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َاْلم ْستَ ْودَِعَفيهاَبِعََ -5تا  3ی دقیقه ََدِدَااَاَلل ه مَََّصلََِّعلیَفاِطَمةََوَاَبيهاََوَبَ ْعِلهاََوَبَنيهاََوَِسرِّ
 لرَّْْحِنَالرَِّحيمااََحاَطَبِِهَِعْلم َک،َأعوذَبِاللَِّهَِاَنَالشَّْيطَاِنَالَلعنِيَالرَِّجيِم،َِبْسِمَالل ِهَ

صفر را وساالر شهیدان، ماه محرموی سیّدادب و احترام، ایّام سوگوار سالم و عرض

 نمایم. خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض می

 سیاسی هایجناح روی زیاد من. است نفوذ هایزمزمهپیرامون بحث در واقع موضوع 

را مطرح  اساسی و اصولی هایسرفصل سرییک یعنی .شومنمی وارد کشورمان

، خیلی کم پیش آمده به د کاری ندارم. حتی طی این دو سالو زیاد با افرا کنممی

، جا که دعوت شدم و سخنرانی کردمردولت فعلی نقدی وارد کرده باشم. در واقع ه

زبانی صحبت کنم. زیرا وقتی دولتی توسط دلی و همسعی کردم مصداق همین هم

احترام بگذاریم و سعی کنیم با  ، ما باید به رأی مردمشودمیاکثریت مردم انتخاب 

اندازی کنند، سرکار بیاید، دیگران شروع به سنگهمکاری کنیم. حاال فردی  هاآن

اُفتد. شما دو سال آخر دولت تراشی کنند، هیچ اتّفاقی نمیشکلبرای آن شخص م

کت بابت دعواهای سیاسیِ را به خاطر شریفتان بیاورید، چقدر ممل 1آقای احمدی نژاد

شرعاً،  هااینها هزینه داد. خب بین دولت و مجلس، لَج و لَج بازیداخلی، دعواهای 

آن  ه حرام نیست؟شد میاسالهایی که از جمهوریسوزیاین فرصتحرام نیست؟ 

 دنیا نباید پاسخگو باشند؟

                                                           
 تا 1۸۳۱ سال از همچنین وی. بود 1۸۳۱ تا 1۸۳۱ سال از ایران جمهوررئیس ششمین که است ایرانی سیاستمدار1 

 مصلحت تشخیص مجمع عضو اکنون هم او. بود تهران شهردار 1۸۳۱ تا 1۸۳۱ سال از و اردبیل استاندار اولین 1۸۳۱

 .است ایران صنعت و علم دانشگاه یاردانش و نظام
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ات بسیار جدّی سری چیزها انتقادمراعات تمام مسائل، طبعاً به یک من باز هم با 

نه تنها کوتاه  ،ط اصلی و خطوط قرمز ما تهدید شوددارم و در جاهایی که خطو

ه فته و بتر فریاد خواهم زد. قرآن، پیرامون نفوذ، سخن گآیم بلکه از همه محکمنمی

 1کنندمیطواف  ی از این شیاطین، دور سر شمااطائفه: ما همیشه هشدار داده که

ائفة ط ط دنبال یک منفذ هستند تا بتوانند ورود پیدا کنند.چرخند و فقمی ،شیاطین

یعنی چه؟ یعنی طواف کننده، دور تا دور شما در حال چرخیدن هستند. اگر یک 

ای رهگی، یک دستک طنابی از من و شما آویزان باشدنخی از من و شما آویزان باشد، ی

ین هم . برایشودمیرفتن گ یبراای از من و شما آویزان باشد، همان دلیل ودستگیره

عنی یعنی چه؟ ی ،هستند در بیفتد که، مُخلَص دتوانمیهم شیطان فقط با کسانی ن

ی. به قولی گیردیگر منفذی ندارند، طنابی از ایشان آویزان نیست که تو بتوانی آن را ب

کاری بکند. جنس کار شیطان به قدری عجیب است  دتوانمیها نسُر هستند و با این

گاهی آ شناسیآگاهی نداشته باشی، در مورد دشمنشناسی شما در مورد شیطان تاکه 

ی حفظ کنی. چه بسا اشک هم بریزی، گریه هم بکنی، توانمینداشته باشی، دینت را ن

ی باشی و خبر نداشته ۸سینه هم بزنی، امّا خودت یزید ۱ی امام حسینپای روضه

                                                           
 ۱01 -اعراف 1 

 سجاد، امام است اسالم پیامبر عبداهلل،بنمحمد  حضرتی نوه و فاطمه حضرت و طالبابیبنعلی حضرت فرزند او۱ 

 را او شیعیان دلیل همین به و رسید شهادت به کربال نبرد در عاشورا روز او. است وی فرزند شیعیان امام چهارمین

 .نامندمی سیدالشهداء

 .بود اموی دودمان از خلیفه دومین۸ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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به  ۱عجیب دارد. آقا امام صادقیک روایت  ۸10ی صفحه 1تحف العقول باشی.

. این یک حدیث مفصل پیرامون شیطان است. یک دهندمیپسر نُعمان این پاسخ را 

 جمع هاحواس که باشد، ما بحث یهن حدیث را بنده جدا کردم که مقدمبخش از ای

ر؟ خب ما خی یا است توطئه متوه ناپلئونیزمه، جان دایی نفوذ، بحث آیا ببینیم. شود

ای هم هستند ها را کنار بگذارید. یک عدّهآنم توطئه دارند، ری داریم که توهسیک

 اهاینفهمند، تا جانور نمیها هم به اندازه دوخیالی دارند. اینخیالی و بیتوهّم خوش

هایی که اعتقاد دارند باید دشمن خط مشی آدم ،بلَأاٌرَبنيَاألارین .را هم کنار بگذارید

 تهدیدات به وجود کنندد در مقابل دشمن خوابید و سعی مینبایرا زیر نظر گرفت، 

 است. ۸یبیتاهل این مشی آمده را به فرصت تبدیل کنند،

َالشَّْيطان َی َْدِخل َفينا: فرمایدحضرت می  بعضی : گویدیم یَاْبَنَالن ُّْعمان!َإن اَأْهل َبَ ْيٍتَالَیَزال 

 قع امو

 

                                                           
های ه.ق. از کتاب ۱ از علمای بزرگ قرن حرانیشعبهابن یا حلبی، معروف به حرانیحسنابومحمد نوشته فُ العُقولتُح1َ 

 .است شیعه امامان ها ازها و موعظهمشهور در حکمت

 

از  مادرشو از جانب  طالبابیبنحضرت امام علی باشد. او از جانب پدر از نسلمی میدوازده اما شیعیان ششم امام۱ 

منصور دوانیقی، خلیفه عباسی مسموم و به شهادت رسیدند.  توسط مدینه سالگی در ۱۶باشد. که در سن می ابوبکر نسل

 .استدر شهر مدینه  آرامگاه مطهر ایشان در قبرستان بقیع

 

 هستند پیامبر جانشین هاآن که دارند باور شیعیان. هستند سنت و قرآن مفسر و اسالم مرکز بیت اهل شیعه اسالم در۸ 

 اصحاب به معروف کلی طور به) حسین امام و حسن امام علی، حضرت فاطمه، حضرت محمد، حضرت شامل و

 .شودمی امامان سایر و( "رداپوش"کسا
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بیت؟ نه. نگاه کنید شما. اهل مادر ، کندیم شیطان، در ما طمع -23تا  5ی دقیقه

بیت کسانی را در عال به سبب شیطان در کنار ما اهل: همیشه خداوند متفرمایدمی

چرخد، اسم بیت مییعنی شخص اطراف ما اهل .کندکنار ما و به اعتبار ما، بزرگ می

، چه بسا حتیّ زندبیت را به سینه میبرای مثال سنگ ما اهل ،آوردمیبیت را ما اهل

به معنی و مفهوم دینی بلکه به  بیت، نهاهلهم باشد. یعنی چه؟ از ما  بیتاهلاز ما 

ر . مگه آورده: حتی شاید از سادات باشدای کمعنی ژنتیکی. یعنی چه؟ عین ترجمه

، که ادّعای مهدویّت کرد، 1شخصی به نام محمد نفس زکیّه در زمان امام صادق

بود وادعای مهدویّت کرد،  نبود؟ از نوادگان امام حسن ۱حسناز نوادگان امام 

د یشبخاعتبار  هاآنو به مشغول شد  پدرش برای او به بیعت گرفتن و رأی جمع کردن

 .دشدن امتحان دچار مردم از خیلی ،هاآن انحراف ید و به واسطهدنکه بعداً منحرف ش

تد، افمی هاآن یاد بیندمیاو رو کسی ر، هشودمیبزرگ  بیتاهلکنار  یعنی شخصی

که می. با مردزندمیو به جادّه خاکی  شودمیبعد از مدتی این شخص دچار انحراف 

کشاند و این کشاندن مردم به ای را دنبال خود میکند؟ عدّهمیکنارش هستند چه 

ودقیق  شناس بیتاهلاین مردم  . یعنی اگرشودمیآن سمت، امتحان این مردم 

که ینافردی آخوند باشد، وَلو  کهاین نیست، وَلو بیتاهلاین کار،کارِ گویندمید، باشن

ردی ف کهاینفردی مرجع تقلید باشد، وَلو  کهاینباشد، وَلو  میالعُظاهللفردی آیت

                                                           
 شیعه امامان از(. خالص روح) زکیه نفس به ملقب الزکیةالنفسالملقَّبعلیبنالحسنبنالحسنبناهللعبدبنمحمد1 

 غیبت به او که پنداشتندمی چنین پیروانش از بسیاری مرگش از پس و شودمی پنداشته موعود مهدی که دیهمحم

 .نامندمی محمدیه را شیعه فرقه این پیروان. گرددمیباز مجدد زمانی و استرفته

 لقب. است شیعیان دوم امام ،(علیهااهللالمس) فاطمه حضرت و شیعیان نخست امام طالبابیبنعلی  پسرحضرت۱ 

 .آیدمی شمار به عبا آل تن پنج نیز و بیت اهل از و مجتبی ایشان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
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سال انقالب،  ۸۳فردی از  کهاینباشد، وَلو  پنجاه سال، میاندار هیئت امام حسین

 باش.  ،خواهی باشیکسی میاشته باشد. هرده حضور دسال در انقالب بو ۸۳

َتَعِرْفَأهَلهَ  با اشخاص کار ندارم. این حق، معیار من  ،شناسممیمن حقّ را  1ِاْعِرِفَاحلقَّ

، روی وجود تو، اگر دست و پایت از آن  گذارممیاست. این شابلون را یک جایی 

نده های بود. کسانی که سخنرانیشمی. این معیار من کنممیبیرون بزند، آن را قطع 

: نمکمیاند و اگر نرسیدند، امروز این را اعالم اند، به این مطلب رسیدهرا دنبال کرده

باطل است، انتها ندارد، یقیناً بن بست است، یقیناً ته درّه  ۱مسیری جز مسیر ثَقَلین

ه ب هااین هستی، امکان ندارد مسیری جز مسیر ثَقَلین وجود داشته باشد. یکی از

 شودیمتنهایی هم نه، قرآن هم به تنهایی نه، ثَقَلین، هر دو باید در کنار هم باشد. مگر 

فردی که قرآن خوانده باشد، قرآن به جانش نشسته باشد، قرآن سلول سلول وجودش 

. کندمیها، گمراه شود. این امکان ندارد، این فرد راه خود را پیدا شده باشد، درفتنه

 ار بیتاهل فکری یاُخت باشد، مأنوس باشد، منظومه بیتاهلا سیره کسی که ب

 د،انشده مال قرآن که افرادی بله، شود؟ منحرف کسی چنین شودمی مگر. بشناسد

ا به ر بیتاهلاتیکِت  رگ شده،بز بیتاهل کنار. شوندمی منحرف ،اندشده مال اسالم

ک لََّماََذَهَبََواِحٌَد،َ: فرمایدمیادامه  . بعد درکندمیو بقیه را جذب خود  زندمیخود 
آَخر د تنها یعنی فکر نکنی .آیدمیکه برود، یکی دیگر باز  هااینیکی از : گویدمی 3َجاءََ

                                                           
 ۱۱۱حکمت  –نهج البالغه 1 

 اسالم پیامبر بیت اهل و قرآن کتاب۱ 

 ۸10ص  –تحف القعول ۸ 



 01                                                                                       هدعهفتمین روایتوچهل  

 

 
 

اتیکت  است و بیتاهلطوری باشد. یک نفر مانند زُبیر کنار این دتوانمی یک فرد

 میبرود سوّ می، دوّآیدمی میاولی برود دوّ نیست. طوراین. نخیر، خوردمیرا  بیتاهل

پشت سر هم خواهد بود. تو باید درست شوی. آیا دشمن امروز به ما  هااین، آیدمی

کند. میوارد  فرهنگی یههجم دشمن کهالبته  بله ؟کندمی وارد فرهنگی یهجمه

سواد یت! چرا این هجمه روی مردم ما اثرگذار است؟ این فرد بسجاسؤال من این

تاد. اففاق نمی، این اتشدمیر روی این فرد کار است، اگی این فرد کار نشده، رواست

بیند؟ آقای دکتری میاست، کسی را نشیعه شده 1آیا شخصی که در کشور فرانسه

کند. یک میزندگی  جااینو  استآمدهفرار کرده به ایران  ۱، از اسپانیاشیعه شده

بروند. ایشان با وجود داشتن دو مدرک دکترا  ۸به اروپاتا  کنندمیفرار  جااینای از عدّه

 اروپا اند، از دلهای متعددی که گذراندهنس و دورهو یک فوق لیسانس و یک لیسا

الَالل ّٰهَ ََعجَّلََ)زمان امام یهاند تا در شیعه خانه ایران آمدهب اندشدهبلند  ( فیالشََّرََرَجهَ ف َََیَّٰتَ عّٰ

 با نم روز یک. بیندمی ما کشور در بسا چه که هاییسختی تمام با .کنند زندگی

 تهران دانشگاه هایپردیس از دریکی که ایشان مدتی، در کردممی صحبت ایشان

ور ما چطگویند می بینندمی مرابعضی از دانشجوها تا  : گفتمی و داشتند تدریس

                                                           
 از یکی فرانسه. است نیز حاکمیت تحت منطقة چند دارای که باشدمی غربی اروپای در شده واقع کشورهای از یکی1 

 .باشدمی اطلس اقیانوس نیز و مدیترانه دریای در هم سواحلی دارای که است کشوری سه

 ایبری جزیرهشبه در کشور این. است اروپا اتحادیه اعضای از و مستقل کشوری اسپانیا اهیپادشمیرس نام با اسپانیا۱ 

 .دارد قرار اروپا غربی جنوب در

 در آسیا قاره با اروپا قاره. است جهان کوچک قاره دومین اقیانوسیه، از پس و گرفته قرار شمالی کرهنیم در اروپا قاره۸ 

 تشکیل آرال هایکوه را آسیا و اروپا میان مرز. دهندمی تشکیل را اوراسیا دیگریک اب و اندگرفته قرار خشکی پهنه یک

 .دهندمی
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یک نفر وقتی به این فهم رسید،  ام این طرف!آمدهمن  ؟برویم آن طرف یمتوانمی

 گردد.و تمیزو سالم بر میتر هم که باشد، 1حتی اگر وسط الس وِگاس

معه را جااینمن قبول دارم که  شخص باید خودش درست باشد. -25تا  23ی دقیقه

یار بسکسی باید تربیت کند؟ بنده چه  رامعه جااینکسی باید درست کند؟ چه 

ای مردم را باال ببرید. مدتی قبل به یکی از مسئولین، ام که سواد رسانهکردهدرخواست 

طور این  من خودم حاضرم به عنوان یک نفر، ولو آبرویم را هم بگذارم بیایم...گفتم: 

مبارزه کِالش بازو بسته کردن یک روزی بنابر مقتضّیات زمان این  نشست. شودمین

الزم  میکه آموزش نظا دانممینیست کالش بازو بسته کنید. این را  ، امروز نیازبود

های مردم ست که در خانها اییهچیست؟ این دوشکاهتر هست، امّا امروز از آن واجب

باید توجیه  هااینست. برای ا هایی به اسم گوشی که در جیب شمااست، نارنجک

شویم. آیا ما باید از نفوذ فرهنگی بترسیم؟ بروید مردم، جنگ جدید شروع شد. حرف 

چهار تا خمپاره  است، سهها شروع شده، آماده باشید، عملیاتزنممیآخر بحثم را اول 

، باید اهللیم، جمع کنید، بسماهدست و پای قطع شده داد است.ما خورده وسط هم

اهلل، باید برای این ، هر چه که داری برای خودت، بسمکار کنید. هر ظاهر و سلیقه

 هدف واحد باهم متحد شویم.

المی، ری اسبحث نفوذ برای این است که جمهوگویند میبرخی  ؛در رابطه با بحث نفوذ

 ویدگمیجنگ نرم، یک بار  گویدمیحیات خود را در مقابله با آمریکا دیده، یک بار 

ناتوی فرهنگی، همیشه باید یک چیزی برای  گویدمیشبیخون فرهنگی، بار دیگر 

که آمریکا  است در حالیحاال هم مسئله نفوذ را مطرح کردهخودش درست کند و 
                                                           

 .است آمریکا متحده ایاالت در نوادا ایالت در شهری1 
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فهمند و دچار توهّم ن جانورانی هستند که چیزی نمیهما هااینکاری با ما ندارد. 

انقالب  :گویدمی ۱، وزیر خزانه داری دولت رِیگان1اند. آقای جورج شولِتزخوش خیالی

ی یعنترین دشمن مشترک تمدن غرب، در سرتاسر تاریخ آن است. خطرناکمیاسال

سال تاریخ تمدّن غرب، دشمنی به خطرناکی جمهوری  ۱۱00_۱۶00طی 

، یا فقط اروپا؟  ۸نبوده. غرب یعنی چه؟ آیا غرب فقط یعنی آمریکا هاآنبرای میسالا

که در شرق است اما  ۶ژاپن یحت ،۱ی جنوبیحتی کره ،ما هو غرب یعنی به غرب

 یهترین دشمن برای کل جبها خطرناکست. باید مراقب باشید، زیرا تفکرش غربی

، هستید. حتی جمهوری دهندمیکیل تش ار دنیا مردم اکثریت حاضر حال در که غرب

                                                           
 امور وزیر داری،خزانه وزیر کار، وزیر همچون هاییسمت در او. است آمریکای اهل بازرگان و مرددولت اقتصاددان، یک1 

 .استکرده فعالیت ی آمریکابودجه و مدیریت اداره رئیس و خارجه

 کالیفرنیا فرماندار سومین و سی او آن، از پیش. بود خواهجمهوری حزب از آمریکا متحده ایاالت جمهوررئیس چهلمین۱ 

 .بود تلویزیون و سینما رادیو، هنرپیشه و

 و دنیا پرجمعیت کشور نسومی آمریکا. است .سی. دی واشینگتن، شهر پایتختیِ به و ،شمالی آمریکای در کشوری۸ 

 .است هانج پهناور کشور سومین

 .است سئول شهر آن پایتخت، آسیا شرق در کره جزیرهشبه جنوبی بخش در است کشوری۱ 

 و باشدمی جهان اقتصادیِ اصلی هایقدرت از یکی که است شرقی شمال آسیای در واقع آرام اقیانوس در کشوری۶ 

 .دارد داخلی ناخالص تولید نظر از را جهان بزرگ اقتصاد سومین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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هم  ۱هم هست. جمهوری اسالمی، دشمن ترکیه 1اسالمی، دشمن عربستان سعودی

ین ا کهایناست. ضمن بندی که جورج شولتز انجام دادههست. البته طبق این دسته

است و این ترین جاهای امریکا بودهنه داری، امریکا یعنی یکی از مهمفرد وزیر خزا

یگاه قرار دارد، این  مثل جااین. معموالً یک یهودی در دهندمیکسی نهررا به سمت 

ست. خیلی جالب ا کوهنی که مسئول بود رفت، فرد بعدی هم که آمد باز هم یهودی

رئیس جمهور آمریکا،  ۸است، ثروت امریکا، دست یهودیان است. ریچارد نیکسون

پی  توانب به محتوای آن میم کتا. از اس«پیروزی بدون جنگ»کتابی نوشته به نام 

مینی اسالم خ :گویدمیای شلیک کنم پیروز شوم. گلوله کهاینبرد، یعنی من بدون 

شوروی و شوروی است.  4تر از تهدید کمونیزمگرایی اسالمی، برای ما خطرناکو بنیاد

جا موشک اتمیش را آن است،آمریکا گذاشتههمسایگی ، ۶که بمب اتمش را در کوبا

اورانیوم غنی شده  ۱0۲با  میقدر خطرناک نیست که، جمهوری اسال ستقر کرده، آنم

                                                           
 با شمال از است،گرفته بر در را عربستان جزیره شبه عمده بخش که کشور اینآسیاست.  باختر در ورکش بزرگترین1 

 جنوب سوی از عمان، با خاوری جنوب از فارس، خلیج و قطر عربی، متحده امارات با خاور سوی از کویت، و اردن عراق،

 .است مرزهم سرخ دریای با باختر سوی از و یمن با

 .بود آمریکا متحده ایاالت جمهور رئیس هفتمین و سی و مدار سیاست۱ 

 

 .بود آمریکا متحده ایاالت جمهور رئیس هفتمین و سی و مدار سیاست۸ 

 دیتول یابزارها و هاروش مشترک تیّمالک اساس بر کوشدیم که است یدئولوژیا کی( Communism) سمیکمون4 

 .کند میترس را یاجتماع یهاطبقه فاقد ییگرادولت ضد یاجتماع سازمان کی یخصوص تیمالک ابیغ در و

 .است واناهاآن پایتخت و کارائیب دریای در الجزایری مجمع از شده تشکیل است کشوری کوبا جمهوری۶ 
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 «ها در جنگ علیه تروریزمنبرد ایده»در کتابی به نام  1خطرناک است. رابرت سَتالف

 هایاین است که فرصت میهای اسالهای مبارزه با حکومتیکی از راه: گویدمی

لیسی در اختیار جوانان مسلمان قرار داده شود، تا آموزشی الزم با تأکید بر زبان انگ

 هاآن جوانان روی به را غرب جهان یهق آموزش زبان انگلیسی بتوان پنجراز طری

 با کالس گویدمی .نمود غربی زندگی الگوی و غرب جهان یشیفته را آنان و گشود

های موزشگاه، بروید متون درسی آگویدمیرا زمین زد، درست  هااین توانمیزبان 

ن ما ید. معلوم نیست مسئولیببین ازبان، متون درسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی ر

؟ گویا انگلیسی کنندمینشینند آن جا آیا این متون دانشگاهی را رصد که می

 .کنندمیها را هم درست رصد ن، فارسیدانندمین

ر -13تا  25ی دقیقه جدید،  یکا رهیافتگزارشی نوشت، ایران آمر ۱مارک پالمِ

ایران به لحاظ قدرت وسعت : گویدمیچه کنیم؟  هااین با که، جدید راهکار یبارهدر

یک ایرانی، معادل صد تای بقیه -سرزمینی، کمیّت جمعیت، کیفیّت نیروی انسانی

که امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافیایی ممتاز در  -است

با  توانمیاست، دیگر نقدرتی کم نظیر تبدیل شدهملل، به خاورمیانه و نظام بین ال

 مّاا باشی، جنگ یی شروع کنندهتوانمی تمام شد، او را سرنگون کرد. مییورش نظا

 حمله هاآن به کسی اگر اند،داده نشان ایرانیان زیرا. نیستی جنگ یدهنده خاتمه

 با ما. اندازندمی کردن غلط به ار دشمن و جنگندمی سال ۳. کنندمین رها را او کرد،

                                                           
 خاورمیانه در آمریکا سیاست ومیاسال و عربی سیاست کارشناس1 

 .برندمى نام آمریکا خارجى سیاست نوآوران از یکى نعنوا به وى از سفید کاخ در که آمریکایى هاىاستراتژیست از۱ 
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جنگ  ۱1چرا سال  گویندمیرا گرفتیم. برخی  1وز رفتیم و فاومتجا تعقیب استراتژی

را تمام نکردیم و ادامه دادیم؟ یکی از دالیلش این است که دیگر هیچ کس جرأت 

بودی، اسرائیل حمله می ۱صورت مثل غزّه نکرد به کشور ما حمله کند. در غیر این

به  ،آوردمیفشار  ۸روز، بعد اسرائیل به مصر ۱0 ،روز 10 ،روز ۱، روز ۶ کندمی

. دو کنندمیحماس را آرام ، آوردمی، به فتح فشار آوردمیعربستان سعودی فشار 

این، یک بار محکم  شدمی ۱. داستان ما و صدامکندمیسال آتش بس، دوباره حمله 

قطعنامه را قبول  ر ضمن با وجودی کهد ...جرأت نکردند دیگر ایستادی و تا آخر

 .شدمیفردایش حمله  کردیمیآن روز هم اگر قبول  کردیم، دوباره حمله کردند.

گیدن ، جندانندمی، خودشان هم گویدمیید با ایران بجنگید، درست توانمین گویدمی

ار اهککرد؟ یک ر توانمیصورت چه کار  ی بسیار باالیی دارد. در اینبا ایران، هزینه

دِلتا، مثلثی است که سه دیگر وجود دارد. طرح دِلتا، مو به مو در ایران اجرا شد. طرح 

                                                           
 یراقع یروهاین یریغافلگ با رانیا ارتش و پاسداران سپاه یروهاین آن در که بود یخاک یآب اتیعمل ۳ والفجر اتیعمل1 

 روز ۱۱:10 ساعت در اتیعمل نیا. آوردند در خود اشغال به را عراق جنوب در فاو رهیجزشبه و کرده عبور اروندرود از

 .دیگرد آغاز شهیالبراس تا خسروآباد منطقه در «الزهرا فاطمة ای» رمز با 1۸۱۱ بهمن ۱0

 .آمد در حماس گروه کنترل تحت فتح جنبش نیروهای درگیری در که است غزه نوار در نشینعرب شهری نام۱ 

 قلمرو از بخشی گرفته قرار آسیا هقار در که هم سینا جزیره شبه و است آفریقا قاره خاوری شمال در کشوری مِصر۸ 

 و سودان با جنوب از لیبی، با غرب از و داشته قرار سرخ دریای غرب و مدیترانه دریای جنوب در مصر. است کشور این

 .دارد زمینی مرز فلسطین در غزه نوار و اسرائیل با سینا جزیره شبه سوی از

 

 در کلیدی نقشی شد،می محسوب عراق بعث حزب رجستهب اعضای از یکی که وی .بود عراق کشور جمهوررئیس۱ 

 .شد بعث حزب درازمدت حکومت به منجر که داشت 1۳۱۳ سال کودتای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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ایران را تحریم کنید و مهارش کنید تا سرعت پیشرفتش  . مهار ایران:2، ضلع دارد

 ۱۱نید. طی ی علیه ایران درست کاهناجنگ رسی: اهنا. نبرد رس1پایین بیاید. 

. فقط شودمیایران پخش  ساعت برنامه برای ۸۶00رانیم گذساعتی که من و شما می

ای عِبری زبان نداری، که ماهواره یشبکه یک حتی تو امّا زبان، فارسی یشبکه 1۱0

اسیر را  ، یکآیدمیباید داشته باشی، این یک راهکار است. ببین همین اسرائیلی که 

ا فرستد که شمغام میخاطر یک شبکه برای شما، پی، به کندمیاسیر عوض  ۶00با 

شبکه را تعطیل کنم. وقتی شروع کردند دانشمندان 1۶0یک شبکه را تعطیل کن، من 

، خودشان پیغام فرستادند که غلط ...ای ما را ترور کردند، یک اتفاقاتی افتادهسته

 ن مانند دومینوااصلش هااینموشک جواب موشک، تو دهنی جواب تو دهنی.  کردیم.

