ تبدیل شبکههای ماهوارهای به رسانههای انعکاس دهنده نظرات دولت ،با منفعل
نمودن صدا و سیما؛ یعنی بی بی سی مثال به نفع دولت شروع به حرف زدن کند .بعد
این باعث میشود جامعه دو قطبی بشود ،خطرات بیشتر بشود .و بعد متّهم کردن
صدا و سیما ،به دشمنی با دولت تا جایی که صدا و سیما مجبور شود هر نوع نقد
منصفانهای را هم کنار بگذارد .خب پولش دست کیست؟ دولت.
_ باقی ماندن تحریمهای آمریکا با موضوع حقوق بشر و تروریسم؛ من امیدوارم این
دروغ باشد ،اما مصاحبه صورت گرفته است .یکی از اساتید دانشگاه ما که یک خانم
دکتر هم هست گفته یک خانومی در دولت تمام اطّالعات زنان ما را با  GISبه سازمان
ملل داده است ،یعنی اآلن آنها میدانند در فالن روستای شما چند تا زن وجود دارد
که بد سرپرستند .یعنی در دور بعد تحریمها که بخواهد حقوق بشری باشد .دقیقا
میگوید برو به شهر فالن در فالن روستا یک کودکی مورد تجاوز قرار گرفته ،یک زن
بد سرپرستی که شوهرش انگشتش را شکانده ،شما حقوق زنان ندارید.
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دقیقهی  253تا  -255خب این چه معنی میتواند داشته باشد؟ سازمان ملل هم
آدم آنهاست .در فیلم آقای ظریف در سال  80که برای مذاکره به کاخ سعدآباد
آمدند .آقای ظریف به البرادعی میگوید اگه این مذاکرات شکست بخورد ما دیگر در
ایران رأی نمیآوریم .البرادعی میگوید:
 Yes I know I knowمن میدانم من خبر دارم که این مذاکرات بر رأی آوردن
یا نیاوردنشان چه اثری دارد .پس این مسئول آژانس نیست ،به اینجا آمده تا تعیین
کند چه کسی رأی بیاورد یا نیاورد.
تهدیدات سیاسی؛ [به صفحات  11۱-11۱مراجعه فرمایید]

این را من به سه دستهی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت تقسیم کردم .اینها تا
توانستند حرفهایی زدند که خودشان را نشان دادند .دیگر تحریم ایران جواب
نمیداد ،حملهی نظامی به ایران هم جواب نمیداد .تنها راه چه بود؟ مذاکره با ایران.
اوباما« :تحریمها به تنهایی نمیتوانستند برنامه هستهای ایران را متوقف کنند ».جان
کری« :تحریمها رشد مداوم برنامه هستهای ایران را متوقف نکرد ».شرمن« :ما با
تحریم نمیتوانیم این دانش را از بین ببریم به یاد داشته باشید تحریمها رشد مستمر
برنامه هستهای ایران را متوقف نکردند ،تحریمها هیچ گاه برنامه هستهای ایران را
متوقف نمیکند ».اوباما « :اگر من گزینهای در اختیار میداشتم که در آن ایران ،تک
تک پیچهای مهرههای برنامه هستهای خود را از بین میبرد و امکان داشتن برنامه
هستهای را برای همیشه از دست میداد و در اثر آن از شر همه تواناییهای نظامیاش
رها میشد ،این گزینه را انتخاب میکردم ولی دوست دارم همه این را درک کنند
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که چنین گزینهای در دسترس نیست ».جان کری « :دانش موجود در برنامه هستهای
ایران را نمیتوان با بمباران از بین برد ».برژینسکی« :اگرچه ایرانیها میدانند در هر
گونه جنگی ما میتوانیم آسیبهای زیادی به آنها بزنیم اما واقعیت این است که
آنها نیز میتوانند صدمات زیادی بر ما بزنند ».جرج فریدمن ،مدیر کل آژانس
اطالعات و مراقبت راهبردی آمریکا« :مشکل ما با ایران بر سر فعالیت هستهای آن
کشور نیست ،بلکه مشکل آن است که ایران نشان داده است نه فقط بدون حمایت
آمریکا ،بلکه در حال درگیری با آمریکا هم میتواند بزرگترین قدرت تکنولوژیک و
نظامی منطقه باشد ».میگوید نه تنها بدون حمایت آمریکا مثل مصر و بقیه این
کشورها که بدبختند و دست و پا میزنند ،حتی در حال سر شاخ شدن با آمریکا هم
میتواند نفر اول در علم و نظامیگری و تکنولوژی در کل منطقه باشد .این همان
وعده الهی است ،اگر مسلمان هستید .اوباما« :ما شاهد کاهش حمایت آنها از حزباهلل
یا اسد در طول چهار یا پنج سال گذشته نبودیم که اقتصاد آنها خراب بوده ».چارلز
کروماسر« :رویکرد رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه فقط به قدرتمند شدن ایران و
افزایش نگرانی و تنش در خاورمیانه کمک کرده است ».اوباما باز هم به شیوه نیکسون
اشاره میکند « :شما رفتید با شوروی ،مذاکره کردید آخر شوروی چی شد؟ فروپاشید،
بگذارید من هم این کار را بکنم ،تنها راه فروپاشی ایران همین است ».جان کری:
«گذشت  1۶سال میتواند تغییرات زیادی را در ایران به وجود بیاورد ».چون میدانید
در برنامههای هستهای برجام خیلی از این وعدههای چند ساله است .میگوید ،بگذار
1۶سال بگذرد خیلی اتّفاقها در ایران میافتد .اوباما« :در داخل ایران باید گذار صورت
بگیرد ،یک تغییراتی شکل بگیرد در داخل ایران حتی اگر تدریجی باشد ،سود دارد.
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میگوید باید یک سری آدمهایی را که هم فکرمان هستند در ایران پیدا کنیم .اوباما
باز میگوید« :به نظر من تندروهایی در داخل ایران حضور دارند که فکر میکنند
مخالفت با ما تالش برای از بین بردن اسرائیل ،ایجاد ناامنی در جاهایی مثل سوریه
یمن یا لبنان کار درستی است به نظر من در داخل ایران کسان دیگری هم هستند،
که معتقدند این کارها سازنده نیست باید به سراغ آنها برویم ،اگر ما این توافق
هستهای را امضا کنیم این امکان وجود دارد که موضع این نیروهای میانه رو را در
داخل ایران تقویت کنیم .باید نفوذ اقتصادی پیدا بکنیم بعد این را گره بزنیم به ایران،
اقتصاد ایران که گره خورد به اقتصاد بین المللی ،برای یک سری افراد هزینه خواهد
داشت ».فهمیدی چی شد؟ اینها دیگر ماجرا را رها نمیکنند ،چون جیب خودشان
به خطر میافتد .مرکز امنیت آمریکای جدید میگوید «:با سرمایه گذاری روی
دقیقهی  255تا  -263توافق هستهای باید به دنبال ایجاد اصالحات سیاسی و تداوم
حمایت آمریکا از فعاالن حامی ایجاد اصالحات در ایران باشیم».
اوباما دوباره میگوید« :اگر ایرانیها را ،درگیر تجارت بینالمللی بکنیم و
سرمایهگذارانی در آنجا حاضر شوند و اقتصادشان در اقتصاد جهانی بیشتر ادغام شود
از بسیاری جهات برایشان سخت خواهد بود که رفتارهایی داشته باشند که برخالف
نورمهای بین المللی باشد .دیگر نمیتوانند مقاومت کنند چون جیبشان در خطر
است ».نشریه فارن آفرز 1به قلم اریک لوربر ۱و الیزابنت روزنبرگ ،۸در اشاره به
 1یک نشریه دوهفتگی جامع علمیآمریکایی است .تخصص این نشریه در علوم سیاسی و روابط بینالملل است.
 ۱یکی از کارشناسان حاضر در سنا که عضو مرکز امنیت جدید آمریکا است.
 ۸مشاور ارشد سابق وزارت خزانه داری آمریکا
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دیپلماسی دالر میگوید « :وزارت خزانهداری امریکا باید با افزایش صدور مجوزهای
عمومی به شرکتهای این کشور اجازه بدهد در سرمایهگذاری هدفمند در ایران
مشارکت کنند .همانطور که کاهش اخیر مجوزهای معین کوبا 1نشان داد مجوزهای
عمومی میتواند این امکان را برای بانکها و سرمایهگذاران آمریکایی فراهم کند تا
وجوه الزم برای توسعه و پیشرفت را در ایران فراهم سازند و در نتیجه با اجرای طرحها
و فعالیتهای تجاری جدید موجب تقویت جوانان و کارآفرینان ایرانی شوند .این همان
 YGLهست .این رویکرد به نوبه خود میتواند به پیشبرد منافع آمریکا از طریق ایجاد
تغییرات مثبت در ایران کمک کند عالوه بر این ارتباط با ایران و شرکتهای تجاری
غرب ،موجب نفوذ اقتصادی ضروری در آینده ایران خواهد شد ».حاال نقطه مقابلش
چیست؟ اوباما« :اگر شما یک پایگاه متفاوتی از افراد حاضر در تجارت و تبادالت
اقتصادی در داخل ایران داشته باشید این موضوع شاید نحوه تفکر آنها درباره
هزینهها و مخارج چنین رفتارهای ثبات زدا را تغییر دهد ».گره زدن اقتصاد ایران با
شرکتهای صهیونیستی ،از طریق منفعت رساندن به جیب یک سری از سیاسیون،
این راهکار میشود .که آن آقای سیاسی بزرگترین واردکنندهی سیگارهای اسرائیلی
به کشور ما میشود .یا آن برند صهیونیستی ،فروشگاه زنجیرهای که در ایران با برند
دومش جنس میفروشد ،خیلیها را بدبخت کرده است.

