
1

مجموعه ای که پیش روی شماست تحلیل برخی رویدادهای مهم است که محورهای 
آن در نشست های هم اندیشی سیاسی با حضور نخبگان و صاحبنظران این عرصه 

تعیین و توسط کارشناسان مسائل روز تدوین و نگارش می گردد.
تالش نویسندگان و تحلیل گران بر این اســت که مطالب ارائه شده نزدیکترین 
تحلیل به دیدگاه های مقام معظم رهبری مدظله العالی باشد و مورد توجه و استفاده 
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روز پنجشنبه 2 شهریور و در نخستین ساعات روز عید قربان، فاجعه ای در خیابان های منتهی 
به رمی جمرات روی داد که در جریان آن هزاران نفر از حجاج بیت اهلل الحرام کشته ، زخمی و 

یا مفقود شدند.
تبیین چگونگی و چرایی وقوع این فاجعه برای تعیین نقش و مسئولیت عربستان در این زمینه 
بسیار مهم است و بر همین اساس مسئوالن این کشور نهایت تالش خود را بکار گرفته اند تا به هر 

طریق ممکن از نقش، مسئولیت و قصور خود در این فاجعه شانه خالی کنند.
حضور چند میلیونی مسلمانان در مراسم حج که باید اعمال و مناسک آن در زمانی محدود و 
اماکن خاص انجام شود، مستلزم فراهم کردن زیرساخت ها، تأسیسات، مؤسسات و مدیریتی 
قوی و حساب شده است که الزم است با مسئولیت شناسی و تعهد و همچنین احساس اخوت و 
مهربانی میزبانی و احترام نسبت به حجاج همراه باشد. در این صورت خادمی حرمین شریفین 

فراتر از شعار، امکان عمل هم پیدا می کند.
 با  وجود آنکه مراسم حج سابقه ای به درازای تاریخ دیانت ابراهیمی و استمرار آن در دوران اسالم 
داشته و به یک امر جاری و تکراری تبدیل شــده که امکان شناخت دقیق نیازها و برنامه ریزی  
سنجیده برای فراهم کردن شرایط انجام آن را به خوبی مهیا ساخته است، سال ها است که اخباری 
چون آتش سوزی در منا، انسداد در تونل های متصل کننده منا به مکه، شیوع انواع بیماری ها 
بین حجاج، خسارت سیل در مکه و ... به گوش می  رسد و مراسم امسال نیز با دو واقعه فاجعه بار 
سقوط دکل جرثقیل سنگین ساختمانی و انسداد در مسیر رمی جمرات به کشته و مجروح شدن 
هزاران حاجی و ناتمام ماندن حج آســیب دیدگان، یا انجام نیابتی آن برای برخی مجروحان و 
عزادار شدن جهان اسالم انجامید؛ فجایعی که در نوع خود بی نظیر بود و یک رکورد تاریخی برای 

اثبات بی کفایتی آل سعود به ثبت رساند. 
این وقایع تلخ و مصیبت بار در حالی به وقوع پیوست که شاهان بی کفایت سعودی لقب خادمین 
حرمین شریفین را یدک کشیده و به دیگر دولت ها و مجامع اسالمی برای مدیریت در تراز این 
مراسم بزرگ سیاسیـ  عبادی و حرمت ضیوف الرحمن اجازه ورود نمی دهند،  بلکه تنها برای 
جبران ناتوانی و بی کفایتی خود از محدودسازی ســهمیه حج کشورهای اسالمی از یک سو و 
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تحمیل نظارت ها و فشارهای امنیتی و ظالمانه به حجاج تا حد جنایت علیه حجاج بهره می گیرند.
در صدر عوامل زمینه ســاز این حادثه حزن انگیز، بی کفایتی و بی تدبیری مقامات 
مسئول سعودی در مدیریت مراسم حج  موج می زند.سعودی ها علیرغم وقوع حوادث 

فاجعه آمیز در مراسم  سال های گذشته حج ، هرگز در صدد رفع اشتباهات خود برنیامده اند.
از سوی دیگر آل سعود همواره سعی داشته مدیریت مراســم حج را که یک حادثه مذهبی با 
شکوهی در جهان اسالم است به طور انحصاری به عهده بگیرند و همیشه مانع از مشارکت دیگر 

کشورهای اسالمی در این مسئله پراهمیت بوده اند.
همچنین سرایت منازعه و درگیری میان جناح های رقیب داخل خاندان سعودی تاثیر 
نامطلوبی بر اداره حج گذاشته است . وجود جنگ قدرت در بین جناح های سیاسی خاندان 
آل ســعود که کودتاهای خانوادگی و قدرت طلبی و به کارگیری شیوه های قبیله ای و بدوی در 
قدرت، به آن ابعاد پیچیده و مضاعفی داده است. برای نمونه اختالف سدیری با غیر سدیری ها و 
حذف فرزندان عبداهلل و تالش محمدبن سلمان برای رسیدن به پادشاهی از مسیر حذف و انزوای 

رقبا و عموزاده ها موجبات گله مندی فرزندان ملک عبداهلل را فراهم آورده است .
رخ دادن حوادث پی در پی مراسم حج امسال دلیل وجود یک خلل بنیادین در حکومت عربستان 
سعودی است. این خلل ناشی از کارکرد ملک سلمان بن عبدالعزیز در تغییر چیدمان قدرت در 
داخل خاندان سعودی بوده است.  سپردن قدرت و نفوذ به یک شاهزاده کم تجربه همچون 

محمدبن سلمان تنش و درگیری در درون خاندان را فزونی بخشیده است.
ورود آل سعود به منازعات منطقه ای و مداخله در دیگر کشورها که هم ریشه در نگرش وهابی 
تکفیری و هم ماهیت استبدادی و وابستگی آنان و ترس از بیداری اسالمی داشته و البته، این 
مداخالت نه تنها امکان تمرکز آنان بر وظایف داخلی، از جمله مراسم بزرگ حج را سلب می کند، 
بلکه نیاز آنان به فشار بر حجاج برای انحراف افکار عمومی را نیز مطرح می سازد. عدم رسیدگی 
به موقع به حادثه دیدگان و ناتوانی در بازگشایی به موقع مسیر، ناشی از کمبود نیروی 
با تجربه و امکانات و تجهیزاتی است که بخشی از آن به حمایت از نیروهای تکفیری 
در سوریه و عراق و بخشی برای جنگ علیه مردم مظلوم یمن و سرکوب ملت بحرین 

گسیل داشته شده است.
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ماهیت انحصارگرا و تمامیت خواهانه حکومت آل سعود که تمرکز قدرت و مدیریت را از الزامات 
حفظ این انحصار دانسته و میدان مشارکت به دیگران، حتی ملت خود را برای انجام هیچ گونه 
مسئولیتی نمی دهد و تنها قدرت را بین اعضای خاندان و آن هم نظارت شده توزیع کرده است. 
این نوع تمامیت خواهی که با ضعف و ســوء مدیریت نیز همراه اســت امکان اداره اجتماعات 
گسترده ای مانند حج را از آنان سلب می کند و به بروز فجایعی چون سقوط جرثقیل، یا انسداد در 

مسیر رمی جمرات می انجامد.
بنابراین دالیل روشنی وجود دارد که از نقش و مسئولیت صریح و آشکار عربستان در این زمینه 
پرده بر می دارد. همان گونه که حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند: 
»این قضیه فراموش نخواهد شــد و ملت ها به طور جدی آن را دنبال خواهند کرد و سعودی ها 
نیز باید به جای فرافکنی و متهم کردن این و آن، مسئولیت خود را بپذیرند و از امت اسالمی و 

خانواده های داغدار عذرخواهی کنند«.
 

  نکات الزم جهت تحلیل و موضع گیری در برابر ناکارآمدی آل سعود در مراسم 
حج  

 هر روز که از فاجعه غمبار منا می گذرد، ابعاد جدیدی از ناکارآمدی و برخوردهای غیرانسانی آل 
سعود بر امت اسالم آشکار می شود. ضمن عرض تسلیت به خانواده های عزادار و مردم مسلمان 
کشورهای مختلف، چند نکته محوری را که شایسته اســت مورد استفاده و تاکید سخنرانان 

محترم قرار گیرد را به استحضار می رسانیم:
1- براساس کلیدواژه های مقام معظم رهبری در خصوص حادثه منا )مسئولیت پذیری سعودی، 
بی کفایتی، عذرخواهی و چاره اندیشی جهان اسالم( الزم است محتوای سخنرانی ها و موضع 

گیری ها بر اساس این کلیدواژه ها طراحی شوند.  
 مطالبه ضرورت پذیرش مسئولیت این حادثه توســط دولت آل سعود و عذرخواهی از جهان 
اسالم و کشورهایی که برخی از حجاج شان را در این حادثه از دست داده اند و خانواده های جان 

باختگان و مجروحان این حادثه نباید از دستور کار مبلغان خارج شود.
همچنین پیگیری مطالبه تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی ابعاد واقعی فاجعه و عوامل 
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آن با حضور نمایندگان کشورهای اسالمی از جمله تدابیری است که می تواند پشت پرده حوادث 
امسال حج را آشکار سازد.

2- ارائه روایت صحیح و همه جانبه از حادثه و افشای توجیه های غیر منطقی و فرافکنی های 
دولت و مقامات سعودی برای طبیعی و عادی جلوه دادن حادثه و کاستن از اهمیت و عمق فاجعه 
را باید با هوشمندی دنبال کرد. بخشی از قصورها و ناکارآمدی های مسووالن سعودی در حج 

امسال را می توان به طور خالصه به این شرح فهرست کرد:
  سقوط جرثقیل در مسجد الحرام که منجر به کشته شدن بیش از 110 تن از حجاج شد. این 
در حالی است که در اطراف مسجدالحرام بیش از 10 جرثقیل غول پیکر در حال کار هستند و 
بر اساس استانداردهای جهانی، اوال این جرثقیل ها باید دارای حریم کاری بوده و چنانچه تعداد 
افراد نزدیک این دستگاه ها از 300 نفر تجاوز نماید این جرثقیل ها  باید کار خود را متوقف نمایند 

درحالی که این نکته فنی به هیچ وجه در مسجد الحرام رعایت نشد. 
   کوتاهی در امداد رسانی به مصدومان سقوط جرثقیل در مسجدالحرام بگونه ای که نیروهای 

امدادی دو ساعت و نیم پس از حادثه به محل رسیدند.
  اخالل و توقف غیره منتظره در حرکت قطار های انتقال حجاج از عرفات به مشعر که طی آن 
دهها تن از حجاج دچار تنگی نفس های شدید و اغما شدند.، در این رابطه »مجتهد« فعال رسانه 
ای عربستانی تصریح می کند :»قطار چهار ساعت در شب تاخیر داشت و باعث شد حجاج در 
ایستگاه منتظر بمانند ... وقتی قطار رسید با وجود اینکه واگن ها پر شده و درب های قطار بسته 
شده بود اما قطار حرکت نکرد.« مجتهد تاکید می کند که »قطار متوقف بوده و درب هایش برای 
یک ساعت باز نشد. بسته بودن درب قطار باعث شد که احساس خفگی به مسافران آن دست 

بدهد و برخی به حال اغماء بروند.«
   استعفا و برکناری چند تن از مسووالن با سابقه برگزارکننده حج و بکارگیری نیروهای ناآشنا 
و ناتوان برای هدایت حجاج در این مراسم عظیم به گونه ای که در فرایند برگزاری مراسم ، بی 

تدبیری و سردرگمی در میان مسووالن برگزاری حج موج می زد.
  عدم تمهید الزم برای پیشگیری از حوادث محمتل درعرفات، مشعر و منا به ویژه بعد از سقوط 

جرثقیل در مسجد الحرام
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  مسدود نمودن غیر منتظره و بدون اطالع  قبلی برخی مسیرهای حجاج برای رمی جمرات 
و افزایش حجم جمعیت در مسیر منتهی به مقصد مســدود شده و عدم توجه به هشدار مرکز 
کنترل جمعیت مبنی بر شکل گیری گره جمعیتی در مسیر مسدود شده. مجتهد که یکی از 
فعاالن رسانه ای سعودی است در این باره می گوید »مقامات سعودی دست اندرکار برگزاری 
حج، دوساعت قبل از وقوع حادثه، ازدحام جمعیت را از طریق دوربین های کنترل مسیر مالحظه 
کرده اند و هشدار های الزم را به نیروهای امنیتی داده اند ولی نیروهای امنیتی به این هشدارها 

توجه نکردند.«
   ایجاد اخالل در مسیر حجاج آسیایی و آفریقایی )دو مسیر عربی و سعودی عادی بوده است( 
و عدم ارائه دلیل برای انسداد یکی از مسیرهای رمی جمرات و همچنین هدایت حجاج به سوی 

مسیر متراکم از جمعیت
  بستن خروجی های مسیر و گشودن ورودی های مسیر و ایجاد تقابل در حرکت حجاج در 

مسیر مسدود شده
  تأخیر چند ساعته نیروهای امدادی به ویژه اکیپ های پزشکی برای حضور در محل

  ممانعت از ورود امدادگران گروه های پزشکی دیگر کشورها به ویژه جمهوری اسالمی ایران 
و عدم اجازه برای انتقال بموقع مجروحان که مکرر از زبان تیم های پزشکی و دست اندرکاران 
شنیده می شود و پایین بودن خدمات و امداد برای نجات حادثه دیدگان که باعث شد بسیاری از 

مجروحان به دلیل این مانع تراشی ها جان باختند.
  عدم تالش برای احیاء مصدومان که در اثر ازدحام جمعیت و گرمازدگی بیهوش شده بودند

   تقلیل نیروهای انتظامی عربستان در حج امسال به کمتر از نصف وبی تفاوتی معنادار نیروهای 
حاضر در صحنه نسبت به حادثه 

  طفره رفتن حکام سعودی از قرار دادن فیلمهای حادثه دراختیار رسانه ها از بیم افشا شدن 
واقعیت.

  عدم همکاری با کشورهای ذیربط برای شناسایی مجروحین و جان باختگان
4-برجسته کردن سکوت و بی تفاوتی آمریکا و غرب در قبال فاجعه انسانی در منا وافشای سانسور 
و بایکوت خبری حادثه توسط رسانه های غربی و صهیونیستی و حمایت مستقیم آنان از جنایات 



مهرماه 1394. شماره 14

11

آل سعود و تالش برای تطهیر چهره آنان.
5-ارتباط حادثه منا به مسئله درگیری و صرف توان نظامی و امنیتی عربستان در سازماندهی 
جنگ های نیابتی و تحمیلی به نمایندگی از آمریکا و کشورهای سلطه گر غربی به ملت های 

منطقه با تجهیز گروهک های تروریستی از جمله در کشورهای بحرین، یمن، سوریه و ...
6-برجسته سازی و محکوم کردن برخوردهای نامناسب عربستان در بی احترامی به پیکر شهدای 
حادثه و عدم رسیدگی مناسب به مجروحان و عدم همکاری با گروههای امدادی برای مداوای 

مجروحان و یافتن مفقوداالثرها و ...
7-برجسته سازی دستور مقام معظم رهبری به مسئوالن برای کمک به حجاج آسیب دیده از 

سایر کشورها.
8-پرهیز از تبدیل شدن موضوع به مسئله شیعه - سنی یا عربی -  ایرانی 

9-پرهیز از جناحی و سیاسی شدن موضوع در داخل کشور.
10-تأکید بر فلسفه گردهم آیی با شکوه حج و آثار و برکات آن برای امت اسالم.

11-تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح در حج با مشارکت گسترده کشورهای اسالمی.
12-برجسته کردن بی کفایتی و سوء مدیریت عربستان در حادثه منا.

13-پرهیز از تند کردن فضا علیه عربستان تا قبل از بازگشت تمامی حجاج ایرانی
14-ضرورت تجلیل و تکریم از قربانیان منا و حضور مردم و مســوالن در مراســم تشــییع و 

بزرگداشت آنان
 

  تحلیل حوادث حج امسال در سه پرده
دقت در روند رخداد ماجرای سقوط جرثقیل در مسجد الحرام و سپس فاجعه منا و نحوه برخورد 
آل سعود جنایتکار با آن  نشان می دهد که سناریویی در حج امسال به ویژه در منا اجرایی شد 

که سه پرده داشته است:
  پرده اول- جنگ قدرت:  پرده اول این سناریو جنگ قدرت بین شاهزاده های سعودی است. 
پیش از حج آگاهان به امور عربستان بیان می کردند که ملک سلمان می خواهد به زودی از قدرت 
کناره گیری کند و پسرش محمد بن سلمان را به عنوان جایگزین خود منصوب نماید. محمد بن 
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سلمان که به بهانه ی جنگ یمن پله های قدرت را در دربار آل سعود خیلی سریع طی کرد، برای 
ادامه مسیر قدرت طلبی با مانعی به نام محمد بن نایف مواجه بود که ولیعهد است. لذا در پرده ی 
اول از این سناریو حوادث حج امسال بویژه کشتار حجاج در منا، محمد بن نایف به عنوان ولیعهد 
و مسؤل اداره حج را به بی کفایتی متهم می سازد و عمال مسیر کنار گذاشتن وی را آماده می سازد. 
در این رابطه برخی منابع، خبر افشای حضور محمد بن سلمان در منا و مرتبط دانستن حضور وی 

و شکل حادثه منا را پاسخ جناح محمد بن نایف به پرده سوم این سناریو می دانند.
جنگ نیابتــی و تقابل مذهبی در منطقه که از ســوی آمریکا، رژیم صهیونیســتی و برخی از 
کشورهای اروپایی و با حمایت لجستیکی و عقیدتی عربستان در منطقه آغاز شده است، برخالف 

اهداف مد نظر طراحان و کارگزاران آن، به موارد زیر منتهی شده است.
   افزایش اعتبار، اقتدار و توسعه عمق استراتژیک جمهوری اسالمی ایران در منطقه

   ورود جدی روسیه به منازعات منطقه
   ایجاد تردید در میان کشورهای اروپایی نسبت به سیاست های آمریکا در منطقه

   گرفتار آمدن همپیمانان منطقه ای آمریکا، ترکیه و عربستان در گرداب خودساخته جنگ نیابتی
   توسعه فرهنگ و جغرافیای مقاومت اسالمی در منطقه

   ایجاد تنفر شدید در افکار عمومی منطقه نسبت به اقدامات محور غربی- عبری- عربی
موارد مذکور عالوه براینکه موازنه استراتژیک را در منطقه تغییر داده، باعث شکل گیری ترتیبات 
امنیتی جدیدی نیز در منطقه شده است. بخشی از این ترتیبات، ایران، جبهه مقاومت اسالمی 
و روسیه را در قطب مقابله با تروریسم قرار داده و در مقابل آمریکا، برخی از کشورهای اروپایی، 

رژیم صهیونیستی و متحدان آمریکا در منطقه را نیز در قطب حامی تروریسم قرار داده است.
بر این اساس جناح حاکم در ایاالت متحده برای مهار روند فوق، خود را ناچار به تعامل راهبردی با 
جمهوری اسالمی ایران و دیگر کشورها می داند. مقامات کنونی کاخ سفید بر این باورند که پرونده 
سوریه، عراق و یمن باید هرچه سریع تر مدیریت شود. در غیر این صورت دموکرات ها در انتخابات 
آتی آمریکا، شکست سنگینی را مقابل جمهوری خواهان متحمل خواهند شد. دراین راستا اوباما 
و جناح وی خود را ملزم به ایجاد تغییر در حاکمیت عربستان می دانند. گزینه دموکرات ها برای 
انتقال قدرت از نسل اول شاهزادگان ســعودی به نسل دوم آل سعود، محمد بن نایف 56 ساله 
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بزرگترین شاهزاده نسل دومی و ولیعهد کنونی عربستان است. در مقابل دستور کار دموکرات 
ها برای جا به جایی قدرت در آل سعود، جمهوری خواهان آمریکا و صهیونیست ها قرار دارند که 

ترجیح آن ها برای به قدرت رسیدن، محمد بن سلمان فرزند ملک سلمان است.
ارتباط محمد بن ســلمان با جمهوری خواهان از تجارت سالح آغاز شد و اکنون به یک تعامل 
استراتژیک رسیده است. وی به پشتیبانی همین حمایت، پله های قدرت را به سرعت طی کرده 
است. محمد بن سلمان پس از به قدرت رسیدن پدرش ابتدا در یک ائتالف موقت با محمد بن 
نایف، جناح غیر سدیری ها)متعب بن عبداهلل و...( را ازقدرت حذف کرد. وی به عنوان وزیر جنگ 
عربستان به بهانه مخالفت مقرن بن عبدالعزیز با جنگ یمن، مقدمات برکناری او را از منسب 
ولیعهد فراهم آورد و خود جانشین ولیعهد جدید)محمد بن نایف( شد. این منصب فرصتی فراهم 
نمود که محمد بن سلمان ریاست امور اقتصادی و توســعه را در اختیار بگیرد و عمال مدیریت 

شرکت نفتی آرامکو را نیز تصاحب کند.
روند پرشتاب قدرت یابی محمد بن سلمان به گونه ای پیش رفت که آگاهان به امور عربستان 
و افراد مطلع از مناسبات درون آل ســعود اعالم کردند که ملک سلمان در آینده ای نزدیک از 
قدرت کناره گیری خواهد کرد و پسرش را به عنوان جانشین خود معرفی خواهد نمود. اما محمد 
بن سلمان در مسیر کســب قدرت در گام های نهایی، با مانعی به نام محمد بن نایف و برخی از 
شاهزادگان آل سعود مواجه اســت که حتی در موضوع جنگ یمن نیز با او دچار اختالف شده 
بودند. از این رو به نظر می رسد وقایع زنجیره ای در حج امسال بیانگر جنگ قدرت از واشنگتن تا 
ریاض است که دو جناح از آمریکا و دو جناح از آل سعود را در مقابل هم قرار داده است. در دوئل 
آمریکایی- سعودی، از بین محمد بن نایف و محمد بن سلمان یکی باید جایگزین پادشاه فعلی 

و دیگری باید با عنوان ناکارآمدی و ضعف، مطرود گردد.
در دوئل آمریکایی- ســعودی مورد اشاره، جناح حاکم در واشــنگتن)دمکرات ها( و مخالفان 
سلمان در ریاض درصددند تا با اســتناد به حوادث زنجیره ای در حج امسال، ضمن بی کفایت 
نشان دادن پادشاه، روند جا به جایی در حاکمیت آل سعود را تسریع بسازند تا محمد بن نایف بر 
اریکه قدرت بنشیند. در این رابطه روزنامه گاردین فاش ساخته است که یکی از شاهزادگان بلند 
پایه سعودی از تدوین طرحی برای برکناری ملک سلمان سخن گفته است. شواهد تالش جناح 
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حاکم در آمریکا)دمکرات ها( به همرا جناح محمد بن نایف در عربستان برای به پیش بردن این 
سناریو عبارتند از:

   انتشار نامه شاه زادگان سعودی در خصوص نجات کشور از دست سلمان و محمد بن سلمان
   تاسیس کمیته حقیقت یاب از سوی محمد بن نایف

در طرف دیگر دوئل آمریکایی- سعودی، جمهوری خواهان آمریکا، صهیونیست ها و محمد بن 
سلمان قرار دارند که در تالشند تا با تکیه بر حوادث زنجیره ای در حج، ضمن بی کفایت نشان 
دادن محمد بن نایف به عنوان متولی حج و امور سیاسی- امنیتی، مقدمات برکناری وی را فراهم 
نمایند. تأمل در اقدامات به وقوع پیوسته در بین ســعودی ها پس از وقوع حواث در مکه و منا، 
وقوع جنگ قدرت به عنوان یکی از مهمترین علــل چرایی رخداد این وقایع را بیش از پیش به 

اثبات می رساند:
  تغییر شرکت مجری پروژه های توسعه مسجد الحرام)بزرگترین پروژه عمرانی عربستان( از 

شرکت »بن الدن« به شرکت »نسما« وابسته به محمد بن سلمان با فرمان پادشاه
   انتقال دارایی و تجهیزات شرکت »بن الدن«  به شرکت »نسما« با فرمان پادشاه

   دستور پادشاه برای بازنگری در طرح های حج و میزان نقش ها و مسوولیت های محوله به 
موسسات طوافه) موسسه امور حج( بر خالف مواضع محمد بن نایف

   برکناری »بندر بن حجاز« وزیر حج عربســتان و از افراد نزدیک به محمد بن نایف با فرمان 
پادشاه

   برکناری ژنرال »عثمان الحرج« مدیر امنیت عمومی و سه نظامی دیگر
   برکناری »سعید الجبری« مسوول تحقیقات دربار و از افراد نزدیک به »محمد بن نایف«

   موضع حمایتی پادشاه از نیروهای امنیتی و انتقاد از مدیریت کالن حج

  پرده دوم- ایران هراسی: آل سعود با کشتار حجاج در منا سعی دارد این خط جنگ روانی 
را جا بیندازد که ایران عامل کشتار حجاج است. منتسب کردن کشتار حجاج در منا به جمهوری 
اسالمی ایران، ناظر بر ایران هراسی است که از طریق رسانه های وابسته به عربستان به شکل 

زیر دنبال شد:
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   روزنامه کویتی القبس بی اعتنایی زائرین ایرانی به راهنمایی مأموران را عامل وقوع حادثه در 
منا معرفی کرد.

   سی ان ان عربی در گزارشی حجاج ایرانی را مقصر حوادث منا معرفی کرد.
   روزنامه الشرق االوسط نیز نوشت حرکت 300 زائر ایرانی در خالف مسیر حرکت مشخص 

شده در محل مراسم دلیل اصلی ازدحام و حادثه بوده است
   توئیتر که مالکیت آن در اختیار عربستان در آمده اســت همزمان دو هشتگ را دنبال کرد: 

»ایران تقتتل الحجاج« ) ایران حجاج را می کشد ( »ارهاب االیرانی« ) تروریسم ایرانی (
در این پرده از سناریو، ایران هراسی نوعی دیگر سازی بود که می بایست عالوه بر ایجاد ادراک 
و تغییر نگرش در مخاطبین مقدمات ایران ستیزی را درآنان نهادینه نماید. مهمترین مخاطب 
ایران هراسی و ایران ستیزی در منطقه، جریان های سلفی- تکفیری هستند. در آموزه های این 
جریان، ایران عامل تضعیف و فرو پاشی خالفت عثمانی معرفی می شود. از این رو این همانی 
نمودن  عربستان و خالفت عثمانی  و دگر سازی نسبت به ایران در جریان های سلفی - تکفیری، 
بسیار پررنگ و توام  با عصبیت خواهد شد.  لذا به نظر می رسد این پرده از سناریو به نوعی کیش 
دادن ادراکی جریان های سلفی- تکفیری به سمت جمهوری اسالمی ایران است که در عمل 

دامنه جنگ نیابتی را به صورت ایران ستیزی، متوجه ایران سازد.
شایان ذکر است که ایران هراسی و ایران ستیزی تنها به مخاطبین سلفی- تکفیری در کشورهای 
عربی،آسیایی و آفریقایی ختم نخواهد شد بلکه در این چارچوب، سناریوی دیگری نیز در حال  

تکوین است که مخاطب آن مقامات و افکار عمومی در آمریکا و کشورهای اروپایی است.
نشانه گذاری آل سعود با عنوان تروریسم ایرانی در ماجرای کشتار حجاج در منا، مقدمه ای است 
برکلید خوردن سناریوی جدید که مربوط به انفجار برج های الخبر در ظهران عربستان است. 
این واقعه در سال 1996 منجر به کشته شدن 19 نظامی آمریکایی گردید. در این ارتباط به نظر 
می رسد ربایش »احد المغسل« در بیروت به همراه ناپدید شدن برخی از حجاج ایرانی موید این 
سناریوی جدید ایران هراسی  و ایران ستیزی است. احمد المغسل یکی از پنج مظنون »حزب اهلل 

حجاز است« که  اف بی آی برای دستگیری وی  5 میلیون دالر جایزه تعیین کرده بود.
بنابراین برخالف آنچه تصور می شود که انتساب فاجعه منا به حجاج ایرانی، یک اقدام انفعالی 
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از سوی آل سعود و برخی  رسانه های وابسته به عربستان است، به نظر می رسد ایران هراسی و 
ایران ستیزی، پرده دوم از سنارویی است که یک سر آن کشتار حجاج در منا بوده و سر دیگر آن 

در حوادث آینده نمایان خواهد شد.

  پرده سوم- تشدید تقابل مذهبی و شیعه هراسی: پرده ی سوم از سناریوی کشتار حجاج 
در منا و وقایع امسال حج، شیعه هراسی و تشدید تقابل مذهبی است. آل سعود با نسبت دادن 
حادثه به ایران، پرده سوم را تحت عنوان شیعه هراسی و تشدید تقابل مذهبی دنبال می کند. یقینا 
در این رابطه جریان های تکفیری و مفتی های تکفیری با اقدامات و فتواهای خود به این فضای 
جنگ روانی در روزهای آینده خواهند افزود. این پرده از سناریو در واقع همان جنگ مذهبی و 
نیابتی است که از طریق آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه تدارک دیده شده است. خوب است 
توجه داشته باشیم که جوزف نای نظریه پرداز آمریکایی جنگ نرم اخیراً اذعان داشته است: »در 
اروپا جنگ بین کاتولیک ها و پروتستان ها بیش از یک و نیم قرن طول کشید و آن هم زمانی به 
صلح رسید که آلمان در طول بیش از 30 سال نیمی از جمعیت خود را از دست داد.« لذا پرده سوم 
از طراحی فجیع و خطرناکی در ادامه کشتار حجاج در منا حکایت دارد که غربی ها و به ویژه رژیم 
صهیونیستی آن را به انتظار نشسته اند. در این پرده باید تقابل مذهبی کامال تشدید و نهادینه 

بشود و حج امسال فرصت مناسبی برای عملیاتی ساختن این سناریو بوده است.
آل سعود با ارتکاب جنایت در منا ســعی کرد با شیعه هراسی، خطر شیعیان را بیش از گذشته 
برای سلفی های تکفیری برجسته سازد. در این رابطه شیخ عبدالعزیز آل شیخ اظهار می دارد: 
»برخی حجاج به دنبال مرگ عمدی در اماکن مقدسه هستند زیرا اعتقاد دارند زندگی در این 

اماکن اجر دارد.«
مقامات سعودی با انتساب حادثه منا به  تفکر شیعی اهداف زیر را دنبال می کنند:

  مشروعیت بخشیدن به مداخله در بحرین و جنگ یمن
   منتقل ساختن شیعه ستیزی نهادینه شده در ســلفی های تکفیری به سمت مراسم های 

مذهبی شیعیان به عنوان انتقام گیری متقابل
   فعال ساختن گسل سلفی- تکفیری ها در مصر و نیجریه )550 نفر از حجاج اهل نیجریه و 
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300 نفر از حجاج مصری در این واقعه کشته شدند(
همچنین پیرامون ایجاد جنگ مذهبی، جوزف نای نظریه پرداز آمریکایی اخیراً گفته است: »در 
اروپا جنگ های مذهبی بین کاتولیک ها و پروتستان ها قریب به یک و نیم قرن به طول انجامید 
و با پیمان وستفالیا در 1648 میالدی به پایان رسید. بد نیست به خاطر آوریم در آن زمان نیز 
ائتالف ها مرکب از چندین فرقه و مذهب بود که به دالیلی غیر از مســائل مذهبی با هم متحد 
شدند. در خاورمیانه امروز نیز باید منتظر چنین ترکیبی باشیم.« جوزف نای در ادامه می گوید: 
»جنگ ها مذهبی در اروپا زمانی پایان یافت که  آلمان در طول بیش از 30 سال نیمی از جمعیت 

خود را از دست داد.«
دقت در این وقایع و این سخنان اهداف پیدا و پنهان جنگ مذهبی را به صورت زیر نشان می دهد:

   نابودی جمعیت مسلمانان در فتنه مذهبی دراز مدت
  نابودی سرمایه های مادی کشورهای اسالمی

  مستهلک نمودن و مضمحل نمودن ارتش های کشورهای اسالمی
  و باالخره تجزیه کشورهای اسالمی

  پایان سخن
نکته مهم در خاتمه این است که برای محکومیت این سناریو و مقابله با آن نباید در دام طراحان 
این سناریو افتاد؛ به عبارت دیگر نباید محکوم نمودن این فاجعه منجر به اختالف بین شیعه و 
سنی و عرب ستیزی شود، بلکه می بایستی نسبت به این سناریو هوشیاری الزم را داشت و آن را 

یک سناریوی صهیونیستی- سعودی برای ایجاد اختالف و جنگ مذهبی دانست.
از سوی دیگرهر چند خیلی از رسانه های غربی و عربی می کوشــند در راستای واضع و منافع 
عربستان به سرعت از کنار فاجعه منا عبور کنند و آن را در حاشیه قرار دهند اما قدر مسلم این 
فاجعه به عنوان یک لکه سیاه در کارنامه مسئوالن ســعودی باقی خواهد ماند و لزوم تغییر در 
مدیریت مناسک حج را  به منظور پیشــگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده مورد تاکید قرار 
خواهد داد. در این میان از آنجا که اتخاذ هر راهکاری مستلزم بررسی دقیق و آسیب شناسانه 
مشکل است از این رو تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور افراد بی طرف و یا با حضور نمایندگان 
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کشورهای که بیشترین قربانی را در جریان این فاجعه داده اند ضرورت و اولویت دارد. مخالفت 
عربستان با تشکیل این کمیته به این مفهوم خواهد بود که آنها از آشکار شدن واقعیت ها در این 

زمینه نگران هستند. 
در پایان مناسب است به بیانات رهبر انقالب در آغاز جلسه خارج فقه ایشان اشاره کنیم که ایشان 
ضمن بیان این مطلب که عربستان مســئول این اتفاق است، به دولت عربستان توصیه کردند 

دست از فرافکنی بردارند و عذرخواهی کنند:
»مســئولّیت این حادثه ی ســنگین و این فاجعه ی بزرگ بر دوش حکام عربستان است؛ باید 
مسئولیتشان را قبول کنند نسبت به این قضیه، اینکه فرافکنی کنند و دائم این ]و آن [ را مّتهم 
کنند و مدام خودشان از خودشان تعریف کنند کارهایی نیست که به جایی برسد؛ این فّعالّیتهای 
عقیمی است. باالخره دنیای اسالم سؤال دارد. بیش از هزار کشته از کشورهای مختلف اسالمی 
در یک حادثه ای، شوخی است؟ از کشور ما هم خدا میداند چند صد کشته! حاال مفقودین هنوز 
معلوم نیست کجا هستند؛ ممکن است عّده ی بسیاری از اینها ]جزو[ جان باختگان باشند. چند 
صد کشته در یک حادثه -حادثه ی حج- چیز کوچکی است؟ شوخی است؟ دنیای اسالم باید 
برای این فکر کند؛ و اّولین مطلب هم همین است که سعودی ها باید بپذیرند مسئولّیت خودشان 
را، و به لوازم این پذیرِش مسئولّیت باید عمل بشود. اینکه به جای عذرخواهی از اّمت اسالمی و به 
جای عذرخواهی از خانواده ها، شروع کنند مدام همین طور حرف زدن به این و آن و مّتهم کردن 
و مانند اینها، راه به جایی نخواهد برد و ملّتهــا به طور جّدی دنبال میکنند؛ این قضّیه فراموش 

نخواهد شد.« 
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دکتر یداهلل جوانی

قسمت سوم

تحریــــف شخصیت امام خمینی )ره(

رابطه جریان 
تحریـــف با 
نفوذ دشمـن           
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  مقدمه
محور اصلی سخنان رهبر حکیم و فرزانه انقالب اســالمی در سالگرد رحلت حضرت امام 
خمینی )ره( در ســال جاری موضوع تحریف شــخصیت امام خمینی به صورت سازمان 
یافته از سوی جریان تحریف بود. نظر به اهمیت و ضرروت پرداختن به این موضوع از ابعاد 
وزوایای مختلف در 2 شماره قبلی مطالبی با عناوین تحریف انقالب اسالمی در قسمت اّول، 
و چیستی و پیامدهای تحریف در قسمت دوم مورد بررسی قرار گرفت.قسمت سوم از این 
سلسله نوشتار به رابطه جریان تحریف شخصت امام خمینی)ره( با نفوذ دشمنان اختصاص 
دارد. در این قسمت به این موضوع پرداخته خواهد شد که آیا  رابطه ای بین نفوذ دشمنان 
خارجی به داخل محیط ایران برای پیشبرد اهدافشان، با جریانی که در داخل کشور خط 

تحریف شخصیت حضرت امام)ره( را دنبال می کند، وجود دارد ؟
اهمیت پرداخت به این موضوع، با توجه به هریک از موضوعات این عنوان آشکار می شود. 
با فاصله گرفتن ملت از امام واقعی و خطوط فکری ایشان به هر دلیل از جمله موفق شدن 
جریان تحریف در پروژه امام سازی جدید،ملّت سیلی خواهد خورد. با موفق شدن دشمنان 
در پروژه نفوذ نیز بیگانگان در کشور مسلط خواهند شد و استقالل کشور مخدوش شده و 
عزت ملی پایان  می گردد. بنابراین پرداخت به این موضوع یک ضرورت است. در این موضوع 

در واقع، رابطه بین 2 جریان خارجی و داخلی مورد بررسی قرار می گیرد.

  خطر نفوذ دشمن در داخل ایران
از منظر مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انقالب اســالمی و دیده بان اصلی کشور، نقشه 
اصلی دشمنان در مقطع کنونی پروژه نفوذی در محیط داخلی کشور است. دشمنان ودر 
رأس آنان آمریکا به عنوان دشمن اصلی انقالب اسالمی و ملّت ایران، در تالشند تا در دوره 
پسا توافق بتواند؛ با نفوذ در داخل ایران، از نزدیک بر روی جامعه ایران تأثیر گذاشته، و به 
زعم خود به تغییرات اساسی و بنیادین در کشورمان سرعت بخشند، شواهد و اسناد فراوانی 
وجود دارد که نشان می دهد آمریکایی ها توافق هسته ای با ایران را، مقدمه ای برای پیاده 
سازی یک نقشه در منطقه راهبردی غرب آسیا و چگونگی برخورد با ایران می دانند رهبر 
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معظم انقالب اسالمی در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهل بیت، این سناریو دشمن را افشا 
نموده و همگان را به هوشیاری در برابر نقشــه جدید آمریکا فراخواندند. معظم له در این 
خصوص می فرماید: »آن ها به خیال خودشان در جریان مذاکرات هسته ای ، این توافقی 
که حاال نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا، نیت آن ها این بود که از این 
مذاکرات و از این توافق، وسیله ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور، ما این راه را بستیم 
و این راه را به طور قاطع خواهیم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها را در کشورمان اجازه 
خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آن ها را، نه حضور سیاسی آنها، نه حضور فرهنگی آنها 
را  با همه توان که این توان هم بحمداهلل امروز توان زیادی است، مقابله خواهیم 
کرد؛ اجازه نفوذ نخواهیم داد. در منطقه هم همین جور است، آن ها می خواهند نفوذ ایجاد 

کنند، حضور برای خودشان دست و پا کنند و اهداف خودشان را در منطقه دنبال کنند.«
بنابراین در نقشــه اصلی آمریکایی برای منطقه در دوره پسا توافق 2 نکته مهم باید مورد 

توجه قرار گیرد: 
1( نفوذ در داخل کشور ایران 

2( نفوذ در منطقه و احیای سلطه خود 
مقام معظم رهبری از نفوذ دشمن به داخل ایران به عنوان یک تحدید بزرگ یاد می کنند. 
معظم له در دیدار با فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران انقالب اسالمی در روز 25 شهریور 
ماه سال جاری در همین خصوص می فرمایند: » امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ 
است برای این کشور؛ دنبال نفوذند، نفوذ یعنی چه؟ نفوذ اقتصادی ممکن است، که البته 
کم اهمیت ترین آن نفوذ اقتصادی اســت و ممکن اســت که جزء کم اهمیت ترین )هم( 
نفوذ امنیتی باشد، نفوذ امنیتی چیز کوچکی نیست، اّما در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و 

سیاسی، کم اهّمیت است.«

  نفوذ فرهنگی وسیاسی هدف اصلی در پروژه نفوذ
آمریکا در پروژه نفوذ با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در ایران طی 10 تا 15 سال آینده به زعم 
وپندار خود حوزه سیاسی و حوزه فرهنگی را، بیش از بقیه حوزه ها مورد توجه قرار داده است. 
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بنابراین خطر اصلی در پروژه نفوذ، نفوذ فرهنگی و نفوذ سیاسی است. این نکته را مقام معظم 
رهبری بدین صورت مورد توجه قرار می دهنــد: » از همه مهم تر ، نفوذ سیاسی و نفوذ 
فرهنگی است. دشمن سعی می کند در زمینه فرهنگی، باورهای جامعه را دگرگون 
کند؛ و آن باورهایی را که توانسته این جامعه را سرپا نگه دارد جا به جا کند، خدشه 
در آن ها وارد کند؛ اختالل و رخنه در آن ها بــه وجود بیاورد. خرج ها  می کنند؛ 

میلیاردها خرج می کنند برای این مقصود، این رخنه و نفوذ فرهنگی است.«
معظم له نفوذ سیاسی و اهداف این نفوذ را این چنین تشریح می فرماید: 

»نفوذ سیاســی هم این اســت که در مراکز تصمیم گیری، و اگر نشد تصمیم 
سازی،نفوذ بکنند. وقتی دستگاه های سیاسی و دستگاه های مدیریتی یک کشور تحت 
تأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، آن وقت همه ی تصمیم گیری ها در این کشور بر طبق 
خواست و میل و اراده ی مستکبرین انجام خواهد گرفت یعنی مجبور می شوند وقتی یک 
کشوری تحت نفوذ سیاسی قرار گرفت حرکت آن کشور، جهت گیری آن کشوردر دستگاه 

های مدیرتی و طبق اراده آنها است؛ آن ها هم همین را می خواهند.«

  مکتب امام)ره( مانع اصلی برای نفوذ آمریکا
مکتب فکری سیاسی حضرت امام خمینی )ره( ، از موانع اصلی برسر راه نفوذ 
آمریکا در ایران به حساب می آید . در میان آراء و اندیشه های سیاسی حضرت امام )ره( 
،آمریکا به عنوان دشمن اصلی نه تنها مسلمان، بلکه دشمن اصلی بشر از جایگاه  ویژه ای 
برخوردار است. برهمین اساس رهبر کبیر انقالب اسالمی، از آمریکا با عنوان شیطان بزرگ 
نام برد، و ادبیات مبارزه با این شیطان بزرگ تا نابودی اش را پی ریزی نموده ا ند. امام)ره( 
آمریکا را به خوبی شناخت و به درستی نه تنها به ملّت ایران، بلکه به تمامی ملل محروم و 
مستضعف و خصوصا مسلمنان معرفی کرد. حضرت روح اهلل با تقسیم اسالم به اسالم ناب 
محمدی)صلی اهلل علیه وآله( و اســالم آمریکایی در عصر حاضر، خطر اصلی برای تمامی 
مسلمانان را، اسالم آمریکایی و جریان های معتقد به اسالم آمریکایی معرفی نمود. بنابراین 
در ایران، آن باورهایی که توانسته جامعه را سر پا نگه دارد و در مقابل فشارها، تحریم ها و 



مهرماه 1394. شماره 14

23

تهدیدهای جبهه استکبار، محکم و استوار باشد و خم به ابرو نیاورد پایبندی ملّت ایران به 
اسالم ناب محمدی)صلی اهلل علیه وآله( و گزاره های مرتبط با این اسالم که اسالم حقیقی 
است، می باشد . بنابراین تا زمانی که در کشور ایران، تفکر و اندیشه های امام)ره( و 
مکتب فکری سیاسی ایشان حاکم باشد، آمریکا به داخل این کشور راه نخواهد 
یافت مّلتی که آمریکا را شیطان بزرگ بداند و این شیطان بزرگ راعامل همه ی 
مشــکالت خود و دیگر جوامع بداند؛ فریب لبخندها و وعده های دروغین او را  
نمی خورد، بر این مبنا و اســاس ، برای نفوذ پیدا کردن آمریکا در داخل کشور، باید تفکر 
خمینی را از جامعه ایران جدا کرد. امروز پرچمدار تفکر امام)ره( در کشــور، مقام معظم 
رهبری می باشند. در واقع، مکتب امام و رهبری، 2 مکتب متفاوت نیست؛هر دو یکی بوده 

و از اصول و مبانی مشترک برخوردار می باشند.

  جریان تحریف جاده صاف کن جریان نفوذ
با توجه به اینکه باورهای شــکل گرفته در جامعه ایران بر اســاس مکتب فکری سیاسی 
خواست امام خمینی)ره(، مانع اصلی بر سر راه نفوذ آمریکا به داخل ایران می باشد؛ جریانی 
که به دنبال تحریف مکتب امام )ره( می باشــد را، باید به عنوان جاده صاف کن برای نفوذ 
دشمن مورد توجه قرار داد. در واقع کسانی که به هر دلیل و با هر انگیزه ای به دنبال تغییر 
در خطوط فکری امام هستند و از این طریق تالش می کنند تا یک امام جدید را بر اساس 
امیال، افکار و اهداف خود به نســل جوان معرفی بکنند، باید بدانند که آنان خواســته یا 
ناخواسته در خدمت استکبار جهانی یعنی آمریکای جهان خوار قرار گرفته، و راه نفوذ این 
دشمن بشریت به داخل ایران به عنوان اصلی ترین پایگاه ضد آمریکایی و حامی مظلومین 
را، باز خواهند کرد. بنابراین خطر جریان تحریف و کســانی که دنبال امام سازی 
جدید برای جامعه و خصوصا برای نسل جوان هستند؛ کمتر از خطر نفوذ دشمن 
نیست. چه بسا این خطر بزرگتر و جدی تر باشد؛ زیرا توفیق دشمن برای پیاده سازی پروژه 
نفوذ، در گرو برداشته شدن موانع سر راه نفوذ است، و مهم ترین مانع بر سرراه نفوذ آمریکا 
، مکتب امام)ره( می باشد. امام واقعی اجازه نفوذ به آمریکا در ایران را نمی دهد اما 
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امام جدیدی که عده ای به دنبال ساخت و معرفی آن به مردم می باشند، نه تنها 
دیگر مانعی بر سر راه نفوذ آمریکا  به داخل ایران  نخواهد بود، بلکه یک امام بدلی 
و متفاوت از امام اصلی، راه را برای نفوذ آمریکا هموار می نماید و به این نفوذ با 

توجیهات مشروعیت هم می بخشد.
بنابراین یکی از راهبردهای اصلی مبارزه با خطر نفوذ، مقابله با جریان تحریف است. بر اساس 
رهنمودهای حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( مهم ترین و کار آمدترین راهبرد مقابله 
با جریان تحریف، بازخوانی صحیح و مستمر مکتب امام)ره( و خطوط اصلی فکری آن عزیز 

سفر کرده می باشد.