اولین سیلی را با دو سیلی باید جواب بدهی.  وری، تا آخر خوردی.است، اولی را بخ

. است نآ یهاش چه شد؟ کشتار مِنا نتیجنتیجهعربستان سعودی یک ناو را برگرداند، 

 هایحرف روز هر عربستان خارجه امور وزیر دهد،نمی ویزا مملکت این وزیر به

. اندآورده کم البد گویندمی. یندگومی خواهندمی چه هر شنوید؟نمی ،زندمی نامربوط

ند که بینب وقتی بسا چه. کنی زداییتهدید باید من، عزیز بکنی زدایی تنش نباید تو

ایران  نقطه ضعف گویندمیرا کم کنی،  هاتنش کنیمیترسی، و سعی تو، از تَنِش می

 یزدایبا تنشزدایی آورند. یک جایی تهدیدست. از قضا تنش به وجود میا همین جا

یکا رست. آمزاییبا تنش المُراد، یک جایی تهدیدزدایی هافَبِاست.  ست، خیلی خوبا

 رورِت بحث شد، ترضعیف ما از خرده یک امتیازی یهچندین سال پیش، به لحاظ وزن

 شههمی زیرا ساختند، داستان یک و کردند مطرح را آمریکا در عربستان یخارجه وزیر

 :مَدنی هاینافرمانی ساماندهی. 0 .باشند سَر هاآن و باشد برقرار معادله این باید
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ر ین پیککوچه تمام است، خودشان باید خودشان را بزنند. ادر  بریزند مردمشان اگر

 به بدن افتد. بدن بایداین پیکر فقط با سرطان از پا می افتد،با سرماخوردگی از پا نمی

 افتد. حمله کند. با اِم اِس از کار می

د. افتمی، اتفاقی ناگر از خارج حمله کنی. افتدمیبا ایدز از کار  -15تا  13ی هدقیق

های مختلف بهبود یافته، پر از پادزهر است. اوریون و آبله این بدن آن قدر از بیماری

ها یک کشور را ثر ندارد. هر کدام از این بیماریمرغان و سرخک ... روی این بدن ا

 فقط سرطان، فقط از درون. 3... ۱اوکراین، 1، گرجستاندگرگون کرده

، یعنی یک سال پس از روی کار ۶۳ سال فجر یه، در شروع ده۱توماس فریدمن 

و منتظر باشید تا همین مقاله را نگاه کنید  ای نوشته است.مقالهآمدن احمدی نژاد 

ما منفذهای نفوذ را به شامروز  خواهممیهایش را بشنوید. افتد و زمزمهاتّفاق بی

یزای ی ون در مقالهایشا ، تشخیص بدهید.آمادگی ذهنی داشته باشید تا .بشناسانم

الزم نیست آمریکا به ایران لشگرکشی نماید، باید روابط خود را : گویدمی دانشجویی

                                                           
 .است گرفته قرار سیاه دریای و خزر دریای بین که زقفقا در است کشوری1 

 .باشدمی اوکراینی زبان آنمیرس زبان و افکی شهر آن پایخت و است شرقی اروپای کشورهای از۱ 

 و شد واقع یچکسلواک در 1۳۳۳ دسامبر ۱۳ تا نوامبر 1۳ یاهفته ۱ یدوره در «یمخمل انقالب» ینمونه نینخست3 

 ۱00۱ نیاوکرا ،۱00۸ گرجستان ،۱000 و 1۳۳۳ مرحله دو صربستان در یارهیزنج شکل به یبهمشا تحوالت وقوع با

 .افتی ادامه ۱00۶ زستانیقرق و

 مسائل و خاورمیانه خارجی، سیاست مباحث متخصص فریدمن. است آمریکایی نویسنده و نویس ستون ژورنالیست،۱ 

 تایمز نیویورک برای بار دو ایهفته اکنونهم وی. استشده رپولیتز جایزه برنده بار سه تاکنون و است محیطی زیست

 .زندمی قلم
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عدی قدم ب ی آمریکا در تهران را بازگشایی نماید.با ایران گسترش دهد و سفارت خانه

ان در مصر دفتر منافع دارد، ایران در آمریکا دفتر حافظ همین است. خواهند گفت ایر

منافع دارد، آمریکا هم در ایران باید دفتر حافظ منافع داشته باشد و این به سفارتخانه 

از  ین سفارت پیشا .اندکرده باز را مجازیشان یهسفارتخان کهاینود. کما تبدیل بش

خبگان و جوانان ایرانی برای ه نهزار بورس تحصیلی ب ۶0همه چیز و در اولین گام

 شاهد و بنشیند و بکند را کار این فقط بدهد، امریکا هایدانشگاه در تحصیل یهادام

ندی بید بر سر آن شرطتوانمید، یان باشایر داخل در هابحث آورترینشگفت خروش

ا ر دهد. فقط این افراددر ایران جواب نمیمیکار نظا گویدمیتوماس فریدمن  کنید.

بیاورید، تربیت کنید و بعد به مملکت خودشان برشان گردانید. ببینید که  جااینبه 

ی هاناایران آرم میجمهوری اسال میلحقوق هیئت ع چه طور اساتید ایرانی با

نگ ج برایت فریاد بزنند. توماس فریدمن: شان،های دانشگاهیمریکایی را سر کالسآ

های بچه یراب  ... ست، بلکه باید در مدارس، مساجد،با این دشمن، با ارتش ممکن نی

 انحراف ،هاامام زمانی رایب کرد، درست را انگلیسی یههیئتی باید انحراف شیع

م کنی. و امثالهم برایشان َعلَ ۸، هدایتی۱اللهیاری حسن شیخ کرد، تقویت را 1حجّتیه

ا و معابد به رویارویی و کلیساه. کنی پیدا ورود خودش یهبرای هر کدام باید از حوز

                                                           
 زمینه کردن فراهم» برای تالش و بهائیت مقابل در اسالم از دفاع اصلی، هدف با که بود تشکیالتی حجتیه انجمن1 

 .شد تأسیس حلبی محمود شیخ نام به شیعه روحانی کی رهبری به 1۸۸۱ سال در «عصر امام ظهور

 ساعت ۱ تقریبا روز در و کندمی صحبت ایماهواره ایشبکه در که است افغانی یشیعه روحانی اللهیاری حسن شیخ۱ 

 .دارد زنده پخش

 سالم ایماهواره شبکه مؤسس و مسئول مدیر هدایتی، محمد۸ 
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یعنی منتظر باشید یک سری  با آن پرداخت و در این راه جز با همکاری روحانیّون،

 به پیروزی دست یافت. توانمیکشیشان و راهبان نهمکاری کنند.  هااینآخوند با 

یی هاآنگذاری کنیم. سرمایه ما باید در ایران بر روی روحانیون میانه رو گویدمیرسماً 

رویی که حاضر به عقب زنند افراطی هستند، روحانیون میانهدم از انقالب میکه 

ت. خیلی جالب اسمانند قِصاص، و دیگر احکام هستند.  مینشینی از برخی اصول اسال

 گویند  می

پاکی، بهائی دیگر نجس نیست، کافر  ،قِصاص نباشد، نجسی -03تا  15ی دقیقه

وضیح ین بیشتر تنشینی کنند. حاال در مورد ابدیگر نجس نیست، باید بیایند وعق

 خواهم داد. 

 ۱لیبرمن جان  اقتصاددان، 1شولتس جورج. دهدمی گزارشی یک جاری خطر یکمیته

، CIA از مدیران ۱خواه ارتشی، جورج تِنِتجمهوری ۸کِین مک جان دموکرات،

                                                           
 امور وزیر داری، خزانه روزی کار، وزیر همچون هاییسمت در او. است آمریکا اهل بازرگان و دولتمرد اقتصاددان، یک1 

 .استکرده فعالیت آمریکا یبودجه و مدیریت اداره رئیس و خارجه

 دموکرات حزب به رسماً هرچند لیبرمن، سناتور. است آمریکا متحده ایاالت سنای مجلس مستقل سناتور لیبرمن جو۱ 

 .دارد شهرت خارجی سیاست امور در کاریمحافظه به اما است، وابسته آمریکا متحده ایاالت

ایاالت متحده  ۱00۳جمهوری انتخابات ریاست است. وی نامزد ایالت آریزونا مدار آمریکایی و سناتور کنونیسیاست ۸

 برگزار شد با اختالف زیادی از سناتور ۱00۳بود. او در آن انتخابات که روز چهارم نوامبر  خواهحزب جمهوری از آمریکا

 .شکست خورد تحزب دموکرا نامزد باراک اوباما

 سازمان اطالعاتی بود. دوران ریاست او بر این« سیا»هفت سال تمام مدیر  تنت .آمریکا بود سیای از رئیسان سازمان۱ 

 .آغاز شده بود بیل کلینتون از دوران حکومت



 21                                                                                       هدعهفتمین روایتوچهل  

 

 
 

، مایکل 1ایدِنبه میدان آمدند. جوزف ب ههم شون،دو حزب مختلف اقتصاددان، ارتشی،

، وزیر امور خارجه سیاه پوست ۱، مارک پالمر، کاندولیزا رایس۸، مادلین آلبرایت۱لدین

های متعدد رادیویی باید شبکه ؛، رسیدن به یک خط و نیم مطلب...، ۶دور اول اوباما

نولوژی ترین تکهای خود را با پیشرفتهو تلویزیونی برای ایرانیان تدارک دید و پیام

روز  یک ترین تکنولوژی روز دنیا،پیشرفته ا به دست مردم ایران برسانیم.روز دنی

روزهای دیگر ابزار جدید ، یک روز وایبر، یک روز تلگرام و ماهواره است یک روز گوشی

رد، امّا به رل ک. بله باید کنتباشیمداشتهما نباید باکی از این  های جدید است.و برنامه

هایش ذاتا مشکل سری از حرففش را بزند. البته یکد حری، بیامردم آموزش دهید

 هایش اثر وضعی دارد. یکسری از حرفیک، بیا تصویر مستهجن ببین گویدمی ،دارد

                                                           
 در دموکرات حزب نامزد اوباما باراک سوی از وی. است دالویر ایالت در ویلمینگتن از آمریکایی مدارسیاست و وکیل1 

 .شد برگزیده جمهور رئیس معاون عنوان به متحده، ایاالت جمهوری ریاست ۱00۳ انتخابات

 از بسیاری با و دارد عالقه ایران مسائل به که آمریکا انترپرایز انستیتوی کارنومحافظه موسسه ارشد گرتحلیل۱ 

 رئیس ریگان رونالد زمان در قبالً و دارد فلسفه کترید او. دارد نزدیکی روابطه آمریکا دولت در تندرو کاراننومحافظه

 .استبوده کنترا ایران ماجرای اندرکاران دست از آمریکا اسبق جمهور

 انتخاب آمریکا خارجه امور وزیر عنوان به که بود زنی نخستین او. بود آمریکا متحده ایاالت سابق خارجه امور وزیر۸ 

 .شد

 .بود بوش جورج دولت کابینه در سمت این وزیر دومین و آمریکا متحده یاالتا امورخارجه وزیر ششمین و شصت۱ 

 ژانویه از آمریکا متحده ایاالت جمهوررئیس ایلینوی، ایالت جوان سناتور آمریکا، متحده ایاالت دمکرات حزب عضو۶ 

 جایزه برنده و آمریکا همتحد ایاالت جمهوررئیس چهارمین و چهل عنوانبه و ساله۱ دوره دو مدت به کنون تا ۱00۳

 .است نوبل صلح
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با  1. حضرت موسیزندمیمثالً دم از حقوق بشر  ها با منطق هست،سری از حرف

این  کنید وییا شما که اآلن به آمریکا سفر مهای فرعون مناظره کرد. آایدئولوژیست

ری از سمردم آمریکا صحبت کنید؟ بلدید یکها در اختیارتان هست، بلدید با رسانه

هزینه دادیم توضیح  هاآن برایحقایق ایران را بگوئید؟ بلدید بابت چیزهایی که 

ا انقالب که م بدهید؟ بلدید بگویید: چه کسی گفته ما فقط به فکر مسلمانان هستیم؟

ستان را پونداشتیم، چون سیاه بطه داشتیم اما با آفریقای جنوبیکردیم با آمریکا را

ه ، تا بتوانی چند دپوستان هستیمایران طرفدار سیاه مردم ،ای ماآیا گفته کشت.می

؟ ایصحبت کرده هاآنمیلیون نفر در آمریکا را جذب خود کنی؟ آیا در مورد داعش با 

ه کسی چ کشد؟ یشتر چه کسانی را میداعش ب ای نگاه کنید، ببینیدگفته هاآن به

کل برد، بیشتر با چه کسانی مشاست؟ وقتی داعش سر میبیشتر مقابل داعش جنگیده

رای ها بم؟ بهترین فرصت در دل این تکفیریفرق داری هاآندارد؟ حاال فهمیدید ما با 

تدا ، از ابفرق داریم هاآنتا به مردم دنیا بگوئید: ما با  همعرفی تشیّع ناب فراهم شد

 کهایندانید چرا با عربستان مشکل داریم؟ برای کشتند. آیا میا میما ر هاآن

سعودی به وجود آمد و بن از عربستان ۱ست، بن الدنهااینسعودی پدر عربستان

ا بزنید؟ شما های تجارت جهانی شما را منهدم کرد. بلدید از این حرفهبرج الدنی که

د، . شما موسی باشیکنندمیوگرانش چطور به شما سجده موسی باشید، ببینید جاد

                                                           
 .برد بیرون مصر از را اسرائیلبنی قوم که اولوالعزم پیامبران از 1 

 .بود القاعده گذار و رهبر شبکهو بنیان الدنخاندان بن کی از اعضاییالدِن، بنعوضبنمحمدبناُسامه ۱ 
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جا رفتید، از قوم موسی به آن ۱جا رفتید، مثل قارونبه آن 1امّا اگر مثل سامری

رعونَوَفگردی. بر می هاآن، امّا هیچ شباهتی به موسی ندارید. از قضا به سمت هستید
ََکذَّابٌَت: شد، به موسی گف هاآنقارون رفت و از  4وَقارون3َاانهاو دروغ گو.  َهَذاََساِحٌر

بود، چون بود، راستگویی موسی را دیدهکه خودش معجزات موسی را دیدهدر حالی

 ون رفت. فرع یهوت اندوزیش به خطر افتاد، به جبهثر

رسد. ما تمام حاالت را بررسی رسد یا نمیبرجام یا به نتیجه می -05تا  03ی دقیقه

هایی برای شما بکنم، به شما بگویم اگر نتیجه بینیواهم پیشخمیکنیم. من امروز می

در  باشد.داشته دتوانمیها و چه خطراتی دهد این حاالت را دارد و چه حُسنب

ه تداش دتوانمیها و چه خطراتی دهد این حاالت را دارد و چه حُسنکه نتیجه نصورتی

  ؛باشد. پس دو حالت بیشتر ندارد

 ۱01]به صفحه  :برجام نتیجه ندهد، یک سری مزایا دارد ؛م نرسداول: برجام به فرجا

 مراجعه کنید[

است. باألخره ها نخواهد بود، قبح شکسته شدهبه این سادگی هاتحریمبازگشت 

                                                           
موسی، به پرستش آن  را در نبود اسرائیلبنی را ساخت و امریسگوساله  بود که اسرائیلبنی یکی از افراد قوم سامِری1 

 .دعوت نمود

 بخیل، طلب،جاه قارون .بود وی پسرعموی قولی به و پیامبر موسی حضرت معاصر باستان، مصر اسرائیلبنی افراد از۱ 

 .دزدنمی زانو اموالش بحسا دفاتر و مخازن کلیدهای بار زیر زورمند تن چند کهچنانآن بود، ثروتمند بسیار و حسود

 نام وزیر فرعون معاصر موسی در قرآن۸ 

 ۱۱ -غافر ۱ 
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 هانآبه سادگی به  توانمیدیگر ن ،آمد کردندوچندین شرکت تجاری به ایران رفت

یست. ها ناشه راه بیندازید. به این سادگینید و مکانیزم مریزی کگفت دوباره برنامه

تفاقی هر چند تا اآلن ا آوریم.دست میهدوباره یک  فرصت کوتاه برای نفس کشیدن ب

است. اگر طی مدت  دو سال که ما درگیر این ماجرا بودیم، نیفتاده و پولی هم برنگشته

ا است آزاد شود، ت بودیم، صد برابر پولی که قراردهمسئله مالیات را در کشور حل کر

ن ، االزنممیمسئله مالیات. یک مثال خوب برای شما  بودیم، فقط دست آوردههبحاال 

خرند. این گیرند و کاالی ایرانی میگذاشتند که، مردم از بانک وام مییک طرحی 

اختید. هم مردم  اندخب این طرح را دو سال پیش راه میندارد.  هاتحریمارتباطی به 

هم  . توشودمیو تولید بهتر  شودمیخرند، کاالی ایرانی خریداری نی میوسایل ایرا

 .ق و یک جریان اقتصادی ایجاد کردیها را راه انداختی، یک روندر قالب این وام، بانک

سری ایرادات هم خواهد داشت. این  ست. طبعاً هر طرحی یکبرای شروع طرح خوبی

تیم،  هس طوراینبینیم. کالً ما ید یا سیاه میها همه چیز را سفست. ما ایرانیا طبیعی

 امام یهبچ کهاینآن فرد یا کافر است یا  در مورد کسی بخواهیم قضاوت کنیم، کالً 

الَالل ّٰهَ ََعجَّلََ)زمان  این هب جهانی فشارهای ، درست نیست!است (فیالشََّرَفَ َرَجهَ َیَّٰتَ عّٰ

 زیرا. بگیرد شکل قدرتمند صورتهب دوباره هاتحریم داد نخواهد اجازه هاسادگی

 رخاط به .است خطر در آمریکا قبایر منافع و هستند فشار تحت ییاروپا کشورهای

 1یونان .است، معترض هستندگرفته شده هاآناز که زرگی مانند ایران را ب بازار

                                                           
 .است بالکان جزیره شبه جنوب و اروپا شرقی جنوب در کشوری1 
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خواهد از اتّحادیه می 1است، اسپانیا در حال ورشکستی است، انگلیسورشکست شده

ه ن چا هم تحریم کرده بود؟ ای، یونان رآمریکا آیا جدا شود. تحت فشار هستند.اروپا 

ر رد سیستم شود، فلذا قدرتمندت، فرض کنید پولی وادر دوران تنفّس !ستا استداللی

ست. من مواردی را که خودشان هم به عنوان حسن هاشویم این یکی از حسنمی

 شکنیعهدی و پیمانخواهم منصفانه باشد. بدمی. گیرممیقبول ندارند را، در نظر 

 همچنین .شودمیدر داخل کشور هستند اثبات ه برخی مردمِ ساده لوح که آمریکا، ب

 توانیمخود است و ن را راه پیشرفت این مملکت اِتّکا بکه تنه شودمیبه مردم اثبات 

 . شودمیها سابی روی دشمن باز کرد. این حُسنح

  :این خطرها را دارد ،رسدبه فرجام نمیبرجام 

 د[مراجعه کنی ۶01]به صفحه 

هایی از متن برجام ایهام دارد، : چرا؟ چون قسمتشودمیپذیر توجیه . حمله به ایران2

مسئله  ... رویکاری، با تغییر یک ویرگول تفسیر و تأویلطرف مقابل هم استاد فریب

 .کنندمیکار 

ه دکه مذاکره با ایران فای کنندمیجهان: به مردم دنیا القا میو افکار عمو ۱. پروپاگاندا1

 ندارد.

 است.ایرانی اعراب، تشدید پیدا کرده. حسّ ضد 0 

                                                           
 لندن شهر پایتختی به و غربی اروپای در واقع است کشوری1 

 میعمو افکار بسیج برای دارجهت و هماهنگ اطالعات آن، در که است ارتباط ایگونه پروپاگاندا یا سیاسی تبلیغات۱ 

 .شودمی فرستاده و پخش سیاسی تبلیغات طریق از
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 است، با او گفته وقاومت: ایران با اوباما دست داده. تضعیف پایگاه ایران در جبهه م7 

به  طورایناند. ه است و ملّت و جبهه مقاومت دیدهبا او در خیابان  راه رفت، خندیده

چه  ۱و سوریه 1وی لبناندانید رت. آیا میاسرسد که ایران کم آوردهنظرشان می

 است. ند که ایران شما را فروختهگفتمی هاآن؟ به دتبلیغاتی بو

 زیرا این اتفاقات .برای شما بیشتر توضیح خواهم داد در این باره -73تا  05ی دقیقه

خواهد افتاد. بعضی از این مسائل ممکن است  نیز در صورت نتیجه بخش بودن برجام

 و حالت پیش بیاید.در د

بردیم، شما بودید ند گفت: ما داشتیم کار را پیش میای هم در داخل خواهعدّه* 

آمدید و مرگ بر آمریکا گفتید. آزمایش موشک عِماد همه چیز را خراب  ۸آبان 1۸

 خطراتخواستیم مشکالت اقتصادی را حل کنیم. این صورت ما میکرد در غیر این

 .ودشمی جواب ندادن برجام

                                                           
 جغرافیایی موقعیت. دارد مشترک مرز یلئاسرا با جنوب در و سوریه با شمال در لبنان. آسیاست غرب در کشوری1 

 شده فرهنگی و نژادی دینی، تنوع و غنی تاریخی گیریشکل به منجر عرب جهان و مدیترانه طالقی نقطه در لبنان

 .است

 شمال از کشور این. است مدیترانه دریای شرقی سواحل کنار در و آسیا غرب جنوب در کشوری سوریه عربی جمهوری۱ 

 پایتخت دمشق .استهمسایه فلسطین و اردن با جنوب از و مدیترانه دریای و لبنان با غرب از عراق، با شرق از ترکیه، با

 .است آن شهر بزرگترین حلب و یهسور

 آموزاندانش جمعی کشتار واقعه روز، این نامگذاری علت .سال هر آبان 1۸ با است مصادف ایران در آموزدانش روز۸ 

 شده جمع تهران دانشگاه محوطه در 1۸۶۳ آبان 1۸ روز صبح در پهلوی حکومت به اعتراض نشانه به که است تهرانی

 گلوله، سپس و آوراشک گاز شلیک شروع با بود، همراه نیز مردم از دیگری اقشار همیاری با که اعتراض این در. بودند

 .شدند مجروح دیگر تن صدها و شدند کشته کنندگانتجمع از نفر ۶۱

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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تصمیم  کهاینوجود دارد. خوب دقّت کنید.  در این اثنا یک خطر بزرگتر نیز. ۶

مت مقاو یمتوانمیگویید مقاومت کنید. درست! می گیرید تا دوباره برگردید ومی

ه هایی که بایم. همان حُسنایم، نفس گرفته، زیرا مقداری پول پس انداز کردهکنیم

خیز  ید مقاومت کنید، یعنیتوانمی. دیگر نافتدمیفاق عکسش ات جااینشما گفتم، امّا 

 نانتان یهبینید که شمشیرتان نیست، بقچمی دارید برای ایستادن و جنگیدن امابرمی

 این ورچط. رفته و گذاشته را سنگر کرده، رها را شما رفیقان نیست، سپرتان نیست،

 ربراب در را مقاومت قدرت که کردند تالش ایعدّه اثنا همین در است؟افتاده اتّفاقات

 ت،اسروانی به مردم وارد شده و اقتصادی فشار :مثال برای. ببرند بین از استکبار

هر روز یک سازی زد. به مردم بگویید تمام شد، تحریم برداشته شد. تحریم  شودمین

 ،. با تبلیغات صورت گرفتهشوندمی مردم خسته ...پایین، آیدمیبرداشته شود، دالر 

برای مقاومت کردن دیگر برگ تغییر فاز مجدد برای مردم خیلی قابل هضم نیست. 

درصد؟  ۱0خواهید کُری بخوانید؟ با سوخت ندارید. دوباره با چه ابزاری می ایبرنده

ی درصد است. وقتی چرخه ۱0درصد تمام شد. زیرا تمام سختی کار تا  ۱0سوخت 

 آن درون را درصد ۱0 اگر ،کندمی غنی برابر ۳/۱تا  گذاریمی آن درون سوخت

بعضی جاها خیز  قانونی صورتهب ایران آورد؟خواهی دست به مقدار چه بگذاری

اتمی، دریایی  خواهند. زیرمی یسازدرصد غنی ۶0ها برای مثال: زیردریایی برداشت...

 باشیم. این ابهام که ایران قدرت رسیدنخواهیم داشتهشما داشته باشید، ما هم می

ود. اما در حال حاضر درصد را دارد، برای اسرائیل بسیار هول آور ب ۳0به غنی سازی 

 است. اگر دوباره تصمیمران از این دست آورد فاصله گرفتهاست، زیرا ایخیالش آسوده

 ۱0را به  ۶تبدیل کند،  ۶را به  ۶/۸درست کند،  ۶/۸بگیرد که شروع کند، ابتدا باید 
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تن ، بسایمتریفیوژها را هم که باز کردهود را باال بکشد. سانصورت دوباره خو به این

ها نیست. از این طرف هم برای برد و به این سادگیحدود دوسال زمان می هااین

 P2و  P1های اید که سانتریفیوژدائم تاکید کرده ، مذاکرات را توجیه کنیدکهاین

ار نقشه را از پاکستان گرفت، . ایران برای اولین ب1یعنی پاکستان P کارایی ندارد.

ی آن ۱که سو IR2و  IR1کرد؛ IRرا تبدیل به  Pاش کرد و بومیساخت،  جااین

 "سو"سال را  است. میزان کار، تولید و خروجی یک سانتریفوژ در مدت یک 1/1

 . کندمییک کیلو و صد گرم تولید  IR1یعنی . گویندمی

ها درست کردید. نوزده تا بیست با همین، شدمیرا که به تن گفته  هااین رقم شما

  هزار سانتریفوژ هم داشتید.

. یدتوانیمستید خودکفا باشید، حاال  نتوانمیهایی که قبالً تولید کنیم. حوزه ب حاالخ

را تولید  IR8 یمتوانمیسال آینده هم ن ۳-۳ما تا  گویدمی میرییس سازمان انرژی ات

قبالً با  چرا؟ د،یتوانمیید مقاومت کنید، حاال نستتوانیمقبالً  هایی کهکنیم. در حوزه

کفا یرا دیگر خودید. زتوانمیغذا تحریمتان کردند و شما ایستاده بودید، حاال دیگر ن

 ای نیستید. یک عدّه

. زدندتند به خودکفایی کشاورزی ضربه میدر داخل دقیقاً داش -75تا  73ی دقیقه

ان نی که داروی سرط؟ کساهد، اگر فردا تحریم کنند چهخوایند: ایران گندم نمگفتمی

اند، گندم را هم تحریم خواهند کرد. در آن وقت، چه کار خواهی کرد؟ را تحریم کرده

                                                           
 .دارد نام آباداسالم آن پایتخت و است آسیا غربی جنوب در کشوری1 

از  U ۱۸۶منیواوراسبک عنصر پ توویززی، اسااجدای برزم ال رکاار مقد نجشسجهت ست ی اگیرازهنداحد واسو یک ۱ 

 .تسا ترغنی سبکتر پتوویزا از که یینها لمحصو جادیجهت ابیعی م طنیودر اورا U۱۸۳ آنتر سنگینپ توویزا
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ای هداستان سوریه. آشوب شودمیمردمت از گشنگی باید چه کار کنند؟ داستانت 

، ندیدید چه سیل آمد مردم گرسنه شدند . در اِمریکاشآیدمیاجتماعی به وجود 

ها با امنیت ملی تعارف کردند؟ ندیدید؟ بعضیغارت می ها راخل فروشگاهطوری دا

ال مث در حوزه غذا باشد، در حوزه دارو باشد. برای دتوانمیها، . این خودکفاییکنندمی

هایی را که قبالً خودمان که ما واکسنآوردمیفشار  کرد،عزیزی آمده بود سخنرانی می

های  رون به صرف نیست. واکسن جزء سالح، بگذارید وارد شود. زیرا مَقمکردیمیتولید 

به ما  :گفتمیکرد و ، گریه میدکتری بوداست.  ت. واکسن خیلی مهماستراتژیک اس

ر تولید واکسن خیلی خوب ست که دایران جزء کشورهایی تولید نکنید. گویندمی

 که بتوانی به سوریه و لبنان و کشورهایاست. چه بسا تو باید تو کاری کنی عمل کرده

 صرفه به مقرون نگو کن گذاریسرمایه دارو یهدیگر تو دارو ارسال کنی. در حوز

 حقوق کل باشد طوراین اگر دهی،ست که بابت امنیتت میایاین هزینه .نیست

 امروز .نیست جنگ که اآلن زیرا. نیست صرفه به مقرون بگو و کن قطع  را نظامیان

 که هم هاییموشک این. شود جنگ بخواهد که روزی برایکنی می هزینه سری یک

های سنگینی هزینه هااین ،یکرد درست کشور یا شهر زمین، زیر ،کنیمی درست

صورت  دشمنان این  این خود هزینه کنی زیرا در غیرمیدارد. باید هم برای توان نظا

اگر توان : کشند. برای مثالره میرا به توب تخاک کشور زنند وکشور را شخم می

ها ها قطع شود، جلوی بعضی از پروژهموشکی تضعیف شود، یعنی یک سری بودجه

یکار کردند، بلی از این افراد که شرکتی کار میاین باعث شود که خی گرفته شود و

های پروژه شوند و به خارج از کشور مهاجرت کنند و یا تغییر فاز به وجود بیاید،
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ک های موشای سطحی. مثال تا دیروز روی بالکهروژهتغییر ماهیت بدهند به پ اساسی

، یتوانمی، حاال برو پنکه بساز. اگر بخوای دوباره موشک بسازی دیگر نکردیمیکار 

 خواهد.، این کار شش ماه یک سال زمان میآوری کنیدوباره همه چیز را جمعباید 

 ... !شش ماه !. یک سالشویمیباران ک اش موشست که، ثانیه ثانیهصحبت جنگی

ن به دلسرد شدن جدی سیاسی بازی آقایان سیاسیون و هر روز ساز مختلف زد

ای که با زحمت شبانه روزی و توسل، الخصوص در عرصه هستهعلی ،دانشمندان ما

 انجامد. را طی دو سال انجام دادند، می شدمیباید انجام  هکاری که ده سال

  ها را دارد:و این حسن رسدام میبرجام به فرج

 مراجعه کنید[ ۱01]به صفحه 

باز شده، پول آمده، روابط تجاری با کشورهای  هاتحریمما در برجام نتیجه گرفتیم  .2 

ها باز ددست نظام برای خری ؟افتدمیدنیا برقرار شد، با دنیا تعامل داریم چه اتّفاقی 

 و دارد ضرورت چیزی چه که استمیدهفه تحریم یهالخصوص دردور. علیشودمی

، مخالفان برجام در کنگره گویمد. این حرفایی که االن به شما میربخ چیزی چه باید

 م. شویمی، بدبخت شودمیدست ایران باز ند: گفتمیند. گفتمیآمریکا 

 هاآنبد باشد، برای ما خوب است. من از  هاآنچه که برای آن -53تا  75ی دقیقه

 .ندگفتمیهم  هاآنعرض کردم بخشی از این مطلب را  ،مگرفتن

سال  ۱یا  ۸. یعنی اگه فرضاً باز آیدمیبه وجود  هاتحریم. آمادگی برای دور بعدی 1 

وباره همین است، خواستند د هااینخواستند بد عهدی کنند، که ذات  هااینبعد 

 سال پر کردی. ۱0انبارها را برای  تحریم کنند،



 31                                                                                       هدعهفتمین روایتوچهل  

 

 
 

. با توجه به این شودمیهای مختلف فراهم مینهکنولوژی پیشرفته در ز. خرید ت0

اتفاقات، دفاع از مقاومت هم بیشتر خواهد شد. نظام، قدرت اقتصادی خواهد گرفت و 

 باال مندی مردم نیزدر نتیجه رفاه اجتماعی حاصل خواهد شد. با این اتفاق رضایت

ین باید ا گویندمیاآلن دولت مردان ما است.  نظیربی بسیارخوب و هااینخواهد رفت. 