 1جمهوری کوبا کشوری است تشکیل شده از مجمع الجزایری در دریای کارائیب و پایتخت آنهاوانا است.
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فیلیپهاموند 1وزیر امور خارجه انگلیس « :روشن است که صداهایی در داخل ایران
وجود دارد ».ببین میگوید باید روی اینها کار کرد .این حرفها خیلی عجیب است.
مایک مولن ۱رئیس سابق ستاد مشترک ارتش امریکا در نشریه پولیتیکو میگوید:
«توافق هستهای تنها راه تغییر رژیم در ایران است ».اوباما میگوید « :هشت سال،
این مردم جنگیدند ،جنگ با اینها فایده ندارد .فقط باید مثل تکواندوکارها اینها را
بغل کرد ».تکواندوکارها وقتی از هم دورند به هم لگد میزنند ،برای اینکه به هم لگد
نزنند ،همدیگر را بغل میکنند؛ دفتر حافظ منافع ،سفارتخانه ،مکدونالد ،شرکتها
 ...و توریست و ...
تهدیدات کوتاه مدّت سیاسی؛
با استفاده از برجام ،داخلیهای مشکل دار در کوتاه مدّت برای مجلس برنامهریزی
خواهند کرد ،که یا به یک اقلیت پر نفوذ و یا یک اکثریت نسبی تبدیل شوند .اکثریت
مطلق امکان ندارد ،بعید است .اقلیت خنثی را که همین االن دارند.
_ کسب کُرسیهای مجلس خبرگان۸؛ ۳00تا روحانی جوان و منتسب به جریان
خاصی را بفرستی برای مجلس خبرگان تا بتوان بر اصل قلب نظام اثرگذاری نمود.

 1سیاستمدار بریتانیایی و وزیر امور خارجة بریتانیا است .فیلیپ هموند که از سیاستمداران حزب محافظهکار
بریتانیاست از  1۱ژوئیه  ۱01۱پست وزارت خارجه بریتانیا را به عهده گرفت.
 ۱هفدهمین رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا بود.
 ۸مجلسی متشکل از فقیههای واجد شرایط است که بر اساس اصل  10۳قانون اساسی جمهوری اسالمیایران مسئولیت
تعیین و نظارت بر ولی فقیه (رهبر جمهوری اسالمی) را دارد .مدت هر دوره این مجلس که اعضای آن به وسیله
انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب میگردند ،هشت سال میباشد.
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_ تقویت همه جانبه جریانات مطلوب آمریکا موسوم به میانهروها ،اینجا شعاع طیف
وسیعی است ،حتی بسیجی میانهرو ،روحانی میانهرو ،پاسدار میانهرو ،همه چیز ،اینها
را باید کشید ،اینها را باید تقویت کرد.
_ متهم شدن عناصر دلسوز و متعهد نظام به افراطی گری و منزوی کردن آنها
_ افزایش حوزههای مذاکره؛ سند امریکای نوین میگوید در هستهای متوقف نشوید،
بکشید به برنامههای بعدی؛ بروید سر موضوع دزدان دریایی ،سر برنامه محیط زیستی،
گرم شدن زمین ،از این مسائل شروع کنید.
_ انفعال یا پرخاشگری بعضی از نیروهای متعهد؛ چون نمیدانند باید داد بزنند،
نمیدانند باید سکوت کنند یا منفعل میشوند یا حرکتهای غیر عقالنی میکنند،
این خیلی خطرناک است.
_ هویت زدایی از مسأله نفوذ؛ تا بخواهی حرف نفوذ بزنی میگویند اینها سیاسی
است ،و تقلیلش بدهند به دعوای سیاسی و جناحی ،تعلقات حزبی ،انتخاباتی ،عاطفی،
باندی ،قبیله ای...
_ متهم کردن دلسوزان جامعه درباره نفوذ به دایی جان ناپلئونیزم ،اینها توهم توطئه
دارند .رهبری بیش از  ۳0مرتبه از اولین باری که به نفوذ اشاره کرده تا االن میگوید
نفوذ ،نفوذ ،نفوذ ...بیش از  ۳0بار.
دقیقهی  263تا  -265دی سکریتیزاسیون؛ این یعنی چه؟ یعنی ما چیز پنهان
نداریم و این مخالف شفافیت است بعد نتیجهاش چه بشود؟ کشمیری1ها شکل
 1مسعود کِشمیری عامل اصلی انفجار در دفتر نخستوزیری جمهوری اسالمیایران در هشتم شهریور  1۸۱0و از
اعضای سازمان مجاهدین خلق و نیز جانشین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمیایران بود .نکته مهم
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بگیرند ،کالهی 1ها شکل بگیرند ،تا معاون دبیر شورای امنیت ملی نفوذ کنند.
دولتهای اخیر هم سیاهنمایی کنند و در این سیاهنمایی راز لو بدهند ،اسرار نظام را
لو دهند.
_ تأثیر گذاری بر مراکز تصمیم گیری؛ اول مراکز تصمیم گیر ،نشد تصمیم ساز .مثل
ماجرای آب که من سخنرانی کردم؛ کاری کردند که مردم واقعاً فکر میکردن قحطی
آب در راه است .از قضا خدا هم کاری کرد که االن سدها پر شده ،سیل زده کلی
خرابی به بار آورده.
_ بزرگ کردن خطر جنگ و اینکه خودت را قهرمان برداشتن سایه جنگ از سر مردم
معرفی کنی.
_ نسبت دادن خواستههای سیاسی خود به کل نظام؛ یکی از نمایندههای مجلس
میگفت طرف آمده اینجا نشسته میگفت نظام به این نتیجه رسیده که با آمریکا
تعامل کنیم .گفتیم اشتباه میکنی ،تو همچین نگاهی داری ،آیا از حرفهای رهبر
مملکت میتوان فهمید که نظام به این نتیجه رسیده؟
تهدیدات میان مدت سیاسی ؛