  آمریکا در مکتب امام بدلی  دیگر شیطان بزرگ نیست
 هدف راهبردی در پروژه تحریف شخصیت حضرت امام خمینی)ره(، ساختن یک امام بدلی 

و به عبارت دیگر، یک امام قالبی است.
کسانی این پروژه را دنبال می کنند که، مانع دنیایی آنان با حاکمیت مکتب امام واقعی بر 
کشور، نه تنها تأمین نمی شود، بلکه با چالش هم روبرو می شود. از این روی دنبال تحریف 
شخصیت امام می باشند. عمدتا عناصر اصلی در جریان تحریف شخصیت امام )ره(، با هر 
سابقه و پیشینه ای حتی ســابقه انقالبی و با امام بودن ، اکنون دارای روحیه دنیا گرایی و 
عافیت طلبی شده   اند. در مکتب امام خمینی، روحیه اشرافی گری، روحیه عافیت طلبی 
و دنیا گرایی، با روحیه مجاهدت و مبارزه جمع نمی شود بنابراین اگر کسانی دم از امام 
می زنند و دنیا گرا شده اند، برای اینکه بتوانند دنیای خود را تأمین کنند، باید این 
امام را، با ویژگی های مورد نظر خودشان تعریف کنند. باید امامی رابسازند که در 
مکتب او دیگر آمریکا شیطان بزرگ نباشد. اکنون دنیای عده ای از خواص جامعه و 
جریان های لیبرال و غرب گرا، از طریق عادی سازی رابطه با آمریکا تأمین می شود. بنابراین 
این جریان دنبال تحریف امام و خطوط فکری اش به امام جدیدی است؛ امامی که در نزد او 

و در دهه چهارم انقالب، آمریکا دیگر شیطان بزرگ نیست!
)ادامه دارد...(
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دکترعبداهلل گنجی

راز بـزرگي 
امـــــام 
خمینـي)ره(
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 افتتاح و رسانه اي شدن ساخت و سازهاي جدید حرم امام خمیني)ره( در خرداد امسال موجي 
از واکنش ها را به دنبال داشت. برخي آن را در تعارض با سیره و زندگي امام دانستند و برخي هم 
آن را به جهت اینکه خود امام در آن نقشي نداشته است موجب لطمه به جایگاه امام ندانستند. 
برخي چون انصاري قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشــر آثار حضرت امام، علت پرهزینه بودن 
ساخت و ساز را به قدمت تاریخي آن در آینده ارجاع دادند اما هر کدام از دیدگاه هاي سه گانه 
ذکر شده را برگزینیم نمي توانیم بین امام و تجمل جمع ببندیم چرا که رجوع مردم به حرم 
امام نباید به صورتي باشد که حاشیه هاي حرم خود امام را تحت الشعاع قرار دهد. به تعبیر دیگر 
نباید جلوه هاي معماري حرم به گونه اي باشد که جذابیت حرم موجب گم شدن امام شود و 
پوسته به جاي مغز جلوه نمایي کند. خصوصاً اگر آنچه هزینه شده است از بودجه عمومي کشور 
و از بیت المال مسلمین باشد در نگاه توده  شکننده تر خواهد بود. حال آنکه امام فراسوي این 
مسائل بود. حضرت امام نه تنها براي حرم خویش که براي مسجدسازي نیز مخالف با 
اشرافي گري بود و خطاب به خاندان سعودي  فرمود:»اسالم نیاز به مساجد اشرافي 
ندارد، پیامبر اسالم به دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده است که متأسفانه با 
سیاست هاي غلط برخي حاکمان اسالمي بر خاک مذلت نشسته اند.« بنابراین از نگاه 
امام مسجد نیز مي تواند موجب انحراف از متن به حاشیه شود. لذا سجده گاهي که از جهت 
عمران و آبادي و تزئین و هزینه بي نظیر است بخشي از تمرکز مسلمانان مراجعه کننده را به 
خود جلب مي کند و به جاي فهم عظمت الهي، به عظمت ظاهري مسجد توجه مي شود. امام 
مسجد را نیز ساده  مي پسندید لذا این سیره، قابل تعمیم به غیر مسجد و مکان حرم ایشان نیز 
هست. به این بهانه سیري در سیره امام مي نماییم تا راز بزرگي و عظمت این مرد الهي را یک بار 

دیگر بازخواني کنیم و علت توفیقات وي را به درستي بفهمیم.

   دو بعد اصلي حیات امام )ره(
 در یک تقســیم بندي کلي حیات امام را مي تواند به حوزه اندیشــه و ســیره تقسیم و ابعاد 
دیگر شخصیت ایشــان را در ذیل آن تعریف کرد. اندیشــه موتور محرک قیام، نظام سازي، 
هستي شناسي و تئوري پردازي امام بود و سیره عبارت از مشي، رفتار، تعامالت، ساده زیستي، 
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اخالق، سلوک، مدیریت و عبادات و مواجهه با دوست و دشمن است. در این نوشتار به اندیشه 
امام نمي پردازیم و آن را به فرصتي دیگر وامي گذاریم بلکه به سیره امام مي پردازیم که اخالق 

عملي و مدیریت، زندگي و تعامالت آن را بررسي و به عنوان یک الگو از آن پاسداري نماییم.
 

   زي  طلبگي در حکومت
 بدون تردید امام خمیني )ره( زي  طلبگي را به عنوان جوهره وجود حیات خود انتخاب کرده 
بود. زي  طلبگي در ایران و اسالم تشــیع امري معرفه و داراي ابعادي ارزشي و شخصیت ساز 
است. این زي  نقطه مقابل اشرافي  گري و دنیاطلبي اســت. دوري از زخارف دنیا، شالوده 
حیات شخصي و حکومتي امام)ره( بود. وي بین حیات شخصي و حقوقي خود از نظر نوع 
و سطح زندگي تفاوت قائل نبود. به تعبیر بهتر محل سیاست ورزي و حکومت امام )جماران( 
برتر از محل سکونت شــخصي وي در قم نبود. بنابراین زي  طلبگي امام باعث گردید وي در 
جایگاه رهبري همان زندگي و مشــي را دنبال نماید که به عنوان یک طلبه معمولي در قم 
زندگي مي کرد و شــاید منزل قم و حتي خمین به مراتب بزرگ تر و بهتر از منزل و حسینیه 
جماران بود. دنیاگرایي، اشرافي گرایي و تجمل پرستي از دیدگاه امام بدترین صفات براي یک 
طلبه و روحاني بود و به شدت از آن پرهیز داشت و به شدت نسبت به آلوده شدن روحانیت به 
این خصایص هشدار مي داد: »علماي اصیل اسالم هرگز زیر بار سرمایه داران و پول پرستان و 
خوانین نرفته اند و همواره این شرافت را براي خود حفظ کرده اند و این ظلم فاحشي است که 
کسي بگوید دست روحانیت اصیل طرفدار اسالم ناب محمدي با سرمایه داران در یک کاسه 
است و خداوند کساني را که اینگونه تبلیغ کرده اند و یا چنین فکر مي کنند نمي بخشد. روحانیت 
متعهد به خون سرمایه داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سرآشتي نداشته و نخواهد 
داشت. آنها با زهد و تقوي و ریاضت درس خوانده اند و پس از کسب مقامات علمي و معنوي 
نیز به همان شیوه زاهدانه و با فقر و تهیدستي و عدم تعلق به تجمالت دنیا زندگي کرده اند و 
هرگز زیر بار منت و ذلت نرفته اند. دقت و مطالعه در زندگي علماي سلف حکایت از فقر و نهایتاً 
روح پرفتوت آنان براي کسب معارف مي کند که چگونه در پرتو نور شمع و شعاع قهر تحصیل 
کرده اند و با قناعت و بزرگواري زیستند.« )صحیفه امام جلد 21 ص276(. بنابراین وقتي امام 
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روحانیت را اینگونه توصیف مي کند و اینگونه مي پسندد و در حیات ظاهري خویش نیز توصیه 
به تجمل گرایي براي حرم هیچ یک از علماي ســلف را نمي دهد، چنین توصیه اي در تاریخ و 

صحیفه ایشان ثبت نشده است.

   شجاعت و قناعت
 در سیره امام خمیني خصایصي همچون شــجاعت و قناعت بسیار برجسته است. شجاعت 
امام به حدي بود که شخصاً اعالم مي کند در طول عمرم براي یکبار هم نترسیدم و حتي وقتي 
ساواکي ها مرا از قم به تهران مي آوردند، آنها مي ترسیدند. نکته جالب اینکه از شجاعت امام بعد 
از پیروزي انقالب اسالمي ذره اي کاسته نشد. او در دوران جنگ و در دیگر تصمیمات مرتبط با 

عرصه بین  الملل بدون توجه به عرف مرسوم عمل مي کرد.
صدور حکم اعدام سلمان رشدي مرتد در انگلستان که عواقبي چون احضار سفراي اروپایي از 
ایران را داشت بر سر همین مســئله بود. اما امام ایستاد و فرمود گمان نکنید ما به خاطر 
مسائل اقتصادي از کنار اعتقاداتمان مي گذریم. شــجاعت امــام در نپذیرفتن بختیار و 
نحله هاي فکري التقاط در صدر انقالب اســالمي شــجاعت در صدور حکم بررسي وضعیت 
منافقین زنداني بعد از عملیات مرصاد و ازهمه مهم تر پرچمداري اسالم سیاسي در عصر حاضر 
از برجسته ترین ویژگي هاي امام بود که در قالب شجاعت قابل بازیابي است و خود وي نیز معتقد 
است دو ویژگي شجاعت و قناعت الزمه روحانیت طرفدار اسالم ناب محمدي است. »خصوصیات 
بزرگي چون قناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب علم و عدم وابستگي به قدرت ها و مهم تر از همه 
احساس مسئولیت در برابر توده ها، روحانیت را زنده و پایدار و محبوب ساخته است و چه عزتي 
باالتر از اینکه روحانیت با کمي امکانات، تفکر اسالم ناب را بر سرزمین افکار و اندیشه مسلمانان 
جاري ساخته است و نهال مقدس فقاهت در گلستان حیات و معنویت هزاران محقق به شکوفه 
نشسته است. راستي اگر کسي فکر کند که استعمار، روحانیت را با این همه مجد و عظمت و نفوذ 
تعقیب نکرده و نمي کند، ساده اندیشي نیست؟« )همان، ص 277( از فراز انتهایي سخن امام 
مشخص مي شود که تأکید امام بر شجاعت نقطه مقابل توطئه دشمنان علیه روحانیت است و 
تالش براي استقالل روحانیت و عدم وابستگي به سرمایه داران و قدرت هاي بیگانه نیز با هدف 
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حفظ شأن و عظمت روحانیت انجام مي شــود. قناعت نیز از جمله ویژگي هاي پایدار امام بود. 
امام ضمن مبارزه و فریاد علیه تحجرگرایي و مقدس مأبي به شدت بر قناعت توجه داشت. دقت 
در سیره وي روشن مي  سازد که امام حتي نصف آب لیوان را اگر مصرف نمي کرد به دور 
نمي ریخت و به رغم اینکه مي توانست در بهترین مکان ها به امر حکومتداري بپردازد 
اما اتاقي 12 متري و حسینیه اي با دیوارهاي گلي را ترجیح داد و این مصداق دعوت به 
»غیر السنتکم« بودکه توانست موج میلیوني ملت را به راه اندازد. امام براي همراهي 
دیگران با خود از هیچ کس خواهش نکرد و به هیچ کس باج نداد. او عامل به حقیقت 
اسالم بود و این رمز پیروزي وي بود. مــردم مي دیدند و مي شنیدند که امام حتي حساب 
بانکي شخصي هم نداشت و تنها فرزند ذکور خود را نیز اینگونه مي پسندید و معرفي مي کرد و به 
همین دلیل حکومت نتوانست وي را از زهد، تقوا و عرفان دور سازد و به رغم اینکه در حکومت 

بود مفاهیمي همچون »کوخ نشینان« و »مستضعفین« هیچ موقع از گفتمان وي خارج نشد.

   توکل
مقام معظم رهبري در 14 خرداد 1392 توکل به نصرت  الهي را رمز اساســي توفیقات امام 
دانستند. ایشان معتقدند: امام به نصرت الهي یقین داشت و چون به خداوند سوء ظن 
نداشت، توکل مي کرد و حرکت خود را شروع مي نمود و در همه زمینه ها نیز موفق 
بود. بنابراین عنصر توکل که بر اساس آیه هاي اولیه سوره بقره همان »ایمان به غیب« است از 
وجود امام اکسیري ساخته بود که عینیت و حقانیت اسالم در وي جلوه گر شده بود و در عین 
حال این جلوه  الهي را به کشور و ملت نسبت مي داد و مي فرمود: »نور خدا در این کشور جلوه گر 
شده است، قدر این جلوه الهي را بدانید« و اینگونه بود که به تعبیر شهید آویني جواناني که 
طبع و طبیعت جواني شان باید تمتع از مواهب و لذایذ دنیا باشد به فرمان او هزار هزار، پاي در 
میدان هایي گذاشتند که یک احتمال براي زنده ماندن نبود. نصرت الهي چنان به توکل 
امام پاسخگو شدکه موج توفنده ملتي که از تحقیر 170 ساله رها شده بودند یک 
لحظه وي را رها نکرد. جمعیتي که در سال 1357 به استقبال امام آمده بودند و 10 سال 
اولیه انقالب را در جنگ، ترور و ویراني گذراندند، علي القاعده باید از ادامه راه باز مي ماندند اما با 
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وجود آن حوادث که امام آن را »حوادث کمرشکن بعد از پیروزي« نام مي برد، جمعیت تشییع 
کننده ایشان چند برابر جمعیت استقبال کننده در سال 1357 بود و این راز و رمز خسته نشدن 

ملت ایران از مبارزه در توکل امام و نصرت الهي نهفته است.

   غیر خودي
از نگاه امام فقط دشمنان انقالب اسالمي یا اندیشه هاي انحرافي غیرخودي محسوب 
نمي شوند، امام هر آن که با اسالم نیست را غیرخودي مي دانست. حتي کفاري که 
دشمن هم نبودند را غیر خودي مي دانست. دشمن و غیر خودي در گفتمان امام داراي تعابیر 
متفاوتي است. در زبان و اندیشه سیاسي امام، اصطالحات »مخالف مسیر«، »خار راه«، »سنگ 
راه«، »مانع سر راه«، »راهزن«، »مزاحم در راه خدا«، »بازدارند از راه خدا«، »منحرف کننده یا 
اعوجاج کننده راه خدا«، »طوالني کننده راه«، »راه باز کن بیگانگان«، »راه صاف کن یا هموار 
کن« یا »جاده صاف کن« براي نفوذ و قدرت هاي تشــخیص »اصل ضدیت« و مصداق یابي 
دشمنان و اینکه دشمن کیســت؟ و چگونه مي توان هویت او را علني کرد. امام دشمن را هر 
شخص، گروه، جریان و کشور و تفکري مي داند که مسیر یا مقاصد انتخابي اش، راه خدا یا غایت 
الهي نباشد )برزگر 1388، ص 204( امام مي فرمود: »دشمن ما فقط محمدرضا نبود، 

هر کس مسیرش  مسیر اسالم نباشد دشمن ماست. )صحیفه امام، جلد 6، ص 257( 
»همه آن اشخاصي که بر خالف مسیر شما هستند برخالف مسیر ملت ما هستند، بر خالف 
مسیر قرآن و اسالم هستند، برخالف مسیر پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله( و ائمه اطهار)علیهم 
السالم( هستند. اینها دارند با هم مجتمع مي شوند و توطئه مي کنند« )همان، جلد 7، ص 48(. 
اصوالً در جهان بیني امام هر آنچه نظام سیاسي غیر توحیدي است طاغوت و غیر خودي است 
و امام خود را ملزم به مبارزه با آن مي دانست. در حوزه دیني سکوالرها، لیبرال ها و التقاط مورد 
هجوم امام بود و در عرصه بین الملل نیز صهیونیسم، سوسیالیسم و امپریالیسم را نقطه مقابل 
خود تعریف مي کرد که »ما درصدد خشکانیدن ریشه هاي فاسد صهیونیسم، کمونیسم 
و سرمایه داري در جهان هستیم و به یاري خداوند تصمیم گرفته ایم نظام هایي که بر 
این سه پایه استوار است نابود سازیم و اسالم رسول  اهلل )صلی اهلل علیه و آله وسلم( را 
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جایگزین نماییم«. معتقدان به جدایي دین از سیاست نیز نقطه مقابل امام بودند. همه مبارزه 
و قیام و آوارگي امام براي اثبات وحدت دین و سیاست بود بنابر این هر کس و هر چیز که خالف 
این قاعده عمل کند مورد هجوم جدي امام بود. امام محتواي سیاست را از درون اسالم و به روش 
فقه جست وجو مي کرد و در این مسیر با قدرت و صالبت به پیش مي رفت. براي امام القاي جدایي 
دین از سیاست توسط روحانیت بسیار ناراحت کننده بود و نسبت به وجود این دسته در حوزه 
علمیه هم قبل از انقالب و هم بعد از انقالب هشدار مي داد و طالب انقالبي و جوان را نسبت به 
آنان حساس مي کرد و معتقد بود آنان مارهاي خوش خط و خالي هستند که رنگ عوض کرده اند 
و نباید لحظه اي از کید آنان غفلت صورت گیرد. البته معتقد بودند با تولد انقالب اسالمي شیوه 
مقدس مآبي عوض شده اما ماهیت القاء کنندگان جدایي دین از سیاست همچنان پابرجاست.

   کمال روحیه انقالبي
تاریخ روشن و قطعي مبارزه عملي امام با طاغوت از سال 1341 شروع شد اما برخي اسناد نیز 
آن را به 1322 ارجاع مي دهد. طبق قواعد کالسیک انقالب ها، معموالً پس از پیروزي انقالب 
و تثبیت نظام جدید روحیه انقالبي به روحیه بروکراتیک و نمادسازي تبدیل مي شود. معموالً 
شور انقالبي در سال ها و ماه هاي منتهي به انقالب بیشتر از زمان هاي دیگر است، اما دقت در 
سیره و مواجهه امام نشان مي دهد، هرقدر امام از سال 1357 به سمت آینده در حرکت است 
شور انقالب در او بیشتر زبانه مي کشد. بسیاري از همراهان امام بعد از پیروزي به سمت زندگي 
و رفاه حرکت کردند و بر دارایي هاي خود افزودند. وقتي امام متوجه این موضوع شد مسئله 
دوگانه رفاه و مبارزه را طرح نمود و سخت معتقد بود که اهل رفاه در ادامه مبارزه به ایستایي 
خواهند رسید. بنابراین با پیروزي انقالب اسالمي امام همچنان به صراط انقالبي بودن ایستاد. 
فریادهاي امام بر سر امریکا در سال آخر حیات مبارکشان بلندتر از سال هاي اول 
انقالب است. استمرار مبارزه تا ختم زندگي، اعالم علني نبودن نظام هاي کفر و بربریت، تبدیل 
ایران به یک دژ نظامي و تسخیر ناپذیر براي مبارزین جهان اســالم و حمالت به انواع اسالم 
امریکایي در پایان حیات ایشان طرح شد. حکم اعدام سلمان رشدي قضیه حکم منافقین در 
سال 1367 و حمله به آل سعود و حکام وابسته در واپسین ماه هاي حیات انجام شد. مواجهه 
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با آیت اهلل منتظري و حذف انقالبي وي نیز در چند ماه آخر حیات ایشان انجام شد. بنابراین 
امام به »استمرار روح اسالم انقالبي« معتقد بود و از تبدیل شدن انقالب اسالمي به محصولي 
به نام جمهوري اسالمي صرف برحذر بود. در سال آخر حیات مي فرمود: »امروز جنگ 
حق و باطل و جنگ فقر و غنا« شروع شده اســت و پایاني براي آن متصور نبود. 
بنابراین معتقدین به امام نمي توانند انقالب اسالمي را در حد »توسعه« و »رفاه« تنزل دهند. 
رفاه و توسعه بخشي از انقالب امام بود اما عده اي تالش مي کنند امام را در دو واژه »توسعه« 
و »جمهوري« خالصه کنند. البته چون اسناد و کالم و بیان امام در دسترس است امکان این 
خیانت وجود نخواهد داشت. شرط آن معرفي امام و ابعاد جامع  شخصیتش به سلسله نسل هاي 
جوانان حزب اللهي و انقالبي است. این جوانان که مورد عنایت مقام معظم رهبري هستند، موتور 
محرکه انقالب اسالمي هستند و بریدگان از انقالب معموالً در تیررس نقد آنان قرار مي گیرند. 
بنابراین براي استمرار سیره انقالبي امام در کشور شناساندن » امام انقالبي« به جوانان امروز 
رسالتي مقدس و عظیم است. کمال روحیه انقالبي امام در آخرین ماه هاي حیات رقم 
خورد و این خود مانعي براي افول استکبارستیزي و تعامل با جهان کفر و بربریت 
است. امام اکنون به مثابه شاقول براي صاف نمودن کجي هاي نظام جمهوري اسالمي است و 
به همین دلیل وقتي تصاویر حرم مجلل ایشان در رسانه ها منتشر شد براي نقد آن به خود امام 
رجوع شد و رفت و برگشت بین سیره امام و شاکله حرم، موجب تعجب کساني شد که سیره امام 
را مي شناسند. مردم نگران این رویه هستند که خدایي ناکرده نسل هاي آینده که امام را درک 
نکرده اند وي را از شاکله حرم بشناسند و بین فریادهاي تجمل ستیز وي و شکل حرم تناقض 
ببینند. امید است چنین تصویري براي جوانان امروز و فردا و کساني که از جهان خارج براي 

شناخت امام وارد مي شوند شکل نگیرد که ظلمي بزرگ به آن بزرگوار خواهد بود.

   منابع و مآخذ
1- امام خمیني/ صحیفه امام جلد 21، 7 و 6، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام

2- برزگر، ابراهیم، اندیشه سیاسي امام به مثابه صراط، نشر سمت 1390
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انقالب اسالمي ایران از بدو حرکت، مبتني بر اندیشه جهان شمولي اسالم بنیان گذاشته 
شد. رهبران انقالب اسالمي عالوه بر ایران و سرنگوني رژیم پهلوي به دعوت و صدور انقالب، 
عالم مستضعفین و وحدت جهان اسالم مي اندیشند و اقدامات ارادي و غیرارادي 
)الهام بخش( زیــادي در این زمینه اتفاق افتاد. انقالب اســالمي ایــران از معدود 
انقالب هاي جهان است که پس از اتمام انقالب و تبدیل نهضت به بنیاد و ساختار از حرکت 
نایستاد و اهداف فرامرزي انقالب اسالمي به صورت صریح توسط رهبران آن اعالم مي شد:

»ما درصدد خشکانیدن ریشه هاي فاسد صهیونیسم، سرمایه داري و کمونیسم در جهان 
هستیم، حال اگر نام ایران را تشــکیل امپراتوري مي گذارند از آن استقبال مي کنیم... با 
صراحت اعالم مي کنم که جمهوري اسالمي ایران براي احیاي هویت اسالمي مسلمانان، 
سرمایه گذاري مي کند...« )صحیفه امام، ج 21، 1367/4/29(؛ بنابراین با تشکیل جمهوري 
اسالمي ایران، استمرار انقالب اسالمي ادامه یافت و روحیه انقالبي در رهبران آن حفظ شد. 
امام خمیني )ره( هنگام برشمردن دستاوردهاي جنگ تحمیلي مي گوید: از همه مهم تر 

استمرار روح اسالم انقالبي در پرتو جنگ تحقق یافت )صحیفه امام، ج21، 67/12/3(.
بنابراین انقالب اســالمي در چارچوب ملتـ  کشــور به جمهوري اسالمي تبدیل شد اما 
زمینه هاي امت گرایي و جهان شمولي خود را از دست نداد. در فهم تعامل انقالب اسالمي 
و جمهوري اسالمي باید گفت که انقالب اسالمي امري فراتر از جمهوري اسالمي است و 
جمهوري اسالمي که با شــاخص هایي همچون وطن، ایران، کشور، جغرافیا و ملت پیوند 
مي خورد، یکي از محصوالت انقالب اسالمي است. جمهوري اسالمي ایران که تلفیقي از 
اراده ملي )جمهوري(، اسالم و ایران است، یک وضعیت حقوقي و معرفه است که از جایگاه 
حقوقي خویش با جهان خارج تعامل دارد؛ بنابراین جمهوري اســالمي را باید ســازوکار 
حقوقي برآمده از اراده ملي ایرانیان و اسالم دانست اما انقالب اسالمي امري فرامرزي است 
که در جغرافیاي ملي جاي نمي گیرد و پیوند دهنده اهداف اسالمي و قرآني و جهاني است. 
به همین دلیل هرگاه نظام به انحراف کشیده شده یا فالن دولت از اهداف انقالب اسالمي 
دور شده است، انقالب اسالمي بسان ستوني است که جمهوري اسالمي به این ستون بسته 
مي شود تا کجي هاي آن راست شود. به همین دلیل است که به رئیس جمهور »رئیس جمهور 
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اسالمي ایران« مي گویند؛ چرا که وي مسئولیت دولتـ  کشــور را به عهده دارد و حیطه 
عمل آن در جغرافیاي ایران و حقوق بین الملل معنا مي یابد. اما براي رهبري از واژه »رهبر 
انقالب اسالمي« استفاده مي شود؛ چراکه رهبري دیني با شاخص هایي فراتر از شاخص هاي 
ملي با جهان گفت وگو مي کند. رهبري پیوند دهنده ایرانیان مسلمان و امت اسالمي است، 
جنبش هاي اسالمي همسو در جهان به رهبري انقالب اسالمي مي اندیشند و تعامالت خود 
را در حوزه و سطح رهبري انقالب اسالمي تنظیم مي نمایند. در قانون اساسي وظیفه ارتش 
جمهوري اسالمي ایران دفاع از تمامیت ارضي کشور است، اما در اصل 150 قانون اساسي 
هیچ اشاره اي به وظیفه سپاه پاسداران انقالب اسالمي جهت ارض نشده است. در این اصل 
وظیفه سپاه پاسداران انقالب اسالمي دفاع از انقالب اسالمي عنوان شده است که مي تواند 
هم فرامرزي باشــد و هم ابعاد غیرنظامي را در برگیرد. به همین دلیل است که بخشي از 
اصالح طلبان درون حاکمیت با تکیه بر جمهوري اسالمي، منافع ملي مادي را هدف سیاست 
خارجي مي دانند و نظام را به ایدئولوژي گرایي متهم مي کنند، زیرا خاســتگاه این دسته، 

 جمهوري اسالمي است اما دسته دیگري نیز هستند که به انقالب اسالمي مي اندیشند. 

   ظرف و مظروف
اگر جمهوري اسالمي را یک ماهیت و ســاختار حقوقي بدانیم مي توان آن را به مثابه ظرف 
قلمداد نمود و انقالب اســالمي را به عنوان یک محتوا به مثابه مظروف آن به حساب آورد. 
بنابراین اگر انقالب اســالمي کمرنگ شــود یا محتوا و اهداف اولیه خود را از دســت دهد 
جمهوري اسالمي همانند کشورهاي دیگر در عرف بین الملل هضم خواهد شد و در داخل 
نیز به عرفي  گرایي خواهد گرایید. جمهوري اسالمي یک ســاختار حقوقي است و به مثابه 
قالب است. آنچه به این قالب روح مي بخشد انقالب اسالمي است. اگر پیوند انقالب اسالمي با 
جمهوري اسالمي قطع شود شناخت تمایز و تفاوت هاي آن با دیگر کشورها مشخص نخواهد 
شد. بسیاري از ساختارهایي که رژیم پیشین داشت اکنون نیز در کشور وجود دارد اما سوال 
اساسي اینجاســت که چگونه مي توان تفاوت حال با قبل از انقالب اسالمي را درک کرد؟ به 
طور مثال قبل از انقالب اسالمي در خوزستان لشکري به نام لشکر 92 زرهي اهواز مستقر بود 
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که مأموریت دفاع از مرزهاي جنوبي کشور را بر عهده داشت. اکنون همان لشکر با همان عده 
و ُعده و تانک و همان مأموریت وجود دارد اما واقعاً همان لشکر قبل از انقالب اسالمي است؟ 
اگر پاسخ خیر استـ  که هستـ  تفاوت را باید در مظروف آن دید. فرمانده آن لشکر امروز از 
ایمان برخوردار است و مفهوم جهاد را از نیت عمل خود ساخته است. مبارزه با دشمن را به 
مثابه عبادت مي داند و خود را سرباز اسالم مي داند، بنابراین محتواي انقالب اسالمي را بر روح 
لشکر خود حاکم کرده است و تمایز خود را اینگونه نمایان مي سازد که در خدمت مکتب اسالم 
است. انقالب اسالمي بسان رودخانه جوشاني است که جمهوري اسالمي را از محتواي خود 
سیراب مي کند و آن را از خمودگي، روزمرگي و غرق شدن در بوروکراسي و دیوان ساالري دور 
نگه مي دارد. تفکر انقالبي براي حل مشکالت، راه میانبر را نشان مي دهد و از هرگونه گرایشات 
وابسته ساز جلوگیري مي کند، لذا انقالب اسالمي را باید آئینه تمام نماي جمهوري اسالمي 
دانست که راه را نشان مي دهد، انگیزه را مضاعف مي کند و مفاهیمي مانند جهاد فرهنگي، 
جهاد علمي، جهاد سازندگي، مدیریت جهادي، استقالل طلبي و ... را تجویز مي نماید. امواج 
فرامرزي و محتوایي که بیدارگر بخش هایي از جهان اسالمي شد نیز برگرفته از انقالب اسالمي 
بود. الهام بخشي خصیصه انقالب اسالمي بود و ملت هاي مسلمان امام خمیني )ره( را به مثابه 
مولد محتواي یک انقالب اسالميـ  جهاني مي دانستند و از قضا نگران بودند که انقالب اسالمي 
نیز مانند دیگر انقالب هاي مغرب زمین با رسیدن به اهداف درون کشوري به ایستایي برسد 
اما استمرار انقالب اسالمي روح امید به مبارزه را در آنان زنده کرد. قطعاً اگر انقالب اسالمي با 
پیدایش اولین محصول خود، یعني جمهوري اسالمي رو به افول مي گذاشت نه الهام بخش 

مي شد و نه امروز از جمهوري اسالمي مرجعیتي در منطقه باقي مانده بود. 

   لزوم استمرار انقالب اسالمي
منطق مدعیان استمرار انقالب اسالمي چیست و اصرار بر زنده بودن روح اسالم انقالبي از 
چه مباني  اي نشأت مي گیرد؟ آیا نمي توان با تثبیت انقالب به زندگي روزمره مشغول شد و 
پس از نهادسازي حالت عادي را شروع نمود؟ براي استمرار انقالب اسالمي دالیل متعددي 

وجود دارد که مي توان در قالب نقل و وحي بدان پرداخت.
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   منطق امام در استمرار انقالب اسالمي
 امام خمیني بر استمراري بودن انقالب اسالمي تأکید مي ورزید. امام بر این باور نبود که با 

تشکیل نظام جمهوري اسالمي پایان انقالب فرا مي رسد.
1- امام در اســفند 1367 در حالي که دســتاوردهاي جنگ تحمیلي را برمي شمارد به 
مهم ترین دستاورد آن اشاره مي کند و مي فرماید: »از همه مهم تر استمرار روح اسالم 
انقالبي در پرتو جنگ تحقق یافت«، بنابراین نه تنها امام به »انقالب اسالمي« معتقد 
بود که به »اســالم انقالبي« نیز معتقد بود. بدون تردید اسالم انقالبي مدنظر وي در نقطه 
مقابل »اسالم محافظه کار«، »اسالم سازش«، »اسالم ذلت و نکبت«، »اسالم زور و سرمایه«، 
»اســالم مالهاي کثیف درباري« و در یک کلمه اســالم امریکایي بود. استکبار ستیزي 
مدنظر امام صرفاً از مسیر انقالبي بودن و انقالبي ماندن محقق مي شود چرا که از ساختار 

بوروکراتیک و حقوقي جمهوري اسالمي ایران چنین امري قابل تحقق نیست.
2- دائمي بودن مبارزه حق و باطل از دیگر اصول و استدالل امام براي استمرار 
روح اسالم انقالبي اســت. امام مبارزه را مبارزه حق و باطل و براساس سنت الهي این 
مبارزه را تا پایان حیات و ختم زندگي قابل استمرار مي داند: »جنگ ما جنگ حق و باطل 
بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگي وجود دارد.« یــا در جاي دیگري مي فرماید »تا کفر 
شرک هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم«، بنابراین اصل مبارزه از دیدگاه 
امام بخشي از حیات انقالب اسالمي اســت که در قالب حق و باطل خودنمایي مي نماید و 
پایان ناپذیر است. اصوالً مبارزه نیازمند ایدئولوژي است و اسالم بهترین محتوا براي مبارزه 
در راه خدا با خوانش حق و باطل است. به همین دلیل امام مسئله رفاه- مبارزه را طرح نمود 
و معتقد بود این دو با هم چفت و بست نمي شود و با صراحت مي فرمود:»کساني که بر این 

باورند که رفاه و مبارزه با هم سازگارند آب در هاون مي کوبند«.
3- جغرافیاي انقالب امام محصور در فالت ایران یا کشور - ملت ایران نبود امام 
از روز اول، انقالب خود را در بعد سلبي و ایجابي تعریف نمود. در حوزه ایجابي سه سطح را 
براي انقالب معین نمود و براي دست یازیدن به شعاع آن تالش نمود. انقالب امام از جهت 
گستره سه سطح، 1- ایران، 2- جهان اســالم، 3- عالم مستضعفین را در بر مي گرفت و از 
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جهت سلبي نیز نظام هاي مبتني بر صهیونیزم، کمونیزم و امپریالیسم را نقطه مقابل خود 
مي دید و با صراحت بر نابودي آنان تأکید مي کرد و با صراحت »ایران را به عنوان دژ نظامي 
و تسخیرناپذیر« جهت »تأمین همه نیازهاي سربازان اسالم« معرفي مي نمود. مستضعفین 
جهان را مورد خطاب قرار مي داد و به آنان تأکید مي کرد: »اي به خواب رفتگان بیدار شوید 
که در کنار النه هاي گرگ زندگي مي کنید« و به آنان تأکید مي کرد » از این برزخ بي انتهایي 
که انقالب اسالمي براي جهانخواران ایجاد کرده است اســتفاده نمایید.« بنابراین چون 
انقالب اســالمي امام فراتر از جغرافیاي ایران هنوز به تکامل نرســیده استمرار آن امري 

ضروري و مبتني بر اهداف اولیه است.
4- جهاني بودن نهضت امام شــاخص دیگري اســت که به عنوان یک قله آرماني به 
حکومت جهاني اسالم مي اندیشد. امام با صراحت مي فرمود:»فرزندان بسیجیم باید به فکر 
حکومت جهاني اسالم باشند و این فقط با بسیج امکان پذیر است«. )1367/9/2( بنابراین تا 
رسیدن به آن قله بزرگ که امام از آن با عنوان »باید اسالم را فاتح جهان نمود« یاد مي کرد، 
مبارزه ادامه دارد. الهام بخشي انقالب اسالمي در بسیاري از نقاط جهان به این دلیل بود که 

روح اسالم انقالبي از جذابیت و قدرت راهگشایي برخوردار بود.
5- تهي شدن جمهوري اسالمي از محتواي جوهري و حقیقي خود دلیل دیگري 
است که امام به استمرار انقالب تأکید داشت. امام با صراحت مي فرمود »من خوف 
دارم که ما یک جمهوري اسالمي درست کرده باشیم که هر کجایش برویم همان حکومت 
طاغوت باشد« و نگراني خود را با عنوان »ما جمهوري اسالمي اسمي نمي خواهیم« ابراز 
مي کرد. بنابراین شرط تهي نشدن جمهوري اســالمي از ارزش هاي اولیه انقالب اسالمي 
حاکمیت انقالب اسالمي برآن است وهر آنچه تاکنون جمهوري اسالمي به صورت میانبر 

به دست آورده است به خاطر حفظ روحیه انقالبي است.

   آیا انقالبي گري افراط گرایي است؟
آیا انقالبي گري و انقالبي ماندن همان افراط گرایي است؟ آیا مقابله کنندگان با افراط گرایي به 
تقابل با جریان انقالبي کشور مي اندیشند و آیا کساني که به افراط گرایي متهم هستند همان 
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جریان انقالبي کشورند؟ براي پاسخ به سؤاالت مذکور باید به »ماهیت رفتاري« انقالبیون 
پرداخت و شاخص  هاي  انقالبي گري را با آنان تطبیق کرد. بدون تردید افراط  گرایي نمي تواند 
معادل انقالب گري و در تراز آن معرفي شود. حتي اگر کسي افراط مي کند و اصرار بر انقالبي 
بودن دارد از نوعي سطحي گرایي رنج مي برد و خود از آن آگاه نیست. اما کساني هستند که 
انقالب اسالمي را پروژه اي تمام شده مي دانند و شعارها و مطالبات انقالبي از حوصله آنان 
خارج اســت. این جماعت زندگي و رفاه را نقطه مقابل انقالب معرفي مي کنند و به همین 
دلیل مجبورند امام را نیز طوري تفسیر کنند که با آنچه مدعي هستند، سازگار شود. نوعي 
اشباع شدگي از شعارهاي انقالب را حس مي کنند و تالش مي کنند این شعارها با هدف به 
رسمیت شناختن جمهوري اسالمي توسط غرب فروکش کند. بنابراین هم بر انقالبي بودن 
خود تأکید دارند و هم بر هیچ یک از شعارهاي انقالب اصرار نمي ورزند و انقالبي بودن خود 
را نیز به عملکرد حال ارجاع نمي دهند بلکه به سوابق تاریخي خود مراجعه مي کنند و آن را 
به رخ مي کشند. اما براي پي بردن به افتراق انقالبي گري و افراط گرایي باید به مسائل ذیل 

توجه کرد. 
1- افراط گرایي سلیقه محور است. بدین معني که الزاماً بین اصول، آرمان ها و ارزش  هاي  
انقالب و مطالبات ارتباط محکمي وجود ندارد. افراد فهم خود را محور قرار مي دهند و اندیشه 
حکومتي نیز ندارند. اما انقالبي گري به فرمان انجام مي شــود و اصول انقالب اسالمي نیز 
مشخص کننده  انحراف یا سالمت این مسیر است، به تعبیر دیگر انقالبیون سر خود عمل 

نمي کنند بلکه براي رفتار خود حجت مي آورند و این حجت را فراتر از سالیق مي دانند. 
2- افراط گرایان با افراد درگیر مي شوند. در نقد به حوزه شخصي افراد وارد مي شوند. معموالً 
راهي به نقد اندیشه ندارند. حمالت آنان به شخص است و تنفر از افراد محور اصلي رفتار آنان 
است. اما انقالبیون به روندها، تصمیمات، انحراف  هاي  اصولي و خدشه به عزت ملي اعتراض 
مي کنند. اندیشه  هاي  ناهمسو با انقالب را مورد نقد قرار مي دهند و فکر و رفتار را مورد نقد 

قرار مي دهند و به نقد شخص وارد نمي شوند. 
3- افراط گرایان »من محورند« و بر خود اصرار دارند. براي خود حیطه قائلند و با هوچي گري 
در صدد تأمین آن هســتند اما انقالبیون منفعت محور نیســتند. آنان نگران آرمان هایي 
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هستند که هزینه زیادي برایشان پرداخته شده است. 
4- زمان شناســي یکي دیگر از عناصر متمایز کننده افراط گرایي و انقالبي گري اســت. 
افراط گرایان زمان و مکان نمي شناســند. هیچ مالحظه اي را نمي فهمند. مثل آنان، مثل 
مورچه اي است که چون آب به النه اش رسوخ کرد، جهان را غرق در آب مي دید. افراط گرایان 
خود را در حد یک گروه چریکي مي بینند، فهمي از ملت و تراز ملي ندارند. اما انقالبیون زمان 
شناسند. بهانه به دست دشمن نمي دهند. رصد و تحلیل دارند، موعد شناسند و منطق هر 
موفقیت را مي شناسند. کالن نگرند و براي هر چیز کوچکي به میدان منازعه وارد نمي شوند. 

اولویت شناسي دارند و اهم و مهم مسائل را با اصول انقالب اسالمي تراز مي کنند.
5- انقالبیون مسئولیت پذیر و مسئولیت شناس هستند. از ولي جلوتر حرکت نمي کنند. بین 
حقوق ملت و اهداف انقالب فاصله اي نمي بینند اما افراط گرایان بي مسئولیتند و به هیچ کس 
و هیچ جایي پاسخگو نیستند و چنین احساســي هم ندارند. افراط گرایان عاقبت اندیش 
نیســتند اما انقالبیون بین تکلیف و نتیجه جمع مي بندنــد و از حزب اهلل عنصري وظیفه 

شناس، مؤمن، ایثارگر و مطالبه گر ارائه مي دهند. 
6- افراطیون سیاست زده اند با هر مسئله کوچکي تحریک مي شوند، عمق تحلیل ندارند. 
بین دو گانه تمسخر و تنفر ســرگردانند. اما انقالبیون خط و ربط سیاسي را مي شناسند. 
صالحیت افراط را از اندیشه آنان استنباط مي کنند و آینه دار اهداف درون مرزي و فرامرزي 
امام  هستند. افراطیون حتي در یک پدیده  واحد چرخش  هاي  ناگهاني دارند. اما انقالبیون 
از اصول پایداري پیروي مي کنند. آینده را در مسیر گذشته مي پیمایند و از انقطاع تاریخي 

برحذرند و با آن مبارزه مي کنند. 
7- افراطیون پرخاشگرند. عفت در کالم آنان کمرنگ است. از ادبیات فاخر استفاده نمي 
کنند. صداي آنان بلند و منطقشان ضعیف اســت به جاي اقناع فریاد مي زنند. به جاي باز 
شدن دهان رگ گردنشان برجسته مي شود. اما انقالبیون از روش و منطق پیروي مي کنند، 
عالقه مند به هدایت دیگري هســتند و از اصالح دیگران لذت مي برند و از اضافه شدن به 
جمع شان خشــنودند. انزوا را نمي پســندند و عالقه مند به محوریت در عرصه اجتماع و 

سیاست هستند. 
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8- افراطیون کلیشه اي و شکل گرا هستند. ذهن آنان نیز قابل گسترش نیست. استخواني 
مي اندیشند و دنیاي آنان بسیار کوچک است اما انقالبیون جهاني فکر مي کنند، محتوایي 
هســتند و براي مصونیت محتواي دین تالش مي کنند. از آلوده شدن افراد پیرامون خود 
رنج مي برند و بعضاً دم برنمي آورند. انقالبیون همیشه فریاد نمي زنند و بعضاً ماه ها و سا ل ها 
سکوت مي کنند تا شرایط تحقق یک مسئله فراهم شود. انقالبیون به مرزبندي معتقدند 
اما افراطیون با کوچک ترین امتیاز سنگر را رها مي کنند و اصوالً اهل معامله اند. انقالبیون 
بوروکرات نیستند اما به تشکیالت باور دارند اما افراطیون تکروي مي کنند، تشکیالت را تا 
زماني محترم مي شمارند که حنجره آنان باشد اما انقالبیون براي تشکیالت مرجعیت قائلند. 
9- افراطیون در هر مســئله اي موضع دارند اما انقالبیون عزت دیني و ملي مرز سکوت و 
فریادشان است. انقالبیون تحقیر ملي را برنمي تابند و عالقه مند به عدم تکرار صحنه هاي 
تاریخ 200 ساله ایران در دوران حاکمیت نظام دیني هستند اما افراطیون بعضاً صاف کننده 

جاده دشمن بهانه دهنده به دست دشمن مي باشند.