رکار این دولت س کهاین از قبل بوسم.خیلی خوبه، من دست شما را می فتد.واتفاق بی

را دعوت کردیم، آن موقع  1بیاید، ما در مرکز مطالعات اسرائیل، یک روز آقای رویوران

ت بهترین وق ای که با آقای رویوران داشتیم گفتیمجا مسئول بودم. در جلسهمن آن

، ده استامتیاز گرفتن از آمریکا همین حاالست. زیرا به شدّت در خاورمیانه زمین خور

است، درست به خاطر دارم گفتیم بهترین زمان برای فشار برنامه سوریه جواب نداده

ی هباردر ز امریکا امتیاز بگیریم، بعد بگیم باشه، مثالبریم ا ست.ن به آمریکاآورد

 جاهایی یک که هاییصحبت مانند .کنیم صحبت هم با ۱اسد اربش اییشیمی هایسالح

. دو تا نشکند ما المللیبین وجهه که طورآن یعنی داشتیم، باهم عراق یبارهدر

با عمر  طور که امام حسینکنیم. همانمی نشینیم با هم صحبتمیدشمنیم 

رسید،  م حسینبا عمر سعد دست نداد، اما صحبت کرد. امام حسین ۸سعد

                                                           
 خاورمیانه مسائل کارشناس رویوران، حسین1 

تحصیل  لندن و دمشق چشم پزشکی در است. او در رشته حافظ اسد و سومین فرزند سوریه کشور جمهور فعلیرئیس۱ 

 .استکرده

امام حسین  زیاد مأموریت یافت کهاز طرف ابن زیستمی کوفه است که در اسالم پیامبر محمد حضرت تابعین از۸ 

  برساند. شهادتو همراهانش را به 
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را گرفت و  ۱بود. آن مروان وای بر تو، 1َویَلکای که به عمر سعد گفتند: جمله اولین

 ربود. اگ طوراین ا!مادر به خطا، فرزند مادر به خطحضرت فرمود  چسباند. بیخ دیوار

من   ،آورنداز کجا می کنندمیرا نقل  ان است. کسانی که ماجرخواهید، ایتاریخ می

     3عیعیَابنَالَدََّالَدََّ. نمدامین

برایش اسم بگذارد، حضرت نگاهش کرد و آوردند، پیامبررا  محکبناوقتی مروان

َالوزغ: فرمود َابن  ۶غیثابنبه اشعث . امیرالمؤمنینقورباغه یهقورباغه بچ  4الوزغ

َکافَرساکت شو، بافنده فرزند بافنده، فرمود:  ا زُهیر چطور ب بیتاهل بله .6ا ناِفقَاِبن 

که اینان کیستند. حضرت آقا، آگاه بودند  کهاین؟ برای چه؟ برای کردندمیصحبت 

نند. گذاری کسته آن نیست که حضرت برای او اسماهلل آگاه بودند که مروان شایرسول

رسد، بسان زبان کشیدن او به حکومت میدر مورد مروان فرموده:  امیرالمؤمنین

                                                           
 ۸۳۳-۸۳۳ ص ،۱۱ ج بحاراالنوار، و 1۱۱-1۱۱ ص ،۶ ج اعثم،ابنفتوح1 

 که بود امویان از مروانیان شاخه خلیفه اولین عبدالملک،ابو به بعداً و ابوالقاسم به ملقب العاصابیبنحکم بن مَروان۱ 

 .داشت میالدی ۱۳۱-۶/هجری ۱۱-۶ سال در ماهه چند حکومت دوران

 ۸00، ص۱؛ احتجاج، ج۳۸، ص۱۶. نیز ر.ک: بحاراالنوار، ج۳۳لهوف، ص۸ 

ج ) ۸۳۳، ص ۱(. دمیرى در حیاة الحیوان، ج ۳۱۳۳، ح ۶۱۱، ص ۱)ج  ۳۱۳، ص ۱المستدرک على الصحیحین، ج ۱ 

 (۸1۳، ص 1)ج ۸۸۳، ص 1(؛ و حلبى در السیرة، ج 1۳1)ص  10۳حجر در الصواعق، ص (؛ وابن۱۱۱، ص ۱

 .باشدمعاویه و بزرگ قبیله کنده در حضرموت بود. وی ملقب به اشعث است که به معنای ژولیده مو میبناز تیره حارث۶ 

 1۳ خطبه - البالغه نهج۱ 
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اخالق علوی و نبوی! دقت  دیگه از این بدتر چی باید بگن؟ .1اشسگ برروی پوزه

که باورت  کنندمیپاستوریزه هموژنیزه برایت تعریف  نکنید یک امام حسین

 هم افسانه بوده. هانانشود، با خودت بگویی البد یزید و این داست

ا دگی؟ برو بشین سر مسائلی مثل سوریه بحث کن. خبله برو به آمریکا بگو چی می

مرکز  میکه بنده عضو هیئت عل . زمانییمگفتمیشاهده آن موقع این مسائل را 

معاون مرکز بودند، آقای  ۱مطالعات آمریکا بودم، همان سال آقای دکتر حاج ناصری

ا جبحث در آنای برگزار شد دانشگاه تهران، ... جلسه میئت علعضو هی ۸دکتر ایزدی

 نتوامی. شودمیآری یا نه؟ چرا و برای چه؟ بله  مذاکره با آمریکا، ،صورت گرفت که

ه گاو که کیک گاو خشمگین را دوشید. منتها تا زمانی شودمی .از آمریکا امتیاز گرفت

 دوشید. شودمیماده است، گاو نر را ن

خواهند بدوشند. ها به جان این گاو نر افتادند و میحاال بعضی -55تا  53ی دقیقه

ست. اگر مذاکرات با توجه به همان الزامات مسیر، مسیر اشتباهیگویم: می هاآنبه 

 باشد، مذاکرات برای کلّ مردم روی مذاکرات مدیریتِ کالن نظام و انجام شود گانه ۳

حدود م شودمیایران را ن شودمیکشورمان و دنیا قابل اثبات است، به مردم دنیا اثبات 

ثرات افتید بیا باهم صحبت کنیم. یکی از ایران را بستید، کم آوردید بعد گ دورکرد. 

                                                           
 ۳۸ خطبه - البالغه نهج1 

 یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران۱ 

 

 تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده جهان مطالعات دانشکدهمیعل هیئت عضو۸ 
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: این کار را باید انجام فرمودپیامبر می ؛فهمیدیکی از صحابه نمی که 1صلح حُدَیبیه

با خود  هزار نفر 10قت قبل آمده بودند و چند و هااینبود:  ماجرا از این قرار داد.

ست بیرون برود. نتوامیدر شهر خودش محاصره شده بود و نآورده بودند، پیامبر

هم در کندن  . خود پیامبرکند ۱کار به جایی رسید که دور شهر خود را خندق

 مه با باید همه تحریمی، یهشان کمک کردند. یعنی وقتی در حوزها به یارانخندق

 .  کنند تالش

 نتوانستند کاری کنند که پیامبر هااین داشت برای کل قبایل اطراف؛ میو این پیا

، این ستجااینسخن  بیا تا با هم صحبت کنیم.بیاورند. از پیامبر خواستند که  کم

به تمام مردم بگویی که در آخر  درست کنی. ایاتّفاق افتاده، االن تو باید جنگ رسانه

باألخره گفتند ایران هم برای حل بحران   دنیا آمدند تا با ما صحبت کنند. هایقدرت

دشمنت  با کهاینتو باید قدرت خود را فریاد بزنی نه  سوریه بیاید تا صحبت کنیم.

دم مر .گذاردیرا چنین رفتاری اثر عکس میقدم زده، صحبت کنی و لبخند بزنی. ز

 ای. ببینیدای و از روی ناچاری تن به مذاکره دادهتو کم آورده دنیا تصور خواهند کرد

اشت؟ ما که حرفی نداریم دو برداشت متفاوت د شودمیاز یک اتّفاق یکسان، چه طور 

 زیرا رهبر مملکت به شما اجازه دادند، مردم هم به شما اجازه دادند که بروید وصحبت

ه اَخم داشت میهایت برای چیست؟ کروی، خندهکنید. منتها تو که برای صحبت می

ها ی: ایرانهایی از قبیلکنن به گفتن حرفع میشرو هاآنخودت را بگیر.  میباش، ک

ندادیم. بعد مسئول ما  هاآنما در مذاکرات همچین امتیازی به  گویند،می دروغ
                                                           

 .بستند قریش پرستانپیمانی است که پیامبر اسالم و پیروان او از مدینه با بت صلح حدیبیه1 

 .پرستان مکه و از نبردهای مهم تاریخ اسالم استسوّمین رویارویی مسلمانان و بت۱ 
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خوب تو هم برای خوشحالی مردمت حرفی  : این برای مصرف داخل است.گویدمی

ماجرای سفیر ایران در سازمان ملل که  کنید؟می بزن. چرا غرور ملّی مردم را لِه

را  و به همین علت ایشان بوده یک مطلبی علیه ماجرای گروگانگیری نوشتهگفتند: 

ت، سست سازمان ملل اصالً برای آمریکا نیجااینند. مسئله ددابه سازمان ملل راه نمی

د را بفرستند. تو نباید کوتاه های خود کرده کشورها بتوانند نمایندهآمریکا تعه

کشوری همچون عربستان هم برای تو قد علم کرده و  شودمیهمین باعث  آمدی.می

ما هم وطنمان را دوست  ما وطن خود را دوست دارید،ش دانممیمن  ری بخواند.کُ

سر  دعانه برویمان را دوست داریم. پس قاطداریم، کشورمان را دوست داریم، اسالم

گروه  کهمیکرات پَسا برجامیز مذاکره بنشینید. اگر خاطرتان باشد در طول همین مذا

دادند، رئیس کمیسیون امنیّت ملی مجلس یمآمدند و توضیح میکننده مذاکره

 هم 1، آقای عراقچیخودکار را روی میز پرت کرده است جا جان کِرییکگفتند: 

 کهاینبرای  ؟گفتمیچرا این موضوع را  اند.خودکار را سمت جان کری پرت کرده

ا دست بسته نیستند. محکم جدر آن هااینخواست به منِ مخاطب ایرانی بفهماند می

ان با در سریال آمریکایی، نماینده ایر کهایناند. از این موارد بیشتر بگوئید. نه ایستاده

ه ب هم دقیقاً با ویلچِر است. بعد توها فلج کننده بودهتحریمویلچِر آمده تا  نشان دهد 

 ای در وزارت امور خارجه ما وجود داشته باشد. مذاکرات بروی. باید  فهم رسانه

                                                           
 1+۶ گروه با ایران کننده مذاکره تیم اعضای از خارجه، امور وزارت المللیبین و حقوقی امور معاون ایرانی، دیپلمات1 

 اقیانوسیه و آسیا امور در خارجه ورام وزارت پیشین معاون خارجه، امور وزارت پیشین گویسخن ای،هسته موضوع در

 .است 1۸۳0 مهر تا 1۸۳۱ اسفند از ژاپن در ایران سفیر و
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 دنیای رسانه ،باشد. امروز دنیاانی داشتهات روباید فهم عملی -63ا ت 55ی دقیقه

 ،ارند، به چه صورت پشت میز بایستیاست. تک تک رئیس جمهورهاشان استاد د

چه  ،دربیاوری، چه طور روی میز بگذاریچطور خودکارت را دربیاوری، از کدام جیب 

 نگاه کنی که بگویند این طور صحبتت را شروع کنی، اول چَپ را نگاه کنی یا راست

د نگفتمی کردندمیها بررسی ها و فیلمرا در سخنرانی 1امام هااینفردی قاطع است.  

ترسند، این واقعیه واقعیه! شما آن قسمتی که امام  ای نمیایشان از هیچ مسئله

ا د؟ این حس رکنیمی حسّ امام را درک .بکند دتوانمیآمریکا هیچ غلطی ن: گویدمی

 . کندمیمال به شما منتقل کا

 رسد و این خطرها را دارد:فرجام به نتیجه می
 مراجعه کنید[ 11۱تا  10۳]به صفحات  

این  .: علمی۱: امنیتی، ۶: سیاسی، ۱: نظامی، ۸: فرهنگی اجتماعی، ۱: اقتصادی، 1

ذِ فواقتصادی، ن نفوذِ بگذارید، نفوذ یهیک واژ هااینست. ابتدای تمام مابندی دسته

 سیاسی، نفوذِ فرهنگی و.... 

 مراجعه کنید[ 10۳]به صفحه  نفوذ اقتصادی:

ر . یعنی در اثزدندرا دور می هاتحریم: شناسایی و ترور شخص یا کسانی که 1 

 چرا. دهستن مؤثر سیستم این در کسانی چه فهمندمی ما، اقتصادی یهنفوذ به شبک

                                                           
 را ایران 1۸۶۳ انقالب که بود شیعه تقلید مراجع از او. بود ایران میاسال جمهوری نظام فقیه ولی اولین و رهبر اولین1 

 میاسال جمهوری نظام انقالب، نظام تعیین انتخابات نتیجه اعالم از پس آن، رسیدن نتیجه به پی در و کرد رهبری

 .ماند ایران رهبر عمرش پایان تا و گذارد بنیان را ایران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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 هایتحریمنی بوده، ایشان بازرگا اونتمع ایشان زیرا کردند؟ ترور را 1روشن احمدی

کارشان استاد بودند، یک جوان سی و دو، سه ساله رزده، بسیار دای را دور میهسته

جلسه داشتند و خرید  روز قبل از ترورشان در رستوران مهتاب قم، با یک نفر بودند.

نیاز است. هنوز بی میتخریدهایی انجام دادند که تا چند سال انرژی ا .انجام دادند

فهمند که احمدی روشن کیست؟ جز با کار جاسوسی؟ حاال از این به بعد از کجا می

 .شودمیهم بشود. پس این خطر طبعاً بیشتر  قرار است بیشتر هااینرفت و آمد 

 م؛ ویبگ برایتانی دیگری نکته

برای اشتباه کرد  ۱بابک زنجانی گویندمیها االن بعضی از تاجر -56تا  63ی دقیقه

چه کار کردند! دولت قبلی با او خوب بود، این دولت  ا اوتحریم دور زد، دیدی ب هااین

یعنی تو رفتی یک فاسد اقتصادی گرفتی، البته که هنوز جرمش اثبات  چپ افتاد.

بگم الزاماً فساد انجام داده، روز دادگاه مشخص  کنممیت نأنشده، من واقعا جر

                                                           
بود که پس از خروج از منزل توسط یک موتورسیکلت سوار با چسباندن یک  ای نطنزسایت هسته معاون بازرگانی1 

مهندسی  آموخته مقطع کارشناسی رشتهاو دانش بمب مغناطیسی در خیابان گل نبی تهران )میدان کتابی( ترور شد

بر اثر شدت  بیمارستان رسالت رد دیگری که همراه وی بود نیز درف ضا قشقایید. ربو دانشگاه صنعتی شریف از میشی

 .جراحت به شهادت رسید

لت وی به های اقتصادی محدودی داشت اما در دوران دوتاجر ایرانی است که تا پیش از دولت احمدی نژاد فعالیت۱ 

متهمان به فساد و رانت خواری در داران تاریخ ایران بدل شد وی همچنین یکی از بزرگترین یکی از بزرگترین سرمایه

دی المللی و فساد اقتصاهای بینهای کالن مالی مرتبط با دور زدن تحریمتاریخ ایران است که نام او در جریان فعالیت

 .در دوران دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد
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اد کسی فس، هر۱شمیهامعاون اول باشه یا فرزند 1میرحی کندمی، فرقی هم نشودمی

ی کت باشد، بیرون بیاوریدش. خواستهاین مملی رهبر انجام داده حتی اگر زیر عمامه

 اند. مذهب تشیع عدالت را درت. این مردم برای عدالت خون دادهمردم هم همین اس

یرون بیاورید خواهی خاص شیعه است. بروید باصول آورده، در طول تاریخ عدالت

لی ولت قبدر دگویند میرا اما ببینید چطور که بر این بازی هم سوار باشید.  هااین

فروخته، پول نفت را گذاشته در یک حساب بانکی بیرون و این آقا برایشان نفت می

؟ کندمیبیاورد داخل. این برای تاجر چه چیزی را ثابت  دتوانمیاالن به خاطر تحریم ن

ملکت یک دولت که عوض بشود معلوم نیست چطور بشود. کال با این که در این م

ی تو چه کسی باید دور بزند؟ را برا هاتحریمکارهاشون کار نداشته باشید. و دقیقا 

ی خصوصی است که ، شبکهاندشدهها که شناخته ی خصوصی، چون دولتیشبکه

ا دور بزند. دیگر کسی ر هاتحریمتا شرکت تاسیس کند و  ۱0در نقاط مختلف دتوانمی

 را نخواهد داشت، یعنی در نظام ثابت با تغییر دولت، اقتصاد ثابت ندارد. هااین

یلی این خ :تی در ایرانهای چند ملیها و شرکتلیت کمپانیگیری فعاشکل: ۱ 

های چند ملیّتی بسیار قدرتمند هستند، چرا؟ چون خطرناک است. چرا؟ زیرا شرکت

                                                           
تحصیل مال  و ارتشا ر به جرمرئیس جمهور ایران بود که در حال حاض معاون اول نژاد،محمود احمدی در دولت دهم1 

های وی دادستانی در کردستان، استانداری کردستان، نمایندگی برد. از دیگر سمتدر زندان به سر می از طریق نامشروع

 .در آن مجلس بوده است دیوان محاسبات سنندج در مجلس هفتم و ریاست

ایرانی، رئیس مجمع تشخیص  سیاستمدار نیروحا رفسنجانی میشهاعلی اکبر بهرمانی مشهور به میشهااکبر۱ 

و رئیس هیأت مؤسس و هیأت  مجلس خبرگان رهبری در تهران ایران، نماینده مردم میجمهوری اسال مصلحت نظام

 .استمیدانشگاه آزاد اسال امنای
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 ۱در اندونزی ،شودمیقطعاتش ساخته  1، در چینشودمیه طرح در آمریکا کشید

. ندکنمیحکومت عوض  هااینرقابت کند؟  هااینبا  دتوانمی. چه کسی شودمیسرهم 

 ۱را  کنار زدند پینوشه ۸. آلندههای چند ملیتی کودتا درست کردنددر شیلی شرکت

غ ایران بیایند، هست.  سرا ای چند ملیّتیهشرکت کهاینرا جایگزین کردند. احتمال 

بخواهد بعد از : اگر ایران آمده اعالم کرده بینید سازمان تجارت جهانیشما می

دانید عضویت در این سازمان به چه معناست؟ یعنی می عضو شود. دتوانمی، هاتحریم

وسط بازارت، با  آیدمیباید گمرکت را برداری، جنس فالن کشور بدون گمرک 

 ابترق هااین با دتوانمی تو یهرسد. آیا تولید کنندفروش میش به نمایندگی خود

. است ردهک کار چه مملکت این اقتصاد با چین االن همین ببینید .نیست ممکن کند؟

 ،تولید کند چین از ترارزان دتوانمی را جنسی ایران میاسال جمهوری دارم، اعتقاد من

، چین ندارد. در یم. ما انرژی ارزان داریمهم دار دارد، ماچرا؟ زیرا چین کارگر ارزان 

تر از ایران تولید کند. سه: ایران وسط جنسی را ارزان دتوانمیکل دنیا هیچ کس ن

                                                           
 نظام البق در چین کمونیست حزب توسط شده واقع آسیا قاره شرق در که کشور این دنیا، کشور ترینپرجمعیت1 

 .شودمی اداره حزبیتک

 اندونزی. دارد قرار اقیانوسیه و شرقی جنوب آسیای در که است کشوری اندونزی جمهوریمیرس طورهب یا اَندونِزی۱ 

 .است استان ۸۸ و جزیره 1۳٬۶0۳ از متشکل الجزایرمجمع کی

 

بود که در  شیلی از نظامیان .بود یست شیلیحزب سوسیال گذارانو از بنیان مارکسیست مدارسیاست سالوادور آلنده۸ 

را  شیلی سال ریاست جمهوری 1۳را سرنگون کرد و به مدت  سالوادور آلنده سوسیالیست دولت شیلی 1۳۳۸ کودتای

 .به عهده داشت 1۳۳0 تا سال

 آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته ژنرال۱ 
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دنیاست، چین هزینه انتقال دارد. باید بیایی و اقتصاد خود را بر مبنای اقتصاد مقاومتی 

 بسازی.

 چه؟ یعنی ،شویمی هاآن اقتصادی یهشما بخشی از چرخبعد  -43تا  65ی دقیقه

 اسبق دولت اوایل در 1بیلدربِرگ. هستی هاآن از تکه یک هااین درپازل شما یعنی

بدیل ت میایران از قطب نسّاجی به قطب پتروشی باید: گویدمی. گذاردمی جلسه یک

 های تبریزو امثالهمها، چرمکاریها، پنبه کارییا این اتفاق افتاد؟ تمام نسّاجیآشود. 

ر سر ب و ایران قطر کهاینبرای  اح شد. چرا؟طیل شد. به جای آن پارس جنوبی افتتتع

، باید برداریبرداشت گاز با هم مسابقه دهند، در مسابقه، بر نداری ضرر کردی، پس 

فروشید برای چه یم گاز دارید قطر و تو یعنی .کردی ضرر خود یهببرداری هم به نو

 هاینا. شما بخشی از اقتصاد شودمیالمللی ی بینرای آمریکا. این یک طراحکسی؟ ب

، در ۱های سیمان، ذوب آهن، گندله سازی. صنایع آالینده مانند کارخانهدشویمی

سر  بالیی چه کهاینیعنی سیمانش در ایران تولید شود،  بیاید. ۸کشورهای خاورمیانه

                                                           
ای از جهان نقطه ه به صورت کامالً خصوصی و محرمانه دراست که هر سال میسنام کنفرانسی غیررگروه بیلدربرگ 1 

اعضا از  میرسد. تمانفر می 1۸0تعداد ایشان به حدود  شود. اعضای گروه بیلدربرگ تماماً انتصابی هستند وبرگزار می

 . هستند رسانه و اقتصاد سیاست، هاینفوذترین افراد در زمینه قدرتمندترین و با

 

و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس پخته شده و سخت  سنگ آهن های تولید شده از نرمههیعنی گلول گُندله۱ 

 .رودبه کار می های متعدد احیای مستقیماحیا به روش سنتی تولید آهن در کوره بلند و یا روش شود؛ و برایمی

شود. خاورمیانه بخشی را شامل می سخلیج فار و دریای مدیترانه های میانای است که سرزمینمنطقه خاورمیانه۸ 

 .گیردرا در برمی آفریقای شمالی شود و در برخی موارد جزیی ازشمرده می ا به طور خاص آسیای اوراسیا-آفریقا از
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ئی تو جز ...۱شهرو بیماری ام اس فوالد 1داستان اصفهان ، مهم نیست.آیدمیمردمت 

 میی پتروشیای چند میلیارد دالر سرمایهشما رفته .شویمیاز این پازل کوچک 

. بعد این شودمیدر صورت بروز جنگ با یک موشک تخریب  ای، کنار دریا،کرده

گری ی دیی اولیهه هم متصل هستند محصول یکی، مادهها مانند زنجیره بپتروشیمی

اش را به ی زنجیرهکارخانهدرصد سهام آخرین  ۶/۳۱ هایاست. یکی از این پتروشیم

 جاایندرصد را به کارمندان محلی. چرا؟ چون ترکیه  ۶/۸است، و کشور ترکیه داده

نباشد. اسم  جاایناست مایل به حمله به  ۸سهام داشته باشد و چون عضوی از ناتو

 را باید مطالبه کرد. هااینگذارید؟ این را چی می

 از یلیخ در .کنندمی تفکیک جااین را عدالت و رشد فرق که، است این دیگر یهنکت 

 یعیطب منابع یعنی چه؟ یعنی. آیدمی پایین عدالت ماا رودمی باال رشد کشورها این

 بی جیره و کارگران جوانانشان و رودمی غارت به ارزان قیمتی با کشورها این سرشار

 هااینرود، یعنی می دار اصلی، به جیب سرمایهدرصد سود ۳0. شوندمی هاآنمواجب 

درصد  ۳-۳خورند، درصد خودشان می ۳0های اقتصادی هستند که اول کِلونی

. بعد دهندمیدرصد هم به  کشورهای بدبخت و بیچاره  ۱-1خورند، شان میاطرافیان

                                                           
است. اصفهان،  شهرستان اصفهان و نیز مرکز استان اصفهان است. این شهر مرکز ایران شهری باستانی در مرکز1 

 .است مشهد و تهران و سومین شهر پرجمعیت ایران پس از مشهد ،نتهرا ران پس ازسومین شهر پهناور ای

در محور  اصفهان کیلومتری جنوب غربی ۱۳این شهر در . ایران استان اصفهان شهرستان لنجان شهری است در۱ 

 .استواقع شده شهرکرد ارتباطی اصفهان

 ۱۳اکنون گذاری شد و همپایه. واشینگتن دی.سی عی دربا هدف دفاع جم ناتو یا سازمان پیمان آتالنتیک شمالی۸ 

 .عضو دارد
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رشد اقتصادی برزیل، خیلی خوب است، پس این گداهای  گویندمیبینید شما می

ور د گویندمی؟ شوندمیچه  1یودوژانیر ، پس این ستعالی ۱رشد اقتصادی هن

ه ؟ کنار خیابان بشوندمیمیرند چه آیند و میها که کنار خیابان به دنیا میبدبخت

بله آمار باالست، برای مثال آمار میرد. جا میو همان شودمی، بزرگ آیدمیدنیا 

لکتریکی برق قرار گرفت، اما المپ نیست. خیلی باالست، چون در جریان ا ۸سنگاپور

 گذرداش از این می، برقدیگری روشن استالمپ جای 

دهد، حرارتش را به این بدبخت نورش را جای دیگری می -45تا  43ی دقیقه

درصدی که  ۸-۱؟ آن شوندمیچه کسانی ثروتمند  در همین کشورها دهد. بعدمی

قط و پول ف شوندمیچاق  هااینتند. یعنی ی تفکر غربی در این مملکت هسنماینده

نی. و کنی و کار ک رسد بعد تو باید از صبح تا شب بدوی، کار کنی و کارمی هااینبه 

. ظاهر آیدمیوجود هبرایت ب های جدیدات تغییر کرده، هزینهچون سبک زندگی

مام این ، تببینید راشما اندونزی های زیبا ... اما ، حمل و نقلشودمیشهرها زیبا 

 ۸0-۱۶ساله، ماهی 1۸، 1۱های . دختر بچهکنندمیمملکت، برای شرکت نایک کار 

                                                           
 مرکز شود،یم برده نام ویر اختصار به که( هیژانو رودخانه یمعنا به ،Rio de Janeiro: یپرتغال به) رویژان دو ویر1 

