شنبه

س�پاه در يك مقطع�ي ب�ه دلي�ل ضرورتي كه ح�س ميك�رد ب�راي دف�اع از تماميت
ارضي كش�ور در كوتاهتري�ن زمان ماهي�ت نظامي پيدا ك�رد تا جايي ك�ه خيليها تصور
كردند س�پاه يك مجموع�ه صرفا نظام�ي اس�ت در حالي كه اين تصور درس�تي نيس�ت
س�پاه بيش�تر يك نهاد اس�ت تا يك س�ازمان؛ چ�ون س�ازمان در واقع ي�ك مجموعهيي
اس�ت داراي يك س�اختار مش�خص و منس�جم و تعريف ش�دهيي ك�ه كمتر دچ�ار تغيير
و دگرگونگ�ي ميش�ود .اما نه�اد به اقتض�اي نيازه�ا ممكن اس�ت تغيير س�اختار بدهد
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سياستنامه

سردار يدا جواني
مشاور نماينده ولي فقيه در سپاه در گفتوگو با «اعتماد»:

در اسداري ا انق
م ا هكار ني تيم

i n f o @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

سپاه صد درصد ن امي است اما صد درصد يزهاي
ديگر همهست

عكس :مريم مجد /اعتماد

ش�ايد بهتر باش�د براي ورود به بحث ابت�دا به جايگاه
نيروهاي مسلح و بهطور مشخص «سپاه پاسداران انقالب
اسالمي» در قانون اساسي بپردازيم .در واقع از منظر قانون
اساسي نيروهاي مس�لح در قانون اساسي از چه جايگاهي
برخوردارهستندوحدودوثغورآنكجاست؟
بسماهلل الرحمن الرحيم .در ابتدا الزم ميدانم ياد و خاطره همه
شهداي انقالب اسالمي و ش��هيدان دفاع مقدس را گرامي بداريم و
اميدوارم كه بتوانيم ادامهدهنده راه شهيدانمان باشيم و آرمانها و
اهداف آنها را محقق و دس��تاورهاي آنها را كه عزت و استقالل ملت
ايران از مهمترين آنها هست حفظ كنيم .در بحث جايگاه نيروهاي
مسلح در قانون اساسي الزم است نكتهيي را اشاره كنم و آن اينكه هر
جامعهيي اگر بخواهد ماندگار باشد ناگزير است سياسي باشد و لذا
ما جامعهيي غير سياسي را نميتوانيم در جايي پيدا كنيم .جامعه
سياس��ي يعني جامعهيي كه برخوردار از حاكميت و دستگاههاي
حكومتي اس��ت و يكي از مهمترين وظايف اين دس��تگاهها تامين
امنيت است .در واقع فلس��فه پيدايش حكومتها و دولتها يكي از
مهمترينداليلشبههمينضرورتتامينامنيتجوامعبرميگردد.
دولتها در گذر زمان به اين جمعبندي رسيدند كه بايد از نيروهاي
نظامي و انتظامي براي تامين امنيت ملي و داخلي برخوردار باشند
چرا كه اساس��ا پيش��رفت جوامع در گرو برخورداري آنها از امنيت
است .قبل از انقالب اسالمي كشور ما از واحدهاي نظامي و انتظامي
برخوردار بود و بعد از انقالب با تحولي كه پديد آمد در قانون اساسي
ما به اين موضوع توجه خاصي شد .در فصل نهم قانون اساسي 9اصل
مش��خصا به جايگاه و اهميت نيروهاي مسلح پرداخته است .هفت
اصل از اين اصول  9گانه مربوط به ارتش جمهوري اس��المي ايران،
يك اصل مربوط به سپاه پاس��داران انقالب اسالمي و اصل ديگر آن
هم مربوط به بسيج و نيروهاي مردمي ميش��ود .در واقع از آنجا كه
حفاظت از جامعه اسالمي وظيفه ديني و شرعي همگان است ،اصل
يكصد و پنجاه و يك قانون اساسي ما به اين مساله اختصاص يافته
است .اما نكته قابل توجهي كه وجود دارد اين است كه بحث ارتش
و سپاه پاسداران در قانون اساسي اگر به خوبي مورد توجه قرار بگيرد،
مشخص خواهد ش��د كه بين آنها يك تفاوت رس��التي وجود دارد.
چون براي برخيها ممكن است اين سوال پيش بيايد يك كشور چه
نيازي ميتواند به دو ارتش داشته باشد؟ بسياري از شبهاتي هم كه
در اين خصوص مطرح شد منش��ا آن همين تلقيهايي است كه به
باوربرخيسپاهتكرارارتشجمهورياسالمياست.برهميناساس
در يك مقاطع��ي ،برخي افراد به خاطر صرفه جوي��ي در هزينهها و
برخي مسائل ديگر ،پيشنهاد ميكردند كه سپاه و ارتش در يكديگر
ادغام ش��وند .اما اگر دقت كنيم ميبينيم فلس��فه وجودي سپاه با
ارتش اساسا متفاوت است .رسالت ارتش جمهوري اسالمي دفاع از
استقالل و تماميت ارضي و همچنين حفظ نظام جمهوري اسالمي
ايران است .اما در اصل يكصد و پنجاهم قانون اساسي كه مربوط به
سپاه پاسداران اس��ت ميبينيم كه از منظر ديگري به آن نگاه شده
است .در واقع سپاه پاسداران رس��الت و وظيفه پاسداري و نگهباني
از انقالب اس��المي را بر عه��ده دارد و حدود و ثغ��ور آن را هم قانون
مشخصكردهاست.يعنياگردرارتشرسالتحفظنظاموحفاظت
از استقالل و تماميت ارضي كش��ور است ،در خصوص سپاه رسالت
نگهباني ازانقالب اسالمي و حفظ ارزشها و دستآوردهاي آن است.
شما ببينيد امام (ره) ميفرمايند انقالب ما س��رآغاز انقالب بزرگ
جهاني اسالم است .يعني امام از منظر رس��الت ديني ،پيامبرگونه
به عنوان كسي كه مسووليتي را احس��اس ميكنند ،به اين صحنه
نگاه ميكنند .اجازه بدهيد يك مثال��ي بگويم .وقتي پيامبر عظيم
الشان اسالم(ص) مبعوث به رسالت شدند ،ديني را كه ما به عنوان
اسالم آوردند ،مربوط به شبه جزيره عربستان نبود بلكه اسالم يك
دين جهاني بود .ارزشهاي انقالب اس��المي هم جهاني است .شما
مالحظه كنيد ،وقتي بحث صدور انقالب اسالمي يا ارزشهاي آن و
ايستادگيدرمقابلظلموظالمبهعنوانيكتكليفمطرحميشود،
متفاوت از آن خواهد بود كه ما بخواهي��م يك تكليفي را محدود به
يك سرزمين و مرزهاي آن بكنيم .ش��كل دهي به نظام جمهوري
اسالمي در قلمرو سرزميني ايران ،تنها يكي از دستاوردهاي انقالب
اسالمي ما بود .اما انقالب اسالمي يك انقالبي نيست كه بخواهد در
مرزهاي جغرافيايي ما محدود بماند .انقالب ما يك پيام اس��ت كه
مبتني بر اصول و مباني خاصي شكل گرفته است .در واقع بر اساس
قانون اساسي ،آرمان نظام سياسي ايران س��عادت نوع بشر در روي
كره زمين است .ما نس��بت به همه ملتها بايد احساس مسووليت
كنيم .جملهيي كه م��وال اميرالمومنين (ع) ميفرماين��د« ،كونوا
للظالم خصما وللمظلوم عونا» ،معنياش اين اس��ت ،ما براي اينكه
شيعهايشانباشيم،بايدباظلموستممقابلهداشتهباشيم؛چهظلمي
كه در نزديكي و مثال به همسايگان ما ميش��ود و چه ظلمي كه در
دوردستها اعمال ميشود .البته بديهي است كه توقع از يك انسان
براي وظيفهيي كه بايد انجام بدهد ،وس��عش است .اما ما هم مامور
ِن قوةٍ» كه خودمان را توانمند
تم م ْ
لهم ما ْاستط ْع ْ
شدهايم كه «وأعِدوا ْ
بكنيم .مأموريم كه دين خدا را گس��ترش بدهيم و اسالم را منتشر
كنيموازخودماندفاعكنيم.اسالمدينينيستكهبخواهدازطريق
زور و شمشير گسترش يابد ،بلكه اسالم منطق دارد .اما تجربه ثابت
كردهوقتيپرچمحقبرافراشتهميشود،صدايظالمانوستمگران
درميآيد.نمونهاشهم،همينجنگهشتسالهييبودكهبركشور
ما تحميل شد .فلذا جمهوري اس��المي يك نظام سياسي است كه
در واقع ،دستاورد انقالب اسالمي است .حاال همانطور كه در قانون
اساسيآمدهاست،سپاهپاسدارانوظيفهحفاظتوصيانتازانقالب
اسالمي و ارزشهاي آن را بر عهده دارد .براي فهميدن اين اصل الزم
است به منابع ديگر هم مراجعه كنيم .يكي از اين منابع ،اساسنامه
سپاه است كه مصوب مجلس شوراي اس��المي است .از آنجايي كه
نيروهاي مسلح در كش��ور ما تحت فرماندهي فرمانده كل قوا و ولي
فقيه هستند و اصال قواي سه گانه هم تحت امر واليت مطلقه فقيه
هستند ،طبق قانون مصوب در مجلس شوراي اسالمي ،دستورات،
تدابير و فرامين مق��ام معظم رهبري در حوزه نيروهاي مس��لح ،بر
قوانينموضوعهاولياست.درستمانندقوانينراهنماييورانندگي
كه دس��تور پليس بر آن قوانين اولي است .در حوزه نيروهاي مسلح
از جمله سپاه پاس��داران هم بر اين موضوع تاكيد شده است كه در
اين خصوص تدابير و فرامين فرماندهي كل قوا نس��بت به قوانين
موضوعهاوليهستند.يعنياگردرجايييكقانونيوضعشدهباشد،
امافرماندهيكلقواتدبيريراداشتهباشندكهدرظاهرتعارضباآن
قانون دارد ،دستور رهبري نظام بر آن قانون موضوعه اولويت دارد و
البتهاينمسالهييكامالطبيعياستودركلدنياهموجوددارد.
خب ش�ما در مورد جايگاه نيروهاي مسلح و همچنين
اهميت س�پاه پاس�داران در قان�ون اساس�ي توضيحات
مبسوطي داديد .مسالهيي كه مطرح است نسبت اين نهاد
با سياس�ت اس�ت .همانطور كه ميدانيد ب�ا توجه به نظر
بنيانگذار جمهوري اس�المي ايران نيروهاي نظامي اعم از
سپاه و غيره نبايد در مسائل سياسي ورود و دخالت كنند.
اما از آن ط�رف ميدانيم كه برخي س�پاهيان و فرماندهان
ارشد آن تفس�ير ديگري از وصيتنامه بنيانگذار جمهوري
اسالميدارند.بهنظرشماسپاهباسياستچهنسبتيداردو
شايدبهترباشدبپرسيمچهنسبتيبايدداشتهباشد؟
قبل از اينكه به پاس��خ اين س��وال برس��م يك نكتهيي را جهت
تكميل بحث قبلي مان باي��د اضافه كنم .با توجه ب��ه اصل يكصد و
پنجاهم قانون اساسي ،اساسنامه س��پاه و رهنمودهاي حضرت امام
و مقام معظم رهبري س��پاه پاسداران يك س��ازمان منحصر به فرد
است كه اساس��ا نميتوان آنها را با هيچ يك از سازمانها و نهادهاي

