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  سميرا سجودي
آغ���ازي�ن ب��خ�ش از گفت وش�نود حاض�ر 
را  روز گ��ذش�ته از ن��ظ�ر گ��ذراندي�د. اين�ك 
واپ��س�ين بخ�ش از آن را پ�ي�ش روي داري�د. 

    
برخي در واكاوي ريش�ه اغتشاشات، معتقدند 
تحريم هاي غرب موجب ايجاد مشكالت و البته 
ايجاد نارضايتي در كشور شده است. تحليل شما 

در اين باره چيست؟ 
بله و اين اگرچه امري واقع است، اما امري توجيهي نيست. 
تحريم كجا مي تواند كارساز باشد؟ آنجا كه شما همه اراده  
كشور را معطوف به غرب كنيد. آنجا كه بگوييد همه مشكالت 
حتي مشكالت آب خوردن ما هم بايد از طريق غربي ها حل 
شود. مثل آن آدم جاهلي كه در گذشته چنين گفته و معلوم 
بود كه نه تاريخ خوانده و نه سياست، در واقع هيچ چيز بلد 
نيس��ت. اين آدم هاي جاهل در دوره اي كه در حوزه قدرت 
بودند، مداركشان را از دانش��گاه آزاد كه زير سيطره حزب 
و باند خودش��ان بود يا به قول غربي ه��ا از انگليس و امريكا 
به شكل باي ريس��رچ) by research( گرفتند. بنابراين 
من اين منطق را كه تحريم ها موجب مش��كالت مان شده 
قبول ندارم. به خاطر اينكه در آن روزگاري كه ش��ما تمام 
ظرفيت هاي دروني و استعدادهايي كه در كشور وجود داشت 
و ذخاير و سرمايه هاي كشور را ناديده گرفتيد و دواي درد را 
نزد خارجي ها جس��ت وجو كرديد، زنگ مشكالت كشور را 
نواختيد! ما از دوره قاجاريه گرفتار اين تفكر بوديم. هميشه 
ما را تحقير كردند و گفتند ملت ايران كه عرضه س��اختن 
يك آفتابه را هم ندارد، مي خواهد نظام سياس��ي ارائه كند! 
به همين دليل مي گويم مشكل ما تحريم نيست. مشكل اين 
شيوه هاي تفكري است كه به برخي از دولتمردان و ديوان 
ساالران ما حكومت مي كند. تمام تالش  رهبري از دوره اي 
كه رهبري كشور را به دست گرفتند تا به امروز، اين است كه 
اين فكر را دور بيندازيد، چراكه همه مس��ائل و مشكالت از 
طريق داخل حل مي شود. اگر توانستيد از داخل مشكالت 
را حل كنيد، اين تحريم ها كه هيچ، اگر هزار برابر اين تحريم 
فشرده تر ش��ود، ده ش��اهي براي ملت ايران ارزشي ندارد. 
آنجايي اين مسائل ارزش پيدا كرده و خود را نشان مي دهد 
كه شما فكر و ذهنت وابسته به آن طرف است. همه مسائل 
و حتي مشكل آب خوردن را هم مي خواهيد به واسطه آنها 
حل كنيد. اين استدالل هم از آن استدالل هاي سخيف است 
كه عده اي براي آنكه كارها و ناداني خودشان را توجيه كنند، 
سعي دارند آن را به تحريم ها وصل كنند. بله، دشمن كارش 
همين چيزهاست. شما از دشمن انتظار داريد شرايط را براي 
پيشرفت مان فراهم كند و دستي به س��ر ما بكشد و بگويد 

مشكالت تان را حل مي كنم؟ 
تأثير عملكرد دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، در 

