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  احمدرضا صدري
وضعيت كميته مشترك 
ضد خرابكاري ساواك، 
از جوان��ب گوناگ��ون 
درخور بررس��ي است. 
يك��ي از مدخل ه��اي 
ش��اخص اين بررسي، 
وضعي��ت بهداش��تي و 
پزش��كي حاكم بر اين 
ش��كنجه گاه است كه 
اخيراً در تحقيقي مجزا مورد بررس��ي قرار گرفته 
است. »نگرش��ي بر وضعيت بهداش��ت، درمان و 
تغذيه در زندان های رژي��م پهلوی« عنوان كتابي 
است كه اخيراً از سوي انتشارات موزه عبرت ايران 
منتشر شده است. عباس كرماني پديدآورنده اين 
اثر، در باب زمينه ها و موجبات انجام اين تحقيق  
در ديباچه آن آورده است: »بازديد از موزه عبرت 
يا همان بازداشتگاه كميته مشترك ضد خرابكاری 
رژيم گذشته در يكی از روزهای سرد زمستان سال 
1391، مالحظه وضعيت سلول ها و بندها و برخی 
ابزار و آالت به جا مانده از س��اواك و همانندسازی 
وضعيت گذشته- به شكل بسيار زيبا و طبيعی كه 
قابل تقدير است- همچنين مطالعه خاطرات يكی 
از زندانيان سياس��ی قبل از انقالب و مطالبی كه 
در آن مطرح ش��ده بود اعم از وضعيت شكنجه ها، 
چگونگی نگهداری زندانيان، وضع تغذيه، برخورد 
بازجوها و نگهبان ها، اوضاع بهداش��تی، استحمام 
و نحوه درمان افرادی كه بيمار می ش��دند و يا در 
اثر شكنجه جراحاتی در بدنشان به وجود می آمد 
نگارنده را عالقه مند س��اخت ت��ا تحقيقی در اين 
خصوص انجام دهد. با مش��ورت با رياست محترم 
هيئت مديره موزه عبرت موضوع بهداشت، درمان 
و تغذيه بازداشت شدگان و محكومان انتخاب شد. 
موضوعی كه در آن زمان به صورت عمد مورد توجه 
قرار نمی گرفت تا شايد بر سختی شرايط زندان و 
زنداني��ان بيفزايد و آنها را از ادام��ه مبارزه )بعد از 

آزادی( منصرف كند اما تجربه نش��ان داد كه اين 
امر هيچ خللی در اراده آنها برای س��رنگونی نظام 
ظلم و ستم ايجاد نكرد. در اين زمينه عمده منابع 
كتاب های تدوين شده با عنوان خاطرات زندانيان 
بود ولی برای تكميل مطالب با چند تن از زندانيان 

آن زمان نيز مصاحبه ای صورت گرفت.«
مؤل��ف در بخش��ي ديگ��ر از مقدمه خوي��ش، در 
باب چند و چون و مواد خ��ام تحقيق خود چنين 
مي نويس��د: »طبيعی اس��ت از زندانبان، نگهبان، 
بازجو و ش��كنجه گر توقع رأفت و ماليمت نبود اما 
از پزش��ک كه پس از اخذ مدرك پزشكی و قبل از 
شروع كار قسم ياد می كند تا در درمان بيماران با 
هر مرام و مس��لكی بكوش��د و نهايت سعی خود را 
در معالجه آنها به كار ببن��دد، توقع كار حرفه ای و 
تخصصی می رفت اما پزشک هم در زندان به كمک 
بازجو و ش��كنجه گر می آمد طوری ك��ه زندانی را 
پس از شكنجه های طاقت فرسا بی حال و بی هوش 
نزد پزش��ک می بردند و پزش��ک در معاينات خود 
مش��خص می كرد اين بی هوش��ی طبيعی است يا 
اينكه زندانی خودش را به تمارض زده و بی حالی و 
بی هوشی اش صوری است. اكنون كه بحث شكنجه 
به ميان آمد بايد اي��ن مطلب را بي��ان كرد كه در 
مطالعات انجام گرفته باالخص مربوط به حوزه های 
بهداشت و درمان عمده مطالب و موضوعات ارتباط 
تنگاتنگی با شكنجه داش��ت و قرين هم بودند كه 
می بايست ذكر می شد اما به علت اينكه اوالً محور 
تحقيق بهداشت، درمان و تغذيه بوده و ثانياً درباره 
ش��كنجه مطالب فراوانی تهيه و تدوين شده است 
و عالقه مندان امكان رجوع و اس��تفاده از آنها را به 
راحتی دارند از ذكر آنها خودداری ش��ده است. به 
جرئت می توان گفت ت��الش و مجاهده ای كه اين 
عزيزان در آن ايام خفقان و طاغوت كه كورسويی از 
روشنايی و انقالب و تشكيل نظام جمهوری اسالمی 
نبود و حتی در ذهن بسياری از افراد تجسم آن نيز 
مشكل می نمود قابل مقايس��ه با مجاهدات زمان 
انقالب، جنگ تحميلی و پس از آن نيس��ت. به هر 
حال بايد س��خن را كوتاه كرد و به مصاديق آماده 
شده پرداخت. قابل ذكر اينكه مطالب اين نوشتار 
در سه بخش با عنوان های بهداشت، درمان و تغذيه 