این است که عملکرد وی جایگاه جانشینی دبیر امنیّت ملی آنچنان بود که بسیاری به غلط تصور کرده اند وی خود
دبیر شورای امنیت بوده است.
 1محمدرضا کالهی صمدی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و عامل انفجار  ۳تیرماه  1۸۱0است .در شامگاه  ۱۳ژوئن
 ،1۳۳1بمبی قدرتمند مَقَرِّ حزب جمهوری اسالمی را ویران ساخت و محمد بهشتی همراه  ۳۱مقام دولتی ایرانی کشته
شدند.
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_ ایدئولوژیزدایی از دیپلماسی و سیاست داخلی .در سیاست ایدئولوژی الزم نیست
در دیپلماسی باشد .رهبرمان رهبر دینی مان است .تفکیک کردن رهبر دینی از رهبر
سیاسی مهم است .ماه رمضان کارمندها از اول صبح باید بیایند ،ما به تعالی و این
مسائل کاری نداریم ،تربیت مردم بر عهده ما نیست ،بهشت و جهنم مردم به ما ربطی
ندارد .از قضا ربط دارد ،امیرالمومنین در نهج البالغه 1میفرماید حکومت باید مردم
را تربیت کند

2

_ تبدیل کردن صحبتهای رهبری دینی به نکات فرمایشی،
_ تخریب و تضعیف نهادهای مرتبط با رهبری ،سپاه ،بسیج ،کمیته امداد ،شورای
نگهبان ،قوه قضاییه هر چیزی که هست ،تا ممکن است باید به اینها هجمه صورت
بگیرد.
_ تحریف جایگاه والیت فقیه ،این خیلی مهم است .خالفتیزه کردن ایران .آن کسانی
که امیرالمومنین را پس زدند ،نگفتند خالفت بعد از پیامبر نیست ،چون میدانستند
پیامبر فرموده بعد از من إِ َّن َه َذاَأ َِخیَو ِ
َخلِي َفتِی 3آدمش را عوض کردند .من
َ
يیَو َ
َوص َ
َ َ
یک سؤال میپرسم ،فرض کنید روزی مجلس خبرگان ،در اثر نفوذ ،آدمی را به عنوان
رهبر انتخاب بکند ،که شما یقین دارید مشکل دارد ،به حرفش گوش میدهید یا نه؟
 1نهجالبالغه گزیدهای از خطبهها ،نامهها و سخنان کوتاه علیابنابیطالب است که شخصی به نام سیدرضی در قرن
چهارم هجری قمری براساس ذوق ادبی خویش از نامهها و خطبههای علی فراهم آوردهاست.
۱نهج البالغه – خطبه ۸۱
۸تاریخ االمم والملوک ،محمدبنجریر الطبری ،بیروت ،دار قاموس الحدیث ،ج  ،۱ص  ۱1۳و الغدیر ،عالمه امینی ،مؤسسه
دائرة معارف الفقه االسالمی ،چاپ سوم 1۱۱۶ ،ق ،ج  ،۸ص  ۸۳۱و  ۸۳۶و چاپ دارالکتب االسالمیة ،ج  ،۱ص ۱۳۳
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بهش فکر کنید .والیت فقیه ،یا والیت فقه ،ببینید چه چیزهایی این وسط هست و
مهم است .تحریف جایگاه والیت فقیه ،اینطور میشود .سخن از شورای رهبری و
شورای فقهی و شورای مراجع و بحثهای این چنینی .زمانی که نتوانستند والیت
فقیه را دستکاری بکنند و جلوی آن بایستند ،تحریفش میکنند .سوءاستفاده از بیت
امام ،از افراد منتسب به بیت امام سوءاستفاده خواهند کرد .چرا؟ همیشه سیستم این
است.

ِ
َوَ
سامری وقتی میخواست هارون را پس بزند و گوساله پرست کند ،گفت هذاَإهلکَ ْم َ
إِلهَاوسيَفَنَ ِس ََي 1گفت این گوساله ،خدای شما و خدا موسی است .از رهبر قبلی که در
دسترس مردم نبود مایه گذاشت ،حاال شما بروید حضرت موسی را زنده کنید ببینیم

بوده یا نبوده .آنها هم فکر میکردند حضرت موسی مرده است .کی به کی بود؟
شروع کن از موسی ،خاطره نقل کن ،چه کسی میفهمد.
اخیراً یکی از این سیاسیون به خانواده حضرت امام گفته :بنیاد حفظ و نشر آثار امام
برای مردم صحبتهای امام را تأویل و تفسیر کند .یعنی بگوید منظور امام چه بود.
چه شود!
_ تضعیف و تحریف آرمانهای امام ،اینها را دقّت کنید ،یک سند هست در دسامبر
 ۱00۳Long Term Strategy Forاین اسم را جستجو کنید و بخوانید،
Facilitating Of Regime Change In Iran
دقیقهی  165تا  -170میگویند « :ما نمیتوانیم با خط خمینی مقابله کنیم .از
قضا باید بگوییم ،اینهایی که االن بر سرکار هستند مخالف خط خمینی هستند ،خط
 1اسراء ۳۳ -
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خمینی چیز دیگری بود»  ۱00۳این حرف را زدند و آن حرفها در مملکت ما زده
میشود .حاال چهکار میکنند؟ تضعیف مقاومت و روحیهی انقالبی مردم که یکی از
سرمایههای انقالب ،همین حس مقاومت است .این حس از بین برود چه میشود؟
قرآن میفرماید« :عدّهای از پیامبر اجازه میگیرند که به جنگ نیایند ولی مشکل
آنها این عدم امنیت خانههایشان نیست ،خدا آنها را لو میدهد که اینها دوست
دارند از جنگ فرار کنند و اینطور نیست که خانههایشان امنیت نداشته باشد»1.
میگوید از جنگ میترسند ،ذهن توجیه ساز است .بهانه تراشی میکنند چون
میترسند .جرات مقاومت ندارند ،اقتصاد را بهانه میکنند ،بهانههای مختلف میآورند،
احزاب آیه ی  1۸آنها را سوزانده است.
_ تغییر در شعارها و اهداف انقالب و استحاله ۱نظام؛ خدایا خدایا تا انقالب مهدی را
کنار بگذار ،فلسطین و اسرائیل را کنار بگذار .ایران یک کشوری بود که همیشه به
معنی محکم و مقاوم ایستاده بود .االن مردم میبینند که اینها با هم میخندند و
میگویند  ...در ذهن مردم چه میشود؟
_ ناامیدی و دلسردی مستضعفان؛ سید حسن نصراهلل روز عاشورا سخنرانی کرد ،گفت:
«ایران ما را نمیفروشد ،مردم ایران رهبر ایران شریف تر از این هستند که بخواهند
ما را بفروشند ».چه چیزی شنیده است؟ به مردم لبنان و سوریه چه میگویند؟ به
اینها دقت کنید.