  خدمات متقابل جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي
همانگونه که در بخش هاي پیشین ذکر شده انقالب اسالمي چراغ راهنما، محتوا و جوهره 
جمهوري اسالمي اســت که جهت گیري هاي آن را کنترل، تسهیل، تأیید و رد مي نماید، 
اما جمهوري اسالمي وظایف مشابه دیگر کشــورها را هم دارد، چراکه مسائل اجتماعي 
همچون معیشت، آموزش، تربیت، تردد، مشارکت سیاســي و بهداشت و درمان، تأمین 
اجتماعي، نظم اجتماعي و... جزو وظایف هر دولت و کشوري است. اما جمهوري اسالمي 
مي  تواند خدمات متقابلي نیز به انقالب اسالمي داشته باشد که این خدمات عمدتاً در حوزه 
»پشتیباني« متمرکز است. امام خمیني جمهوري اسالمي را »دژ نظامي و تسخیرناپذیر« 
براي تأمین »نیازهاي سربازان اسالم« مي داند. بنابراین وظیفه جمهوري اسالمي حمایت 
و پشتیباني از حرکت هاي انقالبي در جهان است. جمهوري اسالمي ایران زایشگاه انقالب 
اسالمي و میقات تربیت همه پابرهنگان و آزادگان جهان بود و ان شاءاهلل خواهد بود. امکانات 
جمهوري اسالمي باید در خدمت اهداف انقالب اسالمي قرار گیرد. مرحوم بازرگان بر سر 
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همین مسئله با امام دچار مشکل شــد و خود وي صادقانه به این اختالف 180 درجه اي 
اعتراف مي کرد و مي گفت: امام ایران را براي اسالم مي خواهد و من اسالم را براي ایران و این 
تفاوت ماهوي منظر دو نگاه انقالبي و غیرانقالبي است. بنابراین جمهوري اسالمي امکانات 
و تجهیزات انقالب اسالمي را به میدان مي آورد و بخش سخت افزاري آن را به عهده دارد. 
به همین دلیل امام از مردم خواهش  مي کرد که »شما قدري مشکالت را تحمل نمایید تا 

مسئوالن به رسالت خود که صدور انقالب اسالمي بپردازند.«

   انقالب اسالمي هویت بخش جمهوري اسالمي
بدون تردید جمهوري اسالمي یکي از محصوالت انقالب اسالمي است و معرفي و شناخت آن 
بدون پیوند با انقالب اسالمي نوعي هویت سوزي است. مقام معظم رهبري بر این باورند که 
قدرت منطقه اي ما نیز به واسطه استمرار انقالب اسالمي است. ابهت جمهوري اسالمي نیز 
برگرفته از جوهره انقالب اسالمي است. اما در آسیب شناسي اینکه چرا برخي از انقالبیون 
سابق بر انقالبي بودن اصرار ندارند و انقالبیون را با صفات نامتعارف معرفي مي کنند، مي توان به 
دالیلي همچون گذشت سن، بهتر شدن اوضاع زندگي شخصي، خسته شدن از مبارزه، احساس 
بحران در کشور، پرهزینه بودن مبارزه و... اشــاره کرد. دلیل دیگري که بسیار حائز اهمیت 
است مدیریت غرب بر محاسبات دروني ماست. غرب تالش مي کند استانداردهاي اقتصادي، 
اجتماعي، درماني، سیاسي، توسعه اي و... خود را جهان شمول معرفي نماید و شاخص هاي 
مذکور تقریباً در بسیاري از کشورهاي جهان هژمون شده اســت. بنابراین برخي مسئوالن 
تالش مي نمایند با احترام به شاخص هاي مذکور حساسیت غرب نسبت به انقالب اسالمي را 
کم نمایند. شناسایي جمهوري اسالمي توسط غرب براي برخي مسئوالن حائز اهمیت است و 
غرب نیز این مسئله را دریافت کرده است، اما واضح است که غرب جمهوري اسالمي را منهاي 
انقالب اسالمي مي پذیرد که در آن صورت صرفاً به »پسوند اسالمي« باید دل خوش داریم و در 
عرف بین الملل تنفس نمایند و رفتار خود را در قالب چارچوب هاي غرب تنظیم نمایند در آن 
صورت هویتي که بتواند در جهان معاصر ما را به سوي تمدني متمایز ببرد نخواهیم داشت و 

»قیام هلل« مدنظر امام در حد قیام براي شکم و رفاه تقلیل خواهد یافت.
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مهدی صرامی

فضــــای 
مجـــازی  
فرصتهــــا 
وتهدیـدات 

به بهانه حکم مقــام معظم رهبــری پیرامون 
انتصاب اعضای شــورای عالی فضای مجازی
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تحوالت پرشــتاب تکنولوژیکی در حوزه فضای مجازی به همراه تبعات روزافزون آن بر 
ســاحات مختلف زندگی بشــری، ضرورت توجه و بذل اهتمام راهبردی به این حوزه را 
مسجل ساخته است. به تقریب می توان گفت؛ فضای مجازی، زمینه و بستر تحقق تمامی 
فعالیت های فرهنگی، علمی،اجتماعی و سیاسی بشــر آینده خواهد بود و در معادالت و 
محاسبات استراتژیک جایگاه ویژه ای خواهد داشــت. ماهیت فضای مجازی به گونه ای 
است که تهدید و فرصت را در کنار هم قرار داده است و متاسفانه به دلیل بی تفاوتی ، کم 
کاری و عدم اتخاذ استراتژی مناســب برای مواجهه با آن، در وضعیت کنونی تهدیدات و 
آسیب های این حوزه برای جمهوری اسالمی ایران بیشتر از فرصت ها و مزیت ها است. 
در این جنگ معرفتی - تکنولوژیکی، موقعیت فعلی ما  »حداقل نمودن تهدیدات« است 
و برای رسیدن به موقعیت »حداکثر نمودن دســتاوردها« و »تهاجم گسترده به مواضع 
مجازی دشمن « باید مقدماتی فراهم شــود. واضح است که سرمایه داری متهاجم غربی 
با اتکا به قدرت تکنولوژیک خود در این زمینه اســتراتژی هدفمندی برای آینده جهان 
مجازی دارد و اگر نظام جمهوری اسالمی با پیشتازی و ابتکار برای آینده برنامه ریزی نکند 
با چالش های نامتقارن و چندالیه فرهنگی- امنیتی روبرو خواهد شــد و البته در صورت 
هوشمندی و تالش می توانیم ابتکار عمل را به دست بگیریم و از نیروی دشمن در جهت 
ضربه زدن به خودش استفاده کنیم.  در همین راستا، رهبر فرزانه انقالب اسالمی با اعالم 
اهمیت راهبردی این حوزه، در اسفند ســال 1390  اقدام به تشکیل شورای عالی فضای 
مجازی نمودند. این اقدام هوشــمندانه رهبری امکانی را فراهم می نماید تا با پشــتوانه 
قانونی و ضمانت اجرایی الزم، تصمیمات کارشناسانه با چابکی و سرعت باال- که مقتضی 
تحوالت این حوزه اســت- اتخاذ و اجرا گردد. نفس تشکیل »شــورای عالی مجازی« از 
ســوی رهبر معظم انقالب و ضریب دهی به آن در حد یک شورای »عالی« با حضور ذی 
نفوذترین مسئولین حقیقی باضافه جمعی از صاحب نظران حقیقی، نشان از یک بصیرت و 
دوراندیشی جامعه شناسانه دارد. اصوالً دنیای امروز و چشم انداز آینده آن با مسئله نقش 
روزافزون ساحت »مجازی« در زندگی انسان ها گره خورده است. اگر روزگاری اینترنت 
و سایر مصادیق فضای مجازی تنها به طبقه اصطالحاً نخبه و خاص تعلق داشت امروزه به 
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یکی از ابعاد انکارنشدنی عامه مردم تبدیل شده است. ساحت »فضای مجازی« در کنار 
ساحت »اقتصاد«، »امنیت« و »فرهنگ« قرار گرفته و فراتر از آن، اصوالً به تمامی ساحت 
های یادشده دست اندازی کرده و به نوعی آنها را »سایبری« کرده است. اخیرا رهبر معظم 
انقالب در حکم اعضای دوره جدید شوراي عالي فضاي مجازي، با ابالغ ضرورت تسریع در 
راه اندازي شبکه ملي اطالعات، وظایف  و مأموریت هایی را براي این شورا مشخص کردند. 
موارد مورد اشــاره رهبری حاوی نکات راهبردی- عملیاتی  ویژه ای در این زمینه بود و 
باید مبادی تئوریک و مقاصد عملیاتی ابالغ پرمضمون رهبری توسط نخبگان و مسئولین 
مورد واکاوی قرار گیرد. در راستاي انجام این مأموریت ها، شوراي عالي فضاي مجازي و 
تمامي دستگاه هاي حاکمیتي باید وظایف خود را به درستي و در ساختار تبیین شده به 
انجام برسانند. در این میان، وظیفه دولت بسیار پررنگ است، و با توجه به جایگاه اجرائي 
و بودجه کالن در اختیار، نقش اساسي را در تحقق سیاست هاي جمهوري اسالمي ایران 

در فضاي مجازي دارد. 
بر مبناي ابالغیه رهبر معظم انقالب، دولت باید این وظایف محوله را در اسرع وقت به انجام 

رسانده و رویه هاي ابالغي را بدون فوت وقت آغاز نماید:

1. حذف شــوراهاي موازي: شــوراهاي موازي باید بدون فوت وقت منحل شــده، و 
سیاســتگذاري، مدیریت کالن و برنامه ریزي و تصمیم گیری ها، نظارت و رصد در فضاي 
مجازي ذیل شوراي عالي فضاي مجازي صورت گیرد. ادامه موازی کاري و تعلل در اجراي 

حکم رهبر معظم انقالب به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست.

2. تثبیت جایگاه شورا: در دوره پیشین شوراي عالي فضاي مجازي، متأسفانه دولت 
سیاســت تضعیف جایگاه شــورا را در پیش گرفت، و با راه اندازي شوراي موازي فناوري 
اطالعات، و عدم تشکیل جلسات، عماًل امکان فعالیت مؤثر را از شورا سلب کرد. اکنون با 
حکم جدید رهبري، حجت بر دولت تمام شده، و باید سیاست موازی کاری کنار گذاشته 
شود. در ابعاد علمي، فني،  اقتصادي،  بازرگاني،  حقوقي، انتظامي،  امنیتي و دفاعي مرتبط 
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با فضاي مجازي، وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي مختلف ذی ربط باید با شوراي عالي 
فضاي مجازي هماهنگ شده، و با توجه به مصوبات شورا، پاسخگوي نظارت شورا باشند.

3. ارتقاي جمهوري اسالمي ایران به قدرت سایبري: حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در حکم خود برای  اعضای جدید شــورای عالی فضای مجازی بــه عنوان یک وظیفه» 
ارتقای جمهوری اسالمی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و 
برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل دهی به قواعد و 
قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخالق مدار و عادالنه« را مرقوم 
فرمودند. در دنیاي پیچیده کنوني که آمیخته با فناوري است، قدرت سیاسي، فرهنگي 
و اقتصادي صرف نمی تواند بدون جایگاهي در قدرت سایبري پایدار بماند. از طرف دیگر 
باید توجه شود فضای مجازی مجموعه ای درهم تنیده از پروسه ها)فرایندهای تکنیکی 
و اجتماعی( و پروژه ها)برنامه های قدرت های اقتصادی و سیاسی جهان( است. به هیچ 
عنوان نباید و نمی توان در مقابل فضای مجازی رویکرد انفعالی را در پیش گرفت چرا که 
امکان کنش گری و اثرگذاری و جهت دهی بر این فضا وجود دارد و در صورت عدم استفاده 
از اختیارات بدیهی موجود در کشور، رقبا و دشمنان برنامه های خود را اجرایی خواهند 
نمود. در فضای مجازی درهم تنیدگی تهدید-فرصت ، اختیار-اجبار و  پروســه-پروژه 
وجود دارد. اگر به تهدیدهای فضای مجازی توجه و چاره جویی نشود، امکان بهره مندی 
ایمن از فرصت های این فضا از بین خواهد رفت. تحوالت  سریع این حوزه محدودیت ها 
و اجبارهایی را بر کشور تحمیل کرده اســت اما بنا بر ماهیت این حوزه، گستره اختیار و 
توانایی کنشگری کشور در این زمینه مسدود نشده است. بنابراین رویکرد انفعال صرف 
و وابستگي کامل در فضاي مجازي و نشت و انتقال نامحدود اطالعات کشور)از اطالعات 
خصوصی خانوادگی تا داده های حســاس امنیتی( به کشورهاي دشــمن، بیش از این 
نمی تواند و نباید ادامه یابد. مذاکرات وزیر ارتباطات با شــرکت هاي خارجي براي خرید 
تجهیزات مهم مخابراتي، و واگذاري اپراتورها به این شرکت ها بدون توجه کافی به تبعات 
سیاسي، اقتصادي، و امنیتي و نقش آن در تضعیف توان سایبري و استقالل ایران، نشان از 
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رویه نادرستي دارد که باید اصالح شود. دولت باید انگیزه و اراده کنشگری و اثرگذاری بر 
فضای مجازی را ناظر به منافع ملی در خود به وجود بیاورد تا بتواند اقدامات و برنامه های 

هوشمندانه و مصونیت ساز را اجرایی نماید.

4. ارتقاي دانش، فناوري و صنایع مرتب با فضاي مجازي: ماهیت فضاي مجازي 
به گونه اي است که ســرمایه گذاري در این حوزه می تواند در کوتاه مدت نتایج مشهودي 
داشته باشــد. هم چنین تاثیر متقابل پیشــرفت در این حوزه بر کلیت پیشرفت علمی و 
صنعتی کشور بسیار قابل توجه اســت. اما موانع متعددي در این زمینه وجود دارد که از 
آن میان می توان به عدم حمایت مالي کافي از فناوران جوان و شــرکت هاي دانش بنیان 
داخلی، وجود مقررات دســت و پاگیر براي شــرکت هاي داخلي، و در عوض، دست باز 
شرکت هاي خارجي براي فعالیت  و بدست گرفتن بازار داخلی بدون در نظر گرفتن قوانین 
و مقررات ایران، اشــاره کرد.اصرار دولت به استفاده از تجهیزات، امکانات و سرویس هاي 
خارجي در حوزه ارتباطات و نیز تکیه بر مشاوران و متخصصین خارجي و عدم استفاده از 
فارغ التحصیالن متخصص ایرانی، نه تنها موجب دلسردی آن ها می شود، بلکه آثار منفی 
خود را در عرصه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. دولت باید 
قانون »اســتفاده حداکثری از توان تولیدی داخل« را اجرا کند، و فراتر از آن، در مواردی 
که اهمیت راهبردی فناوری اقتضاء می کند، برای به ثمر رسیدن تولید داخلی از ظرفیت 
دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز صنعتی و شرکت های دانش بنیان استفاه کرده و به 
جای خرید بی حســاب محصوالت خارجی، از دانش و تخصص موجود در کشور استفاده 

نماید.

5. راه اندازي شبکه ملي اطالعات: در دو سال گذشته که از عمر دولت می گذرد، اقدام 
مؤثري در جهت راه اندازي شبکه ملي اطالعات صورت نگرفته، و به گواه سخنان مهندس 
انتظاري دبیر پیشین شوراي عالي فضاي مجازي،  حتي گزارش مدوني به این شورا نیز ارائه 
نشده و در این وضعیت، ادعای اعالم وجود شبکه ملي اطالعات در کشور  که قاعدتا ادعایی 
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بیش نمی تواند باشد! متأسفانه دولت »شبکه دسترسي« را که براي دسترسي کاربران به 
اینترنت یا هر شبکه دیگري الزم است، به عنوان شبکه ملي اطالعات معرفي می کند، و این 
تبلیغات و انکار وضعیت نابسامان موجود، براي کشور خسران بزرگي به همراه داشته است 
که تأثیرات منفي آن در ابعاد سیاسي، اقتصادي و فرهنگي آن در جامعه قابل انکار نیست. 
شبکه ملي اطالعات شاخص هاي روشني دارد که شوراي عالي فضاي مجازي 
به این موارد اشاره کرده است: »کامال داخلي«، »مستقل از اینترنت«، » قابلیت 
تحرک«، » قابلیت رمزنگاري«، »ارتباطات بین مراکز حیاتي کشور« و »پهن باند 
و شامل مراکز داده و میزباني داخلي«.این شاخص ها در طرح هاي توسعه اي وزارت 
ارتباطات در نظر گرفته نشده یا اجرا نمیشــود، و تنها به خرید و واردات پهناي باند براي 
اتصال به اینترنت خارجی پرداخته شده است. در این مورد هم به نظر میرسد که رویکرد 
دولت یازدهم صرفا انفعالی اســت و فضای مجازی را به مثابه یک پروسه مقدر محتوم از 
خارج فرض کرده اســت و تصور می نمایند هرگونه اعمال مدیریت ملی در برابر جریان 
سایبری سرمایه داری سلطه گر، شکست خواهد خورد. اما بسیاری از کشورهای مقتدر 
جهان در فضای مجازی)نظیر روســیه، چین، کره جنوبی و ..( که برای آینده اقتصادی و 
پارامترهای استراتژیک خود ارزش قائل هستند با استفاده از توان داخلی و اجرای شبکه 
ملی اطالعات خود توانسته اند سطحی از ایمنی و مصونیت را در این حوزه به وجود آورند 
و درجه وابستگی خود به قدرت های اســتعماری را در این حوزه کاهش داده اند. کشور 
عزیزمان نیز به دلیل وجود بدنه غنی از متخصصان ممتاز در این حوزه، دارای مزیت نسبی 
است که متاســفانه در اثر بی انگیزگی، کم تحرکی و اقدامات سطحی مسئوالن اجرایی 
و همسویی با جریان سیاســتگزاری خارجی فضای مجازی، در حال یک فرصت سوزی 

تاریخی هستیم.
در حال حاضر به دلیل عدم راه اندازی شبکه ملی اطالعات، فضای مجازی برای 
ما بیشتر در حکم »تهدید« است تا »فرصت« و در صورت راه اندازی صحیح طرح 
راهبردی و پیشرفته شــبکه ملی اطالعات، وضعیت معکوس و ابعاد فرصت محور فضای 
مجازی به شدت تقویت خواهد گشت. رهبر فرزانه انقالب اسالمی در جلسه اخیر خود با 
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اعضای شــورای عالی فضای مجازی مطالب مهمی را در این زمینه بیان فرمودند. نقل به 
مضمون ایشان ابراز کرده اند:» اینترنت تنها فضایی است که آمریکا در آن حاضر نیست 
حتی با شرکای راهبردی خودش)مثل کشورهای اروپایی( مشارکت کند و با آنها شریک 
شود..حاکمیت اینترنت در حال حاضر دست آمریکا اســت و ما در وضعیت دفاع ناقص 
هستیم و بسیاری از مسووالن کشور بیش از 12 سال خواب بوده اند در این زمینه و اکنون 
هم در حالت شبیه چرت زدن هســتند. البته این به این معنی نیست که نمی توانیم کار 
کنیم در این زمینه.باید از وضعیت منفعل خارج شــویم و به وضعیت فعال برسیم و الزم 
اســت بدون فوت وقت اقداماتی انجام دهیــم. اولین و مهم ترین اقدام، شبکه ملی 
اطالعات است. شبکه ای که اوال بایستی طراحی این شبکه بدست متخصصان 
ایرانی  و نه خارجی ها باشد ثانیا نفوذناپذیر و امن باشد و ثالثا کیفیتی داشته 
باشد که رضایت کاربران را جلب کند.« ایشــان هم چنین در این جلسه اشاره کرده 
بودند برای پیشرفت کشور در موضوع فضای مجازی یک حرکت عظیم و کاری 
بزرگ در حد »نهضت و آنچه در زمینه پیشرفتهای هسته ای اتفاق افتاد« الزم 

است.
شــبکه ملی اطالعات می تواند امکان دسترســی کاربران داخلی را به اینترنت باسرعت 
بیشتر، قیمت کمتر و امنیت باالتر و در عین حال حضور موثرتر، فعاالنه و الهام بخش در 
فضای مجازی جهانی را برای کاربران ایرانی فراهم نمایــد زیرا به نوعی امکان راهبردی 
تولید پهنای باند را به ما میدهد که تنها چند کشور پیشرو در فضای مجازی از چنین امکان 
و فنآوری پیشرفته ای برخوردارند. بنا به ارزیابی کارشناسان، در صورت راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات، قیمت اینترنت تا یک هشتم کاهش خواهد یافت و سرعت 
نیز تا ده برابر افزایش می یابد و در عین حال ضمن جلوگیری از خروج ارز فرصتهای 
شغلی که تقدیم شرکتهای خارجی شده است به فعاالن و متخصصین داخل کشور منتقل 
شده و از محل صادرات محتوای دیجیتال درآمد ارزی و ارزش افزوده فرهنگی قابل توجه 
وارد کشــور خواهد شــد. از طرف دیگر با راه اندازی شبکه ملی اطالعات، امکان 
نظارت،هدایت و مدیریت محتوایی فضای مجازی بسیار افزایش خواهد یافت. 
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متاســفانه در حال حاضر می توان گفت عدم توازن مصرف در محتواهای داخلی،مفید، 
سالم و آموزنده با محتواهای خارجی و ناسالم وجود دارد. در صورت استقرار شبکه ملی 
اطالعات، عدم موازنه فعلی برهم خواهد خورد و با اعمال یک دســتورالعمل مناسب در 
تعرفه ترجیحی و با استفاده از مزیت قیمت پایین تر تولید و نگهداری و انتقال محتواهای 
داخلی ، وضعیت ناخوشایند فعلی تغییر خواهد داد. تعرفه ترجیحی یک رکن بسیار مهم 
در استقرار شبکه ملی اطالعات است.در این صورت چرخه تولید، انتقال و مصرف داده ها و 
محتواهای داخلی رونق خواهد گرفت و سایت های داخلی بازدید بسیار بیشتری از سایت 
های خارجی خواهند داشت. یکی از اثرات این امر، افزایش اشتغال در داخل کشور و فعال 
کردن ظرفیت های متخصصان داخلی برای حضور در عرصه فضای مجازی است. پیش 
بینی کارشناسان این است که در صورت استقرار و تثبیت شبکه پیشرفته ملی اطالعات، 
امکان صادرات در این حوزه را فراهم خواهد کرد و چشم انداز میان مدت و بلند مدت آن، 
تبدیل شدن ایران به یک الگو و تشکیل یک بلوک قدرت سایبری همسو با انقالب اسالمی 

در جهان، خواهد بود.

6. ترویج فرهنگ ایراني اسالمي و حفظ حریم خصوصي مردم: دو سال از آشکار 
شدن جاسوسي گســترده آمریکا از جهان و به ویژه ایران می گذرد. دولت با طرح ادعائي 
به نام »فیلترینگ هوشــمند« که مطابق بررســي متخصصین حوزه فناوري اطالعات و 
ارتباطات، با توجه به رمزگــذاري ارتباطات عمده شــبکه هاي اجتماعي درحال حاضر 
ادعائی غیر تخصصي و غیرواقعی است، فلذا به  شــبکه هاي اجتماعي خارجي به همراه 
انواع محتواهای ضداخالقی و خانمان برانداز آنها اجازه فعالیت نامحدود داده است. در این 
وضعیت، نه تنها فضائی برای ترویج فرهنگ ایرانی-اسالمی نیست، بلکه در محیطی که 
مدیریت آن در اختیار غربی ها است، فضا برای ترویج ضدفرهنگ غرب کاماًل مهیا است، 
و آن ها از آن بهره کامــل را می برند. در نهایت حتي اگر ادعاي دولت محقق شــود، نفوذ 
بیگانگان، جمع آوري گســترده اطالعات خصوصي مردم و انتقال آن ها به خارج از کشور 
براي استفاده هاي نامحدود، همچنان ادامه خواهد یافت. این رویه باید تغییر کند؛ به جای 
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پروژه ناموفق فیلترینگ هوشمند، باید زمینه برای فعالیت قانونی شبکه های مجازی ایرانی 
هموار شده، و از فعالیت غیرقانونی شرکت های خارجی جلوگیری به عمل آید.

از یک منظر کلیت فضای مجازی شامل ســه الیه 1-سطح کاربری و دسترسی 2-سطح 
مدیریت و 3-سطح حاکمیت می باشد. به نظر میرسد دولت متصور است با اقداماتی می 
تواند به سامان دهی سطح کاربری و دسترسی و مصرف اطالعات بپردازد در حالی که الیه 
های مدیریتی و حاکمیتی بر الیه کاربری و دسترسی مشرف و مسلط است و عمال امکان 
سامان دهی موثر در الیه دسترسی بدون اقدام در سطوح مدیریتی و حاکمیتی وجود ندارد. 
اقدام اساسی برای سامان دهی وضعیت آشوبناک و آشفته بازار کنونی در مصرف اطالعات 
و داده ها، تنها با کنشگری و حضور موثر در سطوح حاکمیتی و مدیریتی ممکن خواهد بود 

و بدین جهت شبکه ملی اطالعات یک ضرورت فوری محسوب می شود.

7. ارتقاي اقتصاد ودانش فضاي مجازي: در شرایط کنوني، شرایط کسب و کار براي 
شرکت هاي ایراني فراهم نیست، و هزینه هاي سربار بسیار، و شرایط ناپایدار و مانع تراشي 
کسب و کار را براي داخلی ها دشوار کرده است. در مقابل، واردات نامحدود تجهیزات بدون 
نظارت الزم، فعالیت نامحدود شــرکت هاي اینترنتي خارجي در فضاي مجازي کشور، و 
حمایت پررنگ مســئولین دولتي و از جمله وزیر ارتباطات از فعالیت بی حساب و کتاب 
شرکت هاي خارجي دســت خارجی ها را براي هر گونه اقدامي باز گذاشته است. در این 
راستا، دولت باید شرایط رقابتي در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات را براي متخصصین 

ایراني فراهم آورد.

8. تولید محتوا: با وجود این که هزینه های بسیاری برای تولید و عرضه محتوای منطبق 
بر فرهنگ اسالمی - ایرانی با مشــارکت های مردم صورت می گیرد، اما در شرایطی که 
بستر عرضه محتوا در اختیار شرکت های خارجی اســت، و توزیع یارانه در این عرصه نیز 
به جای تناسب با اثرگذاری و نزدیکی به آرمان های اسالم و انقالب، در ارتباط و نزدیکی 
به توزیع کننده یارانه نهفته اســت، نتیجه این شــده اســت که محتوای سالم در سیل 
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محتوای مبتذل و مخرب، گم شود، و بخشی از یارانه ای که نظام برای تولید محتوای سالم 
می پردازد، در اختیار کسانی قرار گیرد که در جهت خالف این هدف حرکت می کنند. این 
رویه باید عوض شود، و با فراهم آوردن بستر عرضه محتوا، فضا برای رقابتی سالم در توسعه 
محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش ها و فرهنگ اسالمی - ایرانی فراهم آید. 
9. ابعاد حاکمیتي و قانون در فضاي مجازي: قوانین و مقررات حاکم بر فضاي مجازي، 
پاسخگوي تحوالت وسیع و پرشتاب این حوزه نیست، و در مواردي هم که قوانیني وجود 
دارد، به دلیل خأل در ابعاد فني و نیز عدم وجود مقررات الزم، به درستي اعمال نمی شود، 
یا قابلیت اعمال آن وجود ندارد. دولت باید با تدوین و تصویب نظام هاي امنیتي، حقوقي، 
قضایي و انتظامي مورد نیاز در فضاي مجازي، به این فضاي هرج و مرج پایان دهد. اتفاقا 
این شرایط نشان می دهد اقدام به تشکیل شورای عالی فضای مجازی و راه اندازی مرکز 
ملی فضای مجازی اقدامی بسیار بجا و کامال ضروری بوده است. شانیت قانون گذاری این 
شورا با قابلیت اجرایی آن ترکیب شده است و یک بستر کارا برای عملیاتی کردن اقدامات 
راهبردی را ممکن ساخته است. اگر دولت و مسئوالن اجرایی قدر این نهاد را که با تدبیر 
ویژه رهبری معظم انقالب و با اختیارات منبعث از والیت فقیه تاسیس شده را بدانند می 

توان امیدوار به سرانجام رسیدن اقدامات و برنامه های ارزشمند در این حوزه باشیم. 

   سخن آخر
 دگرگونی واقعیت تاریخ است. در گذشته آهنگ دگرگونی به اندازه ای کند بود که تقریباً 
به چشم نمی خورد و تنها با گذشــت زمان، تاریخ از تحوالت پرده برداری می نمود. اما 
امروزه تکنولوژی پیشرفته علی الخصوص در حوزه ســایبری، تحوالت و دگرگونی ها را 
شتاب بخشیده است. تاثیرات متقابل فضای مجازی بر کلیه ساحات بشری، سبب می شود 
کارشناسان زمان کنونی را یکی از نقاط عطف تاریخ بنامند. فضای مجازی مجرای کلیه 
تحوالت عمیق آینده خواهد بود و در مقام مقایسه شاید بتوان گفت معادل تحوالتی که 
متعاقب اختراع صنعت چاپ در دنیا به وجود آمد، تحوالت عمیقی متعاقب تکوین فضای 
مجازی به وجود خواهد آمد. تحوالت فرهنگی- اجتماعی ناشــی از اختراع صنعت چاپ 
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در طول دو قرن به مرور خود را نشان داد اما برساخته شدن فضای مجازی جدید احتماال 
بسیار بسیار زودتر از مورد مشــابه، نتایج و اثراتی را محقق خواهد نمود. فضای مجازی 
یک امر جدید برای تحوالت اجتماعی و فرهنگی محســوب می شود و در صورت فقدان 
بینش الزم برای مواجهه با این حوزه، این امر جدید به یک چالش برای جمهوری اسالمی 
ایران و هویت اسالمی و ایرانی مان تبدیل خواهد شد. معموال سه مسیر کلی در مواجهه با 
امور جدید وجود دارد: 1-انفعال و تسلیم 2- برخورد سلبی غیرخردمندانه  و 3-مدیریت 
مستقل هوشمندانه و پایداری مبتکرانه. امیدواریم مسئوالن اجرایی راه سوم را که کلید 
آن » خودباوری« و »ابتکار« می باشــد انتخاب نمایند. فضای مجازی یک فضای سیال، 
لغزنده و حاوی فرصت-تهدید توامان است. فضای مجازی یک فضای خنثی، بی جهت و 
بدون موضع در برابر بنیان های امنیتی، داشته های فرهنگی و هویت ملی نیست و نخواهد 
بود. این فضا، آسیب ها، مزیت ها، الزامات، تبعات و مقتضیات شناخته شده و ناشناخته 
را پیش روی ما قرار میدهد. متاسفانه احساس می شــود درک دولت نسبت به این فضا 
جامع نیست و دولتمردان به تهدید ها و آسیب های این حوزه بی توجه هستند و هرگونه 
کنشــگری مبتکرانه را شــکننده، بی ثمر و یا حتی بالوجه می داند. اما امکان اثرگذاری 
مبتکرانه در این حوزه وجود دارد و با رصد اقدامات دشــمنان کشــور مشخص می شود 
کنش مبتکرانه و واکنش مدبرانه در این حوزه یک ضرورت قطعی است. اگر به راهبردها و 
برنامه های عملیاتی رهبر فرزانه انقالب توجه شود امکان همسازی و تطابق فضای مجازی 
نوین با معیارهای فرهنگ بومی و آرمان های انقالب اســالمی ایران، وجود دارد. کیفیت 
پاسخ و مواجهه کنونی جمهوری اسالمی با امر جدید فضای مجازی، ماهیت و عیار قدرت 
ما در آینده را مشخص خواهد نمود. متاسفانه ادامه مسیر فعلی به زیرساخت های امنیتی 
، بنیان های اقتصادی و سرمایه های فرهنگی کشور لطمه خواهد زد . در حال حاضر امکان 
جهت دهی به افکار عمومی داخلی توسط خارجی ها بیش از مراجع موجه داخلی وجود 
دارد که این مسئله یک زمینه تام و تمام بروز ناامنی است و با هیچ کدام از معیار ها و اصول 
امنیتی سازگاری ندارد.از طرف دیگر، منطق اقتصادی بشدت ضرورت استقرار شبکه ملی 
اطالعات را تایید مــی کند. چرا که در حال حاضر روز به روز با مصرف بیشــتر داده های 
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تولیدی خارجی ها، در عمل در حال ایجاد اشــتغال برای خارجی ها هستیم. حمایت از 
اینترنت ناکارآمد فعلی به قیمت از بین رفتن فرصت های شغلی فعالین داخلی و سوزاندن 
زمینه های طبیعی فعالیت آنها و خریدن تهاجم خانمان سوز فرهنگی از جیب مردم، عمل 
خواهد کرد . هم چنین بی توجهی به فرسایش سرمایه های فرهنگی کشور که با استمرار 
وضعیت موجود شاهد آن هستیم، غیرقابل توجیه است. فضای مجازی فعلی یک سرزمین 
فرهنگی است و وادادگی در این عرصه خسارتی کمتر از از دست دادن سرزمین جغرافیایی 
محسوب نمیشــود. به عنوان آخرین نکته باید به این مسئله اشاره شود که تکوین فضای 
مجازی طیف گسترده ای از مســائل را پیش روی نخبگان و اندیشمندان کشور قرار می 
دهد. از جمله اینکه به طور مشخص  نسبت و نگاشت فضای مجازی در زمینه های الف(

قوانین و مقررات اســالمی)حوزه احکام(،ب( اندیشه اســالمی)حوزه عقاید( و ج(سبک 
زندگی اسالمی)حوزه اخالق(، را باید با استفاده از متفکران با بصیرت حوزوی و دانشگاهی 

بر اساس موازین انقالب اسالمی بازتعریف کرد.
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عباس حاجی نجاری

ایـــــران 
وآمـــریکا،

توهم منافع 
مشتــــرک



مهرماه 1394. شماره 14

56

»ما این را گفته ایم و اعالن کرده ایم که در هیچ مسئله ای جز مسئله ی هسته ای با آمریکایی ها 
طرف صحبت نمیشــویم؛ هم به مسئولین سیاســت خارجی مان گفته ایم، هم به بقّیه ی 
مسئولین گفته ایم که داخل نمیشــویم. علّت هم همین است که جهت گیری آنها درست 
نقطه ی مقابل جهت گیری ما است، 180 درجه ما با هم تفاوت داریم. یک بخش این قضّیه 

است.«                                                             
مقام معظم رهبری

   مقدمه
پس از مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 که به تهیه سند »برجام« انجامید، مسئولین 
آمریکایی و دستگاههای خبری آنها با پیش کشیدن موضوعات دیگر منطقه نظیر؛ مسائل 
عراق، سوریه  ویا مقابله با داعش از منافع مشترک میان ایران وآمریکا بر سر این موضوعات 
سخن به میان آورده و وبا اصرار از مسئولین دستگاه دیپلماسی درخواست مذاکره پیرامون 

آن موضوعات را دارند. 
در آخرین نمونه آن وندی شرمن، قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا در مسائل سیاسی، 
از آمادگی ایاالت متحده برای آغاز گفت وگو ها با ایران درباره شرایط سوریه خبر داده است. 
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس وی می گوید که »ما همیشه موافق گفت وگو درباره 
مســائل مورد اختالف بوده ایم و آن را جایز می دانیم. وی یاد آور شــده است  که آمادگی 
آمریکا برای گفت وگو با ایران درباره سوریه به خاطر »منافع موازی« دو کشور است. او در 
عین حال افزوده است: »حساسیت های فوق العاده ای در ایران برای چنین گفت وگوهایی 
وجود دارد و احتماال محدودیت هایی نیز هم؛ اما مهم اســت تا جایی که می توانیم در این 

حوزه وارد شویم.« 
برای درک چرایی تالش آمریکائیها برای مذاکــره با ایران پیرامون موضوعات منطقه ،باید 
پیشینه اقدامات  آمریکا علیه ایران وناکامی های گذشته این کشور در پیشبرد اهداف خود 
علیه مردم ایران را شناخت .چرایی تغییر راهبرد آمریکا از براندازی نظام اسالمی به»تعامل« 
با ایران در قالب گفتگو پیرامون موضوعاِت، مشترک پاسخی مناسب به این سئوال کلیدی 

است.
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   پیشینه اقدامات آمریکا علیه مردم ایران
  با پیروزي انقالب شکوهمند اســالمي ایران، امواجي از بیداري و امید در سراسر جهان به 
خصوص امت اســالمي بوجود آمد؛ امواجي که در دریاي متالطم جهان آن روز توانســت 
دراندک زماني مناسبات قدرت حاکم بر جهان را تحت تأثیر خود قرار دهد و قطب جدیدي به 
نام »جهان اسالم« در حمایت از مردمان و مستضعفان با محوریت مفهوم »عدالت جهاني« 

ایجاد نماید.
نظام سلطه جهاني به سردمداري »شیطان بزرگـ » با وحشت از بیداري اسالمي و انساني شکل 
گرفته بیش از پیش بر جنایات خود در حق ملتهاي آزادیخواه به خصوص ملت ایران افزود 
تا  شعله هاي بیداري اسالمي را به خیال خام خود به خاموشي بگرایاند.بي جهت نیست که 
امروز نفرت جهاني نسبت به سیاستهاي ضد بشري آمریکا فراگیر گشته و هر روز به میزان 

بي اعتمادي ملتها به دولت آمریکا افزوده مي شود.
در این خصوص رهبر کبیر انقالب اسالمي، امام خمیني)ره( فرمودند: »شما اگر رفراندوم 
کنید بین ملتهاي دنیا، که امروز وحشي ترین رژیم ها کدام است؟ من گمانم این است که 

بین ملتها اگر اتفاق آراء نباشد، اکثریت آراء قاطع هست که آمریکا«
جنایات و ظلمهاي ام الفساد قرن در حق ملت ایران بیش از سایر ملتهاست، لیکن ملت دلیر 
و آگاه ایران اسالمي توانست با هوشیاري کامل و با »شعار مرگ بر آمریکا« در مقابل نظام 
سلطه جهاني  مقاومت کند و هر روز بالنده تر از گذشته راه روشن پیش روي خود را بپیماید 

و با افتخار در مسیر عزت آفرین تحقق آرمانهاي انقالب اسالمي به پیش رود.
جنایات آمریکا در حق ملت ایران اگر چه غیر قابل شماره است اما به گوشه ای از آنها اجماال 

اشاره می شود:
الف( جنایات آمریکا قبل از انقالب اسالمي:

1ـ نقش مهم و پررنگ آمریکا در طراحي و اجراي کودتاي 28 مرداد.
2ـ نقش و کمکهاي امنیتي آمریکا در راه اندازي سازمان مخوف و نفرت انگیز ساواک

3ـ حمایت شدید آمریکا از سرکوب مخالفان رژیم شاه و اطاعت بي چون و چراي شاه مخلوع 
از اوامر آمریکا
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4ـ طراحي کشتار و قتل دانشجویان و دانش آموزان در جلوي سر در دانشگاه تهران در 13 
آبان 1357

5ـ طراحي کودتاي نظامي و قلع و قمع کردن گسترده مردم مسلمان ایران با مأموریت مخفي 
ژنرال هایزر در سال 1357

ب( جنایات آمریکا در فاصله پیروزي انقالب اسالمي و آغاز جنگ تحمیلي
1- تبدیل سفارتخانه آمریکا در ایران به محل سازماندهی گروهکهای ضد انقالب و اقدامات 

تروریستی و توطئه تجزیه قومی به منظور یرنگونی نظام مقدس جمهوری اسالمی
2ـ حمایت از گروه هاي به اصطالح میانه رو )نهضت آزاديـ  جبهه ملي و سایر ملي گراهاي 

ضد مذهب(
3- طراحي نقشــه تجزیه ایران و حمایت از گروههاي تجزیه طلب در کردستان،سیستان 

وبلوچستان،خوزستان،آذربائیجان ،ترکمن صحرا و...
4ـ اعمال فشار اقتصادي پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران؛ دستور قطع خرید نفت از 
ایران؛ دستور توقیف همه دارایي هاي دولت ایران در آمریکا و منع اغلب صادرات و معامالت 

مالي با ایران
5ـ حمله نظامي به طبس براي نجات گروگانها و بمباران پایگاههاي هوایي سراسر ایران در 

اردیبهشت 1359
6ـ طراحي کودتاي نوژه به منظور حمله به فرودگاه و ایستگاه رادیویي و محل سکونت امام 

خمیني)ره( در تیرماه 1359
ج( جنایات آمریکا در دوران دفاع مقدس

1ـ تشویق و تحریک عراق به آغاز جنگ تحمیلي در شهریور 1359
2ـ حمایت سیاسي، حقوقي و تبلیغاتي از بني صدر مزدور در خرداد 1360

3ـ بکارگیري خط مشي براندازي و مهار علیه ایران
4ـ ارایه کمکهاي وسیع مالي، تسلیحاتي و اطالعاتي به عراق در جنگ تحمیلي

5- تصویب چندین قطعنامه علیه ایران در سازمان ملل در حمایت از رژیم متجاوز صدام وبا 
هدف تسلیم وشکست ایران در جنگ تحمیلی
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6ـ مجهز ساختن عراق به سالح هاي شیمیایي و میکروبي علیه ایران
7ـ حمله به سکوهاي نفتي ایران در سال 1366

8ـ حمله به چند فروند از ناوگان دریایي ایران در خلیج فارس در سال 1366
9ـ  سرنگون کردن هواپیماي مسافر بري ایران بر فراز خلیج فارس در تیرماه 1367

د( جنایات آمریکا پس از دوران دفاع مقدس
1ـ  تشدید تحریم هاي اقتصادي علیه ایران در دوران بوش پدر، کلینتون و بوش پسر

2ـ ممانعت از اجراي قرارداد احداث نیروگاه اتمي بوشهر میان ایران و آلمان
3ـ اعمال سیاست مهار دوگانه علیه ایران در سال 1372

4ـ تحریک امارات متحده عربي براي مطرح ســاختن ادعاهاي ارضي علیه جزایر سه گانه 
ایراني در خلیج فارس در سال 1372

5ـ مخالفت شدید با قرارداد تکمیل نیروگاه اتمي بوشهر توسط روسیه در سال 1372
6ـ معرفي ایران به عنوان بزرگترین مانع پروسه صلح خاورمیانه

7ـ معرفي ایران به عنوان طراح انفجار بوئینس آیرس در آرژانتین
8ـ تصویب بودجه در کنگره آمریکا براي ســرنگون کردن جمهوري اسالمي ایران در سال 

1377
9ـ طراحي قطعنامه هاي متعدد علیه وضعیت حقوق بشر در ایران

10ـ ترویج مستمر سکوالریسم و الئیسم در کشور براي تخریب فرهنگ اسالمي
11ـ طراحي براي فروپاشي جمهوري اســالمي ایراناز طریق انقالب های رنگین  به سبک 

فروپاشي شوروي
12ـ سرمایه گذاري براي ایجاد مطبوعات مجري طرح فروپاشي

13ـ نفوذ در مراکز دانشگاهي، دانشجویان و اساتید از طریق شبکه جهاني روشنفکران وابسته
14ـ تالش براي دامن زدن به اختالفهاي داخلي و تبدیل اختالفات دیدگاهي به تخاصمات 

فرسایشي.
15ـ برنامه ریزي براي حذف اسالمیت از جمهوریت و جداکردن دین از سیاست

16ـ اتهام محور شرارت به ایران
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17ـ طراحي تهاجم و شبیخون فرهنگي علیه فرهنگ ایران اسالمي
18ـ تالش فزاینده براي محروم ساختن ملت ایران از دانش صلح آمیز هسته اي

19ـ اتهام تروریسم به بهانه هاي مختلف بر ضد ایران
20ـ تالش گسترده براي جلوگیري از دستیابي دانشمندان ایراني به علوم پیشرفته

21-طراحی وحمایت از فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88وتصویب واختصاص 
بودجه مستقیم درکنگره آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران

22-به تصویب رساندن قطعنامه های متعدد علیه ایران به بهانه فعالیتهای هسته ای ایران
23-اعمال فلج کننده ترین تحرم اقتصادی  علیه مردم ایران با هدف تسلم نظام جمهوری 

اسالمی 

   ظرفیت ها وتوانمندی های انقالب اسالمی
چرایی شکست راهبردهای آمریکا علیه ایران را ابتدا باید در ظرفیتها وتوانمندی های ایران 
جستجو کرد.انقالب اسالمی با شعار نه شرقی و نه غربی، در فضای نظام دو قطبی شکل گرفت 
و جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور با نظام سیاسی دینی و با شعارهای خاص و 
مستقل از بلوک غرب و شرق در عرصه بین الملل ظاهر شد. ایران اسالمی با هویت مستقل 
ملی و اسالمی خود و با تشکیل حکومت اسالمی و نظام سازی دینی مبتنی بر نظریه والیت 
فقیه و معرفی الگوی »مردم ساالری دینی« و احیاء نقش دین در اداره جامعه، با وجود تمامی 
تبلیغات منفی و اقدامات براندازانه دشمنان، فعال ترین بازیگر در میان کشورهای اسالمی 
به طور اخص و کشورهای در حال توسعه به طور اعم، شناخته شده و نظام حاکم بر جهان را در 
دو محور »ارزشی و فکری« و »نظامی و سیاسی« به چالش کشیده و تا کنون در ده ها حوزه 

جهانی و در موضوعات فراوان منطقه ای، نظم حاکم بر جهان را بر هم زده است.
ایاالت متحده از بعد وقوع انقالب اســالمی ایران دچار تزلزل در نحوه مدیریت خاورمیانه 
گردیده اســت. جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواســتراتژیک خاورمیانه در تأمین انرژی و تقویت 
بازیگران منطقه ای همراه با ظهورآرمان گرایی اسالمی در سال های اخیر موجب افول قدرت 
برتری طلبانه ایاالت متحده با بیشترین هزینه و کمترین فایده در سیاست خارجی دولتهای 
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جمهوری خواه و دموکرات گردیده است.ظرفیتهای انقالب اسالمی که نقش اساسی در این 
تحول داشت به شرح زیر است:

1-ظرفیتهای انقالبی و آرمانی ایران
  ایدئولوژي انقالبي

  قدرت الهام بخشی و تفوق گفتمانی انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران 
  تجربه عملی و البته موفق از مبارزه با استبداد داخلی و مواجهه با سلطه و استعمار خارجی

  تشکیل هسته های مقاومت در منطقه و گسترش این هسته ها در جهان 
2-ظرفیتهای اقتصادی ایران

  ذخایر انرژی و به طور مشخص، نفت 
  ذخائر گازی و  جایگاه آن در آینده انرژی و نیاز جهانی 

  موقعیت ترانزیتی 
3-ظرفیتهای فرهنگی - جمعیتی ایران

  مؤلفه های فرهنگی و جمعیت شناختی کشور 
  وجود »روحیه ملی« که نشان از اتحاد مردم، انسجام و یکپارچگی کشور و عزم ملی دارد. 

  خودباوری و اعتماد به نفس
4-ظرفیت های ژئوپلتیکی ایران

  ژئوپلتیک خلیج فارس و آبراهه تنگه هرمز 
  دریای خزر حلقه اتصال و ارتباط با کشورهای حاشیه آن

5-ظرفیت های نظامی - دفاعی ایران
  ظرفیتهای نظامی - دفاعی ایران و سرعت خیره کننده پیشرفت های علمی و فنی در این 

زمینه 
  تنوع نیروهای نظامی)عالوه بر ارتش،  نهادهای انقالبی سپاه و بسیج)

  عمق استراتژیک نظام و انقالب اسالمی 
  توانمندی موشکی ایران و تنوع و قدرت پهپادهای ایرانی 

  توان دریایی ایران با تنوعی از شناورهای سطحی )ناوچه ها( و زیر سطحی)زیردریایی ها(
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6-ظرفیت های علمی و فنی ایران
  توانمندی هسته ای و پیشرفتهای سریع و بومی سازی چرخه کامل سوخت هسته ای و ...

  صنایع موشکی و مخابراتی و ساخت ماهواره و پرتاب موفق آن
  پیشرفتهای علمی در زمینه فن آوریهای نوین و نانو

  پیشرفتهای علمی و عملی در زمینه بهداشت و درمان و سلول های بنیادی 
7-ظرفیت های سیاسی ایران

  وضعیت ساختار سیاسی و نهادهای قدرت که به طور مستقیم و غیر مستقیم با رأی مردم 
انتخاب می شوند. 

  جایگاه و نقش ولی فقیه
  ثبات سیاسی و پایداری امنیتی 

  انتقال تجربیات مردم ساالری دینی به کشورهای منطقه و حتی جهان 
  وحدت ملی و انسجام درونی که در استحکام نظام سیاسی ایران و اقتدار آن تأثیرگذار است

  توانایی بسیج گری. امروز توانایی بسیج گری ایران در محدوده جغرافیای طبیعی کشور 
خالصه نمی شود.