ايجاد اغتشاشات آن دوره تا چه حد بود؟ 
 هم شخصيت ايش��ان مي تواند مورد بحث قرار بگيرد، هم 
ش��يوه هاي سياس��ت گذاري و برنامه ريزي و هم س��اختار 
ديوان س��االري كه ايش��ان تش��كيل داد. يعني هر سه در 
ايجاد اغتشاش��ات آن دوره تأثيراتي داش��ته است. ايشان 
در ساختار ديوان س��االري از افرادي اس��تفاده مي كرد كه 
ش��بيه ميرزا ملكم خان ارمني فكر مي كردن��د. افرادي كه 
مدعي بودند ما استعداد س��اختن يك لولهنگ )آفتابه( را 
هم نداريم! البته من شخصيت خود آقاي هاشمي را اينطور 
نمي بينم، آقاي هاشمي اين ديدگاه را نداشت، ولي ساختار 
ديوان ساالري اش اينگونه بود. كساني كه به هر دليلي دوست 
داش��تند جاي پاي اربابان ش��ان در اينجا باز شود. اكثر اين 
افراد هم تحصيلكرده هاي آن طرف بودند. يك عده زيادي از 
آنها هم فرزندان شان آن طرف بودند. بعضي از اين اشخاص 
خانواده هاي ش��ان س��اكن آن طرف بودند و خودشان هم 
اينجا ساك شان را بسته بودند كه وقتي از پست دولتي كنار 
مي روند، دوباره سر جاي خود برگردند. نمي خواهم از آنها نام 
ببرم، ولي هنوز هم در كشور هستند و بعضي های شان از نظام 
تاوان مي گيرند.بنابراين آن س��اختار ديوان ساالري، فضا را 
براي اين تفكر و براي اينكه استعداد جامعه را نفي كند، آماده 
مي كرد. شبيه اغتشاشاتي كه شروعش از همين دوره بود، به 
طوري كه حتي براي تشكيل يك استان جديد يا جدا كردن 
چند شهر از يك استان، بلوا به وجود مي آيد. علت ايجاد بلوا 
اين است كه ساختار ديوان ساالري بيمار است. فكر نكرده كه 
اگر اين كار را مي خواهد انجام دهد، كجا، كي، چطور و آگاهانه 
پيش زمينه هايش را فراهم كند و بعد دست به چنين اقدامي 
بزند. ما مخصوصاً در دوره دوم جريانات نفاق اهل شبهه، يكي 
از داستان هاي مان همين مسئله بود. البته شخصيت آقاي 
هاشمي هم تا حدودي در اين مسئله تأثيرگذار بود. شيوه هاي 
برنامه ريزي ايشان همانند ش��يوه هاي ليبرالي مطلق بود. 
متأسفانه اولين زمزمه هاي تفكر ليبرليسم در حوزه فرهنگي 
و اقتصادي كشور در دولت آقاي هاشمي شنيده شد. آقاي 
هاشمي بيش از حد خود را عقل كل مي دانست. يادم است در 
جريان مك فارلين آقاي ري شهري- وزير اطالعات وقت- به 
اطالع حضرت  امام مي رساند كه آقاي هاشمي چنين بازي 
را شروع كرده است! حضرت  امام همان موقع ذيل يادداشت 
ايشان مي نويسند: دست به كار بسيار خطرناك مي زنيد، آيا 
به عواقب اين كار فكر كرده اي��د و مي توانيد آن را مديريت 
كنيد؟ اما آقاي هاشمي محكم می ايستد و مي گويد: مي توانم 
مديريت كنم. هرچند ديديد كه بر سر همين ناتواني و غرور 
بي جا، چه تاوان سنگيني داديم. هنوز بخش اعظم خاطرات 
حضرت  آقا منتشر نشده است، ولي تا جايي كه جست وجو 
كرده و مي دانم، ظاهراً سر مسئله اي بعضي از آقايان به ايشان 
جسارت كرده بودند كه كش��ور به صورت ديكتاتوري اداره 
مي ش��ود! البته آنها به قول خودش��ان، تذكري داده بودند. 
حضرت  آقا به آنها گفته بودند: »من ديكتاتور هستم؟! آقاي 
هاشمي وقتي دوران رياست جمهوري اش در حال اتمام بود، 
به راحتي درخواست داشت كه آراي مردم و قانون اساسي 
را ناديده بگيري��د و تغييري در تداوم رياس��ت جمهوري از 
هشت ساله بدهيد. به ايش��ان گفتم يعني شما مي فرماييد 
رياست جمهوري مادام العمر ش��ود؟ آن روز اگر جلوي او را 
نگرفته بودم، چه كسي مي توانست جلوي ديكتاتوري بعدي 
كه مي خواست در ايران حاكم شود و مردم و قانون اساسي 
در آن حاكميت ديگر ارزشي نداشته باشد را بگيرد؟ من از 
جمهوريت و اس��الميت ملت ايران حفاظت كردم... .« اگر 
به خاطر داشته باشيد بعضي از اطرافيان آقاي هاشمي، همان 
موقع همين مطالب را در روزنامه هاي شان دنبال مي كردند. 
از جمله همين مهاجراني كه مي گفت با هم جمع شويم تا 

تغييري در قانون اساسي ايجاد شود. 
نقش دولت هاي ليبرال مس�لك و ناهمسو با 
ارزش هاي انقالب اسالمي كه از آن پس زمام 
امور را در دست گرفتند، در ايجاد اغتشاشات 