 ۱٫۸ تیجمع با که است یجنوب یکایآمر بزرگ یشهر منطقه نیسوم و لیبرز بزرگ شهر نیدوم رو،یژان دو ویر التیا

 .دیآیم حساب به زین جهان بزرگ شهر نیام۱۱ و کایآمر بزرگ شهر نیام۱ ینفر ونیلیم

 بوتان، چین، با شمال از پاکستان؛ با غربی شمال از هند. است نو دهلی آن پایتخت که است آسیا جنوب در کشوری۱ 

 .استهمسایه بنگالدش و برمه با شرقی شمال از و تبت؛ و نپال

 

شبه  است. سنگاپور در جنوب شهر سنگاپور آن پایتخت بوده که آسیا کشوری در جنوب شرقی هوری سَنگاپورجم۸ 

 .ماالیا واقع شده و کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیا است جزیره
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جا خیلی ارزان است، یعنی یک حقوق  ؟ دالر آنشودمیگیرد باورتان دالر حقوق می

جا کارخانه به اندونزی رفته و در آننایک  طور،سیار ناچیز. در مورد چین هم همینب

صرفد در آمریکا نمی هاآن. اصالً برای رودمیب صاحبان نایک ها به جیاصل پول !زده

خواهد. او چقدر حقوق مریکایی دو سه هزار دالر حقوق میتولید کنند زیرا کارگر آ

های چند دالر، ده برابر به سودش نیست؟ این شرکت ۸00دالر! نه  ۸0خواهد؟ می

یجریه، بنگالدش، پاکستان، سومالی، نئیتی، هاملیّتی را از باال ببینید. هند، برزیل، پرو،

همه کنار آمریکا هستند و رشدشان  هااینتونس، آرژانتین، مکزیک، ترکیه، یونان، 

هم باالست. برای مثال: االن ترکیه، شانزدهمین اقتصاد دنیاست. ظاهراً ترکیه را 

انی یبینی، حاال  اگر با بدنه مدر شهرهایش مناطق قشنگی می بینی،میکشوری تمیز 

سری ها و یکسری اِلیتفقط یک ، در آن کشوردیدمردمش صحبت کنی خواهی 

چون قدرت  هااین ،شوندمیهای اقتصادی که طرفدار غرب هستند تقویت کلونی

ه گیرند و بعد بهای خصوصی را بر عهده می، بعد قدرت رسانهکنندمیاقتصادی پیدا 

ه هستند ک هااینآورند. یعنی ن میتبع قدرت رسانه، سیاست را زیر سیطره خودشا

و آدم  رودمی، این نماینده دهندمی، خرج انتخابات فالن نماینده را دهندمیپول 

سیما باالست؟ چرا شبکه خصوصی . چرا ده سال، فشار رو صداشودمیدر مجلس  هاآن

تضعیف صدا سیماست. بهترین  اش برایهمه هااینخانگی راه افتاده است؟ 

. به شدمیخلوت  هاناخیاب ،نشانددر خانه می آوردمیای طنزی که، مردم را هسریال

ای هتلویزیون اندشدهباعث  سیما خارج شد.واز صدا گانهخاطر یک سری دعواهای بچه

ن است ن ایشاای نه چندان دور برنامهروز افزایش پیدا کنند. در آینده اینترنتی روز به

اری ک یفتد. این شبکه خصوصی پولی بایددر ایران راه ب پولی های خصوصیِکه،  شبکه
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سریع از مظاهر حقوق  آوردمیدهد. بعد این را انجام نمی کند که تلویزیون برای آن

ر ما اگالبته  .شودمی، نتوانی سمتش بروی. خیلی استادانه چیده که کندمیبشر 

قوق شر زدند، مسئله حدم از حقوق ب رند بکنند. اگتوانمیتوجیه باشیم هیچ غلطی ن

ایران  ها در داخلبشر عربستان، بحرین، قطر و امارات را پیش بکشید. تو نگران زندانی

 را پیش بکشید. 1هستی؟ خب خودت زندانیان را آزاد کن. مسئله زندان گوانتانامو

یا یکی از بیشترین کشورهایی است که به  ،آمریکا بیشترین -13تا  45ی دقیقه

 برو خودتو درست کن. ،2بیشترین زندانی را داردنسبت جمعیتش 

 ت؟چیس مشروط رفاه .آیدمی وجود به مشروط رفاه ،زندگی الگوی با تغییرِ: ۸ 

یعنی چی؟  است، زندگی الگوی تبَع به این امّا ،آیدمی وجودهب رفاهی سرییک یعنی

 تفس میل به ،کند درست غذا دتوانمین چون ،کندمی، غذا درست نرودمیسر کار  زن

 خودش خاص جریان داستان این گیرند،می رونق هافود فست ،شودمی بیشتر فودها

 روندمی باال هاطالق چون رود،می باال هاآمارطالق چیست؟ خاص جریان این. دارد را

 یک خودش برای مرد برای خودش یک خانه دارد، زن یعنی ای،هسته تک هایخانه

 استشده مجبور کندمی زندگی یدیگر شهر پسر ازدواج، سن تنرف باال یا. دارد خانه

 شدت به باید فرد آن بعد. آوردمی وجودبه را هاییهزینه هااین. بگیرد خانه یک که
                                                           

 .دارد قرار آمریکا ارتش اختیار در که کوبا جزیره شرقی جنوب در گوانتانامو خلیج در است زندانی نام1 

 نیا .هستند آزاد قهیوث دیق به زین نفر هزار هشتصد و ونیلیم چهار و دارد یزندان هزار ستیدو و ونیلیم دو کایآمر2 

. است نفر هزار هفتاد و ششصد هیروس در و  نفر هزار هفتصد و ونیلیم کی نیچ در انیزندان شمار که ستیحال در

 نیا تیجمع نفر هزار صدکی هر از ،۱01۸ سال اساس بر کایآمر در. دارد را یزندان نیشتریب زین سرانه لحاظ به کایآمر

 و چهارصد هیروس در و نفر ده و پانصد رقم نیا کوبا درباره که ستیحال در نیا اندبوده یزندان نفر دو و هفتصد کشور

 .است بوده نفر هفت و شصت
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ن در آمریکا زن و مرد صبح تا شب، کار اآل. کند جبران را هاهزینه این که کند تالش

 پرسید،ب بروید شما  اصالً. بدهند مالیات ،باشند داشته را رفاه آن کهاین برای کنند،می

 گراندی به آمریکا در دار خانه زن کردم، صحبت اندکرده زندگی جاآن که کسانی با من

یا وضعیت مالی بسیار  همسرشان که است آن معنی به  این زیرا چرا؟. فروشدمی فخر

 ی دوست دارد،خوبی دارد و نیازی نیست زن سرکار برود. دو: مرد، همسرش را خیل

 فتهگ اسالم: گویندمی کند، لعنت را هااین خدا  !نکن کار و بنشین خانه در: گویدمی

زن زنجیر ببند؟ همین اآلن  است به پایآیا اسالم گفته ،بنشیند خانه در باید زن

 ،رودمی ورزش کالسنمیخااند. این همایش شرکت کرده اند و درهایی که آمدهخانوم

 الفاظ این از عمد روی از هااین. خواندمی درس ،رودمی همایش ،رودمی نریه کالس

 .کنندمی استفاده

 ایران در غرب نظر مد افراد با هاغربی متنوّع و متعدّد قراردادهای انعقاد :7 

به نقطه رهایی  ست تاهاآنبرای  و نفوذ عجیب 2اُلیگارشی یک ایجاد و

 دست هاآن به توانی، دیگر نمیای برسند کههیعنی به یک نقطاقتصادی برسند. 

 ردیف: گویممی شما برای را اشنمونه. شوندمی دخیل ملیت امنیّت با زیرا چرا؟ بزنی،

است، م صادر کردهحک شاعلیه هم قضاییه قوه که خودمان مملکت همین در بوده

آیند تا مردم می فتد،ااگر اتفاقی برای این فرد بی اند، گفتند:برای اجرای حکم رفته

ه ب هااین، بگذارید به کارش ادامه بدهد. شودمیپولشان را برداشت کنند و آشوب 

                                                           
رآمیزی دارد؛ معنی آن نه تنها حکومت های تحقیای است که اشارهاولیگارشی یا حکومت اندک، کلمه ای روهه ساالری1 

است، یا از جهات دیگر  فاسد نیست، مسئول یک گروه کوچک، بلکه حکومت گروه کوچکی است که در برابر توده مردم

 .همگان است نفرت مورد
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اید ب دست بزنی. آن موقع است که هاآنی به توانمیکه دیگر ن شوندمیقدری بزرگ 

راحتی  ههایی شکل بگیرد که، ب2ی در مملکت خودت ببینی. مافیاهای1بایستی، آلکاپون

ها بدهند و یک نفر را نابود رشت به رسانهعوض کنند. یک پول د جمهوریرئیس

االن این کار  ۸خواهد؟ پول. رابرت مرداککنند. خصوصی هستند، خصوصی چه می

کاری  ها اگر این کار را نکنی،بابت مالیاتگفت:  ۱رابرت مرداک به بِلِر؟ کندمیرا ن

ش هایشبکهی یک اذن جهاد به به قولکه حزبت رأی نیاورد، تو رأی نیاوری.  کنممی

 داری به این شکل است.بِلِر را درآوردند. نظام سرمایه تا پدر داد

های ناشی از این سیستم اقتصادی، نگاری اقتصادی پیمانکارها و فسادول :5 

 ر مملکتها دهمین اآلن وضعیت پیمانکاریست. که طبیعت نظام سرمایه داری

هستند که وجود خارجی ندارند، داخل کیف هایی ما مشخص نیست. اآلن شرکت

                                                           
 جمله از( 1۳۱۳ هیژانو ۱۶ - 1۳۳۳ هیژانو 1۳) ورکیوین شهر متولد( Alphonse Gabriel Capone) کاپون آل1 

 تا 1۳۱0 یهاسال در و بود کایآمر در نظم و قانون گذاشتن رپایز از ینماد او .بود ییکایآمر یکارهاخالف نیتروفمعر

 .بود ییکایآمر افتهیسازمان میجرا سردمدار 1۳۸0

 لیدل به یالدیم 1۳ قرن اواسط در گروه نیا. بود لیسیس خالفکاران یمخف انجمن( Mafia: ییایتالیا به) ایماف2 

 بعدها و آمد وجودهب لیسیس در قدرتمند یمحل افراد به مردم یوابستگ و یقانون ستمیس و حکومت به مردم یاعتمادیب

 هرش در تبهکار یهاخانواده پنج ایماف نمونه نیترمعروف. افتی گسترش ایاسترال و کایآمر متحده االتیا شرق در

 .است یازس پول یبرا ایماف یهاتیفعال تمام. باشدیم ورکیوین

 .است نیوز کورپوریشن دار اصلی شرکتو سهام استرالیایی-آمریکایی دارسرمایه۸ 

داری و وزیر وایرلند شمالی، رییس خزانه بریتانیای کبیر پادشاهی متحده وزیر پیشینآنتونی چارلز لینتون بلر، نخست۱ 

 .بوده است حزب کارگر سال، رهبر پس از مرگ جان اسمیت در مه همان 1۳۳۳وی از ژوئیه  .خدمات مدنی است
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دتا چند ص دانممین . خود وزیر کشور آمدند گفتند:اندشده، یعنی فقط ثبت هستند

 شرکت با یک آدرس، ثبت شده بوده است.

، کنندمیها شرکت ها، مناقصهدر قراردادها، مزایده هااینبعد  -15تا  13ی دقیقه

اری بندند. یعنی تنها کن دیگر قرارداد میا پیمانکاراب مجدد هااین، بعد شوندمیبرنده 

اند. ده درصد مال من. ده درصدِ از چقدر؟  د، از این گرفته و به دیگری دادهانکه کرده

 ...صد میلیارد، ده درصد صد میلیارد

وقتی   یعنی به اولویت مردم. 1تبدیل شدن اصالت سود و یوتولیتاریانیزم :6 

هیچ چیز دیگری  !؟ پولکنندمیزندگی  چه چیزیقط برای همه چیز پول بشود، ف

ای در این مملکت ثبت نام کردن یک عدّه خواهد داشت. اآلن شما نگاه کنید،ارزش ن

، کنندمیها را چارتر برای پیاده روی اربعین بروند. یک عدّه حرام لقمه دارند بلیط

، کندمیها را چارتر این بلیط. باز بروند خواهند برای زیارت امام حسینمی هااین

، یک میلیون و هفتصد هزار تومان هزار تومان را ۳۶0نزدیک اربعین بفروشد. بلیط  که

حرفی نزن. این فرد  و و خدا و پیغمبر مام حسینبفروشد. برای این فرد از ا

 ی، همهشودمییوتولیتاریانیست است. در اثر نفوذ اقتصادی، این بستر فرهنگی جامعه 

های ها و اصناف با توجه به سیاستی سیاسی اتّحادیههان. جوآلشوندمی طوراینمردم 

ها در کشورهای دیگر به لحاظ اقتصادی سیاسی اثر هایی که غربیغربی. یکی از روش

                                                           
 یاهینظر است،شده ترجمه زین ییگرامنفعت به که( Utilitarianism) سمیانیتاریلیوتی ای ییسودمندگرا نفع، اصالت1 

 الزام و خطا صواب، درباره یینها اریمع تنها انیگرامنفعت .است استوار یسودمند تیمحور بر که است اخالق فلسفه در

 بر ریخ ممکن غلبه نیشتریب م،یباش آن دنبال به اعمالمان تمام در دیبا که یاخالق تیغا معتقدند و دانندیم سود را

 روش به شودیم را بد و خوب کهنیا به دارند اشاره هاآن. است جهان کل در( ریخ بر شر ممکن غلبه نیکمتر ای) شر

 .کرد یریگاندازه میک
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 شما به هاناهم طریق از بعد، هاست،1سِندیکا از سرییک به دادن سازمان گذارند،می

هچ شما اب دانندمی بعد. کنندمی بندیدسته قشنگ، را رگریکا طبقه. زنندمی ضربه

 . است افتادن حال در اتفاقات سرییک. بکنند کار

های ها یا تنبیهز طریق مشوّقا ایشان رأی خرید و جامعه پایینی رده اقشار فریب: 4

و یک وعده  آیدمیفالن شخص باره ، یکشودمیپول مالی. یعنی چون همه چیز 

خواهد هزینه کند؟ . بعد از جیب خودش میکنممیمن این کار  برای مثال: دهد،یم

خواهد هزینه کند، حاال این به سود مملکت هست یا المال میخیر. از جیب بیت

جا میافتد  مالی 2خریم. حرفای پوپولیستیشان را میمهم نیست. رأی، نیست؟ نیست

ی غربی یا آمریکایی به بهانههای شرکتنفوذ و جاسوسی  که اثرات سیاسی دارد.

یکی از  YGL ،Young Global Leadersاش کارآفرینی در ایران. که نمونه

پرورش نسل  ی. ساخته شده برااست های زیر مجموعه مجمع جهانی اقتصادشرکت

ها را شناسایی سیصد نفر از نخبه دویست،رهبران دنیا. در هر کشور، سالی  آینده

 . بعدکنندمیرا رصد می. جشنواره خوارزکنندمیرصد را  وری؟ کنکور. چطکنندمی

خواهند طور که خودشان میبرند. آنرا می هااین دهندمی هااینپول اساسی به 

د. برنوره دبیرستان مغزهای ریاضی را میدر د . در کشور خودمانکنندمیتربیتش 

                                                           
 گرید و کارگران یصنف سازمان یمعنا به( Syndicat professionnel: ینسوفرا به) یصنف هیاتحاد ای کایسند1 

 دیپد خود یاقتصاد طیشرا بهبود و خود منافع از دفاع یبرا کارگران یهمبارز انیجر در کاهایسند. است کشانزحمت

 .شدند

 از دادن نشان یفدارطر ای کردن یطرفدار در است یاسیس یروش و آموزه( Populism) سمیپوپول ای ییگراوامع2 

 .نخبه گروه برابر در عامه مردم قیعال و حقوق
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د ر گذاشت. دالالنی هستناث هاآنروی  شودمیسن پایین باشد،  بهتر  گویند هر چهمی

. دانش کنندمیرا معرفی  هااینگیرند و زار دالر تا ده هزار دالر پول میاز سه ه که

عد ، بکنندمیشوی مغزی وجا، شستبرند آنآموز اول دبیرستان، دوم دبیرستان می

ه، دتها نگاهش آمریکایی ش، نخبه! منکه او نخبه است گویندمیگردانند. میبر را هااین

. خوب است به دهندمیانجام  است. دارند این کار راها را زدهعینک دودی آمریکایی

 انجام شد، جمع شدن و هااینیم، که در ایران هم در منطقه کُردان، جلسه وشما بگ

ها نخبه نفر  از گرفت. تا اآلن نزدیک به دوهزار هااینهم یک گزارشی از  1پِرِس تی وی

را به آن طرف بفرستند. یک بخشی  هاآن خواهنداند و میی کردهرا در ایران، شناسای

نماینده مجلس ششم،  ۱م حقیقت جواست. خانشروع شده و صورت گرفته از انتقال

، که یکی دیگر ۸این را علنی اعالم کردند. شادی صدر ،بوده هااینکه یکی از اعضای 

ت اریارائه دادند و یکی از نظ زنان راهایی بوده که ایشان نظریه چند شوهری از خانم

 کارگردان،  ۱قابل توجه ایشان حمایت از تجزیه طلبان است و آقای بهمن قُبادی

                                                           
 ایرانی زبانانگلیسی و اولین شبکه خبری تلویزیونی ایران میصدا و سیمای جمهوری اسال شبکه تلویزیونی وابسته به1 

 .شودپخش می تبردهابرروی ماهواره HDTV این شبکه به صورت ۱01۱ ژوئن 1۸ است. از تاریخ

 .بود میمجلس شورای اسال دوره ششم طلباصالح فعال سیاسی و نمایندهاطمه حقیقت جو ف۱ 

کند و عضو حقوقی فعالیت می وکیل است. صدر به عنوان حقوق زنان و فعال ایرانی فمینیست نگارروزنامه و وکیل۸ 

زنان  هایگاهاز موسسان وب راهی غیر انتفاعی نهادسازمان مردم گذاراست. در کنار آن بنیان وکالی داوطلب شبکه

از قوانین ایران  سنگسار است و تالش زیادی برای حذف سنگسارمیدان زنان، و از اعضای فعال کمپین قانونِ بی و ایرانی

 .استاند کردهافرادی که به سنگسار محکوم شده وکالت و پذیرش

 .ایرانی است عکاس و کنندهتهیه نویس،نامهفیلم کارگردان،۱ 
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یعنی یک شبکه از  هااین اند.ایشان را نیز آن طرف برده -43تا  15ی دقیقه

 هانای، کار کنندمیدرست  الن اجتماعیفعا های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی وهنخب

 1هااروپا و آمریکا، غرب و صهیونیست را برای هااینهاست و ن آدمشناسایی ای

در   ۱01۶ بریدج کنفرانس در ،. زیرا انتهای ماجرا این استکنندمیدهی سازمان

نفر، که بسیاری از آنان کارآفرینان، متخصّصان و دانشجویان  ۱000آلمان تقریباً 

وذ بودند. حاال فهمیدید نفی شدهکنولوژی بودند، کامل شناسایایرانی موفق صنعت ت

 خیالی ندارند؟توهّم خوش هاایناقتصادی یعنی چه؟ حاال 

ای بر کسب و کار اقشار ضعیف جامعه و از بین های زنجیرهتاثیر فروشگاه :1

 .داردا نای رهای زنجیرهکسی توان مقابله با  فروشگاه مشخص است که، .هاآنرفتن 

طلع . مخرد، او صد تن، صد تن میاتمغازه برای خریمیتو صد کیلو، صد کیلو برنج 

ر کشور ما هستند با برند ای که اآلن دهای زنجیرههستید که برخی از فروشگاه

، زیرا برند اولشان صهیونیستی است. یعنی پول به جیب  اسرائیل کنندمیکار دومشان 

ن است. من رفتم، از زی تهرامناطق مرکها در یکی از فروشگاه . یکی از اینرودمی

 ن فروشگاه بازند از موقعی که ایگفتمیکردم روی فروشگاه سوال میهداران روبمغازه

تظر حاال باید من انجام دهیم. یمتوانمیهیچ کار دیگری ن ایم، زیراشده، ما تعطیل شده

                                                           
ترین هدف شکل گرفت. عمده میالدی 1۳سده  ست که در اواخریهودی گرایملی ک جنبش سیاسی وی صهیونیسم1 

جنبش صهیونیسم، تشکیل میهنی برای یهودیان بود. این جنبش بر منابع تاریخی و مذهبی تکیه دارد که یهودیان را 

 .دهدارتباط می سرزمین اسرائیل به
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1KFC  ۱وMcDonalds  .متوجه نیستند که صحبت چند تا سیب  هااینو ... باشید

د آورنا فکر کردید مرغ را از آمریکا میرخ کرده و یک تکه مرغ نیست. آیزمینی س

. به گورباچف گفتند شودمیجا درست ؟ فقط اسمش مک دونالد هست، همینجااین

دیر فهمیدیم، آن زمانی که صف جلوی فروپاشی شوروی را کی فهمیدی؟ گفت ما 

دلشان سیب  هااینیدیم فهمباید میکیلومتر رسید،  ۳مک دونالد در کشور ما به 

  خواهند؟ بله آن فرهنگ را. چه می هااینخواهد، زمینی سرخ کرده نمی

 

 مراجعه کنید[ 10۳]به صفحه  ؛تهدیدات نظامی 

ست ایرین ترجمهــده مرکز امنیت برای امریکای نوین، بهتکاندیش این مهم  است.

   Security ericanAmCenter For A New؛دا کردــبرای این پی شودمیه ـک

یگر هم به ایران نزدیک های دما باید در بخش ،ایبعد از مذاکرات هسته: گویدمی

های دریایی ایران بر سر ماجرای دزد میار نظاالخصوص باید با ساختشویم، علی

                                                           
 نام ،(یکنتاک یسوخار مرغ یمعنا به) Kentucky Fried Chicken کلمه مخفف( CKF: یسیانگل در) یسافیک1 

 به آغاز کایآمر یکنتاک التیا در ساندرز رلندهاکلونل توسط 1۳۶۱ سال در که است ییکایآمر یارهیزنج رستوران کی

 .است رستوران هزار زدهیس از شیب یدارا جهان کشور صد کی از شیب در نکیهم و کرد کار

 برناردینو، سن در کراک ری مشارکت با دونالد،مک موریس و ریچارد توسط است جهان ایزنجیره رستوران بزرگترین۱ 

 .دارد قرار آمریکا متحده ایاالت ایلینوی، بروک، اوک در شرکت این مرکزی دفتر امروزه. شد نهاده بنیان کالیفرنیا
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به  ۱دریای عمّان، شودمی 1ی خلیج عَدندزدهای دریایی محدوده کنیم.همکاری 

سپاه یعنی داخل خلیج فارس دست ، ۸این سمت تنگه هرمز .است بیرون دست ارتش

  کهاین؟ است . این به چه معنیاست

طور چ ریزی کنیم تا به ارتش ایران نزدیک شویم.ما باید برنامه -45تا  43ی دقیقه

ای دارد؟  ضوع هستهچه ارتباطی به مو ارتش ایران با تو همکاری خواهد کرد؟ این،

ه چ هاایندانید همکاری کنیم. می هاآنبر سر زدن دزدان دریایی با : ما باید گویدمی

پاه و س که بین بسیج و ؟ اختالفات! اوایل انقالب اختالفاتیزندمیرقم مسائلی را 

. یکی از کارهایی که ارتشی و سپاهی دو لشکر الهیدادند ارتش بود و مردم شعار می

ر ذوالفرار، کند بگوئید لشگفتمی لفقار رالقب گذاری بود. لشکر ذوا کردندمیمنافقین 

ر د ها هم،افکنی دل سرد شدن بود. متاسفانه یک سری زمینهو نتیجه این اختالف

 ند از آن بهره ببرند. توانمی هااینو  فراهم باشد دتوانمیکشور ما 

                                                           
 کشور با غرب سوی از و سومالی کشور با جنوب سمت زا که یمن جنوب در است خلیجی عَدَن خلیج یا کنداب1 

 مرتبط هند اقیانوس با شرق سمت از و سرخ دریای و المندبباب به غرب سمت از. باشدمی همسایه جیبوتی کوچک

 .آیدمی شماره ب اقیانوس این از جزئی و است

 

 کشور با غرب سوی از و سومالی کشور با جنوب سمت از که یمن جنوب در است خلیجی عَدَن خلیج یا کنداب۱ 

 مرتبط هند اقیانوس با شرق سمت از و سرخ دریای و المندبباب به غرب سمت از. باشدمی همسایه جیبوتی کوچک

 .آیدمی شماره ب اقیانوس این از جزئی و است

 

. پیونددمی فارس لیجخ به را عمان دریای که عمان مسندم استان و ایران هرمزگان استان بین است آبراهی هرمز نگه۸ 

 .آیدمی شمار به جهان در کشتیرانی المللیبین مسیرهای ترینراهبردی از یکی گذرگاه این
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ها یعنی چه؟ محدود دید برد موشکحدید صنایع استراتژیک نظامی. موضوع تحت _

، بالستیک یعنی باالی 1های بالستیکدیدید در برجام آورده بودند موشکما کردن. ش

ایران به کیلومتر یعنی شما از مرکز  ۱000خواهد؟ کیلومتر. اسرائیل چقدر می ۸00

، زنیمب یمتوانمیرا  این یعنی چی؟ یعنی اسرائیلاو را بزنی.  یتوانمیتر هم آن طرف

چون دو حالت داشت. چون قبل از تأیید برجام  .شدمیاین موشک عِماد باید آزمایش 

ر واهند گرفت. اگ، ایراد خگرفتند، یعنی بعد برجام هماد میاگر از این موضوع ایر بود،

ه همان گوئیم با فعّالیت موشکی داشته باشیم، می، و بعد برجام هم مهم ایراد نگیرند

د چقدر شما دیدی راد بگیرید.هم نباید ای جااین نگرفتید، ایراد استناد که قبل از این

 ریم، نباید این آزمایش را انجامبصدا کردند. گفتند ما این را به شورای امنیت میسرو

 گویند  میبه تو حمله نکنند، حاال   شودمیکه چاقو دست توست باعث بدهید. تا زمانی

 شودب باعث مینظا تهدیدات نفوذ این مثالً این چاقو را هم به ما بدهید. و خدای نکرده

کم بشود. که این اتّفاق نخواهد ا هما، بودجه یک سری از پروژه که مثالً در وزارت دفاع

 هافتاد. نباید بگذاریم، امّا نفوذ ممکن است این اتفاق را رقم بزند. ما تافته جدا بافت

یک و بالست هاینوعیت ایران در تست موشکمم. بستد ها را  بایاین منفذ ،نیستیم

 . ۱۱۸1قطع نامه  ۸ بند ضمیمه. سال هشت این در های شلیک آنحتّ

 میکاهش عمق استراتژیک جمهوری اسالمی، بخواهد در اثر تهدیدات نفوذ نظا _

شکل بگیرد بدین معناست که شما آرام آرام سر ماجرای سوریه کوتاه بیایی، بعد 

                                                           
 نیا که) رندیگیم اوج ییباال اریبس ارتفاع تا که ندیگویم ییهاموشک به( Ballistic missile) کیبالست موشک1 

 که روندیم هدف سمت به نیزم جاذبه یروین از استفاده با را راه یمابق و( شودیم انجام روشن موتور با راه قسمت

 .رندیگیم ییباال اریبس ارتفاع معموالً کیستیبال یهاموشک. است حیصح تیهدا با البته آزاد سقوط کی مانند
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یکی از دست  یکی هاآن، چون جنگیدیمی 1دشمن در شامات بالبنان را  رها کنی، 

کشیده  ...داخل مملکت خودت و خوزستان و مهرانبه  روند، دوباره داستانمی

 ای نباید بر سر سوریه و لبنان و جوالن صورت بگیرد. یعنی معامله .شودمی

به ایران، یکی از خطرات بعد از تأیید برجام است. چرا؟  میباال رفتن خطر حمله نظا _

کرد.  ، ما که قبول کردیم، دو روز بعد حمله۶۳۳طع نامه عین حمالت بعد از ق

وقع از همان م یی که تو هشت سال گرفته بودیم راهابیشترین اسیر و نصف سرزمین

  درتشینی، یک موقع از سر قنروی میوقتی شما با دشمن می از قضا دست دادیم.