به صورت مجزا آورده شده است...«

 »نگرشي بر وضعیت بهداشت، درمان
 و تغذیه در زندان های رژیم پهلوی« 

در آیینه یك پژوهش نوانتشار

طبابت براي مرگ!
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  سمانه صادقی
را  ش�نود  و  گف�ت  ای�ن  نخس�ت  بخ�ش 
این�ك  گذراندی�د.  نظ�ر  از  گذش�ته  روز 
شماس�ت. روی  پی�ش  آن  پایان�ی  بخ�ش 

  
نقش س�فارت انگلس�تان پس از شهریور 
1320 در به سلطنت رس�اندن محمدرضا 

پهلوي چه بود؟
در ماجراي انتقال س��لطنت ب��ه محمدرضا پهلوي 
مس��تر ت��رات )Charles Trott( نقش بس��يار 
جدي اي دارد. مس��تر ترات كسي اس��ت كه با آنكه 
در طول دوره پهلوي اول در كشور ما فعال است ولي 
بسيار مرموز و ناش��ناخته است و چون سفير نيست 
توجه كس��ي را به خود جلب نمي كن��د، بنابراين با 
بس��ياري از محافل و ش��بكه هاي جاسوسي اي كه 
انگلي��س در ايران س��ازماندهي كرده ب��ود، ارتباط 
دارد و در همين اتفاقات پس از اشغال است كه وزير 
 خارجه ش��ان، بوين )Ernest Bevin( با مولوتوف

 ،)Vyacheslav Mikhailovich Molotov(
وزير خارجه روسيه مي نشينند و بحث احياي قرارداد 
1907 را مطرح مي كنند. يعني بعد از چندين سال 
و عوض شدن حكومت در ايران، يعني رفتن سلسله 
قاجار و آمدن پهلوي ها كه حكومت دست نشانده شان 
 است باز بحث تجزيه و تقسيم ايران همچنان مطرح 

است. 
نقش س�فارت انگلیس در ماج�راي ملي 

شدن صنعت نفت ایران چه بود؟
در ماج��راي مل��ي ش��دن صنعت نف��ت تقريب��اً از 
 س��ال 1329 ت��ا 1331 ِس��ر فرانس��يس ش��پرد

)Sir Francis Shepherd( در ايران حضور دارد 
و تمام توطئه هايي كه از طرف س��فارت انگلس��تان 
عليه ملت ايران و عليه ملي شدن صنعت نفت صورت 
مي گيرد، توسط او و تيمي است كه با او كار مي كنند، 
مثل ميس لمپيون )Lampton Miss(. البته ما 
نبايد سفارت را منحصر به سفير بكنيم. نبايد تصور 
كنيم كه اگر اين سفير برود و س��فير ديگري بيايد، 
 همه رويكردها عوض مي شود. اوالً رويكردها عوض 
نمي شود. رويكرد انگليسي ها هماني است كه بود. از 
اين گذشته، سفارت اجزايي دارد كه شايد به مراتب 
مخرب تر از خود سفير باشند و آنها هستند كه سفير 
را هدايت مي كنند. آن اجزا مي توانند 10، 20 سال 
در ايران اقامت داش��ته باش��ند، كمااينكه ِسر جان 
مک نيل 20 س��ال در ايران پزشک سفارت انگليس 
بود و بعداً سفير ش��د و با اطالعات بسيار زيادي آن 

عمليات گس��ترده را عليه ايران در جنگ دوم هرات 
سامان داد. 