آن دوره چه بود؟
معموالً ليبرال ها با اغتشاش ها و انقالب ها، ميانه خوبي 
ندارند. از جنبه هاي ايدئولوژي��ك، ليبرال ها ضدانقالب 
و چپ ها معموالً انقالبي هستند. پارتو متفكر فاشيست 
كه كتاب»چرخش نخبگان« را نوشت، مي گويد: معموالً 
در سياست دو طايفه بيشتر حكومت نمي كنند. طايفه 
شيران و طايفه روباهان. روباهان چون اهل دروغ، فريب و 
دزدي اند و به اين شيوه حكومت مي كنند، مردم ناراضي 
مي شوند. شيران از اين فضا اس��تفاده و مردم را به قيام 
عليه روباهان تحريك مي كنن��د و روي كار مي آيند. اما 
شيران چون احساساتي هستند و خيلي شعور حكومت 
كردن ندارند، دوباره روباهان مردم را فريب داده و بعد از 
يك دوره، دوباره روي كار مي آيند. لذا سياس��ت، جدال 
بين شيران و روباهان است. اصاًل ليبرال ها روباه صفت و 
حيله گر هستند، بنابراين به بعضي از تحركات اجتماعي 
دامن مي زنند، ولي كاًل با جنبش ه��اي اجتماعي ميانه 
خوبي ندارند. اين دو جناح هميشه هستند و هميشه سعي 
دارند تا سياست هاي يكديگر را خنثي كنند. حكومت ها 
دو ركن دارند: فرمان و ديوان. فرمان قانون تصويب و حكم 
صادر مي كند. آنهايي كه اهل فرمان هستند، عموماً اهل 
تغيير هم هستند و با اين شعار مي آيند. چون اگر شعار 
تغيير ندهند، مردم آنها را انتخاب نمي كنند، اما آنهايي 
كه اهل ديوان هس��تند، اهل تثبيت ان��د. به خاطر آنكه 
دوست ندارند موقعيت هايي را كه به دست آورده اند، در 
دولت هاي بعدي از دست بدهند.بنابراين در برابر فرمان 
مقاومت مي كنند. ما االن گرفتار اهل فرمان و اهل ديوان 
هستيم. چون اين دو جناح خودشان را مي بينند و در اين 
ميان مردم، معترضان و مخالف��ان را فراموش مي كنند. 
عموماً افرادي ك��ه در اين دو جريان و جناح هس��تند، 
براي اينكه خودشان را تثبيت كنند، از اين نوع بسترها 
استفاده مي كنند. در ايران ليبرال ها اگرچه دامن زننده 
جنبش هاي اجتماعي نيستند، چون اصالً شعور اين كار را 
ندارند، ولي به اين فضا دامن زده و از آن استفاده مي كنند. 
اگر خوب دقت كنيد اكثر مش��كالتي كه ما داشتيم، در 
دولت هايي ب��ود كه تمايالت چپ داش��تند. مثل دولت 

موسوي يا خاتمي. 
ظاهراً در دوره همين دولت ها هم كاريكاتوري 

از جنبش دانشجويي به راه افتاد؟
آن كه اصاًل جنبش دانش��جويي نبود! اي��ن تحركات را 
جنبش دانشجويي قلمداد نمي كنم. اينها تحركات محفلي 
است. چون اگر مي خواهيد اسمش را بگذاريد جنبش، بايد 
تداوم تاريخي داشته باشد اما حضور آنها در دانشگاه  موقت 
اس��ت. براي همين هم دفتر تحكيم وحدت را تأسيس 
كردند كه هميش��ه س��يطره اي باالي س��ر جريان هاي 
دانشگاهي داشته باشند. چون مي دانستند اگر دانشجو 
از دانش��گاه خارج ش��ود، ديگر جنبش دانشجويي معنا 
ندارد. او يا در بدنه ديوان ساالري قرار مي گيرد و عضوي از 
قدرت مي شود كه ديگر نمي توانند با جنبش خيلي موافق 
باشند يا وارد بازار می ش��ود و سودش را می برد. بنابراين 
اگر شما تاريخ جنبش هاي دنيا را هم مطالعه كنيد، اصاًل 
به اين مفهوم كه عرض كردم، جنبش دانشجويي وجود 
خارجي ندارد. چون در اغلب جاها دانش��گاه  اگر دولتي 
باش��د، دولت هزينه مي كند كه مس��ائل خودش را حل 
كند. اين تفكر- عذر مي خواهم � ابلهانه اي است كه استاد 
دانش��گاه، حقوق خود را از ديوان ساالري مي گيرد، بعد 
تبديل به اپوزيسيون مي شود! هيچ جاي دنيا اين مسئله 
را تحمل نمي كنند، در حالي كه اينجا، برخي اساتيد باج 