   چرایی تالش آمریکائیها برای برقراری روابط با ایران
آمریکائیها به رغم توطئه های گذشته خود علیه مردم ایران ،باتغییر تاکتیک الگوی تعامل 
را برگزیده اند.روند مذاکرات هسته اي در دو سال اخیر و پیامدهاي آن را مي توان نقطه ثقلي 
در روند تحوالت انقالب اسالمي قلمداد کرد؛ نقطه ثقلي که به رونمایي از الگوي جدید نظام 

سلطه در تقابل با انقالب اسالمي انجامید. 
نظام سلطه تاکنون دو الگو را طي بیش از ســه دهه علیه نظام اسالمي تجربه کرده است. 
الگوي اول الگوي براندازي مستقیم بود. در طول دهه اول انقالب تمامي ظرفیت  نظام سلطه 
در گروه هاي تروریستي و پادوهاي منطقه اي امریکا در قالب جنگ نیابتي صدام علیه ایران 
به کار گرفته شد و حتي در ســال هاي پایاني جنگ نیز امریکایي ها با زدن سکوهاي نفتي، 
ناوهاي جنگي ایران و هواپیماي مســافري خود علناً وارد معرکه درگیري با نظام اسالمي 
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شدند. این الگو به رغم تحمیل هزینه هاي انساني و مالي گسترده بر ایران، نتیجه اي جز تثبیت 
نظام اسالمي، تعمیق ارزش هاي اسالمي و انقالبي در داخل، صدور انقالب اسالمي و تولد 
سرپنجه ها در سواحل مدیترانه و اقصي نقاط جهان اسالم و احیاي مقاومت فلسطین نداشت 

و البته این سردمداران نظام سلطه و پادوهاي منطقه ا ي اش بودند که ناکام شدند. 
پس از پایان جنگ استراتژي دشمن بر براندازي از درون با بهره گیري از عوامل داخلي استوار 
شد. این اســتراتژي هم که جنگ نرم و تهاجم فرهنگي دشــمن و تحریم هاي فلج کننده 
اقتصادي مؤلفه هاي اصلي آن بود، اگرچه فتنه نهایي نظیر فتنه تیر 78 و خرداد 88 را بر ایران 
تحمیل کرد و چالش هاي جدي را نیز در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي در پي داشت و دارد 
اما باز هم دشمنان را به اهداف خود نرساند. در این الگو عناصر مخالف نظام حتي با سابقه 
انقالبي به عنوان سرپل دشمن محور اصلي این براندازي بودند. اتکاي بیگانگان به این عناصر 
و عدم اطالع دقیق از تحوالت دروني ایران، به رغم سرمایه گذاري چندساله از دالیل اصلي 
ناکامي دشمن بود. خانم کلینتون وزیر خارجه اسبق امریکا و نامزد کنوني حزب دموکرات 
براي ریاست جمهوري آینده امریکا اخیرا بر همین نکته تأکید و دلیل ناکامي امریکا را عدم 

شناخت از محیط ایران اعالم کرده بود. 
الگوي نظام سلطه در گام سوم به تعامل از کانال هاي رسمي و نفوذ در مراکز تصمیم سازي و 
تصمیم گیري نظام متکي است. درخواست بازگشایي دفتر حفظ منافع، درخواست مذاکره 
تلفني و گفت وگو به بهانه هاي مختلف، اصرار بر همکاري در موضوعات مشترک منطقه اي، 
درخواست حذف شعار مرگ بر امریکا و ... و این در حالي اســت که سرپل هاي داخلي، بر 
همین نکات و ضرورت تعامل تأکید دارند به گونه اي که در هفته هاي گذشــته  نامه نگاري 
به رئیس جمهور براي حذف شعار مرگ بر امریکا در مراسم مذهبي، انقالبي، نامه نگاري به 
کنگره براي پذیرش برجام ... بخشي از این تحرکات را نشان مي  دهد. نقش شبکه نفوذي در 
عرصه رسانه ها، شبکه هاي مجازي و محافل اقتصادي در ایجاد فضاي داخلي براي این الگو 

این روزها غیرقابل انکار است. 
دور جدید مذاکرات هسته اي در دولت یازدهم، اگرچه از منظر ایران با هدف لغو تحریم هاي 
اقتصادي،  اعتمادزایي نسبت به روند فعالیت هاي هسته اي، تثبیت حق غني سازي هسته اي 
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ایران و ... مبتني بر تاکتیک نرمش قهرمانانه آغاز شده بود، اما امریکایي ها به رغم ادعاي مهار 
توان ایران براي تولید بمب اتمي، به سرعت اهداف اصلي خود را از این دور مذاکرات آشکار 
کردند. اظهارات صریح اوباما و دیگر مسئوالن کاخ سفید بر ضرورت ایجاد تغییر در ایران، 
دخالت صریح در مسائل انتخابات ایران و آرزوي پیروزي یک جریان سیاسي در انتخابات 
آتي خبرگان و مجلس شوراي اسالمي و... نشان دادند که در روند مذاکرات اهدافي فراتر از 

هسته  اي را دنبال مي کنند. 
یکي از پیامدهاي مهم »برجام« رونمایي از اهداف پنهان دشمنان در روند مذاکرات هسته اي 
بود. از اظهارات صریح و مداخله جویانه مسئوالن امریکایي و اروپایي در مسائل داخلي ایران و 
آرزوي تغییر در محیط سیاسي و حمایت از جریان اصالحات نمي توان به آساني گذشت. این 
امر اگرچه ممکن است براي نسل اول و دوم انقالب چندان غیرمنتظره نباشد، اما براي نسل 

سوم و جوانان ایران اسالمي این پدیده حاوي درس ها و عبرت هاي زیادي نیست. 

   دالیل و چرایی تغییر رفتار آمریکا و.عبور از تقابل به تعامل
1-شکست روش های گذشته به رغم تحمیل بی نظیرترین تحریم های اقتصادی همراه با 

تهدید نظامی علیه ایران 
2-پیشرفت های مختلف ایران در عرصه های دفاعی، صنعتی، هسته ای و بی تأثیرتحریم ها 

و فشارها در متوقف کردن حرکت مردم ایران 
3-گسترش حوزه نفوذ ایران در منطقه و تقویت سرپنجه های مقاومت 

4-تثبیت ارزش های انقالب اسالمی در نسل جدید و ناکارآمدی تهاجم فرهنگی و جنگ نرم 
دشمن به رغم هزینه های سنگینی که بر مردم ایران تحمیل کرده بود. 

5-»توسعه« کلیدواژه تعامل است. در سر این مسئله نگاه عوامل درونی و بیرونی به یک تقاطع 
مشترک رسیده است. القای عقب ماندگی کشور و لزوم توسعه ما پس از برجام مسئله ای که 
به ظاهر موجه و توسط جریان اصالحات و خصوصاً رسانه های حزب کارگزاران ترویج می 
شود. باز شدن دروازه های کشور برای توسعه القای مهمی است که به سطح اجتماع کشیده 
شده اســت و اعالم آمادگی آمریکائی ها برای کمک در این مسئله به باور بخشی از جامعه 
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تبدیل شده است. 
6-سنجش های اجتماعی، نامه های روشنفکران و اساتید و گوشی های هوشمند، شاخص 
ها و مؤلفه هائی که غرب را به این باور رساند که نوعی »جنبش رابطه خواهی« از داخل ایران 
در حال پدیدار شدن است و می توان آن را برجسته کرد و با آن دوقطبی دوستی - دشمنی 

با آمریکا را سامان داد. 
7-زمینه های رابطه در حاکمیت و خصوصاً دولت نیز وجود دارد و این مدعا در کالم مسئولین 
عالی دولت و مسئولین آمریکائی به صورت مشترک بیان می شود که مذاکرات و رابطه پس 

از برجام باید ادامه یابد. 

   بسترهای زمینه ساز الگوی جدید 
اگرچه در اهداف کالن آنان نسبت به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی هیچ تغییری 
حاصل نشده اما راه رسیدن به اهداف را مالیم تر طی می نماید که عمده ترین شیوه های آن 

به شرح ذیل است: 
1-الگوی »گفتگوی انتقادی« اروپا با ایران از طرف آمریکا مورد دقت قرار گرفته است که می 
توان از طریق گفتگو به موضوعاتی که در تقابل امکان آن نیست وارد شد. مسائل منطقه ای 

و حقوق بشر دو اولویت این راهبرد است. 
2-تمرکز بر گزینه »صبر استراتژیک« به خاطر شرایط خاص آینده کشور مانند وضعیت 
نگرش دولت، شرایط نیروهای انقالب اسالمی، ســن رهبری، افول نسل اول انقالب، دور 
شدن از مبداء انقالب و تغییرات اجتماعی و وجود ابزارهای فرهنگ ساز برای استمرار تغییر 
3-تالش جهت قابل پیش بینی کردن رفتار ایران در منطقه از طریق مشــارکت خواهی و 

تأکید بر مسئولیت مشترک در مبارزه با تروریسم 
4-باور به قابلیت ایجاد ســرمایه اجتماعی در ایران برای تغییر در محاسبات و تصمیمات 

حاکمیت از درون
5-شکل گیری جریان معتقد به تعامل و مخالف با شعارهای ضدغربی در قدرت )در ایران)

6-اصرار به کانال های رسمی و علنی ارتباط 
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7-ورود به معادالت راهبردی درون نظام و تأثیرگذاری بر جهت گیری ها و روندهای موجود 
8-وجود این دیدگاه در برخی دولتمردان که معتقد اســت روابط فزاینده با غرب و به ویژه 

آمریکا قدرت ایران در منطقه را افزیش می دهد. 
9-برآورد از محیط داخلی ایران مبتنی بر نظرسنجی ها که مردم ایران دنبال توافق و نتایج 

مثبت آن )رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی هستند(
10-ایجاد این توهم که رهبر ایران تحت فشار افکار عمومی نمی تواند از خطوط قرمز خود 

صیانت کند. 
11-ایران در حال گذر است و با اثرگذاری روی محاسبه دولتمردان و افکار عمومی )با روش 

های فرهنگی و غیره( می توان در آینده ایران را با خود همسو و در آن نفوذ کنند.

   آیا ایران وآمریکا در منطقه منافع مشترک دارند
به رغم مظالم گذشته آمریکا علیه ایران ،وانتخاب الگوی تعامل،سئوال اصلی این است که آیا 

ایران وآمریکا می توانند منافع مشترک داشته باشند؟
رهبر معظم انقالب پیش از این چند بار تأکید کرده اند که مذاکرات با آمریکا صرفاً بر ســر 
موضوع هسته ای بوده که تمام شده و وزارت خارجه مجاز به مذاکره دیگری با آمریکا نیست. 
این تصمیم از جمله به سوابق فریبکاری و بدعهدی آمریکا در برخی مذاکرات موردی بر سر 

افغانستان و عراق برمی گردد. 
درشهریور سال 94 پس از آن که مقامات آمریکایی مدعی شــدند از ایران برای حضور در 
نشست پاریس )با موضوع مقابله با داعش( دعوت نمی کنند، با روشنگری رهبر معظم انقالب 
مواجه شدند. حضرت آیت اهلل خامنه ای آن زمان سخنان وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا که صراحتاً اعالم کردند از ایران برای مبارزه با داعش دعوت نخواهند کرد، 
فرمودند: »اینکه آمریکا از ایران برای حضور در یک کار خالف و غلط دسته جمعی مأیوس 

می شود، مایه افتخار ما است و افتخاری باالتر از این، برای خود نمی دانیم.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای، سپس به منظور نشان دادن دروغ گویی آمریکایی ها برای مبارزه 
با داعش، جزئیاتی را از پشت پرده این ماجرا بیان کردند و گفتند: »در همان روزهای سخت 
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حمله داعش به عراق، سفیر آمریکا در عراق طی درخواستی از سفیر ما در عراق می خواهد 
که ایران و آمریکا جلسه ای برای مذاکره و هماهنگی در خصوص داعش داشته باشند. سفیر 
ما در عراق، این موضوع را به داخل کشور منعکس کرد که برخی مسئوالن هم با این جلسه 
مخالفتی نداشــتند اما من مخالفت کردم و گفتم، در این قضیه ما با آمریکایی ها همراهی 
نمی کنیم زیرا آنها نیت و دست آلوده ای دارند و چگونه امکان دارد که در چنین شرایطی ما با 

آمریکایی ها همکاری کنیم.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: »همین وزیر امور خارجه آمریکا، شخصاً به آقای 
دکتر ظریف درخواست داده بود که بیایید در قضیه داعش با ما همکاری کنید اما دکتر ظریف 

درخواست او را رد کرده بود«
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به مخالفت صریح جمهوری اسالمی ایران برای همکاری با 
آمریکا در خصوص مبارزه با داعش، گفتند: »اکنون آنها بــه دروغ می گویند که ما ایران را 
در ائتالف شرکت نخواهیم داد در حالی که ایران از ابتدا مخالفت خود را با حضور در چنین 
ائتالفی اعالم کرده بود. آمریکایی ها قباًل نیز با سر و صدای فراوان و با حضور چندین کشور، 
یک ائتالف بر ضد سوریه تشکیل دادند اما هیچ غلطی نتوانستند بکنند و در مورد عراق نیز 

وضعیت به همین گونه خواهد بود.«
بهمن سال 92 نیز آمریکایی ها  بازی مشابهی را بر صلح نشست ژنو 2 )درباره سوریه( آغاز 
کردند  و پس از اتخاذ برخی مواضع زیگزاگ، دعوت بان کی مون از ایران را به هم زدند و گفتند 
که از ایران برای حضور در این نشست دعوت نمی کنند. بالفاصله پس از این موضع، رسانه های 

غربی تصریح کردند عدم حضور ایران، کوبیدن میخ بر تابوت نشست ژنو است.
آمریکایی ها 13-14 سال پیش از این نیز با وجود پاره ای مذاکرات و استفاده از کمک های 
دولت خاتمی در اشغال افغانستان، ایران را به عنوان محور شرارت معرفی کردند.اکنون هم 
واقعیت این است که حامیان آمریکایی تروریست ها در عراق و سوریه، هیچ قصدی برای ایجاد 
ثبات و امنیت در این کشورها ندارند بلکه درصددند با استفاده از ظرفیت کشورهایی نظیر 
ایران، به محور مقاومت که آمریکا را در 15 سال گذشته مستأصل و بیچاره کرده، ضربه بزنند 

و چنین القا کنند جمهوری اسالمی ایران پشت آنها را خالی کرده است.
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یادآور می شود رهبر معظم انقالب 18 شهریور ماه امسال در دیدار اقشار مختلف مردم تأکید 
کردند: »آمریکا دشمنی خودش را پنهان هم نمی کند. بله، تقسیم وظایف می کنند؛ یکی 
لبخند می زند، یکی مصوبه علیه جمهوری اسالمی تهیه می کند و دنبال می کند؛ این به نحوی 
تقسیم وظایف است. دنبال چیزی به نام مذاکره با ایرانند؛ مذاکره بهانه است، مذاکره وسیله 
برای نفوذ است، مذاکره وســیله برای تحمیل خواستها است. ما فقط در قضیه هسته ای به 
دالیل مشخصی که مکرر هم این دالیل را ذکر کرده ایم، موافقت کردیم بروند مذاکره کنند؛ 
خب مذاکره کردند. بحمداهلل مذاکره کنندگان ما هم در این عرصه خوب ظاهر شدند؛ اما در 
عرصه های دیگر ما اجازه مذاکره ندادیم و با آمریکا مذاکره نمی کنیم؛ با همه دنیا ما مذاکره 
می کنیم، [اما] با آمریکا نمی کنیم. ما اهل مذاکره ایم، اهل تفاهمیم؛ هم مذاکرات در سطح 
دولتها، هم مذاکرات در سطح اقوام، هم مذاکرات در سطح ادیان؛ ما اهل مذاکره ایم و با همه 
مذاکره می کنیم جز با آمریکا؛ و البته رژیم صهیونیستی بجای خود محفوظ که اصل وجود 

رژیم صهیونیستی، وجود نامشروع و دولت جعلی است.«

   ایران و امریکا در منطقه هیچ نقطه مشترکی ندارند !
مقایســه اهداف ومنافع آمریکا ی متجاوز در منطقه در مقایسه با اهداف ایران نشاندهنده 

اختالف 180 درجه ای و  بعد فاصله میان دو کشور است.

1-امریکا دنبال تجزیه عراق و ما دنبال یکپارچگی عراق هســتیم. امریکا می خواهد یک 
حکومت سکوالر در عراق حاکم باشد و ما می خواهیم حکومتی ایدئولوژیک و مدافع اکثریت 

شیعه.

2-امریکا دنبال حذف حکومت بشار اســد جهت قطع پل ارتباطی بین ایران و حزب اهلل و 
برداشتن تهدید از باالی سر رژیم اشغالگر قدس اســت در صورتیکه سیاست بازدارندگی 

جمهوری اسالمی مهار اسرائیل در مرزهای خود به کمک حزب اهلل و حماس می باشد
3-ایران دنبال نابود کردن داعش و جریان تکفیری است  و امریکا از داعش و جریان تکفیری 
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برای مهار رژیم بشار اسد و تجزیه عراق بهره برداری می کند. تضعیف داعش در عراق و سوریه 
یعنی تقویت حکومت بشار و حاکمیت دولت قانونی عراق در صورتیکه امریکا با هر دوی آن 

مخالف است.
4-از دید امریکائیها حزب اهلل و حماس تروریست و اسرائیل یک حکومت قانونی است. از دید 
ما اسرائیل یک حکومت غیر مشــروع و حامی تروریست و حزب اهلل و حماس جنبش های 

مردمی هستند که با حکومت غاصب اسرائیل می جنگند.
5-امریکا دنبال تغیر رفتار جمهوری اسالمی و مهار ایران در مرزهای جغرافیایی خود است 

و ایران دنبال صدور انقالب و ایجاد محور مقاومت در مقابل زیاده خواهیهای امریکاست.
6-امریکا در منطقه با حمایت از دولتهای استبدادی و گروههای تروریستی دنبال فرو پاشی 
محور مقاومت، تجزیه کشورهای اسالمی، برداشتن عامل تهدید از باالی سر اسرائیل و انتقال 

ناامنی ها و تهدیدات به مرزها و داخل خاک جمهوری اسالمی است.
7-استراتژی تعامل با امریکا و عادی سازی رابطه با امریکا یا تعمیم فرمول مذاکره با امریکا 
در بحث هسته ای به تنازعات منطقه در جایی که امریکا دست از سیاستهای استکباری و 
حمایت از رژیم اشغالگر قدس و دول مرتجع منطقه برنداشته هیچ پیامدی جز تبدیل ایران از 
یک بازیگر فعال به یک بازیگر منفعل و آوردن تهدیدات به مرزهای جغرافیایی ایران و محصور 

کردن ایران در مرزهای جغرافیایی در پی نخواهد داشت.

   اهداف آمریکا از الگوی» تعامل« چیست؟
با روشن شدن اختالفات راهبردی ایران با آمریکا در موضوعات کلیدی منطقه ،اهداف اصلی 

آنها از پیگیری الگوی تعامل تحت عنوان رسیدن به اهداف مشترک به شرح زیر است
1-اثرگذاری روی محاسبات دولتمردان و نخبگان جمهوری اسالمی )اشتباه محاسباتی( 

جهت دست برداشتن از آرمانها و تن دادن به تعامل و سازش با غرب
2-اثرگذاری روی افــکار عمومی مردم و پایین آوردن روحیــه انقالبی مردم و جاانداختن 
این گزاره که امنیت- معیشت- آرامش و پیشرفت در گرو رابطه و تعامل با آمریکایا دست 

برداشتن از آرمانهای انقالب است.
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3-فعال سازی جریان متمایل به غرب در میدانهای سیاسی- اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی 
و حضور آنها در مناسب کلیدی )از جمله مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری(

4-تغافل از فرمول اقتصاد مقاومتی و ســپردن بازار ایران به دست شــرکتهای اروپایی و 
آمریکایی )وابستگی بیشتر ایران به غرب و مخدوش شدن امنیت ملی(

5-حضور سازمانها و نهادهای فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشری غرب در ایران با هدف تغییر 
ساختارها و رویه ها و هنجارهای فرهنگی اجتماعی بسمت لیبرال دموکراسی غرب

6-نفوذ امنیتی با اشراف اطالعاتی به ساختارهای امنیتی و دفاعی کشور یا منفعل کردن 
این ساختارها

7-تضعیف محور مقاومت از طریق فعال نگهداشــتن جنگ نیابتــی- ایجاد بی ثباتی در 
کشورهای محور مقاومت )با دادن نقش ویژه به گروههای تکفیری( و یا تجزیه این کشورها

8-تبدیل ایران از یک بازیگر فعال و اثرگذار در منطقه و مقابل آمریکا به یک بازیگر منفعل و 
همراه آمریکا و در راستای نظم مورد نظر آمریکا  
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 دکتر یداهلل جوانی 

پشت پــرده 
عادی سازی 
روابط ایـران 
با آمـــریکا 
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   مقدمه
دولت ایاالت متحده در سال 1358 و به دنبال تسخیر النه جاسوسی این کشور در ایران، 
رابطه خود با جمهوری اسالمی را قطع کرد و در مسیر تقابل و رویارویی آشکار و همه جانبه 
با انقالب اسالمی و نظام نوپای برخاسته از متن انقالب به حرکت در آمد. برخالف برخی از 
گروه ها و چهره  های سیاسی غرب گرا و ملی گرا که نگران این قطع رابطه بودند، حضرت 
امام خمینی )ره(، از این قطع رابطه استقبال کرده و با عباراتی چون :»ما این رابطه را برای 
چه می خواهیم«، »این رابطه، رابطه ظالم و مظلوم است«،»این رابطه، رابطه گرگ و میش 
است« قطع رابطه آمریکا با ایران را، نه تنها به ضرر ندانسته، بلکه برای انقالب اسالمی و ملت 
ایران مفید ارزیابی کردند. گذر زمان نشان داد که قطع رابطه آمریکا با ایران، دارای 
برکات فراوانی برای ملت ایران بوده و آمریکا با این قطع رابطه نه تنها نتوانست 
به اهداف خود در قبال انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی دست یابد بلکه ایران 
بدون آمریکا، عالوه بر مستحکم کردن پایه های حکومت جمهوری اسالمی و 
توفیق در صدور انقالب، در مسیر پیشرفت و توسعه گام های بلندی را برداشت.

دولت کنونی آمریکا به ریاست باراک اوباما، از زمان تشکیل با ورود رئیس جمهور به کاخ 
سفید، تالش کرد رویکرد جدیدی را بر خالف گذشته در قبال جمهوری اسالمی از خود 
به نمایش بگذارد، آقای اوباما در شعارهای انتخاباتی خود، تاکید ویژه بر شعار »تغییر« 
داشت، و در این میان نگاه ویژه ای را به جمهوری اسالمی اختصاص  داد. ایشان با صراحت از 
دراز کردن دست دوستی به سمت ایران سخن گفت و ابراز تمایل کرد تا ایرانیان هم به جای 
مشت، به سمت آمریکا دست دوستی دراز کنند. اکنون و در زمان دولت دوم باراک اوباما، 
پس از دو سال مذاکرات هسته ای میان ایران وگروه 1+5 با محوریت دولت آمریکا زمینه ها و 
شرایط برای یک توافق هسته ای فراهم شده است، آمریکایی ها امید آن دارند و بر اساس این 
امید، تالش می کنند تا توافق هسته ای با ایران را، مقدمه و نقطه شروعی برای تداوم مذاکرات 
با ایران در موضوعات دیگر قرار داده و در ادامه این مسیر رابطه خود با جمهوری اسالمی را 
عادی سازند. برخی از گروها و اشخاص سیاسی در داخل کشور نیز، از عادی سازی رابطه 

ایران و آمریکا استقبال کرده و در این مسیر تالش می کنند.
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رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی، به شــدت با چنین ایده ای مخالف بوده و با تأکید بر 
اهداف آمریکایی ها از عادی سازی رابطه در چارچوب راهبرد نفوذ، می فرمایند: ))آن ها به 
خیال خودشان، در این جریان مذاکرات هســته ای این توافقی که حاال نه در این جا هنوز 
تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا... نیت آن ها این بود که از این مذاکرات و از این توافق، 
وسیله ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور، ما این راه را بستیم و این راه را بطور قاطع 
خواهیم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها را در کشــورمان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ 
سیاسی آن ها را، نه حضور سیاسی آن ها نه نفوذ فرهنگی آن ها را با همه توان که این توان 
هم بحمد اهلل امروز توان زیادی است، مقابله خواهیم کرد؛ اجازه نخواهیم داد. در منطقه هم 
همین جور ؛ در منطقه هم آن ها می خواهند نفوذ ایجاد کنند؛ حضور برای خودشان دست 

و پا کنند و اهداف خودشان را در منطقه دنبال کنند.
باتأمل در فرمایشات رهبر انقالب اســالمی از یک طرف، و توجه اظهارات آشکار و پنهان 
مقامات آمریکایی از طرف دیگر، اینگونه می توان نتیجه گیری نمود که ، آمریکایی ها  بر اساس 
یک نقشه و سناریوی از قبل طراحی شده، برای نزدیک شدن به ایران و برقرای رابطه وارد 
مذاکرات هسته ای با جمهوری اسالمی شده، و از نظر آنان توافق هسته ای گام اول این سناریو 

برای عادی سازی رابطه است. در این نوشتار به اختصار به سواالت زیر پاسخ داده می شود:
1( چرا آمریکایی ها به تغییر رویکرد از »تقابل ،،به،، تعامل« با ایران روی آورده اند؟

2( آیا تغییر رویکرد و راهبرد آمریــکا در قبال ایران به معنای تغییر سیاســت ها و پایان 
دشمنی های ایاالت متحده آمریکا با انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران است؟

3( اهداف راهبردی آمریکایی ها  در رویکرد تعاملی با ایران چیست؟
4( به چه دالیلی آمریکایی ها نسبت به نتیجه بخش بودن رویکرد جدیدشان امیدوارند؟

   چرایی تغییر رویکرد آمریکا از تقابل به تعامل 
برای تبیین چرایی تغییر رویکرد آمریکایی ها از ،،تقابل،،به،،تعامل و عادی سازی رابطه ؛ 
مهمترین دلیل را می توان در شکست نظریه براندازی از طریق قطع رابطه و تقابل و فشار 
همه جانبه مورد توجه قرار داد آمریکای ها بر این تصور بودند که به دالیل موقعیتشان در 
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نظام بین الملل و منطقه غرب آسیا از یک طرف، و شرایط ایران پس از انقالب از طرف دیگر، 
قطع کردن رابطه با ایران و آشکارا به سمت تقابل همه جانبه با ایران رفتن، نتیجه اش فرو 
ریختن جمهوری اسالمی خواهد بود. برآورد راهبردی دولتمردان وقت ایاالت متحده در 
زمان پیروزی انقالب اسالمی و پس از آن شکل گیری نظام جمهوری اسالمی، این بود که 
یک نظام نوپا در کشوری که از هر جهت وابستگی به خارج دارد، قدرت مقاومت و ایستادگی 
در برابر فشارها را نداشته، ودر صورت تحت فشــار همه جانبه قرار گرفتن به سرعت فرو 
می  ریزد. بر اســاس چنین نظریه ای ،آمریکایی ها با ایران قطع رابطــه کردن؛ و به امید بر 
انداختن نظام جمهوری اسالمی و بازگردان ایران به حوزه سیاسی خود، شروع به طرح ریزی 
و اقدام نمودند، شکل دهی و تقویت جریان تروریسم در داخل کشور، طراحی چند کودتا ، 
شکل دهی و تقویت جریان های سیاسی قومی واگرا و راه انداختن غائله های تجزیه طلبی، 
تحریم ها و فشارهای اقتصادی، تجاوز نظامی مستقیم در طبس ، راه انداختن جنگ علیه 
ایران با تحریک ، تشویق و حمایت همه جانبه از صدام و در ادامه تشدید تحریم ها و اقدام 
به تهدید نظامی، مجموعه ای از سر فصل های مهم ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی 
ایران طی سال های گذشته است. آمریکایی ها در عمل و بر خالف برآوردها و تصورات خود؛ 
آنچه مالحظه کردند نه فروپاشی جمهوری اسالمی، بلکه تقویت و استحکام پایه های نظام 
سیاســی و انقالبی ایران از یک طرف، و صدور انقالب اسالمی به جهان وپیدا کردن نقش 
الهام بخش جمهوری اسالمی برای سایر ملت ها از طرف دیگر بود. فشارهای غرب و آمریکا 
جمهوری اسالمی ایران را پیشبرد اهداف انقالبی     اش مصمم تر نمود. و مواضع انقالبی وضد 

آمریکایی ملت ایران تحت این فشارها نهادینه گشت.

البته در غرب میان آمریکا و کشورهای اروپایی مانند انگلیس،آلمان ، فرانسه در چگونگی 
و روش های برخورد با جمهوری اســالمی ضمــن وحدت نظر در موضــوع ،،براندازی،، ، 
اختالف دیدگاه وجود داشت،بر همین اساس ، اروپایی ها تحت فشار آمریکا، به سمت قطع 
رابطه حرکت نکردند و اگر هم در مقاطعی رابطه کشورهای اروپایی با جمهوری اسالمی 
دچار تیرگی می شــد، این خود اروپایی ها بودند که برای حفظ رابطه با کشورمان تالش 
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می کردند،اروپایی ها معتقد بودند از طریق رابطه و دنبال کردن گفتگوهای انتقادی با ایران 
، بهتر می توانود بر مسئوالن وجامعه ایران تأثیر گذاشته و از طریق پروژه نفوذ و استحاله ، 

مقدمات ایجاد تغییرات بنیادین در ایران را فراهم سازند.

در اواخر دولت بوش پسر، خانم رایس وزیر اسبق امور خارجه آمریکا طی مصاحبه ای تصریح 
کرد که، ایاالت متحده باید بررسی نماید که چرا طی 27 سال گذشته ، تمام سیاست ها و 

طرح هایش در قبال جمهوری اسالمی ، با شکست مواجه شده است؟

مصاحبه وزیر وقت امور خارجه آمریکا در بردارنده چند نکته مهم بود:

1( آمریکا از بدو پیروزی انقالب اسالمی و شکل گیری نظام جدید سیاسی در ایران، به دنبال 
مهار، تغییر رفتار و در نهایت تغییر ساختار جمهوری اسالمی بوده است.

2( تمامی سیاست ها ، طرح ها و برنامه های ایاالت متحده برای رسیدن به اهداف ذکر شده 
با شکست مواجه شده است.

3( آمریکا باید با آسیب شناسی، یک تغییر رویکرد اساسی در چگونگی مواجه با ایران داشته 
باشد تا به همان اهداف برسد.

در چنین فضایی اتاق های فکر و مراکز راهبردی آمریکا و خصوصاً کسانی که در وزارتخارجه 
و یا سازمان سیا مسئول میز ایران هستند ؛ به بررسی ها و تهیه گزارش ها و ارائه توصیه های 
راهبردی برای چگونگی مواجهه ؛ایران قدرت مند و با افتخار روی می آورند. نقطه مشترک 
بسیاری از گزارش ها و توصیه های راهبردی ، تأکید بر ضرورت نزدیک شدن ایاالت متحده 

با جمهوری اسالمی و برقراری رابطه است. در این توصیه ها ،دو نکته برجسته وجود دارد:
الف( آمریکا با عادی ســازی رابطه با ایران، بســیاری از مشــکالت خود در منطقه را که 

گرفتارش شده می تواند حل نماید.
ب( آمریکا با عادی ســازی رابطه با ایران و دنبال کردن پروژه نفوذ و استحاله در یک هم 

افزایی با اروپایی ها بهتر می توانند زمینه های تغییر در ایران انقالبی را فراهم سازند.



مهرماه 1394. شماره 14

76

به دنبال این توصیه ها ، استراژِی جدید آمریکا در قبال ایران در قالب سنارویی ها با طراحی 
و باز مهندسی تدوین می شود. آنچه دولت اوباما در قبال جمهوری اسالمی دنبال نمود، بر 
اساس چنین سناریوهایی قابل ارزیابی است. حدود یکسال قبل از اینکه دولت اوباما شکل 
گیرد، مقاله ای در فصل نامه واشنگتن پست به قلم مشترک عباس میالنی و دو نفر آمریکایی 
منتشر شده و در این مقاله تحت عنوان، ،، اســتراژی برد-بردآمریکا برای تعامل ایران،، بر 
نزدیک شدن آمریکا به جمهوری اســالمی تأکید می شود.در سال2007 میالدی که این 
مقاله منتشر شده برخی از کارشناسان کاربست احتمالی از سوی آمریکا در قبال ایران را به 

موضوع هسته ای ربط داده و آن را تحیل می کنند.

آقای اوباما در شعارهای انتخاباتی خود، بر مبنای چنین سناریویی شعار تغییر را انتخاب ، 
را یافتن به کاخ سفید با صراحت از دراز کردن دست دوستی به سمت ایرانیان سخن گفت.

اکنون دولت اوباما در پایان دولت دوم خود، مدعی است که بزرگترین پیروزی را در سیاست 
خارجی آمریکا برای کشورش از طریق توافق هسته ای با جمهوری اسالمی رقم زده و مسیر 

عادی سازی رابطه با ایران را هموار ساخته است.

   آیا دشمنی آمریکا پایان یافته است؟
با توجه به راهبرد جدید ایالت متحده در قبال جمهوری اسالمی عده ای در ایران اینگونه 
می پدارند که می توان با آمریکا به سمت عادی ســازی روابط حرکت کرد و دشمنی را به 
دوســتی تبدیل نمود. این افراد به این اصل در روابط بین الملل استناد می کنند که هیچ 
دوستی و هیچ دشمنی پایدار و همیشگی نیســت... رئیس دولت یازدهم چنین اعتقادی 
داشــته و بر همین مبنا معتقدند که می توان با آمریکایی ها به سمت عادی سازی رابطه و 
همکاری حرکت کرد. اما واقعیت این است که در اهداف ایاالت متحده نسبت به جمهوری 
اسالمی هیچ تغییری ایجاد نشده است. آنچه اکنون مالحظه می شود ، تغییر در راهبردها 
؛برنامه ها ، تاکتیک ها  و تکنیک های آمریکایی ها در قبال جمهوری اســالمی ایران است. 
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آمریکایی ها با راهبرد جدید مبنی بر عادی سازی رابطه ؛ جمهوری اسالمی، همان اهداف 
ثابت گذشته را در سه مرحله دنبال می کنند: 

1( مهار جمهوری اسالمی از طریق محدود کردن قدرت و نفوذ ایران در منطقه 
2( وادار کردن ایران به تغییر رفتار در موضوعات مختلف مانند: هسته ای )که با توافق انجام 
می شود( مسائل منطقه و دفاع و حمایت ایران  از مقاومت و جریان بیداری اسالمی، همراه 

شدن ایران با غرب برای مبارزه تروریسم و موضوعات حقوق بشری 
3( تغییر ساختار و در واقع براندازی پس از مهار و تغییر دادن رفتار ایران.

این اهداف سه مرحله ای، اهداف ثابت آمریکایی ها از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
بوده و در آن هیچ تغییری ایجاد نشده و نخواهد شد. جالب است در حالی که کسانی در ایران 
توافق هسته ای با ایاالت متحده را دلیل بر امکان عادی سازی رابطه با آمریکا میدانند، آقای اوباما 
در راستای دفاع از توافق هسته ای در کشورش ، با صراحت می گوید،رئیس جمهور آیندهآمریکا 

در 15 سال دیگر پس از دوره برجام ، راحت تر میتواند به جمهوری اسالمی حمله بکند!
آقای اوباما که توافق هسته ای با ایران و گشودن باب مذاکره و مراوده با ایران را از افتخارات 
خود می داند همچنان با صراحت از گزینه نظامی در برابر ایران ســخن گفته و با تأکید بر 
ضرورت تغییر رفتار ایران در منطقه ، می گوید اگر الزم باشد برای پایان دادن به دخالت های 

ایران در کشور های منطقه از گزینه نظامی استفاده خواهیم کرد!
بنابراین تصور پایان یافتن دشــمنی های آمریکا با ملت ایران ، یک تصور غلط و نادرست 
است آمریکا همچنان شیطان بزرگ است و خوی گرگ صفتی دارد و از طریق رابطه با ایران 
به دنبال بازگشت به کشورمان و احیای نفوذ و ســلطه ی خود بر منطقه با دست مقامات 
جمهوری اسالمی می باشد. اگر روزی بتوان تصور دوستی شیطان بامومنین را به صورت 
حقیقی داشت، و اگر روزی بتوان تصور جمع شدن و سازش حق و باطل را داشت ، می توان 
تصور عادی شدن رابطه بین ایاالت متحده با مشخصات کنونی و جمهوری اسالمی به عنوان 

مظهر انقالب اسالمی با آن آرمان های اسالمی و الهی اش را داشت.
آنچه امروز باید نگران آن باشیم، خطای محاسباتی برخی از گروهای سیاسی و مسئوالن در 

کشور است که، تصور می کنند می توان دشمنی آمریکا را ، به دوستی تبدیل کرد
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  اهداف راهبردی آمریکا در رویکرد تعامل با ایران
هدف اصلی و راهبردی آمریکا در رویکرد تعاملی با ایران، نزدیک تر شدن به جامعه ایران 
برای پیشبرد راهبرد نفوذ و استحاله برای هدف نهایی یعنی براندازی است. هدف نزدیک 
شدن به مردم ایران برای تأثیر گذاری بر روی آنان است. آمریکایی ها متوجه شده اند که با 
قطع رابطه و فشــار از بیرون، نمی توانند ایران را از درون دچار تغییرات اساسی و بنیادین 
نمایند. آمریکایی ها برجام و توافق هسته ای را، هم نشانه ای از این تغییر، و هم نقطه شروع 
برای نفوذ و شــتاب بخشــدین به فرایند تغییر در ایران ارزیابی می کنند. ذیل این هدف 

راهبردی، می توان اهداف نفوذ را به شرح زیر برشمرد:
1( تقویت جریان غرب گرا و مخالف شــعار ،،مرگ بر آمریکا،،در ایران و بستر سازی برای 

استمرار حضور این جریان در قدرت حداقل در طول سال های اجرای برجام.
2( زمین گر و منفعل ساختن نیروهای انقالبی در کشور با باال بردن مطالبات مردم با شعار 

رفاه، توسعه و تعامل با غرب و آمریکا
3( شناسایی ظرفیت های داخلی در حوزه های گوناگون که آمادگی برای مشارکت در پروژه 

تغییر را دارند 
4( تهی کردن نظام جمهوری اسالمی از ماهیت حقیقی خود و تخلیه ایران از روحیه انقالبی 

5( تضعیف جبهه مقاومت از طریق ایجاد جابه جایی در الویت های جمهوری اسالمی 
6( پایان بخشی به نقش الهام بخشی جمهوری اسالمی برای سایر ملت ها 

7( ایجاد یأس و نا امیدی در جریان بیداری اســالمی با تبدیل ایران از یک بازیگر فعال در 
مقابل آمریکا و در کنار ملت ها در منطقه، به یک بازیگر فعال منفعل و همراه با آمریکا برای 

دست یابی به منافع مشترک و دفع تهدیدات مشترک.
8( القای تنها بودن رهبری انقالب در موضوع مبارزه با آمریکا و همراهی یک اقلیت با ایشان 

در این موضوع مانند سپاه وبسیج 
آمریکایی ها با این مجموعه اهداف، نفوذ را در سه محور نفوذ فکری و فرهنگی، نفوذ جریانی و 
نفوذ انسانی به لحاظ افراد دنبال خواهند کرد. حوزه فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعی،  عرصه های نفــوذ مورد نظر آمریکایی ها با الویت عرصه فرهنگی و سیاســی 
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می باشد. بر همین اساس رهبر حکیم وفرزانه انقالب اسالمی در دیدار با فرماندهان سپاه 
در تاریخ25 شهریور سال جاری با اشاره به موضوع و خطر نفوذ به عنوان بزرگ ترین تهدید 
برای جمهوری اسالمی می فرمایند: نفوذ اقتصادی و امنیتی مقابل نفوذفکری، فرهنگی و 
سیاسی اهمیت کمتری دارد، معظم له هدف دشمن در نفوذ فکری وفرهنگی را، اینگونه بیان 
می دارند » دشمن در نفوذ فرهنگی سعی می کند باورهایی را که جامعه را سر پا نگه داشته 
دگرگون، مخدوش ودر آن ها رخنه کنده، ایشان هدف دشمن در نفوذ سیاسی را، نفوذ در 

مراکز تصمیم گیری و اگر نشد در مراکز تصمیم سازی می دانند.
آمریکایی ها بر این تصور هســتند که در یک هم افزایی با متحدین خود در اروپا از طریق 
تعامل و ارتباط با ایران ، می توانند به سرعت افراد ایرانی عالقمند به غرب را شناسایی و به 
طرق مختلف آن ها را تقویت کرده و در جامعه ایرانی به لحاظ قدرت مالی و اقتصادی، قدرت 
و نفوذ اجتماعی برتری ببخشند آمریکایی ها با توجه به تجربه اروپا در گذشته و خصوصا 
نفوذ و استحاله ای که نتیجه اش فتنه 88 شده اطمینان دارند راهبرد جدیدشان در قبال 

ایران نتیجه بخش خواهد بود.
دالیل آمریکا برای نتیجه بخش بودن راهبرد نفوذ از طریق عادی سازی رابطه با ایران:

آمریکایی ها بسیار امیدوار هستند که در مقطع کنونی از طریق تعامل و عادی سازی رابطه 
با ایران خواهند توانست در مسیر حرکت رو به جلوی انقالب اسالمی انحراف ایجاد کرده 

و با مهار جمهوری اسالمی به حل چالش های خود در جهان و خوصا غرب آسیا بپردازند. 

دالیل و پایش راه ها برای نتیجه بخش بودن نفوذ و استحاله را دشمن در موارد 
زیر میبینید:

1( جهت گیری بخشی از افکار عمومی ایرانی ها به این سمت که از طریق مذاکره و رابطه با 
غرب و آمریکا می توان مشکالت را حل کرد و به رفاه آسایش و امنیت دست یافت.

2( نســل جوان ایرانی که جامعه پذیری و فرهنگ پذیری آن آسیب دیده و آمادگی برای 
تغییر بر اساس ارزش های غربی را دارند 

3( وجود یک جریان غرب گرا در ایران که اکنون بخشی از آن وارد ساختار قدرت شدند  و 
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امکان توسعه قدرت او با توجه به انتخابات های پایان سال جاری شمسی در ایران وجود دارد.
4( وجود این باور در برخی از شخصیت های برجســته و مسئول ایرانی که از طریق عادی 

سازی رابطه با آمریکا می توان مشکالت کشور را حل کرد و موقعیت ایران را ارتقا بخشید.
5( باال بودن سن رهبری انقالب اسالمی که با توجه به شرایط جسمی، احتمال به قدرت 

رسیدن یک رهبر اصالح طلب در آینده تقویت میکند.
6( کهولت ســن اســتوانه های انقالب که یکی پس از دیگری از دنیا می روند و جایگزین 

نخواهند داشت.
7( وجود زمینه های همکاری مشترک با ایران در منطقه مانند مبارزه با داعش.

8( وجود یک شبکه قوی رسانه ای در ایران که رهبری و برتری غرب و آمریکا را پذیرفته و 
هیچ عالقه ای به انقالب اسالمی ندارد.

بدیهی است که راه اصلی مقابله با راهبرد جدید دشمن اصلی یعنی آمریکا، بستن راهای 
نفوذ و مسدود کردن تمامی راه های عادی ســازی رابطه و انجام همکاری بین جمهوری 

اسالمی و ایالت متحده است.
مبتنی بر یک فهم و درک عمیق و صحیح از چنین خطری برای انقالب اســالمی و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی در این مقطع است که موجب شــده رهبر حکیم و دوراندیش 
انقالب اسالمی در چندین ماه گذشته، برروی نقشه دشمن برای پسا توافق تمرکز و بربستن 
راههای نفوذ تأکید نمایند، براساس این نقشه شیطانی دشمنان است که مقام معظم رهبری 
با صراحت می فرمایند:»ما این راگفته ایم و اعالم کرده ایم که در هیج مسئله ای بجز مسئله 
هسته ای با آمریکایی ها طرف صحبت نمی شــویم؛هم به مسئولین سیاست خارجی مان 
گفتیم ، هم به بقیه مسئولین گفته ایم که داخل نمی شویم علت هم همین است که جهت 

گیری آنها درست نقطه مقابل جهت گیری ما است 180 درجه ما باهم تفاوت داریم«
بسیار روشن است که تمامی کسانی به استقالل ، عزت ملی ، انقالب اسالمی و نظام دینی 
عالقه مند و معتقد می باشند، باید در مقطع کنونی؛با بصیرت افزایی در جامعه، از فریب افکار 

عمومی با تحلیل های غلط و خطاهای محاسباتی جلو گیری به عمل آورند.
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محمدرضا فرهادی

به چـــالش 
افتادن قدرت 
آمریـــکا در 
منطــــقه؛

با تاکید بر بحران های 
عراق، ســوریه و یمن
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   مقدمه
بعد از جنگ جهانی دوم که کشورهای اروپایی دچار خسارت های فراوان شده  بودند، 
آمریکا به دلیل تحمل خسارات کمتر به قدرت برتر در سطح جهان تبدیل گردید. آمریکا 
به دنبال تحوالت دوره جنگ سرد)جنگ ویتنام،وقوع انقالب اسالمی ایران،فروپاشی 
جهان دوقطبی)شوروی(،افول وحضورهژمونیک درآسیا وخاورمیانه(تالش داشت در 
فضای جدید یک هژمونی تک قطبی در اذهان و رفتارجهانیان حاکم کند. در این میان 
منطقه خاورمیانه به دلیل اهمیت های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در مرکز توجهات 
سیاســت خارجی آمریکا قرار گرفت. لذا تحوالت فوق و ضرورت حفظ حضور و تسلط 
براین منطقه مهم، آمریکا را برآن داشــت که راهبردهای جدیــدی را به اجرا درآورد. 
از مهم ترین راهبردهای آمریکا می توان به بســط قدرت نفوذ خود و تقســیم بندی 
کشورهای منطقه به دو طیف جبهه مقاومت ) به رهبری ایران( و جبهه محافظه کار یا 
سازش طلب اشاره کرد تا از این طریق از یک سو ریخت شناسی جدیدی در منطقه به 
وجود آید و از سوی دیگر سیاست هایش را از طریق کشورهای نایب خود دنبال کرده 
تا ضمن به حداقل رســاندن هزینه های خود بتواند حکومت های مخالف خود را نیز 
در منطقه ساقط نماید.  از آنجایی که آمریکا در تبیین سیاست های خود و همچنین 
رسیدن به اهدافش دچار مشکل شد، می توان ادعا نمود که هژمون واشنگتن در منطقه 
نیز تضعیف شده و امروزه برخالف دوران بعد جنگ سرد دیگر آمریکا نمی تواند حرف 
اول را در منطقه بزند. شاهد مثال این امر نیز در بحران های عراق،سوریه و یمن می توان 
مشاهده نمود که به اذعان مقامات و تحلیل گران آمریکایی قرار بود نظام سوریه ظرف 
یک ماه، یمن ظرف ده روز ساقط شود که علناً نه نظام سوریه ساقط و نه حکومت مطلوب 

عربستان در یمن شکل گرفته است. 