در دوره پهل�وي دوم س�فراي انگلیس تا 
چه حد در ماوقع جریان�ات داخلي ایران 
دخالت داشتند؟ البته از کودتاي 28 مرداد 
1332 به بع�د، امریکا نقش بیش�تري در 

ایران دارد. 
بله، امريكا نقش دارد و هر روز هم نقش او پررنگ تر 
مي ش��ود ولي دو س��فير انگلي��س و امري��كا با هم 
همكاري مي كنند. تا قبل از ملي شدن صنعت نفت 
امريكايي ها نس��بت به انگليس��ي ها موضع انتقادي 
داش��تند كه دروغ هم بود چون امريكايي ها در واقع 
مي خواستند يک مقدار زير پاي انگليسي ها را جارو 
كنند تا خودش��ان بتوانند يک مقدار در ايران سهم 
بگيرند و انگليس��ي ها هم به اينها س��هم نمي دادند. 
بعد از كودتا، انگلي��س و امريكا ي��ک رقابت توأم با 
رفاقت با هم دارند؛ به اين معنا كه انگليس به تدريج 
موقعيت هاي��ي را از دس��ت مي ده��د و از آن طرف 
امريكايي ها هر روز دارند جلوت��ر مي آيند ولي بين 
اينها با هماهنگي است و امريكايي ها براي انگليسي ها 
حقوقي را در ايران قائلند، كمااينكه انگليسي ها براي 
امريكايي ه��ا در نفت ايران حقوقي را قائل ش��دند و 
دست امريكايي ها در نفت ايران باز شد. گزارش هاي 
 دو سفير آخر انگلستان و امريكا پارسونز و سوليوان

)William Healy Sullivan( موجود اس��ت و 
ما داريم منتش��ر مي كنيم كه با ه��م در امور ايران 
هماهنگ عمل می كردند. در واقع از بعد از 19 دي 
56 كه اعتراضات مردمي در سراسر ايران گسترش 
پيدا مي كند، اين دو سفير با شاه همراه هستند و با 
او ارتباط دارند. شاه هم به دليل وابستگي به آنها به 
جهت اينكه آنه��ا را قدرت تعيين كنن��ده در ايران 
مي دانست، هميشه تس��ليم آنها بود. يكي از موارد 
هماهنگي س��فير انگليس و امريكا بعد از جلسه اي 
بود كه به خاطر 17 ش��هريور با شاه داش��تند. آنها 
وقتي ديدند كه روحيه شاه به شدت خراب شده و با 
وجود كش��تار باز هم مردم عقب نشيني نمي كنند و 
ايستاده اند، به اين نتيجه  رسيدند كه هم نخست وزير 
انگلس��تان و ه��م رئيس جمه��ور امري��كا بايد يک 
پشتيباني جدي از شاه بكنند. لذا آنها با شاه تماس 
مي گيرن��د و به او دلداري مي دهن��د. كارتر حمايت 
جدي خود را از شاه اعالم مي كند و روحيه شاه كاماًل 
عوض مي ش��ود تا دي ماه 1357 فرامي رسد. هر دو 
سفير مي گويند ش��اه در چند ماه آخر دچار بيماري 
حمايت طلبي از ما ش��ده بود و هر وقت ما را مي ديد 

مي پرسيد شما از من حمايت مي كنيد؟ و ما هم به او 
اطمينان مي داديم كه بله، حمايت مي كنيم. 