 1احزاب 1۸ -
 ۱دگر گشتن ،دگرگون شدن
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_ تغییر باورهای گذشته؛ اسطوره سازی از محمدرضا شاه ،1سیاه نمایی زمان حال،
آینده غربی .گذشته ،حال و آینده را تغییر میدهد.
آقای آدام ژوبین ۱که به جای کوهن آمده ،میگوید « :ما به صراحت به سران ایران
اعالم کردهایم اگر ببینیم هریک از بانکهایی که از فهرست تحریم خارج میکنیم ،به
حمایت از حزب اهلل و نیروهای قدس و فعالیتهای غیرقانونی بالستیک ،موشک سازی
بالستیک ،در ایران مبادرت کنند ،بار دیگر این بانکها را در فهرست تحریم قرار
خواهیم داد ».آیا این حرف برای مصرف داخلی خودشان هست؟ میخواهند
رفورمیسم سیاسی درست کنند ،طوری بشود که دیگر امکان رأی آوردن جریانهای
انقالبی در ایران نباشد که یک نفر حرف از مقاومت بزند و رأی بیاورد.
_ رشد دموکراسی برژوایی ۸و شکل گیری یک طبقه مصرفگرای بی هنر متوقع لوس،
که این طبقه به آدم خودش رأی میدهد و آن فرد هم آدم مقاومت نیست.
_ تبدیل شدن دولتهای ایران به امتیاز دهندگان بی چون و چرا.

 1دومین پادشاه دودمان پهلوی و آخرین پادشاه ایران بود که از  ۱۶شهریور  1۸۱0تا  ۱۱بهمن  1۸۶۳بر ایران حکومت
کرد .محمدرضاشاه اولین بار در پی اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و دومین بار با کودتای  ۱۳مرداد به قدرت رسید
و با انقالب  1۸۶۳از حکومت برکنار شد.
 ۱معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطالعات مالی آمریکا
 ۸برژوایی یک اصطالح در علم جامعه شناسی و تاریخ است که مورد دستهبندیهای مورد استفاده در تحلیل جوامع
بشری است .این واژه به دسته باالتر یا مرفه و سرمایهدار در جامعه اطالق میشود .این دسته قدرت خود را از استخدام،
آموزش و ثروت به دست میآورند و نه لزوماً از اشرافزادگی
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دو جلد کتاب به اسم «اسناد سخن میگویند» در مورد مذاکرات مصدق 1با آمریکا؛
جالب است مصدق ،هیچ چیز امضاء نمیکند اما امریکاییها میگویند ما میدانستیم
مصدق پایگاه مردمی ندارد چون با آیتاهلل کاشانی درافتاده بود .میگوید چون
میدانستیم هیچ چیز به او ندادیم ،در غیر این صورت مصدق میتوانست سر نفت از
اینها امتیاز بگیرد .مصدق میخواست بگیرد اما نتوانست ،بروید کتابهایش را
بخوانید...
_ گره خوردن سرنوشت برخی از جریانهای سیاسی به خواست مبهم دشمن؛
کری در شورای روابط خارجی گفته « :اگر توافق نبود ،معلوم نبود در انتخابات ریاست
جمهوری چه بر سر روحانی و ظریف بیاید ».این یعنی چه؟ یعنی من مثالً کاری
میکنم اینها رأی بیاورند ،شما غلط کردی .اوباما در مؤسسه ساوان میگوید :روحانی
میداند به خاطر من رأی آورده است .یعنی مردم ایران من را میخواهند ،به او رأی
دادند .خب تو میتوانی با این مذاکره کنی؟
_ سوء استفاده از جریانهای سیاسی کاتالیزور ( رحم اجارهای )؛

 1معروف به دکتر مصدق که تا قبل از سقوط سلسله قاجار با نام مصدقالسلطنه شناخته میشد ،سیاستمدار،
حقوقدان ،نماینده چند دوره مجلس شورای ملی ،و نخستوزیر ایران در سالهای  1۸۸0بود .او پس از ترور سپهبد
حاجعلی رزمآرا و نخستوزیری کوتاهمدت حسین عالء به نخستوزیری رسید.
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روزآنالین 1چه میگوید ،برجام و روحانی بهانه است ،او نماینده ما هم نیست ،بلکه در
میان جناحهای داخل بلوک قدرت ،معتدل تر محسوب میشود و باید از این فضا برای
عقب راندن بیشتر سیاست خارجی ،ضد آمریکایی ایران استفاده کنیم.
اگر کوچکترین نقد وارد کنی میگویند اینها میخواهند دوباره تحریم برگردد ،اینها
خطر میان مدت است.
_ استحاله تعریف و عزت و غرور ملی؛ هیچ چیز دیگر از غرور ملی نماند.
_ وابسته کردن سیاسیون به غرب از طریق تحصیالت بچههایشان ،تابعیتهای دوگانه،
گرین کارتها .االن میدانید با  ۳۶درصد هنرپیشههای ما تماس گرفتند ،بیا اینجا
برای خودت و زن و بچه ات گرین کارت درست میکنیم ،بیا اینجا باش.
_ بازی دادن برخی از بزرگان دینی؛ میروند پیش شان میگویند آقا ما اگه این کار
رو نکنیم جنگ میشود .اینطور میشد آنطور میشد .من سه سال پیش خدمت
یکی از مراجع رسیده بودم ،محافظ ایشان به من زنگ زد که آقا دیروز یک گروه،
آمده بودند اینجا یک سیدی آورده بودند از صحبتهای علیه شما ،آوردن پیش حاج
آقا،
دقیقهی  243تا  -245ببینید از کجا میروند که بزنند ،چرا؟ چون آن مرجع در
درس خارج فقهاش یک اشکال به تو بگیرد ،دیگر تو تمام میشوی ،میگفت ایشان
 1روزآنالین روزنامهای اینترنتی است که هر بامداد (به جز جمعهها و شنبهها) به وقت تهران در اینترنت منتشر میشود
این روزنامه توسط روزنامهنگاران اصالح طلب مستقل که داعی هواداری از آزادی و حقوق بشر دارند منتشر میشود و
بودجه آن از سوی پارلمان هلند تامین میشود.
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شما را میشناخت ،سیدی را قبول هم نکردند ،گفت بروید بیرون .چون من قبال
رفته بودم برای ایشان و گزارشی در مورد فرقهها برده بودم.
تهدیدات بلند مدت سیاسی؛
چهار نکته؛
_ تحریف ،تضعیف و مقابله با والیت فقیه؛ تا به یک دکور تبدیل شود ،هیچ توانایی و
هیچ قدرتی نداشته باشد و یک چیزی بسازی از والیت فقیه ،بگویی والیت فقیه این
است .سپس رهبری االن را با والیت فقیه خود ساخته خیالی مقایسه کنی ،بعد بگویی
آن نیست.
_ فروپاشی کامل جمهوری اسالمی بعد از استحاله کامل و تکمیل پروژه شوروی
_ سلطه مجدد و کامل استعمارگران نوین بر روی ایران؛ یک جوری بیایند این دفعه
سلطه ایجاد بکنند و اینها وقتی سرکار میآیند یکی را زنده نمیگذارند .دیدید بعد
از مُرسی 1چه کار کردند؟  ۶00تا  ۶00تا حکم اعدام میدادند .اینها به خوبی افراد
را در این مملکت میشناسند .یک جوری ایران را بزنند که تا  ۱000سال دیگر هم
قدرت شکل گیری این اتفاق پیدا نشود .بعد چهکار کنند؟ متهم کردن رهبری ،به
اینکه هر اتفاقی افتاد ایشان امضا کرد .میتوانست امضا نکند .چرا مثل امام  ۶۳۳را
گردن نگرفت؟ فهمیدی؟