و دست پایین. و خواری خفّت و ذلّت  رنشینید، یک موقع از سمذاکره می سر میز

چی شد امام خمینی که تا  :است. صدام گفتحتماً کم آورده گویدمی، وقتی نشستی

جنگ جنگ تا پیروزی. چی گفتمی و کردهمین هفته پیش داشت داد و بیداد می

، دبهم ریختن هااین! کندمیجام زهر   از صحبت و کرد؟ قبول را قطعنامه دفعه یک شد

 بی در دست نگارش دارم به عنوان حکومت او، یعنی منظورمکتا اصالً من حمله کنید.

. در  دخورمی. گفتم اگر بنویسم حکومت اهلل روی جلد کتاب دست حکومت اهلل است

خدا عراق را برای ما  2انَکانَهللَکانَاهللَله باشیام: وقتی تو برای خدا آن کتاب نوشته

ید جنگیدشما اگر خودتان می: گفته بود ری در یکی از  جلسات مذاکراتک آزاد کرد.

                                                           
جنوب غرب  شود درای کمابیش گسترده گفته میاصطالحی تاریخی جغرافیایی است که به منطقه شامات یا شام1 

دریای  و از باختر به میانرودان صحرای عرب، از خاور به توروس، از جنوب به های، که از شمال به رشته کوهآسیا

 .محدود است مدیترانه

؛ الوافی، فیض کاشانی، 1۳۶ 1۸محمد تقی مجلسی، ج، ؛ روضة المتقین 1۳۳، ص ۳۳بحار األنوار، عالمه مجلسی، ج ۱ 

 ۳۳۱، ص ۳ج 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
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 کهیناکار بگذارید، از سر خواستید یک فرد عراقی رامیبعد  ،گذاشتیدصدام را کنار می

ال خامشان  به خی ۶۳۳منافقین بعد از قطع نامه  .شدمین بهتر اآلن هست برای شما

جا جمع شدند، ما با پرداخت کلّی پول هم همگی یک .به ایران، حمله کردند

ون کنیم. خدا این کار را برای جا جمع کنیم و قتل عامِش را  یک هاآنستیم توانمین

ْذه َوَِكيًلَ. است اهلل کار ردیگ هااینکرد.  ما َه َوَفَاَّتَِّ این یک نگاه به خداست،  1اَلَإِلََهَِإالَّ

 یک نگاهم که، 

 نبالخدایا دستت درد نکند، خودم پیدا کردم. گفت شخصی د -233تا  45ی دقیقه

 . کردم پیدا خودم نکند درد دستت خدایا: گفت کرد پیدا تا! گشتجای فرار می

برای شما از روی همان سندی که عرض کردم بخوانم.  خواهممیکنترل جدّی سپاه.  _

اقدمات محتاطانه امّا مستقیم باید . نوین آمریکایاشاره به گزارش آمریکای جدید، 

شترک جانبه یا به طور مانجام بگیرد. یا به طور یک میعلیه سپاه پاسداران انقالب اسال

 باید سپاه را زد. یک نیروی ضربت چند ملیّتی گویدمی، مانبا اسرائیل یا شرکای عربی

و میمشترک با شرکای عرب با هدف مقابله با تهدیدهای نامتقارن سپاه پاسداران اسال

 تری نسبت به ممنوعیتِ حمل ومیی باید شکل بگیرد. رویکرد تهاجگرایان سنافراط

نقل دریاییِ تسلیحات توسط سپاه پاسداران، به ویژه در دریای سرخ و اطراف بحرین 

سری نگذارید از یک د،جا بیاینخواهند آنمیهای سپاه را که بگردید قایق اِتّخاذ کنید.

 هاآنین را زنیم. ابگوئید قایق سپاه باشد می ،ممنوع کنید هاآن بر ،جاها رد شوند

تحریم برای هدف قرار دادن حمایت ایران  میاستراتژی تهاج. گویممن نمی ،گویندمی

ی سپاه پاسداران را ادامه دهید. های غیر قانونی و بی ثبات کنندهاز تروریزم و فعالیت

                                                           
 ۳ -مزمّل 1 
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سپاه کماکان باید در گویند می. از جمله از طریق هماهنگی کامل با متّحدان اروپایی

 یک لیستی دارند به اسم: هااین، بماند هاریمتحلیست 

SDN List ،Specially Designated  Nationals List   گفتند این مذاکرات

 سانیک چه. نیستند  بیا بیرون لیست این از افراد این ندهد، یا بدهد جواب ،هرچه شود

 زمان حوزه در ازیر چرا؟. سپاه 1سازندگی االنبیاء خاتم قرارگاه هستند؟ لیست این در

نشگاه مالک دا ،حسین امام دانشگاه سپاه، تعاون بنیاد ساختند،می هااین تحریم،

نباید از  هااینخواهد بشود اما : هر چه میگویدمیاشتر، بانک انصار و بانک مهر. 

لیست خارج شوند. بحث سپاه هراسی در داخل کشور جدی خواهد شد، یعنی کاری 

های هاشان سپاه است. به شرکتم فکر کنند عامل تمام بدبختیخواهند کرد که مرد

به عنوان مالیات، هر  هاآناز طریق فشار بر  مالی سپاه در داخل، فشار خواهند آورد.

 قرارگاه خاتم االنبیاء، باید به مشکلفشار بیاید. قراردادهای  هاآنچه که هست، باید به 

د، نشوزنده  های سپاه. یعنی پولشودیمبر بخورد. اگر نفوذ صورت بگیرد، همین 

که نفت ما را  ایچرا؟ چون شما اطالع دارید دوره ،حقوق کارمندان پرداخت نشود

وزیر نفت  به عنوان االنبیاء روتحریم کردند، عجیب بود، فرمانده قرارگاه خاتم

                                                           
 حاضر حال در که است، میاسال انقالب پاسداران سپاه یهارمجموعهیز از یشرکت اء،یاالنبخاتم یسازندگ قرارگاه1 

 عراق و انریا جنگ انیپا از پس اءیاالنبخاتم یسازندگ قرارگاه .باشدیم «رانیا یدولت یهاپروژه کارمانیپ نیتربزرگ»

 «یسازراه و روین و آب انتقال ،یسدساز یهاپروژه گاز، و نفت صدور ،یرسانآب» آن سیتأس از هدف و شد لیتشک

 .بود
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فروختن نفت. همین آقای رستم قاسمی، ایشان سردار سپاه  . شروع کرد1گذاشتند

بلدند چطوری، جهادی کار  هاایننفت را فروختند. چون  نددند شروع کردمند. آهست

 است.  میخطرات نظا هااینسپاه باید محدود شود. گویند میکنند. 

 احتماالً به دنبال این هستند هااینافزایشِ توان جنگ نامتقارن در خلیج فارس.  _

ی رهای عربی کسالبته در کشوهای تندرویی که سپاه دارد، که همین سیستم قایق

ست کنند، امّا کسی را  طوری دروجود این کارا را ندارد. شاید قایق را بتوانند یک

آن از  رای بسازند و دند. شاید بخواهند یک شبکه مقابلهبنشی آن پشت ندارند که

 جبه خلیها اند زیرا اگر پای تکفیریدر این مانده استفاده کنند. منتها، ها۱تکفیری

های دبی دیگر امن گ، یعنی آشوب، یعنی امارات و برجفارس باز شود، یعنی جن

دانید  جهت ایجاد موازنه نظامی. شما می میت جدی اعراب از نظر نظاینیست. تقو

کشورهای عربی باید  ای انجام داد، و گفت:، چند روز پیش مصاحبه۸که اشتون کارتر

برای   هااین حرف ه ایران، تشکیل بدهند،با همدیگر یک نیروی زمینی مشترک، علی

                                                           
حسین دهقان است. او وزیر نفت  ،وزیر دفاع ایرانو مشاور عالی  اسحاق جهانگیری ،مشاور معاون اول رئیس جمهور1 

هشدار داد که از امروز،  تیموتی گایتنر به عنوان وزیر نفت، میبود. پس از انتخاب قاس نژادمحمود احمدی در دولت دهم

 .درآمده است سپاه پاسداران وزارت نفت ایران تحت تسلط

ام تکفیر، شخصِ تکفیری، دیگر مسلمانان را متهم به ناخالص است. در اتهمشتق شده کفر عربی کلمه از تکفیراژه و۱ 

و به شرط رعایت  علما کند. در اسالم مجوز متهم کردن دیگر مسلمانان به دستمنحرف شدن می اسالم بودن و از راه

 .تمام جوانب احتیاطی آن است

ا برای تصدی وزارت دفاع معرفی است. او توسط ریاست جمهوری آمریک ایاالت متحده آمریکا مدار اهلک سیاستی۸ 

 .شده است
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برای تو   خواهدمیطرف مذاکره  کردی، قبول را برجام تو یعنی ،بَعد از برجام است

  شد؟ کم تهدید آیا.  کند درست نیروی زمینی مشترک عربی

 مینه در آمریکایی مقامات که مختلفی هایمصاحبه. اسرائیل مینظا بُنیه تیتقو_

 و اوباما زمان هم یعنی. قبل روز دو همین ،1نتانیاهو و اوباما اخیر دیدار کردند، زمینه

رای ست بجلسه داشتند، اشتون کارتر هم این را گفت، یعنی االن فرصتی نتانیاهو

 میند تجهیز نظاتوانمیها، زیرا بابت مذاکرات دل شکسته شدند و اسرائیل، تا عرب

 ، این خطرناک است. شوند

 برای ایران هزینه زاست. این هم ،اطراف ایران هایدن جنگفرسایشی ش _

ادامه پیدا کند، طور . ماجرای سوریه همیننشودعنی تمام ی -235 تا 233 یدقیقه

داعش را به طور مداوم تجهیز  هااینطور ادامه پیدا کند، همینماجرای عراق هم 

 .کنندمی

ی که در سوریه هستند، به هایمعارضین سوریه و تروریست اًدانید اخیرشما می 

. کار استینگر این است که در چهار و نیم کیلومتری اندشدهاستینگر مجهز  هایموشک

تاب لیزری آمریکا که در دستشان است. یعنی بتوانند  های. موشکزندمیهواپیما 

د وهای سوریه، دقیقا بعرعنی تقویت به اصطالح میانهتوازن قُوا را به وجود بیاورند، ی

فیزیکی افسران آمریکایی دقیقاً بعد از برجام. آمریکا که  میحضور نظا از برجام.

از  بعد هااینفرستم، چه شد که فرستاد؟ تمام نمیمن اصال به سوریه آدم  گفتمی

 برجام است. 

                                                           
حزب  تاکنون و رهبر کنونی ۱00۳ آوریل 1 و از 1۳۳۳ ژوئیه ۱ تا 1۳۳۱ ژوئن 1۳ از وزیر کنونی اسرائیلنخست1 

 .است که پس از تأسیس این کشور، در آن به دنیا آمده است اسرائیل وزیر تاریخاست. وی تنها نخست لیکود
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 ی مثال بحرین.تداوم ناامنی و جنگ در عراق، افغانستان، یمن، پاکستان و حتّ

نگ ایران و اعراب؛ اوضاع االن خیلی شبیه اوضاع بعد از قرارداد افزایش احتمال ج _

ما با آمریکا بستیم، آن چیزهایی که دست ما بود بعد از قرارداد الجزایر  الجزایر است،

را تحویل دادیم، صدام به ما  هاناو نقطه ضعفشون بود یعنی گروگ هااز آمریکایی

، اگر گفتمیا اسرائیل نگران بود و یم، امّحمله کرد. االن، ما که دنبال بمب اتم نبود

توی جنگ هم ایران برای  .شودمیسازی بکنند نود درصد یک بار دیگر غنی هااین

 ، اینفراواننددر آن  ها، تکفیریتوجیه دارد. پاکستان بیخ گوش ما دفاع از خودش

این  بمب اتم بخرم، چون خواهممیخطر دارد. عربستان بارها اعالم کرده که من 

فردا روزی  اگر دار و ندار ایران را از او بگیریم.برویم توجیه برای ایران وجود دارد، 

 به ما صورت مینظا یجنگ شد نتواند این کار را بکند. بعد از قرارداد الجزایر حمله

لفظی اعراب با ما خیلی زیاد  بینید بعد از برجام حمله و تنشمیگرفت. شما دقیقاً 

 ری بخواند.رئیس پلیس امارات برای ما کُاست که شده

را در عربستان به وجود  که حمله عربستان به یمن، این حس این را فراموش نکنید

ی هم لالملمجامع بین م هواپیما بلند کنم،توانمینم. م حمله کتوانمیآورد که من هم 

ادی ا توجیه اقتصدانستید این برای آمریکمیفهمید؟ میرا  هااینصدایشان در نیاید، 

گویید نفت، در صورتی که اگر نفت گران شود، برای آمریکا تفاوت میدارد؟ شما 

نفتی کانادا، در واقع توجیه  هایچندانی ندارد، خودش دارنده نفت است، از قضا شن

صادی . ثانیا رقبای اقترودمی، چون قیمت نفت باال کندمیاقتصادی برای برداشت پیدا 

، چون توان رقابت با آمریکا را با این قیمت باالی نفت ندارند. شوندمیه آمریکا همه ل

 هااینگیرد. نگاه کن میچین، برزیل، هند، اروپا و دوباره چرخه بازیافت دالر شکل 
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بعد از جنگ جهانی دوم، با هم قرار گذاشتند که آمریکا دالرش مبنای مبادالت جهانی 

بیشتر از معادل طال دالر چاپ کرد، پدرسوختگی  بشود. بعد آمریکا پدرسوختگی کرد،

دهیم، طالهای ما را میت را به خودت هایفهمیدند و گفتند بیا دالر هاکرد. اروپایی

اسرائیل  ها ود افتاد؟ تحریم نفتی غربیکنیمی فاقی فکرپس بده، او هم نداشت. چه اتّ

بخرند،  ستند نفتتوانمین هایها. این باعث شد قیمت نفت  باال برود. اروپایتوسط عرب

. باعث شد دو ماه یا شش ماه انجام بدهند ،ستند کاهش مصرف در یک ماهتوانمین

دالر خواستند، طالهایشان در  آمریکا وند و چون بدهکار شدند دوباره ازبدهکار بش

، که نیکسون پدرسوخته 1نیکسون ره بازیافت کرد، و آن ماجرای شُکآمریکا ماند، دوبا

 «کشد کاغذ چاپ کند.میاز این به بعد نرخ دالر شناور است و آمریکا عشقش : »گفت

گویم افزایش قیمت نفت برای آمریکا هیچ اهمیتی ندارد. االن از میاالن برای همین 

 قضا از این جهت برای آمریکا مناسب، برای اسرائیل عالی است. اسرائیل

به جان ایران بیفتند، چون هردوی  هاعرب خواهدمیاز خدا  -223 تا 235 یدقیقه

. ما عربستان آیدمیوجود ه؟ یک درگیری بشودمیداند. خب چه میرا دشمن  هااین

دهد، هواپیماهای می، آمریکا به او موشک زندمیاو هم چند جا از ما را زنیم، میرا 

اندازد. چه می، ده سال ایران را به عقب زندمی، بوشهر را کندمیخوبی دارد، حمله 

 مانهایموشکی لو رفته و بخشی از انبار موشک هایفاقی افتاده است؟ زرّادخانهاتّ

 هااست که اروپایی جااین بترسند و جالمیاز ایران  هااینخالی شده است. چون االن 

هران از ت ،بینید در کنفرانس امنیتی مونیخ، وزیر امورخارجه آلمانمیترسیدند. شما 

                                                           
 .بود هفتمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا و سی مدار و سیاست 1 
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رایزنی کند و نشست مقدماتی هم در تهران برگزار  هااینستان رفت تا بین به عرب

 نگرانند.  هاآنشد. یعنی 

 

 مراجعه کنید[ 10۳]به صفحه  تهدیدات امنیتی؛

عوت د اعرابباال رفتن امکان جنگ نیابتی پس از برجام؛ وزیر دفاع آمریکا رسما از _  

ت، بعد از برجام اتفاق افتاده اس هااین تشکیل بدهند،میتا نیروی مشترک نظا کندمی

تهدید نیست؟ شاید جنگ عقب افتاده باشد، اما احتمال وقوع آن بیشتر شده  هااین

ترسند، از میموشکی  هایترسند. از آزمایشمیاست، االن از همان شهر موشکی 

به  سم هرککنیمی ترسند. ما اعالممیاهلل لبنان که بیخ گوش اسرائیل است،  حزب

 خواهدمیجوشد هرچه نمیزنیم. دیگی هم که برای ما میما حمله کند ما اسرائیل را 

در آن بجوشد، حتی یک کشتی هم از باب المندب و خلیج فارس عبور نخواهد کرد. 

اگر  ،نفهم هستند هاایناندازید و میرا جلو  هااینشماها  .نیست هاجنگ ما با عرب

ها حالت نیم خیز ی را انجام بدهند. عربستان برای این کاربخواهند این چنین کار

و مال و اموالشان هستند،  هاترسند از طرف دیگر نگران کاخمی دارد، از یک طرف

آخر عربستان دوتا شهر دارد و با دو عدد موشک کارش تمام است و باید بدانند شرق 

 اهند نشست چون به اندازهساکت نخو هااینعربستان که نفت دارد، شیعه نشین اند، 

م کردند، سر حک هاکه وهابیای ، سر تحقیرهای صدسالهاندشدهکافی جَری و تحریک 

 هانآبفهمند اگر متوجه نیستند تا ما تحلیل درست به  هاایناعدام شیخ نمرالنمر. 

 بدهیم.
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ی که در فلسطین دارن هاییمتمایل به مقاومت، )مثل سنّ سنّتناامیدی اهل  _ 

؛ کافی است در این اوضاع داعش هاجنگند( از ما و درنهایت همگرایی با وهابیمی

توجهات را جلب خودش بکند و ایران  کهاینری بخواند، برای بخواهد برای اسرائیل کُ

 هم باور کردند. ای را از مدافع فلسطین خارج کند. یک عده

و سنی مصری است، معجزه  الجفری که خیلی ضدّ وهابیشخصی به نام مولوی حبیب

علی دست قطع شده را به هم چسباند.  گویدمی، کندمیبرای امیرالمؤمنین تعریف 

نخیر، علی : گویدمیولی او  .ی بوده، امیرالمؤمنین یک آدم عادگویندمی هاوهابی

 هااینای نامردها، پس »زد: میبعد از مذاکرات ما با آمریکا داد  معجزه داشته است.

کر زدند، ما فمیهم الف  هااینبودند، دیدید رفتند بستند، دیدید  هاا آمریکاییهم ب

  «م شیعه جلوی کفار ایستاده.کردیمی

 ما به نقطه رهایی،  هایرسیدن برخی از اقلیّت_ 

؛ چرا؟ چون جریان سیاسی هاآناز طریق افزایش انتظارات  -225 تا 223 یدقیقه

 هکایندهد، مبنی بر می هایک سری وعده هااینبگیرد، به را  هااینرأی  کهاینبرای 

 هااین، در نتیجه کنممی، وزیر انتخاب گذارممیمن از شما استاندار و فرماندار 

 هاآن ی جلویتوانمیرسند که دیگر نمیو به یک نقطه رهایی  رودمیتوقعاتشان باال 

 را بگیری.

ینم بمی کنممیگاهی از خیابان طالقانی عبور  به ایران؛ من هاد جاسوسافزایش ترد_ 

 هاگیرد و تا سال قبل از این خبرمیالنه جاسوسی عکس  هایکه توریستی با عکس

 هاینبود. این را هم بگویم جاسوس الزاما نباید چشم آبی باشد. از قضا بر روی چهره

 هایگلبینید جنمیچکار کنند. مثالً شما  دانندمی هاآنشرقی بیشتر حساس باشید، 
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گیرند، چه کسی تخصصی میگرفت، ناگهان آتش میبلوط ما، که جلوی ریزگردها را 

را گرفته؟ یا جاسوس داخلی بوده یا خارجی بوده و به بهانه گردشگری،  هااینآمار 

 . استآمدهکویر نوردی، تجارت، توریسم یا همکاری فرهنگی به ایران 

ی ما و کسان هایبه ایران آمدند، یک شناسنامه کامل از رپردو خواهر فرانسوی پارسال 

آماده کردند و بعد رفتند. که چه اتفاقی بیفتد؟ یک روز  کردندمیکه گرافیتی کار 

کردند.  یک خیابان  1بینید یک خیابان را بامبینگمید و شویمیصبح از خواب بیدار 

ند و رفتند. پنج نفر آمریکایی هم پر از نقاشی بدون محتوا. دو نفر فرانسوی راحت آمد

 آمدند و رفتند، و اسپری برای نقاشی کردن روی دیوار فرستادند. هاآنبعد از 

 هایخطر است چون باز هم جو هااینمدنی؛  هایایجاد ناآرامی پتانسیلافزایش _ 

. شما گیردمیقومیتی شکل  های، و دوباره بحث و درگیریشودمیدانشگاهی سیاسی 

. حاال دافتمیفاقی کنید سر همین ماجرای فیتیله، آذربایجان را ببینید، چه اتّ نگاه

آیند، یک عده آدم ارتباط میی که هایهمین، توریستای فرض کنید به بهانه

 هاای. در این هیچ شکی نیست که فتیلهکنندمیشان را درست هایگیرند، سر خطمی

، من چندین بار دیدم یکی از کنندمیرا مسخره  همه هااینکار اشتباهی کردند، اما 

زد، پس میلر و دیگری ترک است. و همان که لر بود در نقش گاو لری حرف  هااین

ر م، پای امنیت یک کشور دیمان را باال ببرآستانه تحمل میهم بیرون بریزند؟ ک هالر

 میان است.

                                                           
 شب چند ای شب کی در  کار یتیگراف چند ای کی آن یط که ندیگومی یعیسر و یناگهان هایتیفعال  به نگیبامب1 

 .کنند ینقاش  یمشهود شکل به را ابانیخ ای شهر از یبخش یمتوال
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ا  م های؛ وقتی در سیستمهامتحریدر اثر نفوذ، لو رفتن طرق و چگونگی دور زدن  _

ن و آ کنندمیرا دور زدیم. شناسایی  هاتحریمفهمند که ما چطوری مینفوذ بکنند 

 بندند. میرا 

ما؛ این هم به نوبه خودش تهدید است با توجه به چیزی  یو فنمیلو رفتن اسرار نظا_ 

کنند. در برجام ذکر شده،  اجازه دارند از تأسیسات بازدید هااین، که در برجام آمده

 بازدید از تأسیسات مشکوک.

مختلف؛ در این ارتباطاتی که  هایلو رفتن و تهدید امنیتی دانشمندان حوزه_ 

را  محاسباتی فهمند که شهریاری همهمی، دهندمیگیرند و نفوذی که انجام می

که  ییهاآندر بین  نبود. میانجام داده بود. شهید شهریاری که اصال کارمند انرژی ات

بود. گفتند باید کسی که  میروشن کارمند انرژی اتید شدند، فقط احمدیشه

را شما  هااینشوم، نمیمن اصال وارد متن برجام  دهد را بزنیم.میمحاسبات را انجام 

 ببند، برجام

 کنید.نمیباشد، باز هم ضرر  خواهدمیهرچه  -213 تا 225 یدقیقه

تمام مسائل با کاربرد دوگانه از طریق یک کانال خاص تأمین ضمین بدهیم ما باید ت _

د از بدانن هاآن؛ این یعنی اگر چیزی قابلیت دوگانه داشت، ما باید اجازه بدهیم شود

کاربرد دو گانه دارد، چون  هاکجا خریداری کردیم. حاال ممکن است فردا بگوید گوشی

د گویم خریمیا خریدی. باید از مسیری که من جی پی اس دارد، من باید بدانم از کج

 کنی، و وقتی تو از آن مسیر خرید کردی، فردا که تحریم برقرار شد، قطعش کند.

یم بمب اتم گفتمیایران؛ ما ای درباره توان هسته هااز بین رفتن ابهام غربی_ 

 باور نکردند، چون هاآنمان گفته است. اما خواهیم، اصال مرجع تقلید و ولی فقیهنمی
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ز ا .ترسیدندمیخودشان دروغگو هستند. اما این ابهام برای ما خیلی خوب بود، چون 

 و ما این ابهام را برطرف کردیم. ترسد و از تفنگ خالی دو نفر،میتفنگ پر یک نفر 

 

 مراجعه کنید[ 110]به صفحه  تهدیدات علمی؛ 

 :استمیخطر نفوذ عل هااین 

سیاسی و التهاب  هایخصوص در گیر و دار بازیه کشور بمیعلکند شدن رشد _ 

وجود آوردند، و گفتند ه ب های که سر بورسیههای؛ مثل حاشیههادانشگاه هایآفرینی

است. هر کدام یک میلیارد تومان، جمعا حدود سه هزار بورسیه تخلف داشته ۸۳۳۱

وزیر علوم نامه نوشت میلیارد. آخرش چه شد؟ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، به 

بخت شدند. نفر بد ۸۳۳۱اش این شد که ی صورت نگرفته است و نتیجهکه تخلف

دانید در کشور غریب چه بالیی سرشان آمد؟ برای چه چیز؟ دعواهای سیاسی. می

خاطر طرح ه کاری ندارم، همین االن از دولت تعریف کردم، ب هامن اصال با دولت

با این کارها مملکت آسیب  آور است.شرم هاا این کارحمایت از کاالی ایرانی، ام

چیست؟ حیا  هااینفهمید اثرات میکل نظام دزد است.  گویندمی، مردم بیندمی

منطقه دست  میبه رتبه اول عل 1۱0۱کنید؟ قرار بود ما طبق برنامه در سال نمی

دتر. عالی است، نه؟ به این رتبه رسیدیم، یعنی چهارده سال زو 1۸۳0 پیدا کنیم، اما

دانش اگر در ثریا باشد، مردمانی از این سرزمین آن را پایین : »پیامبر فرمود

در کشور ثبت شد. رشد  میچهل هزار مقاله و سند عل 1۸۳0در سال  1«کشند.می

تولید علم در ایران، سیزده برابر متوسط نرخ رشد علم در کل دنیا بوده است. چرا؟ 

                                                           
 1۳۶ص، ۱۱ج بحاراألنوار، ، ۶۸قرب االسناد، ص1 
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اگر »د: نگفتمیکم شده بود. مراکز بین المللی  هادر دانشگاهسیاسی  هایچون تنش

تولید علم در  میتک رق ی، به رتبه۳۳ایران با همین شیب، ادامه پیدا کند، در سال 

ایران جزء پنج کشور اول »ند: گفتمیبرخی از این مراکز  یحتّ و« دنیا خواهد رسید.

 افتاد.یمسه سال دیگر، باید این اتّفاق یعنی « علم در دنیا خواهد بود. یتولیدکننده

 بوده،  ۸۱٪ما  میلرشد ع ۱00۶سال  

 ،۸1۲، ۱00۳سال  -215 تا 213 یدقیقه

 ،۱۸۲ ،۱00۳سال 

 ۱۸۲هنوز اثر آن باقی مانده،  ۱010سال 

 را پر کرد. ءدوباره خال ،۸۱۲ ،۱011سال 

شت، جور وزارت علوم وزارت بهدا ،-۱۳8۱۲رسیدیم به   ۸0۲از  -۱۳8۱۲ ،۱01۸سال 

را کشید، یعنی وزارت بهداشت با همان شیب ادامه داد چون وزارت بهداشت وارد این 

تا وزیر علوم عوض کردند؟ دانشگاه تهران رئیس  نشد، شما یادتان هست چند هابازی

ت . وزارت بهداششودمی، قرارداد بسته نشودمیامضاء نای پروژه باشدنداشت، رئیس ن

، ببین وزارت علوم چه بوده شده است. -۱۳8۱شیب ادامه داد، جمع این دوتا با همان 

 .کنممیذکر  ۱01۸موارد آن را در سال 

 ، -۸۱۲علوم اقتصادی  ، -۱۱۲ هنر ، -۸۱۲ی کامپیوتر حوزه ،-۳۲ی انرژی در حوزه

 وجوده خاطر همین است که تنش به ب !بوده -۶0۲ هابرخی از رشته ، -۱۶۲اجتماعی 

. اسرائیل اعالم نگرانی کرد اش را چاپ کردبرای همین اسرائیل دیروز مقاله آورند.می

در ایران و ایران را با خود رژیم صهیونیستی مقایسه کردند و گفتند،  میاز رشد عل

پیش برود ابر قدرت بال منازع منطقه  طوراینسرعت ایران خیلی از ما باالتر است. اگر 
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بودند  های که در دانشگاههایاز دل همین بچهای ن انرژی هستهخواهد شد. بله، ای

سخنرانی داشتم، به خدا متوسط سنّشان  ۱، من رفتم فُردو1بیرون آمد. من رفتم نطنز

الن محاسبات را انجام داده بیارید، فه کسی که بود. بازرس آمده و گفت ۸0تا  ۱۳

ری شما دیدید رهبکار را کرده است؟ ، این بچه این گوییدمیوقتی آمده، گفتند دروغ 

برای چی؟ دین  گفت این ماجرای بورسیه داستان خوبی نبود شما درست کردید.