مي گيرند! خودم استاد دانش��گاه هستم كه اين حرف را 
مي زنم. من از ملت ايران پول مي گيرم كه براي ايران كار 
كنم، نه اينكه براي دشمنان ملت ايران كار كنم و سردمدار 
اپوزيسيون جدايي طلب در دانش��گاه شوم، باج خواهي 
كرده و كالس ه��ا را تعطيل كن��م! نمي دانم جمهوري 
 اس��المي، چرا اين باج را مي دهد؟ در هيچ جاي دنيا اين 
باج را به دانشگاه نمي دهند. كدام احمقي است كه از جيب 
دولت، براي دانشگاه هزينه و براي خودش مخالف درست 
كند! غير از ايران، چنين مسئله اي در دنيا سابقه ندارد. 
به دليل اينكه ما از آن طرف دموكراسي افتاده ايم! ما در 
دموكراسي، خيلي افراطي هستيم. در حالي كه اصالً هيچ 
جاي دنيا، اين تيپ دموكراسي را قبول ندارند. اين مسئله 
بيشتر ماهيت آنارشيسمي دارد تا ماهيت دموكراتيك 
و مردم س��االرانه. بنابراين وقتي از جنبش دانش��جويي 
در اي��ران مي گوييد، از نظر من معكوس اس��ت! البته ما 
جريان هاي دانشگاهي را قبول داريم. اين جريان ها بايد 
ناظر بر دو هدف باشد: توليد دانش و توليد انديشه. دانش 
براي اين وظيفه جنبش هاي دانشجويي است كه توليد 
اقتدار مي كند. اين نهايتاً به سياست هم تبديل مي شود. 
اينها فكر مي كنند سياس��ت يعني مخالفت خواني. اما 
سياس��ت يعني حضور در سياس��ت گذاري يك نظام و 
كشور. اصاًل اين يعني مفهوم سياست. البته ما در ايران 
سياست را بد تعريف مي كنيم. سياست را اين مي دانيم 
كه طرف در خيابان، تخريب كند و بزند و بشكند! بعد هم 
مي گوييم به به، بچه هاي ما سياسي شدند! كدام كشور در 
دنيا سياست را اينطور تعريف كرده است؟ اصاًل تخريب 