ديگر مقايسه كرد .دليلش هم اين است كه طبق اصل يكصد و پنجاه
قانون اساسي س��پاه حافظ و پاس��دار انقالب اسالمي است .هرچند
ارتش وظيفه حفظ تمايت ارضي كشور را بر عهده دارد اما وقتي كه
دشمن به ما حمله ميكند حفظ انقالب و ارزشهاي آن در گرو حفظ
تماميت ارضي كشورمان اس��ت .به همين خاطر است كه در هشت
سال جنگ تحميلي س��پاه وظيفه خود را رفتن به جبههها و تالش
براي حفاظت از تماميت ارضي كشورمان ميداند .وقتي ضد انقالب
حركتهايمنافقانهوتجزيهطلبانهخودراآغازميكندبازاينوظيفه
سپاه پاسداران است كه در اين عرصه ورود پيدا كند .وقتي تروريسم
داخلي به عرصه وارد ميش��ود و دست به اسلحه ميبرد -همانطور
كه ميدانيد ما نزديك به 17هزار ش��هيد ترور داريم -باز اين وظيفه
سپاه اس��ت كه وارد شود .در واقع بايد گفت رس��الت سپاه پاسداران
حفظ و پيشبرد انقالب و اهداف آن است و در هر مقطعي كه ضرورتي
اقتضا ميكند ،خود را موظف ميداند به كمك دستگاهي بيايد كه
آن مسووليت برايش تعريف شده اس��ت .براي همين است كه سپاه
در يك مقطعي در كنار ارتش ،در جاي ديگ��ر در كنار هالل احمر و
در وقت ديگري كه الزم باش��د ممكن است در كنار دستگاه ديگري
قراربگيرد.بههميندليلاستكهحضرتآقاميفرمايندبعدنهادي
سپاه بر بعد سازماني آن غلبه دارد .در واقع سپاه بيشتر يك نهاد است
تا يك سازمان؛ چون س��ازمان در واقع يك مجموعهيي است داراي
يكساختارمشخصومنسجموتعريفشدهييكهكمتردچارتغيير
و دگرگونگي ميش��ود .اما نهاد به اقتضاي نيازها ممكن است تغيير
ساختار بدهد .لذا س��پاه در يك مقطعي به دليل ضرورتي كه حس
ميكرد براي دفاع از تماميت ارضي كشور در كوتاهترين زمان ماهيت
نظامي پيدا كرد تا جايي كه خيليها تصور كردند سپاه يك مجموعه
صرفانظامياستدرحاليكهاينتصوردرستينيست.
پسشماميگوييدسپاهيكمجموعهنظامينيست؟
مجموعهييكهفقطنظاميباشدنيست؛يعنيسپاهصددرصد
نظامي اس��ت اما صد در صد چيزهاي ديگري هم هس��ت .وقتي
احساس شود كه در حوزه نظامي ضرورتي براي انقالب وجود دارد
سپاه صد در صد در اين حوزه وارد ميشود .اين به سپاه بر ميگردد
كه چگونه بايد از نظام و انقالب دفاع كند .بر همين اس��اس گفته
ميشود امروزه رسالت سپاه در برابر س��ه نوع تهديد است؛ تهديد
سخت،تهديدنيمهسختوتهديدنرم.
خبشماميفرماييدسپاهسازماننيستبلكهيكنهاد
است...
من نگفتم سازمان نيس��ت بلكه گفتم بعد نهادي سپاه بر بعد
سازمانياشغلبهدارد.
اما اينكه ميفرماييد س�پاه يك سازمان ساختارمند و
تعريف ش�ده نيس�ت آيا به نوعي وجهه فراقانون�ي به آن
نميدهدكهدرعينكاركردهايمثبتيكهداردممكناست
برخيتبعاتمنفيراهمبههمراهداشتهباشد؟
ببينيد اينكه ميگوييم بعد نهادي سپاه بر بعد سازماني آن غلبه
دارد اصال به اين معنا نيست كه هر كس��ي در هر كجا صاحب اختيار
باشد و هر كاري كه دلش بخواهد انجام بدهد .بلكه ميگوييم سپاه در
حوزههايمختلفماموريتپيداميكند.سپاهتحتفرمانفرماندهي
كل قوا است .بحث اين است كه اگر ما بگوييم سپاه يك مجموعه صد
در صد نظامي اس��ت آن وقت اگر يك مشكلي به لحاظ امنيتي براي
كشور به وجود آمد و دس��تگاههاي امنيتي به تنهايي قادر به حل آن
مشكل نبودند سپاه بايد وارد شود اما اين وارد شدن نيازمند آمادگي
است كه زمان بر هم هست .اگر در حوزه تهديدات نرم وضعيت خاصي
به وجود بيايد ساختاري كه براي شرايط ديگري تعبيه شده حاال براي
ورود به مقابله با اين تهديدات زمان ب��ر خواهد بود .اين از ويژگيهاي
منحصر به فرد سپاه است كه طوري ساختار آن درست شده كه اين
انعطافپذيري را دارد .اما در عين حال تمامي اقداماتي كه سپاه انجام
ميدهد در چارچوب قانون اس��ت و خود قانون اين اختيار را به سپاه
داده و اين مسير را براي آن تعريف كرده است .قانون اساسي ميگويد
سپاه وظيفه پاسداري از انقالب اسالمي را بر عهده دارد .تهديداتي كه
براي انقالب وجود دارد ممكن است ماهيت متفاوتي با يكديگر داشته
باشند .اگر تهديد نظامي بود وظيفه سپاه مقابله نظامي است اما اگر
تهديدات ديگري از جنس جنگ نرم بود ما وظيفه خودمان ميدانيم
براي حراست و پاس��داري از انقالب وارد عمل ش��ويم .درست است
دس��تگاههاي ديگري هم وجود دارند كه بايد در برابر اين تهديدات
وظايف خودشان را انجام بدهند ،اما آيا سپاه در اين مساله وظيفهيي
ندارد .آيا در جنگ نرم ،س��پاه به عن��وان مجموعهيي كه طبق قانون
مسوول پاسداري از انقالب شناخته شده است ،نبايد ورود كند؟ پس
سازمان سپاه بايد منعطف باشد .بنابراين سپاه بايد بتواند از توانمندي
و امكانات الزم برخوردار باشد تا در مقاطع حساس در برابر تهديدات
مختلفبتواندازانقالباسالميپاسداريكند.
شما گفتيد س�پاه تنها در جايي وارد ميش�ود كه به او
دستور داده ش�ده اس�ت اما مواردي هم وجود دارد كه اين
قاعده را نقض ميكند و ش�ايد نش�اندهنده اين باشد كه
برخي تفسيرها از وظايفي كه قانون بر عهده سپاه گذاشته
است اش�تباه اس�ت .براي مثال ميتوان به انتخابات سال
 92اشاره كرد كه آقاي هاشميرفس�نجاني بعد از داستان
رد صالحيت خود گفتند دو مقام امنيتي و نظامي به جلسه
ش�وراي نگهبان وارد ميشوند و خواس�تار آن بودند كه از
تاييد صالحيت ايشان جلوگيري شود .از طرف ديگر يكي
از مشاوران رييسجمهور فعلي نيز از عزم شوراي نگهبان
ب�راي رد صالحيت آق�اي روحان�ي  -با كيفتي ك�ه به نظر
ميرسدشبيهبهردصالحيتآقايهاشميبود-ميگويدو
تصريحميكندكهاشارهرهبريمانعاينكارشد.
من فكر ميكنم شما مبتني بر يك سري شنيدههاي بيپايه و
اساس چنين قضاوتي را ميكنيد .اول ببينيد اصل آنچه گفته شده
است صحت دارد يا نه؟ يعني آيا واقعا مقام امنيتي وارد جلسه شوراي
نگهبان شده است يا نه؟ ببينيد اينكه يك نفر اين مطلب را گفته و
روي چهار سايت هم آمده باشد كه نميتوان معيار قرار داد .آيا شما
اينمطلبراازيكمقامرسميدرشوارينگهبانشنيدهايد؟
اما از دو مقام رسمي اين مطلب را ديدهايم .يكي از آنها
رييسمجمعتشخيصمصلحتنظاماستوديگريمشاور
رييسجمهور...
هر كسي اينگونه سخن بگويد به شوراي نگهبان ظلم ميكند.
شوراي نگهبان يك جايگاه قانوني دارد كه در آن شش فقيه و شش
حقوقدان هستند حاال اينكه ما خيلي راحت بياييم بگوييم دو مقام
امنيتي و نظامي وارد جلسه تخصصي آنها شدهاند ظلم به شوراي
نگهبان است .حاال توصيه من به شما به عنوان يك خبرنگار جوان
اين است كه شنيدههاي اينچنيني را خيلي محكم نگيريد كه حاال
بخواهيد بر مبناي آن يك اخبار و تحليلي را منتشر كنيد .بحث ما
روي مسائل اساسي در مورد سپاه پاسداران و رسالتهاي آن است.
اتفاقا خوب اس��ت اين موضوع براي خوانندگان ش��ما در روزنامه
اعتمادروشنشود.عرضكردمسپاهطبققانوناساسيوظيفهدارد
براي پاسداري از انقالب اسالمي به همه حوزهها وارد شود .اين را هم
گفتيم كه ممكن است برخي مواقع عليه انقالب اسالمي تهديدات
نرمي وجود داشته باشد .خب ما ميبينيم در دوره سالهاي بعد از
دومخردادسال 76مسائليدركشورمامطرحومنتشرشدكهجاي
بحث جدي دارد .يكي از مسائلي كه اتفاقا در روزنامههاي زنجيرهيي
خيلي مطرح بود ش��عار «جامعه مدني» بود .س��وال من از شما به
عنوانخبرنگارروزنامهاعتمادايناستآنكسانيكهشعار«جامعه
مدني» را در كش��ور مطرح كردند و گفتند الگوي پيشرفته جامعه
مدني،جوامعصنعتيغرباست...

چهكسياينراگفت؟
اين مطلب را ش��ما ميتوانيد در روزنامه جامعه بخوانيد .برويد
مطالعهكنيد.
چون«جامعهمدني»راآقايخاتميمطرحكردند.
ببينيد اينكه آقاي خاتمي اين مس��اله را طرح كنند يك بحث
است اما اينكه عدهيي در دانشگاهها و برخي محافل شروع به تعريف
جامعه مدني كنند و بگويند ما به دنبال فالن جامعه مدني هستيم
بحث ديگري اس��ت .ببينيد آقاي اكبر گنجي وقتي رفت در برلين
چه مسائلي را آنجا مطرح كرد؟ وقتي خبرنگار «اشپيگل» آلمان در
مصاحبهيي از آقاي گنجي ميپرس��د اصالحاتي كه شما در ايران
به دنبالش هستيد از چه نوعي است ايش��ان به صراحت ميگويد
اصالحات در ايران به اين معنا است كه از اين به بعد خميني {امام
خميني(ره)}رابايددرتاريخمطالعهكرد.
شمامنظورتانكنفرانسبرليناست؟
بلهدقيقا.حاالسوالمنايناستكهاصالحطلبانوكسانيمانند
آقاي خاتمي و آقاي كروبي چه واكنشي نسبت به اين صحبت آقاي
گنجي از خودشان نشان دادند؟ آيا كسي از اين آقايان به گنجي گفت
كه شما غلط كردي كه اصالحات را اينگونه تعريف ميكني؟ بلكه به
عكس وقتي ايشان به كشور برگش��تند و به داليلي بازداشت شدند،
اصالحطلبان از ايشان حمايت كردند و به استقبالش رفتند و بعد از
آزادي هم در منزلش حضور پيدا كردند .حاال بحث اينجا اس��ت كه
يك جرياني شكل گرفته كه درصدد سكوالريزه كردن كشور آن هم
با برخورداري از امكانات بيتالمال است .آيا حقيقتا مردم ما در دوم
خرداد به آقاي خاتمي راي دادند كه نظام ديني ما را يك نظام سكوالر
بكند يا تلقي م��ردم اين بود كه آقاي خاتمي ميخواهد مش��كالت
اقتصادي كشور را حل كند و مس��ائل جامعه را سامان بدهد؟ سپاه
پاسداران چشمهايش باز است .وقتي بحث سكوالريزه كردن كشور
مطرح شد سپاه وارد ميشود و ما در همان مقطع شاهد هجمههاي
گستردهيي از س��وي روزنامههاي زنجيرهيي به سپاه بوديم .عناصر
سازمان مجاهدين انقالب ،جبهه مش��اركت و روحانيون مبارز عليه
سپاه همجه كردند و حرف شان هم اين بود كه سپاه پاسداران طبق
وصاياي امام (ره) اصال نبايد در اين مسائل ورود پيدا كند بلكه بايد به
پادگانها برود و اگر زماني مرزها در خطر قرار گرفت از مرزهاي كشور
دفاع كند و ببينيد بحث اصلي اينجا اس��ت؛ يعني اساسا تفاوت نگاه
وجود دارد .يعني كساني كه س��پاه را در اين سالها مورد هجوم قرار
ميدهند ،يا سپاه را نميشناسند يا با اغراض سياسي دم از وصيتنامه
امامميزدندوبهشكليدلسوزانهميگفتنداماممخالفدخالتسپاه
در مسائل سياسي بود و حاال چرا سپاه وارد سياست شده است؟ اما از
آنطرفدنبالآنبودندكهامام(ره)رابهتاريخبسپارند.
خب ح�دود و ثغور اي�ن وظايف و مس�ووليتهايي كه
ميگوييد كجاست؟ اجازه بدهيد سوالم را دقيقتر بپرسم.
سپاه خدمات زيادي براي كش�ور در طول سالهاي بعد از
انقالب داش�ته اس�ت .همانطور كه اش�اره كرديد حضور
تعيينكننده در جنگ تحميلي گرفته تا ارايه خدماتي در
كنار نهادهايي مانند هالل احمر .اما االن ميخواهيم به اين
مسالهبپردازيمكهوقتيحيطهوظايفسپاهخيليگسترده
در نظر گرفته شود – آنطور كه شما گفتيد  -و اختياراتش
هم هرچند به گفته ش�ما قانوني اس�ت اما به نظر ميرسد
نوعي فراتر از قانون است و ممكن است بتواند توسط برخي
افرادياجريانهاموردبهرهبرداريهاييقراربگيردكهشايد
با رسالتي كه براي سپاه گفتيد تطابق چنداني هم نداشته
باشد .اتفاقا ما در تاريخ انقالب ش�اهد افراد و جريانهايي
هس�تيم كه از نيروهاي موثر س�پاه بودند اما االن از آنها با
عنوان «منافق» يا «خائن» نام برده ميشود .به خصوص كه
اين جريانها هم اتفاقا براي توجيه رفتارهاي خود از همين
تعابيراستفادهميكردهاندومثالاقداماتخودرادرراستاي
حفظ ارزشهاي انقالب اسالمي و مسائل اينچنيني توجيه
ميكردند.
ببينيد اين مساله در همه جاي دنيا مطرح است .اين احتمال
براي همه سازمانهاي ديگر هم وجود دارد و در مورد هيچ سازماني
نميتوان گفت كه هيچ خالفي وجود ندارد و صد در صد همهچيز
درست اس��ت .سيس��تمهاي نظارتي وجود دارند و ما نميتوانيم
بگوييم چون ممكن اس��ت در يك جايي يك اشتباهي بشود پس
بايد اساسا س��پاه مس��ووليتهاي خود را ناديده بگيرد .ما در سپاه
پاسدارانفرماندهيداريم،درعينحالنمايندهوليفقيهوحفاظت
اطالعات را هم داريم .هر كدام از اينها رسالتهاي مشخصي دارند
و دقيقا هم تعريف شده كه در چه حوزههايي ميتوانند وارد شوند.
االن مشكل ما اين اس��ت كه در داخل كش��ور برخي از جريانها و
گروههاي سياسي كه ميخواهند راهي متفاوت از انقالب اسالمي
را طي كنند ،سپاه را به عنوان يك مانع بر سر راه خود ميبينند .لذا
با هجمههاي ناجوانمردانه و ايجاد ش��بهه ،درصدد آن هستند كه
بگويند سپاه خارج از قانون عمل ميكند ،در صورتي كه به هيچوجه
اينطورنيست.خودسپاهبامتخلفانيكهبعضابودهاندبرخوردكرده
است.شماميدانيدجريانمهديهاشميراسپاهباآنبرخوردكرد.
در هر نظام و انقالبي ممكن است افراد و جريانهايي پيدا شوند كه
قصدايجادانحرافازمسيرانقالبداشتهباشند.مهمايناستوقتي
مشخص شد فردي ميخواهد از قانون عبور كند ،خود آن سازمان
با آن فرد يا جريان برخ��ورد كند .بنابراين اينكه بگوييم چون فالن
آقا چنين گفته پس حتما چنين مسالهيي بوده است اصال درست
نيست .شما ببينيد در خصوص مسائل س��ال  88سوال من از شما
ايناستكهآياوقايعسال« 88فتنه»بوديانه؟خبجواببدهيد.
اينج�ا من وظيف�هام تنها اين اس�ت كه س�وال كنم و
جوابهاراشمابايدبفرماييد.
باالخرهاينمسالهمهمياستچونبسياريازمسائلدرنهايت
برميگرددبهاينجاكهماحوادث 88را«فتنه»ميدانيميانه؟
امابحثمااصالدرموردسال 88نيست.
وقتيماميخواهيمعملكردسپاهرادرحوزههايمختلفدريك
دوره سي و پنج ،شش ساله بررسي كنيم نميتوان برخي از مسائل را
ناديده گرفت و برخي مسائل را بزرگ نمايي كنيم ،آن هم در مواردي
كهپايهواساسخيليمحكميندارد.منميخواهمبگويمكسانيكه
دارندعليهسپاههجمهوتوليدشبههميكنند،عمدتاافراديهستند
كه در اين سالها يك جاهايي خودشان را نش��ان دادهاند كه موضع
واقعيشان چيست .از جمله در س��ال  88و همچنين  10سال قبل
از آن يعني س��ال  78بود .اتفاقا همينها ميآيند دلسوزانه دم از امام
ميزنندوميگويندچراسپاهبهوصايايامامعملنميكند.
خب شايد آنها واقعا نسبت به اين مساله دلسوز باشند و
برايآنهمداليليداشتهباشند.
نه .دليل اين مساله فقط يك چيز است .دليلش فقط اين است
آنهايي كه ميخواهند يك نوع تغيير مسيري را براي انقالب ايجاد
كنند ،سپاه را مانع ميبينند و س��پاه هم تا به امروز نشان داده كه با
شجاعت ،صالبت و اقتدار از انقالب اس��المي دفاع ميكند و طبق
تدابير و رهنمودهاي رهب��ري عزيزمان ،نه دف��اع محافظهكارانه،
بلكه انقالبي دفاع ميكند؛ ما در پاس��داري از انقالب محافظهكار
نيستيم .سپاه ،پاسدار انقالب اس��ت و از آن ،انقالبي دفاع ميكند و
هيچمالحظهكاريندارد.اگراينحماسهآفرينيهاوجانفشانيها
نبود در اين سي و پنج ،شش س��ال آيا انقالب با همه اين توفانها
و رويدادها ميتوانست حفظ ش��ود؟ براي سپاه پاس��داران فرقي
نميكند كس��ي كه هج��وم آورده ماهيت نظام��ي دارد يا ماهيت
غيرنظامي .در قانون اساسي تصريح ش��ده سپاه وظيفه حراست از
انقالب را دارد و نگفته وظيفه دفاع در برابر حمله مسلحانه را بر عهده