رفت�ار س�فارت انگلی�س ب�ا دولت ه�اي 
دست نشانده خود چگونه بود؟

انگليسي ها اين سياست را كه ايران نبايد رشد كند، 
حتي در دوره رژي��م پهلوي هم دنب��ال مي كردند. 
مث��اًل در قضيه اعتراض ب��ه قرارداد دارس��ي وقتي 
رضاخان مي بيند كه پول كالني دارد از كشور بيرون 
مي رود و انگليسي ها هيچ سهمي هم به او نمي دهند، 
درخواس��ت مي كند كه در اين ق��رارداد تجديدنظر 
شود ولي انگليسي ها به هيچ وجه زير بار نمي روند و 
نهايتاً رضاشاه را مستأصل مي كنند و در يک جلسه 
يک ساعته، آن هم نه با س��فير يا وزير خارجه شان، 
بلكه رئيس ش��ركت نفت ايران و انگليس با رضاشاه 
حرف مي زند و مي گويد بايد امضا بكني و او قرارداد 
دارس��ي را به مراتب بدتر و طوالني تر از قبل تمديد 
مي كند. قراردادي كه حت��ي از لحاظ مالي هم بدتر 
اس��ت. ظاهراً بن��دي را ه��م در آن مي گنجانند كه 
دولت ايران در هيچ دوره اي ح��ق لغو اين قرارداد را 
ندارد. با دست نشانده هاي خودش��ان هم اين رفتار 
را مي كنند. يا وقتي رضاخان از يكي از كش��ورهاي 
اروپايي ذوب آهن مي خرد ولي انگليس��ي ها در دريا 
مانع ورود ذوب آهن به ايران مي ش��وند. انگليسي ها 
حتي تا پايان سال 1357 هم اجازه ورود ذوب آهن 
به ايران يا صنايع��ي نظي��ر آن را نمي دهند و براي 
همين شاه مجبور مي ش��ود اين صنايع را از روس ها 
بگيرد. روس ها هم در اوكراين كارخانه اي داش��تند 
كه دست دوم تكنولوژي ذوب آهن شان بود. آن را باز 
مي كنند و به شاه مي دهند و ش��اه هم با خوشحالي 
زايدالوصفي آن را در ايران راه اندازي مي كند. حتي 
رژيم وابس��ته پهلوي اختيار فروش نفتش را ندارد. 
شاه از س��ال 51 به بعد مدام با اينها جر و بحث دارد 
كه اجازه بدهيد من نفت بيشتري بفروشم و واردات 
بيشتري از ش��ما خواهم داشت. س��الح مي خرم و 
ساير مايحتاج كشور را از ش��ما تأمين مي كنم ولي 
كاماًل در اختيار آنهاس��ت و آنها باي��د اجازه بدهند. 
س��فراي انگليس در اين زمينه بسيار فعال هستند. 
سفراي انگليس در دوره پهلوي آلودگي هاي جدي 
هم پيدا كرده ان��د و در زد و بنده��اي اقتصادي هم 
وارد شده اند. در فروش تس��ليحات دست داشتند و 
پورس��انت مي گرفتند. بعضي از قراردادهايي كه به 
ايران تحميل مي شد، بسيار ننگين بود. مثاًل در يكي 
از اين موارد، اسداهلل علم مي  گويد قرار بود يک پروژه 
ساختماني در اصفهان اجرا شود و مثاًل مي خواستند 

من معتق�دم ما بای�د خیل�ي قاطع با 
س�فیر انگلس�تان و امثال او برخورد 
کنیم. اص�اً نباید ب�ا اینها مماش�ات 
کنیم و اگر تک�رار کردند بای�د آنها را 
اخراج کنی�م. حتي همین ف�ردرا باید 
ب�ه عن�وان عنص�ر نامطل�وب اخراج 
کنی�م ک�ه اینه�ا بفهمن�د ک�ه نباید 
پایش�ان را از گلیم ش�ان درازتر کنند

 »تاریخچه مداخات فرستادگان دولت انگلستان در امور داخلي ایران«
 در گفت و شنود با دکتر موسي فقیه حقاني - بخش پایانی

سفرای انگلیس در فروش اسلحه دست داشتند 
و پورسانت می گرفتند

در آنجا 300 واحد بسازند. رقمي كه انگليسي ها 
اعالم مي  كنند، چندين برابر برآورد اوليه و كاماًل 
معلوم بوده كه كالهبرداري است. اسداهلل علم به 
شاه مي گويد اعليحضرت! اين از دزدي سرگردنه 
بدتر است. ش��اه مي گويد درست است و سرش 
را پايين مي اندازد و قرارداد هم بس��ته مي شود. 
عوامل انگلس��تان حتي موقعي كه رضاش��اه به 
تبعيد مي رفت، هم در كشتي چمدان جواهراتش 
را  دزديدند و نگفتند اين آدم 20 س��ال در ايران 
براي منافع ما ملت خودش را س��ركوب كرده و 
ايران را در اختيار ما ق��رار داده، حداقل اين آخر 

عمري بگذاريم كه آرامش داشته باشد. 
چ�ه تفاهم ه�ا ی�ا تقابل های�ي بی�ن 
دولت ه�اي ای�ران و انگلی�س وج�ود 
داشت و اغلب کدام دولت از در تفاهم 