و اغتشاش، ضد سياست اس��ت. سياست يعني رهبري 
راهبردي، تثبيت، سياس��ت گذاري، برنامه ريزي، توليد 
دانش در تعيين سياست ها، توليد دانش در برنامه ريزي، 
توليد انديشه و توليد عقيده. غربي ها خودشان سياست را 
اين طور تعريف مي كنند، ولي عكس آن را به ما مي گويند. 
دانش��جويان ما هم بدون اينكه فكر كنند، از آنها پيروي 
مي كنند. چون استادان دانشگاه ما، پايه هاي شان ضعيف 
و هنوز كه هنوز اس��ت، مخصوصاً در رشته  علوم انساني، 
كتاب هاي دهه 30 و 40 تدريس مي شود. من معلم رشته 
سياست هستم به همين دليل مي گويم در دهه 30 و 40 
هم همين ها را تدريس مي كردند. اصاًل اس��اتيد كتاب 
جديد نمي خوانند، هرچه هم خودشان مي نويسند، كپي و 
تقليد است. بنابراين معلوم مي شود كه سياست بد فهميده 
مي شود. اقتصاد هم همينطور. در جنبش هاي دانشجويي 
هم طرف اصاًل نمي داند ليبراليسم يعني چه؟ ولي شعار 
ليبراليسم مي دهد. از آن طرف كس��ي ادعا مي كند كه 
چپ است، ولي همه سياست هاي اقتصادي اش ليبرالي 
است! از سوي ديگر ليبرال ها مي گويند، ما ليبرال هستيم، 
اما سياس��ت هاي اقتصادي شان سوس��يال است. آنقدر 
دموكراسي و مردم ساالري در ايران ولنگ و باز است كه 
همه چيز جابه جا شده است! به طوري كه اين تحركات، 
االن در دانش��گاه به ابتذال رس��يده اس��ت. چون وقتي 
تحركات دانشجويي از سياست دور شد، به ابتذال و پوچي 
مي رسد. ابتذال يعني چه؟ يعني حرف هاي ركيك زدن و 
فحاشي و زورگويي كردن! به زور ديگران را براي اينكه سر 
كالس نروند، ترساندن و رعب و وحشت ايجاد كردن! االن 
باالي ۷0 ، ۸0 درصد از كساني كه در دانشگاه ها حضور 
دارند، موافق اين تحركات نيس��تند ولي مثل گروه هاي 
فشار و فاشيستي، آنقدر دلهره و وحشت ايجاد كرده اند كه 
آنها را ترسانده است! با دانشجويان كه صحبت مي كنم، 
مي گويند اين دانشجويان لمپن كه دانشجو نيستند و دور 
از سياست هستند، تهديدشان مي كنند. اين جماعت اهل 
سياست نيستند و بيشتر اهل فحش هاي ركيك هستند. 
چون ما عالوه بر روشنفكران لمپن، دانشجوي لمپن هم 
داريم. البته دانشمند لمپن هم داريم. چون به صرف اينكه 
شما دانش بدانيد كه تابع عقل نيستيد. بنابراين آنچه در 
دانشگاه هاي ما وجود دارد، جنبش دانشجويي نيست بلكه 
جنبش لمپنيستي است. يعني تحقير، تحريك، تهديد و 
فحاشي كردن. كجاي دنيا دانشجو براي اينكه خواسته ها 
و تمايالت خودش را القا كند، متوسل به فحش مي شود؟ 
حاال چه كسي مي خواهد اين فحش ها را جواب بدهد؟ 
وقتي وارد دانشگاه مي ش��وم و سر كالس دانشجو آنقدر 
بي تربيت است كه بي ادبي مي كند، من يا بايد هم شأن 
خودش بشوم و فحش بدهم كه امكان ندارد چنين اتفاقي 
بيفتد يا بايد كالس را با همان وضع استبدادي تحمل كنم 
يا از كالس بيرون بيايم! از اين سه حالت خارج نيست. باقي 
اساتيد هم چنين شرايطي دارند. چقدر فرمايشات رهبري 
در دهه۷0 خوب بود كه فرمودند: »استبداد روشنفكري 
و ارتجاع روشنفكري دو قاعده بسيار خطرناك است كه 
كشور ما از آن رنج مي برد. وقتي از عقل كم مي آورند، به 
استبداد گرايش پيدا مي كنند و زور مي گويند و ديگران را 
متهم به استبداد مي كنند! در حالي كه خودشان تجسم 
استبداد هستند، ولي معني آن را نمي دانند و به ارتجاع 
رو مي آورند.« اين افراد امروز حرف هايي مي زنند كه ميرزا 
ملكم خان 200 س��ال پيش زده بود. اينكه همه چيز را 
دست غربي ها بدهيم و با آنها بسازيم! مگر آقاي اكبر تركان 
نگفته بود كه ملت ايران تنها اس��تعداد توليد آبگوشت 
بزباش را دارد! همانند حرف ميرزا ملكم خان و سيدجمال 
واعظ اصفهاني پدر محمدعلي جمال زاده - كه از آن پدر 
اين پس��ر برمي آيد - كه در روزنامه الجمال نوشت: ملت 
ايران استعداد ساختن لولهنگ )آفتابه( را هم ندارد! ميرزا 

ملكم خان هم گفته بود: ما عرضه ساختن آفتابه هم 
نداريم! بنابراين از زير دست آن اساتيدي كه تفاوت 
بين استقالل و وابس��تگي را نمي دانند، دانشجويي 
بيرون مي آيد كه باالترين منطقش، فحش ركيك، 