 ندارید؟ ایرانتان را دوست ندارید؟

 ای؛ یک دلسرد شدن دانشمندان حوزه استراتژیک مثل فضایی، موشکی، هسته _

ر هبسته شوند،  هادفعه یک دولت عوض شود، سازمان فضایی هم منحل شود، پروژه

به یک طرف برود، یکی از دانشمندان ما رفته کانادا برای یک دوره تخصصی و  کسی

 .دتوانمیاند، نگردد ولی چون برایش داستان ساختهبر

؛ وقتی رهبر هاآنص فرار مغزها، احتمال پناهنده شدن دانشمندان و یا تغییر تخصّ_ 

وقتی استاد دانشگاه بی شرف ده هزار ، «این کار خیانت است» گویدمیاین مملکت 

. من خودم استاد دانشگاه کندمیگیرد و دانشجو به آن طرف معرفی میدالر پول 

هستم. اساتید دانشگاه پاک و پاک دست و شریف هستند، فقط چهار تا نخاله داخل 

                                                           
« تاسیسات زیرزمینی»بخشی از  ای شهید احمدی روشن نطنزمرکز هستهمیبا نام رس ای نطنزتاسیسات هسته 1 

احداث شده و  استان اصفهان در نطنز در نزدیکی سازی اورانیومغنی است که به منظور ای ایرانبرنامه هسته مرتبط با

چنین از بیم و هم ایمنی مردم»به منظور  فظت شده استمحا آرمهبتن متر( از ۳فوت ) ۸0شود که به وسیله تصور می

 .تسازی اورانیوم انتقال داده شده اسغنی های سانترفیوژ به تاسیسات زیرزمینیبمباران احتمالی دستگاه

 
در  سازی اورانیومغنی است که به منظور فُردو محمدیِای شهید علیمرکز هستهمیبا نام رس ای فُردومرکز هسته ۱

 است. در شرق آزادراه ساخته شده تهران به قم مسیر ۱۶در کیلومتر  های سنگیمتری صخره ۳0عمق 
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 ۱۶بیرون انداخت. یکی از عزیزان در مملکت ما متولد سال  هاآنست، باید ه هاآن

                   نداشته است. ساله آن دانشگاه سابقه ۳0 تا دکتری گرفته است که در تاریخ دو

آمد، او را رد کردند، بیرون به او گفتند، میبرای هیئت عل -203 تا 215 یدقیقه

 من چطور به درد انگلیس برو انگلیس. گفتاحمق هستی اگر در این مملکت بمانی، 

 دگفتن کردند، کهای اشاره رهبری وقتی خورم؟نمین دانشگاه خورم اما به درد ایمی

ین را بیا ا عزیز، قضائیه قوه آقای یعنی به چه معنی است؟ یددانمی است خیانت این

به جرم تبدیل کن. آخر کدام آدم عاقلی دانشجوهایی که نخبه هستند را در شریف 

و دستی به استانفورد آمریکا دهد، بعد دمیفوق لیسانس  هاآن، به کندمیجمع 

درست  و برای موشک F25و  F22جا کیتی برای  معلوم است که او در آن دهد؟می

 هایخواهید احسان کنید یا ببخشید؟ به مغولستان و سوریه و کشورمی. اگر کندمی

لوبال گ نخبگان یانگ طرح شناسایی دهی؟میبخت بدهید. چرا مستقیم به آمریکا بد

 ۶0»شبکه آن در دانشگاه است. فریدمن گفت:  ک. یاست جااین گفتم هلیدرزی ک

شما در تاریخ ماجرای التاری، قرار داد دارسی، « ی دانشجویی به نخبگان. هزار بورسیه

ی رکمنچای و گلستان را ببینید. همهواگذاری هرات، واگذاری سیستان و بلوچستان، ت

غرب زده بودند،  هایروشنفکر هااینند. ی از مملکت را دادهایاین مواردی که تکه

ه گلستان را چ بست؟چه کسی  را ترکمنچایدر اروپا تحصیل کرده بودند.  هاآنتمام 

 خانمابراهی افشارها، ،هاالدولهمشیر بود؟ کجا ایلچی خانابوالحسن میرزا بست؟ کسی

 ندزادهآخو مستشارالدوله، خانیوسف ساالر،سپه خانحسین بودند؟ کجا هااین کالنتر،

 خواندند،می درس اون طرف رفتندمی فرهنگی، یکی این سیاسی، هابعضی

 ازای عدّهکه به  بود شده وریط دادند.می مملکت را دستی دو گشتند ومیبر
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 طرفدار، عنیی فیل آلمانوفیل، آنگلوفیلو، روسوفیلو، ندگفتمی مملکت این دولتمردان

 دارطرف یعنی چه؟ یعنی آنگلوفیله نگفتمی رو فالنی کردمی رافتخا دوستدار.

 ناسیش جامعه اسم به کتاب پور در یک جالئی آقای بود. افتخار مایه این. انگلستانه

 که متعهّدینی مشکل حل برای شمی،هاآقای جناب دوره در گویدمی ایران سیاسی

رف فرستادند و دقیقا از فر را برای درس خواندن به آن طن ۱۶00 نبودند، متخصّص

بخت شد. جالب است، وقتی که برگشتند به سراغ موقع مملکت بد همان

 دندپیچیمیشهاشان رفتند و اولین کاری که کردند به پای خود آقایهایمسئولیت

ی به او دادند. شما یک بار دیگر فیلم انتخاباتی آقای رفسنجانی را ببینید. هایچه ناسزا

دهد، منظورش این است که در میبسته هستند و کویر را نشان  هااول فیلم مغازه

 باز شدند و یک دشت سرسبز هادوره قبلی اوضاع اقتصاد خراب بود و در آخر فیلم بازار

 اباب :»دهد. یعنی من آمدم که اقتصاد را درست کنم. دختر او بهش گفتهمیرا نشان 

دوباره به تو ، بیایین هم بخواهی اال گذشته، سال ۳این در  ندادند، فحش تو به کم

  «.فحش خواهند داد

ای رسالهدر  امینی است، علی پدربزرگ ،1مجدالملک آقای -205 تا 203 یدقیقه

 و کنند، تحصیل بروند که فرستادیم را هااین »: گویدمی مجدیه یرساله اسم به

 بار مگوییمی هااین به. شدند شترمرغ به تبدیل المصب کنند، حل را مردم مشکالت

 تا سه یم،هست شتر ما گویندمی بگذارید تخم گوییممی هستیم مرغ، گویندمی ببرید

 علیه دو، .کنندمی تحقیر را ایرانی فرهنگ کهاین یکی نیستند، بلد بیشتر هم کار

. آورندمی در فرنگی مآبی اصول و ادا دائم سه،. زنندمی حرف مردم مسائل و دولت
                                                           

 .بود قاجار از رجال عصر خاندان امینی نیای بزرگ میرزامحمدخان مجدالملک سینکی 1 
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دو  هاآناند، تابعیت گرفتند، و یکی از افتخارات جا رفتهبعضی از مسئولین به آن

ه بعضی جاها دید تابعیتی، دو مدیراناست. شما چقدر شنیدید،  هاآنعیت بودن بتا

 یبعض متأسفانه بعد بشه، طوراون بشه طوراین شده برای طرف آموزش گذاشتند،

 را زنی ،دذاشتنگمی طعمه براش طرف،اون رفتمی دیدنمی چون جاهاش

 رهنهب بهداشتی سرویس تو بهداشتی سرویس رفتمییی جا. سراغش دفرستادنمی

 از کیی نبود مگه. همکاری کند هاآنخواستند تا با میاز او  بعد گرفتن،می فیلم ازش

 هب اومد این و بودن گرفته عکس پرو، اتاق تو همسرش از که بود مسئولین همین

 تسشکلی این. داره مسئولیت مه هنوز کردو کاری خوب و گفت امنیّتی گاهدست

 از دنفهم اصالً که فرد روی ،دکنمی سوار سرویس. کندمیداند چه می او من، عزیز

رفت، فهمیدند یک جا در کفاشی می لو ما خانهسفارت از که اطّالعاتی خورده. کجا

ا مکه خودش انتخاب کرده بوده. ای فاشیگذاشته اند، کدر پاشنه کفشش شنود کار

ی وانتمیانتخاب کرده، از صد متری ای جا و یک خانه شیشهسفیر داریم که رفته آن

 ایهآقای دیگری هست، از رفتن به زیر چتر خواند.میببینی چه چیزی در لپ تاپ 

. ستممن راحت ه گویدمی، کندمیالکترونیکی برای جلوگیری از شنود خودداری 

 جاسوس، 1لمبتون میس. رودخوب مردم ناراحت هستند در اثر اطالعاتی که لو می

 کل االغ، با خر، با ۱رضاخان دوره. در بود انگلیس سفارت فرهنگی کادار،بود انگلیس

                                                           
سی اس و کایران شن انگلیسی االصل، معروف به ملکة جاسوسی و کودتا، مادر جاسوسی و جاسوسان، میس لمبتون 1 

 .را در ایران سپری کرد از آنمیسال از عمر خود را علیه ایران و بخش مه ۱0که 

 

 یکی از شاهان دوره پهلوی ۱ 
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 ستتوانمی ایران که یهایفرصت ؟ تمامشودمی باورتان ایران، کل چرخید، ایران را

 و سیستان جالب است، درمورد. فرستاد را همه کرد، احصاء را همه باشد داشته

 غلّات لک بکارند، را بلوچستان و سیستان ستکافی فقط هااین»: گویدمی 1بلوچستان

از آن ببین سیستان و بلوچستان را چکار کردند.  بعد .«داد خواهند را خاورمیانه

 بردند سیستان را شمال ازای عدّهیک  شد، شروع هاکوچاند شد، شروع اختالفات

 شد مامت شد، خشک جااین بست، باال آب را آن افغانستان بعد. کنونی استان گلستان

 .داری مستغرب هم تو حاال بود، مستشرق. یک رفت

 

  سایبری؛ تهدیدات

ت باید اینترن سرعت که بود ند اینآوردمی فشار ما به هاآمریکایی که مسائلی از کیی

 بهتر تاینترن باالی سرعت اینبا  کهاین برای چرا؟ کنید فکر این به میک، باال برود

 بکهش پهنای سرعت را باالتر ببر. دادند، تخفیف ما درصد هم به ۱0 بکند، کار دتوانمی

به آن  دالر میلیارد ۸0 استرالیا، دولت کهای پروژه ،NBN همانیا  ملّی باند پهنای

 درصد ۳0 جنوبی، کره شبکه ملی است. غربی خودش که داد. استرالیایی اختصاص

 جنوبی کره اینترنت سرعتکه  شنیدید .ملی او است شبکه طریق از اطالعات ترنسفر

 چین در اطالعات ملی شبکه اجرای .ملی اوست شبکه همین به خاطر باالست، خیلی

                                                           
کیلومتر مربع  ۳۱۱٬1۳0واقع است. این استان با حدود  ایران در شرق جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان 1 

گیرد. سیستان شامل زابل درصد وسعت ایران را دربرمی 11 از یشب و دارد بزرگی سوریه کشور وسعت کمابیش اندازه

 .باشدو شهرهای اطرافش است و بلوچستان دربرگیرنده بقیه شهرها از زاهدان تا چابهار می
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 افزار نرم چت، وی .جلو بزند گوگل از چینی، ی1بایدو جستجوگر موتور شد باعث

 د.بگیر هاچینی خود ایمیل و الکترونیک پست سیستم .بشود جهانی هاچینی چت

 رهبر که مهم است قدر نآ شبکه این اهمیت ایران. در غیره و QQ ،1۱۱ ،1۱۸ مثل

  شورای مسئولیت خودم ستمتوانمی اگر » گفت: مملکت

 جوری چه دیگر «گرفتم.می برعهده را مجازی فضای عالی -273 تا 205 یدقیقه

 رااج کدام هیچ تبصره تا چهل و بند چهار سال، سه از بعد  فهماند؟می هااین به یدبا

 نیتام آژانس شده افشا سری فوق اسناد از کی. ینشده است اجرا هیچ کدام عمال نشد،

 سرورهای به 2007 سال از: گویدمی PRISM عنوان، تحت ،NSA آمریکا ملی

 اَپِل و AOL و اسکایپ یوتیوپ، تایپ،پال بوک، فیس یاهو، مایکروسافت، گوگل،

 یرانا سایبری فضای که آورده، وجود به راای فاجعه یک این و .داشته کامل دسترسی

 ،Boundless Informant اسم به هست دیگری سند است. هااین تسخیر در

 و ندارد اطالعاتی کور نقطه ایران در ،NSA امریکا، ملی تامنی دهد آژانسمی نشان

 هایرایانه و تلفن هایشبکه از داده قطعه میلیارد 1۱ ماه، یکطی  شده موفق یکاآمر

 حاظل به ما کشور دهدمی نشان ننگین، سند این. بکند جاسوسی ایرانی را کابران

 شهایاس ام اس ،هاگوشی تمام. جهان است کشور ترینامن نا مجازی، فضای امنیت

 .و .. هاشماره، رودمیطرف  به آن

                                                           
 یهاشبکه تا جستجو از گوناگون خدمات ۶۳ یدارا که است ینیچ جستجوگر گاهوب کی( 百度: ینیچ به) دویبا1 

 را...  و MP3 مانند یصوت یهالیفا و عکس نترنت،یا در جستجو تیقابل یدارا تیساوب نیا. باشدیم یاجتماع

 .باشدمی
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 True Callers خودت را شمارهوارد بشوی  به این سایت اگر نیست؟ مگر سایت 

 وشتهن بینیمی د،کنیمی نصب بازیکه میدهد. هنگامیرا نمایش  اسمت بینی،می

 شبکه این سریعتر کنند؟ کارهچخواهند می حاال شما. هایتلفن شماره به دسترسی

 اهر گفتند اینترانت را قبل دولتکه در  شد صحبت آن .بیندازند اینترانت را راه

 کهاین یبراخواستند سریع فیلتر کنند می هاغربی شنیدید؟ هاییحرف چه. بیندازند

 در ۱0۱0 تا هاامریکایی راای ماهواره اینترنت حیاتی پروژه. شدمی بسته دستشان

  ۶1۱ سرعتشدن است. با  در حال اجرا االن هم محدود کرد، خواهند اجرا دنیا کل

 دوست ار دنیا مردم امریکا چقدر. دنیا کل برای رایگان اینترنت ثانیه، بر کیلوبایت

در  .ستایماهواره چون بیابان، وسطشوید  وصل یدتوانمی بروید هر جا دارد.

 یخارج یهاینایرال این و خارجی سفرهای کنند، در استفاده ندتوانمی االن هواپیماها

 . دارند

 

 مراجعه کنید[ 111]به صفحه  رهنگی؛ف تهدیدات

  1ِاْنَبِاللَّهَِیَْکف ْرَبِالطَّاغ وِتََوَی  ؤَْ با کهمیاتّفاق است. مرد تریناصلی مردم باورهای تغییر 

دین  یندیگر اد نباش اگر ،َیْکف ْرَبِالطَّاغ وتَِ بماند، هم ی  ْؤِاْنَبِاللَّهَِ ، حاالکردندمی زندگی

 آمریکا ژاندارم ود،نب َیْکف ْرَبِالطَّاغ وتَِ بود ی  ْؤِاْنَبِاللَّهَِ انقالب همقبل از . هیچ ارزشی ندارد

 2لط اغوتََا أَِنَاعب َد واَاللََّهََواجتَنِب وا،. گرفتیمی روزه هم خواندیمی نماز بودی، منطقهدر 

 شورای که شورایی یک دارد قوم عِلَمَ دارد؟ یهایویژگی چه طاغوت است، نماد فرعون
                                                           

 ۱۶۱ -بقره 1 

 ۸۱ –نحل ۱ 
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فرعون هم  سحره است،مینظا مانشها قارون است، اقتصادش. اوست امنیت

 پایتخت -1 دارد، پایتخت سه آمریکا. امروز است امریکای ش هستند،هایایدئولوژیست

 الس فرهنگی پایتخت -۸ و، 1واشنگتن پایتخت سیاسی -۱ نیویورک، اقتصادی

اََوليُّك ْمَاهلل ،والیت آیهدر  کرد معرفی تو برای گزینه سه هم اسالم. وگاس  الیتو-1 2اِّنِّ

َالزَّكاهَ،اقتصاد -۱. حکومت و َراِكع ونََ عبادت، -۸ ی ؤت وَن بینید؟ در میدان نقش می ه ْم

 دوره. در اقتصاد نماد بازار دین، نماد مسجد حکومت، نماد قاپو عالی جهان اصفهان،

وی پهل دوره. در ندی نماد مسجد، مملکت یهاناساختم بلندترین بزرگترین و قاجار

 بود. حکومت نماد  ،هاشهربانی ساختمان

 هااین. ربوی اقتصاد نماد ،الحمدهلل هاانقالب هم بانک د ازبع -275 تا 273 یدقیقه

. پرت است هاحواس که تأمّل است قابل خودش، نوع در و عجیب من نظر به خیلی

 زا متشکل آمریکایی گیزند سبک مُرَوّجان ازای حلقه علنی ای مخفی گیریشکل

 ارکن در روشنفکر و غیره سیاستمداران، روحانیون هنرمندان، ورزشکاران، بازیگران،

 امام. داد خواهند تحویل جامعه الگوی عنوان را به زندگی سبک دیگر یک هم

 نفس هوای مطابق هودی علمای ازای عدّه حرف چون مردم: » فرمایدمی صادق

گردند میکه  شوندمی جوری مردم عنیی 3.کردندمی  گوش را او حرف بود خودشان

ا ر زندمیحرف  هاآنآن بخشی که به نفع  زنندمی دینی حرف در بین کسانی که
                                                           

و از  کانادا استان بریتیش کلمبیا شمال غربی اقیانوس آرام، از شمال با باشد. ایالتی درمی آمریکا ایالتی در غرب 1 

 .مرز دارد ایالت آیداهو و از شرق با ایالت اورگن جنوب با
 

 11۱ -مائده ۱ 

 ۱۶۳ چاپ دو جلد یطبس احتجاج۸ 
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 پیامبر. دارد خطر خیلی گیردمی شکل حداقلی دینیک  یعنی ایندوست دارند. 

 هایشچشم مالک د،کن فجور و فسق خیلی شود، فاجر خیلیای بنده وقتی:»فرمود

 گویدمی 1ت.داش خواهد بهار ابر مثلای گریه کند، اراده موقع هر و شودمی شیطان

ْقِسم َأ َ فرمود ریختن. اشک شرشر کندمی شروع و گیردمیبه دست  تسبیح هم قضا از
ََرس وَلَاللَّهَِ َالشَّْيطَاَنَإَِ شنیدم پیامبر از من بِاللَِّهََلَسِمْعت  َِإنَّ ََعَلىَاْلَفَواِحِشَََذایَ ق ول  َْحََلَقَ ْواًا

َاْلِعَباَدَةَالشََِّدیََدةََ ،غیره و ِاْثِلَالزِّنَاََوَش ْرِبَاْْلَْمِرََوَالرِّبَا  را شدیدی عبادت، کی َحبََّبَإِلَْيِهم 

َاأْلَئِمَِّةََىَوَاْْل ش وَعََوَالرُّک وَعََوَاْْل ض وَعََوَالسُّج وَدَُث َََّْحََله ْمََعلََ کندمی درست برایشان َواَلیَِة
َالنَّارَِ َِإََل َیََْدع وَن  ازنم هاداعشی. پذیرندمی را آتش ائمه والیت هااین بعد الَِّذیَن

 2ند.فرمود در روایت ایشون کهاست  این ؟کنندمین گریه خوانند؟نمی

 یهایقسمت این، برود بیاید و چنانیآن هایماشین قارونیسم، گراییتجمل مانور 

 ارزان است. ماشین ؟افتدمی اتّفاقی چه ،است آزاد منطقه ما که کشور کنار سته

 روعشدر حال  آزاد، منطقه عنوان به یعنی برانگیز، تعجب اصالً بینیمی یهایماشین

 کردن هستند.

 نمیخادر ماه محرم  دینی؛ قرمز خطوط جاییهسِکوالر، جاب زندگی و حداقلی دین_ 

  کردند، درست طنز تئاتر ۸شیرازدر  !حسین امام برای چه کسی؟ ،کندمی خوانیتک

 ردندا نان من ارباب گویدمیو  کندمی جمع پول هاآنیکی از  هستند نوکری و ارباب

                                                           
 ۳۱۳کنزالعمال، حدیث1 

 ۳۶ صفحه ۱ جلد الوسایل مستدرک۱ 

در  اهل بیت رهبر ایران لقب سومین حرمای  خامنهاهللآیت است استان فارس و مرکز ایران کی از شهرهای بزرگی ۸ 

 .ایران را به این شهر نسبت داد
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  ؟چه کسی یعنی ما دینی فرهنگدر  ارباب، کندمی مسخره ،جمعه شب صاحب یا

کوچک جلوی  هواپیمای یک، ۳ رادیو برنامه، تلویزیوندر  ؟کنندمی کارهچ ببین

، شاهد است خدا هواپیما خواندن. برای  روضه علی اکبرکرد  شروع گذاشتند، خلبانی

 نآ... .  تو بال و پر نشسته گلای  من ش هم موجود است. هواپیمایهایی فیلمهمه

 زا دلسوز لفظ جای به کرد به مسخره کردن مداحی و شروع یارو طنز، تئاتردر  طرف

 لگسوز ، منخواهممین دلسوز منگفت:  مداحی ظبا لف کرد و استفاده وزلگس

خطوط،  این جاییهجاب بگویم، شما بهرا بزنند.  آمدند امام حسین .خواهممی

 خوانی تک بیرون داده کاسِتمیخانوسال اخیر  . در همین یکی دوجدّی حمله یعنی

ای  تو برای را شدن تازی نه غربی نه شرقی نه» مثال  خواند،می شعرهایی  کندمی

 عرب چه؟ یعنی شدن تازی فهمیدیم، غربی را نه شرقی نه« .دارم دوست بر و بوم

 اخوان شعرهای خودم من قضا از خب؟ ثالث باشد اخوان مال کنممی فکر شعر. شدن

؟ شودمیبخواند؟ خطوط قرمز چه  زنیک  بدهی تو شعر را این اما دارم. ثالث را دوست

 ؟شودمی داده هل

 ید، آ به میان سود اصالت مردم، فرهنگ ذائقه تغییر فرهنگی؛ قرمز خطوط تغییر _

 لبط دنیا ،شود عوض معیارها بگیرد، شکل تنها زندگی بشود، عوض زندگی سبک

 رأتج خیابان بیایند،در  خواستند تیپی هر فتد،ابی حجاب ،شود عوض پوشش ،شوند

 هانایمردم تبدیل شود،  کاردر  فضولی معروف به هب امر بزنی، حرف باشی نداشته

 .خطرات جدی است

روی فیلمنامه نویسان و بازیگران دست بگذارند. یک نفر که  -253 تا 275 یدقیقه

دادند تا یک سری مفاهیم را میبه من پول  :گفتمینوشت، میدر رادیو نمایش نامه 
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ودند. ورم بگم فرمآمیارسطو یا افالطون را م بنویسم. مثالً وقتی اسم هایدر نمایش نامه

 ویند  گمی ،دهندمی ولپ نویس نامه. به فیلمنیست هاکه فرمودند فقط مخصوص امام

ک یتهیه کننده  ،مهم نیست چه کسی بازی کند بگذار، را داخل فیلم نکته ۱ این بیا

ه اش چبقیه. زندمی بشکن هم فروخته است، فیلم میلیون 100 کرده، خرج میلیارد

فقط چند تا نکته را به  .باشد راحت خیالتان ،دهندمیبه او  دیگر جاهای ؟ ازشودمی

 میان آورده است.

 کاالهای مصرف جهت زیاد بسیار میل مردم؛ بین در گرایی مصرف هایزمینه ایجاد _

 ستد که آیفونی هایگوشی از آمریکا به ایران آمده بودند، والیبال ملی تیم خارجی،

 ردمم دست آیفون قدرآن آمریکادر  گفتند. بودند کرده تعجب بودند دیده هاایرانی

 جنس رس تو کند؟ رقابت دتوانمیبه نظر شما  کن نگاه بیا. دیدیم جااین ما که نبود

 .بگیرد قدرت دتوانمین خورد، خواهد داخلی

 چرا آورند؟نمیرا شان  بوئینگ فناوری چرا هااین. بست آرایشی لوازم قرارداد فرانسه 

  نه؟  ؟بدهند کرده سرخ زمینی سیب ؟کنندمی کار سیاِفکِی و دونالدمک برای سریع

 پر هایاینترنت تقویت کشور؛در  محض فردگرایی و امانیستی اخالق ایجاد زمینه_ 

 نداری حق تو. ورزش برای ورزش هنر، برای هنر مثل، یهایحرف و ماهواره، سرعت،

 شما به من سیاسی است. بسنج. ورزش ورزش را در ورزش کنی، قدن هنرمند را

 اید، بشودمی ملی غرور موجب چون. بکند پیدا رشد ما گذارند فوتبالنمیگویم، می

 استراتژی امریکایی آنفوالنزای نیویورکی، در این. کرد مردم را له این ملی غرور

 یعهش و مسلمان و بودن ایرانی زا هاایرانی کنید کاری گفتند استراتژی امریکایی،

قبل از  تا که هااین. ساختند راستا همین دررا  ۸00 فیلم وند.بش بیزار خودشان بودن
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 گند را به هایک دفعه هخامنشی شد چه ،کردندمی تعریف هاهخامنشی از این

. شالیم تیم به شناسید؟می چه به برزیل را. بنازی نباید خودت تاریخ به کشیدند؟

 در هستند که کشور تا سه. شدند شناخته فوتبالشان با هستند هاکشور از یلیخ

 جاک هاآن برزیل، و آرژانتین و ایران ،کنندمی بازی فوتبال شانهایو کوچه هاناخیاب

 همین این مملکت ایندر  بگذاری مورینیو را هم بیاوری خوزه شما. کجاییم؟ ماو 

 .دارد مشکل اساسفوتبال است چون از 

 ی،ورزش مسابقات برگزاری طریق از آمریکا با رابطه نوع هر سازی عادی برای تالش _

 .کشور نآ به سفر تسهیل یحت تجارت،

 منفعل با دولت، نظرات دهنده انعکاس هایرسانه بهای ماهواره هایشبکه تبدیل _

 بعد .به حرف زدن کند شروع سی مثال به نفع دولت بی بی یعنی سیما؛ و صدا نمودن

 نکرد متّهم بعد. و بشود بیشتر بشود، خطرات قطبی دو جامعه شودمی باعث این

 نقد نوع هرشود  مجبور سیما و صدا که جایی تا دولت با دشمنی به سیما، و صدا

 .دولت کیست؟ دست پولش کنار بگذارد. خب را همای منصفانه

 نای امیدوارم من روریسم؛ت بشر و حقوق موضوع با آمریکا یهاتحریم ماندن باقی _

 انمخ یک که ما دانشگاه اساتید از کی. یگرفته است صورت مصاحبه اام باشد، دروغ

 سازمان به GIS را با ما زنان اطّالعات تمام دولت در میخانو یک هست گفته دکتر هم

 دارد وجود زن تا چند شما روستای فالندر  دانندمی هاآن اآلن یعنی ملل داده است،

یقا دق که بخواهد حقوق بشری باشد. هاتحریم بعد دور یعنی در سرپرستند. بد هک

 زن کی گرفته، قرار تجاوز مورد کودکی یک روستا فالن فالن در شهر به برو گویدمی

 ندارید. زنان حقوق شما شکانده، شوهرش انگشتش راکه  سرپرستی بد
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 ملل هم سازمان باشد؟ هداشت دتوانمی معنی چه این خب -255 تا 253 یدقیقه

آباد که برای مذاکره به کاخ سعد 80 سالدر  ظریف آقای فیلم ست. درهاآن آدم

در  دیگر ما بخورد شکست مذاکرات این اگه گویدمیظریف به البرادعی  آقایآمدند. 