   راهبردهای آمریکا در منطقه
راهبرد آمریکا تا اوایل سال 2003 میالدی حضور مستقیم در منطقه بود اما با توجه به 
هزینه های سنگین انسانی، اقتصادی و... این رویکرد به حضور غیر مستقیم و استفاده 
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از ائتالف ها تغییر رویکرد داده اســت. با توجه به مجموعه شــرایط بر شمرده، تغییر 
در رویکرد مذکور باید به نحوی باشــد که ضمن حفظ ادامه روند تأمین منافع برای 
ایاالت متحده در بردارنده هزینه های کمتری )حداقل در چند مؤلفه اصلی( برای این 
کشور باشد. در همین رابطه، آقای فریدمن رئیس استراتفورد )یکی از مراکز مطالعاتی 
موجود در ایاالت متحده( رویکرد جدید ایاالت متحده را در منطقه چنین برمی شمارد: 
»حضور غیر مســتقیم و موازنه قدرت«. این دو عنصر اصلی، نقشه و استراتژی جدید 
ایاالت متحده در منطقه خواهد بود که ضمن مخفی نگه داشتن حضور واقعی آمریکا 
در پشت صحنه اتفاقات منطقه، باعث می شود هزینه های استراتژی قبلی بر این کشور 
تحمیل نشود.  فریدمن در مقاله »بلوغ موزانه قدرت در خاورمیانه« به این نکته اشاره 
می کند که استراتژی جدید از استراتژی جنگ سرد بسیار پیچیده تر است، زیرا آمریکا 
در منطقه همزمان مجبور است در یک نقطه هم به فکر توازن قدرت و هم  تأمین منافع 
بدون حضور مستقیم باشد؛  بنابر این، شرایطی حاصل می شود که این کشور در زمان 
واحد در یک نقطه مثاًل یمن به نفع عربســتان به کمک اطالعاتی و احتماالً مشاوره 
نظامی دست زند و در   همان زمان در عراق  ضد داعش )نیروی دست نشانده عربستان( 
و به نفع دولت شــیعه عراق )متمایل به ایران( اقدام نماید؛ البته بدون حضور نیروی 

زمینی. 
 این اســتراتژی جدید از طرفی به دنبال تقویت نیرو ها و کشورهای طرفدار آمریکا در 
منطقه اســت، به صورتی که آن ها توان اقدام نظامی به صورت خودکار به نفع منافع 
ایاالت متحده را داشته باشند، مثل اسرائیل و عربستان. البته این تقویت مطلقا دلیل 
عدم حضور نخواهد بود، بلکه در شرایط به شدت بحران یعنی شرایطی که این کشور ها 
به هیچ عنوان قادر به دستیابی به اهداف تعیین شده توسط خود نباشند مجدداً ایاالت 
متحده به راهبرد قبلی برگشته و  مســتقیم وارد عمل خواهد شد، ولی تا آن زمان این 
کشور ها موظفند برای اهداف تعیین شده   نهایت تالش خود را با توجه به پشتیبانی های 
آمریکا انجام دهند و از طرف دیگر، باید موازنه قــدرت در منطقه را به طریقی که نظم 
فعلی منطقه )شــرایطی که بیشــترین ظرفیت را برای تأمین حداکثری منافع ایالت 
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متحده آمریکا داشته باشد( حفظ کرد. بدین مفهوم که همزمان کشورهای منطقه )به 
جز اســرائیل( با درگیری های داخلی، ایدئولوژیک، سیاسی و...  باعث اضمحالل توان 
ملی همدیگر شــده و همین طور تبدیل  آن ها در آینده به عنوان یک قدرت منطقه ای 
جلوگیری شود و همیشه به عنوان یک کشور وابسته و محتاج به وجود ایاالت متحده 
برای تأمین امنیت خــود بمانند  و البته در صورت امکان، ایدئولوژی شــیعه به عنوان 
ایدئولوژی  که توانست تشــکیل حکومت دمکراتیک و پیشرو در منطقه را ایجاد کند، 

تحت الشعاع قرار گرفته و نابود شود.
بنابراین می توان نتیجه گرفت آمریکا درصدد منتقل نمودن معرکه به سرزمین های 
اسالمی در پس منازعات داخلی است به طوری که از جان و مال مسلمانان هزینه کرده 

باشد تا هزینه برای خود آمریکا.
در اثر این تغییر رویکرد امروزه شاهد افول قدرت آمریکا و همچنین شکست در پیشبرد 

طرح هایش هستیم که شاید خود واشنگتن نیز چنین روزی را متصور نبود. 

   بحران های منطقه ای و افول قدرت آمریکا
از سال 2005 میالدی که آمریکا در صدد  پیاده کردن طرح خاورمیانه جدید در منطقه 
بوده، بسیاری از کشورهای منطقه با چنین طرحی مخالفت کردند و عماًل آمریکا که در 
پی ایجاد  نظم نوینی بر پایه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و تجزیه کشورهای 
اسالمی بود با شکست مواجه شد و  واشنگتن در سال 2011 میالدی و همزمان با  شروع 
بیداری اسالمی در منطقه و درگیرکردن بعضی از کشورهای اسالمی به جنگ درونی و 
نیابتی، آمریکا نیز علناً دچار افول در سطح منطقه ای گردید که علت این افول قدرت را 

می توان در موارد زیر بیان نمود:
1. در بحث بحران سوریه و همچنین بحران یمن، عربستان و دیگر کشورهای ائتالف 
این اطمینان را به آمریکا دادند که بحران به وجود آمده در این کشورها در عرض چند 
ماه به پایان می رسد.) اعتماد بیش از اندازه آمریکا به هم پیمانان منطقه ای خود( شاهد 
مثال نیز سخنان کالین پاول، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا  است که بعد از 41 روز از 
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حمله عربستان به یمن گفت: »ما اشتباه کردیم عربستان را به حال خودش رها کردیم 
تا به یمن حمله کند. ما نباید وعده های عربســتانی ها را باور می کردیم. وی در ادامه 
تاکید می کند، ملک سلمان و پسرش به ما گفتند که جنگ در یمن 10 روز بیشتر طول 
نخواهد کشید و ارتش عربستان قادر است بعد از روز هفتم وارد صنعا شود. حمله انجام 
شد و نتیجه آن فعاًل فاجعه آمیز بوده است. پاول سپس می گوید: »ما حمایت نظامی 
و لوجســتیکی بزرگی از عربستانی ها کردیم اما اشــتباه کردیم روی ارتش عربستان 
حساب کردیم برای این که این ارتش ضعیف اســت و وزیر دفاعش هیچ فکری درباره 

واژه جنگ ندارد.
2.  آمریکا نشان داده مهم ترین موضوع برای این کشور منافع آن است و هیچ تمایلی 
برای به خطر افتادن ایــن منافع ندارد. مثال بارز این امر را مــی توان در حمایت های 
مستقیم آمریکا از صدام در جنگ هشت ســاله علیه نظام جمهوری اسالمی مشاهده 
نمود که 23 سال بعد آمریکا به عراق حمله کرد و صدام معدوم را ساقط نمود. بنابراین 
آنچه برای واشنگتن اهمیت دارد سود و زیان موضوع است و افراد بیشتر ابزاری هستند 

برای رسیدن به حداکثر سود مورد استفاده آمریکا.
3. تا قبل از بحران های عراق، سوریه و یمن آمریکا در هر کشوری که مخالف سیاست 
های واشنگتن بود، تغییر و تحول انجام می داد و به راحتی با حمله نظامی یا کودتا نظام 
مورد نظر را تغییر می داد، اما با شروع بحران های موجود و عدم موفقیت آمریکا در آنها، 
یک نوع عدم اعتمادی در بین کشورهای هم پیمان منطقه ای واشنگتن به وجود آمد 

که آمریکا دیگر نمی تواند هژمون اصلی در سطح منطقه ای باشد.

   نتیجه
1- راهبردها و سیاســت های آمریکا در مقاطع زمانی مختلف، متفاوت بوده اســت 
به طوری که در قرن نوزدهم اســتراتژی انزواطلبی و در دوران جنگ ســرد مبارزه با 
شوروی)سدنفوذ( و در دوران بعد جنگ سرد مبارزه با تروریسم به هدف اصلی واشنگتن 

تبدیل شده است.
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2- آمریکا در خاورمیانه به دنبال اهداف متعددی اســت کــه مهمترین هدف آن نیز 
تشکیل ائتالفی از درون خود منطقه برای مبارزه و رویارویی با محور مقاومت به رهبری 

ایران است.
3- آمریکا در تالش اســت تا به نوعی با تشــکیل چنین ائتالف هایی نقش خود را در 
منطقه پررنگ جلوه داده و از سوی دیگر از نقش سایر رقبای خود همچون اتحادیه اروپا 

و روسیه بکاهد.
4- در پی ناکامی آمریکا و متحدان منطقه ای اش در ساقط نمودن نظام های معاند خود، 
می توان اذعان نمود قدرت آمریکا  و حتی برتر بودن در سطح منطقه از بین رفته است.

5- آمریکا برای رسیدن به اهدافش و همچنین خارج نمودن رقبای خود از سطح منطقه 
دست به تشکیل ائتالف های منطقه ای زده که عماًل با ناکامی در رسیدن به مقاصد خود 

مواجه شده است.
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بازخــــوانی 
پــرونده نفوذ 
در شبـــــکه 
تصمیم سازی و 
تصمیم گیـری 
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با پیروزي انقالب شکوهمند اسالمي و خارج شدن ایران به عنوان کشوری پهناور و راهبردي از 
حوزه قدرت آمریکا، نه تنها آمریکا، بلکه تمامي قدرت هاي استکباري و شیطاني با توجه به آرمان 
هاي الهي این انقالب، به وحشت افتاده و احساس نگراني کردند. آنان به خوبي مي دانستند تأثیر 
انقالب اسالمي بر ملل مسلمان و مستضعف سبب حرکت ملت هاي در بند استبداد و استعمار 

شده و تمامي منافع نامشروع آنها در سرزمین هاي تحت سلطه از دست خواهد رفت. 
بر اساس همین برآورد راهبردي، قدرت هاي ســلطه گر در جهان، سیاست مقابله با انقالب 
اسالمي و براندازي جمهوري اسالمي را در پیش گرفتند. در کنار طراحي و اجراي توطئه هاي 
متعدد امنیتي و نظامي و ... اســتفاده از جریان نفوذ با هدف استحاله نظام اسالمي و منحرف 
ساختن انقالب از مســیر اصلي، یکي از راهبردهاي عمده دشمنان طي 36 سال گذشته بوده 
است. انقالب اسالمي، همانطور که در برابر توطئه هاي متکي بر قدرت نظامي، دست به مقاومت 
و مقابله زد، در برابر جریان نفوذ نیز طي 36 سال گذشته مقاومت و مقابله کرده و این رویارویي 
با جریان نفوذ و استحاله گر همچنان ادامه دارد. در این نوشتار، به اختصار این موضوع بررسي 

مي شود.
 پرونده چهار دهه گذشته انقالب اسالمی نشان می دهد که پروژه دشمن برای نفوذ در مراکز 
تصمیم گیری و تصمیم سازی حتی برای یک روز هم متوقف نشده است چرا که از این رهگذر 

هزینه های سنگینی را بر نظام اسالمی تحمیل کرده اند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار اخیر فرماندهان ســپاه با اشاره به سرمایه گذاری سنگین 
دشمنان برای نفوذ در ارکان نظام اسالمی یادآور شدند: »در زمینه سیاسی نیز بیگانگان بدنبال 
نفوذ در مراکز تصمیم گیری و اگر نشــد، نفوذ در مراکز تصمیم ســازی هستند که در صورت 
تحقق این توطئه، جهت گیری ها، تصمیمات و حرکت عمومی کشور، بر اساس خواست و اراده 

بیگانگان، تنظیم و اجرایی خواهد شد.«

  نفوذ نفوذی ها در مراکز و نهادهای حساس نظام
نفوذ نفوذی ها در مراکز و نهادهای حساس نظام از همان روزهای نخست پیروزی انقالب به اجرا 
در آمد و هر چه انقالب به پیش رفت ابعاد و تنوع این نفوذها گسترده تر شد که به بخش هایی از 
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این پروژه راهبردی دشمن در ابعاد مختلف اشاراتی خواهیم داشت:
1.پروژه نفوذ منافقین در مراکز حساس؛ منافقین و گروهک های محارب در همان روزهای 
نخست پیروزی انقالب طرح »نفوذ« در دستگاه های دولتی و دیگر نهادها و اماکن را در دستور 

کار خود قرار دادند تا در فرصت مقتضی ضربات کاری و حتی نهایی را وارد نمایند. 
منافقین در بســیاری از مراکز حســاس افــراد خود را تحت پوشــش های مختلــف، مانند 
نخست وزیری، دادستانی، وزارت خارجه و اقتصاد و دارایی چیده بودند که برخی از آنها افشا و 
دستگیر و برخی هم پنهان باقی ماندند. برای نمونه یکی از اقدامات نفوذی ها سرقت اسناد از 
وزارتخانه ها بود. کتاب غائله 14 اسفند با درج گزارش هایی از نفوذ گروهک ها در وزارت خارجه، 
به ویژه در دوره بنی صدر و قطب زاده برخی از اسناد سرقت شده را گزارش کرده و چنین آورده 
است: »صبح روز یک شنبه 7 اردیبهشــت ماه جاری فردی به نام مرتضی فضلی نژاد به اتفاق 
شخص دیگری به  عنوان مأمور رسیدگی به پرونده های افراد پاک سازی شده فتوکپی تعدادی از 
اسناد طبقه بندی شده و سّری را با تبانی یکی از کارمندان از قسمت کنسولی وزارت امور خارجه 
برداشته و به خارج از وزارتخانه حمل می کرد. جریان بالفاصله به اطالع مقامات انتظامی رسید و 
به دستگیری نامبرده منجر شد. فرد سارق دستگیر می  گردد و جواد منصوری، معاون فرهنگی 
وزارت خارجه طی مصاحبه ای که در تاریخ )60/2/30( در کیهان درج شــده آورد: اسماعیل 
ناطقی، مدیر کل کنسولی ســابق وزارت خارجه در زمان تصدی قطب زاده در رادیو تلویزیون 
در آنجا بود و همراه با قطب زاده در وزارت خارجه مشــغول می شــود. آخرین بار نامبرده 275 
فقره اسناد اصل و رونوشت را با همکاری فضلی نژاد از وزارت خارجه خارج می سازد...« در این 
بین یکی از اسناد سرقت شده مربوط به کاظم رجوی بوده که با ساواک همکاری داشته است. 
به طور کلی، گروهک ها با طرح های تهیه شده از پیش با به کارگیری نفوذی ها و اقدام به سرقت 
اسناد، خانه های  تیمی شان را آماده می کنند و سپس وارد مرحله نظامی می شوند و فاجعه هایی 

را به وجود می آورند.
 2. فاجعه  ششــم تیرماه 60 ضربه ای دیگر از عملیات نفوذ؛ بررسی طرح عدم کفایت 
سیاسی بنی صدر در مجلس و بحث گفت وگوی سخنرانان موافق و مخالف مدتی طوالنی را به 
خود اختصاص داد. در بین چهره های موافقان، امام خامنه ای و آیت اهلل امامی کاشانی و دکتر 
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علی اکبر والیتی، شهید دیالمه و... بودند که کامل ترین و جامع ترین سخنان در میان موافقان 
طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر مربوط به امام خامنه ای نماینده مردم تهران وقت در مجلس 
بود. ایشان با برشماری پانزده محور، عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بنی صدر را استدالل 
کردند و در محور هفتم اشاره کردند: »در طول 9 ماه گذشته، یعنی از اوایل تشکیل دولت جدید 
و حتماً بیش از آن بزرگ ترین بلندگوی تبلیغاتی علیه رژیم جمهوری اسالمی )آقای بنی صدر( 

بود و شگفتا که با اصرار در مطبوعات خارج نیز درج و منتشر می گردید...«
پس از بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، سرانجام مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی مورخ )1360/3/31( با 177 رأی موافق، یک رأی مخالف و 12 رأي ممتنع عدم کفایت 
سیاسی او را به تصویب رســاند. پس از این رأی، گروهک ها وارد عمل تروریستی و انفجارات 
شدند و از عناصر نفوذی سازماندهی شده از پیش استفاده کردند. هنگامی که در ششم تیرماه 
امام خامنه ای در مسجد ابوذر در سمت سخنران و پاسخگو به پرسش های سیاسی روز در پشت 
تریبون قرار داشت، بمب جاسازی شده در یک ضبط صوت را سمت چپ و در مقابل قلب او قرار 
دادند و ناگهان صدای مهیب انفجار در مســجد، مردم در حال انتظار را وحشت زده کرد و امام 

خامنه ای خیلی سخت مجروح شدند که مدت ها در بیمارستان بستری بودند.
 3. فاجعه هفتم  تیرماه 60؛ روز پس از انفجار در مسجد ابوذر و مجروح شدن امام خامنه ای، 
یکی از عوامل نفوذی در حزب جمهوری وارد عمل شده و موفق می شود با انتقال مواد منفجره و 
قراردادن آنها در زیر ساختمان سالن جلسات حزب جمهوری اسالمی، با پیگیری و با استفاده از 
فضای حساس آن روز، عده ای از نمایندگان مجلس شورا، تعدادی از شخصیت های مؤثر و رده 
باالی دولت و جمعی از عناصر قوه قضائیه و تعدادی از اعضای حزب جمهوری اسالمی را به سالن 

جلسات سرچشمه تهران دعوت می کند. 
البته، طبق معمول این جلسات روزهای یک شنبه و پس از نماز مغرب و عشا برگزار می شدند، 
اما در آن روز عده ای با اصرار آورده شده بودند. همین که شهید بهشتی شروع به سخنرانی کرد 
و در آخرین کالم خود گفت: »رئیس جمهور آینده نباید از عوامل آمریکا باشد«، ناگهان صدای 
انفجار مهیبی تهران را به لرزه درآورد و ســالن جلسات حزب جمهوری در عرض چند ثانیه به 
تلی از خاک تبدیل شد و بیش از هفتاد تن از شخصیت های رده باالی نظام زیر آوار تخریب شده 
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ساختمان به شهادت رسیدند و در رأس آنها شهید آیت اهلل دکتر بهشتی از چهره های شاخص 
نظام و رئیس دیوان عالی کشور و شخصیت محوری طرفدار امام و 27 نماینده مجلس و پنج وزیر 
و تعدادی معاون وزیر شهید شدند. عامل بمب گذاری عنصر نفوذی منافقین به نام محمدرضا 
کالهی بود که مدت ها در حزب جمهوری سرچشمه در قالب نیروهای خدماتی حزب مشغول 

کار شده بود که پس از انفجار و ایجاد این فاجعه موفق به فرار می شود.
 4. فاجعه هشتم شهریور ماه 60؛ پس از انفجار حزب جمهوری، گروهک های تروریستی 
شخصیت های متعددی را ترور می کنند و برخی از نمایندگان مجلس را مورد هدف گلوله قرار 
می د هند، مانند شهید سیدحسن آیت، نماینده مردم تهران در مجلس شورا را که در یک متری 
نارمک در ساعت شش صبح با شصت گلوله به شهادت می رسانند و بسیاری از پاسداران و کاسبان 
محل و هواداران نظام جمهوری اسالمی را هدف می گیرند. یکی از طرح ها و برنامه های انفجارات 
فاجعه  آمیزی که در دست اقدام داشتند، استفاده از عنصری نفوذی به نام کشمیری بود که به 
همراه نخست وزیر و رئیس جمهور قصد داشت در محل سکونت امام در جلسه ای دست به انفجار 
بزند که با هوشیاری پاسداران بیت امام خنثی می شود و آن تصمیم در جلسه شورای امنیت 
در نخست وزیری عملیاتی می شود و فاجعه هشتم شــهریور به وقوع می پیوندد. با انفجار این 
بمب، ساختمان در آتش می سوزد و تعدادی از افراد، از جمله شهید محمدعلی رجایی و شهید 
محمدجواد باهنر در آتش می سوزند و به خاکستر تبدیل می شوند. این حادثه بسیار غم انگیز و 
یک فاجعه تاریخی بود که در نظام جمهوری اسالمی رخ داد، اما نظام جمهوری اسالمی با حضور 

امام و مردم انقالبی همچنان محکم به راه خود ادامه داد.
 5. فاجعه دادستانی؛ روز 14 شهریور سال 1360 فاجعه دیگری از طریق نفوذی ها رخ دهد که 
با فاجعه  های هفتم تیر و هشتم شهریور شباهت داشت. یکی از عناصر نفوذی به نام »فخرایی« 
خود را از محافظان شهید قدوسی، رئیس  وقت دادستان انقالب قرار داده بود، او موفق شده بود 
مواد منفجره را در زیر ساختمان محل کار شهید قدوسی قرار دهد، شدت انفجار به قدری بوده 
که شهید قدوسی را از پشت میز محل کارش از طبقه دوم ساختمانی به محوطه پرتاب می کند 

و وی به شهادت می رسد.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت گروهک ها با استفاده از نفوذی ها فاجعه های خونینی به  بار 
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آوردند و هیچ راه موفقی هم کسب نکردند. پس از رخ دادن این حوادث خونین، پاسداران انقالب 
اسالمی به سرعت برنامه ریزی کردند و با شناسایی خانه های تیمی گروهک ها، اعضای آنها را 
دستگیر و بسیاری از بمب  ها خنثی کرد. البته، تابســتان سال 1360 نظام جمهوری اسالمی 
ضربات سنگینی را متحمل شد. گرچه در پاییز سال 1360 طرح توطئه دیگری را در دستور کار 
خودشان قرار دادند که در عمل ناکام شدند و در نیمه دوم سال 1360 در مسیر سقوط و نابودی 

قرار گرفتند که در مباحث بعدی درباره آن بحث خواهد شد. 
6. ادامه ترور شخصیت ها و شهدای محراب؛ منافقین در راستای ادامه ترور شخصیت های 
انقالبی و یاران امام، اقدام به ترورهای انتحاری می کنند که اولین نمونه آن در بیستم شهریور 
رخ می دهد و آن به شهادت رساندن آیت اهلل شــهید مدنی، امام جمعه تبریز است که پس از 
اقامه نماز در محراب نماز جمعه به دست یکی از شقی ترین منافقین روزگار با انفجار نارنجک به 
شهادت می رسد و در ادامه همین مشی تروریستی و با استفاده از عوامل نفوذی، سیدعبدالکریم 
هاشمی یکی از یاران انقالبی امام در مشهد را مورد هدف قرار می دهند و روز هفتم مهرماه پس 
از پیروزهایی که نصیب ملت ایران شده بود، این جنایت را مرتکب می شوند و نقشه ترور او را در 
هفتم مهر ماه 1360 در پایان کالس درس به اجرا می گذارند. منافقی که پیشتر به دلیل داشتن 
موارد انحرافی از حزب جمهوری اسالمی مشهد اخراج شده بود با نارنجک به این عالم مجاهد 
فی سبیل اهلل حمله ور شــده و به صورت انتحاری او را به شهادت می رساند. جنازه تکه تکه شده 
این شــهید عالی مقام در فردای آن روز بر فراز دست های مردم عزادار مشهد تشییع و در حرم 
مطهر علی بن موسی الرضا)ع( به خاک سپرده می شود. آن روز مصادف با شهادت حضرت امام 
جواداالئمه)ع( بود. مشابه همین حرکت تروریستی در روز بیستم آذرماه 1360 رخ می دهد و آن 
به شهادت رساندن عالم ربانی، استاد اخالق شهید آیت اهلل سیدعبدالحسین دستغیب، امام جمعه 
شیراز بود. او که عمری را در محراب و عبادت خدمت کرده بود، در حالی که عازم نماز جمعه بود، 
در یکی از کوچه ها با انفجار بمبی از سوی منافقین به شهادت می رسد و تعدادی از همراهان او 
هم شهید و مجروح می شوند. در این ایام ترور شخصیت های انقالبی از طریق نفوذی ها به شیوه 

ترورهای انفجاری ادامه داشت.
7.طرح اختالف بین سران نظام؛ دشمن در سال های نخست پیروزی انقالب برای پوشش 
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گذاشتن برجنایت ها و پنهان  کردن سرنخ نفوذی ها، به طرح اختالف بین مسئوالن باالی نظام 
دامن زده می زد. شروع به کار ریاست جمهوری امام خامنه ای در آبان ماه سال 1360، با مطرح 
کردن نخست وزیری میرحسین موسوی جریان اختالف موسوم به چپ و راست در دولت شکل 

گرفت،
 عده ای از وزرا به حمایت از خط  مشــی دولتی شدن شرکت ها و بخش های صنعتی و تولیدی 
با محوریت افرادی که در سازمان مجاهدین انقالب اسالمی را عضو بودند، بهزاد نبوی، یکی از 
متهمان پرونده انفجار نخست وزیری و همراه شدن تعدادی از وزرا با نظرات او و با مواضع حمایتی 
نخست وزیر هم صدایی می  کردند و این جمع به جناح چپ مشهور شدند و در مقابل تعدادی از 
وزرا که بر اسالمی شدن حکومت و مقررات تأکید می کردند به جناح راست و بازار موسوم شدند 
، این جناح بندی ساختگی به همه اقشار جامعه و مراکز سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، 
قضایی و نظامی کشور سرایت داده می شد و به عبارتی جامعه را به دوقطبی شدن سوق می دادند 
و مدت ها بر سر این موضوع کشمکش  بود، حتی مسئوالن و رؤسای دستگاه قضایی در سمت 
جناح چپ قرار داده می شدند که به نوعی پرونده انفجارات مختومه شد و این اختالف آسیب های 
زیادی به نظام وارد کرد و بسیاری را در غفلت نگه داشت و دشمنان از آن سود بردند و بسیاری از 

منافقین و نفوذی ها از فرصت استفاده کردند و گریختند.
8.کشف طرح کودتا و ترور امام با محوریت قطب زاده؛ در فروردین سال 1361 دادگاه 
انقالب اسالمی ارتش از کشف یک توطئه پرده برداشت که کارگردان و محوریت اصلی انجام آن 

صادق قطب زاده بود که به منظور براندازی نظام جمهوری اسالمی تربیت یافته بود. 
صادق قطب زاده که در گذشته عضو نهضت آزادی و جبهه ملی بود و در سمت مبارز خارج از 
کشور مشهور بود و در ســال های 57 و 60 در نظام جمهوری مسئولیت های متعددی داشت، 
از قبیل رئیس سازمان صداو سیما، عضو شورای انقالب، وزیر خارجه دولت موقت و... وی پس 
از دستگیری در یک مصاحبه تلویزیونی اعتراف کرد که شــبکه تروریستی او قصد ترور امام 
خمینی)ره( و اعضای شــورای عالی دفاع، از جمله: رئیس جمهور وقتـ  امام خامنه ای و رهبر 
معظم انقالب در حال حاضرـ  و رئیس مجلس شورای اسالمی وقت، هاشمی رفسنجانی را داشت 
و قرار بود این کار از طریق انفجار اقامتگاه امام و به توپ بستن جماران صورت گیرد. قطب زاده 
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اعتراف کرد که با شخصی به نام »ویل آلوین« از اعضای جامعه سوسیالیست های فرانسه مرتبط 
بوده و او سالح های مورد نیازش برای انجام توطئه براندازی را تهیه و تأمین می کند. در ضمن 

»ویل آلوین« رابط شبکه قطب زاده با سازمان جاسوسی آمریکا C.I.Aبوده است.
اعترافات صادق  قطب زاده پس از دســتگیری به جرم توطئه  براندازی جمهوری اســالمی از 
تلویزیون پخش شد. وی گفت: »حدود سه ماه قبل یک سازمان افسری با من تماس گرفتند 
و بحث و گفت وگویی پیرامون تحلیل ها از مســائلی که فعاًل در کشور ما می گذرد، شد. در این 
تحلیل من یک مقدار نقطه نظرهایی داشتم و بعد از قبول نقطه نظرهای من و چارچوبی که باید 
در آن باشیم، بحث و گفت وگو راجع به قصد براندازی حکومت و نه نظام جمهوری اسالمی شد 
که در اطراف بیت امام چه می توان کرد و بر اساس این، بحث اول آنها صحبت از محاصره بود و 
آنها درباره محاصره نقشه ای می خواستند. من این نقشه را از سوی یکی از دوستان که تهیه شده 
بود به آنها دادم. یک نقشه عادی بود. آنها گفتند که این نقشه به نظر ما درست نمی آید و الزم 
است که ما از نزدیک برویم آنجا را ببینیم، آنها رفتند و من یکی از دوستانی که در آنجا منزلی 
بغل منزل امام داشت، معرفی کردم و اینها رفتند منزل را دیدند. در مراجعت وقتی نشستیم، 
صحبت کردیم، گفتند که این منزل محل بسیار مناســبی برای انفجار است...« قطب زاده در 
اعترافاتش به چگونگی انتقال مواد منفجره به منزل امام اشاره  کرد و گفت: »صحبت از این شد 
که توسط مصالح ساختمانی که به آنجا می رود. این آقایی که یکی از این افسرهاست، گفت من 
متعهد می شوم که از طریق مصالح ساختمانی مواد منفجره را به داخل منزل امام ببرم، ولی خود 
او هم پس از مدتی به این نتیجه رسیده بود که فقط راهش کوبیدن از راه دور است و از نزدیک 

امکاناتش بسیار ضعیف است.«
انجام کودتا با محوریت قطــب زاده با حمایت های خارجی همراه بود. عــالوه بر آن، در داخل 
کشور هم یک گروه پشتیبانی کننده دیده شــده بود که به گمان خودشان از نفوذ اجتماعی 
برخوردار بودند. در رأس انجام این جنایت شخصی به نام سیدکاظم شریعتمداری که از جایگاه 
مرجعیت تقلید برخوردار بود قرار داشت. او کسی بود که در روند انقالب خواستار حفظ ساختار 
نظام شاهنشــاهی بود و در جریان توطئه  گروهک خلق مسلمان هم در سمت مرجعیت آنها 
تعیین شده بود، اما در این توطئه یک جریان دیگری از قشر روحانیت واسطه شده بودند و آنها 
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عناصری بودند که در سال های پیش از انقالب به منزله شاگرد امام مطرح بودند و از سخنرانان 
و منبری های مشهور بودند و به گمان خودشان از پایگاه اجتماعی برخوردار بودند. افرادی چون 
سیدعبدالرضا حجازی، سیدمهدی مهدوی، جواد مناقبی که هریک از ویژگی های اخالقی و 
جهت سیاسی انحرافات قابل توجهی داشتند. اینها به واسطه داماد شریعتمداری به نام عباسی 
گروه پشتیبانی کننده کودتا را عهده دار شده بودند و شریعتمداری به اینها قول مساعد داده بود 
که پس از انجام کودتا آن را تأیید کند و حمایت  مالی بشود. قطب زاده در ادامه اعترافات خود 
گفت: »مهدوی در مراجعت ]از قم[ به من گفت که نظر ایشان ]شریعتمداری[ همان است و اگر 
براندازی انجام شد، ایشان تأیید خواهند کرد. البته، یکی دو روز بعدش آقای مهدوی پولی هم در 

حدود پانصد هزار تومان به من دادند و ]این[ تنها پولی بود که به من رسید.«
مهدی مهدوی از عناصر کودتــا و از مخالفان جریان انقالب در ســال های 56 و 57 و با تفکر 
انجمن حجتیه ای برخورد می کرد، پس از پیروزی انقالب اقدام به برقراری رابطه با سعودی ها 
داشته که سید کاظم شریعتمداری در سخنانش به رئیس  دادگاه انقالب و ارتش اشاره دارد و 
می گوید: »ایشان ]مهدوی[ شروع کرد به شرح جریان مسافرتش به خارج و گفت: مقصد اول 
من کشور سوریه بود و چند روزی آنجا بودم و بعد به آلمان رفتم و در آنجا با بعضی مقامات آلمانی 
مالقات کرده ام و از طــرف قطب زاده و خودم وضع خراب ایران را برای آنها تشــریح کرده ام.« 
مهدوی می گفت از آنجا به ســعودی رفته ام و در آنجا هم با مقامات سعودی مالقات کرده ام... 
سعودی ها هم شکایت مفصلی از ایران به ایشان کرده اند... شریعتمداری در ادامه سخنانش از 
این تصمیم و دخالت در این ماجرا اظهار پشیمانی می کند و می گوید: »از اینکه فکر صحیح در 
این کار نکرده ام و اینها را راه داده ام و گزارش اینها را شنیده ام و به مقامات به موقع اطالع نداده ام 
خودم را در پیشگاه خداوند مقصر می دانم و بسیار پشیمانم. اینکه به سیدمهدی مهدوی پولی 
فرستادم هر چند به عنوان قرض به ایشان داده شده است و این کار را نوعی تأیید عملی از افراد 
توطئه گر تلقی کرده، پشیمانم و استغفار می کنم... ملتزم می شوم که در آینده امثال این امور 
تکرار نشود، بلکه با شدت با این نوع افکار و اعمال مبارزه کنم و از حضرت آیت اهلل العظمی آقای 
خمینی)دامت برکاته( با مالحظه مراتب معروضه تقاضا می کنم که دستور فرمایند جلوی این 
تبلیغات رسانه های گروهی و روزنامه ها و سخنرانی ها در موضوع راجع به ما صحبت نکنند که 
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موجب ناامنی است و خطر جانی برای ما دارد.«
 

  مروری بر پرونده کشمیری از چهره های برجسته نفوذی 
ماجرای 8 شــهریور حکایت از نفوذ جریان نفاق در باالترین جایگاه های امنیتی کشور دارد، 
جریانی که توانست از نیروهای نفوذی خود در بسیاری از تصمیم سازی ها بهره گیرد و سرانجام 
با به شهادت رساندن رییس جمهور و نخست وزیر در کمتر از دو ماه از شهادت 72 تن از مسئولین 
ارشد نظام، صدمه بزرگی به کشور وارد آورد. برای بررسی چگونگی فرایند این نفوذ ابتدا الزم 

است به طور خالصه با فردی که نفوذ داده شد آشنا گردیم.
در پرونده انفجار نخست وزیری، بیش از 20 متهم وجود داشت که شناخته شده ترین آنها در 
فضای سیاسی امروز، بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی، محمدکاظم پیرو رضوی و... 
هستند. اما بمب گذار مسعود کشمیری است که از همین رو متهم ردیف اول است. فردی که با 
نفاق خود تا اصلی ترین مراکز امنیتی کشور نفوذ کرده و با روش های گوناگون خود را به شدت 

انقالبی نشان داده بود. 
مسعود کشمیری فرزند سعید با شماره شناسنامه 401، متولد 1329 از کرمانشاه، دارای مدرک 
لیسانس علوم اداری و مدیریت بازرگانی از دانشــگاه تهران بود که از تاریخ 51/5/23 تا اواخر 
سال 53 با قراردادهای 6 ماهه به عنوان کارآموز در وزارت کار و امور اجتماعی شاغل بوده است. 
وی همچنین پیش از پیروزی انقالب اسالمی، در شرکت »سایبرناتیک« و شرکت انگلیسی 
»رایدر هند« با مسئولیت فردی معروف به »مستر نیشام« شاغل بوده است. با پیروزی انقالب و 
بازگشت خارجی ها به کشورهایشان، شرکت مذکور منحل می شود و مسئول شرکت با برجای 

گذاشتن اموال خود از کشور فرار می کند.
شرکت سایبرناتیک نیز مربوط به اسماعیل داودی شمسی بوده است و معرف های کشمیری 
قدسی خرازیان و رضیه آیت اهلل زاده شیرازی از اعضای شاخص منافقین بوده اند. از دیگر معرفین 

وی علی اکبر تهرانی است که از متهمین ردیف اول در پرونده هشتم شهریور بوده است.
وی قبل از انقالب توسط پسر دایی خود، ابوالفضل دلنواز -که برادر همسرش نیز بود و در درگیری 
مسلحانه معدوم شد-، جذب سازمان مجاهدین شد. ابتدا در بحث های خانوادگی از آنها حمایت 
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می کرد، لیکن به مرور زمان چهره ای حزب اللهی و حامی جمهوری اسالمی به خود گرفت و 
کمی پیچیده تر عمل کرد.

او به همراه علی اکبر تهرانی تحت مســئولیت محمود طریق االســالم در این سازمان حضور 
داشت. وی پس از انقالب نیز همچنان عضو سازمان منافقین بوده و اسامی مستعاری همچون 
»حنیف« و »مجیب« داشته است. منزل او در مهرشهر کرج و آریاشهر از بزرگترین انبارهای 
سالح و مهمات سازمان بوده است و افراد سطح باالیی از سازمان در این منازل به تشکیل جلسه 
می پرداخته اند. همسر وی مینو دلنواز نیز از اعضای فعال منافقین بوده است و اکنون نیز به همراه 
وی متواری است. کشمیری همزمان با فعالیت گسترده در سازمان منافقین به عضویت در کمیته 

مستقر در اداره دوم ارتش تحت سرپرستی محمد کاظم پیرورضوی در می آید.
وی مدتی نیز در ضد اطالعات مرکزی نیروی هوایی و مرکز مستشــاری امریکایی ها با عنوان 
نماینده نخســت وزیر دولت موقت و زیر نظر کمیته اداره دوم ارتش مســتقر بود. وی در بدو 
تأسیس طرح و برنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز مدتی به عضویت آن در آمد. معرف وی 
عبدالمجید قبادیان معدوم از دیگر نفوذی های ارشد منافقین به سپاه آقای داود شمسی بوده 

است.
وی همچنین عضویت مؤثر در ستاد خنثی سازی کودتای نوژه به نمایندگی از کمیته اداره دوم 

ارتش داشته است . وی سپس دستور ضرورت نفوذ در نخست وزیری را دریافت می کند .

  چگونگی نفوذ
بنا بر اقاریر علی اکبر تهرانی یکی از هم پرونده ای های کشمیری گفته است، بنابر دستور صریح 
سازمان منافقین مقرر می گردد تسهیالتی فراهم گردد که مسعود کشمیری در یکی از ادارات 
تابعه نخســت وزیری نفوذ کرده و به عنوان کارمند پذیرفته شود. در این دستور سازمانی ذکر 
شده بود که مکان حضور وی مهم نیست و عناصر دیگری وی را برای رسیدن به محل نهایی برای 
ماموریتش یاری خواهند نمود. کشمیری پیش از این در کمیته اداره دوم ارتش با بسیاری از 
اعضای نخست وزیری سابقه همکاری داشته است و اصوال یکی از نکات جالب در پرونده هشتم 

شهریور این حضور منظم این تیم در کنار هم در مسئولیت های مختلف است.
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علی اکبر تهرانی یکی از این افراد است که سابقه رفاقت او با کشــمیری به پیش از انقالب بر 
می گردد و پس از انقالب نیز ادامه می یابد، به عنوان نمونه علی اکبر تهرانی به همراه مسعود 
کشمیری، جواد قدیری و تقی محمدی همزمان در بخش ضدجاسوسی اداره دوم فعالیت می 
کرده است. وی برای اجرای این عملیات در ابتدا علی اکبر تهرانی به برخی از مسئولین قسمت 
های مختلف نخست وزیری مراجعه و  در مورد خصوصیت های کشمیری سخن می گوید. وی 
پس از این رایزنی ها موفق می شود کشمیری را برای آغاز این مسیر، به عضویت دفتر نخست 
وزیری در سیســتان و بلوچستان در آورد. این دفتر زیر نظر محســن سازگارا معاون سیاسی 

اجتماعی بهزادنبوی وزیر وقت مشاور در امور اجرایی فعالیت می کرده است.
برای خروج او از مسئولیت قبلی و اشتغال در مسئولیت جدید طبیعتا باید مافوق های قبلی و 
جدید او موافقت می نموده اند. مسئولین قبلی وی محمد کاظم پیرو رضوی و خسرو تهرانی در 
کمیته اداره دوم و مقامات ما فوق جدید سیف اهلل ابراهیمی )مسئول دفتر سیستان و بلوچستان( 
و محسن سازگارا بوده اند که همگی سابقه رفاقت با وی داشته اند و با فعالیت علی اکبر تهرانی 

این امر میسر می گردد.
پس از مدت کوتاهی از فعالیت کشمیری در دفتر سیستان و بلوچستان، او به اداره باالتر یعنی 
معاون سیاسی اجتماعی وزیر مشاور در امور اجرایی منتقل می گردد. در این مدت مسئولیت 
های حساسی همچون ستاد خنثی سازی، ستاد مبارزه با فعالیت ها و شایعات گروهک های ضد 

انقالب به وی محول می گردد.
چندی نمی گذرد که وی با مشورت خسرو تهرانی و محسن سازگارا به دفتر اطالعات و نخست 
وزیری به سرپرستی خسرو تهرانی منتقل می گردد. وی از آنجا مدتی به فعالیت در دبیرخانه 
شورای امنیت پرداخت و سپس جانشین خسرو تهرانی در دبیرخانه شورای امنیت شد. اختیارات 
وی در این جایگاه آنچنان بود که بسیاری به غلط تصور کرده اند وی خود دبیر شورای امنیت بوده 

است. وی در تمام این مراحل فاقد پرونده پرسنلی بوده است.

  یاریگران نفوذ
در ابتدای پیروزی انقالب چند تن از اعضای ارشد سازمان منافقین از جمله مهدی افتخاری، 
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محمد معصومی، جعفر تهرانی و رضا شافی مسئولیت برخورد با نفوذیان در نهادهای مختلف 
جمهوری اسالمی را بر عهده داشته اند. به عنوان نمونه سعید شاهسوندی در خصوص نقش 
مهدی افتخاری می گوید: »مهدی افتخاری مسئول بخش نظامی -  امنیتی سازمان هست در 
آن ایام ، مسئول بخش نفوذی ها است ، اینهایی که در ارگان ها نفوذ کردند در ارتباط مستقیم 
با مهدی افتخاری هستند ، آنهایی که مدارجی را طی کردند و مهدی افتخاری چهره ای است 
که در هیچ یک از جلسات علنی در ستادهای شناخته شده سازمان و مراکز اصلی یا تردد نمی 
کند و یا بسیار کم تردد می کند و از ورودی های معمولی ساختمان ورود و خروج نمی کرد و در 
جلسات کمتر حضور پیدا می کرد .  کاندیدای علنی سازمان در مجلس و خبرگان نبود و همیشه 
چهره ای بود که در حاشیه بود و کمتر کسی او را می شناخت و کمتر کسی از نیروهای جدید 
می دانست او چه نقشی دارد که در این ایام مسئول بسیاری از نیروها از جمله مسعود کشمیری 

، همین آقای مهدی افتخاری است.«
به این ترتیب این امکان برای آنان پدید می آمد تا ضمن نفوذ دادن عناصر خود، افرادی را که 
مزاحم کار سازمان می دانستند با برچســب نفوذی ترد نمایند.  نفوذ کشمیری که از قبل از 
انقالب با عناصر ارشــدی همچون ابوالفضل دلنواز، محمود طریق االسالم، علی اکبر تهرانی، 
قدسی خرازیان و سرور آالدپوش در ارتباط بوده است، ار مصادیق عملکرد موفق این افراد است.

  عملکرد کشمیری
کشمیری در این مقطع بارها رفتارهایی بســیار مطلوب برای منافقین داشته است. او یک بار 
هنگام خارج کردن یک کامیون مدارک و اسناد از کمیته اداره دوم لو می رود. اما او موفق گشته 
بود اسنادی مربوط به طرح خفاش و ... را به مرکزیت سازمان منتقل سازد و حتی در راستای 
دستورات سازمان سرهنگ بنی عامری از مسئولین اصلی کودتای نوژه را فراری دهد و همچنین 
از رسیدگی به پرونده عامالن کشتار 17 شهریور جلوگیری نماید. کشمیری همچنین ماموریت 
های بسیاری را به انجام می رساند که از آنجمله می توان به ماموریت وی در جلوگیری از انهدام 
رادیو منافقین اشاره نمود که برای ادامه حرکت های ایذایی منافقین حیاتی بود و در این راستا 
یک فروند بمب افکن ارتش نیز منهدم گردید. پس از این سانحه، ستادی برای بررسی علل آن 
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مأمور می شوند که از سوی خسرو تهرانی که مسئولیت اطالعات نخست وزیری را نیز بر عهده 
داشته است، بار دیگر مسعود کشــمیری در رأس کمیته قرار می گیرد. در این عملیاتها جواد 

قدیری نیز کشمیری را همراهی می نموده است. 
شاهسوندی که اکنون از منافقین بریده و در خارج از کشور به سر می برد، درخصوص چگونگی 
عملکرد کشمیری می گوید: »یک طرح اطالعاتی را راه انداخت و بسیاری از سران رژیم را دعوت 
کرد و گفت کاری کنیم که جلوی نفوذی ها را بگیریم و آنها را شناســایی کنیم، در حالی که 
خودش باالترین نفوذی بود و این طرح را می داد و طبعاً هیچ کس جز خودش مسئولیت این طرح 
را بر عهده نمی گرفت و به این ترتیب اگر مزاحمینی بودند که ممکن بود نسبت به او حساسیت 
داشته باشند، تحت عنوان نفوذی ممکن بود آنها را از قسمت های مختلف حذف کند و در عین 

حال جایگاه خودش را مستحکم تر کند.
جالب اینجاست که در زمان در دست داشتن مسئولیت های مهم امنیتی در ایران منزل وی در 
مهرشهر کرج یکی از بزرگترین انبارهای منافقین بوده است و منزل آریاشهر وی محل استقرار 
مرکزیت بخش اطالعات ســازمان با حضور افرادی همچون جعفر تهرانی، محمد معصومی، 
ابوالفضل دلنواز، رضا راتبی، مریم نظام الملکی و سیمین منتظری بوده است. در این زمان منزل 

وی به دستگاه رمز کننده مجهز بوده است که مانع از شنود آن می گشته است.
او اقدامات دیگری نیز همچون تالش برای ترور امام خمینی داشته است. آخرین اقدام وی 
انفجار دفتر نخست وزیری بود که در راستای تز سازمان پس از 30 خرداد قرار داشت که گمان 
می کرد با زدن مســئولین نظام به نتیجه خواهد رسید. در این حادثه شهید رجایی و شهید 
باهنر  رییس جمهور و نخست وزیر که تازه دولت را در دست گرفته بودند به شهادت رسیدند 
و سرتیپ وحید دستجردی رییس وقت شــهربانی نیز بر اثر این انفجار در فاصله کوتاهی به 

شهادت رسید.
نظریه ترور رییس جمهور و نخست وزیر در ادامه تزی بود که با انفجار بمب در مقابل رهبر فرزانه 
انقالب در 6 تیر آغاز شد و با انفجار حزب جمهوری در 7 تیر، ترور مسئوالن دادستانی  و دادگاه 
انقالب مرکز در 8 تیر ادامه یافت. 8 شهریور حلقه مکملی بود که نتوانست پیش بینی منافقین 

را محقق کند اما این روند ادامه یافت.
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  شکست طرح انفجار توسط نفوذی ها
14 شهریور ماه درست یک هفته بعد از انفجار نخست وزیری ، انفجاری دیگر در اداره دادستانی 
انقالب ، زیر اتاقی که محل کار آیت اهلل قدوسی دادستان انقالب بود، رخ می دهد که  توسط یکی 
دیگر از نفوذی های سازمان بمبی کار گذاری شده بود، بمبی بسیار قوی در اتاق پایین و در طبقه 
پایین تر درست زیر محل کار آقای قدوسی که با این انفجار هم ایشان به شهادت  می رسد. می 
توان گفت این انفجار آخرین انفجار نفوذی های سازمان بوده است و پس از آن با فعالیت شبانه 
روزی دلیرمردانی همچون شهید الجوردی عناصر نفوذ دستگیر شده و این راه مسدود می گردد.