دارد.اگرتهديدسياسيبودچه؟بندهبرايشمااثباتميكنمكهدر
سال 88بايكبراندازيمواجهبوديم.
اما بحث ما اصال سال 88نيست و بنا نداريم اينجا به آن
بپردازيم.
اتفاقا يكي از مهمترين مسائلي كه در مورد سپاه مطرح است و
ميخواهمبهآنبپردازمهمينمسائل 88است.
بس�يار خب به آن ه�م ميپردازيم .اما در م�وردي كه
گفتيد امكان ندارد مقامات نظامي و امنيتي به آن جلس�ه
شوراي نگهبان رفته باش�ند خوب است به مصاحبهيي كه
آقاي كدخدايي بعد از اعالم نتايج بررس�ي صالحيتهاي
شوراي نگهبان داش�تند اش�اره كنيم .ايش�ان كه در آن
مقطع س�خنگوي ش�وراي نگهبان بودند بدون اينكه نام
آقاي هاشمي را بياورند به گفتههاي ايش�ان اشاره كردند
و تلويحا اصل موضوع را تاييد كردند و به هيچوجه نگفتند
كه اين اتفاق نيفتاده اس�ت بلكه آن حضور را در قالب نظر
كارشناس�ي توجيه كردند و گفتند ش�وراي نگهبان بنا به
اقتضائاتينظركارشناسينهادهاييكهالزمميداندراجويا
ميشودواينمسالههمدرهمانسازوكارقراردارد.
خب اين فرق ميكند .ببينيد شوراي نگهبان وظيفه دارد احراز
صالحيت افراد را رسيدگي كند و براي اينكه به نتيجه برسد معقول
اس��ت از هر كس��ي كه صالح ميداند اطالعات جمع كند .شوراي
نگهبانيكجايگاهرفيعيدارد.
ام�ا نكتهيي كه ب�راي افكار عمومي مطرح اس�ت نوع
مواجهه اين مقامات با انتخابات رياستجمهوري بود .چون
آقاي هاشمي مسائلي را در سخنانشان مطرح كردند كه از
عزم آن مقامات براي جلوگيري از حضور ايش�ان به عنوان
كانديدايي كه پتانسيل راي آوري بس�يار بااليي دارد خبر
داد .شما ميگوييد جايگاه ش�وراي نگهبان رفيع است و...
خب ترديدي در اين مس�اله نيس�ت .اما آقاي هاشمي هم
گذشته از س�ابقه و جايگاه رفيع ايش�ان در انقالب و نظام
هميناالنهممنصوبرهبريدرمجمعتشخيصهستند
و از سوي ايش�ان رياس�ت اين نهاد را بر عهده دارند .حاال
ايشان چنين مس�الهيي را مطرح كردند و ش�ما ابتدا انكار
كرديد اما من به س�خنان آقاي كدخدايي اش�اره كردم كه
االن به نوعي شما هم توجيهاتي كه از ايشان گفتم را تكرار
ميكنيد.
باالخره شوراي نگهبان ممكن اس��ت از وزارت اطالعات ،سپاه
يا هر جاي ديگري نظر كارشناسيش��ان را بپرسد .شوراي نگهبان
مسوول احراز صالحيت افراد براي حضور در انتخابات است و براي
اين كار نظر كارشناس��ي ميگيرد و حتي تحقيقات محلي انجام
ميدهد.شوراينگهبانمسوولاحرازصالحيتاستنههيچنهاديا
ارگانديگر،اماچهاشكاليدارداينشورابرايتشخيصخودازساير
نهادهاوسازمانهااطالعاتموردنيازشرادريافتكند.
حاال از اين بحث بگذريم .خود ش�ما س�ال گذشته بعد از
اعالم نتايج انتخابات با «باش�گاه خبرن�گاران» مصاحبهيي
داش�تيد و آنجا در مقام يك تحليلگر سياس�ي مس�ائلي را
مطرح كرديد ك�ه حاكي از جهتگيري بارز سياس�ي ش�ما
به س�مت اصولگرايان بود .يعني آنجا شما مطالبي را گفتيد
كه نشاندهنده دغدغه ش�ما در مورد پيروزي اصولگرايان
بود .ش�ما به عنوان يك ش�هروند ش�ايد حق داشته باشيد
تحليلهاي خود از اوضاع سياس�ي و جهتگيري به س�مت
يكي از جريانهاي سياسي درون نظام را بيان كنيد اما اينكه
به عنوان يك فردي ك�ه با لباس نظامي از ش�ما مصاحبهيي
منتشر ميشود كه در ليد (مقدمه آن) به سمتتان به عنوان
مشاور نماينده ولي فقيه در سپاه تصريح ميشود شايد اين
جهتگيريبارزچندانبرايافكارعموميتوجيهپذيرنباشد
هرچندشماميگوييدسپاهيكمجموعهنظامينيست.
عرض كردم سپاه يك مجموعه صرفا نظامي نيست .اگر سپاه
پاسداران بايد در مس��ائل گوناگون جامعه ورود داش��ته باشد و از
انقالب دفاع كند نميتواند در اين مسائل نظري نداشته باشد .آنچه
حضرت امام فرمودند و مقام معظم رهبري هم همين نظر را دارند،
اين است كه ما يك مناطق ممنوعهيي را داريم كه سپاه و پاسداران
نبايدبهآنورودپيداكنند.
آنمناطقممنوعهمشخصاكجاست؟
مثال من به عنوان يك پاس��دار نبايد عضو هيچ حزب سياسي
باشم يا زمان انتخابات نبايد به عضويت يك ستاد انتخاباتي در بيايم
اين خالف اس��ت .اما اينكه من نبايد عضو يك حزب سياسي باشم
و در انتخابات هم نبايد در س��تاد كانديدايي حضور داشته باشم به
معناي آن نيست كه مسائل سياسي جامعه را هم نميتوانم بفهمم.
سپاه پاسداران يك نهاد انقالبي اس��ت كه در آن نماينده ولي فقيه
حضوردارد.درسپاهپاسداراندرحوزهنمايندگيوليفقيه،معاونت
سياسيوجوددارد.فلسفهوجودياينمعاونتسياسيچيست؟
اتفاقا سوال من هم از شما همين است و فكر ميكنم اين
سوالياستكهشمابايدجوابآنرابدانيد.
بحث من با آقاي ميردامادي در دوره دوم خرداد و در كميسيون
امنيتمليمجلسهمينبود.آنزمانمنمسوولمعاونتسياسي
سپاهبودموآقايميرداماديوآقايرجبعليمزروعيهمدرمجلس
بودند كه االن آقاي رجبعلي مزروعي آن طرف آب هستند و حتما
شمااينمسالهراميدانيد.
البتهمننمايندههيچكسيدراينجانيستمو...
بله ميدانم اما خواستم خوانندگان شما هم بدانند كه االن آقاي
مزروعي در آن طرف آب است .خالصه در آن مقطع آقاي ميردامادي
و مزروعي به «صبح صادق»  -نش��ريه وابسته به س��پاه -گير دادند.
آن زمان آقاي شمخاني وزير دفاع بود و اين موضوع هم كشيده شد
به صحن مجلس و در كميس��يون امنيت ملي هم بحث ش��د .آقاي
ميردامادي آن زمان س��والي را از من ميپرسيد كه معنايش اين بود
هفتهنامه «صبح صادق» سپاه بايد خنثي باشد .اين اتفاقا در راستاي
همان مسالهيي است كه شما در س��وال خود مطرح كرديد و گفتيد
جهتگيري روشني در آن مصاحبه داش��تهام .من آن زمان به آقاي
ميردامادي – كه البت��ه االن ايش��ان از عناصر «فتن��ه» و در زندان
هستند -گفتم حضرت آقا {مقام معظم رهبري} در مصالي تهران
گفتندبرخيمطبوعاتداخليكشوربهپايگاهدشمنتبديلشدهاند.
درس��ت اس��ت؟ حرف آقا {مقام معظم رهبري} است ديگر .گفتم
مگر شما هي نميگوييد «قانون قانون» خب اين مساله هم توسط
واليت مطرح ش��ده است .از طرفي معاونت سياس��ي در سپاه طبق
دستورحضرتآقا{مقاممعظمرهبري}كهاتفاقامكتوبهمهست
وظيفهاطالعرسانيوارايهتحليلهايدقيقوبهموقعرابرعهدهدارد.
حتي تاكيد كردهاند بس��يجيان را بايد آماده نگه داشت براي دفاع از
انقالب در صحنههايي كه الزم اس��ت اين كار را انجام بدهند .بعد به
آقاي ميردامادي گفتم من وظيفه دارم كه اين پايگاههاي دشمن را
در «صبح صادق» به بسيجيان معرفي كنم؛ علي القاعده من در مورد
روزنامههاي زنجيرهيي بايد در «صبح صادق» مطلب بنويسم .پشت
اين روزنامههاي زنجيرهيي هم يا حزب مش��اركت ،ي��ا كارگزاران يا
فالن است .مساله اين است كه آيا آن موضعگيري من برخالف جهت
واليت و رهبري اس��ت؟ چون بحث ما اين است كه بايد خط واليت
دنبال شود .ما وارد گروهها و احزاب سياسي نميشويم .ما با هيچ گروه
سياسي ائتالف نميكنيم؛ چون اين كار گروههاي سياسي است كه
با هم دوست ميش��وند ،ائتالف ميكنند و بعد قهر ميكنند و جدا
ميشوند .ما اين كارها را انجام نميدهيم .سپاه يك نهاد حاكميتي
استكهدرساختارنظامجمهورياسالميتعبيهشدهاست.