1محمد محمد مُرسی عیسی العیاط ( ۳اوت  - 1۳۶1تاکنون) سیاستمدار مصری است که پنجمین رئیس جمهور
جمهوری عربی مصر بود .او رئیس سابق حزب آزادی و عدالت ،یک حزب تأسیس شده توسط اخوان المسلمین نیز
میباشد .او کاندید این حزب در انتخابات ریاست جمهوری  ۱01۱بود و پیشتر از  ۱000تا  ۱00۶نمایندهی پارلمان
بود .محمد مُرسی در تاریخ دوازدهم تیرماه  1۸۳۱پس از کودتایی به دست ارتش عزل شد.
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_ تحمیل یک جنگ تمام عیار علیه ایران؛ و آن موقع است که اگر این نفوذ شکل
بگیرد ،طوری خاکت را به توبره ببندند که در تاریخ مثال ندارد ،تمام هم میآیند از
عربهای حاشیه خلیج بگیر تا آمریکا ،اسرائیل و ناتو ...
اما این زمانی است که نفوذ شکل بگیرد .باید منافذ آن را ببندیم.

تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحبالزمان صلوات
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« دعای فرج »
اَلهی َ عَظُمَ الْبَالََّءُ وَبَرِحَ الْخَفاََّءُ
خدایا بزرگ شد بال و گرفتارى و آشکار شد راز پنهانى
وَانْکَشَفَ الْغِطاََّءُ و انقطع الرجاء وَضاقَتِ االَْرْضُ وَمَنَعَتِ السََّماََّءُ
و پرده از روى کار برافتاد و زمین (بر ما) تنگ شد و آسمان خوددارى کرد
و انت المستعان والیک المشتکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوََّلُ فِى الشَِّدََّةِ وَالرََّخاََّءِ
و تو یاری دهنده ای ،و بدرگاه تو آوریم پروردگارا شِکوه را ،و بر تو اعتماد کنیم در
سختى و آسانى
اَللَّهُمََّ صَلَِّ عَلى مُحَمََّدٍ وَآلِه محمد اواالمر الذین فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ
وعَرََّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ
خدایا درود فرست بر محمد و آل او آن بزرگانى که واجب کردى بر ما
فرمانبرداریشان را و بدینوسیله منزلت و مقامشان را به ما شناساندى
ففَرَِّجْ عَنَّا بِحَقَِّهِمْ فَرَجاً عاجِالً قریبا  ٬کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ
به حق ایشان به ما گشایشى ده فورى و نزدیک مانند چشم بر هم زدن یا نزدیکتر
یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد
ای محمد اى على اى على اى محمد
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اکْفِیانى فَاِنََّکُما کافِیان وانصرانی فانکما ناصران
یاریم دهید که شمائید یاور من و کفایتم کنید که شمائید کفایت کننده من
یا موالنا یا صاحب الزمان
اى موالى من اى صاحب الزمان
الْغَوْثَ الْغَوْثَ الغوث
به فریادم برس به فریادم برس به فریادم برس
اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى
مرادریاب ،مرا دریاب ،مرادریاب
الساعة الساعة الساعة
همین ساعت ،همین ساعت ،همین ساعت
العجل العجل العجل
االن ،االن ،االن
یا ارحمن الراحمین ،بحق محمد و اله الطاهرین
اى خدا اى مهربانترین مهربانان به حق محمد و آل پاکیزه اش
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« خالصه سخنرانی – زمزمههای نفوذ »
قرآن ،پیرامون نفوذ ،سخن گفته و به ما همیشه هشدار داده که :طائفهای از این
شیاطین ،دور سر شما دارن طواف میکنن[اعراف  ]۱01یعنی دور تا دور شما در
حال چرخیدن هستند .اگر یک نخی از من و شما آویزان باشد ،یک دستگیرهای از
من و شما آویزان باشد ،همان دلیل ودستگیرهای برای گرفتن میشود .برای همین
هم شیطان فقط با کسانی نمیتواند در بیفتد که ،مُخلَص هستند یعنی دیگر طنابی
از ایشان آویزان نیست که تو بتوانی آن را بگیری با اینها نمیتواند کاری بکند .جنس
کار شیطان به قدری عجیب است که تا شما در مورد شیطانشناسی آگاهی نداشته
باشی ،در مورد دشمنشناسی آگاهی نداشته باشی ،دینت را نمیتوانی حفظ کنی.
چه بسا اشک هم بریزی ،گریه هم بکنی ،پای روضهی امام حسین سینه هم
بزنی ،اما خودت یزیدی باشی و خبر نداشته باشی.
آقای جورج شولِتز ،وزیر خزانهداری دولت رِیگان میگوید :انقالب اسالمیخطرناک
ترین دشمن مشترک تمدن غرب ،در سرتاسر تاریخ آن است.
ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا ،کتابی نوشته به نام (پیروزی بدون جنگ).
میگوید :اسالم خمینی و بنیاد گرایی اسالمی ،برای ما خطرناک تر از تهدید کمونیزم
و شوروی است.
رابرت سَتالف در کتابی به نام (نبرد ایدهها در جنگ علیه تروریزم) میگوید :یکی از
راههای مبارزه با حکومتهای اسالمی این است که فرصتهای آموزشی الزم با تأکید
بر زبان انگلیسی در اختیار جوانان مسلمان قرار داده شود ،تا از طریق آموزش زبان
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انگلیسی بتوان پنجرهی جهان غرب را به روی جوانان آنها گشود و آنان را شیفتهی
جهان غرب و الگوی زندگی غربی نمود.
مارک پالمِر گزارشی نوشت ،ایران آمریکا رهیافت جدید ،دربارهی راهکار جدید که ،با
اینها چه کنیم؟ میگوید :ایران به لحاظ قدرت وسعت سرزمینی ،کمیت جمعیت،
کیفیت نیروی انسانی ،که امکانات نظامی ،منابع طبیعی سرشار ،موقعیت جغرافیایی
ممتاز در خاورمیانه و نظام بینالملل ،به قدرتی کم نظیر تبدیل شده است ،دیگر
نمیتوان با یورش نظامی او را سرنگون کرد .تمام شد ،میتوانی شروع کنندهی جنگ
باشی ،اما خاتمه دهندهی جنگ نیستی .جنگیدن با ایران ،هزینهی بسیار باالیی دارد.
یک راهکار دیگر وجود دارد .طرح دِلتا ،مو به مو در ایران اجرا شد .طرح دِلتا ،مثلثی
است که سه ضلع دارد .1،مهار ایران :ایران را تحریم کنید و مهارش کنید تا سرعت
پیشرفتش پایین بیاید .۱ .نبرد رسانهای :جنگ رسانهای علیه ایران درست کنید .طی
 ۱۱ساعتی که من و شما میگذرانیم  ۸۶00ساعت برنامه برای ایران پخش میشود.
فقط  1۱0شبکهی فارسی زبان وجود دارد .۸ .ساماندهی نافرمانیهای مَدَنی :اگر
مردمشان بریزند تو کوچه تمام است ،خودشان باید خودشان را بزنند .این پیکر با
سرماخوردگی از پا نمیافتد ،این پیکر فقط با سرطان از پا میافتد .بدن باید به بدن
حمله کند .با اِم اِس از کار میافتد.
توماس فریدمن ،در شروع دههی فجر سال  ،۳۶یعنی یک سال پس از روی کار آمدن
احمدینژاد مقالهای نوشته است .ایشان میگوید :الزم نیست آمریکا به ایران
لشگرکشی نماید ،باید روابط خود را با ایران گسترش دهد و سفارتخانهی آمریکا در
تهران را بازگشایی نماید .این سفارت پیش از همه چیز و در اولین گام  ۶0هزار بورس
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تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی برای ادامهی تحصیل در دانشگاههای امریکا
بدهد ،فقط این کار را بکند و بنشیند و شاهد خروش شگفتآورترین بحثها در داخل
ایران باشد ،میتوانید بر سر آن شرطبندی کنید .توماس فریدمن میگوید کار نظامی
در ایران جواب نمیدهد .فقط این افراد را به اینجا بیاورید ،تربیت کنید و بعد به
مملکت خودشان برشان گردانید .ببینید که چه طور اساتید ایرانی با حقوق هیئت
علمیجمهوری اسالمی ایران آرمانهای آمریکایی را سر کالسهای دانشگاهی شان،
برایت فریاد بزنند.
توماس فریدمن :جنگ با این دشمن ،با ارتش ممکن نیست ،بلکه باید در مدارس،
مساجد و کلیساها و معابد به رویارویی با آن پرداخت و در این راه جز با همکاری
روحانیون ،کشیشان و راهبان نمیتوان به پیروزی دست یافت .روحانیون میانهرویی
که حاضر به عقب نشینی از برخی اصول اسالمی مانند قصاص ،و دیگر احکام هستند.
کمیتهی خطر جاری یک گزارشی میدهد .رسیدن به یک خط و نیم مطلب؛ باید
شبکههای متعدد رادیویی و تلویزیونی برای ایرانیان تدارک دید و پیامهای خود را با
پیشرفتهترین تکنولوژی روز دنیا به دست مردم ایران برسانیم.