شاهسوندی که تا سال 1367 در رده های باالی منافقین مسئولیت داشته است، درباره این نوع 
برنامه سازمان می گوید:» ما نفوذی داشتیم در رادیو و تلویزیون و ما یک نفوذی داشتیم در رابط 
دادستانی انقالب و بیت آیت اهلل خمینی که تا آنجا هم می توانست برود ، این نفوذی ها بعد از 
این عملیاتی که صورت می گیرد با مشابهتی که با افرادی که در واقع عامل این نفوذی ها بودند 
صورت می دهند ، شک و شبهه هایی نسبت به آنها پیدا می شود که تا آنجایی که من می دانم 
آن نفر نفوذی سازمان که رابط دادستانی و بیت آیت اهلل خمینی بود دستگیر و اعدام می شود و 

قادر به انجام کاری نمی شود . 
نفوذی های ما در رادیو و تلویزیون جمهوری اسالمی می مانند تا چند ماهی دیگر و قادر به عمل 
مسلحانه نیستند و وقتی که فیلمی را از صحنه اعدام حبیب اهلل اسالمی به دست سازمان می 
رسانند این فیلم در خارج نمایش داده می شود و آقای مسعود رجوی این فیلم را برای کارهای 
تبلیغاتی نمایش می دهد و بعد معلوم می شــود که رد چنین فیلمی در یک محدوده ای بوده 
که آن هم شناسایی می شود و شماری از آنها هم دســتگیر و اعدام می شوند . به این ترتیب 
پرونده عملیات نفوذی بسته می شود ، ولی پرونده عملیات مسلحانه هنوز بسته نمی شود و در 
20 شهریور 1360 خبری می رسد که آیت اهلل مدنی امام جمعه تبریز بعد از اقامه نماز ظهر و 
عصر توسط یک نفر نمازگزار که عملیات انتحاری انجام می داده بغل می شود و بمبی را که او 

به خودش بسته بوده منفجر می کند و آیت اهلل مدنی و 6 نفر همراه دیگر او کشته می شوند.«
اما شاهسوندی در حالی که به وضوح همچنان با جمهوری اسالمی موضع دارد،  علت شکست 
پروژه کشمیری را اینگونه ترسیم می کند: »در واقع حکومت جمهوری اسالمی حکومتی از نوع 
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حکومت های کالسیک رایج دنیا نیست و یا حتی از نوع حکومت های استبدادی دنیا نیست که 
اگر سرانی از حکومت زده بشوند و یا از حکومت خارج بشوند، بقیه را رعب و وحشتی بگیرد و 

کاًل نظام فرو بپاشد.«

رازهای آن فاجعه بزرگ سر به مهر باقی ماند. اما این معما در بزنگاه های بعدی حوادث سیاسی 
همواره به عنوان یک قرینه برای شناســایی جریان های منحــرف از اصول انقالب، از حافظه 
تاریخی ناظران به تحلیل آنان جاری شده است. همواره این سوال وجود داشته است که مثال 
محسن سازگارا که ابتدا به عنوان یار نزدیک ابراهیم یزدی وظیفه مسلط ساختن دولت موقت 
بر نهادهای انقالب را داشت، چگونه به جمع یاران بهزاد نبوی در دولت رجایی شهید راه یافت تا 
به منظور ایجاد فرصت برای فرار کشمیری برای او جنازه سازی کند و در عین حال سال ها در 
سلک مدیران میانی دولت خط امام به فعالیت ادامه دهد و ناگهان در نیمه دهه هفتاد بار دیگر 
از نقش نفوذی خود چهره گشایی کند و سرانجام در سیمای یک عنصر افراطی راست گرا در 

خدمت مجموعه نومحافظه کاران آمریکایی در موسسه آمریکن اینترپرایز درآید؟! 

   ابعاد پروژه نفوذ نهضت آزادی 
یکی از نمونه های خط نفوذ در انقالب اسالمی، نهضت به اصطالح آزادی می باشد. با تسخیر النه 
جاسوسی آمریکا و افشای ماهیت این گروهک و کنار رفتن آنان از صحنه اجرایی کشور، این گروه 
نفوذ را به عنوان راهبرد عملی خود ترسیم کرد و در همین راستا عمده تالش خود را به عنوان 

هدف بلندپایه متوجه آقای منتظری نمود.
امام خمینی )قدس سره( با هوشیاری، خطر و دسیسه نفوذی ها را این چنین گوشزد نمودند: باید 
بدانید که تبهکاران و جنایت پیشگان بیش از هرکس چشم طمع به شما دوخته اند و با اشخاص 
منحرف نفوذی در بیوت شما با چهره های صددرصد اســالمی و انقالبی ممکن است خدای 
ناخواسته فاجعه به بار آورند و با یک عمل انحرافی، نظام را به انحراف بکشانند و با دست شما به 

اسالم و جمهوری اسالمی سیلی زنند. اهلل اهلل در انتخاب اصحاب خود.
ابراهیم یزدی در جلسه ای خصوصی در زمینه راهبرد این گروهک می گوید:» نهضت االن در 
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دانشگاهها رخنه کرده است و ما در همه مؤسسات دولتی و دانشگاهها افرادی را داریم که از ما 
حمایت می کنند.«

باند مهدی هاشمی:نمونه دیگر خط نفوذ در انقالب اسالمی جریان سید مهدی هاشمی می باشد. 
عناصر این باند که اهداف بلند پایه ای را برای خود دنبال می کردند عالوه بر نفوذ و تحت تأثیر 
قرار دادن آقای منتظری، در بخش هایی از بدنه سیاسی و فرهنگی کشور نیز نفوذ کرده بودند که 

متأسفانه هنوز آثار و اقدامات آنان مشاهده می گردد.
سید مهدی هاشمی در آخرین لحظات زندگی خود می گوید:» دراندرون وجودی خود واقف 
بودم که آقای منتظری چگونه مورد سوء استفاده و حیله گری من و عده ای از دوستان قرار گرفته 

است.«
برانگیختن مجدد آقای منتظری:نمونه بعدی خط نفوذ برانگیختن مجدد آقای منتظری می باشد. 
خط نفوذ پس از پایان جنگ و مرحله سازندگی کشور با بازبینی عملکرد خود و ارزیابی از وضعیت 
موجود، با پوشش های دیگر وارد صحنه شدند و ســعی کردند ضمن فضا سازی الزم و ارتباط 

مستمر با ایشان، بار دیگر هدف بلندپایه ای را در سر بپرورانند.
بدین ترتیب انبوهی از نشریات، مانند: ایران فردا، پیام هاجر، افتخارات ملی، توس، نوید اصفهان، 
گزارش هفته، میهن، جامعه ســالم، آدینه، دنیای ســخن، کیان، راه نو، آبان و... سعی کردند 

پیوندهای نامقدسی را در افکار عمومی نسبت به وی ایجاد کنند.
مسئول شاخه تبریز نهضت به اصطالح آزادی می گوید:

آقای منتظری با اقدامات اخیر خود بخشی از دین خود را ادا کردند و بقیه دین خود را در آینده 
نزدیک در انتخابات مجلس خبرگان ادا خواهد نمود، وی در نظر دارد از اصل شورائی بودن والیت 
فقیه حمایت کند، این فشارها هم برای آزاد ســازی آقای منتظری است تا بتواند در انتخابات 

خبرگان شرکت کند.
تالش مجدد خط نفوذ بر روی ایشان منجر به سخنرانی 23 آبان 1376 و اقدامات بعدی وی 
گردید.در همین رابطه حضرت آیــة اهلل العظمی خامنه ای، به راســتی امام گونه خط نفوذ را 

شناسایی و افشاء نمودند.
معظم له، درباره اقدامات مجدد خط نفوذ فرمودند:عزیزان من، ما در شناخت دشمن، دچار اشتباه 
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نخواهیم شد، این را دشمن بداند. خیال نکند اگر آمدند و چند نفر آدم ساده لوح و معمم را وادار 
کردند که حرفی بزنند، ما اشتباه می کنیم و خیال می کنیم که دشمن ما اینها هستند... دشمن 
خود را پشت پرده پنهان می کند، دشمن که جلو نمی آید، خود را نشان نمی دهد، دشمن سعی 

می کند شناخته نشود...)
بنابراین تئوری نفوذ که همان جنگ در پناه صلح می باشد، یکی از اقدامات استکبار جهانی جهت 

هموار نمودن راه برای استحاله سیاسی و فرهنگی نظام مقدس اسالمی می باشد.
حضرت امام خمینی )قدس سره( در این رابطه می فرمایند: »استکبار وقتی از نابودی مطلق 
روحانیت و حوزه ها مأیوس شــده، دو راه برای ضربه زدن انتخاب کرده، یکی راه ارعاب و زور و 
دیگری راه خدعه و نفوذ. در قرن معاصر وقتی حربه ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راههای 
نفوذ تقویت گردید. یقیناً روحانیون مجاهد از »نفوذ« بیشتر زخم خورده اند... همه اینها نتیجه 
نفوذ بیگانگان، در جایگاه و در فرهنگ حوزه هاست و برخورد واقعی هم با این خطرات، بسیار 

مشکل و پیچیده است.
در تئوری نفوذ عالوه بر اهداف بلند،دشمن به دنبال اهداف دیگری نیز می باشد، از جمله:

کسب اطالعات و اخبار
ایجاد بدبینی و اختالف در بین جناحها و ...

متشنج نمودن فضای سیاسی کشور
تحمیل اراده و القاء معیارها و مالکهای مورد نظر خود از طریق دیگران )رسمیت بخشیدن به 

خط نفوذ(
ایجاد یأس و ناامیدی در مردم و...

و نهایتاً جداسازی مردم از نظام اسالمی و کمک به تولد جریان سوم 

   خط نفوذ در جناح چپ و پیامدهاي آن
جناح چپ در زمان حضرت امام)ره(، مدعي بود به شکل انحصاري پرچمدار خط و تفکر امام بوده 

و رقیب خود یعني جناح راست را به دور بودن از خط امام متهم مي کرد.
 این جریان به مرور زمان از درون دچار چرخش گفتماني شد و پس از دوم خرداد 1376 با در 
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اختیار گرفتن قوه مجریه، شعارهایي را مطرح ساخت که از خط امام فاصله داشت. همگرایي با 
ملي گراها، لیبرال ها و حرکت در مسیر براندازي نظام دیني و سکوالریزه کردن کشور، نتیجه 
استحاله این جریان بود. حوادث 87 و فتنه 88، نشــان داد که نفوذي ها تا چه اندازه موفق به 
منحرف کردن نیروهایي شدند که زماني همراه با امام و انقالب بودند. حضرت امام )ره( بارها خطر 
نفوذي ها را گوشزد کرده بودند، لکن برخي از گروه هاي سیاسي انقالبي به این هشدارها توجه 

نکردند و در نهایت تحت تأثیر نفوذي ها، از کشتي انقالب پیاده شدند.

   نفوذي ها در جریان ها و انجمن های اسالمي
جریان نفوذ در دهه 60 موفق شد در میان نیروهاي معتقد به نظام اسالمي رخنه و با استفاده از 
اختالف سلیقه هاي طبیعي، شکافي عمیق در میان آنان پدید آورد. شکل گیري دو جناح چپ 
و راست در میان معتقدان به خط امام)ره( و در نهایت ایجاد فاصله بین جناح چپ و خط امام از 
طریق استحاله برخي از شخصیت هاي با سابقه انقالبي، از کارویژه هاي جریان نفوذ است. افرادي 
چون دکتر سروش در اواخر دهه 60 با تشکیل حلقه کیان، موفق به استحاله کساني شدند که در 
سال هاي اول انقالب بیش از هر کس دیگري از ارزش هاي اسالمي و انقالبي دفاع مي کردند. 

این افراد در دوره دوم خرداد نقش آفریني هاي زیادي داشتند.

   نفوذي ها در جریان جنبش دانشجویي و استحاله آن در دهه هفتاد
با پیروزي انقالب اسالمي، انجمن هاي اسالمي از جایگاه ویژه اي در دانشگاه ها برخوردار شدند. 
اما جریان نفوذ در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد موفق شد در بخشي از انجمن هاي اسالمي 
از جمله »دفتر تحکیم وحدت استحاله« به وجود آورده به طوري که این انجمن ها، به ویژه دفتر 
تحکیم وحدت در فتنه هاي 78 و 88 نقش برجسته اي داشتند. برخي از عناصر افراطي آنان پس 

از فتنه 88 دستگیر و محاکمه و برخي از کشور متواري شدند و به غرب پناه بردند. 

عطاءاهلل مهاجرانی
عطاءاهلل مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصالحات که زینت الوزرای اصالحات نامیده می شد، یکی 
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از ارکان اصلی اجرای پروژه استحاله نظام و فروپاشی از درون در زمان صدارتش بوده است که 
اکنون از گردانندگان اصلی اتاق فکر فتنه در لندن و به قول خودش یکی از پنج ابوذر میرحسین 
موسوی محسوب می شود. از اهداف آشکار نامبرده در ایام حضور در وزارتخانه ارشاد و فرهنگ 
اسالمی، اسالم ستیزی  در دستگاه های فرهنگی نظام بود که به موجب آن چند بار استیضاح و 

در   نهایت از وزارت ارشاد عزل شد.
او پس از وزارت ارشاد به مرکز گفت وگوی تمدنها رفت تا در آنجا دموکراسی و مردمساالری و 
حقوق بشر را ترویج کند اما چندی نگذشت که ازدواج متعدد وی با چند زن و شکایت از او موجب 

خروجش از کشور شد.
بعد از فرار و پناهندگی برنامه ریزی شده به دامان استکبار و آشکار کردن ماهیت اصلی خود که 
هماهنگی، همسوئی و مراودات نزدیک با صهیونیست ها بخشی از آن بوده است، در لندن مهد 
فراری ها، نقاب از چهره برداشت و سناریوی براندازی را که در زمان خاتمی آغاز کرده بودند، در 

فازی باال تر به همراه دوستان خود حول حلقه لندن استارت زدند.
طراحی چهار پای تروآ از مهم ترین دستاوردهای خوش خدمتی او به صهیونیسم بوده است که برای 

22 بهمن سال 88 طراحی کرد و البته مایه سرافکندگی و فضاحت بیشتر حامیان فتنه سبز شد.
مهاجرانی در تازه ترین تحرکات به اصطالح پنهانی، یک دوره آموزش های کاربردی در فضای 
اغتشاش را در MI6 )سرویس جاسوسی انگلیس(پشت ســر گذاشته است و در ماه های اخیر 

ارتباط مالی و تشکیالتی وی با آل سعود در اسناد منتشره افشا شده است.

عبدالکریم سروش
عبدالکریم سروش یکی دیگر از اعضای اتاق فکر فتنه در لندن طی سال های تدریس و اشاعه 
تفکرات فلسفی خود عمدتا تالش کرده تا تاویلی جدید از اسالم را ارائه دهد؛ تأویلی که در مقابل 
اصول رسمی مکتب اسالم راستین و مذهب تشیع قرار می گیرد و مورد مخالفت مراجع و حوزه 

های علمیه شیعی است.
وی با مطرح کردن تئوری قبض و بسط تئوریک شریعت پا را از تاویل بیرون نهاد و مدعی شد 
دین فی حد ذاته از همین تفاوت تاویل ها تشکیل می شود و ما همواره با فهمی از دین مواجهیم 
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نه با دین به عنوان شی فی نفسه.
سروش چندی پس از صدور بیانیه حلقه 5 نفره اتاق فکر فتنه در مصاحبه ای با روزنامه امریکایی 
کریستین ساینس مانیتور با تأکید بر اینکه مطالب عنوان شده در بیانیه موسوم به بیانیه پنج 
روشنفکر، مطالبات رهبران جریان فتنه است ادامه داد:»جنبش سبز جریانی پلورالیستی است 

که غیرمومنان، لیبرال ها و پلورالیست ها هم می توانند در آن جای بگیرند.«
برای شناخت بیشتر افکار سروش پیش از ترک کشور، بد نیست برخی از نظرات وی در نشریات 
زنجیره ای دوران اصالحات خصوصا در ماهنامه کیان، بازخوانی شود. در بهمن 77 به نقل از او در 
ماهنامه کیان نوشته شد:»والیت، منحصر در شخص نبی اکرم است و با رفتن او والیت نیز خاتمه 

می یابد؛ او خاتم نبوت و خاتم والیت بود، والیت پیامبر بعد از او به کسی منتقل نشده است.«
در نهم خرداد 78 نیز اظهارنظری از سروش در روزنامه صبح امروز به چاپ رسید که بیانگر تعریف 
دین از دیدگاه اوست:»حقیقت دین همان تجربه فردی دینی است که در مورد پیامبران »تلقی 
وحی« نام گرفته و دین هیچ ارتباطی به امور اجتماعی و سیاسی و حکومتی ندارد، هر کسی همان 

قدر دیندار است که به این تجربه فردی رسیده باشد.«

اکبر گنجی
اکبر گنجی دیگر عضو لژ لندن اســت که از اعضای حلقه کیان در اوایل دهه 70 نیز محسوب 
می شود. وی پس از عزیمت به دیار غربت و تالش برای حضور در کنفرانس ننگین برلین، همصدا 
با ضد انقالب خارج از کشــور، آواز براندازی نظام اسالمی و حکومت دینی را سر داد که پس از 

بازگشت به ایران در فرودگاه مهرآباد تهران در مورخ سوم اردیبهشت 1379 دستگیر شد.
اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، در اختیار داشتن اسناد سری دولتی، توهین به امام 
خمینی و سایر مقام های عالی رتبه نظام، توهین به مقدسات و چند اتهام دیگر از جمله هجمه 

آفرینی حول موضوع قتل های زنجیره ای، اتهاماتی در پرونده قضایی اکبر گنجی بود.
او در زندان نه تنها از مواضع خود عدول نکرد که در برخی از آنها رادیکال تر نیز شد. وی ابتدا جزوه 
مانیفست جمهوری خواهی را نوشت که در آن به جدایی کامل دین از سیاست پرداخت. از این 
مانیفست در اواخر اردیبهشت سال 84، جلد دومی هم به قلم گنجی در زندان اوین منتشر شد 
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که در آن رهبر معظم انقالب را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا جرج دبلیو بوش، تونی بلر نخست وزیر انگلیس و کوفی عنان 
دبیر کل سازمان ملل متحد از جمله شخصیت های بین المللی بودند که خواهان آزادی اکبر 

گنجی شدند. وی چند ماه پس از پایان دوران زندان، به خارج از ایران مسافرت کرد.
گنجی از همان ابتدا، سفر خود را موقتی نامید و گفت به کشور باز خواهد گشت. اما پس از آن به 
فرانسه، امریکا و کانادا رفت و جوایز متعددی را از دست نظام سلطه دریافت کرد. او در بعضی از 

دانشگاه های امریکا و کانادا و همچنین در پارلمان اروپا نیز سخنرانی کرد.

محسن کدیور
محسن کدیور دیگر ابوذر میرحسین موســوی در اتاق فکر فتنه در لندن و برادر یکی از زنان 
مهاجرانی، با انتشار مقاله ای تحت عنوان »جنبش سبز در چهارراه دموکراسی« با ادبیاتی دیگر 
به تخطئه امام راحل و همنوایی با اکبر گنجی پرداخته است. کدیور در این مقاله جمله معروف 
امام)ره(مبنی بر »حفظ نظام از اوجب واجبات است« و »والیت مطلقه فقیه« را مصداق »استبداد 
دینی« معرفی می کند. وی در ادامه ابراز می دارد:»صداقت اقتضا می کند که هر کس مطلوب 
خود را مشخص کند، اما عقل عملی هم اقتضا می کند که اوال مطالبات را از مطلوبات جدا کنیم 
و ثانیاً مطلوبات را مرحله بندی کنیم. در رژیم مطلوب من، والیت فقیه مطلقا نقشی ندارد. )اعم 

از مطلقه و مقیده، انتصابی و انتخابی، نظارتی و دخالتی(«
کدیور در دوران ســخن پراکنی و هوچی گری در ایران نیز چنین مواردی را با گستاخی تمام 
نسبت به اعتقادات دینی ابراز می داشــت که به عنوان نمونه می توان به این یک جمله از او در 
ماهنامه کیان اشاره کرد که در بهمن 77 به چاپ رسید:»فقیه وجوب تبعیت ندارد و جامعه هم 
راهی جز رجوع به عقل جمعی ندارد. هیچ الگویی در زمان غیبت برای اداره جامعه در دســت 

نداریم.«

عبدالعلی بازرگان
عبدالعلی بازرگان دیگر لژنشین لندنی است و در واقع او شریک اقتصادی سال های قبل از انقالب 
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میرحسین موسوی محسوب می شــود که به همراه آالدپوش، سه عضو هیئت مدیره شرکت 
سمرقند را تشکیل دادند و پس از انقالب نیز انتشارات قلم را با هم اداره کردند. او دومین فرزند از 
پنج فرزند مهندس مهدی بازرگان و داماد حسینی طباطبایی است. حسینی طباطبایی فردی 

است که به گرایش های وهابی در تهران شهرت دارد.
برگزاری نمازجمعه فرقه ای جدید با گرایش های وهابی از جمله اقدامات ضدامنیتی حسینی 
طباطبایی در تهران بود. عبدالعلی بازرگان کسی است که در اندیشه های شیعی خدشه وارد 

کرده و دارای گرایش های شبه وهابی است.
او مواضع خود را پس از یک سلسله بحث در اوایل دهه 70 به صراحت اعالم کرد. او در نامه ای 
متوهمانه به مقام معظم رهبری در ارتباط با پیامدهای اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
سال 88 ایران، می نویسد:»اینک متأسفانه میان شما و بخش عظیمی از ملت فاصله ای عمیق 
افتاده که در صورت لجاجت و بی اعتنایی به حقوق مردم، می رود خدای ناکرده به جنگی داخلی 

و برادرکشی بدل شود.«!
وی در هجمه های برنامه ریزی شده دهه 70 نسبت به احکام دینی و اصول اساسی انقالب اسالمی 
در کنار امثال سروش، از روش فحاشی و بدگویی بهره می برد. به عنوان مثال وی این اعتقاد را 
ترویج می کرد:»نظریات شخصی متولیان مذهبی و بدعت گذاری های آنان، منشأ گمراهی مردم 

است. این به خاطر پیروی رهبران دینی از هوا و هوس است.«
حسین باستانی نورچشمی  و بولتن نویس رئیس دولت اصالحات

حسین باستانی متولد 1350 در تهران، دانش آموخته رشته کامپیوتر و کارمند ارشد بخش 
فارسی بی بی سی است. باستانی به لحاظ سبک نگارش و شیوه تحلیل، یک سر و گردن از سایر 
روزنامه نگاران شاغل در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور باالتر است و به دلیل نقشی که در 
راه اندازی و مدیریت این گونه رسانه ها داشته، چهره شاخصی در میان دست اندرکاران رسانه ای 
خارج از کشور به حساب می آید. این جایگاه، البته اتفاقی به دست نیامده و ربط مستقیمی به 

سوابق کار خبری او در داخل کشور دارد. 
حسین باستانی از سال 1376، با تأسیس اولین روزنامه از سری مطبوعاتی که بعدها به مطبوعات 
دوم خردادی و زنجیره ای معروف شدند، پای در این عرصه گذاشت. با تأسیس روزنامه جامعه در 
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بهمن 1376، توسط تیم سازگارا، گنجی، جالیی پور و شمس الواعظین، باستانی جوان با تأیید 
علیرضا رجایی، دبیر سرویس سیاسی، پای به تحریریه این روزنامه گذاشت و بعد از مدتی کوتاه، 
تبدیل به چهره ای کلیدی در تقریبا تمام روزنامه های دوم خردادی در دوران اصالحات شــد. 
جامعه، نشاط، صبح امروز، دوران، نوروز، بنیان، بیان، آینه، وقایع اتفاقیه و ...نام های آشنایی در 
دوران اصالحات بودند که در همه آن ها، باستانی جوان جزو اعضای ثابت تحریریه، تیم سردبیری 

و سیاستگذاری آن ها بود.
اما خود باستانی، نقطه عطف فعالیت خود را کار در روزنامه »صبح امروز«، موسوم به توپخانه دوم 
خرداد، به مدیریت سعید حجاریان و احمد ستاری می داند. او معتقد است که روزنامه صبح امروز، 
به دلیل حضور شخص حجاریان و چهره های دیگر جناح چپ، و کمک های فکری و اطالعاتی 
آن ها، نقشی کلیدی در تعیین دستور کار برای دولت اصالحات، و البته جریا ن سازی های سیاسی 

و اجتماعی از 1376 تا 1379 داشت.
باستانی و همکارانش در »صبح امروز« به این نتیجه رسیده بودند که می توانند دولت تعیین 
کنند و هر کاری از دست آن ها بر می آید. او خود از جلسات سردبیری و شورای تیتر این روزنامه 
خبر می دهد که در آن بیشــتر چهره های بلندپایه جبهه دوم خرداد شرکت می کردند و برای 
جریان سازی در صحنه سیاســی تبادل نظر می کردند. اوج قدرت نمایی دوم خردادی ها در 
ماه های منتهی به انتخابات مجلس ششــم بود که دفتر صبح امروز را به اتاق فکر مهره چینی 
برای انتخابات تبدیل کرده بود. بسیاری از خطوط اصلی فعالیت مطبوعات کشور از همین دفتر 
می آمد. مثال خط کوبیدن هاشمی رفسنجانی از همان جا صادر شد و به گفته او، اصالح طلبان 
تندرو در آن برهه، تخریب هاشمی را رمز قبضه مجلس ششم می دانستند. این برنامه جواب داد، 
و مجلس ششم در تسلط طیف مشارکت و مجاهدین انقالب قرار گرفت:»فضای صبح امروز بعد 
از انتخابات )مجلس ششم(، یک فضای متفاوتی شد. ما احساس می کردیم که انگار مجلس را 

ما تعیین کردیم.«
گویی در این مقطع، حسین باستانی در ارتباط نزدیک با حجاریان قرار می گیرد، و اطالعاتی به 
دست می آورد که در تعیین جایگاه او به عنوان یکی از روزنامه نگاران مهم اصالح طلبان نقشی 
تعیین کننده داشته است: »گذشته از جلسات روزنامه نگاری، چهارشنبه به چهارشنبه جلسات 
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توجیهی برگزار می شد، با حضور شــخص آقای حجاریان. در آن جلسات، اطالعات واقعا قابل 
توجهی رد و بدل می شد. این جلسات نقش خیلی مهمی داشت در این که ما ببینیم یک جناح 

چگونه برای فعالیت سیاسی برنامه ریزی می کند.« 
باستانی و همکارانش در این مقطع در اوج احساس پیروزی و قدرت بودند و خیال داشتند با در 
دست داشتن دولت و مجلس، کارهای بزرگ تری صورت دهند. خود او اذعان دارد که محیط 
روزنامه های اصالح طلب در آن زمان، بیش از آن که یک محیط خبری باشد، محیطی سیاسی 
بود:»در یک چنین فضایی بعد از انتخابات مجلس ششم، ما یک احساس پیروزی داشتیم. گویی 
همه کار می توانیم بکنیم. دولت را داریم، حاال که مجلس را داریم، خب طبیعتا فکر می کردیم 

دو برابر می توانیم پیش برویم.«
حسین باستانی، تقریبا در هر روزنامه اصالح طلبی که در آن دوران منتشر شد، نقشی کلیدی ایفاء 
می کرد. به نحوی که گاه همزمان در سه روزنامه ستون ثابت، تحلیل یا گزارش داشت. مهم ترین 
بخش کار روزنامه نگاری او در این دوره، ســتون ثابتی به نام »بدون قضاوت« در روزنامه نوروز 
)ارگان حزب مشارکت( بود که پرخواننده ترین ستون آن روزنامه محسوب می شد. او بابت همین 
ستون، جایزه اول جشنواره مطبوعات در سال 78 را به خود اختصاص داد. او در همین برهه، به 
ادعای خودش، آرشیوی از فکت های اطالعاتی فراهم کرد:»فکت های اطالعاتی پر و پیمانی جور 
کرده بودم راجع به تمام نهادها، تمام ارگان ها، تمام وقایع، راجع به تمام این ها آرشیوهای جدای 

اطالعاتی جور کرده بودم.«
ظاهرا او این آرشیو خود را برای حمله به هر موضع گیری مهمی در درون جناح اصولگرا، به کار 
می گرفت، از رییس قوه قضاییه تا آیت اهلل مصباح و حسین شریعتمداری و فرمانده سپاه:»هر 
کسی صحبت مهمی می کرد، من یک کمی وقت داشتم که در بین این فکت هایم بگردم و یک 
مجموعه ای درست کنم که البته در آن یک کلمه تحلیل هم نبود. باید این فکت ها را کنار هم 
می گذاشتم و اثبات می کردم که او چرا دروغ می گوید. این آرشیوهای اطالعاتی آن قدر منظم 
بود که همین وقت کم کفایت می کرد تا گاه ده یا بیست تا فکت کت و کلفت از سال های گذشته، 

از اظهارنظرهای قبلی و گفته های قبلی کنار هم بگذارم.«
معلوم نیست که روزنامه نگار جوانی چون باستانی، که تا پیش از آن هیچ سابقه ای در نهادهای 
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حکومتی حساس نداشته، به چه طریقی چنین آرشیو اطالعاتی دقیقی درباره نهادها و اشخاص 
فراهم کرده بود. البته می توان این احتمال را داد که »آرشیو فکت های اطالعاتی« نام مستعار 
خبرها و اطالعات حساسی است که برخی چهره های امنیتی وابسته به جناح اصالحات، برای 
تسویه حساب با شخصیت ها و نهادهای منتقد اصالحات در اختیار باستانی و شاید باستانی های 
دیگر قرار می دادند. به خصوص این که خود باســتانی از آن جلسات حساس چهارشنبه های 

روزنامه صبح امروز سخن می گوید.
با تعطیلی یا توقیف هر روزنامه، در روزنامه بعدی، باز هم حسین باستانی از چهره های کلیدی 
است. برای مثال، با تأسیس یاس نو به جای نوروز، او به همراه سعید رضوی فقیه و احمد شیرزاد، 
کمیته سه نفره ای هستند که مطالب را برای چاپ تأیید می کنند. او در یاس نو هم عضو شورای 
سردبیری بود و هم ستون ثابت خود را داشت. جالب این اســت که بدانیم کار شبکه سازی و 
ارتباطات گسترده او با روزنامه نگاران اصالح طلب، که امروزه در خارج از کشور تخصص اصلی 
اوست، از همین روزنامه یاس نو آغاز شد. در این روزنامه جدای از همه مسؤولیت هایش، او چهار 
صفحه را در اختیار داشت که برای پر کردن آن ها وارد ارتباط با روزنامه نگارانی عمدتا از طیف های 
منتقد جمهوری اسالمی شد. »من با طیف خیلی وســیعی از روزنامه نگاران با خط سیرهای 
فکری مختلف تماس برقرار کردم. روزنامه نگارانی که در زمینه خودشان حرفه ای ترین ها بودند 
و با روزنامه های مختلف کار می کردند. به آن ها سفارش مطلب می دادم. یعنی با آن ها وارد یک 
صحبت اولیه می شدیم، به توافق ثابت می رســیدیم. البته این توافق ثابت با افراد خیلی کمی 
ایجاد شد.«دو تا از همین افراد خیلی کم، شادی صدر و مرتضی کاظمیان بودند. شادی صدر از 
فمینیست های افراطی و مرتضی کاظمیان از طیف ملی-مذهبی و از افراد نزدیک به حبیب اهلل 
پیمان. نکته قابل تأمل این که، بخشی از افراط کاری های در مطبوعات دوران اصالحات، از همین 
جا، و به واسطه مواضع روزنامه نگاران این چنینی رقم خورد که توسط باستانی وارد حلقه شدند. 
مثال غلظت مطالب ضد ارزشی شادی صدر به قدری زیاد بود که گویی صدای شخصیت های 

تندروی مشارکت را هم درآورد.
حسین باستانی در تیرماه سال 82، در جریان ناآرامی های خوابگاه های دانشجویی در تهران، به 
جرم تحریک دانشجویان بازداشت شد. او خود قبول دارد که در این مقطع مطالبی که می نوشت 
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بسیار تند و همچنین دفتر روزنامه یاس نو محل تجمع اغتشاش گران بود:»واقعیتش این بود 
که مطالب من چه در نوروز و چه در یاس نو خیلی تند شده بود. مثال مستقیم می رفت سر وقت 
رییس قوه قضاییه یا مستقیم می رفت در حوزه افشاگری، و یا علیه شخص آقای مصباح یا سپاه 
بود.« با جنجال بر سر مرگ مشکوک خانم زهرا کاظمی و در پی نطق معروف محسن آرمین، که 
در آن مستقیما از روزنامه نگاران بازداشتی از جمله باستانی نام برده شد، او و همکارانش بعد از 

مدتی کوتاه آزاد شدند.
باستانی از سال 78 کار خود را با تیم رســانه ای رییس دولت اصالحات آغاز کرد. آن ها وظیفه 
داشتند هر روز صبح تا قبل از ساعت 7.5 بولتنی برای مطالعه آقای خاتمی درست کنند. بولتنی 
که مختص رییس جمهور نبود و به مرور برای هیئت دولت، رییس مجلس و سایر چهره های 
کلیدی اصالحات هم فرستاده می شد. او بعد از مدتی کوتاه، عالوه بر این مسؤولیت، به عنوان 
مسؤول اداره بررسی رسانه های ریاست جمهوری هم برگزیده شد که محل آن در همان دفتر 
ریاست جمهوری در پاستور بود. در این، مسؤولیت، او و تیم زیردستش وظیفه داشتند مطالب 
مهم مطبوعات داخلی و خارجی را که رییس جمهور باید خیلی زود روی آن ها تصمیم می گرفت، 
جدا و خالصه کنند و به صورت یک جزوه در اختیار رییس جمهور قرار دهند. اهمیت این کار از 
این رو بود که تیم بررسی رسانه ای، با اولویت بندی های خود، و برجسته سازی موضوعات مختلف، 
می توانستند روی دســتور کار رییس جمهور تأثیرات قابل مالحظه ای بگذارند: »این مطالب 
مختلف بود، از نامه یک مادر به رییس جمهور، تا نوشته یک اقتصاددان درباره بودجه اقتصادی 
سال آینده، تا ترجمه یک نشریه آمریکایی که گفته بود نیروهای سپاه پاسداران متهم هستند 
که چنین کاری را در فالن کشور انجام دادند. چیزهایی که به هر نحوی رییس جمهور باید روی 

آن ها دستور صادر می کرد.«
در این مقطع، سر باستانی بسیار شلوغ بود به نحوی که از 5 تا 7.5 صبح به کار بولتن، از 7.5 تا 4 
بعد از ظهر در اداره بررسی رسانه های ریاست جمهوری و از 4 بعد از ظهر تا 11 شب در روزنامه 
یاس نو و روزنامه های دیگر مشــغول به کار بود. او در همین سا ل ها دبیر تشکیالتی موسوم به 

»انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران« به ریاست رجبعلی مزروعی هم بود.
باستانی در سال آخر ریاست جمهوری محمد خاتمی، به گفته خود به طور موقت از ایران خارج 
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شد و به فرانسه رفت. در این مدت به نوشتن مطلب برای روزنامه های داخلی ادامه داد )به طور 
خاص روزنامه اقبال( تا این که با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، تصمیم به 
ادامه اقامت در خارج از کشور گرفت. البته بعدا معلوم می شود که او کامال با قصد و برنامه قبلی 
از ایران خارج شده بود و اقامت او هم اصال موقتی نبوده است. او خود اذعان می کند که به فاصله 
دو هفته از خروجش از ایران، شروع به کار کردن روی تأسیس یک روزنامه آنالین کرد. »برای 
این قضیه تیمی از بهترین روزنامه نگارانی که آن سال ها از ایران خارج شده بودند، دور هم جمع 

شدیم. تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم. تقسیم کار کردیم. «
این روزنامه نگاران مورد اشاره هوشنگ اسدی، نوشــابه امیری، مسعود بهنود، ابراهیم نبوی، 
فرناز قاضی زاده، امید معماریان و نیک آهنگ کوثر بودند. باســتانی مدیرعامل، عضو شورای 
سردبیری شرکت »روز« است و در واقع، به واســطه تأمین بودجه این مجموعه همه کاره این 
مجموعه به حساب می آید )گرچه خود مدعی است که از زمان عضویت رسمی در بی بی سی 
از »روز« استعفا داده است(. در طرح اصلی، بنا بود که باستانی، همزمان با وبسایت، یک شبکه 
ماهواره ای هم به راه بیاندازد که بنا به دالیلی نشد. حال این که چگونه او در این مدت کوتاه موفق 
به یافتن اسپانسر برای ایده های ذهنی اش شــد، به یک ارتباط از دوران دبیری انجمن صنفی 
روزنامه نگاران بازمی گردد. فرح کریمی، نماینده ایرانی االصل پارلمان هلند از حزب ســبزها، 
واسطه پیوند باستانی با حکومت هلند و بنیادی پوششی به نام »هیفوس « شد: »من از وقتی که 
در ایران بودم با یک NGO هلندی به نام هیفوس آشنا شدم. آن ها به ایران آمده بودند و ما هم 
را دیده بودیم. خانم فرح کریمی، که نماینده ایرانی االصل پارلمان هلند بودند، نماینده بسیار 
مشهور و فعالی هم بودند در آن جا، ایشان را هم در ایران دیده بودم. زمانی که ایران را ترک کردم، 

با آن ها تماس گرفتم.«
طرح جاه طلبانه راه اندازی تلویزیون ماهواره ای در هلند، با البی گری بنیاد هیفوس و شخص فرح 
کریمی، خیلی زود به نتیجه رسید و در پارلمان هلند با رای باال تصویب شد.»در کمال تعجب 
این طرح )تلویزیون ماهواره ای(خیلی زود پیش رفت. دسامبر 2004 بود که خانم کریمی خبر 
داد که پارلمان با اکثریت مطلق به این طرح رای داد. پانزده میلیون یورو هم ساالنه برای چنین 

پروژه ای تصویب شد. برای ما خیلی باورنکردنی بود.«
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هلندی ها، بالفاصله تیم روزآنالیــن را برای گرفتن دســتورات کاری و آموزش های الزم، به 
آمستردام و الهه فرستادند. اســدی، امیری، بهنود، نبوی و خود باستانی در این سفر حضور 
داشتند و به خوبی برای کاری که در پیش داشتند توجیه شدند. همه چیز برای راه اندازی ماهواره 
خوب پیش می رفت، که با موضع گیری سفت و سخت دستگاه دیپلماسی ایران، و هشدار نسبت 
به تأسیس ماهواره اپوزیسیون در کشور هلند، دولت هلند پا پس کشید و از صرافت تأسیس 
تلویزیون افتاد. منتهی آن بودجه 15 میلیون دالری از طریق بنیاد هیفوس و چند اسپانســر 

هلندی و فرانسوی دیگر در اختیار باستانی و تیم او قرار گرفت. 
این که این اسپانسرهای هلندی و فرانسوی چه ماهیتی دارند و به کجا وصل هستند و چه نفعی 
از حمایت های میلیون دالری از اپوزیسیون ســابقا اصالح طلب ایرانی می برند، نیاز به تفکر و 
گمانه زنی چندانی ندارد. مسلما پارلمان و دولت هلند و فرح کریمی، یک شبه خواب نما نشدند 
که با خروج باستانی بودجه و امکانات در اختیار او بگذارند. تردیدی نیست که سرمایه گذاری 
روی عناصری چون باستانی از مدت ها قبل از آن شروع و ارتباطات با خارج از کشور، مدت ها قبل 
از خروج او از ایران آغاز شده بود. باستانی، شرایط الزم برای این سرمایه گذاری را داشت و کامال 
مهره مناسبی برای این برنامه بود. او قلم خوبی دارد، روزنامه نگاری را بلد است، در نهاد ریاست 
جمهوری ایران کار کرده است، با چهره های مهمی )با »فکت های اطالعاتی خوب«( در تماس 
بوده است، و از همه مهم تر به واسطه حضور دائمی اش در روزنامه های دوم خردادی، از ارتباطات 

و پیوندهای وسیعی با روزنامه نگاران اصالح طلب برخوردار است. 
باستانی عالقه ویژه ای دارد که خود را صاحب آگاهی از حقایقی پشت پرده درباره نظام جمهوری 
اسالمی نشان دهد. به ویژه اگر به تحلیل های او در روزآنالین، گویا و بی بی سی نگاهی بیاندازیم، 
همواره سعی کرده اســت تا درباره نهادهای حساس داخل کشــور چون نهاد رهبری و سپاه 
پاسداران تحلیل ارایه دهد. البته این احتمال وجود دارد که او هنوز برخی از ارتباطات قبلی خود 
را در درون ایران حفظ کرده باشد، به ویژه این که برخی از اهالی رسانه های خاص، که به باستانی 
)در کنار بهنود( به چشم عناصر تاثیرگذار بی بی سی و روز نگاه می کنند، به هوای رفتن به خارج 

از کشور و یافتن جای پایی در آن سوی آب، با این عنصر مشکوک و مرموز در ارتباط باشند.
حسین باستانی از سال 2010 رسما به بی بی سی فارسی پیوست و به ادعای خودش، به دلیل 
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ضوابط سختگیرانه بی بی سی درباره کار کردن کارمندانش با سایر رسانه ها از مسؤولیت هایش در 
شرکت »روز« استعفا داده است. با این حال همچنان او را فرد کلیدی پشت مجموعه روزآنالین 
می دانند. او در اوایل همکاری با بی بی سی از محل اقامت خود در پاریس به این شبکه سرویس 
می داد، لیکن بعد از مدتی کوتاه، به دلیل اصرار مسؤولین بخش فارسی به لندن نقل مکان کرده 
است و به یکی از کارمندان ارشد بخش فارسی تبدیل شده است )البته می توان گفت که سطح 
کار باستانی به طرز محسوسی نسبت به سایر خبرنگاران و مفسران بی بی سی که گاف های متعدد 
می دهند، باالتر است(. او هر از چندی به عنوان تحلیل گر مهمان در سرویس جهانی بی بی سی 

هم ظاهر می شود.
یکی از خطوطی که حسین باستانی تقریبا به طور ثابت )ولی بسیار نرم( در تحلیل هایش در 
بخش فارسی و جهانی بی بی سی پی می گیرد، مطرح کردن این بحث است که حکومت ایران 
قابل اصالح و قابل اعتماد نیست، و تنها راه مقابله با ایران افزایش تحریم هاست. او پیش از حصول 
توافق وین، همواره می گفت که من به حصول توافق خوشبین نیستم و رهبران ایران قابل اعتماد 

نیستند و قصد انعطاف ندارند  .
اردشیر امیرارجمند؛ مشاور ارشد و مســئول کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میر 

حسین 
اردشیر امیر ارجمند، 54 ساله، مشــاور ارشد، بیانیه نویس و مســئول کمیته حقوقی ستاد 

انتخاباتی میر حسین موسوی در سال 88 بود.
وی پس از بازداشت در جریان فتنه 88 و اعتراف به جاسوسی برای سرویس اطالعاتی موساد و 
همکاری با سازمان مجاهدین خلق، به زندان افتاد. وی چند ماه بعد با سپردن وثیقه و به عنوان 
مرخصی از زندان خارج شد و به فرانسه گریخت و از این کشور پناهندگی گرفت. امیر ارجمند 
هم اکنون رئیس شورای موسوم به هماهنگی راه سبز امید و نماینده و مشاور ارشد میر حیسین 

موسوی در خارج از کشور است.
اردشیر امیر ارجمند، در خانوادهای دیده به جهان گشود که به اشرافیت طاغوت وابسته بود. 
او متولد 1336 تهران اســت. دیپلم ریاضی خود را در سال 1354 در دبیرستان کیهان تهران 
گرفت. وی در ســال 1358 و پس از تعطیلی دانشگاهها به مناســبت انقالب فرهنگی، راهی 
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آمریکا و فرانسه شد ولی اقامت در فرانسه را ترجیح داد تا اینکه در سال 1360 کارشناسی ارشد 
حقوق بین الملل را از دانشگاه استراسبورگ گرفت. در پایان نامه کارشناسی ارشد خود موضوع 
»مصادره و ملی شدن اموال افراد« و قوانین و ضوابط رایج دنیا درباره ملی شدن اموال افراد را 

مورد بررسی قرار داد.
سال های بعد نیز در این دانشگاه ماند و با هزینه معاونت حقوقی دفتر نخست وزیری- میر حسین 
موسوی- در سال 1369 دکترای دولتی حقوق بین الملل را اخذ کرد. پایان نامه دکترای او درباره 
»مقررات مخاصمات مسلحانه در دریا در زمان صلح و جنگ« بود. وی همزمان دوره های حقوق 

بشر را در فرانسه طی کرد. 
اردشیر امیرارجمند، پس از دفاع مقدس به کشور بازگشت تا به عنوان عضو هیأت علمی در این 
دانشگاه مشغول به تدریس شود. این در حالی بود که نه سوابق خانوادگی وی، نه مطالعات دوران 
نوجوانی و جوانی اش، امکان آشنائی او با فرهنگ اسالمی را فراهم نکرده بود. او کامال در فضائی 
متاثر از غربیت بالیده و تحصیل کرده و سپس به عنوان استاد به یکی از معتبرترین دانشگاههای 
کشور راه یافته بود. وی همچنین به طور غیررسمی در دوره های آموزشی سازمان های دولتی و 

غیردولتی در استانهاي مختلف کشور به تدریس مباحث مربوط به حقوق بشر پرداخت.
امیر ارجمند با همکاری یونسکو، در دانشگاه شهید بهشتی کرسی و گروه حقوق بشر و نیز انجمن 
حقوق بشر ایران را ایجاد کرد و خود مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این گروه، به عنوان تنها گروه 
حقوق بشر در خاورمیانه از نظر وی و جریان افراطی مدعی اصالحات، مایه مباهات و فخرفروشی 

و مجرای گردآوری گزارش های مغرضانه درباره نقض حقوق بشر در ایران بود.
وی همچنین در قالب نهادسازی و ارتباطات رســمی و غیر رسمی با این نهادها و تشکل های 
مشابه در سطح بین المللی، می کوشید بخشی از پیوندهای اشرافیت مذکور را با بیگانگان تقویت 
سازد. وی مشاور دفتر خدمات حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری و عضو مجموعه هایی 
چون »انجمن حقوق بین الملل لندن«، »انجمن ایرانی حقوق بشر«، »انجمن ایرانی اخالق در 
علوم و فناوری«، »جمعیت توسعه علمی ایران«، »کمیته ملی اخالق زیستی«، »انجمن ایرانی 
دوستان سازمان ملل متحد«، »انجمن ایرانی حقوق جزا«، »انجمن ایرانی حقوق بین الملل«، 
»شورای علمی مرکز پژوهش و اطالع رسانی ریاست جمهوری)قبل از دولت نهم(«، »کمیسیون 
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پژوهش و آموزش هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی)دوره خاتمی(«، »انجمن ایرانی جرم 
شناسی«، »هیات علمی دانشگاه تهران«، »هیات علمی مجتمع آموزشی قم« و... نیز بود.