درا
خاطره من از سردار جواني به دو سال قبل بازميگردد ،زماني كه در پاييز سال 91به دفتر نماينده ولي فقيه
در سپاه پاسداران انقالب اسالمي رفتم و با حجتاالسالم علي سعيدي به گفتوگو نشستم .مصاحبهيي كه با
تيتر «در مورد احمدينژاد علم غيب نداشتيم» در روزنامه «اعتماد» منتشر شد .آن روزها يك سال و اندي بود
كه از خانهنشيني  11روزه محمود احمدينژاد در بهار سال  91ميگذشت و هنوز تا انتخابات يازدهمين دوره
رياستجمهوري و «بهار»« ،بهار» گفتنهاي او و اسفنديار دولتش شش ،هفت ماهي مانده بود .همان روزهايي
بود كه اصولگرايان تازه از كشف «جريان انحرافي» رونمايي كرده بودند و مرتب سعي ميكردند داليل حمايت
تمام قدشان در دو انتخابات قبل از او را توجيه كنند .انتشار گفتوگوي مورد اشاره در اول آبان ماه سال 91تا چند
ع يممحمودآبادي
ماه واكنشهاي زيادي را در پي داش��ت كه از جمله مهمترين آنها اظهارات محمدجعفر بهداد ،معاون سياسي
دفتر رييسجمهور (احمدينژاد) بود .بهداد طي اظهاراتي با اشاره به گفتوگوي فوقالذكر با بيان اينكه «كسي كه لباس روحانيت بر تن
دارد،چنانچهبهنامدفاعازدين،مردموجمهوريتراتحقيروتضعيفكند،نهتنهاهيچكمكيبهدينونظامواليينكرده،بلكهقطعاباايجاد
و القاي تقابل ميان مردم و نظام ،مرتكب خطاي جبرانناپذير شده است ».گفته بود« :از نظر حرفهيي ،به روزنامههاي اصالحطلب تبريك
ميگويم كه توانستند با نشاندن برخي چهرههاي مدعي بصيرت به پاي ميز مصاحبه خود و گرفتن مواضع منفي آنها عليه رييسجمهور،
راهبرد جريان متبوع خود را تا حدود زيادي تحقق ببخشند ».درپيايناظهاراتبودكهسردارجوانيواردميدانشدوضمناينكهمصاحبه
منتشر شده «اعتماد» با حجتاالسالم سعيدي را ناقص و گزينشي خواند در جواب به معاون سياسي دفتر احمدينژاد گفت« :بي.بي.سي
باانصافتر از معاون سياسي دفتر رييسجمهور است ».در پي انتشار اظهارات سردار جواني با حجتاالسالم سعيدي تماس گرفتم و در مورد
سخنان ايشان و انتساب تحريف مصاحبه پرسيدم كه آقاي سعيدي گفتند «مشكلي نيست و منظور آقاي جواني ،آقاي بهداد بوده است».
پيش از آغاز اين گفتوگو با سردار جواني هم در مورد اظهارات ايشان در خصوص مصاحبهيي كه با آقاي سعيدي داشتم پرسيدم كه گفت
رويسخنشبامحمدجعفربهدادبودهونهروزنامه«اعتماد».
در انتخاب�ات چطور؟ ش�ما گفتيد در انتخابات س�پاه
نبايد با ستاد كانديداي خاصي همكاري كند .اما ميبينيم
كه رس�انههاي وابس�ته به س�پاه – روزنامهها و سايتها و
خبرگزاريه�اي متع�ددي ك�ه از بودجه عموم�ي ارتزاق
ميكنند و وابسته به سپاه هس�تند -در انتخابات رسما به
پايگاهرسانهييبرخيكانديداهاتبديلميشوند.كمااينكه
در س�ال 88اين رس�انههاي متعدد پايگاه رسانهيي آقاي
احمدينژاد و در سال  92برخيشان پايگاه آقاي جليلي و
بعد از اع�الم نتيجه احراز صالحيتها به پايگاه رس�انهيي
آقايقاليبافتبديلشدند.
ببينيد اگر دفاعهايي كه صورت ميگيرد از يك تفكر و انديشه و
اصولوقوانينانقالبيباشداينرويكردحزبينيست.
خب اي�ن ارزشهاي انقالب چيس�ت؟ چ�ون انقالب
و همينط�ور ميراث بنيانگ�ذار جمهوري اس�المي طيف
متنوعي را ش�امل ميش�ود كه اصولگرايان مروج بخشي
از اي�ن ارزشه�ا و اصالحطلبان م�روج بخش ديگ�ري از
آن هس�تند .هر دوي آنها هم خود را نس�بت به بنيانگذار
جمهوري اسالمي ،انقالب و ارزشهاي آن دلسوز ميدانند
و سابقه حضور هر دوي اين جريانها هم ادعاي شان مبني
بر دلس�وزي براي انقالب و ارزشهاي آن را تاييد ميكند.
چنانچه س�ابقه حضور اصالحطلب�ان در مب�ارزات قبل از
انقالب و دفاع مق�دس و ...اگر بي�ش از اصولگرايان نبوده
قطعاكمترازآنهاهمنبودهاست.اينكهازاكبرگنجيواينها
ميگوييد هم بايد بگويم ايش�ان ي�ك روزنامهنگار بود كه
مواضع خودش را داشت و ش�ايد اين انتظار خيلي منطقي
نباشدكههركسيحرفيگفتياچيزينوشتآقايخاتمي
بايد واكنش نشان بدهند .اگر گنجي در مورد جامعه مدني
جملهييراكهشمانقلكرديدگفت،اماآقايخاتميصراحتا
اعالم كرد منظورش از جامعه مدني همان «مدين�［النبي»
است.حاالچراسپاهبهعنواننهاديكهشماتاكيدميكنيد
حق فعاليت حزبي و تبليغاتي براي جريانهاي سياس�ي و
كانديداها ندارد در انتخابات س�الهاي گذشته رسانههاي
خودرابهپايگاههايتبليغاتيبرخيكانديداهاتبديلكرد؟
شما در جريان كارگاههاي توسعه سياسي در وزارت كشور دوم
خرداد هستيد يا نه؟ اينكه آقاي بشيريه و برخي اساتيد سكوالر در
آن كارگاهها با پول بيتالمال نسخه ميپيچيدند كه براي توسعه
سياس��ي چه بايد كرد .بيانيه آقاي حجاريان در دادگاههاي بعد از
انتخابات سال  88را به ياد داريد كه ايشان گفت ما بر اساس نظريه
ماكس وبر  -كه نظامهاي ش��رقي را نظامهاي س��لطاني ميديد و
معتقد به نظامهاي ارباب و رعيتي بود  -به دنبال دموكراسي بوديم
و معتقد بوديم اين دموكراس��ي با حذف والي��ت فقيه امكانپذير
ميشود.اينهاراشماقبولداريد؟
قبول داشتن يا نداشتن من اهميتي ندارد ولي ميدانم
بسياري از علما طبق موازين شرعي براي اعتراف در حبس
وحصرو...حجيتيقائلنيستند.
ببينيد باالخره ما بايد تكليف يك بحث را روش��ن كنيم؛ شما
ميگوييداينهامروجبخشيازارزشهايامامهستند.منميگويم
اساسا اينها از امام ميخواستند عبور كنند .همانهايي كه مديريت
اصالحات را در دس��ت داش��تند .ببينيد همه اصالحطلبان يكي
نيستند.مامعتقديمآنهايكطيفهستند...
اصولگرايان هم طيف هس�تند .از آقاي مصباحيزدي تا
رحيممشاييدرمجموعهاصولگرايانتعريفميشوند.
اصولگرايانهمطيفهستند.اماسپاهپاسدارانازتفكروانديشه
اصولگرايي دفاع ميكند و نه از يك ش��خص يا حزب اصولگرا .حاال
هركسي با اين دفاع سپاه همراه و همسو باشد خود به خود در اين
فضا از نگاهي كه توس��ط سپاه پاس��داران دنبال ميشود بهرهمند
ميشود .بحث ما اين است كه در يك مقطعي با يك جرياني مواجه
ميشويم كه ايستادگي در برابر آن را وظيفه خود ميدانيم .آيا امام
با تمام وجود در مقابل نهضت آزادي ايستاد يا نه؟ آيا اصالحطلبان
تفكرنهضتآزاديومهديبازرگانرااحياميكننديانه؟

خ�ب از اي�ن ط�رف ه�م اصالحطلبان و حت�ي برخي
اصولگراي�ان در م�ورد آقاي مصب�اح و امتن�اع همراهي
ايش�ان با انقالب مس�ائلي را مطرح ميكنند و حتي آقاي
هاشمي با اس�تناداتي كه ارايه ميدهند در واقع ميگويند
بنيانگذار جمهوري اس�المي در برابر آقاي مصباح و تفكر
ايشان ايس�تاد .اما االن بخش قابل توجهي از اصولگرايان
از انديشههاي ايش�ان ارتزاق ميكنند و درصدد ترويج آن
هستند.
نه،نه.اسالمنهضتآزاديراامامفرمودنداسالمامريكايياست.
البت�ه مفهوم «اس�الم امريكاي�ي» را ايش�ان در مورد
«واليتيهايبيواليت» همبهكاربردند .
نه .دايرهاش وسيع اس��ت .امام مختصات اس��الم امريكايي را
فرمودهاند ولي به شكل مصداقي در مورد نهضت آزادي اظهارنظر
كردند.االندررسانههاياصالحطلب...
خب ايش�ان به جرياني كه امروز با ن�ام «اصولگرايان»
شناخته ميش�ود گفتند كه عرضه اداره يك نانوايي را هم
ندارند .اگر بخواهيم با اين منط�ق بحث كنيم بايد بگوييم
پس طبق سخن ايشان هيچوقت نبايد كارهاي مديريتي،
اجراييوسياسيكشوررابهآنهاواگذاركرد.
نه خلط مبحث نكنيد .يك موقع بحث تفكر و انديش��ه است
ولي يك وقت بحث توانايي انجام كار اس��ت .بنده هم ممكن است
توانايي راندن خودروي خودم را نداشته باشم .اما آنجا بحث تفكر،
انديشهوبرداشتازاسالماست.آنجاييكهايرادگرفتهميشودبراي
مشكالت مملكت ايشان ميگويند مملكتداري كار سختي است
واقعا هم همينطور است .همين اخيرا آقا {مقام معظم رهبري}
فرمودند مملكتداري كار سختي است و بايد به دولت كمك كرد.
اما آنچه من ميگويم بحث برداش��ت از دين است كه حضرت امام
ميفرمايند برداش��ت نهضت آزادي از اسالم برداشت غلطي است
و اگر اينها به قدرت برسند امريكا را مجددا به كشور بر ميگردانند.
خب امام در آن موقع در برابر نهض��ت آزادي ،منافقين و بني صدر
ايستادند .سپاه پاسداران در زمان حضرت امام همين تحليلها را در
مورد اين جريانها در نشريات و بولتنهاي خود داشت ،االن هم اگر
هر حزب و جرياني بخواهد همان انحرافات را داشته باشد ،بديهي
استكهسپاهبههمانشيوهعملخواهدكرد.اخيراحضرآقا{مقام
معظم رهبري} فرمودند كه «فتنه» و «فتنه گران» خط قرمز نظام
هستند .ما بايد تالش كنيم براي انسجام جامعه ،محوريت واليت
را حفظ كنيم .اما برخي كس��اني كه در ي��ك جاهايي هجمههاي
سنگيني را به سپاه انجام ميدهند ،از آن طرف مطالب ديگري را در
مورد «فتنه» مطرح ميكنند .حاال چرا عليه سپاه هجمه ميكنند،
چون براي تحقق اهدافي كه دارند سپاه را مانع خود ميدانند .سپاه
پاسدارانازاستقاللكشور،تماميتارضيوارزشهايانقالبدفاع
ميكند .ما االن در شرايطي قرار داريم كه دنياي استكباري و نظام
س��لطه تهديداتي را انجام ميدهد كه يك لحظه از اهداف شومي
كه در سر دارند غفلت نميكنند .الزم است در آن برخوردها دليل
سپاه را هم ببينيم .خود مقام معظم رهبري فرمودند عدهيي دم از
امام ميزنند ولي برخالف مسير امام حركت ميكنند .براي ما هم
تفاوتينداردچهكسيچنينرفتارميكند.برايسپاهپاسداراناين
مالك نيست كه سابقه افراد چه بوده است و معتقديم همانطور كه
امامفرمودندميزانحالفعليافراداست.
در كاركرده�اي مفيد و مهم س�پاه از قبيل حفاظت از
تماميت ارضي كش�ور و نظير آن ش�كي نيس�ت اما اينجا
ميخواهيم بيشتر مباحثي كه به صورت انتقادي در مورد
برخي ابهامات و ش�بهاتي كه در افكار عمومي نس�بت به
عملكرد س�پاه در پارهيي از مس�ائل وجود دارد بپردازيم.
اينكه شما با اش�اره به اظهارات رهبري تاكيد ميكنيد كه
براي مجموعه س�پاه مهم نيس�ت كه چه كس�ي از مسير
ارزشهاي اس�الم ،انقالب و ميراث بنيانگذار نظام منحرف
شدهاستو...
البته از اين جهت مهم اس��ت كه ما بايد آنهايي كه اسم امام را
مرتبا ميآورند اما برخالف مشي ايشان حركت ميكنند را تحليل

شنبه

االن مش�كل ما اين اس�ت ك�ه در داخل كش�ور برخ�ي از جريانه�ا و گروههاي سياس�ي
ك�ه ميخواهن�د راه�ي متف�اوت از انق�اب اس�امي را طي كنن�د ،س�پاه را ب�ه عنوان
ي�ك مانع بر س�ر راه خ�ود ميبينن�د .ل�ذا ب�ا هجمهه�اي ناجوانمردان�ه و ايجاد ش�بهه،
درص�دد آن هس�تند ك�ه بگوين�د س�پاه خ�ارج از قان�ون عم�ل ميكن�د ،در صورتي كه
به هيچوج�ه اينط�ور نيست.هركس�ي ب�ا دف�اع س�پاه از انق�اب هم�راه باش�د در اين
فض�ا بهرهمن�د ميش�ود .س�پاه؛ پاس�دار انق�اب اس�ت و از آن انقاب�ي دف�اع ميكند