 :گویدمی البرادعی. وریمآنمی رأی ایران

Yes I know I know آوردن رأی بر مذاکرات دارم که این خبر من دانممی من 

یین تعآمده تا  جااینبه  نیست، آژانس مسئول این پسچه اثری دارد. نیاوردنشان  یا

 .چه کسی رأی بیاورد یا نیاورد کند

 

 مراجعه فرمایید[ 11۱-11۱]به صفحات  سیاسی؛ تهدیدات 

تا  اهاین. کردم تقسیم مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه یدسته سه به من این را

 جواب ایران تحریم دادند. دیگر خودشان را نشان کهی زدند هایتوانستند حرف

. ایران با مذاکره چه بود؟ راه تنها. دادنمیجواب  مه ایران به مینظا یحمله داد،نمی

 جان .«دکنن متوقف را ایرانای هسته برنامه ستندتوانمین تنهایی به هاتحریم» اوباما:

 با ما» شرمن:« .نکرد متوقف را ایرانای هسته برنامه مداوم رشد هاتحریم» کری:

 مستمر شدر هاتحریم باشید داشته یاد به ببریم بین از را دانش این یمتوانمین تحریم

 ار ایرانای هسته برنامه گاه هیچ هاتحریم نکردند، متوقف را ایرانای هسته برنامه

 کت ایران، آن در که داشتممی اختیار درای گزینه من گرا » اوباما:.« کندمین متوقف

 برنامه داشتن امکان و بردمی بین از را خودای هسته برنامه هایمهره هایپیچ تک

 شامینظا هایتوانایی همه شر از آن اثر در و دادمی دست از همیشه برای راای هسته

 کنند درک را این همه دارم دوست ولی دمکرمی انتخاب را این گزینه ،شدمی رها
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ای ههست برنامه در موجود دانش » کری: جان  .«نیست دسترس درای گزینه چنین که

 هر در دانندمی هاایرانی اگرچه»برژینسکی:  .«برد بین از بمباران با توانمین را ایران

 هک است این واقعیت اام بزنیم هاآن به زیادی هایآسیب یمتوانمی ما جنگی گونه

 آژانس کل فریدمن، مدیر جرج .«بزنند ما بر زیادی صدمات ندتوانمی نیز هاآن

 آنای هسته فعالیت سر بر ایران با ما مشکل»آمریکا:  راهبردی مراقبت و اطالعات

 ایتحم بدون فقط است نه داده نشان ایران که است آن مشکل بلکه نیست، کشور

 و کتکنولوژی قدرت بزرگترین دتوانمی هم آمریکا با درگیری حال در بلکه آمریکا،

 نای بقیه و مصر مثل آمریکا حمایت بدون تنها نه گویدمی .«باشد منطقه مینظا

م ه آمریکا باشدن  شاخ سر حال در یحت زنند،می پا و دست و بدبختند که کشورها

. این همان باشد منطقه کل در تکنولوژی و گریمینظا و علم اول در نفر دتوانمی

 اهللحزب از هاآن حمایت کاهش شاهد ما»اوباما: وعده الهی است، اگر مسلمان هستید. 

 لزچار« .بوده خراب هاآن اقتصاد که نبودیم گذشته سال پنج یا چهار طول در اسد یا

 و ایران شدن قدرتمند به فقط خاورمیانه در آمریکا جمهور رئیس رویکرد»کروماسر: 

 کسوننی شیوه بههم  باز اوباما .«است کرده کمک خاورمیانه در تنش و نگرانی ایشافز

 ید،فروپاش شد؟ چی شوروی آخر کردید مذاکره شوروی، با رفتید شما »: کندمیاشاره 

 :کری جان «همین است. ایران فروپاشی راه تنها کنم،ب کار را این مه من بگذارید

 ددانیمی چون .«بیاورد وجود به ایران در را ادیزی تغییرات دتوانمی سال 1۶ گذشت»

 ، بگذارگویدمی ساله است. چند یهاوعده این از خیلی برجامای هسته هایبرنامهدر 

 ورتص گذار باید ایران داخل در»: اوباما .افتدمی ایراندر  هااتّفاق خیلی بگذرد سال1۶

. ود داردس باشد، تدریجی اگر حتی ایران داخل در بگیرد شکل تغییراتی یک بگیرد،
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 وباماا. کنیم پیدا ایرانهستند در  فکرمان هم که را یهایآدم سرییک  باید گویدمی

 کنندمی فکر که دارند حضور ایران داخل در تندروهایی من نظر به»: گویدمی باز

 ریهسو مثل جاهایی در ناامنی ایجاد اسرائیل، بردن بین از برای تالش ما با مخالفت

 د،هستن هم دیگری کسان ایران داخل در من نظر به ستا درستی کار لبنان یا یمن

 قتواف این ما اگر برویم، هاآن سراغ به باید نیست سازنده کارها این معتقدند که

 در را رو میانه نیروهای این موضع که دارد وجود امکان این کنیم امضا راای هسته

 ایران، به زنیمب گره این را بعد بکنیم پیدا اقتصادی فوذن باید. کنیم تقویت ایران داخل

 واهدخ هزینه افراد سری یک برای المللی، بین اقتصاد به خورد گره که ایران اقتصاد

 خودشان جیب چون، کنندمیدیگر ماجرا را رها ن هااین شد؟ چی فهمیدی .«داشت

  روی گذاری رمایهس با :»گویدمیجدید  آمریکای امنیت مرکز. افتدمیخطر  به

 اومتد و سیاسی اصالحات ایجاد دنبال به باید ایهسته توافق -263 تا 255 یدقیقه

 «.باشیم ایران در اصالحات ایجاد میحا فعاالن از آمریکا حمایت

 و بکنیم المللیبین تجارت درگیر را، هااگر ایرانی»: گویدمی دوباره اوباما

 شود ادغام بیشتر جهانی اقتصاد در اقتصادشان و شوند حاضر جاآن در گذارانیسرمایه

 فبرخال که باشند داشته رفتارهایی که بود خواهد سخت برایشان جهات بسیاری از

طر خ شان درجیب چون کنند ند مقاومتتوانمین دیگر. باشد بین المللی هاینورم

 به اشاره در، ۸روزنبرگ الیزابنت و  ۱لوربر اریک قلم به  1آفرز فارن نشریه .«است

                                                           
 .است المللبین روابط و سیاسی علوم در نشریه این تخصص. است آمریکاییمیعل جامع دوهفتگی نشریه یک 1 

 
 .است آمریکا جدید امنیت مرکز عضو که سنا در حاضر کارشناسان از کیی ۱ 

 
 آمریکا داری خزانه وزارت سابق ارشد مشاور ۸ 
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 مجوزهای صدور افزایش با باید امریکا داریخزانه وزارت »: گویدمی دالر دیپلماسی

 ایران در هدفمند گذاریسرمایه در بدهد اجازه کشور این هایشرکت به میعمو

 مجوزهای داد نشان 1کوبا معین مجوزهای اخیر کاهش که طورهمان. کنند مشارکت

 ات کند فراهم آمریکایی گذارانسرمایه و هابانک برای را امکان نای دتوانمی میعمو

 هارحط اجرای با نتیجه در و سازند فراهم ایران در را پیشرفت و توسعه برای الزم وجوه

 مانه این. شوند ایرانی کارآفرینان و جوانان تقویت موجب جدید تجاری هایفعالیت و

YGL ایجاد طریق از آمریکا منافع پیشبرد به دوانتمی خود نوبه به رویکرد این. هست 

 جاریت هایشرکت و ایران با ارتباط این بر عالوه کند کمک ایران در مثبت تغییرات

 مقابلش نقطه حاال.« شد خواهد ایران آینده در ضروری اقتصادی نفوذ موجب غرب،

 تبادالت و تجارت در حاضر افراد از متفاوتی پایگاه یک شما اگر» اوباما: چیست؟

 درباره هاآن تفکر نحوه شاید موضوع این باشید داشته ایران داخل در اقتصادی

 اب ایران اقتصاد زدن گره .«دهد تغییر را زدا ثبات رفتارهای چنین مخارج و هاهزینه

 ون،سیاسی از سری یک جیب به رساندن منفعت طریق از صهیونیستی، هایشرکت

 یلیاسرائ سیگارهای یواردکننده بزرگترین سیاسی آقای. که آن شودمیراهکار  این

 برند اب ایراندر  کهای زنجیره فروشگاه صهیونیستی، برند نآ ا. یشودمیما  کشور به

 است. کرده بدبخت را هاخیلی فروشد،می دومش جنس

                                                           
 

 .است واناهاو پایتخت آن دریای کارائیب ی درکشوری است تشکیل شده از مجمع الجزایر جمهوری کوبا 1 
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 ایران داخل در صداهایی که است روشن» انگلیس:  خارجه امور وزیر 1موندهافیلیپ 

 .عجیب است خیلی ها. این حرفکرد کار هااین روی باید گویدمی ببین« .ددار وجود

: گویدمی پولیتیکو نشریهدر  امریکا ارتش مشترک ستاد رئیس سابق ۱مولن مایک

 ،سال هشت »: گویدمی اوباما .«است ایران در رژیم تغییر راه تنهاای هسته توافق»

را  هانای هاتکواندوکار مثل باید فقط ندارد.فایده  هااین با جنگ جنگیدند، مردم این

 لگد مه به کهاین برای زنند،می لگد هم به دورند هم از وقتی هاتکواندوکار .«کرد بغل

 هاتشرک دونالد،مک سفارتخانه، منافع، حافظ ؛ دفترکنندمی بغل را همدیگر نزنند،

 ... و توریست و ...

  سیاسی؛ مدّت کوتاه تهدیدات

 ریزیبرنامه مجلس برای مدّت کوتاهدر  دار مشکل هایداخلی برجام، از فادهاست با

 تکثریا نسبی تبدیل شوند. تاکثری یک یا نفوذ و پر تیک اقلی بهیا  که کرد، خواهند

 دارند. االن همین که را خنثی تاقلی بعید است. ندارد، امکان مطلق

 جریان به منتسب و نجوا روحانی تا ۳00؛۸خبرگان مجلس هایکُرسی کسب_  

 .مودن اثرگذاری نظام قلب اصل بر بتوانتا  خبرگان مجلس برای بفرستی را خاصی

                                                           
 کارمحافظه حزب مدارانسیاست از که هموند فیلیپ .است بریتانیا خارجة امور وزیر و بریتانیایی مدارسیاست 1 

 .گرفت عهده به را بریتانیا خارجه وزارت پست ۱01۱ ژوئیه 1۱ از بریتانیاست
 

 .بود هفدهمین رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا ۱ 
 
 مسئولیت ایرانمیاسال جمهوری اساسی قانون 10۳ اصل اساس بر که است شرایط واجد هایفقیه از متشکل مجلسی ۸ 

 وسیله به آن اعضای که مجلس این دوره هر مدت. دارد را( اسالمی جمهوری رهبر) فقیه ولی بر نظارت و تعیین

 .باشدمی سال هشت گردند،می انتخاب مردم مخفی و مستقیم رأی توسط و انتخابات
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 طیف شعاع جااین ،هارومیانه به موسوم آمریکا مطلوب جریانات جانبه همه تقویت _

 هاینا چیز، همه رو،میانه پاسدار رو،میانه روحانی رو،میانه بسیجی حتی است، وسیعی

 . کرد تقویت را باید هااین کشید، را باید

 هاآن کردن منزوی و گری افراطی به نظام دمتعه و دلسوز عناصر شدن هممت_ 

 د،نشوی متوقفای هسته در گویدمیی نوین سند امریکامذاکره؛  هایافزایش حوزه_ 

 یستی،ز محیط برنامه سر دریایی، دزدان سر موضوع بروید ؛بعدی هایبرنامه به بکشید

 از این مسائل شروع کنید. زمین، شدن گرم

 بزنند، داد باید دانندمین چون ؛دمتعه نیروهای از بعضی پرخاشگری یا انفعال _

 ،نندکمی عقالنی غیر هایحرکت یا شوندمی منفعل یا کنند سکوت باید دانندمین

 خطرناک است. خیلی این

 سیاسی هااین گویندمیزنی ب نفوذ حرف بخواهی تا نفوذ؛ مسأله از زدایی هویت _

 اطفی،ع انتخاباتی، حزبی، قاتتعل جناحی، و سیاسی دعوای به بدهند تقلیلشو  است،

 ..ای. قبیله باندی،

 وطئهت متوه هااین ناپلئونیزم، جان دایی به نفوذ درباره جامعه دلسوزان کردن هممت _

 یدگومی االن تا کرده ارهاش نفوذ به که باری لیناو از مرتبه ۳0 از بیش رهبری. دارند

  بار. ۳0 از بیش ...نفوذ نفوذ، نفوذ،

 پنهان چیز ما عنیی چه؟ یعنی سکریتیزاسیون؛ این دی -265 تا 263 یدقیقه

 شکل ها1چه بشود؟ کشمیری اشنتیجه بعد شفافیت است مخالف نداریم و این

                                                           
و از  1۸۱0 هشتم شهریور در ایرانمیوزیری جمهوری اسالانفجار در دفتر نخست عامل اصلیمسعود کِشمیری  1 

ایران بود. نکته مهم میو نیز جانشین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسال سازمان مجاهدین خلق اعضای
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 نفوذ کنند.ملی  امنیت شورای دبیر بگیرند، تا معاون شکل ها1بگیرند، کالهی

ا نظام ر اسرار بدهند، لو راز نماییسیاه این کنند و در نماییسیاه اخیر هم هایدولت

 . لو دهند

مثل . ازس تصمیم نشد ،گیر تصمیماول مراکز   گیری؛ تصمیم مراکز بر تأثیر گذاری_ 

کردن قحطی میماجرای آب که من سخنرانی کردم؛ کاری کردند که مردم واقعاً فکر 

شده، سیل زده کلی  پر هار راه است. از قضا خدا هم کاری کرد که االن سدآب د

 خرابی به بار آورده.

 مردم سر از جنگ سایه قهرمان برداشتن خودت را کهاین و جنگ خطر کردن بزرگ _

 . کنی معرفی

مجلس  های؛ یکی از نمایندهنظامکل  به خود سیاسی هایخواسته دادن نسبت_ 

نظام به این نتیجه رسیده که با آمریکا  گفتمینشسته  جااین طرف آمده گفتمی

ر رهب هایاز حرف آیا ، تو همچین نگاهی داری،کنیمیگفتیم اشتباه  تعامل کنیم.

  فهمید که نظام به این نتیجه رسیده؟ توانمیمملکت 

 

 تهدیدات میان مدت سیاسی ؛ 

                                                           
ت ملی آنچنان بود که بسیاری به غلط تصور کرده اند وی خود انشینی دبیر امنیّست که عملکرد وی جایگاه جا این

 .دبیر شورای امنیت بوده است
 
ژوئن  ۱۳است. در شامگاه  1۸۱0تیرماه  ۳و عامل انفجار  سازمان مجاهدین خلق از اعضای محمدرضا کالهی صمدی 1 

مقام دولتی ایرانی کشته  ۳۱همراه  محمد بهشتی ساخت و را ویران میحزب جمهوری اسال رِّقَ، بمبی قدرتمند م1۳۳1َ

 .شدند
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سیاست ایدئولوژی الزم نیست . در زدایی از دیپلماسی و سیاست داخلیایدئولوژی_ 

 رهبر از دینی رهبر کردن . تفکیکمان است دینی رهبرمان رهبر در دیپلماسی باشد.

ما به تعالی و این  بیایند، باید صبح اول از هاکارمند رمضان ماه. مهم است سیاسی

 طیما رب به مردم جهنم و بهشت نیست، ما عهده بر مردم تربیت مسائل کاری نداریم،

باید مردم  حکومت فرمایدمی 1البالغه نهج المومنین درربط دارد، امیر قضا از. دندار

 2دکن تربیت را

 فرمایشی، نکات به رهبری دینی هایصحبت کردن تبدیل _

 شورای امداد، کمیته بسیج، سپاه، رهبری، با مرتبط نهادهای تضعیف و تخریب _

هجمه صورت  هااینباید به  ممکن است تا که هست، چیزی هر قضاییه قوه نگهبان،

  بگیرد.

 سانیک آن .خیلی مهم است. خالفتیزه کردن ایران این فقیه، والیت جایگاه تحریف_ 

 دانستندمی چون نیست، پیامبر از بعد خالفت نگفتند زدند، را پس امیرالمومنین که

ََأِخیََوََوِصيیََوََخلِيَفِتی من از بعد فرموده پیامبر ََهَذا  من. کردند را عوض آدمش 3ِإنَّ

 وانعن به را میآد نفوذ، اثر در ،خبرگان مجلس روزی کنید فرض، پرسممی سؤال یک

 نه؟ ای دهیدمی گوش حرفش به دارد، مشکل دارید یقین شما که بکند، انتخاب رهبر

                                                           
 قرن در سیدرضی نام به شخصی که است طالبابیابنعلی کوتاه سخنان و هانامه ها،خطبه از ایگزیده البالغهنهج 1 

 .استآورده فراهم علی هایخطبه و هانامه از خویش ادبی ذوق براساس قمری هجری چهارم
 

 ۸۱خطبه  –الغه نهج الب۱ 

و الغدیر، عالمه امینی، مؤسسه  ۱1۳، ص ۱جریر الطبری، بیروت، دار قاموس الحدیث، ج تاریخ االمم والملوک، محمدبن۸

 ۱۳۳، ص ۱و چاپ دارالکتب االسالمیة، ج  ۸۳۶و  ۸۳۱، ص ۸ق، ج  1۱۱۶دائرة معارف الفقه االسالمی، چاپ سوم، 
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 و سته وسط این چیزهایی چه ببینید فقه، والیت یا فقیه، والیت کنید. فکر بهش

 و رهبری شورای از سخن .شودمی طوراین فقیه، والیت جایگاه حریفت مهم است.

 والیت نتوانستند که زمانی. این چنینی هایبحث و مراجع شورای و فقهی شورای

 بیت از ادهاستف. سوءکنندمی تحریفش بایستند، جلوی آن بکنند و دستکاری را فقیه

ین ا سیستم همیشه چرا؟. کرد دخواهن سوءاستفاده امام بیت به منتسب افراد از امام،

 است.

ْمََوَهذاَِإهل کَ  گفت کند، پرست گوساله بزند و پس را رونها خواستمی وقتی سامری 
ا وسيَفَ َنِسيََ  در که قبلی رهبر از .موسی است خدا و شما خدای گوساله، این گفت 1إِلهَ 

 ینیمبب کنید زنده را موسی حضرت بروید شما حاال گذاشت، مایه نبود مردم دسترس

 کی بود؟ به کیمرده است.  موسی حضرت کردندمی فکر هم هاآن. نبوده یا بوده

 فهمد.کن، چه کسی می نقل خاطره موسی، از کن شروع

امام  ثارآ نشر و حفظ بنیاد:  گفته امام حضرت به خانواده سیاسیون این از یکی اخیراً

 .ودبچه  امام منظور بگوید یعنی .کند تفسیر و تأویل را امام هایصحبت برای مردم

 چه شود!

  دسامبردر  هست سندیک  کنید، دقّت را هااین امام، یهاناآرم تحریف و تضعیف _

 Long Term Strategy For کنید و بخوانید، جستجو را اسم این ۱00۳

Facilitating Of Regime Change In Iran 

 از .کنیم مقابله خمینی خط با یمتوانمین ما» : گویندمی  -170 تا 165 یدقیقه

 خط ند،هست خط خمینی مخالف هستند سرکار بر االن که ییهااین بگوییم، باید قضا

                                                           
 ۳۳ -اسراء  1 
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در مملکت ما زده  هازدند و آن حرف را حرف این ۱00۳ «بود دیگری چیز خمینی

 زا مردم که یکی انقالبی یروحیه و مقاومت تضعیف؟ کنندمی کارهچ حاال .شودمی

 ؟شودمیاین حس از بین برود چه  مقاومت است. حس همین انقالب، هایسرمایه

 لمشک ولی نیایند جنگ به که گیرندمی اجازه پیامبر ازای عدّه»: فرمایدمی قرآن

 دوست هااین که دهدمی لو را هاآن خدا نیست، شانهایخانه امنیت عدم این هاآن

 «1.باشد نداشته امنیت شانهایخانه که نیست طوراین و کنند فرار جنگ از دارند

چون  کنندمیساز است. بهانه تراشی  توجیه ذهن ترسند،میاز جنگ  گویدمی

ورند، آمیمختلف  هایبهانه، کنندمیجرات مقاومت ندارند، اقتصاد را بهانه  ترسند.می

 .ه استرا سوزاند هاآن 1۸احزاب آیه ی 

مهدی را  انقالب تا خدایا ؛ خدایانظام ۱استحاله و انقالب اهداف و شعارها در تغییر _ 

 هرا کنار بگذار. ایران یک کشوری بود که همیشه ب اسرائیل و فلسطین کنار بگذار،

خندند و میبا هم  هااینکه  بینندمیمعنی محکم و مقاوم ایستاده بود. االن مردم 

 ؟شودمی... در ذهن مردم چه گویند می

 گفت: ،کرد سخنرانی عاشورا روز نصراهلل حسن سیددلسردی مستضعفان؛ امیدی و نا_ 

بخواهند  هستند که این از تر شریف ایران رهبر ایران مردم فروشد،نمی را ما ایران»

ه ب ؟گویندمیسوریه چه  و لبنان مردم به شنیده است؟ چه چیزی «بفروشند. ما را

 . کنید دقت هااین

                                                           
 1۸ -احزاب  1 

 گشتن، دگرگون شدندگر  ۱ 
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 زمان حال، نمایی سیاه ،1شاه محمدرضا از سازی اسطورهگذشته؛  باورهای تغییر_ 

 دهد.میتغییر  آینده راو  حال گذشته، .غربی آینده

 ایران سران به صراحت به ما : »گویدمی کوهن آمده، جای به که ۱ژوبین آقای آدام

 به م،یکنمی خارج تحریم فهرست از که یهایبانک از هریک ببینیم اگر ایمکرده اعالم

 ازیس موشک بالستیک، غیرقانونی هایفعالیت و قدس نیروهای و اهلل حزب از یتحما

 رارق تحریم فهرست در را هابانک این دیگر بار کنند، مبادرت ایران در بالستیک،

 خواهندمی آیا این حرف برای مصرف داخلی خودشان هست؟ .«داد خواهیم

 یهاناجری آوردن رأی مکانا دیگر ، طوری بشود که کنند درست سیاسی رفورمیسم

 . بیاورد بزند و رأی مقاومت از حرف یک نفر که نباشد ایراندر  انقالبی

 ،لوس متوقع هنر گرای بیمصرف طبقه یک گیری شکل و ۸برژوایی دموکراسی رشد_ 

 . مقاومت نیست آدم همفرد  و آن دهدمی رأی خودش آدم به این طبقه که

 .چرا و چون بی دهندگان امتیاز به ایران هایدولت شدن تبدیل _

                                                           
 حکومت ایران بر 1۸۶۳ بهمن ۱۱ تا 1۸۱0 شهریور ۱۶ از که بود ایران پادشاه آخرین و پهلوی دودمان پادشاه دومین 1 

 رسید قدرت به مرداد ۱۳ کودتای با بار دومین و دوم جهانی جنگ در ایران اشغال پی در بار اولین محمدرضاشاه. کرد

 .شد رکنارب حکومت از 1۸۶۳ انقالب با و
 

 آمریکا مالی اطالعات و تروریسم امور در داری خزانه وزیر معاون ۱ 
 

 جوامع های مورد استفاده در تحلیلبندیاست که مورد دسته تاریخ و جامعه شناسی یک اصطالح در علمی یبرژوا ۸ 

 استخدام، ین دسته قدرت خود را ازشود. ادر جامعه اطالق می دارسرمایه و مرفه یا باالتربشری است. این واژه به دسته 

 زادگیاشراف از آورند و نه لزوماًبه دست می ثروت و آموزش
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 ؛آمریکا با 1مصدق مذاکرات مورد در «گویندمی سخن اسناد»اسم  به کتاب جلد دو 

 مدانستیمی ما گویندمی هاامریکایی اما کندمین امضاء چیز هیچ جالب است مصدق،

 نچو گویدمیبود.  درافتادهاهلل کاشانی آیت با چون ندارد میمرد پایگاه مصدق

 از تنف سر ستتوانمی مصدق در غیر این صورت به او ندادیم، هیچ چیز دانستیممی

ا ش رهایبروید کتاب، اما نتوانست دخواست بگیرمیصدق م بگیرد. امتیاز هااین

 بخوانید...

 ؛دشمن ی سیاسی به خواست مبهمهاناگره خوردن سرنوشت برخی از جری _

 یاستر انتخابات در نبود معلوم نبود، توافق اگر» فته: گ خارجی روابط شورایدر  کری 

 کاری مثالً من عنیی چه؟ یعنی ینا« .بیاید ظریف و روحانی سر بر چه جمهوری

 یروحان: گویدمی مؤسسه ساواندر  اوباما. کردی غلط شما بیاورند، رأی هااین کنممی

 او رأی به، خواهندمیا من ر ایران مردم عنیی. است آورده رأی من خاطر به داندمی

  کنی؟ مذاکره این با یتوانمی تو خب دادند.

 (؛ای ی سیاسی کاتالیزور ) رحم اجارههانااز جری استفاده سوء _

                                                           
 مدار،سیاست شد،می شناخته السلطنهمصدق نام با قاجار سلسله سقوط از قبل تا که مصدق دکتر به معروف 1 

 سپهبد ترور از پس او. بود 1۸۸0 یهاسال در ایران وزیرنخست و ملی، شورای مجلس دوره چند نماینده حقوقدان،

 .رسید وزیرینخست به عالء حسین مدتکوتاه وزیرینخست و آرارزم علیحاج
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 رد بلکه نیست، هم ما نماینده او است، بهانه روحانی و رجامب ،گویدمی چه 1روزآنالین

 ایبر فضا این از باید و شودمی بمحسو تر معتدل قدرت، بلوک داخل هایجناح میان

 .کنیم استفاده ایران آمریکایی ضد خارجی، سیاست بیشتر راندن عقب

 هاینا برگردد، تحریم دوباره خواهندمی هااینگویند می نیک وارد نقد کوچکتریناگر  

 .مدت است میان خطر

  د. نمان ملی غرور از ؛ هیچ چیز دیگرملی غرور و عزت و تعریف استحاله_ 

 دوگانه، هایشان، تابعیتهایبچه تحصیالت طریق از غرب به سیاسیون کردن وابسته_ 

 جااین بیا گرفتند، تماس ما هایهنرپیشه درصد ۳۶ با دانیدمی االن .هاکارت گرین

 .باش جااین بیا م،کنیمی درست کارت گرین بچه ات و زن و خودت برای

آقا ما اگه این کار  ویندگمیشان  روند پیشمی بازی دادن برخی از بزرگان دینی؛ _

. من سه سال پیش خدمت شدمیطور آن شدمی طوراین. شودمیرو نکنیم جنگ 

 گروه، یک دیروز آقایکی از مراجع رسیده بودم، محافظ ایشان به من زنگ زد که 

 حاج پیش آوردن شما، علیه هایصحبت از بودند آورده دیسی یک جااین بودند آمده

 آقا،

  

را؟ چون آن مرجع در روند که بزنند، چمیببینید از کجا  -245 تا 243 یدقیقه

شان ای گفتمی، شویمیاش یک اشکال به تو بگیرد، دیگر تو تمام درس خارج فقه

                                                           
 شودمی منتشر اینترنت در تهران وقت به( هاشنبه و هاجمعه جز به) بامداد هر که است اینترنتی ایروزنامه روزآنالین 1 

 و شودمی منتشر دارند بشر حقوق و آزادی از هواداری داعی که مستقل طلب اصالح نگارانروزنامه توسط روزنامه این

 .شودمی تامین هلند پارلمان سوی از آن بودجه
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چون من قبال دی را قبول هم نکردند، گفت بروید بیرون. سی، شناختمیشما را 

 برده بودم. هاگزارشی در مورد فرقهرفته بودم برای ایشان و 

 ؛سیاسی مدت بلند تهدیدات

 نکته؛ چهار

 و توانایی هیچ دکور تبدیل شود،به یک  فقیه؛ تا والیت با مقابله و تضعیف، تحریف_ 

این  قیهف والیت بگویی فقیه، والیت از بسازی یک چیزی باشد و نداشته قدرتی هیچ

 بگویی بعد کنی، خیالی مقایسه ساخته خود فقیه والیت را با االن رهبریسپس  است.