امیر ار جمند در تهیه و تدوین چندین طرح و الیحه درباره »حقوق شهروندی«، »اسرار دولتی«، 
»حریم خصوصی«، »رسانه های همگانی«، »ســازمان های غیردولتی«، »شوراها«، »حقوق 

متهمین و محکومین« و... در دوره مدعیان اصالحات نقش داشت.
امیر ارجمند با اتکا به ریاست کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، در مراکز علمی و حقوق 
بشري جهان به نمایندگی از ایران حضور می یافت و بدیهی بود که با آن سوابق و لواحقی که از 
خود نشان داد، به جای تبیین مسائل واقعی کشورمان و مواضع منصفانه، از منظری که تحقیر 

کننده جامعه حقوقی کشورمان باشد، سخن می گفت. 
یکبار در اردیبهشت 87 -یک سال قبل از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری- به دعوت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایشی به ایراد سخنرانی پرداخت تا عدم مشروعیت نظام 
را به دلیل ســرکوب مخالفان! در اذهان جا بیندازد. وی گفت: » آنچه در کشور باعث لطمه به 
مشروعیت جامعه میشود فاصله ای است که بین ارزش های مورد حمایت حکومت به عنوان 
ارزش های اخالقی و ارزش هایی که ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور و وجدان جمعی می 
باشد، افتاده است!« )آفتاب نیوز. وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخص مصلحت 

نظام. 31 اردیبهشت 1387(
با ورود میر حسین موسوی به صحنه انتخابات، اردشیر امیر ارجمند، به یاری او شتافت و به عنوان 
مشاور ارشد و رئیس کمیته حقوقی ستاد موسوی، وی را برای حضور در کارزار انتخاباتی تشویق 
کرد. وی البته امید داشت با نشاندن موسوی در اریکه قدرت، نهادی به نام »معاونت حقوق بشر 

ریاست جمهوری« تاسیس کند. 
او همچنین تعدادی از دانشجویان و اساتید جوان دانشگاه شهید بهشتی را تشویق کرد که »ستاد 
حقوقی صیانت از آراء« را برای موسوی راه اندازی کنند و مدعای تقلب در انتخابات را گردآوری 
کنند. وی خشونت را نماد دموکراسي می دانســت و در گفتگو با دانشجویانش، »خشونت«را 

واکنشي »تعرضي« به دیکتاتوری! قلمداد می کرد.
امیر ارجمند حتی با تکیه بر ارتباطات پیشین خود در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کوشید 
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از نهاد ریاست جمهوری نیز مستنداتی علیه احمدی نژاد گردآوری کند. اما وقتی موسوی حتی 
یک برگ مستند از ادعای تقلب به شورای نگهبان ارائه نداد، ناتوانی امیر ارجمند بیش از پیش 

روشن گردید.
امیر ارجمند، چون از منظر حقوقی نتوانست انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را زیر سوال 
ببرد، با نگارش بیانیه های موسوی از یک سو و کشاندن اوباش وابسته به شبکه منافقین از سوی 
دیگر، عصیان علیه انتخابات و رای 40 میلیونی ملت مسلمان ایران را عملیاتی ساخت. اوج این 
عصیان در 25 خرداد و 30 خرداد بود. امیر ارجمند و دوستانش با انتخاب آن روزها برای شورش 

علیه رای ملت، قصد جبران ناکامی شورش منافقین در سال 1360 را داشتند.
امیر ارجمند هم اکنون نیز به نام سخنگوی میر حسین موسوی بیانیه می دهد، اظهار نظر می 
کند و اوباش را به شــورش دعوت می کند تا انقالب های اسالمی در کشورهای عربی را تحت 
الشعاع قرار دهد. نه موسوی و نه امیر ارجمند هیچکدام دیگری را مدیریت نمیکردند. هیچ کدام 
موالي دیگري نبودند. هر دو آنها والیت استکبار را پذیرفته بودند. هر دو آنها به جای تبعیت از 
رای ملت که همواره همسو با اهداف والیت بوده، تابع دستهای مرموزی شدند که قرار بود در برابر 

انقالب اسالمی عصیان کنند.
امیر ارجمند از دهه 60 با جریان نفاق ارتباط برقرار کرده بود و پس از فتنه 88 مشخص شد که 
بیانیه هاي جنبش سبز را وی تدوین و موسوی آنها را امضا می کرد. مادر وی »افسر محرم زاده« 
هوادار منافقین بوده که فوت کرده است اما »منصور امیر ارجمند« برادر بزرگ اردشیر از منافقین 

فعال در بخش اطالعات شهر استراسبورگ فرانسه است.
منصور برادر بزرگ اردشیر امیر ارجمند قبل از انقالب نیز توده ای بوده و منزل وی در زمان فاز 
نظامی منافقین در اوایل پیروزی انقالب محل اختفای تعدادی از سران منافقین بوده است. وی 
سپس در شهر استراسبورگ فرانسه مقیم شد. وی در فرانسه نیز به فعالیت اطالعاتی علیه انقالب 
اسالمی می پرداخت. وی پس از فتنه سال 88 با کمک منافقین، فرزندان و همسر اردشیر را به 

صورت غیر قانونی به ترکیه و سپس استراسبورگ فراري داد.
اعضای خانواده امیر ارجمند، قبل و پس از انقالب همواره قیافه چریکی و برانداز به خود می گرفتند 

که در این میان اردشیر هم به طور طبیعی در مسیر سوابق خانوادگی خود گام برمی داشت.
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بر اساس گزارش های وزارت اطالعات، مادر اردشیر، »افسر محرم زاده« به ظاهر عضو گروهک 
مجاهدین)منافقین( خلق بود و در سالهای اخیر در فرانسه اقامت داشت و با سلطنت طلبان نیز 
همکاری می کرد. این همکاری ها فرضیه دستآموز بودن چریک های این سازمان را تقویت می 
کند.می دانیم که رژیم پهلوی، خود با مدیریت ساواک، پروژه ساخت اپوزسیون مصنوعی را در 
دستور کار داشت. بسیاری از عناصر به ظاهر چریکی و چپ، و مخالف رژیم پهلوی دست پرورده 

های خود ساواک بودند.
از سوی دیگر، خواهر بزرگ اردشیر امیر ارجمند » نازی امیر ارجمند« کارمند حزب رستاخیز 
و»لیلی امیر ارجمند« از بستگان نزدیک وی، منشی فرح پهلوی بوده است که این مسئله نفوذی 

بودن این خانواده در گروه های چپ به ویژه منافقین را تقویت می کند.
نام خانوادگی لیلی امیر ارجمند، »جهان آرا« است. لیلی، در دوره تحصیالت دانشجویی با فرح 
پهلوی، دوست بود. او ظاهراً با ارتداد از اسالم کاتولیک شده بود. اما اساساً به هیچ دینی معتقد 
نبود. مادر محمد رضا پهلوی در خاطراتش او را مروج فسق و فجور در اطراف فرح قلمداد می کرد. 
این فرح نبود که پس از ازدواج با محمدرضا پهلوی، به دلیل سابقه دوستی با لیلی او را باال می 
کشید. بر کشیدن لیلی جهان آرا، به آن سبب بود که وی و خانواده اش شخصاً شخصیت قابل 
توجهی برای شبکه های جاسوسی بود. مادر لیلی، ناهید شاهرخ فرزند داراب، متولد بلژیک و 
کارمند موزه ایران باستان و مرتبط با شبکه جاسوسی بود. پدرش عبداهلل جهان آرا فرزند تقی 
کارمند دارائی بود. لیلی یک خواهر داشت که شوهر او سرهنگ شیخ االسالمی، ریاست ساواک 

رشت را برعهده داشت. 
برادر لیلی جهان آرا، دکتر امیر جهان آرا، از نخســتین اساتید دانشگاه ملی بود. وی از اعضای 
لژهای فراماسونری، مورد وثوق ساواک و از موسسان دانشکده معماری و شهرسازی بود. دکتر 
جهان آرا، جوانان مســتعد را برای عضویت در لژهای فراماسونری و مأموریت های فوق العاده 

رژیم پهلوی، معرفی می کرد.
  اردشیر امیرارجمند در راستاي پروژه ضدانقالبي هدیه 60 وظیفه اخذ امکانات و پشتیباني و 
رابط بودن سرویس امنیت داخلي فرانسه معروف به DST را بر عهده گرفته بود. جالب اینکه 
سرویس اطالعاتي فرانسه براي امیرارجمند که در این کشــور اقامت دارد، 4 نفر محافظ نیز 
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مشخص کرده است.
درباره پروژه هدیه 60 این توضیح را می توان داد که: در 14دیماه 1390 یعنی حدود دو ماه )60 
روز( تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی، خبری در رسانه های مبنی بر لو رفتن پروژه ای 
موسوم به »هدیه60« منتشر شد. براساس اخباری که به دست یکی از گروههای اصلی مقاومت 
اسالمی در لبنان رسیده بود، آمریکایی ها با همکاری برخی از کشورهای وابسته و تعدادی از هم 
پیمانان خود و نیز با جلب همکاری اطالعاتی - عملیاتی تعدادی از گروههای ضد انقالب و بخشی 

از عوامل فتنه 88 ، درصدد اجرای سناریوی عملیاتی موسوم به »هدیه 60« بودند.
بر مبنای این سناریو ، دولت آمریکا با همکاری دولت های فرانسه، انگلستان ، رژیم اشغالگر قدس 
و یکی از کشورهای مرتجع حاشیه جنوبی خلیج فارس و با ماموریت محوله به ائتالف فتنه و 
ضدانقالب قصد داشتند به زعم خود سناریوی تحریم »انتخاباتی - اقتصادی« ایران در آستانه 
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسالمی را محور فعالیت های ضد ایرانی خود قرار دهند. 

در این سناریو تقســیم کاری بین بیگانگان و ائتالف فتنه و ضدانقالب صورت گرفته بود تا از 
سویی خط تحریم اقتصادی ایران با حداکثر عملیات روانی ظرف 60 روز آینده و در قالب چند 
فاز طراحی شده ، دنبال گردد و از سوی دیگر ائتالف فتنه و ضدانقالب با هماهنگی عناصر داخل 

و خارج از کشور ، اجزای دیگر سناریو را دنبال نمایند.
اخبار واصله به گروه مقاومت ضد اســرائیلی مورد بحث حاکی بود که ماموریت هایی از قبیل 
دمیدن در شــیپور »مخاطرات تحریم اقتصادی آمریکا« و ترویج ضرورت »تحریم انتخابات 
مجلس« و القای نارضایتی و یاس مردم و بازآفرینی شــگرد سوخته تقلب ، از جمله مهمترین 

ماموریت های ائتالف ضدانقالب و فتنه گران بود. 
هم چنین ابالغ شده بود در ایام باقیمانده تا انتخابات مجلس ، گروه های مختلف اپوزیسیون 
ایرانی در خارج از کشور یک پیوند منسجم و سازمان یافته »طالعاتی - عملیاتی - رسانه ای« 
با همدیگر داشته باشند و در این زمینه ، بنگاه دولتی بی بی سی فارسی ، منسجم تر و قوی تر از 

مقطع فتنه 88 ، نقش هماهنگ کننده و پشتیبان را برای نامبردگان ایفا نماید.
این خبر اضافه می کند که در ستاد مذکور ، ارتباط سرویس های اطالعاتی غربی با عناصر فتنه و 
گروهکهایی همچون منافقین و سلطنت طلبان و  بی بی سی فارسی را افرادی همچون اردشیر 
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امیرارجمند ، تقی کروبی ، رجبعلی مزروعی ، مجتبی واحدی ، عبداهلل مهتدی ، محسن کدیور ، 
کاظمیان ، شیرین عبادی ، حسین باستانی ، علیرضا نوری زاده و ... ایفا نمودند.

فاز دیگر را ماموریتی تشکیل می دهد که به شــیرین عبادی واگذار شده بود. در راستای این 
سناریو ، عبادی موظف بود به سرعت »کمپین حمایت از یکی از سران فتنه« را راه اندازی نماید 
و به او قول داده بودند که از امکانات و ارتباطات مجامع مدعی حقوق بشر در غرب ، تشکیالت 
جهانی بهائیت ، البی یهود و گروهک منافقین برخوردار بوده تا بدین ترتیب پروژه شکست حصر 
سران فتنه را کلید بزند. در این پروژه نیز بی بی سی فارسی و برخی دیگر از رسانه های بیگانه و 

ضد انقالب او را پشتیبانی خواهند نمود.
مرحله دیگر این سناریو بعهده اردشیر امیرارجمند سخنگو و مشاور عالی یکی از سران فتنه بود. 
در این چارچوب با پشتیبانی اطالعاتی و عملیاتی سرویس اطالعاتی فرانسه و با حمایت کاماًل 
پنهان سازمان منافقین ، اردشیر امیرارجمند موظف به راه اندازی سریع دفتر موسوم به شورای 
هماهنگی راه ســبز امید در پاریس بود تا کانون رسمی و آشکار هم افزایی منافقین ، سلطنت 

طلبان ، عناصر فتنه و سایر گروه های اپوزیسیون در فرانسه شکل بگیرد. 
تدابیر حفاظتی و عملیاتی این دفتر نیز به تشکیالت امیرحسین جهانشاهی رئیس گروه »با 
موج سبز« و عامل مستقیم موساد در فرانسه واگذار شده بود. ظاهراً ماموریت امیرارجمند نیز با 
برگزاری مراسمی پرسروصدا تحت عنوان »کنفرانس پرس« و انجام مصاحبه وی با خبرنگاران 
غربی در پاریس آغاز می شد. در این نمایش ، امیرارجمند راه اندازی پروژه اصلی فتنه گران در 
فضای مجازی به منظور ایجاد ارتباطات امن شبکه های اجتماعی داخلی با عناصر بیگانه در 
خارج را )موسوم به طرح ت( اعالم می کرد. در این ماموریت نیز نقش هماهنگی رسانه ای و انجام 

تبلیغات گسترده را صادق صبا )رئیس بدنام بی بی سی فارسی( به عهده گرفته بود.

آنچه گذشت اجمالی از یک پرونده مفصل درباره چگونگی نفوذ عناصر دشمن در 
مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام بود و برای تشریح ادامه عملیات نفوذ باید به 
سوابق و پرونده عملکرد عناصر دیگر این پروژه به ویژه در دولت های نهم، دهم و 

یازدهم پرداخت که انشااهلل در مجال دیگر به این مهم اشاراتی خواهیم داشت. 
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پرده هایـــی 
از عملیـــات 
نفوذ از طریق 
بومی ســازی 
شبکه هـــای 
رضــا داوریرسانــــه ای  
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»بومی سازی پایگاه های رسانه ای« ، یکی از مهمترین راهبردهای دشمن در دهه هفتاد و 
در دوران موسوم به سازندگی بود. طراحان این پروژه، در مرحله نخست، اقدام به شناسایی، 
استعدادیابی، عضوگیری، تربیت وشبکه سازی رسانه ای کردند تا بتواند ضمن تشکیل » 
اتاق فرماندهی عملیات روانی« ، مدیریت و هدایت افکار عمومی داخل کشور را در اختیار 

بگیرند.
در اولین گام، کار شناسایی و استعداد یابی در داخل کشور توسط سرپل های دستگاه های 
امنیتی غرب و با واسطه گری برخی ســفارتخانه های خارجی در تهران کلید خورد تا در 
مرحله بعد و با اعزام عناصر گزینش شده به ترکیه، فرانسه ، انگلیس و هلند، مراحل آموزش، 

عضوگیری و شبکه سازی رسانه ای به انجام برسد.
در این میان نباید از نقش محوری و تاثیرگذار شبکه جهانی بی. بی.سی در جذب و آموزش 
نیروهای گزینش شده به سادگی گذشت. نتایج این ســرمایه گذاری رسانه ای و امنیتی 
خیلی زود در ســال 76 و با روی کارآمدن دولت اصالحات و انتشــار همزمان بیش از 20 
روزنامه اصالح طلب خود را نشــان داد به گونه ای که رهبر معظم انقالب در سال 1379 

فرمودند برخی مطبوعات داخلی »پایگاه دشمن« شده اند.
از سوی دیگر به دلیل عملکرد فتنه برانگیز احزاب مشارکت و مجاهدین در انتخابات سال 
1388 و انحالل و پلمب دفاتر این دو حزب از سوي محاکم قضائي به دلیل اقدامات علیه 
امنیت ملي ، تعداد قابل مالحظه ای ازعوامل مشارکت و مجاهدین که دست خیانت آن ها 
برمالشــده بود، از راه هاي غیر قانوني از کشــور گریخته و به حلقه هاي خارج نشین ضد 

انقالب پیوستند.
 همچنین بعد از انتقال بخش عمد ه اي از تشکیالت انجمن منحله روزنامه نگاران به خارج از 
کشور این افراد نیز با سازماندهي تشکیالت خود در اروپا به مرکزیت لندن اقدامات به ظاهر 
صنفي اما عنکبوتي خود را براي فعالیت علیه جمهوري اسالمي ایران آغاز کرده و هم اکنون 
در خارج از کشور اتاق مدیریت رسانه اي در سوژه هاي خاص را به عهده گرفته اند.از این 
افراد که به عنوان » شاخه خارجي« یاد مي شود، به آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، هلند، 
سوئد، نروژ و برخي دیگر از کشورهاي غربي پناهنده شده و در خدمت اهداف این کشورها 
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فعال شدند و به عنوان کارشناس در اتاق هاي فکر بي بي سي، رادیو فردا، صداي آمریکا و 
روزآنالین سر در آوردند.

در دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری ، دشمن با تکیه بر همین سرمایه 
گذاری بر افراد و رسانه های نوین آشوب های خیابانی را سامان داد. طراحی این 
رسانه ها بر اساس فشــار از پایین و چانه زنی در باال بود تا با تهییج مردم و شخصیت های 
سیاسی برای حضور در اعتراضات، مسئولین رده باالی نظام را تحت فشار قرار دهند تا تن به 
ابطال انتخابات دهند. در این پروژه، میدان داری رسانه  ای آشوب ها و خرابکاری  های تهران 
را شبکه وزارت امور خارجه انگلیس BBC فارســی با همراهی صدای آمریکا و همکاری 
بازوهای اینترنتی حلقه هجوم رســانه ای به عهده داشــتند؛ به خصوص سایت باالترین، 
 ) CIA رادیو زمانه(، ایران پرس نیوز )متعلق به سلطنت طلبان(، رادیو فردا )ارگان سازمان
و سایت های خبری جریان نفاق داخلی و... همچنین تعدادی از وبالگ نویسان که هرکدام 
مامور راه اندازی تعداد قابل توجهی وبالگ به صورت ساعتی و دقیقه ای جهت تامین خوراک 

خبری دیگر رسانه های ضدانقالب بودند.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز شاهد مدل جدیدی از نفوذ و شبکه سازی رسانه 
ای در کشــور بوده ایم. در این پروژه، پیوند عمیقی میان اتاق فکر جریان اپوزیسیون در 
لندن، استراسبورگ فرانسه، آمستردام هلند، استکهلم سوئد و اسلو نروژ با برخی مدیران 
مسوول، سردبیران، خبرنگاران، عکاسان و کاریکاتوریست های داخلی برقرار شده تا شبکه 
ای عنکبوتی را در فضای رسانه ای کشور تدارک ببینند که متاسفانه این پروژه در برخی 

رسانه های داخلی پاسخ مناسبی برای طراحان خارجی به همراه داشته است. 

   مدل سازی پایگاه »ریگا« برای ایرانیان
 شهر ریگا نامی آشنا برای نظامیان آمریکایی و روسی است. ریگا محل دیده بانی تحرکات 
روس ها برای آمریکایی ها محسوب می شد و مرکز جمع آوری اطالعات برای آمریکا جهت 

ضربه زدن به دولت شوروی بود.
این پایگاه برای سیاســتمداران غربی و آمریکایی به عنوان یک الگو در مقابله با جمهوری 
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اســالمی ایران اســت، به همین دلیل غربی ها به دنبال ایجــاد دیدبان هایی برای رصد 
فعالیت های درون ایران از طریق راه اندازی برخی دفاتر در کشــورهای همســایه و نفوذ 

سازمان های به ظاهر مردم نهاد نظیر هیفوس به داخل ایران برآمدند.
بر این اساس دفاتری با عنوان حمایت از دمکراسی و آزادی های مدنی در دبی، باکو، لندن، 
پاریس، آمستردام، استانبول، شکل گرفت که دفتر دبی بر همان مبنای پایگاه ریگا وظیفه 

رصد اوضاع ایران و برقراری ارتباط با ایرانیان را برعهده گرفت.
جذب خبرنگاران و اصحاب مطبوعات در ایران و ارائه آموزش های ویژه به آن ها 
در هلند زیر نظر رسانه های اروپایی از مهم ترین اقدامات این پروژه جهت تکمیل 
پازل براندازی نرم می باشد. به گونه ای که در کنار این اقدامات، بنیادهایی همانند بنیاد 
هیفوس و تشکیالت خانه آزادی با حمایت از جنبش های به ظاهر مردمی نظیر فمنیست ها، 
هم جنس گرایان و جذب روزنامه نگاران و هنرمندان کشورهای اسالمی از طریق دفاتر خود 
در این کشورها با محوریت براندازی جمهوری اســالمی ایران، الگوی پایگاه ریگا را دنبال 

می کنند.
تربیت کادری از کارمندان برای ســرویس های خارجی و زمینه سازی برای نفوذ به داخل 
ایران با پوشش فعالیت های فرهنگی، از مهم ترین اهداف این پروژه می باشد. به همین علت 
حمایت از روزنامه نگاران فراری و در اختیار قراردادن بودجه  برای آن ها جهت تاسیس رسانه  
علیه ملت ایران در قالب همین طرح تعریف شده و راه اندازی روزآنالین که مدیریت اصلی 
آن توسط مسعود بهنود و تحت حمایت های دولت هلند صورت گرفته در راستای اهداف 

بهره گیری از الگوی پایگاه ریگا می باشد.
نیکالس برنز معاون سابق وزارت امورخارجه ی آمریکا در خصوص این پروژه می گوید: »ما 
جوانی را در سال 1926 از میلواکی )در ایالت ویسکانســین و یکی از مراکز اصلی سیا در 
آمریکا( به پایگاه ریگا فرستادیم؛ ما به او گفتیم: برو زبان روسی یاد بگیر و در ریگا بنشین. تو 

پنجره ما برای ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی هستی.«
برنز در ادامه به شرح فعالیت های دفتر دوبی پرداخته و گفت: »امروز ما دقیقاً همین حرف ها 
را به این جوانان می زنیم و می گوییم شما به دوبی بروید. ما نمی توانیم در ایران باشیم. شما 



مهرماه 1394. شماره 14

127

با هر ایرانی که پیدا می کنید )تمام ایرانی هایی که برای انجام کارهای بانکی یا تعطیالت آخر 
هفته به این جا می آیند( مصاحبه کنید و سعی کنید آن ها را بشناسید. به ما بگویید چه طور 

باید آن ها را بفهمیم.«
هرچند که گفته های برنز سال ها پیش بیان شده اما پروژه  مذکور با حمایت از رسانه های 
خارجی و داخلی مخالف حکومت جمهوری اسالمی ایران و کمک های مالی فراوان ادامه 
یافته  طوری که یک ساختار شبکه ای رسانه ای با موضوعات گوناگون، برای تحقق اهداف 
الگوی پایگاه ریگا در خارج از کشور که متشکل از افراد فراری و یا مهاجرت کرده و معاند با 
نظام اسالمی می باشند، ایجاد شده که درصدد ایجاد شکاف های عمیق فرهنگی، سیاسی، 

اجتماعی در جامعه ایران برای تحقق مدل براندازی است.
 ،VOA مدلی که شبکه ای از رسانه های فارسی زبان نظیر روزآنالین و بی بی سی فارسی و
تحت نظارت دولت های غربی و آمریکا با کمک های مالی آن ها شکل گرفته و تالش خود را 

برای نفوذ در سطوح مختلف اجتماعی ایران ادامه می دهد.

   جریان سازی در نظام خبری ایران به مدد بودجه های کشورهای غربی 
از سالها پیش بنیادها و مؤسسات متعددی توسط سرویس های جاسوسی و دیگر نهادهای 
حکومتی کشورهای غربی به ویژه آمریکا به وجود آمده که طبق یک تقسیم کار سازمانی و 
متمرکز مأموریت های مختلفی را با هدف مشترک در اجرای پروژه کودتای مخملی به عهده 
گرفته اند. مهم ترین این مؤسسات و بنیادها عبارتند از: بنیاد سوروس )OSI(، بنیاد راکفلر، 
بنیاد فورد، بنیاد جرمن مارشال فایند، خانه آزادی، شورای روابط خارجی آمریکا، انجمن 

سیاست خارجی آلمان و مرکز مطالعات دموکراسی انگلیس.
از دیگر موسسات فعال در حوزه ایران موسســه هلندی هیووس ) و یا هیفوس( است که 
با شدت زیادی بر روی جنجال سازی در رسانه ها و به خصوص شبکه های مجازی فعالیت 
می کند و حیطه فعالیتی به وسعت غرب آسیا، هند، آمریکای جنوبی، آمریکای التین، جنوب 
و شرق آفریقا فعالیت دارد. تساوی حقوق زنان و مردان و تساوی حقوق هم جنس گرایان با 
آحاد جامعه و فرصت آزادی برای همه، از جمله مهم ترین پروژه های تعریف شده برای این 
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بنیاد است که از طریق جامعه روزنامه نگار و هنرمندان فعال و حرفه ای به انجام می رساند. 
موسسه هیووس هدف خود را از اجرای چنین برنامه هایی به چالش کشیدن قدرت دولت ها 
از طریق جســارت مردم برای مبارزه با آنها بیان می دارد. یکــی از مهم ترین برنامه های 
این بنیاد هلندی مقابله با نظام جمهوری اســالمی ایران با استفاده از ظرفیت های داخل 
ایران)روزنامه نگاران، هنرمندان، فعاالن حقوق بشر، فمنیست ها و ...( و ظرفیت های بیرونی 
نظیر سازمان حقوق بشر لندن)JFI(، فشارهای سیاســی، حمایت از بهائیان در خارج از 

کشور است. 
فعالیت های هیووس در ایران بیشتر بر روی مقابله با حجاب زنان به اسم برابری جنسیتی، 
حمایت از بهائیان، حمایت از همجنسگرایی در شــبکه های مجازی و تالش برای نفوذ و 

سوءاستفاده از مطبوعات برای تنش آفرینی ضدحاکمیت متمرکز می شود. 
جالب آن جاست که هیووس هرگز هیچ فعالیتی را در مناطق آمریکای شمالی، اروپای غربی، 
اســترالیا و ژاپن انجام نمی دهد و تالش خود را بر روی تامین منافع آمریکا در کشورهای 
جهان سوم متمرکز کرده است. در پورتال خبری این رسانه هیچ اشاره ای به سرکوب رنگین 
پوســتان در کانادا و کشتار هر روزه سیاه پوســتان در ایاالت مختلف آمریکا  و کشورهای 

اروپایی نشده است.
این موسسه در جریان فتنه 88 با قدرت تمام از فتنه گران و آشوب طلبان دفاع مالی و فکری 
کرد در حالی که هدف اصلی خود را حمایت از فعالیت های مدنی اعالم کرده بود ولی به مرور 

آشکار شد که این ادعا، صرفاً پوششی برای رهگیری اهدافشان بوده است.
بدنه اصلی هیووس در کشورهای هدف از میان اپوزوسیون انتخاب می شود و با صرف بودجه 
هنگفت، رزومه سازی و تبدیل کردن افراد سرشاخه به چهره های ظاهرا سرشناس تالش 
می شود تا حلقه فشار به کشور مورد نظر کامل شود. نکته ای که در این میان بسیار جالب 
به نظر می رسد ارتباط موسســه براندازی همچون هیووس با »مسعود بهنود« است، چرا  
که بخش قابل توجهی از بودجه هیووس به موسســه روزآنالین به مدیریت مسعود بهنود 
اختصاص پیدا می کند. بودجه ای که با فرمولی خاص به توانمندسازی عناصر فعال در شبکه 
اجتماعی و خبرنگاران نفوذی اختصاص پیدا می کند. در واقع این شبکه قرار است با تشدید 
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فعالیت هایشان در فضای مجازی و رسانه های داخلی فرایندی را تکمیل کند که منجر به 
تغییرات در اوکراین و برخی کشورهای عربی شد. 

در واقع فرح کریمی، مســعود بهنود و نوشــابه امیری که گردانندگان اصلی 
»روزآنالین« هستند،  نقش عضویاب موسس هیووس را ایفا می کنند تا از طریق 
این افراد برخی از خبرنگاران و فعاالن عرصه شبکه های مجازی را جهت ایجاد 

نارضایتی، اغتشاش و آشوب در داخل کشور سازماندهی کنند.
موسسه هیووس تنها در یک سال یعنی سال 2005 بودجه ای 15 میلیون یورویی تنها برای 
تاسیس و حمایت از ســایت های ضدانقالب دریافت کرد؛ سایت هایی که امروز با عناوین 
مختلف همگی یک خط خبری یعنی ســیاه نمایی درباره وضعیت اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعی مردم ایران را در داخل و خارج از کشــور دنبال می کنند. ســایت هایی که همه 
از یک منبع تغذیه فکری و مالی می شود و مســعود بهنود از جمله هدایت کنندگان این 

سایت هاست.

   آشنایی با برخی اعضای پروژه نفوذ رسانه ای عنکبوت
الف- فرحناز کریمی: 

فرحناز  کریمی رابط بین صهیونیست ها و برخی از روزنامه نگاران ایرانی از مهم ترین عوامل 
راه اندازی شبکه های رسانه ای ضدانقالبی در پروژه ی براندازی نرم بنیاد هلندی جاسوسی 

هیفوس محسوب می شود. 
او که متولد اصفهان و جزو سیاستمداران حزب سبزهای چپ هلند است از فعال ترین عناصر 
ضدانقالب در خارج از کشور بوده که عضویت در سازمان منافقین را نیز در کارنامه  کاری 
خود دارد. کریمی به دلیل اقدامات مسلحانه ســازمان منافقین و فعالیت های تروریستی 
آن مجبور به ترک ایران می شــود که با ورود به پارلمان هلند نقش به سزایی را در تعریف 
پروژه های ضد ایرانی که در جهت براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران برنامه ریزی شده 

است ایفا می کند.
کریمی به همراه مســعود بهنود از عناصر آموزش دیده غرب، مبادرت به راه اندازی سایت 
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روزآنالین کرده و پروسه ای را برای جذب خبرنگاران ایرانی در آن تعریف می کند. وی در 
راســتای طرح براندازی نرم، تالش هایش را برای جذب منابع مالی از طریق دولت هلند 
جهت حمایت از سایت روزآنالین و تاسیس شبکه ی تلویزیونی ادامه داده و طرحی را در 
پارلمان هلند در این زمینه مطرح کرده است. کریمی در نهایت بودجه  خوبی را در این رابطه 

دریافت می کند.
راه اندازی سایت روزآنالین، رادیو زمانه، شبکه های اجتماعی و خبری برای زنان، تشکیل 
کمپین علیه جمهوری اسالمی ایران و حمایت از جنبش های فمنیستی در راستای مقابله 

با جمهوری اسالمی بخشی از اقدامات این عنصر وابسته است.
او هم چنین در طرح تشدید تحریم ها علیه ایران توسط اتحادیه ی اروپایی نقش داشته و 
درخواست قرار دادن نام کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران را در لیست تحریم های آن 

اتحادیه تهیه کرده بود.
فرح  کریمی در سال 2004 همراه با نماینده حزب لیبرال به نام هانس بالن طرحی را جهت 
کمک  مالی به مبلغ 60 میلیون یورو با هدف توسعه رســانه  های مخالف نظام جمهوری 
اسالمی ایران تهیه کرده که بخشی از آن به تشکیالت خانه آزادی که از سازمان های ضد 

انقالبی و تحت حمایت وزارت امورخارجه آمریکا است. اختصاص یافت.
خانه آزادی که از بنگاه های اصلی مبارزه با مذهب در ایران محسوب می شود، توسط رئیس 
سابق سازمان امنیت و اطالعات آمریکا )جیمز وولسی( اداره می شد. باید توجه داشت که 
این تشکیالت تمرکز اصلی خود را بر روی تغییر نظام سیاسی ایران معطوف کرده  است و 

بودجه های دریافتی از دولت هلند را در همین زمینه مصرف می کند.
او در سال 83 پیشــنهاد الحاقیه  بودجه برای وزارت امورخارجه هلند در جهت کمک به 
موسســاتی نظیر روزآنالین را ارائه می کند و توانسته از طریق بنیادهایی همانند هیفوس 
مبالغ قابل توجهی)یک مورد آن 730هزار یورو است( برای این سایت دریافت کند. کریمی 
موفق به دیدار با محمد خاتمی در هلند می شود و به تبادل نظر با رئیس جمهور اسبق ایران 

در خصوص جایگاه اپوزوسیون می پردازد.
البته او پیش از این، دیدارهایی با اعضای مجلس ششم مانند محسن میردامادی )رئیس 
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کمسیون امنیت ملی مجلس ششم( نیز داشته است. فرح کریمی که نقش اپوزسیون خارج 
از کشور را به خوبی درک کرده است، از ارتباط خود با عربستان سعودی هم پرده برداشته 
و درمصاحبه ای با رادیو زمانه می گوید من به عنوان فعال حقوق بشر با عربستان همکاری 

می کنم!
کریمی در زمینه دشمنی اش با ملت ایران هیچ گونه کم کاری نداشته به گونه ای که پس از 
انتخابات سال 1388 به دولت های غربی پیشنهاد مداخله در امور داخلی ایران را  می دهد!

ب-مسعود بهنود
مســعود بهنود مجری برنامه ی دیدبان بی بی ســی فارســی و متولد 28مرداد1325در 
تهران است. وی فعالیت مطبوعاتی خود را قبل از انقالب و در سال 1342آغاز کرده و در 

روزنامه هایی نظیر آیندگان و تهران مصور به عنوان نویسنده حضور داشته است.
وی پیش از انقالب توانسته بود نظر عباس هویدا را به خود جلب کند و وفاداری اش را به رژیم 
پهلوی ثابت کند به طوری که بنا به نوشته ی فرج سرکوهی تنها گوینده ی رادیویی می شود 
که حق داشت بدون نوشته و بازبینی برنامه ی راه شب رادیو را اجرا کند و در تلویزیون دولتی 
نیز برنامه ساز و مفسر سیاسی مورد اعتماد بود و سازش با قدرت را استلزام حضور مدام خود 

در رسانه ها می دید.
مسعود بهنود سال ها به عنوان خبرنگار همراه عباس هویدا در رژیم گذشته به کشورهای 
مختلف سفر کرده و بعد از انقالب نیز برحسب شرایط، طرفدار حداقل طیف به خصوصی از 
نظام جمهوری اسالمی)از مجاهدین تا کارگزاران و اصالح طلبان( بوده است. او با حوادث 
دوم خرداد 76 خود را به جریان اصالحات نزدیک می کنــد و دوباره به عنوان یک چهره 
مطبوعاتی در فضای رسانه ای ایران مطرح می شــود، وی در این دوران دست به نگارش 

مطالبی می زند که هیچ هدفی جز تشویش اذهان عمومی و فرافکنی نداشته است.
وی در خصوص روزنامه نگاری می گوید: روزنامه نگاری در دوم خرداد اصوالً یک ورق مهم 
خورد. شبیه هیچ دوره دیگری نبود. آنچه که قبل از انقالب صورت می گرفت روزنامه نویسی 

جدی نبود... .
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جالب آن که خــود او در جملــه ای اعتراف آمیز نســبت به خطاهــای دوم خردادی ها 
می گوید:»...االن هم به شما می گویم تندروی داشتیم، نه اینکه نداشتیم ولی آنقدر بود که 

نمی شود معنی اش را این گذاشت که نمی دانستیم... .«
وی به سبب فرافکنی و تشویش اذهان عمومی و همچنین توهین به مقامات نظام توسط 
دستگاه قضا مجرم شناخته و جمعا به تحمل 23 ماه زندان محکوم شد. هنوز شش ماه از 
محکومیت او نگذشته بود که با قرار وثیقه چهل هزار دالری آزاد شد. در تاریخ 1 ژوئن سال 
2002 هنگامی که وی در تور سخنرانی اروپایی مشغول فعالیت بود قوه قضائیه اعالم نمود 
که دستور دستگیری او یکبار دیگر صادر شده است و به موجب این دستور وی بایست برای 
گذراندن 16 ماه دیگر از مدت باقی مانده ی محکومیتش به ایران بازگردد، اما مسعود بهنود 

دیگر به ایران برنگشت و به انگلیس گریخت.
از دیگر افرادی که همزمان با مسعود بهنود دســتگیر و روانه زندان شدند می توان به اکبر 
گنجی، ماشاا... شمس الواعظین، عمادالدین باقی و ابراهیم نبوی اشاره نمود. مسعود بهنود 

در این ماجرا حدود 15000 دالر جریمه شد.
 bbc این شبه روشنفکر لندن نشین، تاثیر بســزایی در شکل گیری و راه اندازی تلویزیون
فارسی داشته و طی دهه ی گذشــته برنامه های زیادی را به سفارش دولت انگلیس علیه 
جمهوری اسالمی ایران تولید کرده است. وی هر هفته در تلویزیون رسمی دولت انگلیس 

حاضر می شود و روزنامه ها و مجالت داخلی ایران را مورد بررسی قرار می دهد.
مسعود بهنود به این حد بسنده نمی کند و با شرکت در برنامه های رادیویی مثل رادیو فردا 
)ارگان رسمی پنتاگون( و برنامه های تلویزیونی صدای آمریکا به اربابان خود این پیام را منتقل 
می کند که می تواند انتظاراتشان را برآورده سازد و بازیچه ی دست آمریکا و انگلیس قرار گیرد.

در همین رابطه می توان به گفت وگوی او با بی بی سی فارسی اشاره کرد که می گوید: »از 
موقعی که دولت آقای احمدی نژاد آمده است ستمگری خیلی خوب رایج شده است و قلع 
و قمع کتاب هست.« این در حالی است که کتاب های همین مجری بی بی سی به نام های 
بعد از 11سپتامبر، ضدیادها و در بند اما سبز توسط نشر علم طی سال های 1385 تا 1386 
چاپ و یا تجدید چاپ شده اند. البته در سال های 1392 و1393 نیز کتاب های دیگر نامبرده 
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با عناوین: 275 روز بازرگان، این سه زن، و امنیه تجدید چاپ شده اند. او هم چنین در برنامه  
تلویزیونی پولتیک مدعی می شود که جمهوری اسالمی ایران اوایل انقالب دادگاه صحرایی 

در خصوص سانسور های اتفاق افتاده برپا کرده و به جرم سانسور افراد را اعدام می کرد!
وی هم چنین در جایی با تهدید ایران به ناامنی با بهانه تحلیلی از مقاله ی سعید حجاریان در 
خصوص وضعیت عراق و سوریه می گوید: اگر ایران، مصر، عراق، سوریه و افغانستان نیست اما 

نباید راحت بود و امکان دارد که ایران هم مثل این چند کشور امنیت خود را از دست بدهد!
بهنود در جریان فتنه ی ســال 1388 مستقیما به هنجارها، رســوم، اعتقادات و باورهای 
ایرانیان تاخت و با اقدامات ناصواب خود در برپایی نشست ها و تجمعات ضدایرانی و همسو 

با منافع صهیونیست ها خوش خدمتی اش را به اربابان غربی اش اثبات کرد.
وی با عضویت در اتاق فکر لندن و همکاری با عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، اکبر 
گنجی، محسن کدیور و سید عطاء اهلل مهاجرانی عمال به جریان برانداز در ایران پیوند خورد و 
سعی کردند تا افرادی را در ایران برای شورش و برهم زدن نظم عمومی در ایران آماده کنند. 
بهنود برای تاثیرگذاری برمسوولین به منظور تقابل با یکدیگر، مطلب سپهساالر قورباغه را 
در 31 خرداد 88 نوشت و الریجانی، شورای نگهبان و احمدی نژاد را تشویق به استعفا، حل 

مسئله، بازشماری صندوق ها و... کرد.
وی همچنین ادعاهای بی اســاس فتنه گران را در همین مطلب تبلیغ کرد و در یادداشت 
»سبز می مانم« در تاریخ 26 دی ماه 88 فتنه گران را تشویق به آشوب کرد و در مطلب »بر 
سر قرار ســبز« در 12 آبان 89 با روحیه دادن به فراریان فتنه گر مثل علی نژاد برای آن ها 
تبلیغ کرده است. در همین رابطه می توان به فعالیت های پسر او، نیما بهنود در این خصوص 

اشاره کرد که تحت پوشش طراحی لباس اقدام به کمک رسانی به جریان فتنه کرد.
مسعود بهنود که پس از تشکیل هسته ی رسانه ای سیاسی در سوئیس و راه اندازی گروه گویا 
و سایت های مختلف آن با بقیه ی همکاران، درصدد ایجاد تلویزیون با همکاری فرح کریمی 
بر می آید و با همکاری فرح کریمی جهت متقاعد کردن پارلمان هلند، جهت راه اندازی یک 
تلویزیون ضد نظام جمهوری اســالمی نیز تالش فراوان کرد تا ابتدا سایت روز آن الین را 

راه اندازی و در صورت موفقیت آن، نظر پارلمان هلند نیز جلب شود.
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وی در مطالبی که با عناوین: ادعای منفعت گرایی نظام و بی توجهی به مسلمانان در تاریخ 
18مهر86، القای توهم بحرانی بودن وضعیت کشور در مطلب 6 آبان 86 با عنوان رای به 
خاتمی، شبیه نمایی اقدامات فاشیست ها با اقدامات نظام در مطلب سالگرد کتاب سوزان 22 
اردیبهشت 87، شبیه نمایی وضعیت کشور با دوره ی رضاخان در مطلب احمدی نژاد و سید 
ضیا، حمایت از بهاییت به عنوان یک جنبش در گفت وگو با رادیوزمانه در تاریخ 11 خرداد 
87، اصالت دادن به محافل غربی در مطلب تا تعصب هست 12 مرداد 85، نفی نیروهای 
ارزشگرا و حمایت از عناصر مسئله دار در تاریخ 22 مرداد 85روز آن الین، و همچنین دعوت 
به اقدام عملی علیه نظام در مطلب اول شــهریور87، نگاشــته، عمال ضدیت خود با نظام 

جمهوری اسالمی را ثابت کرده است.
بهنود همان کسی است که با عبدالمالک ریگی خون آشام به گفت وگو می نشیند و با او گل 
می گوید گل می شنود! بهنود نه یک ضدانقالب معمولی است بلکه یک ضد انقالب و حامی 
افرادی نظیر عبدالمالک ریگی که نماد جنایت و ترور در ذهن مردم ایران است، می باشد. او 

در کارنامه ی کار خود حمایت از طاغوت و جنایتکاران را به صورت توامان دارد.

ج-سینا مطلبی
سینا مطلبی، متولد 1350 در تهران، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه تهران، سردبیر ارشد 
تلویزیون فارسی بی بی سی است. پدر او سعید مطلبی، از نویسندگان و کارگردان های قدیمی 
سینمای فارسی است که از جمله کارهایش نویسندگی مجموعه »ستایش« بود. مطلبی که کار 
خود را به عنوان نویسنده سینمایی در مطبوعات آغاز کرد، و در سال 1378 با روزنامه »اخبار 
اقتصادی« رسما وارد جرگه روزنامه نگاری شد. در دوران اصالحات دبیر سرویس سینمایی چند 
روزنامه اصالح طلب بود. در تحریریه روزنامه نشاط بود که با »فرناز قاضی زاده« آشنا شد و در سال 

1380 با هم ازدواج کردند که حاصل این ازدواج پسری به نام مانی )متولد 1381( است.
سینا مطلبی، به واسطه دوستی پدرش با مسعود کیمیایی، وارد تیم فیلمسازی کیمیایی شد 
و در فیلم »ضیافت« دستیار او بود. ماجرایی که نام مطلبی را اول بار مطرح کرد، یادداشت 
کوتاه او در روزنامه دوم خردادی »عصر آزادگان« بود که اولین بار خبر از ارتباط »ســعید 
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امامی«، متهم اول پرونده قتل های زنجیره ای، با مسعود کیمیایی و آمدن نام سعید اسالمی 
در تیتراژ فیلم ضیافت می داد. کیمیایی از این حرکت او به شدت رنجید و به علت خیانت به 
اعتماد او، مطلبی را از حلقه اطرافیانش کنار گذاشت. کیمیایی حتی در برنامه سال گذشته 

»هفت« از دستیار جوانی گفت که حکم پسرش را داشت و به او خیانت کرد.
ســینا مطلبی همزمان با کار مطبوعاتی، جزو اولین روزنامه نگارانی بود که از وبالگ فارسی 
اســتفاده کرد و وبالگی به نام »روزنگار« بــه راه انداخت. نوع مطالب ضد ارزشــی و ترویج 
غرب گرایی فرهنگی، به عالوه ارتباطات گسترده او با رسانه های بیگانه، انتشار کارتون های 
توهین آمیز،موجب شد که در اردیبهشــت 1382، به همراه پنج نویسنده سینمایی دیگر به 
حکم دادستانی بازداشت شود. به روایتی، او نخستین روزنامه نگاری بود که به دلیل محتوای 
»وبالگ« دستگیر شد. یکی از اتهامات این گروه، راه اندازی شبکه توزیع فیلم های سینمایی 
غیرمجاز خارجی بود. اتهام دیگر، ارتباطات آن ها با »ســیامک پورزند« خبرنگار وابسته به 
دربار پهلوی، در جهت اجرای ماموریت خزنده فرهنگی، با هدف تغییر فضای فرهنگی کشور 

با هدایت کشورهای غربی بود.
او بعد از 23 روز بازداشت، آزاد می شــود و بعد از مدتی کوتاه، ایران را به همراه همسرش 
به مقصد هلند ترک می کند و در آنجا درخواســت پناهندگی سیاسی می کند. از همان 
سال 2003، همکاری خود را با بی بی سی آغاز می کند و در سال 2004 رسما به استخدام 
بی بی ســی درمی آید. او ســردبیری یک مجله وب-رادیویی به نام »زیگزاگ« را به عهده 
می گیرد که به نوعی یک دوره کارآموزی برای خبرنگاران تازه وارد افغان و ایرانی بی بی سی 
فارسی بود)فرن تقی زاده، علی همدانی، ستار سعیدی، فرناز قاضی زاده و...در این برنامه 

تحت مسؤولیت بهزاد بلور آموزش دیدند(. 