استبداد و زور گفتن به ديگران است. 
البته اين رفتارها را هم به نافرماني مدني 

تعبير مي كنند.  
اين نافرماني مدني است؟ اينكه ضد مدنيت است؟ 
كجا فحاشي مدنيت قلمداد مي شود؟ در اين صورت، 
بايد بگويم تعريف مدنيت ابتذال پيدا كرده اس��ت! 
فحاشي، توهين كردن و بي ادبي است و ما در دوران 
انقالب، هيچ وقت فحش ركيك نمي  داديم. اما امروزه 
ش��اهد فحش هاي ركي��ك، ناموس��ي و خانوادگي 
هستيم. اگر ملت ايران در انقالب اسالمي، از انقالبيون 
چنين فحاش��ي مي ديدند، امكان نداشت از انقالب 
حمايت كنند. اگر بعضي جاها هم برخي تخريب ها 
اتفاق افتاد، عموماً كار كمونيست ها و ساير گروه هايي 
بود كه به جاي فرهنگ آگاهي بخش��ي به مردم، از 
زبان اسلحه استفاده مي كردند و امروز هم با همين 
زبان به ميدان آمدند و اگر به قدرت برسند، بي ترديد 
با همين زبان بر مردم حكومت مي كنند. اساس��اً در 
منطق امام خميني، كسي حق تخريب اموال عمومي 
و متعلق به مردم را نداشت. حال برخي ها مي گويند 
بانك هم اموال عمومي بود كه آتش زديد! بابا بانِك 
دوره شاه، هيچ ربطي به مردم نداشت! اگر جاهايي را 
هم مذهبي ها تخريب هايي  كردند، اموال مردم نبود. 
اكثرش وابسته به خاندان سلطنت و ديوان ساالري 
فاسد و متعلق به غربي ها بود. كسي جرئت نداشت 
اموال عمومي مردم را تخريب كن��د. ما حتي براي 
حفاظت از ام��وال مردم از تعرض مأم��وران رژيم يا 
بعضي از گروه هاي اسلحه به دست آن دوران، نگهباني 
مي داديم. اما االن راحت اموال مردم، ماشين و خانه  
مردم را تخريب مي كنند و حتي جان آنها را مي گيرند! 
نمي دانم اين وحشي گري را از كجا آورده اند؟ با اين 
وحشي گري ها مي خواهند جنبش اجتماعي در كشور 
راه بيندازند. خدا را شكر دشمنان ما آنقدر سخيف 
شده اند كه اغلب مردم ما اينها را مي فهمند. مي دانند 
كه اگر خداي نكرده گزندي به جمهوري  اسالمي وارد 
شود، گرفتار چه گرگ هايي خواهند شد. گرگ هايي 
كه به خودشان هم رحم نمي كنند. گرگ هايي كه به 
مردم عادي رحم نمي كنند، ديگر چه رسد به مخالفان 
خود. حال بعض��ي از معمم ها هم كه امروزه ژس��ت 
مخالفت گرفته اند، هنوز درنيافته اند كه اين شورشيان 
قصد دارند در آينده با همان عمامه  حلق آويزان شان 
 كنند! مگر آنكه مثل كديور يا يوسفي اشكوري و ساير 
آخوندهايي كه فيگور روشنفكري گرفته اند، عمامه  
را از سر بردارند و در برابر اربابان شان سجده كنند و 
بگويند ما از اول هم از آن جنس نبوديم، در آن لباس 
رفتيم كه اينها را تخريب كنيم، خوشبختانه وظيفه 
خودمان را انج��ام داديم و االن دربس��ت در اختيار 

شما هستيم! 
چرا با وج�ود ائتالف هم�ه جريانات ضد 
انق�الب، اغتشاش�ات س�ال88 و هدف 

براندازي نظام به نتيجه نرسيد؟
 بله، وقتي جنگ تركيبي باشد، به طور طبيعي همه 
آنهايي كه به هر دليلي با جمهوري  اس��المي ميانه 
خوبي ندارند، ب��ه ميدان مي آيند. بخش��ي از اينها، 
خارجي و در رأسش امريكايي ها و اروپايي ها هستند. 
به هر حال اين كشورها، موقعيت هاي بسيار بزرگي در 
ايران داشتند، اما جمهوري  اسالمي، پايگاه هاي آنها را 
در داخل كشور از بين برد. طبيعي است به خاطر آنكه 
اين منابع و منافع را از دس��ت دادند، اگر آنها را از در 
بيرون كنيد، از پنجره داخل شوند و جمهوري  اسالمي 
را رها نكنند. حتماً كتاب »آخرين انقالب بزرگ قرن: 
انقالب و تحول در ايران« را بخوانيد. نويس��نده اين 
كتاب خانم رابين رايت - كه يك روزنامه نگار بود- در 
مقدمه مي نويسد: »براي نخستين بار، در سال ۱۹۷3 
)س��ال ۱3۵2( به ايران آمدم. ما امريكايي همه جا 
بوديم. به مقام هاي دولتي مشاوره مي داديم )يعني 
در بخش ديوان س��االري بودند(. نظاميان ايراني را 
آموزش مي داديم )يعني در بخ��ش امنيت بودند(. 
دكل هاي نفت را برايش��ان مي ساختيم )يعني قلب 
اقتصاد ايران دس��ت آنها بود(. اتومبي��ل، زبان، مد، 
فرآورده هاي صنعتي و فرهنگي را هم ما به آنجا صادر 
مي كرديم! عموي من از جمل��ه 40 هزار امريكايي 
بود كه در آن زمان در ايران كار مي كرد. او به دولت 
در زمينه نحوه نوسازي نظام كتابخانه ملي مشاوره 
مي داد )يعني ما در دوره پهلوي براي چيدن كتاب در 
كتابخانه هم عرضه نداشتيم و مستشاران خارجي را 
استخدام مي كرديم و به دالر به آنها حقوق مي داديم. 
كاري كه در حد يك فوق ديپلم بود، اما فوق ديپلم ها 
و ليسانس��ه هاي خودمان را قبول نداشتيم(. البته 
دولت امريكا، متخصصان درجه يك خود را به ايران 