رامد
پيش از آغاز اين گفتوگو ،روابط عمومي سپاه و شخص سردار جواني شرط كرده بودند تا متن كامل مصاحبه به رويت و تاييدشان
برسد .با همكاري خوب مسووالن محترم روابط عمومي سپاه در سريعترين زمان ممكن متن بازبيني شده گفتوگو ارسال شد و تقريبا
ميتوانگفتهرآنچهدربينماوايشانگذشتبدونحذفواضافهتعيينكنندهييپيشرويشماقراردارد.
بنا داشتيم در اين گفتوگو به بررسي جايگاه سپاه در قانون اساسي و همچنين مناسبات سپاه و دولت بپردازيم اما سردار جواني
برخالف خواسته و عالقه روزنامه بيشتر عالقهمند بود سمت و سوي گفتوگو در جهت انتخابات سال 88و وقايع بعد از آن باشد ،در بين
گفتوگونيزسعيكرديموارداينموضوعاتنشويماماناخواستهموضوعبهسمتحوادثپسازانتخابات 88كشيدهشد.
يداهلل جواني در سال  41در شهر اصفهان به دنيا آمد و در تابستان سال  59بعد از ديپلم وارد بسيج ميشود .وي بعد از اخذ مدرك
ديپلم همزمان با درگيريهاي پاوه به مناطق كردستان اعزام ميشود و مسووليت بسيج سپاه كردستان را بر عهده ميگيرد.
جواني در زمستان سال  59رسما عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمي ميشود و پس از  20سال به سمت
معاونسياسيسپاهميرسد.اودرسال 72مدرككارشناسيارشدعلومسياسيخودرااز
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و روش��نگري كنيم و اي��ن همان كاري اس��ت كه در ح��ال انجام
آن هس��تيم .اما عجيب اس��ت وقتي ما اين كار را انجام ميدهيم
همانهاييكهازمسيرامامفاصلهگرفتهاندبهماهجمهميآورندكه
چرا برخالف وصاياي امام عمل ميكنيد؟ ببينيد در مورد «فتنه»
 88اينكه من اصرار ميكنم مهم اس��ت و بايد به آن پرداخته شود
دليلشهميناستكهخيليازهجمههاعليهسپاهبااشارهبهوقايع
سال 88است .خب ما ميگوييم شما اول توضيح بدهيد كه داستان
«فتنه  »88چه ب��ود .بزرگتري��ن «فتنه» صدر اس��الم در دوران
اميرالمومنينكدام«فتنه»بود؟
احتماالمنظورتان«جمل»است.
بله .درست اس��ت .جنگ جمل با دروغ و اتهام شروع شد .موال
اميرالمومنين را به ناحق و ناجوانمردانه متهم كردند كه در قضاياي
قتل عثمان دست داش��تند در حالي كه اصال اينطور نبود .مفهوم
ادعاي تقلب و آوردن مردم به كف خيابان اين بود كه نظام اسالمي را
ناجوانمردانهمتهمكردند.
البتهمااكراهداشتيمازاينكهواردبحث 88شويم.چراكه
در اين مورد براي ما محدوديتهايي وجود دارد و نميتوانيم
خيلي در اين مورد بحث را ادامه بدهيم اما ظاهرا شما خيلي
مشتاق هستيد در اين مورد بحث شود .حاال كه اصرار داريد
اجازه بدهيد به اول ماجرا برگرديم و س�والي را مطرح كنم.
شما خودتان را نه به عنوان يك پاس�دار بلكه به عنوان يك
شهروند عادي فرض كنيد كه قرار اس�ت در انتخابات سال
 88شركت كنيد .ميدانيد نهادي وظيفه نظارت بر انتخابات
و اعالم نتايج آن را دارد كه نامش «ش�وراي نگهبان» اس�ت
و هم به صورت طبيع�ي و هم بناب�ر تصريح قان�ون بايد در
طول زمان انتخابات بيطرفي خود را نس�بت به كانديداها و
جريانهاي سياسي حفظ كند .اما شما به يك باره ميبينيد
برخي از اعضاي اين مجلس تحت عنوان «جامعه مدرسين
حوزه علمي�ه قم» بيانيهي�ي را صادر ميكنن�د و حمايت از
يك كانديداي مشخص را وظيفه شرعي و ديني خود اعالم
ميكنند .حاال ش�ما در قامت آن ش�هروند عادي چه نظري
ميتوانيد نس�بت به آن انتخاب�ات و داوري نه�ادي كه بايد
بيطرفيخودراحفظميكردهداشتهباشيد؟
حاال من يك سوال از شما ميپرسم .اگر برخي اعضاي شوراي
نگهبان تحت عنوان جامعه مدرسين از كانديدايي حمايت كردند،
معنايش اين است كه آنها ميآيند راي يازده ميليون نفر را جابهجا
ميكنند؟
اصال س�وال من اين نبود .بحث جابهجاي�ي آرا يك
مساله ثانويه است .مس�اله اول طرفداري برخي اعضاي
نهادي است كه قانون بيطرفيش�ان را الزمه نظارت بر
فرآيندانتخاباتدانستهاست.
ببينيد مس��اله قضاياي س��ال  88اين بود كه گفتند به صورت
قطعي يازده ميليون آراي مردم در انتخابات جابهجا ش��ده اس��ت و
مردم به خيابانها بياييد .مس��تندات اين ادعايي كه آقاي موسوي
مطرح ك��رد و آق��اي خاتمي و مجم��ع روحانيون حماي��ت كردند
كجاست؟صحبتهايآقايخاتميوبيانيهمجمعروحانيونهست.
آقاي موس��وي روز ش��نبه {فرداي برگزاري انتخابات سال  }88در
مصاحبهاشباقاطعيتگفتدرانتخاباتتقلبشدهاستوتقلبهم
يعني جابهجايي آرا .شب قبل از آن هم گفت گزارشات نشان ميدهد
كه آرا به سمت من هست .حاال من از شما ميپرسم آيا داليل متقني
برايايشانوجودداشتكهبخواهندكشوررادچاربحرانكنند؟آقاي
موسوي تحليل نكرد بلكه قضاوت كرد و گفت من حق مردم را احيا
ميكنم و براي همين هم مردم بريزند به خيابانها .در اين سالهاي
بعد از انقالب كه اينهمه انتخابات داش��تهايم؛ شما تفاوت رفتاري
رسانههايبرونمرزيوشبكههايضدانقالبرادرانتخاباتسال88
باانتخاباتهايقبلازآنمقايسهكنيد.
چهتفاوتيميكرد؟
تفاوتش اين بود كه در انتخابات  88رسانههاي ضدانقالب همه
با رنگ س��بز تبليغ آن جريان را ميكردند و بعد هم با تكرار ادعاي
تقلب آمدن پشت قضيه ايس��تادند .همان رفتاري كه رسانههاي
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نشرياتاصالحطلببود.
خ�ب او روزنامهنگار ب�ود و تحليلهاي خ�ودش را
داشت ولي هيچ سمت رسمي در دولت نداشت .اما شما
از جايگاه رس�مي و غير رسمي مش�ايي در دولت آقاي
احمدينژاد مطلع هستيد .اگر گنجي در مورد بنيانگذار
جمهوري اس�المي سخني كه ش�ما نقل كرديد را گفته
است مشايي اس�المگرايي را با اسب س�واري مقايسه
ميكند و نتيجه ميگيرد كه دوران هردوي آنها به س�ر
آمدهاست.آيابرخوردسپاهبااينقضيههمانبرخوردي
بود كه با نيروهاي اصالحطلب شد؟ خب اين سوال وجود
داردچرادرموردكسانيكهاز«دوستيبامردماسراييل،
پايان دوران اس�الم گرايي ،تاكيد بر بهار انساني به جاي
بهار اسالمي» و موارد متعدد ديگر سخن گفتند آنقدر با
تساهلبرخوردشد؟
نخس��تين موضعي كه از آقاي مش��ايي بازتاب گس��تردهيي
در رسانهها داش��ت و نيروهاي ارزش��ي در برابر آن موضع گرفتند
اظهارنظري بود كه ايشان در مورد دوستي با مردم اسراييل داشت.
بنده در هفتهنامه «صبح صادق» هم��ان موقع مقالهيي را با عنوان
«سخنانبيبنيان»منتشركردم.منگفتمآقايمشاييسخنانش
بنيان ندارد و سخنان ايش��ان هم يك انحراف است .بعد هم كه در
مورد انتصاب آقاي مشايي به سمت معاون اولي رياستجمهوري
بحث شد و نامه حضرت آقا {مقام معظم رهبري} منتشر شد باز
مقالهيي نوش��تم با عنوان «پيامي كه روحش درك نشد» .اينكه
ميگويمصادقانهومنصفانهمسائلراببينيمبهايندليلاست.
البت�ه منظ�ورم بيش�تر برخورده�اي قضاي�ي و
شبهقضاييدراينخصوصبودكه...
هر چيزي جايي دارد .ما بايد با هر مس��الهيي متناس��ب با آن
برخورد كنيم .بنده چند تحليل در مورد «جريان انحرافي» و آقاي
مشايي نوشتهام .وقتي سپاه تاكيد دارد كه پاسدار انقالب است و با
هيچگروهيعقداخوتنبستهاستراماامروزهميبينيم.هرچهدر
جامعه ما شخصيتها و جريانها بيشتر در مسير انقالب در حال
تالش و تكاپو باشند احساس آرامش جامعه بيش��تر است .اما اگر
سپاه ببيند كساني يك حرفي ميزنند و در عمل ميخواهند كار
ديگري انجام بدهند قطعا هشيارانه عمل خواهد كرد .حاال ممكن
است اين مساله در يك جايي با تاخير فهم شود .خب ما اين مساله
را ميپذيريم .وقتي كاري با اين عظمت در حال انجام است ممكن
است اشتباهاتي هم انجام ش��ود .درست مثل اين ميماند كه شما
به همراه تيمي برويد در يك منطقه زلزله زده و بخواهيد به زير آوار
ماندههاي آنجا كمك كنيد .خب كار بزرگي است اما ممكن است
براي نجات افراد ش��ما در تالشهاي خودتان يك اشتباهي هم
انجام بدهيد كه منجر به زير آوار رفتن و مرگ  10نفر بش��ود.
قصد شما نجات بوده اما سهوا ممكن است اين اشتباه را انجام
بدهيد .به نظر من اين قصد و نيت خيلي مهم اس��ت و سپاه
پاسدارانهمهمينرويكردرادارد.
ام�ا خب اين س�وال وج�ود دارد چرا س�پاه
همواره با همه دولتها مشكل داش�ته است .از
دولت س�يد محمد خاتمي تا دولت محمود احمدينژاد
كه هر كدامش�ان در يك افق سياس�ي بودند س�پاه با
آنها باالخره به مش�كل بر ميخورد .به مواجهه س�پاه با
دولت اصالحات خودتان اش�اره كرديد و در مورد آقاي
احمدينژادهمحتمااظهاراتينظير«برادرانقاچاقچي»
و ...كه توس�ط ايش�ان مطرح ميش�د را به ي�اد داريد.
هيچوقت براي شما اين س�وال نبوده كه دليل بروز اين
اختالفات ممكن است اين باشد كه سپاه دقت الزم را در
تنظيمرابطهخودبادولتهانداشتهاست؟
من فكر ميكنم شما خودتان جواب خودتان را داديد .ببينيد
ش��ما اول ميگوييد چرا با آقاي مشايي برخورد نش��د و بعد االن
ميگوييد كه چرا اين مسائل پيش آمد .ببينيد سپاه از يك مسيري
بايد دفاع كند و آن هم اسالم ناب با آن مختصاتي است كه حضرت
امام فرمودند .اوال كه س��پاه با همه دولتها روابط خوبي داشته ،به
آنها كمك كرده و خواهد كرد .وقتي بحث حاكميتي مطرح است
همه نهادها و سازمانها را در يك مجموعه و سرنوشت همه آنها را
مشترك ميدانيم .شما بايد برويد بررس��ي كنيد كه چرا فالن جا
س��پاه چنان موضعي را گرفته و بعد طرف مقابل چرا آن موضع را
گرفته است؟ بايد بپرسيم آيا س��پاه موضعي كه گرفته در راستاي
رس��التش نس��بت به انقالب بوده يا نه؟ و بعد اين را هم بدانيم كه
اگر س��پاه آن موضع الزم را در وقتي كه ض��رورت دارد نگيرد بعدا
نميتواند در برابر اتفاقاتي كه ممكن اس��ت براي انقالب اسالمي
واقع شود پاسخگو باشد .سپاه پاسداران يك نهاد مردمي است و با
مردم هم خواهد بود و موفقيتش ه��م در گرو همين مردمي بودن
است .از طرف ديگر ما بسيج را با آن جمعيت بسيار باال داريم .نكته
ديگري كه وجود دارد بحث «بصيرت» اس��ت كه ميدانيد از سال
 88به بعد خيلي مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفت و روي
اين مساله خيلي بحث شد كه اگر جامعهيي بصيرت نداشته باشد
چه پيامدهايي برايش ممكن است داشته باشد .خب وظيفه سپاه
اين است كه تحليل ارايه دهد و اگر ببيند در يك جايي اتفاقاتي در
حال انجام است كه ميخواهد مسير انقالب را منحرف كند واكنش
نشان دهد و اطالعرساني كند .شما نبايد اين مساله را به پاي مقابله
بگذاريد .ببينيد االن در بحث مذاكرات هستهيي حضرت آقا {مقام
معظم رهبري} ميفرمايند حل مشكالت كش��ور را به مذاكرات
هس��تهيي گره نزنيد .چون اگر اينطور باش��د آنها سوءاس��تفاده
ميكنند و حضرت آقا {مق��ام معظم رهبري} ه��م فرمودند كه
اينها لحنشان گستاخانهتر شد .سياست نظام مذاكره است اينكه
فقط خواست اين دولت نيست اما بايد هوشمندانه باشد .حاال اگر
جريانهايي بيايند كه در گذش��ته هم س��ابقهيي دارند بخواهند
مسائليرامطرحكنندقطعااينجاسپاهبايدتحليلبدهدوموضعش
را اعالم كند .اما به صورت موردي ممكن اس��ت يك اشتباهي هم
صورت گرفته باشد و مثال وقتي شما يك موردي را بحث ميكنيد
ممكن است من هم بگويم بله اينجا اش��تباهي واقع شده است .ما
اصراري نداريم كه اشتباهات را نپذيريم اتفاقا انسان فهميده كسي
استكهاشتباهاتخودرابپذيرد.
االن نظر شما در مورد رس�انههاي وابسته به سپاه كه از
بودجه عمومي ارتزاق ميكنند و رويكردش�ان نس�بت به
دولت چيست؟ شما حتما از س�وگيريهاي اين سايتها و
خبرگزاريهاي متعدد نس�بت به اقدامات كوچك و بزرگ
دولتمطلعهستيدتاجاييكهسرلشگرفيروزآباديرييس
ستاد نيروهاي مسلح هم به آنها هشدار دادند اما ظاهرا آن
تشرهمنتوانستاصالحيدررويهشانايجادكند.
ببينيد اينكه بخواهم اينجا قضاوت كنم نيازمند يك بررس��ي
همهجانبهاست.آنچهسرلشگرفيروزآباديگفتندهميكمسالهيي
استكهبرايهميشهاستواصالايندولتوآندولتندارد.
البتهاينموردراآقايفيروزآباديمشخصادرموردنوع
رويكرد رسانههاي وابسته به س�پاه به دولت آقاي روحاني
گفتند.
باش��د اما اين مس��اله كلي اس��ت كه به هيچ عنوان رسانهيي
نبايد مطلبي كه خالف اس��ت را به كس��ي يا دولتي نسبت بدهد.
حاال چه اين دولت ،چ��ه آن دولت ،چه دولت آق��اي روحاني ،چه
دولت آقاي احمدينژاد ،چه قوه مجريه ،چه قوه مقننه باش��د .ما
اعتقاد داريم نبايد نشر اكاذيب كرد و وظيفه خودمان را حمايت از
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ريي
آنها مي
يك
زندان اوين ميكنم.
موفق به
بحث وارد حبت
م
آخوندي
اسالمي
وي در م
توجه داشته «حقانيت»
ميگفت:
بايد ب
فقهي
يا
ماي نز
خود را ن
گري به اين كه اجازه ص وييتر براي نخ دولت
قانونيت
هفت ماه به انقالب
محمود
قالب
ساتيد
با گفتن پر كالغ پر
قبل از هر چيز راهين است.
نيت» و
رييسجمهور از اشارهيي به آنها تفكيك
ن
است يك
حقوق
از
بزنم .مثالي
دي
ماعي ت
دانش دادند .مثال مادر پر .كودك يعني مثال
سته
مساله
ا حقاني كانون ان از حدود شش عيدي بعد از در رشته
تصار
يغات
«مقبوليت»« ،قانو ميشود يعني عيت» در
بر ادله و ب
ازديد
درخو
اجت
نوران پرنده
هايشك
كه به اخ
نشان مي
شناخته
حقوقي
خارج
كالغ:
ست .س
تبل
ميداد
شبكه
خود را با
مورد ب
بهشتي
به
است
وارد ميشد بعد ميشده ا
ذشته
در
شهيد
به سايت را در شناسهاش هايش پر
و متكي ريف معادل وعيت صحبت شود .اما «مشرو «شرع»
تابو
گنجشك :پر ،طراف تكان ذكر نام جا ميكرد.
ضروري است كه از نظر به رسميت است و
دانشگاه قالب همكاري آيتاهلل
هفته گ يك كاربر
شمارد.
درباره
هزادي
مشر
بحث مي
در تع
ا
از
پر،
ذكر
نكته
المي
ضاييه
قالبي تبديل ناسي از
مي
تايمز
بهروز ب
كاربر مزبور كرد و نوشته راي مردم
مقدس
باال ميبرد و بهالصه مادر پس پرواز نبود ،تكرار شده
ان
عيدي كه با سال را ردند .وقتي از ياسي
واقعيت اين وري اس نظر قوه ق الزم با قوه
دسترسي قطع كرد.
مي
نيويورك هرچه بود
را جايز «شرع
و ان درك كارش سالهاي اول كند .س
ميآو
را
جمه
در
وخ
هاي خبر
ها را ارسال يغات بر اساس اين قانون
يك نظام ساست كه شرع ،آن ميگوييم مشروعيت»
كه قادر به حسب عادت پر نداره
اخذ م
در نظام زندانها نيز زير هماهنگي جمهور
از همان هرود آغاز مي اشته ،زماني كه ميشود
و امريكا ،عمومي
خارجي ونازي
زتاب
زد و رفت وري
شتر كه
تواند بدون
و حقانيت چيزي
رييس
قوا
ربوط به نئ
صوب
ستي .اين تبلآلمان با استناد به سدود كند
است و وقتي منتها معناي « عناي اين
با كرات ايران
افكار
ازمان
ميشود و رستان شا
گهان نام جان و كودك بر ميگفت:
معناي
در واقع
است كه
پاسداران
آشنايي د سپاه من
فاشي
ضوع در كرده است.
روش
نا
شه
مذا
گفت شتر خوشحالي
شده و س مجريه نمي زديد كند.
سابقه
در
م از تبليغات ستند .دولت اين اكانت را م كايي پس
لغت به عناي راه و روش اسالم است.ناسي سياسي با م كه عمده
ولي ياد
نشان داد كه مو زيادي باز
روند عادي هنگي با
قوه
مي
سپاه در خرمآبادي نمايندگي امام ستردهتر با سپاه حقاني در
از آنجا
بود
مادر با
به م
ديده بود
جامعهش
رييس يك زندان با يك شه
و
جاي
آلمان ممنوع ه وييتر خواست خصوصي امري داد؛ حاال
فاوت است ميان اينها
مثال گفت پر و
طاهري
كشور
سمي و گ
اهري به
درسه
صورت هما كند .در
رييس همسالم» به معناي راه است و
شتر را ن
ضاييه از وص مانند
مت
شود كه
امريكاييان تمالي دو
در
مي خبرنداره!
سي
در
آيتاهلل ط به صورت ر دانشآموخته م عنوان
حتماال
موكراتيك ،از ت يك شركت اين كار را انجاميست ولي
شناسي ديني نقطه مشتركي عيت» هم
مي
گفت كه
ق اين خص وندي ميتواند زندانها ديدن سخت
60
به
روز ا
حسني
رييس ا اصطالح علم جامعه
را
مذاكرات اح محسوب هوري يعني
عنوان
د
ما مي
كار
در
كاري خود آغاز ميكند .قالب اسالمي نخستين
و
در
نصفه و نيمه آلمان ممكن ن را دنبال
هست .البته واقع «مشروانوني بودن
به
اهميت
فتيم؟ بيشتر
كسي به
كودك تا آن پر ندارد.
هر شهر صدور مجوز ،از زندان اصال زندانهاي
هم
آن بوده
واژه در علم فقههمين نقطه
در
استجم ميشه يكي
آن
المي
وي
و توييتر شكلي
ان
داراي
ري
شناسه از داخل هاي فاشيستي زادي بيان
بودن است.قوقي به معناي ق حقوقي
قالب اس سوي بنيانگذار ميشود .بنيانگذار
مدتي به
زديد از چند بار از
البته ضاييه و
رفت كه شتر زهاي بيخبري بايد ميگ درد درك
هم در
دانيان
در سال
ان
عيين
قانوني
دو كانديداي ميت رامني ه مساله ايران
و
چه
ميگ
از
قوه ق
زن
به آن
بحث
ورها با خودم
سال  62از العات سپاه ت گفته خودش تا اينكه
آن
وانند توييت ست؟ براي ما آ ميدهد
ياسي و ح لسفه سياسي را از آن
اگر در آن رو جنگل پر ما روز بفهمد و با ميپرند
اراك اوباما و بحثشان،
ياري از كشيست و من زديد و حتي با نيز هر
بعد از
دسترسي جهان ميت
وجود دارد كه لسفه س
باقي ماند
ناظران
جايي» معني
«قانون»
حوزه ف
سپاه و به
پر و يا
ا
اينها
بيان
آن
اط
ورها
بس
وي
طفل
ف
ب
اظت
و
مرتع.
«قانون»
حتي
مورد
زادي
در
با
درياچه
است كه
شرع و
يي ن
بالگ دارم
بقيه مردم
كالغ و
اين كش
امريكا
و هم
العات
داراي
در هر
حف
قض آ
مسائل
است و
در اين سمت قرار ميگيرد .تبليغات
سومين
كه
مثال
طول كشيد تا نيز جنگل و كبوتر و
و پيچيده رانسه و
البته در
اظت اط
خواه
از
كنند .آيا اين ن گفتن هر چيزي من يك و ميدهم،
سازمان
در
در شرع فاوت حوزهعيت» در جايي طرح است قانونگذار
 9سال
بوده
رهبري
 55سال
ميپرد و مانند همان
عادي،
زندان
حف
ف
كه
اما ت
تبليغات
سوال م
اگر
از
و امريكا كنند دو كانديدا كارهايشان
به
نتشار
از
زديد از
سويس،صاحبه كردهام شهروند
خيلي وقتها « شتباه است .آن اجازه ا بيان چون
است .فهوم «مشرو اينجا اين قانون چيست وحات  8و 9