د-فرناز قاضی زاده
فرناز قاضی زاده متولد 1353 در شــرق تهران )محله فرجام(، خبرنگار ســابق نشریات 
اصالح طلب و مجری کنونی رادیو و تلویزیون بخش فارسی بی بی سی است. عموی او »علی 
اکبر قاضی زاده«، از نویســندگان قدیمی مطبوعات در ایران و همسرش سینا مطلبی، از 
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سردبیران فعلی بی بی سی فارسی اســت. قاضی زاده کار خود را از سال 1375، به عنوان 
یک روزنامه نگار آماتور از نشریه »خانه«، متعلق به مؤسسه »خانه روزنامه نگاران جوان« 
)به مدیریت حجت االسالم محمدرضا زائری( آغاز کرد و دبیر سرویس خبر و گزارش این 

نشریه شد.
بعد از دو سال، به روزنامه »ایرانیان« پیوست و بعد از مدتی کوتاه، با تأسیس روزنامه »زن« 
توسط فائزه هاشمی در مرداد 77، به همکاری با سرویس اجتماعی آن پرداخت. اولین بار 
با مصاحبه با »مریم مختاری«، همسر محمد مختاری، از قربانیان قتل های زنجیره ای، نام 
خود را مطرح کرد. با تعطیلی روزنامه زن در فروردین 78، او با سفارش عمویش علی اکبر 
قاضی زاده، که معاون سردبیر روزنامه نشاط بود، به سرویس فرهنگی و هنری این روزنامه 
ملحق شد. قاضی زاده همزمان به همکاری با سایر نشریات گروه مطبوعاتی »جامعه روز« 
)شامل عصر آزادگان، اخبار اقتصادی، گوناگون و دانستنیها( متعلق به تیم سازگارا، جالیی 

پور و شمس الواعظین هم مشغول بود.
با تعطیلی مطبوعات زنجیره ای در سال 1379 با حکم دادستانی، او کار خود را با روزنامه 
»هم میهن« به مدیریت غالمحسین کرباسچی آغاز کرد که بعد از چند شماره توقیف شد. 
با تعطیلی هم میهن، قاضی زاده مدتی کار مطبوعاتی در نشــریات غیرسیاسی را در پیش 
گرفت و به تیم تحریریه مجله پرطرفدار »تماشاگران« ملحق شد. بعد از این دوره کوتاه، 
او روزنامه نگاری سیاسی را با معاونت و بعد دبیری سرویس اجتماعی روزنامه حیات نو به 
مدیریت آقای هادی خامنه ای پی گرفت. او مدتی کوتاه در سال 1379 اجرای یک برنامه 
علمی را به نام »کاوش« در شبکه چهار ســیمای جمهوری اسالمی به عهده داشت. فرناز 
قاضی زاده در سال 1381، جزو هسته اولیه راه اندازی »خبرگزاری میراث فرهنگی« در زمان 
سید محمد بهشتی شیرازی بر این سازمان بود. آخرین فعالیت مطبوعاتی قاضی زاده در 
داخل ایران عضویت در شورای سردبیری روزنامه »یاس نو« )ارگان حزب منحله مشارکت( 

به مدیرمسؤولی محسن میردامادی بود.
قاضی زاده درباره فرستادن فرزندش )مانی( در جایی می نویسد:»مسئله این نیست که من 
نمی خوام بچه ام مذهبی بار بیاد، من دلم نمی خواد مانی در اون شرایطی بزرگ بشه که من 
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بزرگ شدم، بیزارم از هر پروپاگاندایی به نفع هر مذهبی.«
در سال 1382، بعد از بازداشت همسرش سینا مطلبی و بازداشت کوتاه مدتش، به همراه 
او ابتدا به بلژیک و ســپس به هلند رفت و بعد از اخذ پناهندگی، در کنار هوشنگ اسدی، 
نوشابه امیری، ابراهیم نبوی، حسین باستانی و مسعود بهنود و سعید رضوی فقیه هسته 
اولیه وبســایت »روزآنالین« را با بودجه مصوب پارلمان هلند و حمایت مادی و فنی بنیاد 

»هیفوس« تشکیل دادند.
»در ماه های آخر سال اول خروجم از ایران، وقتی ماجرای تصویب بودجه ای از طرف هلند 
برای ساختن تلویزیونی فارسی مطرح شد، ذوق زدگیم را نمی توانستم پنهان کنم. بگذریم 
که آن طرح هیچ وقت اجرایی نشد و درنهایت، روزآنالین و طرح ها و پروژه های مشابه جایش 

را گرفت.«
آشنایی و همکاری نزدیک تر او و همسرش با مسعود بهنود، که از زمان روزنامه های گروه 
جامعه روز در ایران شروع شده بود، آغاز شد: »این شــانس بزرگی بود که دو روزنامه نگار 
برجسته، )نوشابه امیری و مســعود بهنود( متن ها را پیش از انتشــار می خواندند. گرچه 
همیشه از اینکه در مطلبم دست ببرند، ناراحت می شدم، اما باید اعتراف کنم، چیزهایی که 

یاد گرفتم در سال های بعد بسیار به دردم خورد.«
قاضی زاده به واسطه حضور مطلبی توانست به سرعت وارد رادیو بی بی سی شود و سپس 
مجری اول تلویزیون فارسی بی بی سی شود. او در نوامبر سال  2005 )6 ماه بعد از راه اندازی 
روز( بعد از پیوستن سینا مطلبی به بی بی سی، به انگلستان مهاجرت کرد. در سال 2007 
او دوره آموزشی پروژه »آی لِرن« سرویس جهانی بی بی سی را گذراند و به همکاری با مجله 
کارگاهی این گروه به نام زیگزاگ )به سردبیری همسرش( و تهیه گزارش های هنری آنالین 
و صوتی برای آن پرداخت. قاضی زاده در سال 2008، تحصیل در رشته »دیجیتال میدیا« 
را در لندن به پایان رســاند. وی کار اصلی خود را در رادیوی فارســی بی بی سی با اجرای 
برنامه های جام جهان نما، چشم انداز بامدادی، روز هفتم و صدای شما ادامه داد تا این که با 

راه اندازی تلویزیون فارسی این شبکه در سال 2009، جزو مجریان اصلی شد.
قاضی زاده به همراه مسعود بهنود برنامه دیدبان بی بی سی را راه اندازی کردند که در قالب 
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بررســی مطبوعات داخلی، خبرنگاران رســانه های عمدتا اصالح طلب و آثار آنان را بطور 
مستمر در این رسانه معرفی می کنند.

ه-هوشنگ اسدی
هوشنگ اسدی متولد 23 دی ماه 1328 در تهران، روزنامه نگار، نویسنده، مترجم و فعال 
سیاسی ایرانی مقیم فرانسه اســت. او در حال حاضر به همراه نوشابه امیری )همسرش( و 

مسعود بهنود، گردانندگان وبسایت ضدانقالب »روزآنالین« هستند.
هوشنگ اسدی فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاری از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
است که فعالیت سیاسی خود را خیلی زود )در 20 سالگی( با عضویت در حزب توده آغاز کرد. 
او در همان دوران دانشجویی، با معرفی دکتر »صدرالدین الهی«، از روزنامه نگاران قدیمی 
کیهاِن مصباح زاده، وارد حرفه روزنامه نگاری شــد. وی در قالب خبرنگار سرویس حوادث 
روزنامه کیهان، خبرهای تجمعات کارگری را نیز پوشش می داد. او بعد به ترتیب به دبیری 
سرویس گزارش، سردبیری شب و معاونت سردبیری کیهان رسید. در سال 1357، در پی 
اعتصاب اهالی مطبوعات در ماه های منتهی به پیروزی انقالب، زمانی که تحریریه کیهان 
در تسلط نیروهای چپ )عمدتا وابسته به حزب توده( بود به عضویت اولین و آخرین شورای 
سردبیری کیهان درآمد )بقیه اعضای شــورا عبارت بودند از رحمان هاتفی، محمد بلوری، 
مجتبی راجی، مهدی ســحابی(. او به عنوان نماینده شورای سردبیری در شورای عمومی 

کیهان حاضر می شد و مسؤول مذاکره با گروه های سیاسی از جانب کارکنان کیهان بود.
در سال 1358، با افشای فهرست خبرچین های ســاواک، نام اسدی هم به عنوان مخبر 
ساواک بیرون آمد. این مسأله منجر به بحران روحی شدیدی برای همسرش )نوشابه امیری( 
شد و بنا به نقل خود اسدی، همسرش با پنهان کردن چاقو در زیر رختخواب، قصد کشتن 
او را داشت. این جنجال، با بیانیه مرکزیت حزب توده، مبنی بر این که اسدی نفوذی حزب 
در ساواک بوده، تا حدی فروکش کرد. برخی از اعضای حزب توده در آن زمان که از نزدیکان 
زوج اسدی-امیری بودند، نقل کرده اند که تهدید نوشابه به کشتن همسرش آن قدر جدی 
بود که اسدی و دوستانش با خواهش های زیاد از کیانوری، دبیرکل حزب او را به دادن آن 
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بیانیه قانع کردند. البته کیانوری هم که اعالم حضور یک نفوذی حزب در ساواک را تبلیغ 
خوبی برای حزب توده می دید، به این کار رضایت داد. بعد از تصفیه اسدی و توده ای های 
دیگر از کیهان در ســال 1358، او و تعــدادی از همکاران توده ایــش، مجله »آفتاب« را 

راه اندازی کردند که بعد از چند شماره به حکم دادستانی توقیف شد.
اسدی سپس به روزنامه »نامه مردم«، ارگان حزب توده رفت و در کسوت یکی از مسؤولین 
همین روزنامه بود که در دستگیری اعضای مرکزیت حزب توده در بهمن 1361 به اتهام 

جاسوسی برای شوروی و توطئه علیه انقالب، بازداشت شد.
یکی از نکات جالب زندگی هوشنگ اسدی، هم سلولی بودن او با آیت اهلل خامنه ای در دوران 
پهلوی است. او به تفصیل درباره این بخش از زندگی خود، در کتاب خاطراتش توضیح داده 
است، و رهبر معظم انقالب را یک روحانی خوش مشرب و مهربان و بامعرفت توصیف کرده 
که در مدتی کوتاه رفاقتی میان او و ایشان شکل گرفته بود. گرچه نمی توان کلیه توصیفات 
اسدی از دوران زندان شاه به همراه آیت اهلل خامنه ای را تایید کرد، ولی تاکنون تکذیبیه ای 
هم در این خصوص از جانب نزدیکان رهبری مشاهده نشده است )البته هوشنگ اسدی 
در کتاب خاطراتش، بنا به سرشــت این نوع کتاب ها برای یافتن جذابیت و فروش بیشتر، 
حکایت هایی هم از خود افزوده است که با چارچوب های تاریخی منطبق نیست و او صرفا 
سعی کرده به رابطه دوستی خود با مقام معظم رهبری در آن برهه پر و بال بیشتری بدهد(.

بنا به اقوال برخی نزدیکان به اسدی، گویی او در آن دوران از ارادتمندان رهبری بوده است 
و روابط با ایشان تا یکی دو سال بعد از انقالب هم ادامه داشت. حتی محمد علی عمویی، از 
اعضای مرکزیت حزب توده در مصاحبه با سایت »تاریخ ایرانی«، بر این اعتقاد است که برخی 
اخبار درباره نقشه کودتای نوژه را اسدی به نمایندگی از رهبری حزب توده به آیت اهلل خامنه 
ای رسانده بود )در آن زمان رهبر انقالب معاونت وزارت دفاع را به عهده داشتند(. خود اسدی 
در کتابش این مساله را تایید کرده است. بعد از زندانی شدن اسدی در بهمن 61، او یکی از 
اولین کسانی بود که به برگشتن از راه کمونیسم اذعان کرد و به همکاری با بخش فرهنگی 
زندان اوین )با مسؤولیت حسین شریعتمداری و حسن شایان فر پرداخت( و به نوشتن سری 

مقاالتی درباره ماهیت هجوم فرهنگی غرب و غرب زدگی روشنفکران ایرانی پرداخت.
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برای مثال، پیرو صحبت رییس جمهور وقت )آیت اهلل خامنه ای( درباره ابعاد غرب زدگی 
روشــنفکران ایرانی و خطر تهاجم فرهنگی در خطبه های نمازجمعه اول شهریور1365، 
هوشنگ اسدی با عنوان »هوشنگ. اسدی )خراسانی( از زندان قزلحصار، مجموعه مقاله 
بســیار عمیق و پرمایه ای با عنوان »درآمدی بر علل غرب زدگی و ابتذال هنر معاصر« در 
کیهان هوایی در شماره های پیاپی مهر و آبان همان سال نوشت که یکی از اولین بررسی های 
منسجم درباره عمق ابتذال آثار برخی چهره های مشهور عرصه روشنفکری ایران بود. ظاهرا 
هوشنگ اسدی مدتی هم همکار »مؤسســه مطالعات و پژوهش های سیاسی معاصر« در 

بدو تأسیس آن بوده است.
هوشنگ اسدی بعد از آزادی از زندان در سال 1367، به همراه برخی از سینمایی نویس های 
آن دوره از جمله فریدون جیرانی و ابراهیم نبوی و غالمرضا موسوی دست به کار تأسیس 
مجله »گزارش فیلم« شد و خود او از سال 1370 تا 1381 سردبیری این مجله سینمایی را 
به عهده داشت و با نام مستعار »بهار ایرانی« سرمقاله می نوشت. اسدی و همسرش نوشابه 
امیری، بعد از توقیف گزارش فیلم به حکم دادستانی، در ســال 1382 ایران را به مقصد 
پاریس ترک کردند. در خارج از کشور، اسدی و همسرش به همراه حسین باستانی وبسایت 
»روز آنالین« را راه اندازی کردند. وبسایتی که در ابتدا زیرمجموعه مطبوعات و رسانه های 
اصالح طلب محسوب می شد و بسیاری از نویســندگان آن از داخل کشور برای آن مطلب 
می نوشتند. به تدریج زاویه این وبسایت با کشور و نظام بیشتر شد. اما پیوند با داخل کماکان 

حفظ شد و تأمین محتوای از داخل ادامه پیدا کرد.
در دوران رقابت های انتخابات ریاست جمهوری دهم، روزآنالین از نامزدهای اصالح طلب، 
به ویژه میرحسین موسوی حمایت می کرد و بسیاری از چهره های حزب مشارکت در دفاع 
از موسوی در آن مطلب نوشتند. بعد از انتخابات و در ایام فتنه 88، به ناگهان و به طور تمام 
قد، اسدی و امیری در هیات اپوزیسیون ضدانقالب ظاهر شدند و شروع به نوشتن مقاالت 
توهین آمیز نســبت به تمام ارکان نظام کردند. به عالوه، در بحبوبه آشوب های طرفداران 
موسوی و کروبی در پایتخت ایران، هوشنگ اسدی و نوشابه امیری، در کنار محسن سازگارا 
و محسن مخملباف و علیرضا نوری زاده تالش کردند که به خیال خود یک شورای رهبری 
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برای فتنه در پاریس تشکیل دهند. آن ها سعی کردند با ارسال دستورالعمل های اعتراضی 
و اغتشاش گرایانه )که غالبا به طور مستقیم از توصیه های جین شارپ برای انقالب رنگین 
اتخاذ شده بود( آتش فتنه را در درون کشور شعله ور نگه دارند. البته افراد گردآمده در این 
حلقه پنج نفره، جاه طلب تر و مدعی تر از آن بودند که بیش از دو ســه ماه در یک مجموعه 
دوام بیاورند و البته دستورالعمل های متفاوتی هم برای جهت دادن به آشوب ها در اختیار 
داشتند. با جمع شدن بساط آشوب در داخل کشور طبیعتا آن شورای هدایتی هم به جایی 
نرسید، اما اسدی و همسرش از آن پس کامال در چارچوب ضدیت با نظام فرو رفته اند و به 

حرکت تخریبی خود علیه نظام ادامه می دهند.
اولین بار شخص هوشــنگ اســدی بود که لفظ کودتای انتخاباتی را برای تخریب چهره 
جمهوری اسالمی به کار برد و روزآنالین میزبان نوشته هایی شد که نویسندگانی با اسامی 
واقعی و مستعار، با مرثیه سرایی درباره »تقلب انتخاباتی«، »جان باختگان جنبش سبز« و 
»راهپیمایی« و »نافرمانی مدنی« و امثال این ها، هیزم بر آتش فتنه می ریختند. مضاف بر 
این که، روزآنالین از آن پس به پایگاهی برای برخی از روزنامه نگاران داخل کشور تبدیل 
شــده اســت که راه خود را از ملت و نظام جدا کرده اند و قصد جاگیر شدن در رسانه های 

فارسی زبان وابسته به بیگانه را دارند.
لحن اسدی و همسرش کم کم از انتقاد نسبت به نظام، به سمت زیر سؤال بردن ارزش های 
دینی شیعیان حرکت کرده است. او که زمانی خود را از ارادتمندان رهبر انقالب می دانست 
)حتی پیش از رهبری ایشــان( اکنون به حدی از وقاحت رسیده اســت که تقریبا در هر 
مقاله ای که در »روز« می نویســد، اتهامی به جایگاه رهبری نظام وارد می کند. هم او و هم 
نوشابه امیری، استاد سبک »سیاه نویسی« درباره ایران هستند، و از کوچک ترین مسایل 
و مشکالت عادی کشور چنان مرثیه ای می سرایند که تو گویی ایران خرابه ای فرو رفته در 
فساد و جنایت و شقاوت است که از عقب مانده ترین کشورهای آفریقایی هم ویران تر است.

شــاید در طول بیش از یک دهه فعالیت روزآنالین، به تعداد انگشتان دست هم مطلبی با 
دید مثبت نسبت به رویدادهای ایران در این وبسایت منتشــر نشده است و اصوال گویی 
سیاه نویسی درباره کشور از پیش شرط های ورود به هیات تحریریه روز است. البته با توجه 
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به بودجه مصوب پارلمان هلند و آن »اسپانسرهای فرانسوی و هلندی« مورد اشاره حسین 
باستانی، طبیعی است که داشتن دیدی منصفانه نسبت به ایران )فقط کمی منصفانه(، جایی 
در برنامه روز و گردانندگان اصلی آن ندارد، و رســالت منفی جلوه دادن هر چیز مرتبط با 
جمهوری اسالمی، و در نتیجه ایجاد روح ناامیدی و بیزاری نسبت به کشور و افزایش هر چه 
بیشتر بر شمار ناراضیان ) از طریق ایجاد تصویری نادرست و به شدت اغراق شده از اوضاع 
در ذهن جوانان طبقه متوسط( یکی از سرخط های کاری اسدی-امیری-بهنود-باستانی 

در مجموعه روز است.
شهردار وین در حاشیه »جشن کتاب« اتریش، »جایزه جهانی بهترین کتاب حقوق بشر« را 
به هوشنگ اسدی اهدا کرد. اسدی طی هم سخنانی، ضمن اعالم کشته شدن هاله سحابی 
بدست مامورین امنیتی جمهوری اسالمی! جایزه را به او و اعدامی های دهه شصت تقدیم 

کرد.
اسدی از سال 88 تا یکی دو سال بعد از آن که هنوز فتنه سبز )دست کم در فضای مجازی( 
رنگ و بویی داشت، به همراه همسرش در کنفرانس ها و گردهمایی های زیادی با حضور 
گروه های مختلفی از ضد انقالب شرکت کرده است که هدف آن ها مثال اتحاد اپوزیسیون 
در برابر جمهوری اسالمی بوده است )مثال کنفرانس اوالف پالمه در استکهلم سوئد که از 
چپ ها، اصالح طلبان سابق، سلطنت طلب ها نمایندگانی حضور داشتند(. خروجی اصلی 
چنین کنفرانس هایی، دادن این پیام به دولت های غربی بوده و هست تا تحریم ها را علیه 
ملت ایران، ســخت تر و شــدیدتر کنند. حتی کار عناد او با ارزش های اسالمی، به جایی 
رسیده که اسدی تاب ساخته شدن فیلم محمد رســول اهلل)ص( را هم نمی آورد و از این 
که دستگاه های فرهنگی کشور برای تبلیغ آن چه با تمسخر »تبلیغ میلیون دالری اسالم 
رحمانی« می داند، اظهار ناراحتی می کند. حتی این که مؤسساتی در یک کشور اسالمی، 
از کار هنری خواننــدگان انقالبی حمایت می کند هم به مــذاق او خوش نمی آید، گویی 
مؤسسات فرهنگی و هنری جمهوری اســالمی هم باید مبلغ و حامی هنر الئیک منحط 
مورد نظر او باشد )در مقاله ای با عنوان توهین آمیز »من آنم که در پای خوکان نریزم«..(. 
نکته قابل تأمل این که با وجود همه این هتاکی ها و پرده دری های اسدی و همسرش، هنوز 
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چهره های شناخته  شده ای در درون کشور هستند که به صورت روتین برای چنین رسانه ای 
مطلب می نویسند و هنوز خود را اصالح طلب هم می خوانند!

و-نوشابه امیری
نوشابه امیری )با نام اصلی وحیده امیری( متولد 1331 در تهران، روزنامه نگار، مترجم، مدیر 
دوبالژ و دوبلور و سردبیر فعلی وبسایت اینترنتی ضدانقالب »روزآنالین« است. کودکان 
دهه 60 صدای او را که به جای شخصیت هایی چون »ُکنا« در کارتون »جزیره ناشناخته« 

و »لوسین« در کارتون »بچه های کوه آلپ« صحبت کرد، می شناسند.
امیری از سال 1350، همزمان با دوره دانشجویی روزنامه نگاری در دانشکده علوم اجتماعی 
تهران، وارد کار خبرنگاری شد )در همین جا بود که با همسرش هوشنگ اسدی آشنا شد(. 
او فوق لیسانس جامعه شناسی دارد و تا سال 1357 دبیر سرویس سیاسی روزنامه کیهان 
بود. امیری در همین سمت، اولین زن خبرنگار ایرانی بود که با حضرت امام در نوفل لوشاتو 

مصاحبه کرد.
بعد از انقالب، مدتی کوتاه به همراه همســرش عضو ســردبیری مجله آفتاب )نزدیک به 
حزب توده( بود، و بعد از چند سال گویندگی و مدیریت دوبالژ در صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی، به عنوان عضو شورای سردبیری وارد مجله »گزارش فیلم« شد)در سال 1368(. تا 
سال 1380، به همراه هوشنگ اسدی گزارش فیلم را اداره می کرد. در سال 1383، به همراه 
همسرش ایران را به مقصد پاریس ترک کرد، و خیلی زود به همراه اسدی، باستانی و بهنود 

و ابراهیم نبوی، روزآنالین را راه اندازی کرد.
نوشابه امیری، تقریبا در تمامی مقاالتی که در روز می نویسد، با نوعی حقد و کینه نسبت به 
اصل انقالب اسالمی از ایران صحبت می کند. به باور او با وقوع انقالب اسالمی از ایران یک 
جهنم ساخته اســت که در همه زمینه های اجتماعی، فرهنگی و هنری ایران را به ویرانی 
کشانده است. او نیز به مانند همسرش، با ســبکی هتاکانه و وقیحانه نسبت به ارزش های 
مردم انقالبی ایران و همه ارکان جمهوری اسالمی، در پی ترسیم یک فضای سیاه و غیرقابل 

تحمل از ایران است که در آن جوانان هیچ آینده ای ندارند.
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کافی است نگاهی به عناوین مقاله های او بیاندازیم تا میزان دشمنی و کینه او با جمهوری 
اسالمی آشکار گردد: »همه جا بوی خون می دهد«، »خداحافظی با کبوتر زندانی«، »بن 
بست از این بدتر«، »گنجشــک ها رفتند، موش ها آمدند«، »آهای طناب دار پاره شو!« و 
»حکومت ایران مردم را به گروگان گرفته است« .....در تمام نزدیک 2500 شماره ای که از 
انتشار روزآنالین می گذرد، حتی یک بار هم نشده که امیری و همسرش با دیدی کمی مثبت 
به وقایع داخل ایران بنگرند و دید سیاه بین و سیاه اندیش آنها نسبت به کشور و مردمی که 
مدعی نمایندگی از جانب آنها هستند، چنان غلیظ است که انواع و اقسام جنایات و فجایعی 
که در همسایگی ایران و در منطقه به دست عمال اجیرشده سعودی ها و صهیونیست ها و 
غربی ها رخ می دهد هم اندکی از این سیاهی نمی کاهد. هیچ گاه شاهد این نیستیم که در 
رسانه تحت مدیریت نوشابه امیری، درباره مظلومیت کودکان غزه، یمن و سوریه مطلبی 
منتشر شود )که البته وقتی رزق و روزی یک رسانه را پارلمان یک کشور خارجی تامین کند، 

آن گاه استقالل نظر و روشن اندیشی چیزی جز ادعای سست و باطل نیست(.
در عوض، نوشته های امیری نیز به سان همســرش، به حد نفرت آوری از هتاکی و توهین 
نســبت ارکان و مقامات نظام )به ویژه رهبر معظم انقالب( آکنده است. او تقریبا یکی در 
میان، مقاالتش را، بی بهانه و به بهانه، به توهین به جایگاه والیت فقیه، و نهادهای انقالبی 
چون بسیج و سپاه اختصاص می دهد، و جالب آن که هنوز وبسایت هتاک خود را خانه ای 
برای روزنامه نگاران معتدل اصالح طلب معرفی می کند. به نظر می رسد که هر »روز« که 
می گذرد، بر میزان گستاخی ها و جسارت های نوشابه امیری نه تنها نسبت به نظام جمهوری 
اسالمی، که به ارزش ها و معتقدات دینی مردم ایران افزوده می شود، تا شاید بیش از پیش 
دل حکومت و پارلمان هلند را که در سلطه الئیک های دین ستیز و مدافع انواع انحرافات 
جنسی و اخالقی )در لوای دفاع از حقوق بشر است( به دست آورد، و آن ها لقمه های اهدایی 

و بودجه های مصوب را چرب تر کنند.
مثال او در مقاله ای با عنوان »امام نقی و شاهین«، در کمال وقاحت به دفاع از خواننده مرتد 
هتاک و فراری پرداخت، و جمهوری اسالمی )یعنی تنها مدافع و حامی حریم اهل بیت در 
سرتاسر دنیا( را به توهین به جایگاه امام بزرگوار شیعیان متهم نمود! او در مقاله ای با عنوان 
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»نگوییم ب، بگوییم بهایی«، با نسبت دادن انواع ناسزاها به کشور و نظام، به دفاع تمام قد 
از بهاییان پرداخت. درست در زمانی که حتی چهره های معروف ضدانقالب، از طیف های 
مختلف، در نامه ای سرگشاده سفر »محسن مخملباف« به سرزمین های اشغالی، و گرفتن 
جایزه از اسراییلی های جنایتکار و کودک کش، را محکوم کردند، نوشابه امیری از معدود 
کسانی بود که در سرمقاله ای با عنوان »از آسمان پرواز ممنوع گذشتم«، به دفاع از این اقدام 

خائنانه مخملباف پرداخت.
البته همو بود که در بحبوحه فتنه سبز سال 88، در پارلمان گردی های محسن مخملباف، 
که با هدف درخواســت برای افزایش فشــارها و تحریم ها به ایران انجام می گرفت، نقش 
هماهنگ کننده و مترجم او را بازی می کرد. در 26 آذر ماه 88، او به اتفاق حسین باستانی، با 
برنارد کوشنر، وزیرخارجه دست راستی و طرفدار اسراییل فرانسه مصاحبه ای صورت دادند 
که در آن، با مطرح کردن سؤال هایی ضدایرانی سعی داشتند دخالت هر چه بیشتر خارجی 

برای حمایت از ناآرامی و آشوب داخلی را توجیه کنند:
»گر تهران فردا اعالم کند حاضر است بالفاصله فعالیت های غنی سازی اورانیوم را به طور 
کامل متوقف کند، به شرطی که غرب دیگر نسبت به »امور داخلی« ایران حساسیت نشان 

ندهد، عکس العمل شما چه خواهد بود؟«
»به نظر شــما در صورتی که دولت جمهوری اسالمی نامزدهای رقیب آقای احمدی نژاد، 
یعنی آقایان کروبی و آقای موسوی را دستگیر کند، واکنش جامعه بین الملل چه خواهد 
بود؟ یا اگر این دولت به عنوان مثال 100 نفر از شــرکت کنندگان در یک راهپیمایی را به 

قتل برساند؟«

ز-نیک آهنگ کوثر
نیک آهنگ کوثر کــه در بین همکاران مطبوعاتی اش به نام »نیکان کوثر« هم شــناخته 
می شــود، متولد 1348، فــارغ التحصیل رشــته زمین شناســی از دانشــگاه تهران، و 
کاریکاتوریست و وبالگ نویس ضدانقالب مقیم کاناداست )البته فعال در واشینگتن دی 

سی زندگی می کند(.
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کوثر کار خود را از 1370 با نشریه »گل آقا« آغاز کرد. در سال 1372 تا 1376 با روزنامه 
همشهری همکاری می کرد. در سال 75 »خانه کاریکاتور« را با حمایت شهرداری تهران 
راه اندازی کرد. او با شروع دوران اصالحات، به سوگلی مطبوعات دوم خردادی تبدیل شد و 
توانست ستون ثابت کاریکاتور را در روزنامه »جامعه« به خود اختصاص دهد. »زن«، »آفتاب 
امروز«، »صبح امروز«، »بنیان«، »بهار«، »دوران امروز«، »نوســازی«، »همبســتگی«، 
»فرهنگ آشتی« و چند روزنامه و نشریه دیگر، گاهی به طورهمزمان میزبان کاریکاتورهای 

کوثر بودند.
او در این دوره با ابراهیم نبوی رابطه بســیار نزدیکی داشت و یک نوع شراکت کاری میان 
آن ها بر قرار بود و آن ها چند کتاب طنز و کارتون با هم منتشر کردند )این رابطه با خروج 
آن دو از ایران به شدت تیره شد و به دشمنی کشید(. این دوره کاری کوثر بسیار جنجالی 
بود و او در کاریکاتورهای هجوآمیز خود )کــه مطبوعات دوم خردادی چون ورق زر آن ها 
را می بردند( مستقیم و غیرمستقیم شــخصیت ها و ارکان نظام را به ریشخند می گرفت. 
مطبوعاتی که او در آن ها کار می کرد، بارها به دلیل حرمت شکنی های او، اخطار گرفتند. 
یکی از جنجال برانگیزترین کارهای او در این دوره، کاریکاتوری به نام »استاد تمساح« بود 

که به طرزی نه چندان غیرمستقیم به ساحت آیت اهلل مصباح یزدی توهین کرد.
این کار در آستانه برگزاری انتخابات مجلس ششم انجام گرفت و منجر به اعتراض شدید 
طالب قم و تجمعات اعتراضی آن ها شــد. او بابت این توهین 6 روز بازداشت شد و بعدا با 
فرستاندن نامه عذرخواهی به استاد مصباح و اعالم گذشت آیت اهلل مصباح آزاد شد )گرچه 
بعد از خروج از کشور مدعی شد که از طرف گروه های طرفدار آیت اهلل مصباح به ترور تهدید 

شد(.
او در سال 81، به عنوان کاندیدای اصالح طلبان در دور دوم انتخابات شورای شهر وارد رقابت 
شد، که با شکست سنگین اصالح طلبان و از جمله او همراه شد. اخباری وجود دارد که او در 
سال 1379، با حمایت مهدی هاشمی که رییس ستاد بهینه سازی مصرف سوخت کشور 
بود، بابت راه اندازی وبسایت برای این ستاد، مبلغ کالنی دریافت کرد که همین منجر به 

نزدیکی او به خانواده هاشمی شد.
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او در ســال 1382، با این ادعا که تهدید مرگ دریافت کرده، از ایران خارج شد و به کانادا 
رفت. کوثر جزو حلقه اولیه مؤسسان سایت روزآنالین بود و زمانی به شدت تالش داشت 
تا یک تلویزیون ماهواره ای ضدنظام در کانادا راه اندازی کند. او اکنون کارتونیســت ثابت 
سایت های ضدانقالب »روز« و »زمانه« اســت. در کنار آن، او با راه اندازی وبسایتی به نام 
»خودنویس«، وقیحانه ترین کارتون ها و هتاکانه ترین مطالب را علیه جمهوری اسالمی و 

ارکان آن منتشر می کند.
اصوال یکی از نکات به شدت منفی کارنامه او، ابداع یک سبک بسیار بی پروا و گستاخانه در 
کاریکاتور فارسی است که در آن از مطرح کردن تم های جنسی و غیر اخالقی هیچ ابایی 
ندارد. لحن نوشتار او هم )چه نسبت به ارزش های مردم ایران و چه کلیت جمهوری اسالمی 
و حتی نسبت به شخصیت های ضدانقالبی که در خط او نیستند( بسیار هتاکانه و توهین 
آمیز اســت و او برای کوبیدن افراد، از به کارگیری هیچ کالمی ابایی ندارد. دلیل دشمنی 
عمیق او با نظام مقدس جمهوری اسالمی و حتی معتقدات دینی مردم ایران، قطعا به منابع 
مشکوکی بازمی گردد که از او و وبسایتش خودنویس حمایت می کنند )بعضی منابع از فردی 

به نام ه.ب از مدیران نفتی سابق نام می برند(.
کوثر ثابت کرده است که برای به دســت آوردن پول حاضر به هر نوع قلم فروشی و چنگ 
زدن به صورت هر فرد و گروه و جناحی است، کما این که با وجود همه منافعی که مهدی 
هاشمی در دوران اصالحات برای کوثر داشت، وقتی هر دوی آن ها در خارج از کشور بودند، 
او اقدام به انتشار مصاحبه ای با مهدی هاشــمی کرد که چند بار در طول آن از خصوصی 
بودن و ضبط نشدن آن سخن می گوید. این کار غیرحرفه ای و حتی غیراخالقی او، جایگاه 
او را به عنوان روزنامه نگار حتی بسیار بیش از گذشته تنّزل داد. گرچه افشای آن فایل های 
صوتی، چهره اقدامات ضد منافع ملی مهدی هاشمی را برای عموم آشکارتر کرد )امری که 
قطعا از دید نهادهای نظارتی و امنیتی کشور پنهان نبود(، لیکن این کار صرفا به اختالفات 
شخصی او با خانواده هاشمی باز می گشت نه عالقه به نظام و کشور، چرا که اصوال کسی که 
علیرغم همه حرمت های شرعی واخالقی، چهره عالی ترین شخصیت های روحانی نظام را 
در کاریکاتورهایی موهن به تصویر می کشد و در وقیحانه ترین ادبیات )که تنها نزد سلطنت 
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طلب ها و منافقین سابقه دارد( در وبسایت خود به انقالب اسالمی و بنیانگذار آن می تازد، 
نمی تواند نسبتی با مردم و نظام ایران داشته باشد.

آش دستپخت او به قدری شور شده که حتی دوســت دیروز او، ابراهیم نبوی هم او را یک 
کارتونیســت بیمار می داند که تنها محتویات ذهن بیمارش را به قلم می آورد. »فرشــته 
قاضی«، روزنامه نگار ضدانقالب، و همکار او در سایت روز، با اشاره به کار زشت و غیرحرفه ای 
کوثر )که عکس های کنار دریای فدریکا موگرینی را در کنار عکس های پوشیده او در سفر به 
ایران قرار داده و به او بابت رعایت شؤونات دیپلماتیک انتقاد کرده بود( و او را آدمی خجالت 
آور خواند که باید بزرگ شود! یا معصومه علی نژاد، روزنامه نگار ضدانقالب دیگر او را به »بی 
شرفی« و »دلقک بودن« متهم کرد. نیک آهنگ کوثر، همصدا با تندترین جمهوری خواهان 
محاقظه کار آمریکا، مخالف سرسخت توافق هسته ای با ایران است و با زدن تیترهایی چون 
»اکثریت آمریکایی ها در برابر اوباما: نه به توافق وین« قصد دارد خط عدم هرگونه انعطاف 

در برابر ایران را پیش ببرد.

ح-رجبعلي مزروعي:
 مزروعي تا زمانی که در ایران بود در پوشش انجمن صنفي روزنامه نگاران، رابطه مشکوکي با 
محافل بیگانه داشت و مواضع وي علیه نظام و ارکان آن ارزیابي مي شد.پس از انتخابات 88 و 
وقوع فتنه، او که در سازمان دادن آشوبهاي خیاباني و تهیه خوراک تبلیغاتي براي رسانه هاي 
غربي و معاند فعالیت گسترده اي داشت ، متواري شد و سپس غیرقانوني از کشور خارج شد. 
وي همچنین ارتباط تنگاتنگي با اعضاي گروهک هاي ضدانقالبي و تروریستي از جمله کومله 
و دموکرات دارد.یکي از اقدامات مزروعي پس از فرار از کشور پیوستن به اتاق فکر رسانه هاي 
ضد ایراني بویژه بي بي سي فارسي بود. وي با عنوان کارشناس بارها در برنامه هاي خبري 
و تحلیلي شبکه دولتي انگلیس شرکت کرده و به کام دربار انگلیس سخن پراکني مي کند.

در مهرماه سال 1376 با تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و 
تصویب اساسنامه و تأسیس این نهاد و برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسین، مزروعی 
به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن انتخاب شد. در پی احراز تخلفات قانونی در انجمن، طبق 
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قانون انحالل آن اعالم شــد ، اما وی از پذیرفتن حکم انحالل سرباز زد و همچنان خود را 
رئیس آن انجمن منحله میداند!

مزروعی همچنین عضو مؤسس جبهه مشارکت بوده و پس از تأسیس، با وجود اینکه در 
مشاغل مختلف دولتی حضور داشت در حزب مذکور نیز فعال بود. پس از انتخابات 88 و 
وقوع فتنه، او که در سازمان دادن آشوبهای خیابانی و تهیه خوراک تبلیغاتی برای رسانه 
های غربی و معاند فعالیت گسترده ای داشت ، متواری شد و سپس غیرقانونی از کشور خارج 
شد و سر از بلژیک در آورد و تا چند ماه حتی حضور خود در خارج کشور را هم بروز نمی داد.

از وی که بعنوان سخنگوی شاخه خارج از کشور مشارکت نام برده می شود، در حال حاضر 
در خارج از کشور و در میان عناصر ضدانقالب وظیفه برقراری ارتباط با نمایندگان پارلمان 
و اتحادیه اروپایی را بر عهده گرفته و می کوشد اقداماتی انجام دهد تا تحریم های اقتصادی 
علیه ایران را هدفمندسازی و تشدید کند تا با فشار بر مردم، به خیال خود نارضایتی را در 
بین مردم ایجاد کند. وی همچنین ارتباط تنگاتنگی با اعضای گروهک های ضدانقالبی و 

تروریستی از جمله کومله و دمکرات دارد.
یکی از اقدامات مزروعی پس از فرار از کشور پیوستن به اتاق فکر رسانه های ضد ایرانی بویژه 
بی بی سی فارسی بود. وی با عنوان کارشناس بارها در برنامه های خبری و تحلیلی شبکه 

دولتی انگلیس شرکت می کند و به کام دربار انگلیس سخن پراکنی می کند.
    

ط-حنیف مزروعي:
حنیف مزروعي فرزند رجبعلي مزروعي است.حنیف نیز مانند پدر خود به اتاق فکر رسانه 
هاي بیگانه مانند بي بي سي فارسي پیوست، اما عمده فعالیت وي در حوزه مقاالت مکتوب 

بوده و کمتر به عنوان کارشناس در تلویزیون فارسي بي بي سي شرکت مي کند.
 

ک-حمزه غالبی:
حمزه غالبی رئیس ستاد جوانان موسوی و از اعضای حزب منحله مشارکت است. غالبی 
در فتنه 88 نقش پررنگی در آشــوب ها و اغتشاشات داشــت و به نوعی هماهنگ کننده 
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اغتشاشات خیابانی بود.وی همراه تعدادی از همفکران خود مانند شهاب الدین طباطبایی 
دستگیر و به جرم اقدام علیه امنیت ملی روانه زندان می شود.

حمزه غالبی مانند دیگر اعضای شاخه خارج از کشور مشارکت به اتاق فکر بی بی سی فارسی 
رفت، اما نقش او با دیگران مقداری تفاوت داشــت. این عضو حزب منحله مشارکت در به 

اصطالح مستندهای تلویزیون دولتی انگلیس نقش شاهد را بازی می کند.
غالبی هم اکنون در اتاق فکر استراسبورگ فرانسه مشغول فعالیت است.

   وظیفه مرکز عملیات رسانه ای استراسبورگ چیست؟
» مرکز عملیات رسانه ای استراســبورگ«  که  با همکاری  عناصر جریان فتنه، گروهک 
منافقین و سرویس های اطالعاتی غربی در شهر استراســبورگ فرانسه راه اندازی شده ، 
وظیفه هماهنگی، تولید سوژه، عملیات رسانه ای و مدیریت افکار عمومی مخاطبان ایرانی 

را بر عهده دارد.
مدیریت این مرکز بر عهده »حمزه غالبی« رییس کمیته جوانان و دانشــجویان ســتاد 
انتخاباتی  میرحسین موسوی اســت که پس از انتخابات ریاســت جمهوری سال 88  و 

گذراندن مدت محکومیت 70 روزه، از کشور خارج شد و به فرانسه گریخت.
از اعضا و مرتبطان ستاد مذکور می توان به نام چهره هایی چون اردشیر امیرارجمند ، تقي 
کروبي ، رجبعلــي مزروعي ، مجتبي واحدي ، عبداهلل مهتدي ، محســن کدیور ، مرتضی 
کاظمیان ، شیرین عبادي ،رضا علیخانی،مازیار بهاری، حسین باستاني ، علیرضا نوري زاده 
و ... اشاره کرد که با پیوند و انسجام سازمان یافته » اطالعاتی- عملیاتی- رسانه ای« بخشی 
از اتاق فکر و مدیریت رسانه های اپوزیسیون خارج کشور و همچنین رسانه ها و خبرنگاران 

داخلی را برعهده دارند. 
یکی از نقاط قابل تامل، قرار داشتن ســتاد اطالعات و عملیات گروهک منافقین در شهر 
استراسبورگ فرانسه است که وظیفه مدیریت آن را مسعود امیر ارجمند برادر اردشیر امیر 
ارجمند بر عهده دارد . اردشیر امیر ارجمند مشاور، سخنگو و به نوعی همه کاره میرحسین 
موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. وی  اواخر سال 88 دستگیر و پیش از 
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آنکه دادگاهش برگزار شود فرار کرد و از راه ترکیه به پاریس گریخت و اکنون رئیس شورای 
موسوم به هماهنگی راه سبز امید و نماینده و مشاور ارشد موسوی در خارج از کشور است.

حمزه غالبی در نشستی که اسال گذشته در پاریس داشت به بخشی از وظایف این مرکز 
اشاره کرده و می گوید:

» در حال حاضر مدیریت سایت هایی چون کلمه، جرس، ســحام نیوز و روز آنالین را در 
اختیار داریم. ما در جلسات خود به این جمع بندی رسیده ایم که مهمترین اولویت های 
سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را باید تعریف کنیم و ســپس آنها را در اولویت 

فعالیت های رسانه ای خود قرار دهیم.
در حال حاضر ما سه محور رسانه ای و عملیات روانی را تعریف کرده ایم:

 الف-  تعیین موضوعات و تبدیل آنها به اولویت اول رسانه ای در داخل و خارج کشور که بر 
این اساس، در حال حاضر این سه موضوع  را در فضای رسانه ای  و شبکه های اجتماعی  باز 

تعریف کرده ایم که عبارتند از:
1- مطالبه برای رفع حصر از موسوی و کروبی و رسانه ای کردن تحرکات خاتمی

2-مبارزه با حجاب و اجباری بودن آن
3-مبارزه با فیلترینگ و تقویت شبکه های اجتماعی

ب-تعیین یک تقویم رسانه ای که متفاوت با تقویم رسمی جمهوری اسالمی بوده و در آن 
اولویت های خود را تعریف می کنیم. به عنوان مثال در تقویم ما روزهایی چون 8 مارس)روز 
زن( و روز عشاق)جشن والنتین( قرار دارد که از هفته ها قبل تولید محتوا را شروع کرده و 

در 10 روز آخر، بحث ها را به اوج می رسانیم. 
ج-مدیریت لحظات و وقایع از مهمترین کارکردهای رسانه ای ماست. در داخل ایران اتفاقات 
بسیاری می افتد که ما سهمی در خلق شان نداریم اما از آنها به بهترین وجه استفاده می کنیم. 
مثال ما در جریان کشته شدن ستار بهشتی در زندان نقشی نداشته ایم اما توانسته ایم پنج سال 
این اتفاق را به عنوان سند برخورد جمهوری اسالمی با مخالفان در افکار عمومی زنده نگاه داریم.

از سوی دیگر، ارزیابی عملکرد شبکه های ماهواره ای فارسی زبان همچون بی .بی. سی و من 
و تو و VOA ، نشان می دهد که التهاب آفرینی در سطح جامعه به بهانه مشکالت اجتماعی 
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و اقتصادی در دستور کار آنان قرار گرفته تا بتوانند در بستر آشوب اجتماعی و پیوند آن با 
اعتراض علیه ساختار سیاسی کشور گام بردارند.

   پایان کالم
آنچه گذشت اجمالی از برنامه ریزی مفصل اپوزیسیون خارج نشین برای نفوذ و شبکه سازی 
در میان رسانه های داخل کشور بود که متاسفانه در پروژه طراحی شده موفق به جذب و 

مدیریت تعداد قابل تاملی از فعاالن عرصه رسانه ای شده اند.
در این نوشتار به دلیل محدودیت صفحات نتوانستیم به ســوابق و فعالیت تعداد دیگری 
از مراکز رســانه ای و خبرنگاران مســتقر در اروپا و آمریکا همچون مجتبی واحدی، امید 
معماریان،مازیار بهاری، مرتضی کاظمیان، ابراهیم نبوی،واد اکبرین، سیامک پورزند، مجید 
محمدی، محمد رضا یزدان پناه، سعید رضوی فقیه، حســین نورانی نژاد، آرش غفوری، 
پونه قدوسی، نگین شیرآقایی، مسیح علینژاد، آرش سیگارچی، فاطمه حقیقت جو، ایلیا 

جزایری،بزرگمهر شرف الدین، بپردازیم.
همچنین به دلیل برخی محدودیت های دیگر نتوانســتیم تصویر شفافی از اجیرشدگان 
رسانه ای داخل کشــور در تار عنکبوت اتاق های فکر لندن و استراسبورگ بپردازیم که 
انشااهلل در فرصت های آتی و پس از برطرف شدن محدودیت های موجود سعی خواهیم 

کرد پرده هایی از پروژه نفوذ از طریق شبکه رسانه ای را کنار زنیم.///////////////