نمي فرستاد. آنها با فرستادن كارمندان معمولي شان، 
ملت ايران را تحقير مي كردند كه لياقت شان همان 
كارشناسان معمولي است. حال كشوري كه چنين 
پايگاهي در ايران داش��ته و باالي 40 هزار مستشار 
مس��تقر كرده و براي آنها مصونيت گرفته، دستش 
را از طريق يك انقالب بزرگ در اين مس��ئله كالن 
قطع كنيد و بگوييد اگر به انقالب، استقالل و عزت 
ما احترام گذاشتيد ما همه آن روابطي را كه با ديگر 
كشورها داشتيم با شما هم داريم، مي خواهيد نفوذ 
نكند؟ چراك��ه امريكايي ها و اروپايي ه��ا به اين حد 
از روابط رضايت نمي دهند. اگر كس��انی اين باور را 
نداشته باش��ند و بگويند امريكايي ها ديگر با ما كار 
ندارند، دشمني با آنها را رها كنيم، اگر نخواهم بگويم 
سر سپرده است - چون ممكن است يك عده ناراحت 
شوند و بگويند ما مزدور نيستيم - اما خدايي نادان 
هستند و بايد خود را به يك روانشناس نشان دهند! 

شما براي جنگ تركيبي كنوني، چه غايتي 
تصور مي كني�د؟ و اين پدي�ده تا چه حد 
مي تواند بر نظام و سوگيري هاي آن مؤثر 

باشد؟
 عالوه بر جريان هاي خارجي كه كنار هم قرار گرفتند، 
االن ستاد فرماندهي شان را هم يك كاسه كردند و 
مركز فرماندهي شان را سازمان سيا و موساد برعهده 
دارد. حال چرا امريكا و س��ازمان س��يا؟ براي اينكه 
امريكايي ها در سند استراتژي امنيت ملي شان در قرن 
2۱ - كه در سال 2000 منتشر شده- ادعا كردند: »در 
2۵ سال آينده، حكومت مذهبي ايران سقوط مي كند. 
در حال حاضر حكومت ايران جمهوري  اسالمي است، 
اما نمي تواند به مدت طوالني ه��م جمهوري و هم 
اسالمي باشد. ايران يا بايد از جمهوري بودن دست 
بردارد و به حكومت قرون وسطايي تنزل يابد يا بايد 
اسالمي بودن را كنار بگذارد. نبرد براي آنها هم اينك 
آغاز شده است... .« اگر كسي اين مطلب را نخوانده، 
صفحه ۱۷2 اين كتاب كه ترجمه شده را بخواند. از اين 
واضح تر كه كشوري در استراتژي امنيت ملي خود، 
وقيحانه ماهيت و خوي تجاوزطلبانه و تجاوزگري اش 
را نسبت به يك كشور آزاد ديگر كه با رأي مردمش 
روي كار آمده، درج مي كند و آن را به دنيا اعالم نمايد. 
اين مطلب سال 2000 نوشته شده و 2۵ سال بعد، 
مي شود سال 202۵! چرا االن اين زور آخر را مي زنند 
و جنگشان را تركيبي كردند؟ چون هرچه روش هاي 
مختلف را اتخاذ كردند، به نتيجه نرس��يدند و ملت 
ايران روز به روز قوي تر ش��د. اول مشروعيت زدايي 
كردند، اما بي نتيجه ماند. بعد كارآمدي زدايي كردند، 
اما جمهوري  اس��المي در طول اين 40 سال آنقدر 
پيشرفت هاي بزرگ در زمينه دانش و غيره داشت كه 
باز هم نتوانستند كاري از پيش ببرند. با اعتمادزدايي 
هم به نتيجه اي كه مي خواس��تند، نرسيدند. فتنه 
سال ۱3۸۸، فتنه اعتبارزدايي و اعتمادزدايي بود و 
هدف مردم بودند. حال تركيب اين  روش ها را امروز 
جمع كرده و تمام جريان هاي داخلي نفاق را كنار هم 
قرار داده اند. اگر قباًل از منافقين اهل بدعت استفاده 
مي كردند، االن نفاق اهل بدعت و نفاق اهل شبهه را 
كنار نفاق اهل فتنه نيز قرار داده اند. خدايي جنگ، 
جنگ تمام عيار اس��ت! واقعاً تحمل ملت ايران، در 
مقابل اين جنگ تمام عيار بي نظير است. با اين  حال 
امريكايي ها و اروپايي ها و هر سه جريان  نفاق استعداد 
و توانايي اين را ندارند كه جمهوري  اسالمي را ساقط 
كنند. فقط مردم ايران تعيين كننده هستند. هيچ 
جرياني نمي تواند تعيين كننده باشد. ملت ايران تا 
زماني كه پشت رهبري و پايبند به آرمان هاي شان 
كه جمهوري  اسالمي و اسالم است، باشند و تا زماني 
كه به آنها احترام بگذاريم و در صحنه نگه شان داريم، 
حرف هاي شان را شنيده، مسائل و مشكالت شان را 
حل كنيم، امكان ندارد دشمنان حتي با اين جنگ 
تركيبي ه��م تغييري در نظام جمهوري  اس��المي 
ايجاد كنن��د. حضور م��ردم در راهپيمايي ۱3 آبان 
امسال بي نظير بود، چراكه راهپيمايي ۱3 آبان، نه 
راهپيمايي مربوط به دهه فجر انقالب  اسالمي و نه 
راهپيمايي تشييع شهدا و نه حمايت از انتخابات بود، 
ولي در عين حال همه آنها بود. اگر كس��ي بخواهد 
دقيقاً توجه كند، اين راهپيماي��ي براي جمهوري 
 اس��المي، نوعي رفراندوم بود. ملت اي��ران تمام قد 
وسط ميدان آمد و گفت با همه مشكالت، گرفتاري ها 
و سختي هايي كه مي كشيم، ولي عزت و سربلندي 
جمهوري  اس��المي و پايداري اش براي ما، اهميتي 
بيشتر از حرف هاي دشمنان دارد. حال اگر عده اي 
اين را نمي فهمند، كاري نمي توان كرد. شما هرچقدر 
تحليل و تحقيق كنيد و سند و مدرك بياوريد، آن 
كه نخواهد، نمي فهمد. مث��ل همين جريان حمله 
تروريستي ش��اهچراغ كه عده اي نادان باور كردند 
كه جمهوري  اس��المي خودش مردم را كش��ته كه 
دردسر درست كند. با آنكه ترديدي در اين نيست 
كه دش��منان از ما هزينه مي گيرند و هر مقاومتي 
هزينه دارد، اگر سه ركن مردم، مكتب و رهبري را 
كنار هم داشته باشيم و فصل الخطاب ما اين سه ركن 
باشد و يكي را به نفع ديگري مصادره، تعديل و نفي 
نكنيم، همانطور كه از اول انقالب اينطور بوده است، 
پيروز خواهيم ش��د. چون اين وضعيت كه چندي 
است با آن روبه رو هس��تيم، خطرناك نيست. ما در 
دهه اول انقالب، شاهد درگيري هايي خطرناك تر 
از اينها بوديم و كش��تار ميدان��ي و كوچه به كوچه 
داشتيم! بعضي راهپيمايي هايي كه منافقين همراه 
گروه هاي ديگر تشكيل مي دادند، براي امثال ما كه 
خودمان را انقالبي مي دانس��تيم ه��م دلهره ايجاد 
مي كرد كه نكند ما جايي اش��تباه مي كنيم! واال در 
حال حاضر و در بسياري از ميدان ها، سر و ته آنهايي 
را كه در خيابان هستند با هم جمع كنيم، به ۱00 
نفر هم نمي رسند! خيلي ارفاق كنيم هزار نفر! اينها 
نمي توانند نظامي مثل نظام جمهوري  اسالمي ايران 
را با اين پشتوانه ساقط كنند. همانطوري كه اربابان 
اينها نتوانستند در اين چهل و چندي سال به اهداف 