برمي آمد؟
در دوره قاج��ار ما مقاوم��ت مي كرديم و بعضي 
جاها هم ب��ه آنها اجازه نمي داديم پايش��ان را از 
گليم ش��ان درازتر كنند اما درنهايت چون اينها 
دولتمردان قاجار را مرع��وب كرده بودند، پيروز 
مي شدند. عصر پهلوي هم كه كاًل دولت وابسته 
بود و كاماًل با قاجارها فرق مي كند. قاجارها اگر 
كمي مقاومت مي كردند، به خاط��ر اين بود كه 
به بيگانه وابسته نبوده و توس��ط بيگانگان روي 
كار نيامده بودند و در زماني كه مقابل بيگانگان 
ايستادگي مي  كردند، از حمايت مردمي و حتي 
مرجعيت شيعه هم برخوردار بودند ولي متأسفانه 
تي��غ انگليس��ي ها مي بريد. بعض��ي وقت ها هم 
كاماًل س��ر قاجارها كاله مي گذاش��تند. مثاًل در 
جنگ سوم هرات، ايران هرات را تسخير مي كند 
ولي همان ش��بكه نفوذ، متأس��فانه خرمش��هر 
را تس��ليم انگليس��ي ها مي كند و انگليسي ها با 
3500 نفر نظامي، خرمشهر و اهواز را مي گيرند 
و تهديد مي كنند كه ما ت��ا تهران مي آييم. البته 
اين تهديدشان عملي نبود چون ممكن نبود كه 
3500 نفر بخواهند از جنوب ايران حركت كنند 
و واقعاً مي شد آنها را س��ركوب و با آنها برخورد 
كرد ول��ي در اين مقطع صدراعظ��م ناصرالدين 
ش��اه، ميرزا آقاخان نوري كه عامل انگلس��تان 
است به شاه القا مي كند كه نمي توانيم مقاومت 
و ايس��تادگي كنيم. بعد هم يک ع��ده آمدند و 
گفتند ما با توجه به اس��ناد و مداركي كه داريم 
كه حقانيت ما را ثابت مي كند، مي رويم و مذاكره 
مي كنيم و هرات را پس مي گيريم. واقعاً اسناد و 
مدارك هم داشتيم. حداقل از خود انگليسي ها 
س��ه قرارداد رس��مي داير بر حاكميت ايران بر 
هرات و افغانس��تان داش��تيم. ق��رارداد مجمل، 
قرارداد مفص��ل، ق��رارداد 1814 و در همه آنها 
انگليس��ي ها اعتراف كرده بودند كه هرات جزو 
قلمرو ايران اس��ت. هيئ��ت نمايندگي ايران هم 
با اين دس��ت پر براي مذاكره به پاريس رفت اما 
نهايتاً اروپايي ها با همديگر تباني   كردند و س��ر 
ملت  ما را كاله  گذاش��تند. ناصرالدين ش��اه در 
اين باره عبارت تلخ��ي دارد. رئيس هيئت ايران 
فرخ خ��ان بود. مي گوي��د »فرخ خ��ان نتيجه به 
عكس داد. از اين فقره تا قيامت خواهم سوخت.« 
االن هم مي بينيد كه در ماجراي برجام، با آنكه 
امريكا از برجام خارج ش��ده باز هم اروپا به ايران 
انتقاد مي كن��د و از ايران مي خواه��د به برجام 
متعهد باقي بماند و كنار امريكا مي ايس��تند. در 
واقع هميشه همين طور بوده و ما بايد واقعاً درس 
بگيريم و بدانيم كه اينها به هي��چ قول و قراري 

پايبند نيستند. 
رفت�ار س�فراي انگلی�س را در چه�ار 
دهه انقاب اس�امي چگون�ه ارزیابي 

مي کنید؟
در اين چهار دهه روابط ما با انگلس��تان پرتنش 
است. علتش هم اين اس��ت كه آنها حقوق ملت 
ايران را رعايت نكردند و نمي كنند و مي خواهند 
همان رفتار و موقعيت دوره قاجار و پهلوي را در 
كشور ما داشته باشند. انگلستان در جريان جنگ 
عراق عليه ايران، كاماًل پشت عراق بود. تانک هاي 
چيفتني )Chieftain( كه قبل از انقالب به ما 
فروختند و كل��ي در آن كالهبرداري كردند، در 
جنگ ب��ه بهانه اينكه ما از هيچ  ك��دام از طرفين 
جنگ حمايت نمي كنيم، بقيه محموله را ندادند 
و تعهدي را هم ك��ه براي تأمي��ن قطعات داده 
بودند، زيرپا گذاشتند. اگر واقعاً در اين موضوع كه 
نمي خواهيم از هيچ يک از طرفين جنگ حمايت 
كنيم صداق��ت داش��تند، ما اين مطل��ب را هم 
مي پذيريم اما وقتي صدام تعدادي از تانک هاي 
چيفتن ما را به غنيمت گرفت، از انگليس خواست 
قطعات يدكي چيفتن را ب��ه او بدهند و آنها هم 
اين كار را كردند. انگليس��ي ها در حالي كه ادعا 
مي كردند ما از هيچ يک از طرفين جنگ حمايت 