درياچه هم ريزند.
ست .او بيش مورد پذيرش اطالعات سپاه سازمان
بيني مي
راه
براي با
سال
كه
ما ميگ
گرچه
خواه يك
ا
اشد.
واقع
در
مقام
حفاظت
ا استعفايش
م
آنها م
وعيت
در صف
كند دست
پيش خود درباره گفت.
برداشتي كامالاصي از نظرات قض آزادي نشده حق
عنوان قائم هشت سال در رماني درباره ميدانيم .در منشأ مشر
بدمان
رياست
ادامه
وظف است كه الزم را داشته ب از قوه
وندي
72
و از
خواهند
ن
اوباما
گردند.
كه
مناظره
ما
هبري به
منبعث
از
است و
از
حدي ك
هنگيهاي
انتقاد
به بخش خ بالگ من است نه من پذيرفته نقل قولي
شهر دولتي م
بازنمي
زيادي
٭٭٭ رسد كه همه به نظر
كنارهگيري سوي ر
از كجا
رييسجمهور توسط
سعيدي پس آيتاهلل مو
سرانجام
فقط
از موضع قرار داده
اغلب
بالگ
سخنان
باز
منبعث
و از
شود.
اين قوه
سمتامات قضايي همادرخواست
سياست و شان در و حتي تبليغ كنند .ميگويد
رامني
كيست؟
گفتم ،به نظر مي دوران بزنيم و كساني
فشارها
بگويم
ميرود صوب مي گردد و جانشين سپاه بود .وي ميشود
كه هر
اين
رييس
ظرات
يارند
حقيقي
بايد
تاكنون شترين
با مق خصوص
در
من
داند
ساني كه ن
صوب
كودكي
گري بيان و مريكا اليور هولمز يك سالن
سري به آنآورده شده .بس قبل مورد
نامه براي زندان اوين هم ندارد و
اسالمي به سپاه بازمي ماينده ولي فقيه سپاه من مقام است.
را زير بي ودش نيز مي شگرفي
دي
از
در
هم
ارسال
ك دارند آن را جاي دادگاه عالي ا داشته باشيد در و تبليغ
تاثير بسيار
 80دوباره آن زمان ن
ولي خ
آيد كه باز آرزو تقريبا بر دارند؛ چندي گرفتم كه
ولي فقيه در دار اين
بازديد از براي موافقتوكول كند.
اشتن
گذارد.
نمي
است،
سال عهده
كه در
ماينده
ايران
ضاييه و براي
مي
شهور از قاضي يست كه اجازه بيان اجازه د ست .حاال
رسد كه اين ودكي دوم ميپنزيباي كاشان قرار اين مغازه
ق رييسجمهور ضاييه الزامي زمان مقتضي م واهد اين
ميشود به عنوان ن ذشت هفت
حرفش درباره امريكاييان كردهايم
مي
ك
عمومي
در بازار
م زادي بيان اين ن تش» .آزادي حقي سياسي ا آزاد ،قبول
ن
چه و چه ».كه من
در سال  84پس از گ
رييس قوه ق را مثال به قوه قضاييه بخ توضيح
«آ
بزرگنمايي تهران و
كه پيري را مغازهدار
برافكار
و
گفتم
مساله
همچنان
قضاييه
كه
«آشلوغ فرياد بزنيد طور مشخصكنيم .در شرايط رسانههاي
رتيب
طاب يك
آجر ميكني خت .به او مخالفتي
بگويد
كه
تواند اين مهور ميتواند از از قوه
به اين ت بحث مذاكرات به تابو
را
به
فرو
به
مي
ما
خ
هيچ
تواند
و
وص
مي
رابري
مي
نان
بديل
است
بايد دادن
سختتر
مقررات
با خط
و صيد
رمود« :تو
وييم،
رسيب
كشور ت
آنچه رييسج مورد بخص مدينژاد مي هست كه
عقيده
مشكل
افتاد كه
شكار
تابع
ف
يك
بحث را يك پله كشوربايددست ظايف هر دولت مايت از
اگر بگنگتن در هر دو آن بسيار
آقاي اح
عاتي
ظلمي
تفنگ و ابزار رچي منضبط و به يك تابلو بر شدم:
سفرهاي
ورود به
است كه در مونه
داراي اطال عمال
واش
اصله از
شمم
داريمكهافراديك و بخشي از ودرون كشور و حهايي مانند
واهد .براي ن مشخص
خص يا ا ميتواند
با يك شكا مغازه چ ودند .بالف
شده است و براي مثال در وديم كه
مش
داشته باشند ختلف
بخ
اين
جريان چيز هم فقط
ب
هاي م
در يك مورد وقوع جرمي رييسجمهور بخواهد.
دولتي
اين
خواهد بود .نيويورك شاهد امريكا
ندارم ...در در آن نوشته ب يرين بود
كه
بيتي
ايران و
رسانه به عقيده محدوديت حدودكننده آن شده و
دگي ش
نشاندهنده اين صورت از او توضيح ازديد و
اتيك ايجاد
احمدينژاد به مناسبات انتقادهاي
خوش دوودكيم كه زن
باشد .تنها كانيزم م
اين بود
در
مثال
و
ب
يرند .اما
درباره
رشد آنها
مادر
است و م
دموكر
زندان است.ضاييه سوال كند ميتواند براي زارش
ك
هر بار او
موجي از شد .با
تغي
ضاييه گ
«دروسته دعاي خير پير شوي
در
پراكني
با
پروسههاي مخالفت و ست؟ آيا
قوه ق
هريار در
جمهور حتي از قوه ق جبور است
فرت
الهي پسرم
در
هم قابل
صحبت كرد داخل روبهرو هر دو
پي
بود»
منوال ا
استاد ش
رييس رييس
و
در
صميمگيري
ن وانيني است كه موكراتيك
به چه
ميگفت كند ولي نفرين بود ولي
از اين مورد زرس تعيين كند ضاييه هم م الزم را به
حافظهكاران بايد گفت شكسته
چه كسي
ق روسههاي د خصوصي وضع دارند ت
دعا
ق
در
م
حوال
نيست؟
اجازه
رسي زندان با شرايطي قوه توضيحات امات الزم
پنداشت شعر از
تمام اين ا اوليه مذاكرات سخن
در پ
شركت
يا
و
در چنين
دانم اين
بر
شد
يا فيسبوك نتشار است چون يك
درباره يك
جمهور باشد قضاييه اقد ميتواند
ادر!؟ بيا
كشور تابوي آغاز گفته مي داريم كه
ا
توييتر
نمي فرمايند:
قوه
بخواهد .رييس
سايتي مانند
در آنها قابل داشته باشند درباره
آنچه در بود .به ياد
پاسخگوي
ورتي كه رييسجمهور مقامات
اينموردمي كه پير شوي م اي ببين»
چيزي
اجازه را صميمگيري
ستقيم
ست،
ص
ذيري
من
ندهد
دعا كرده
كه چه
ذاكره م
اگر كسي
به
بايد اين
هايي كه
ا ازشناپ
حق ت
ضاييه را بهوراي حل
بدهد و دروص انجام
بحث م
كنند
در دهه
«گفتي در لباس
چيز
وي
ق
بحث قبلي هستند كه دشان را دارند و سياست
از سكشور ما حتي امات وقت
فرين كه
٭٭٭ اي كاش آن سر جاي
در اين خص سبت به قوه خود را به ش آيتاهلل
طبق
وصي
وغايي
ن
رديم.
چنان
از مق
رياست
در
كايت
خود ن
را
غ
ركت خص شده توسط خو خارج از اين سايت
ش
گانه به
حتي
ودكي باز ميگ امروز هم هم نشان داد.
وسط يكي مطبوعات چه احت در
كه
ش
نتشر
اعتراضاعالم كند و مثال قواي سه
ت
نتشر كند ديگر برود يا خصوصي
نبودند،
از
اينها را
ك
عزيزم و
يك مورد
محتواي م چيزي م
روابط
 60در يكي ولي اكنون ر خيلي
كس
به زمان پرواز
باالتر و تنظيم
و
خواهد سراغ سايتهاي شركتهاي صاري
انداخت
تواند در
روزها قابل ذشت زمانه ع طبيعت ايران كه خيلي
از قوه
انح
بدهد.
تالف
گفته ميشودشرطهايي
اين
مي
مي
در
آن
ودند .گ
هميدهام
خود
است ميتواند كند .اما امروزه بديل شدهاند و دولتها
به راه سخن
دشان ب
اخ رودي ارجاع جمهور فقط مستندات وگرنه اينكه
 39سالي كه رانيدهام ف
اين باره يراني با اعالم ميدانند،
شاه
رييس
خو در طول جهان گذ
ودش را ايجاد ترين رسانهها ت زيادي حتي ازريحا اعالم
زنم ،اين
بنابراين
بر اساس بخواهد ديدن كند
از مقامات ا را امكانپذير مريكا به
من ديگر از نقاط پرواز ميكنند .پرسه مي
خص
ضيح
امريكا
خعمال به بزرگ قابت را تا حدخاص ،توييتر ص يست و
اروميه،
موارد مش زندانها تو زندان خاصي قضاييه
ذاكره با
زمان حمله االعاتي دو
ن
اجازه ر
برخي بيعي پر دارند و در حوالي آن درياچه
قوه
مورد
م
برايشان معتبر شركتي
اخبار
مقابل سوال
و اين
دوم كه
ط
يا ضاييه در مورد بخواهند از در اختيار جازه ورود
درون
كاريهاي اط موضوع
چرا كه
كه دارند ست .در ايندولت آلمان
خوني...
از منابع كودكي
و
همينطوري
ق
و اجماع صفحه 3
آغاز كنيم ،در تاالب گاو
در
باري ندارد الفت كند و ا چند به
هم گرفته ادرخواست
داخلي
طالبان و هم بديل به يك دهد اگر
ادامه در
اگر بخواهيم
نكند .هر
ايشان انوني اعت يشان مخ
هامون،
بررسي
كنون ت
نشان مي
وران» ولي
كرده كه
بازديد
حاظ ق
تاالب
را
پس از
ا
ا
ذاكره
صادر
است
بازي
كشور
و
براي
پر!
ل
يشان،
ها تنها
شايد م
است
به
درخو
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غربي در انقالبهاي رنگي در اوكراين و گرجس��تان داشتند را ما
اينجاديديم.
بهنظرشماماميتوانيماينجارفتاررسانههايبيگانهرا
معيار قرار بدهيم؟ اصال اگر اين معيار را اعالم كنيم ممكن
است آنها بيايند از كس�ي كه حضورش در هيات حاكمه
نظام به نفع ش�ان نيس�ت حمايت كنند ت�ا از اين طريق
مخالفنظامشناختهشودونتواندبهتوفيقيبرسد.
ببينيددههادليلوجوددارد.منازشماصداقتميخواهم
كه الحمداهلل آن را داريد ولي بايد شجاعت داشته باشيد و آن را
اعالمكنيد...
درموردصداقتوشجاعتكهگفتيد...
اجازه بدهيد .ببينيد اسنادي وجود دارد كه به ما نشان ميدهد
درب سفارتخانههاي كشورهاي غربي به روي اين جريانها باز بود.
خباينهاراچهميگوييد؟
خ�ب آنه�ا كار خودش�ان را ميكنند چ�ه ربطي به
كانديداهايي دارد كه سابقهشان در انقالب و نظام معلوم
است؟ اما واقعا بحث ما اينها نيست .بحث همان چيزي
است كه از شما پرس�يدم و جواب روشني به آن نداديد.
اينكه برخي اعضاي ش�وراي نگهبان كه بايد بيطرفي
خود را حفظ ميكردند اطالعيه دادن�د و از يك كانديدا
رس�ما حمايت كردند .اين صحبتهايي هم كه در مورد
سفارتخانهها و اينها ميگوييد كاري است كه ما در خود
انقالب  57هم ميبينيم .مگر خيلي از نيروهاي انقالبي
در جريان مبارزات خود با برخي س�فارتخانهها ارتباط
نگرفته بودند؟ مگر اطالعيه امام خميني از راديو بغداد
در زمان حكومت حزب بعث و صدام (قبل از انقالب)57
منتشرنميشد؟
ببينيد ما يك اصول و قواعدي را داريم كه بر اساس آن حركت
ميكنيم .بح��ث  88را ما به عن��وان يك نمونه برجس��ته مطرح
ميكنيمكهبگوييماصالنوعنگاهماننسبتبهاينمسالهچيست؟
من اتفاق��ا از روزنامه «اعتماد» دعوت ميكنم تا ي��ك بازخواني از
قضاياي سال  88داشته باشيم .چون معتقدم تا اين موضوع را فهم
نكنيم خيلي از مسائل سياسي كشور را نميتوانيم بفهميم .اگر ما
س��ال  76تا  84را در نظر بگيريم جرياني كه آمده بود تحت عنوان
اصالحات و جامعه مدني -البته منظ��ورم اصال همه اصالحطلبان
نيس��ت ،ما داريم افرادي را كه در دورهيي به اصالحطلبان هم راي
دادهاند اما بعد كه متوجه شدهاند چه كساني به دنبال چه اهدافي
هس��تند مسيرش��ان را عوض كردهاند -.چه اقداماتي را در كشور
كردند .من معتقدم سپاه پاسداران بايد خيلي هوشمندانه صحنه
را رصد بكند و مقتدرانه از انقالب دفاع كند .اين دفاع هم ميتواند
در حوزههاي نظامي ،سياس��ي ،اجتماعي ،اقتص��ادي و فرهنگي
باشد ،چراكه ما بايد با تهديدات نرم و سخت مقابله كنيم .وقتي ما
تهديدات نرم را عليه نظام شاهد هستيم پس الزم ميدانيم كه ورود
كنيم حاال ممكن است اين ورود همراه با برخي اشتباهات هم باشد
كما اينكه ممكن است در دفاع نظامي هم اشتباهاتي انجام شود .اما
ايناشتباهاتتاكتيكياستنهاشتباهدرراهبرد.
امابهنظرميرسدبرخوردهايدوگانهوجوددارد.
مننميخواهمراجعبهافرادصحبتكنيم.ببينيدمنگفتمبه
شوراينگهبانجفانكنيمومعتقدمبهسپاههمنبايدجفاشوداصال
بههيچنهادينبايدجفاكنيم.
ام�ا برخوردهاي دوگان�ه را چطور ميت�وان توجيه
ك�رد؟ در م�ورد دول�ت اصالح�ات ميگويي�د چ�ون
رييسجمه�ورش علي�ه ف�الن روزنامهن�گار موض�ع
صريح نگرفته و بعد هم آن را رس�ما اعالم نكرده است
چنين و چنان اس�ت .اما آيا واقعا ما همين رويكرد را در
مواجهه س�پاه با آقاي احمدينژاد و اطرافيان بهشدت
پرحاش�يهاش هم ديديم؟ گنجي فقط يك روزنامهنگار
بودكهربطيبهدولتاصالحاتنداشتو...
اما يك زمان��ي همين آقاي گنج��ي پيشقراول بس��ياري از
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دولتها ميدانيم .اما از آن طرف حضرت آقا {مقام معظم رهبري}
ميفرمايند كه حماي��ت از دولتها به معناي نقد نك��ردن آنها يا
مخالفت با يك سياست نيست .فرمودند كه تخريب نبايد صورت
بگيرد .اگر يك وقتي كس��ي داش��ت تخريب ميكرد خب ...البته
مشخصكردنمرزتخريبوانتقادهمكاردشوارياست.
ام�ا ظاه�را اين قضاوت س�خت وتصميمگي�ري براي
برخورد ب�ا روزنامهه�اي اصالحطلب خيلي آس�ان انجام
ميشود.
نه اينطور نيس��ت .ببينيد وقتي ما ميخواهيم بحث سپاه را
مطرحكنيمبايدازرسانههايرسميآنرامعيارقراربدهيم.حضرت
آقا {مقام معظم رهبري} اخيرا فرمودند دولت بايد صداي واحدي
داشته باشد و فلسفه سخنگوي دولت هم همين است .حاال اگر يك
مديري هم جايي حرفي بگويد نبايد به پاي دولت نوشت .در مورد
س��پاه هم همينطور است .اينكه ش��ما ميگوييد اين همه رسانه
وابسته به سپاه و اينها ...ممكن اس��ت خيلي از اينها اصال بسيجي
باشند و نه سپاهي .ما آن چيزي را بايد معيار قرار بدهيم كه روابط
عمومي سپاه منتشر و سردار شريف به عنوان سخنگوي سپاه اعالم
ميكند.سايتسپاهنيوزرسانهرسميمااستاما...
ش�ما اكب�ر گنج�ي در كنفران�س برلي�ن را دلي�ل
برخوردهاي خ�ود با دولت اصالح�ات ميدانيد آنوقت
اينجاميفرماييدفقطسايتسپاهبايدمعيارباشد؟
به دليل اينكه آن افراد با تابلوي اصالحات رفتند آنجا و ...ش��ما
بيانيهحزبسبزهايآلمانراببينيد.
خب مثل اين ميماند كه بگوييم چرا آقاي طائب ،رييس
ش�وراي مركزي قرارگاه عمار وقتي گفت س�وريه استان
سي و پنجم ما است و نسبت به استان خوزستان هم براي
مااولويتداردچراسردارجوانينسبتبهاينمسالهموضع
نگرفتندوآنراصراحتااعالمنكردند؟
ببينيد بحث اين اس��ت كه در كنفرانس برلي��ن يك تابلويي
مطرح شد و يك فضايي به وجود آمد كه ...شما س��ال  78را به ياد
داريد .در س��ال  78يك جرياني اصرار داشت كه بگويد چندين نفر
كشتهشدند؛اساميميزدند،پيامصادرميكردندواينجريانهابه
اتاقهاييدرسيستمدولتوصلبودند.
خبايرادشچيست؟
ايرادش اين است وقتي افرادي كشته نشدهاند چرا بايد اين فضا
رابهوجودآوردودانشگاههاراتحريككرد؟
يعني شما ميگوييد اصال كسي كشته نشده بود؟ پس
قضيه قتلهاي زنجيرهيي و كشته ش�دن مرحوم فروهر و
همسرو...
منظورم اصراري بود كه وجود داشت تا نش��ان دهد افرادي در
حادثه كوي دانشگاه كشته شده بودند كه در واقع اين اتفاق نيفتاده
بود.
خب كوي دانش�گاه هم بعد از رسانهيي شدن قتلهاي
زنجيرهيي به وجود آمد .چه ايرادي دارد اگر كس�اني كه با
نهادرياستجمهوريارتباطداشتندپيگيرجناياتيباشند
كهدرقتلهايزنجيرهييواقعشد؟
نه.اينهااساميدانشجويانرابهعنوانكشتهشدگانآنحوادث
اعالم ميكردند .اينكه افرادي بيايند در دانشگاه و آنجا را سياه پوش
كنند و به دروغ نام افرادي را به عنوان كشتهشدگان اعالم كنند چه
نتيجهييميتواندداشتهباشد؟
خب اينجا ه�م از جهتي ش�بيه به قضاياي س�ال 88
اس�ت .يعني ش�ما تنها به آن بخش ثانويه كه به تبع اتفاق
اول رقم خورد توجه ميكنيد .وگرنه ماجرا از آنجا ش�روع
ش�د كه تعدادي از شهروندان كشور توس�ط افرادي كه در
نهادهاي امنيتي مسووليت داشتند به قتل رسيده بودند و
دانشجويانهمازايناتفاقعصبانيبودند.حاالاينكهآيادر
اتفاقات بعد از آن نام كس�ي كه واقعا كشته شده باشد يا نه
يكبحثثانويهاست.
نه بحث ما اسامي دانشجويان است كه اين تعداد كشته شدند.
يعني ميخواهم بگويم همه از اينكه كش��ور ما امني��ت و آرامش
داشته باشد بهرهمند هستند .چه كساني ميخواهند امنيت ما بر
هم بخورد؟ قطعا امريكاييها و صهيونيستها خواهان آن هستند.
حاالچرايكعدهييدنبالاينهستندكهدريكبزنگاههاييآرامش
كشور را بر هم بزنند؟ در سال  78همين بود؛ در سال  88هم همين
بود .در اجالس برلين حزب سبزهاي آلمان رسما بيانيه داد كه در
ايران نيروهايي هستند كه خواهان تغيير بنيادين در نظام سياسي
هستند و ما بايد از اين فرصت استفاده كنيم .بعد هم اين ارتباطات و
پيوندها برقرار شد .شما ميدانيد بعضي از كساني كه در آن سالها
در روزنامههاي دوم خردادي مش��غول بودند حاال در ش��بكههاي
«بي .بي .س��ي»« ،وي .او .اي» و «من و تو» مشغول به كار هستند.
خب اين ارتباطات چگونه برقرار شد؟ هم شما ميشناسيد و هم ما
ميشناسيم افرادي را كه تا ديروز در روزنامههاي زنجيرهيي بودند و
االندرحالهمكاريبارسانههايبيگانههستند.
خب من قرار نيس�ت اينجا رفتار كس�ي را توجيه كنم
اما اين واضح است وقتي كساني اينجا به دليل توقيفهاي
متعدد و تحت فش�ار ق�رار داش�تن ،كار خود را از دس�ت
ميدهند مجبور به مهاجرت ميشوند و برخي شان ممكن
استبهرغمميلباطنيبارسانههاييكاركنندكهمتعلقبه
كشورهاي بيگانه هستند .به هر حال خوب است از فرصت
استفاده كنم و خدمت ش�ما اين مس�اله را مطرح كنم كه
تامين معيش�ت براي روزنامهنگاراني ك�ه در روزنامههاي
اصالحطلبكارميكننداصالسادهنيست.نهامنيتشغلي
دارند و نه ...حاال وقتي همين فضاي نيم بند هم در مقاطعي
بستهتر ميشود شايد طبيعي باشد كه عدهيي براي يافتن
بازاركاربهخارجمهاجرتكنند.
يعنيواقعابرودآنطرفوبهملتشخيانتكند؟
بحث خيانت را ش�ما مطرح ميكني�د وگرنه بايد گفت
كس�اني كه بيانيه بنيانگ�ذار جمهوري اس�المي را قبل از
انقالبازراديوبغدادميخواندندهمخائنبودند.اماواقعيت
اين اس�ت كه نظام پهلوي هر نوع تريبون�ي را از انقالبيون
دريغ ك�رده بود و ب�راي همين آقاي دعاي�ي اطالعيههاي
ايشانراازراديوبغدادقرائتميكرد.
ببينيدكسيتريبونراازآنهانگرفتاماآنهاراهرااشتباهرفتند.
خب اين را هر كس�ي ميتواند در واكنش به مخالفانش
بگويد .شاه هم شايد چنين توجيهي براي محدوديتهايي
كهدرموردانقالبيوناعمالميكرد،داشت.
ببينيد بحث يك مطلب بيشتر نيست .اين كشور با يك انقالب
مردميازنظامسلطهنجاتپيداكردهاستونظامسلطههمدرطول
اين سي و شش سال گذشته در حال تكاپو بوده تا دوباره برگردد .االن
شماخودتانيكبررسيكنيدببينيدامروزچندنفرازاصالحطلبان
در ليس��ت تحريمهاي غربيها هس��تند؟ واقعا در اين ليستهاي
تحريمچنداصالحطلبوجوددارد؟وقتيصهيونيستهاميگويند
جنبش سبز در ايران س��رمايه ما هس��تند ،وقتي آقاي مهاجراني،
سروش ،كديور و ...به كشورهاي غربي ميروند راهي را دارند ميروند
كه نهضت آزادي ميرود .امام گفتند نهضت آزادي اگر سركار بيايد
امريكا را بر ميگرداند .امروز كساني به نام اصالحطلبي در كشور ما
فعاليتميكنندكههمانراهنهضتآزاديراميروند.
اما اينكه اگر كسي اينجا حرفي بگويد و آنجا كساني از
آناستفادهكننددليلبرغلطبودنآنحرفنيست.
اما امام يك جملهيي دارند كه ميفرمايند زماني كه دشمن از