برجام نتیجه ندهد ،یک سری مزایا دارد .1:بازگشت تحریمها به این سادگیها نخواهد
بود ،قبح شکسته شده است .باألخره چندین شرکت تجاری به ایران رفت و آمد کردند،
دیگر نمیتوان به سادگی به آنها گفت دوباره برنامهریزی کنید و مکانیزم ماشه راه
بیندازید ،به این سادگیها نیست .۱ .دوباره یک فرصت کوتاه برای نفس کشیدن به
دست میآوریم .۸ .فشارهای جهانی به این سادگیها اجازه نخواهد داد تحریمها
دوباره به صورت قدرتمند شکل بگیرد .زیرا کشورهای اروپایی تحت فشار هستند و
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منافع رقبای آمریکا در خطر است .به خاطر بازار بزرگی مانند ایران که از آنها گرفته
شده است ،معترض هستند .۱ .در دوران تنفس ،فرض کنید پولی وارد سیستم شود،
فلذا قدرتمندتر میشویم این یکی از حسنهاست .۶ .بد عهدی و پیمان شکنی آمریکا،
به برخی مردم ساده لوح که در داخل کشور هستند اثبات میشود .۱ .همچنین به
مردم اثبات میشود که تنها راه پیشرفت این مملکت اِتّکا بر خود است و نمیتوان
حسابی روی دشمن باز کرد .این حسنها میشود.
برجام به فرجام نمیرسد .این خطرها را دارد .1:حمله به ایران توجیه پذیر میشود:
چرا؟ چون قسمتهایی از متن برجام ایهام دارد ،طرف مقابل هم استاد فریبکاری ،با
تغییر یک ویرگول تفسیر و تأویل...روی مسئله کار میکنند.
 .۱پروپاگاندا و افکار عمومیجهان :به مردم دنیا القا میکنند که مذاکره با ایران فایده
ندارد.
 .۸حس ضد ایرانی اعراب ،تشدید پیدا کرده است.
 .۱تضعیف پایگاه ایران در جبهه مقاومت :ایران با اوباما دست داده است ،با او گفته و
خندیده ،با او در خیابان راه رفته است و ملت و جبهه مقاومت دیدهاند .اینطور به
نظرشان میرسد که ایران کم آورده است .آیا میدانید روی لبنان و سوریه چه
تبلیغاتی بود؟
این اتفاقات در صورت نتیجه بخش بودن برجام خواهد افتاد .همچنین بعضی از این
مسائل ممکن است در دو حالت پیش بیاید .عدّهای هم در داخل خواهند گفت :ما
داشتیم کار را پیش میبردیم ،شما بودید سیزده آبان آمدید و مرگ بر آمریکا گفتید.
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آزمایش موشک عِماد همه چیز را خراب کرد در غیر این صورت ما میخواستیم
مشکالت اقتصادی را حل کنیم .این میشود خطرات جواب ندادن برجام.
در این اثنا یک خطر بزرگتر نیز وجود دارد.اینکه تصمیم میگیرید تا دوباره بر گردید
و مقاومت کنید .میگویید میتوانیم مقاومت کنیم ،زیرا مقداری پول پس انداز
کردهایم ،نفس گرفتهایم .همان حسنهایی که به شما گفتم ،اما اینجا عکسش اتفاق
میافتد .۶ .دیگر نمیتوانید مقاومت کنید ،یعنی خیز برمیدارید برای ایستادن و
جنگیدن اما میبینید که شمشیرتان نیست ،بقچهی نانتان نیست ،سپرتان نیست،
رفیقان شما را رها کرده ،سنگر را گذاشته و رفتهاند .چطور این اتّفاقات افتاده است؟
در همین اثنا عدّهای تالش کردند که قدرت مقاومت را در برابر استکبار از بین ببرند.
برای مقاومت کردن دیگر برگ برندهای ندارید .دوباره با چه ابزاری میخواهید کُری
بخوانید؟ با سوخت  ۱0درصد؟ سوخت  ۱0درصد تمام شد .این ابهام که ایران قدرت
رسیدن به غنی سازی  ۳0درصد را دارد ،برای اسرائیل بسیار هول آور بود .اما در حال
حاضر خیالش آسوده است ،زیرا ایران از این دست آورد فاصله گرفته است .اگر دوباره
تصمیم بگیرد که شروع کند ،ابتدا باید  ۸/۶درست کند ۸/۶ ،را به  ۶تبدیل کند۶ ،
را به  ۱0و به اینصورت دوباره خود را باال بکشد .سانتریفیوژها را هم که باز کرده
است ،بستن اینها حدود دوسال زمان میبرد و به این سادگیها نیست .از این طرف
هم برای توجیه مذاکرات به خودکفایی ضربه وارد میشود .و تضعیف صنعت موشکی.
برجام به فرجام میرسد و این حسنها را دارد:
 .1ما در برجام نتیجه گرفتیم تحریمها باز شده ،پول آمده ،روابط تجاری با کشورهای
دنیا برقرار شد ،با دنیا تعامل داریم چه اتفاقی میافتد؟ دست نظام برای خریدها باز
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میشود .علیالخصوص دردورهی تحریم فهمیده است که چه چیزی ضرورت دارد و
باید چه چیزی بخرد.
 .۱آمادگی برای دور بعدی تحریمها به وجود میآید .یعنی اگه فرضاً باز  ۸یا  ۱سال
بعد اینها خواستند بد عهدی کنند ،که ذات اینها همین است ،خواستند دوباره
تحریم کنند ،انبارها را برای  ۱0سال پر کردی.
 .۸خرید تکنولوژی پیشرفته در زمینههای مختلف فراهم میشود .با توجه به این
اتفاقات ،دفاع از مقاومت هم بیشتر خواهد شد .نظام ،قدرت اقتصادی خواهد گرفت و
در نتیجه رفاه اجتماعی حاصل خواهد شد .با این اتفاق رضایتمندی مردم نیز باال
خواهد رفت.
فرجام به نتیجه میرسد و این خطرها را دارد :یک :اقتصادی ،دو :فرهنگی اجتماعی،
سه :نظامی ،چهار :سیاسی ،پنج :امنیتی ،شش :علمی ،این دستهبندی ماست .ابتدای
تمام اینها یک واژهی نفوذ بگذارید ،نفوذِ اقتصادی ،نفوذِ سیاسی ،نفوذِ فرهنگی و....
در صورت نفوذ اقتصادی:
 .1شناسایی و ترور شخص یا کسانی که تحریمها را دور میزدند .یعنی در اثر نفوذ
به شبکهی اقتصادی ما ،میفهمند چه کسانی در این سیستم مؤثر هستند .چرا
احمدی روشن را ترور کردند؟ زیرا ایشان معاونت بازرگانی بوده ،ایشان تحریمهای
هستهای را دور میزده.
 :۱شکل گیری فعالیت کمپانیها و شرکتهای چند ملیّتی در ایران است .این خیلی
خطرناک است .زیرا شرکتهای چند ملیّتی بسیار قدرتمند هستند.
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.۸شما بخشی از چرخهی اقتصادی آنها میشوی ،یعنی شما درپازل اینها یک تکه
از آنها هستی .شما بخشی از اقتصاد اینها میشید .صنایع آالینده مانند کارخانههای
سیمان ،ذوب آهن ،گندله سازی ،در کشورهای خاورمیانه بیاید .یعنی سیمانش در
ایران تولید شود ،اینکه چه بالیی سر مردمت میآید ،مهم نیست .تو جزئی از این
پازل کوچک میشوی.
 .۱نکتهی دیگر این است که ،فرق رشد و عدالت را اینجا تفکیک میکنند .در خیلی
از این کشورها رشد باال میرود اما عدالت پایین میآید .یعنی منابع طبیعی سرشار
این کشورها با قیمتی ارزان به غارت میرود و جوانانشان کارگران بی جیره و مواجب
آنها میشوند.
 .۶تغییر الگوی زندگی ،رفاه مشروط به وجود میآید .رفاه مشروط چیست؟ یعنی یک
سری رفاهی بهوجود میآید ،اما این به تبَع الگوی زندگی است ،و این نوع زندگی
هزینههایی را به وجود میآورد .بعد فرد باید به شدت تالش کند که این هزینهها را
جبران کند.
 .۱انعقاد قراردادهای متعدد و متنوع غربیها با افراد مد نظر غرب در ایران و ایجاد
یک اُلیگارشی و نفوذ عجیب برای آنهاست تا به نقطه رهایی اقتصادی برسند .یعنی
به یک نقطهای برسند که ،دیگر نمیتوانی به آنها دست بزنی ،زیرا با امنیت ملیت
دخیل میشوند.
 .۳ولنگاری اقتصادی پیمانکارها ،و فسادهای ناشی از این سیستم اقتصادی ،که
طبیعت نظام سرمایهداریست .همین اآلن وضعیت پیمانکاریها در مملکت ما
مشخص نیست .اآلن شرکتهایی هستند که وجود خارجی ندارند ،داخل کیف
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هستند ،یعنی فقط ثبت شدهاند .بعد اینها در قراردادها ،مزایدهها ،مناقصهها شرکت
میکنند ،برنده میشوند ،بعد اینها مجدد با پیمانکاران دیگر قرار داد میبندند .یعنی
تنها کاری که کردهاند ،از این گرفته و به دیگری دادهاند.
 .۳تبدیل شدن اصالت سود و یوتولیتاریانیزم به اولویت مردم است .یعنی وقتی همه
چیز پول بشود ،فقط برای پول زندگی کرد.
 .۳نفوذ و جاسوسی شرکتهای غربی یا آمریکایی به بهانهی کارآفرینی در ایران.
 .10اثر فروشگاههای زنجیرهای بر کسب و کار اقشار ضعیف جامعه و از بین رفتن
آنها.
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برجام به فرجام نرسد _ محاسن