نمي كنيم هواپيما به صدام مي دادند. اينها انواع 
و اقسام فتنه گري ها را در كشور ما در چهار دهه 
بعد از انقالب رقم زدند. يكي دوبار رابطه مان به 
خاطر قلدري ها و فتنه گري ها و زورگويي هايشان 
با آنها قطع شد. اسناد ارتباطش��ان با گروه هاي 
تجزيه طلب چه در س��ال هاي اول انقالب و چه 
در س��ال هاي بعدي وج��ود دارد. باز گذاش��تن 
دس��ت منافقين در انگلس��تان و حمايت از آنها 
در بخش هاي مختلف جهان اقداماتي اس��ت كه 
انگليسي ها علناً عليه ايران انجام دادند. اقدامات 
بسيار پيچيده و گسترده اي توسط MI6 صورت 
مي گي��رد. از اول انقالب بوده و هن��وز هم ادامه 
دارد. ابعاد گس��ترده مداخالت و فتنه گري هاي 
اينها در ايران هنوز گفته نش��ده اس��ت. آخري 
هم برجام اس��ت. از بعد از انق��الب، وقتي ايران 
از س��وي امريكا تهديد جدي ش��ده، انگلستان 
در كنار امريكا بوده اس��ت. آخ��ري هم برجام و 
ش��هادت س��ردار س��ليماني بود كه در واكنش 
 نسبت به تهديدات ترامپ عليه ايران، جانسون

 )Alexander Boris de Pfeffel Johnson(
گفت ما با ايران ش��روع كننده جن��گ نخواهيم 
بود ام��ا اگر امريكا جنگ را ش��روع كن��د، ما در 
كنار امريكا مي ايستيم و از زيردريايي  هسته اي 
خودمان عليه ايران استفاده مي كنيم. در نتيجه 
اين دو كشور كاماًل همس��و با يكديگر هستند و 

تقسيم كار كرده اند. 
فعالیت ه�اي  ب�ه  راج�ع  نظرت�ان 
فرهنگي س�فارت انگلی�س در ای�ران 
چیست؟ گویا در این زمینه خیلي فعال 

است.
اين قضيه متأسفانه در دوره قاجار هم بوده و در 
دوره پهلوي به اوج خودش رسيده و بعد از انقالب 
هم همچنان فعال است. بس��ياري از گروه هاي 
تجزيه طلب در كش��ور با س��فارتخانه ها به ويژه 
س��فارت انگليس ارتباط دارند و از حمايت هاي 
آنها استفاده مي كنند. در اغتشاشات سال 88 و 
98 بي .بي.سي پوشش كامل مي دهد. هر وقت هر 
اتفاقي بيفتد، پوشش كامل مي دهند. در اتفاقات 
آبان 98 انگليس��ي ها و فرانسوي ها اعالم كردند 
امريكايي ه��ا از ما در مورد ايران خواس��ته هايي 
داش��تند كه ما قبول نكرديم، در حالي كه دروغ 
مي گويند و قبول كرده اند. اينها در زمينه ايجاد 
ارتباط بين اغتشاشگران در روزهايي كه اينترنت 
قطع بود، از امكانات سفارتخانه هايشان استفاده 
مي  كردند تا ارتباطي كه منجر به س��ازماندهي 
مي شود قطع نش��ود. به طور مخفي كه هميشه 
به ايران ضربه مي زنن��د. بعضي وقت ها به جايي 
مي رسند كه علناً هم وارد مي شوند، مثل همين 

اقدامي كه سفير نابخردشان در ايران كرد. 
اقدام سفیر انگلیس که حضور در یك 
تجمع ساختارش�کن در ته�ران بود را 