خبيث خود برسند. 

چ�را االن جنگ ش�ان را تركيبي 
كردند؟ چ�ون هرچ�ه روش هاي 
مختلف را اتخاذ كردند، به نتيجه 
نرس�يدند و ملت ايران روز به روز 
قوي تر شد. اول مشروعيت زدايي 
كردن�د، ام�ا بي نتيجه مان�د. بعد 
كارآمدي زداي�ي كردن�د، باز هم 
نتوانس�تند كاري از پي�ش ببرند. 
ب�ا اعتمادزدايي هم ب�ه نتيجه اي 
كه مي خواس�تند، نرسيدند. حال 
تركيب اين  روش ها را امروز جمع 
كرده و تمام جريان ه�اي داخلي 
نف�اق را كن�ار ه�م ق�رار داده اند

االن نفاق اهل بدعت و نفاق اهل شبهه 
را كنار نفاق اهل فتنه نيز قرار داده اند. 
خدايي جنگ، جنگ تمام عيار است! 
واقعًا تحمل مل�ت اي�ران، مقابل اين 
جنگ تم�ام عي�ار بي نظير اس�ت. با 
اين ح�ال امريكايي ه�ا و اروپايي ها و 
هر سه جريان  نفاق استعداد و توانايي 
اين را ندارن�د كه جمهوري  اس�المي 
را س�اقط كنن�د. فق�ط م�ردم ايران 
تعيين كننده هستند و در راهپيمايي 
13 آبان امسال، س�خن خود را گفتند