شماتعريفكردبهخودتانشككنيد.
ولي براي فهم اين جمله ايشان هم بايد دقت بيشتري
داشته باشيم وگرنه معاويه هم از حضرت امير تعريف كرده
اس�ت .اما آقاي محمد مطهري يك بار در م�ورد اين جمله
بنيانگذار جمهوري اسالمي گفتند نبايد براي جلوگيري از
شاديهاي كوتاهمدت دشمن ،شاديهاي بلندمدت آنها را
رقم زد .ضمنا شما ميدانيد افراد ،روزنامهها و تحليلگراني
در امريكا هس�تند كه بر خ�الف هيات حاكمه اين كش�ور
موضعگيريهايتنديدارندوخيليوقتهاآنرارسانهيي
ميكنند و گاهي حتي موضعگي�ري آنها به تيتر «كيهان»
در كش�ور ما تبديل ميش�ود .اما آيا واقعا مخالفان دولت
اوباما ،حكومت امريكا و اساسا نظام سرمايهداري به دنبال
خوشحال كردن «كيهان» هس�تند يا در جهت منافع ملي
تشخيص خودشان را بيان ميكنند؟ آنها ميدانند ممكن
استمواضعشانخوشايندبرخيكشورهايمخالفامريكا
باشد اما آن را منعي براي بيان انتقادات خود نميدانند .آيا
شمامعتقديدچونخصومتيبيننظامهايسياسيامريكا
و كش�ور ما وجود دارد اگر آنها انتقادات خود را عليه هيات
حاكمهامريكامطرحكنندبهكشورشانخيانتكردهاند؟در
غير اين صورت چرا اين روش نبايد در كشور ما به رسميت
شناختهشود؟
اين رويه در كشور ما هم به رسميت شناخته شده است .االن شما
رسانههاي آنها را بررسي بكنيد .اين را هم بايد بدانيم كه ايران يكي از
آزادترين كشورهاي جهان است اما نكته اين است كه بين آزادي بيان
و رفتن به س��مت نوعي براندازي تفاوت وجود دارد .بنده ميخواهم
بگويمتازمانيكهبحثبياناستيكمسالهاستاماوقتيحادثهيي
مثلكويدانشگاهدرستميشودويكسناريوپيادهميشود،مساله
ديگري است« .بصيرت» اين است كه ما بدانيم در سال  78باالخره
چه اتفاقي افتاد؟ آنهايي كه شما ميگوييد عليه دولت اوباما هر نقدي
بخواهندمينويسند،اماكسيطرحبراندازينظامامريكاوشورشدر
خيابانهايآنراندارد.اتفاقادرآنجاهااگركسياينكارراانجامبدهد
همبااوبرخوردميكنندوهمبهزندانمحكومميشود.
اما آن برخورد حتما قانوني خواهد بود ديگر؟ يعني در
موعد مشخص با حكم قانوني بازداش�ت و بعد هم در زمان
مقرر تفهيم اتهام ميشود و نهاد مشخص و تعيين شدهيي
مس�وول رس�يدگي به وضعي�ت آن متهم اس�ت كه طبعا
پاسخگوهمهست...
بله درست اس��ت .در كش��ور ما هم قطعا مس��وول اين بخش
دستگاه قضايي است اگر هم مس��الهيي وجود دارد بايد از دستگاه
قضاسوالشود.مننميخواهمبگويمبايدفراترازقانونعملكنيم.
ما حتما بايد طبق قانون عمل كنيم .اصرار امام و رهبري هم عمل
بر قانون بوده اس��ت اما بين آزادي بيان و توطئه خيلي فرق است.
اينكه كساني بيايند بر اس��اس حرفهاي دروغ سياه نمايي كنند
و بگويند اين تعداد آدم كشته شدهاند ،اين ظلم به دانشجويان هم
بود .هست يا نيست؟ شما برويد خبرگزاريهاي «ايرنا» و «ايسنا»
را در آن مقطع يك بازخواني بكنيد و رويكردش��ان را نسبت به آن
قضايا ببينيد .ببينيد كار آنه��ا تحريك بود يا ن��ه؟ در حالي كه در
هيچ كشوري كس��اني كه در قدرت هس��تند به دنبال آن نيستند
كه وضعيت ثبات كشور را به هم بزنند .ببينيد سپاه وظيفه دارد از
كشور ،انقالب و نظام دفاع كند .اگر انقالب تا دهه چهارم جلو آمده
اس��ت به خاطر وجود افرادي است كه جانانه ايس��تادهاند و از نظام
دفاع كردهان��د .حاال اينكه يك فردي در ي��ك جايي خطايي كرده
باشد را نبايد به پاي يك مجموعه بنويسيم .در صورتي كه برخيها
ميخواهندبگوينداساسحركتسپاهدراينمسيرخالفاست.
خب اگر كس�ي چنين تلقياي دارد شايد به اين خاطر
استكهبرداشتشازوصيتنامهبنيانگذارجمهورياسالمي
باشمامتفاوتبودهاست.
ببينيدآياواقعاتهديدنرموسياسيوجوددارديانه؟
اماشماداريددرموردنيروهاييصحبتميكنيدكهزير
چترايننظامهستندوخودشاندرتاسيسودوامآننقش
زيادي داشتهاند .از اين نيروها كسي هم نگفته ما خواهان
براندازي هستيم .نه آقاي خاتمي و نه ديگران اين حرف را
نگفتهاند.حاالشماشايدبگوييددرمكنوناتقلبيشاناين
وجود دارد اما به زب�ان نميآورند .اما واقعا چنين قضاوتي و
بعدبرمبناياينقضاوتعملكردنروشپيامبراسالمهم
نبود .چنانچه ايشان تنها به ش�هادتين زباني افراد بسنده
ميكردند و آيا ما كسي را باالتر از پيامبر داريم كه رويهاش
را بخواهيم در نظام اس�المي الگوي خودمان بدانيم؟ حاال
اين سوال مطرح است چرا در برابر نيروهايي كه رسما اعالم
كردهاند ما نظام جمهوري اس�المي ،واليت فقيه و مصداق
فعليآنراقبولداريمسپاهبايدموضعگيريداشتهباشد؟
ش��ما پيوند ملي مذهبيها و نهضت آزاديه��ا را با مطبوعات
اصالحطلبقبولداريد؟
ولي به نظر ميرسد اين زاويه نگاه چندان دقيق نيست.
اتفاقا برخي اصالحطلبان هم وقتي ميخواهند بخش�ي از
اصولگرايان را متهم به زاويه داش�تن با انقالب و بنيانگذار
جمهوري اس�المي كنند ،ميگويند آنها به انجمن حجتيه
نزديكهستند.
ما اصال بحث حزب را نداريم بلكه بحث انديشه ،تفكر و اعتقاد
را داريم .امروز ممكن است كساني به اصول نظام معتقد باشند ولي
فردانباشند.
اين مساله را بايد از روي تابلويي كه دارند و آنچه رسما
اعالمميكنند،تشخيصداد.
والبتههمينطورازعملشان.عملافرادهمخيليمهماست.
درعملهمآقايخاتميمانندسايرشخصيتهايدرون
نظام در همين مورد اخير بعد از عمل جراحي موفق رهبري
بيانيهصادركردندوسالمتيايشانراازخداخواستند.
ولي همين آق��اي خاتمي بع��د از ادعاهاي آقاي ميرحس��ين
محكم كنار ايشان ايس��تاد در حالي كه آقا {مقام معظم رهبري}
در آن خطب��ه آن صحبتها را فرمودن��د .در س��ال  88مواضع آقا
{مقام معظم رهبري} مش��خص بود .اين در حالي است كه اينها
در محافل خصوصيشان ميگويند تقلب نشده اما شما ببينيد در
موضعگيريهاي رسمي چطور صحبت ميكنند .بصيرت داشتن
در اين مس��ائل خيلي مهم اس��ت .در عبارتي مقام معظم رهبري
ميفرمايند ،بصيرت آن است كه بدانيم شمري كه روز عاشورا سر
از تن امام حس��ين (ع) جدا كرده اين همان رزمنده جانباز در سپاه
امامعلي(ع)استكهدرجنگبامعاويهتامرزشهادتپيشرفت.
اين محافل خصوصي كه ميگوييد يعني چه؟ يعني
چطور ميشود كه ش�ما يا مثال برخي رسانههاي وابسته
به سپاه از صحبتهاي آقاي خاتمي در منزل دوستان و
آشنايانش مطلع ميشويد؟ به خصوص كه خود شما هم
بر«خصوصي»بودناينمحافلتاكيدميكنيد.
حتماكسانيهستندكهاينمسائلراباواسطهانتقالميدهند.
اما به هر حال بر فرض هم كه چنين باش�د اين مس�اله
اثباتپذيرنيست.
ببينيد در سال 88به نظام ظلم شد .چون نظام را متهم به كاري
كردند كه انجام نشده بود .اين يعني كاري كه دشمنان ما در طول
سالها نتوانستند انجام بدهند درصدد انجامش بودند كه نظام ما در
اينحدكهدستدرآرايمردمببردمتهمبهانحرافشود.
حتيدرآنمقطعهمبحثنظامنبود.بحثيكيدونهاد