چگونه ارزیابي مي کنید؟ 
افرادي را كه در اين جريانات به خيابان مي آيند 
مي شود تقسيم بندي كرد. بعضي ها دچار هيجان 
و احساس��ات ش��ده اند و انتقاد دارند و وقتي در 
جمعي قرار مي گيرند، انتقادشان تبديل به شور 
و هيجان و ش��عار مي ش��ود ولي بعضي ها كاماًل 
هماهنگ شده در صحنه حضور دارند. از سال 96 
ترام��پ )Donald John Trump( و پمپئو 
)Michael Richard Pompeo( و ديگران 
دارند مستمراً با توئيت هايشان تحريک مي كنند. 
مي خواهند بگويند ما پشت شما هستيم و تصور 
مي كنند كه اين جريان در اي��ران تعيين كننده 
اس��ت. مي خواهند به اين جري��ان دل و جرئت 
بدهند و بگويند شما ادامه بدهيد. فكر مي كنند 
اگر اينها ادامه بدهند اين قضيه گس��ترش پيدا 
مي كن��د. بعضي ها هم واقعاً به اي��ن ماجراها دل 
بس��ته اند. بعض��ي از ضدانقالب هاي ف��راري در 
خارج از كشور به قدري وقيح شده اند كه از ترامپ 
مي  خواهند ايران را بزند و اشغال كند و برايشان 
مهم نيس��ت. بعضي ها ه��م خودش��ان را آماده 
مي كنند. تقي رحماني كه بع��د از فتنه 88 فرار 
كرد،  در سال 2003 كه امريكا به عراق حمله كرد، 
در جمعي كه داش��تند عنوان كرد كه امريكا به 
زودي به ايران حمله مي كند و ما بايد آماده باشيم 
كه بعد از سقوط نظام، قدرت را به دست بگيريم. 
يكي از كساني كه در جمع حضور داشت و متوجه 
حرف اين آقا نشد، پرس��يد منظورتان اين است 
كه ما گروه هاي مقاومت تشكيل بدهيم و جلوي 
امريكايي ها بايس��تيم؟ رحمان��ي مي گويد: »تو 
ديگر از كجا آمده اي؟ مگ��ر چند بار براي ملت ها 
چنين فرصتي به وجود مي آيد كه كشوري بيايد 
و حكومتي را سرنگون كند؟ ما بايد آماده باشيم 
و همراهي كنيم و به محض اينكه رژيم سرنگون 
شد، تيم هايمان را چيده باشيم و حاكميت را به 
دست بگيريم.« به اين ترتيب به اينها دل و جرئت 
مي دهند. حضور سفير انگليس در صحنه به اينها 
دلگرمي مي دهد وگرنه هيچ اث��ر ديگري ندارد. 
البته آب در هاون كوبيدن اس��ت و ما واقعاً بايد 

مواظب فتنه گري هاي انگليس و غرب باشيم. 
وظیفه وزارت خاجه ایران در برابر این 

رفتارها چگونه باید باشد؟
من معتقدم ما بايد خيل��ي قاطع با اينها برخورد 
كنيم. اص��اًل نبايد با اينها مماش��ات كنيم و اگر 
تكرار كردند بايد آنها را اخراج كنيم. حتي همين 
سفير انگلستان را بايد به عنوان عنصر نامطلوب 
اخراج كنيم كه اينها بفهمند كه نبايد پايشان را 
از گليم شان درازتر كنند. مدام هم بايد رفتارها 
و حرف هايش��ان را رصد كنيم، چون اينها حتي 
لحظه اي هم از توطئه گري عليه مردم و انقالب 

ايران دست برنمي دارند. 
با تش�کر از فرصت�ي ک�ه در اختیار ما 

قرار دادید.

انگلیسي ها این سیاست را که ایران 
نباید رشد کند، حتي در دوره رژیم 
پهلوي هم دنب�ال مي کردن�د. مثاً 
رضاخان از یکي از کشورهاي اروپایي 
ذوب آهن مي خرد، ولي انگلیسي ها 
در دری�ا مان�ع ورود ذوب آه�ن ب�ه 
ایران مي ش�وند. انگلیس�ي ها حتي 
تا پایان س�ال 1357 هم اجازه ورود 
ذوب آهن به ایران ی�ا صنایعي نظیر 
آن را نمي دهن�د و براي همین ش�اه 
مجبور مي ش�ود ای�ن صنای�ع را به 
صورت دس�ت دوم از روس ها بگیرد