به مردم اثبات می شود تنها راه
پیش رو مقاومت است.

دوباره مقاومت می کنیم

فشـــار جهانی و تضاد منافع
فدرت ها

بازگشت تحریم ها به این سادگی ها
نیست

حُسن

بدعهدی و پیمان شکنی آمریکا و
همچنین ساده لوحی برخی عناصر
داخلی به عنوان تجربه ای دیگر بر
همگان مشخص می شود
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برجام به فرجام نرسد _ خطرات

حس ضد ایرانی که در اعراب تشدید شده است*

( شبیه به کوبا)

پروپاگاندای قوی غرب بر افکار عمومی جهان*

متن برجام یا توجه به تاویل پذیر بودن

خطر

بخاطر تضعیف شدن جایگاه ایران در جبهه مقاومت

حمله به ایران توجیه پذیر می شود

امید غرب به عناصر هم فکرِ داخلی اش از بین رفته است
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برجام به فرجام برسد _ محاسن

آمادگی برای دور بعدی تحریم ها*

پیشرفت تکنولوژی*

حُسن

حمایت از مقاومت

رضایت مردم و رفاه اجتماعی

نظام قدرت اقتصادی می گیرد
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برجام به فرجام برسد _ خطرات _ اقتصادی
تشکیل و انسجام الیت های اقتصادی و اولیگارشی

اثرسوء فروشگاه های زنجیره ای بر کسب و کار اقشار ضعیف جامعه و از بین رفتن آنها*

توسعه شرکتهای غربی و آمریکایی بهانه کارآفرینی در ایران*

جوالن سندیکاهای کارگری*

انعقاد قراردادهای مختلف با افراد مدنظر غرب

شکل گیری فعالیت شرکتهای چند ملیتی *

دیگر کسی جرات دور زدن تحریم ها را نخواهد داشت*

به جای ارتقای سطح کیفی و خدمات
پس از فروش کاالهای ایرانی

ایجاد تسهیالت جهت فروش کاالهای
به بهانه حمایت از بُنجل و بی کیفیت
تولید داخل و اقتصاد مقاومتی!!