 .نیست نآ

 تکمیل پروژه شوروی  کامل و استحاله از بعد میاسال جمهوری کامل فروپاشی _

 عهدف این بیایند جوری کی ایران؛ روی بر نوین گراناستعمار کامل و مجدد سلطه _

ید بعد دیدگذارند. نمی زنده یند یکی راآکار میوقتی سر هااینبکنند و  ایجاد سلطه

به خوبی افراد  هااین دادند.میتا حکم اعدام  ۶00تا  ۶00چه کار کردند؟  1رسیاز مُ

 هم دیگر سال ۱000 تا را بزنند که ایران جوری کیشناسند. میرا در این مملکت 

 به رهبری، کردن متهم کنند؟ کارهچ بعد. اتفاق پیدا نشود این گیری شکل قدرت

را  ۶۳۳امام  مثل چرا ست امضا نکند.توانمی .کرد امضا ایشان افتاد اتفاقی هر کهاین

  گردن نگرفت؟ فهمیدی؟

                                                           
 جمهور سیرئ نیپنجم که است یمصر استمداریس( تاکنون - 1۳۶1 اوت ۳) اطیالع یسیع یمُرس محمد محمد1 

 زین نیالمسلم اخوان توسط شده سیتأس حزب کی عدالت، و یآزاد حزب سابق سیرئ او. بود مصر یعرب یجمهور

 پارلمان یهندینما ۱00۶ تا ۱000 از شتریپ و بود ۱01۱ یجمهور استیر انتخابات در حزب نیا دیکاند او. باشدیم

 .شد عزل ارتش دست به ییکودتا از پس 1۸۳۱ رماهیت دوازدهم خیتار در یمُرس محمد .بود
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 شکل نفوذ اگر اینکه  موقع است ایران؛ و آن علیه عیار تمام جنگ یک تحمیل _

 ند ازیآمیتمام هم  ندارد، مثال تاریخ در که ببندند توبره به خاکت را ریطو بگیرد،

 ... ناتو اسرائیل و ،بگیر تا آمریکا خلیج شیهحا هایعرب

 . را ببندیم نآمنافذ  باید زمانی است که نفوذ شکل بگیرد. این اما

 صلوات الزمانصاحب حضرت امکان عالم قطب فرج در تعجیل
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 « فرجدعای » 

  الََّءُ وَبَرِحَ الْخَفاََّءُاَلهی َ عَظُمَ الْبَ

  خدایا بزرگ شد بال و گرفتارى و آشکار شد راز پنهانى

 

  وَانْکَشَفَ الْغِطاََّءُ و انقطع الرجاء وَضاقَتِ االَْرْضُ وَمَنَعَتِ السََّماََّءُ

  و پرده از روى کار برافتاد و زمین )بر ما( تنگ شد و آسمان خوددارى کرد

 

  وَالرََّخاََّءِ الشَِّدََّةِ فِى الْمُعَوََّلُ وَعَلَیْکَ المشتکى  و انت المستعان والیک

و بر تو اعتماد کنیم در ، و تو یاری دهنده ای ،و بدرگاه تو آوریم پروردگارا شِکوه را

  سختى و آسانى

 

اَللَّهُمََّ صَلَِّ عَلى مُحَمََّدٍ وَآلِه محمد اواالمر الذین فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ 

  تَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْوعَرََّفْ

خدایا درود فرست بر محمد و آل او آن بزرگانى که واجب کردى بر ما 

  فرمانبرداریشان را و بدینوسیله منزلت و مقامشان را به ما شناساندى

 

  رِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُالْبَصَ کَلَمْحِ ٬ففَرَِّجْ عَنَّا بِحَقَِّهِمْ فَرَجاً عاجِالً قریبا 

  شان به ما گشایشى ده فورى و نزدیک مانند چشم بر هم زدن یا نزدیکتربه حق ای

 

  یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد

  ای محمد اى على اى على اى محمد
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  اکْفِیانى فَاِنََّکُما کافِیان وانصرانی فانکما ناصران

  یاریم دهید که شمائید یاور من و کفایتم کنید که شمائید کفایت کننده من

 

  یا موالنا یا صاحب الزمان

  اى موالى من اى صاحب الزمان

 

  الْغَوْثَ الْغَوْثَ الغوث

  به فریادم برس به فریادم برس به فریادم برس

 

  اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى

  مرادریاب، مرا دریاب، مرادریاب

 

  الساعة الساعة الساعة

  عتهمین سا، همین ساعت، همین ساعت

 

  العجل العجل العجل

  االن، االن، االن

 

  الطاهرین اله و محمد بحق، یا ارحمن الراحمین

   اى خدا اى مهربانترین مهربانان به حق محمد و آل پاکیزه اش
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 «نفوذ  هایزمزمه –خالصه سخنرانی » 

 نیا از یاطائفه: که داده هشدار شهیهم ما به و گفته سخن نفوذ، رامونیپ قرآن،

 در شما دور تا دور یعنی[ ۱01 اعراف]کننیم طواف دارن شما سر دور ن،یاطیش

 از یارهیگدست کی باشد، زانیآو شما و من از ینخ کی اگر. هستند دنیچرخ حال

 نیهم یبرا. شودمی گرفتن یبراای رهیودستگ لیدل همان باشد، زانیآو شما و من

 یطناب گرید یعنی هستند مُخلَص که، فتدیب در دانتومین یکسان با فقط طانیش هم

 جنس. کندب یکار دتوانمین هااین با یریبگ را آن یبتوان تو که ستین زانیآو شانیا از

 هنداشت یآگاه یشناسطانیش مورد در شما تا که است بیعج یقدر به طانیش کار

. ینک حفظ یانتومین را نتید ،یباش نداشته یآگاه یشناسدشمن مورد در ،یباش

 هم نهیس نیحس امام یروضه یپا ،یبکن هم هیگر ،یزیبر هم اشک بسا چه

 .یباش نداشته خبر و یباش یدیزی خودت اام ،یبزن

خطرناکمیاسال انقالب: گویدمی گانیرِ دولت یدارخزانه ریوز شولِتز، جورج یآقا

 .است آن خیتار سرتاسر در غرب، تمدن مشترک دشمن نیتر

(. نگج بدون یروزیپ) نام به نوشته یکتاب کا،یآمر جمهور سیرئ کسونین ردچایر 

 زمیمونک دیتهد از تر خطرناک ما یبرا ،یاسالم ییگرا ادیبن و ینیخم اسالم: گویدمی

 .است یشورو و

 از یکی: گویدمی( زمیترور هیعل جنگ در هادهیا نبرد) نام به یکتاب در سَتالف رابرت

 دیتأک با الزم یآموزش هایفرصت که است نیا میاسال هایحکومت با مبارزه هایراه

 انزب آموزش قیطر از تا شود، داده قرار مسلمان جوانان اریاخت در یسیانگل زبان بر
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 یهفتیش را آنان و گشود هاآن جوانان یرو به را غرب جهان یهپنجر بتوان یسیانگل

 . نمود یغرب یزندگ یالگو و غرب جهان

 با، که دیجد راهکار یهباردر د،یجد افتیره کایآمر رانیا نوشت، یگزارش مِرپال مارک

 ،تیجمع تیکم ،ینیسرزم وسعت قدرت لحاظ به رانیا: گویدمی م؟یکن چه هااین

 ییایغرافج تیموقع سرشار، یعیطب منابع ،ینظام امکانات که ی،انسان یروین تیفیک

 گرید است، شده لیتبد رینظ کم یقدرت به الملل،نیب نظام و انهیخاورم در ممتاز

 نگج یهکنند شروع یتوانمی شد، تمام. کرد سرنگون را او مینظا ورشی با توانمین

. دارد ییباال اریبس ینهیهز ران،یا با دنیجنگ .یستین جنگ یدهنده خاتمه اام ،یباش

 یمثلث دِلتا، طرح .شد اجرا رانیا در مو به مو دِلتا، طرح. دارد وجود گرید راهکار کی

 سرعت تا دیکن مهارش و دیکن میتحر را رانیا: رانیا مهار. 1دارد، ضلع سه که است

 یط. دیکن درست رانیا هیعل یاهنارس جنگ: یاهنارس نبرد. ۱. دیایب نییپا شرفتشیپ

. شودمی پخش رانیا یبرا برنامه ساعت ۸۶00 میگذرانمی شما و من که یساعت ۱۱

 اگر: یمَدَن هایینافرمان یسامانده. ۸. دارد وجود زبان یفارس یهشبک 1۱0 فقط

 با کریپ نیا. بزنند را خودشان دیبا خودشان است، تمام کوچه تو زندیبر مردمشان

 بدن به دیبا بدن. افتدمی پا از سرطان با فقط کریپ نیا ،افتدمین پا از یسرماخوردگ

 . افتدمی کار از اِس اِم با. کند حمله

 آمدن کار یرو از پس سال کی یعنی ،۳۶ سال فجر یهده شروع در دمن،یفر استوم

 رانیا به کایآمر ستین الزم: گویدمی شانیا .است نوشتهای مقاله نژادیاحمد

 در کایآمر یخانهسفارت و دهد گسترش رانیا با را خود روابط دیبا د،ینما یلشگرکش

 بورس هزار ۶0 گام نیاول در و زیچ همه از شیپ سفارت نیا. دینما ییبازگشا را تهران
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 کایامر هایدانشگاه در لیتحص یهادام یبرا یرانیا جوانان و نخبگان به یلیتحص

 داخل در هابحث نیآورترشگفت خروش شاهد و ندیبنش و بکند را کار نیا فقط بدهد،

 مینظا ارک گویدمی دمنیفر توماس. دیکن یبندشرط آن سر بر دیتوانمی باشد، رانیا

 هب بعد و دیکن تیترب د،یاوریب جااین به را افراد نیا فقط. دهدنمی جواب رانیا در

 ئتیه حقوق با یرانیا دیاسات طور چه که دینیبب. دیگردان برشان خودشان مملکت

 شان، یدانشگاه یهاکالس سر را ییکایآمر یهاناآرم رانیا میاسال یجمهورمیعل

 .بزنند ادیفر تیبرا

 ،مدارس در دیبا بلکه ست،ین ممکن ارتش با دشمن، نیا با جنگ: دمنیفر توماس 

 یهمکار با جز راه نیا در و پرداخت آن با ییارویرو به معابد و ساهایکل و مساجد

 ییورانهیم ونیروحان. افتی دست یروزیپ به توانمین راهبان و شانیکش ون،یروحان

 .تندهس احکام گرید و صاص،ق مانند میاسال اصول یبرخ از ینینش عقب به حاضر که

 دیبا ؛مطلب مین و خط کی به دنیرس. دهدمی یگزارش کی یجار خطر یهتیکم

 با را خود یهاامیپ و دید تدارک انیرانیا یبرا یونیزیتلو و ییویراد متعدد هایشبکه

 .میبرسان رانیا مردم دست به ایدن روز یتکنولوژ نیترشرفتهیپ

 نخواهد هایسادگ نیا به هاتحریم بازگشت. 1:دارد ایمزا یسر کی ندهد، جهینت برجام

 ،کردند آمد و رفت رانیا به یتجار شرکت نیچند باألخره. است شده شکسته قبح بود،

 راه اشهم زمیمکان و دیکن یزیربرنامه دوباره گفت هاآن به یسادگ به توانمین گرید

هب دنیکش نفس یبرا کوتاه فرصت  کی دوباره .۱ .ستین هایسادگ نیا به ،دیندازیب

 هاتحریم داد نخواهد اجازه هایسادگ نیا به یجهان یفشارها. ۸. میآورمی دست

  و ندهست فشار تحت ییاروپا یکشورها رایز. ردیبگ شکل قدرتمند صورته ب دوباره
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 رفتهگ هاآن از که رانیا مانند یبزرگ بازار خاطر به.  است خطر در کایآمر یقبار منافع

 ،شود ستمیس وارد یپول دیکن فرض، ستنف دوران در. ۱ .هستند معترض است، شده

 کا،یآمر یشکن مانیپ و یعهد بد. ۶. ستهاحسن از یکی نیا مشویمی قدرتمندتر فلذا

 به نیهمچن. ۱. شودمی اثبات هستند کشور داخل در که لوح ساده مردم یبرخ به

 وانتمین و است خود بر اِتّکا مملکت نیا شرفتیپ راه اتنه که شودمی اثبات مردم

 .شودمی هاسنح نیا. کرد باز دشمن یرو یحساب

: شودمی ریپذ هیتوج رانیا به حمله. 1:دارد را خطرها نیا. رسدنمی فرجام بهبرجام 

 با ،یبکاریفر استاد هم مقابل طرف دارد، هامیا برجام متن از یهایقسمت چون چرا؟

 .کنندمی کار مسئله یرو...لیتأو و ریتفس رگولیو کی رییتغ

 دهیفا رانیا با مذاکره که کنندمی القا ایدن مردم به: جهانمیعمو افکار و پروپاگاندا. ۱ 

 .ندارد

 . است کرده دایپ دیتشد اعراب، یرانیا ضد حس. ۸

 و تهگف او با است، داده دست اوباما با رانیا: مقاومت جبهه در رانیا گاهیپا فیتضع. ۱

 به طوراین. انددهید مقاومت جبهه و تمل و است رفته راه ابانیخ در او با، دهیخند

 چه هیسور و لبنان یرو دیدانمی  ایآ. است آورده کم رانیا که رسدمی نظرشان

  ؟بود یغاتیتبل

 نیا از یبعض نیهمچن. افتاد خواهد برجام بودن بخش جهینت صورت در اتفاقات نیا

 ما: گفت خواهند داخل در هم یاعدّه .دیایب شیپ حالت دو در است ممکن مسائل

. دیفتگ کایآمر بر مرگ و دیآمد آبان زدهیس دیبود شما م،یبردمی شیپ را کار میداشت
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 میخواستمی ما صورت نیا ریغ در کرد خراب را زیچ همه عِماد موشک شیآزما

 . برجام ندادن جواب خطرات شودمی نیا. میکن حل را یاقتصاد مشکالت

 دیگرد رب دوباره تا دیریگمی میتصم کهاین.دارد وجود زین بزرگتر خطر کی اثنا نیا در

 انداز پس پول یمقدار رایز م،یکن مقاومت یمتوانمی دییگومی. دیکن مقاومت و

 تفاقا عکسش جااین اام گفتم، شما به که یهایسنح همان. میاگرفته نفس م،یاکرده

 و ستادنیا یبرا دیدارمیبر زیخ یعنی د،یکن مقاومت دیتوانمین گرید. ۶. افتدمی

 ست،ین سپرتان ست،ین نانتان یهبقچ ست،ین رتانیشمش که دینیبمی اما دنیجنگ

 ست؟ا افتاده اتّفاقات نیا چطور. اندرفته و گذاشته را سنگر کرده، رها را شما قانیرف

 .برندب نیب از استکبار برابر در را مقاومت قدرت که کردند تالشی اعدّه اثنا نیهم در

 یکُر دیخواهمی یابزار چه با دوباره. دیندارای برنده برگ گرید کردن مقاومت یبرا

 قدرت رانیا که ابهام نیا. شد تمام درصد ۱0 سوخت درصد؟ ۱0 سوخت با د؟یبخوان

 حال در اما. بود آور هول اریبس لیرائاس یبرا دارد، را درصد ۳0 یساز یغن به دنیرس

 بارهدو اگر. است گرفته فاصله آورد دست نیا از رانیا رایز، است آسوده الشیخ حاضر

 ۶ کند، لیتبد ۶ به را ۶/۸ کند، درست ۶/۸ دیبا ابتدا کند، شروع که ردیبگ میتصم

 کرده باز که هم را وژهایفیسانتر. بکشد باال را خود دوباره صورتنیا به و ۱0 به را

 طرف نیا از. ستین هایسادگ نیا به و بردمی زمان دوسال حدود هااین بستن است،

 .یکموش صنعت فیتضع و. شودمی وارد ضربه ییخودکفا به مذاکرات هیتوج یبرا هم

 :دارد را هاحسن نیا و رسدمی فرجام به برجام

 یرهاکشو با یتجار روابط آمده، لپو شده، باز هاتحریم میگرفت جهینت برجام در ما. 1

 باز هادیخر یبرا نظام دست ؟افتدمی یفاقات چه میدار تعامل ایدن با شد، برقرار ایدن
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 و دارد ضرورت یزیچ چه که است دهیفهم میتحر یهدردور الخصوصیعل. شودمی

 . بخرد یزیچ چه دیبا

 سال ۱ ای ۸ باز فرضاً گها یعنی. آیدمی وجود به هاتحریم یبعد دور یبرا یآمادگ. ۱

 دوباره خواستند است، نیهم هااین ذات که کنند، یعهد بد خواستند هااین بعد

 .یکرد پر سال ۱0 یبرا را انبارها کنند، میتحر

 نیا به توجه با. شودمی فراهم مختلف هاینهیزم در شرفتهیپ یتکنولوژ دیخر. ۸

 و گرفت خواهد یاقتصاد قدرت ظام،ن. شد خواهد شتریب هم مقاومت از دفاع فاقات،ات

 باال  زین مردم یتمندیرضا فاقات نیا با. شد خواهد حاصل یاجتماع رفاه جهینت در

 .رفت خواهد

 ،یاجتماع یفرهنگ: دو ،یاقتصاد: کی: دارد را خطرها نیا و رسدمی جهینت به فرجام

 یتدااب. ستام یبنددسته نیا ،یعلم: شش ،یتیامن: پنج ،یاسیس: چهار ،ینظام: سه

.... و یفرهنگ نفوذِ ،یاسیس نفوذِ ،یاقتصاد نفوذِ ،دیبگذار نفوذ یهواژ کی هااین تمام

 : یاقتصاد نفوذ صورت در

 فوذن اثر در یعنی. زدندمی دور را هاتحریم که یکسان ای شخص ترور و ییشناسا. 1

 اچر. ستنده مؤثر ستمیس نیا در یکسان چه فهمندمی ما، یاقتصاد یهشبک به

 یهاتحریم شانیا بوده، یبازرگان معاونت شانیا رایز کردند؟ ترور را روشن یاحمد

 .زدهیم دور راای هسته

 یلیخ نیا. است رانیا در یتیّمل چند یهاشرکت و هایکمپان تیفعال یریگ شکل: ۱

 .هستند قدرتمند اریبس یتیّمل چند یهاشرکت رایز. است خطرناک



 012                                                                                       هدعهفتمین روایتوچهل  

 

 
 

 تکه کی هااین درپازل شما یعنی ،شویمی هاآن یاقتصاد یهچرخ از یبخش شما.۸

 هایهکارخان مانند ندهیآال عیصنا. دیشمی هااین اقتصاد از  یبخش شما. یهست هاآن از

 در مانشیس یعنی. دیایب انهیخاورم یکشورها در ،یساز گندله آهن، ذوب مان،یس

 نیا از یجزئ تو. ستین مهم ،آیدمی مردمت سر ییبال  چه کهاین شود، دیتول رانیا

 . شویمی کوچک پازل

 یلیخ رد.  کنندمی کیتفک جااین را عدالت و رشد فرق که، است نیا گرید یهنکت .۱

 سرشار یعیطب منابع یعنی. آیدمی نییپا عدالت ماا رودیم باال رشد کشورها نیا از

 بمواج و رهیج یب  رگرانکا جوانانشان و رودمی غارت به ارزان یمتیق با کشورها نیا

 . شوندمی هاآن

کی یعنی ست؟یچ مشروط رفاه .آیدمی وجود به مشروط رفاه، یزندگ یالگو رییتغ. ۶

 یزندگ نوع نیا و است، یزندگ یالگو تبَع به نیا اام ،آیدمی وجودهب یرفاه سری

 را هانهیهز نیا که کند تالش شدت به دیبا فرد بعد. آوردمی وجود به را ییهانهیهز

 .کند جبران

 جادیا و رانیا در غرب نظر مد افراد با هایغرب عمتنو و دمتعد یقراردادها انعقاد. ۱

 یعنی. دبرسن یاقتصاد ییرها نقطه به  تا ستهاآن یبرا  بیعج نفوذ و یگارشیاُل کی

 تیمل تیامن با رایز ،یبزن دست هاآن به یتوانینم گرید، که برسند یانقطه کی به

 .شوندمی لیدخ

 هک ،یاقتصاد ستمیس نیا از یناش هایفساد و، مانکارهایپ یاقتصاد یولنگار .۳

 ما مملکت در هایمانکاریپ تیوضع اآلن نیهم. ستیدارهیسرما نظام عتیطب

 فیک داخل ندارند، یخارج وجود که هستند یهایشرکت اآلن. ستین مشخص
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 کتشر هامناقصه ،هادهیمزا ، قراردادها  در هااین بعد. نداشده ثبت فقط یعنی، هستند

 یعنی. دبندنمی داد قرار  گرید مانکارانیپ با مجدد هااین بعد ،شوندمی برنده ،کنندمی

 .اندداده یگرید به و گرفته نیا از اند،کرده که یکار تنها

 همه  یقتو  یعنی. است مردم تیاولو به زمیانیتاریوتولی و سود اصالت شدن لیتبد. ۳ 

 .کرد یزندگ پول یبرا فقط بشود، پول زیچ

 .انریا در ینیکارآفر یبهانه به ییکایآمر ای یغرب هایشرکت یجاسوس و نفوذ .۳

 رفتن نیب از و جامعه فیضع اقشار کار و کسب برای رهیزنج هایفروشگاه اثر. 10

 .هاآن
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محاسن _برجام به فرجام نرسد 

 

ن
حُس

دوباره مقاومت می کنیم
به مردم اثبات می شود تنها راه 

.پیش رو مقاومت است

بدعهدی و پیمان شکنی آمریکا و 
همچنین ساده لوحی برخی عناصر 
داخلی به عنوان تجربه ای دیگر بر 

همگان مشخص می شود

بازگشت تحریم ها به این سادگی ها 
نیست

فشـــار جهانی و تضاد منافع 
فدرت ها 
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 خطرات _برجام به فرجام نرسد 

 

طر
خ

ود
 ش

ی
ر م

ذی
ه پ

جی
تو

ن 
یرا

ه ا
ه ب

مل
ح

*حس ضد ایرانی که در اعراب تشدید شده است

تامید غرب به عناصر  هم فکرِ داخلی  اش از بین رفته اس

بخاطر تضعیف شدن جایگاه ایران در جبهه مقاومت 

(شبیه به کوبا) 

*پروپاگاندای قوی غرب بر افکار عمومی جهان

متن برجام یا توجه به تاویل پذیر بودن  



 016                                                                                       هدعهفتمین روایتوچهل  

 

 
 

 محاسن _برجام به فرجام برسد 

 

ن
حُس

*آمادگی برای دور بعدی تحریم ها

*پیشرفت تکنولوژی

حمایت از مقاومت

نظام قدرت اقتصادی می گیرد رضایت مردم و رفاه اجتماعی
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 اقتصادی _ خطرات _برجام به فرجام برسد 

 

ی
اد

ص
اقت

ر 
طـ

خ

تشکیل و انسجام الیت های اقتصادی و اولیگارشی

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

*توسعه شرکتهای غربی و آمریکایی بهانه کارآفرینی در ایران

*جوالن سندیکاهای کارگری

*ولنگاری اقتصادی پیمانکارها

انعقاد قراردادهای مختلف با افراد مدنظر غرب

*شکل گیری فعالیت شرکتهای چند ملیتی 

*دیگر کسی جرات دور زدن تحریم ها را نخواهد داشت

ایجاد تسهیالت جهت فروش کاالهای  
بُنجل و بی کیفیت به بهانه حمایت از 

!!تولید داخل و اقتصاد مقاومتی

به جای ارتقای سطح کیفی و خدمات

پس از فروش کاالهای ایرانی
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 نظامی _ خطرات _برجام به فرجام برسد 

 

ی
ظام

ر ن
خط

نزدیک شد ن به ارتش ایران به بهانه همکاری های دریایی و تالش برای  
ایجاد اختالفات عمیق بین ارتش و سپاه با توجه به زمینه های موجود

تحدید صنایع استراتژیک  
نظامی

کاهش عمق استراتژیک نظامی سوریه ، جوالن، لبنان

باالرفتن خطر حمله نظامی به  
ایران

احتمال حمله باالتر می رود امازمان آن به تاخیر  
می افتد

احتمال جنگ ایران و اعراب
قراردارد الجزایر،تحریک صدام و جنگ با عراق-1

تایید برجام، تحریک اعراب و جنگ با اعراب-۱

باالرفتن تهدید های امنتیتی به خصوص درباره سپاه 
(گزارش آمریکای جدید)

کنترل حمل و نقل دریایی و 
تسلیحاتی سپاه

و نیز ( تکفیری ها)افزایش توان جنگ نامتقارن در خلیج فارس 
تقویت اعراب از نظر نظامی جهت ایجاد موازنه قدرت

تقویت بنیه نظامی اسرائیل

)مصاحبه های مختلف مقامات آمریکایی(

فرسایشی شدن جنگ های اطراف  
ایران

اعزام نیرو از سوی آمریکا به سوریه پس 
!!ازامضای برجام

تقویت به اصطالح  میانه روهای سوریه ازسوی  
آمریکا

جنگ های عراق، یمن،افغانستان و غیره
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 امنیتی _ خطرات _برجام به فرجام برسد 

 

ی
یت

من
ر ا

خط

تهدید و حذف نیروهای متعهد و اثرگذار انقالب

لو رفتن و تهدید امنیتی دانشمندان حوزه های مختلف

لو رفتن اسرار نظامی و فنی

لو رفتن طرق دور زدن تحریم ها

ناآرامی های مدتی

افزایش تردد جاسوس ها ،به  ایران

رسیدن اهل سنت به نقطه رهائی از طریق افزایش انتظارات آن ها

(فرماندار، نمایندگی، وزارت خانه و غیره)

ناامیدی اهل سنت متمایل به شیعه و در نهایت همگرائی با اهل سنت

(مولوی جفری)وهابی

*باال رفتن امکان جنگ نیابتی پس از برجام
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 علمی _ خطرات _برجام به فرجام برسد 

 

ی
لم

ر ع
خط

دلسردی دانشمندان  و

احتمال خروج آنها از کشور

تربیت مدیرانِ مدِنظر

غرب ازطریق دانشگاه ها

تغییر تخصص دانشمندان هسته ای و

حتی موشکی پس از صرف هزینه

های زیادی که برای آنها شده است

کند شدن رشد علمی در گیرودار التهاب

آفرینی ها و بازی های سیاسی
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 گیفرهن _ خطرات _به فرجام برسد برجام 

 

ی
نگ

ره
ر ف

خط

از بین رفتن روحیه و اخالق قناعت در بین  
*مردم

رشد تبرج و تفخر

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

*تغییر ذائقه فرهنگی ترویج سکوالریسم و دین حداقلی

اخالق اومانیستی

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

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

تغییر خطوط قرمز فرهنگی

شکل گیری مخفی یا علنی حلقه هایی از مروجان سبک

*زندگی آمریکائی از غرب اعم از بازیگر، ورزشکار، هنرمند، سیاستمدار، روحانی و غیره

میل بسیار زیاد جهت مصرف کاالهای آمیریکائی مثال موضوع  (مصرف گرایی شدید در ایران 
*و از طرفی ایجاد نارضایتی از کاالی ایرانی) آیفون، لوازم آرایشی و غیره

منفعل نمودن صدا و سیما از طریق متهم 
تا جایی  ! کردن صدا و سیما به بی طرف نبودن

که صدا و سیما مجبور باشد یا بی دلیل دولت 
را تعریف و تمجید کند و یا از ترس متهم 

.شدن، دست از روشنگری بردارد

تبدیل شبکه های ماهواره ای به

رسانه های دولت
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 کوتاه مدت _سیاسی  _ خطرات _برجام به فرجام برسد 

 

ی
اس

سی
ر 

خط

ت
مد

اه 
وت

ک

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

تقویت همه جانبه جریان مطلوب آمریکا موسوم به میانه روها

مجلس خبرگان مجتهد جوان و جوان پسند۳00
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 میان مدت _سیاسی _ خطرات _برجام به فرجام برسد 

 

ی
اس

سی
ر 

خط

ت
مد

ن 
میا

تخریب و تضعیف نهادهای مرتبط  
با رهبری

سپاه 

بسیج

کمیته امداد

شورای نگهبان

قوه قضائیه

تحریف جایگاه والیت  
(خالفتیزه کردن آن*)فقیه

مهم شدن فالنی فرزند فالنی یا از بیت
فالنی وغیره و تشریفاتی نمودن ولی 

فقیه و مهجور ماندن معیار های  
حقیقی انتخاب ولی فقیه

تضعیف یا تحریف امام و 
*آرمانها

*استحاله مقاومت

یکِ  تبدیل نظام به یک سیستم بروکرات
صرف و سکوالر با رنگ ولعاب اسالمی  
و از بین بردن هرنوع تفکر انقالبی در  

مجاری های مختلف نظام

مستضعفان-نا امیدی و دلسردی -۱سیاسی ایران  -از بین رفتن بکارت -1

(۳۳پس از ناامیدی فتنه )رفورمیسم سیاسی 

رشد دموکراسی بورژوایی و غربی از طریق الیتهای اقتصادی و سیاسی
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 بلند مدت _سیاسی  _ خطرات _رجام برسد برجام به ف

 

ی
اس

سی
ر 

خط

ت
مد

د 
بلن

سلطه مجدد و کامل

استعمارگران نوین

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

ولی مطلوب مستکبران

ا.ا.فروپاشی وکامل ج

پس از استحاله کامل درصورتی که  
توانایی فروپاشی کامل

(گورباچفیزه. )وجود داشته باشد

تحریف، تضعیف و مقابله با

ولی فقیه

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

چهره غیر واقعی از امام و پس از آن  
مقایسه رمقام معظم رهبری با امام

!!!خمینی خیالی آنها و حتی رضاخان
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