خطـر اقتصادی

ولنگاری اقتصادی پیمانکارها*
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برجام به فرجام برسد _ خطرات _ نظامی
نزدیک شد ن به ارتش ایران به بهانه همکاری های دریایی و تالش برای
ایجاد اختالفات عمیق بین ارتش و سپاه با توجه به زمینه های موجود
تحدید صنایع استراتژیک
نظامی
کاهش عمق استراتژیک نظامی

سوریه  ،جوالن ،لبنان

 -1قراردارد الجزایر،تحریک صدام و جنگ با عراق
 -۱تایید برجام ،تحریک اعراب و جنگ با اعراب

احتمال جنگ ایران و اعراب

باالرفتن تهدید های امنتیتی به خصوص درباره سپاه
(گزارش آمریکای جدید)
کنترل حمل و نقل دریایی و
تسلیحاتی سپاه
افزایش توان جنگ نامتقارن در خلیج فارس (تکفیری ها) و نیز
تقویت اعراب از نظر نظامی جهت ایجاد موازنه قدرت
تقویت بنیه نظامی اسرائیل
)مصاحبه های مختلف مقامات آمریکایی(
اعزام نیرو از سوی آمریکا به سوریه پس
ازامضای برجام!!
تقویت به اصطالح میانه روهای سوریه ازسوی
آمریکا
جنگ های عراق ،یمن،افغانستان و غیره

فرسایشی شدن جنگ های اطراف
ایران

خطر نظامی

احتمال حمله باالتر می رود امازمان آن به تاخیر
می افتد

باالرفتن خطر حمله نظامی به
ایران

019

زمزمههای نفوذ

برجام به فرجام برسد _ خطرات _ امنیتی
تهدید و حذف نیروهای متعهد و اثرگذار انقالب

لو رفتن و تهدید امنیتی دانشمندان حوزه های مختلف

لو رفتن اسرار نظامی و فنی

لو رفتن طرق دور زدن تحریم ها

افزایش تردد جاسوس ها ،به ایران

رسیدن اهل سنت به نقطه رهائی از طریق افزایش انتظارات آن ها
(فرماندار ،نمایندگی ،وزارت خانه و غیره)
ناامیدی اهل سنت متمایل به شیعه و در نهایت همگرائی با اهل سنت
وهابی(مولوی جفری)

باال رفتن امکان جنگ نیابتی پس از برجام*

خطر امنیتی

ناآرامی های مدتی
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برجام به فرجام برسد _ خطرات _ علمی

دلسردی دانشمندان و
احتمال خروج آنها از کشور

تربیت مدیرانِ مدِنظر
غرب ازطریق دانشگاه ها

حتی موشکی پس از صرف هزینه
های زیادی که برای آنها شده است

کند شدن رشد علمی در گیرودار التهاب
آفرینی ها و بازی های سیاسی

خطر علمی

تغییر تخصص دانشمندان هسته ای و
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برجام به فرجام برسد _ خطرات _ فرهنگی
رشد تبرج و تفخر

از بین رفتن روحیه و اخالق قناعت در بین
مردم*

عادی سازی هرنوع رابطه با آمریکا به بهانه های ورزشی  ،تجارت و غیره*

ترویج سکوالریسم و دین حداقلی

از طریق اینترنت پر سرعت شعارهایی نظیر هنر
برای هنر ورزش - -

اخالق اومانیستی

تغییر خطوط قرمز فرهنگی
شکل گیری مخفی یا علنی حلقه هایی از مروجان سبک
زندگی آمریکائی از غرب اعم از بازیگر ،ورزشکار ،هنرمند ،سیاستمدار ،روحانی و غیره*
مصرف گرایی شدید در ایران )میل بسیار زیاد جهت مصرف کاالهای آمیریکائی مثال موضوع
آیفون ،لوازم آرایشی و غیره( و از طرفی ایجاد نارضایتی از کاالی ایرانی*

تبدیل شبکه های ماهواره ای به
رسانه های دولت

منفعل نمودن صدا و سیما از طریق متهم
کردن صدا و سیما به بی طرف نبودن! تا جایی
که صدا و سیما مجبور باشد یا بی دلیل دولت
را تعریف و تمجید کند و یا از ترس متهم
شدن ،دست از روشنگری بردارد.

خطر فرهنگی

برای ورزش انسان باش (محک  ،حمایت از
کودکان)... ،

تغییر ذائقه فرهنگی*
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برجام به فرجام برسد _ خطرات _ سیاسی _ کوتاه مدت

متهم شدن عناصر دلسوز و متعهد به افراطیگرایی و منزو ی نمودن آن ها

کوتاه مدت

 ۳00مجتهد جوان و جوان پسند

مجلس خبرگان

خطر سیاسی

تقویت همه جانبه جریان مطلوب آمریکا موسوم به میانه روها
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برجام به فرجام برسد _ خطرات _سیاسی _ میان مدت
سپاه

بسیج
تخریب و تضعیف نهادهای مرتبط
با رهبری

کمیته امداد
شورای نگهبان
قوه قضائیه

استحاله مقاومت*

-1از بین رفتن بکارت  -سیاسی ایران -۱نا امیدی و دلسردی  -مستضعفان
رفورمیسم سیاسی (پس از ناامیدی فتنه )۳۳
رشد دموکراسی بورژوایی و غربی از طریق الیتهای اقتصادی و سیاسی

میان مدت

تبدیل نظام به یک سیستم بروکراتیکِ
صرف و سکوالر با رنگ ولعاب اسالمی
و از بین بردن هرنوع تفکر انقالبی در
مجاری های مختلف نظام

تضعیف یا تحریف امام و
آرمانها*

خطر سیاسی

مهم شدن فالنی فرزند فالنی یا از بیت
فالنی وغیره و تشریفاتی نمودن ولی
فقیه و مهجور ماندن معیار های
حقیقی انتخاب ولی فقیه

تحریف جایگاه والیت
فقیه*(خالفتیزه کردن آن)
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برجام به فرجام برسد _ خطرات _ سیاسی _ بلند مدت

اگه نیازی به اسقاط کامل ج.ا.ا.
نباشد ظاهری از آن باقی می ماند
ولی مطلوب مستکبران

استعمارگران نوین

پس از استحاله کامل درصورتی که
توانایی فروپاشی کامل

فروپاشی وکامل ج.ا.ا

سلطه مجدد و کامل

چهره غیر واقعی از امام و پس از آن
مقایسه رمقام معظم رهبری با امام
خمینی خیالی آنها و حتی رضاخان!!!

تحریف ،تضعیف و مقابله با
ولی فقیه

بلند مدت

مضاف بر عوامل کوتاه مدت و میان
مدت سیاسی تغییر دکوری و ترسیم

خطر سیاسی

وجود داشته باشد( .گورباچفیزه)
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