اجرايي،نظارتيونظاميبودكهخببههرحالممكناست
شبهاتيايجادشدهباشد.
ببينيد وقتي نظام ،دولت ،ش��وراي نگهبان با اين س��از و كار و
سيس��تم انتخابات را برگزار كرده ،حاال كس��ي بيايد ادعا كند كه
تقلب ش��ده و براي اينكه حرف خودش را به كرسي بنشاند بگويد
مردم بياييد در خيابان ،بعد هم حمله به پايگاه بسيج ،بعد هم كشت
و كشتار و درگيري با نيروهاي نظامي و انتظامي .تازه بعد از آن هم
بيايند و تحريك بكنند ،سياهپوش بشوند و بيانيه بدهند و خالصه
روندآشوببهپاكردنراادامهدهند.آقايموسويكسيبودكهقبل
از انتخابات گفت مملكتي كه واليت فقيه دارد بن بست ندارد .چرا
ايش��ان بعد از انتخابات به حرف خودش پايبند نبود؟ حاال من بايد
حرف را ببينم يا عمل را؟ من پاسدار بايد هوشمند باشم و در كنار
اينكهشعارهاراميبينمبايدتوجهداشتهباشمكهآيادرعملهمين
رويه را دارد يا نه؟
ام�ا با تمام هوش�منديهايي ك�ه به آن اش�اره كرديد
ش�ايد بتوان گفت انتخابات س�ال 88بار كجي ب�ود كه به
مقصد نرسيد چرا كه در نهايت به  11روز خانهنشيني آقاي
احمدينژادمنجرشد.
ببينيد يك توطئهيي به پا شد .حاال بعضيها ميگويند «فتنه»
از مناظرهها شروع شد .در كدام يك از انتخابات كميته صيانت از آرا
تشكيلشد؟اينكميتهكيوكجاوتوسطچهكسانيتشكيلشد؟
من اتفاقا ميخواهم بگويم از س��ال  78برنامهريزي شد كه در اين
انتخاباتحتمابهقدرتبرسنديارايبياورنديابازيرابههمبزنند.
اما باالخره اين طرف هم ميت�وان به چند فايل صوتي
لو رفته اشاره كرد كه در آن برخي مقامات نظامي روز قبل
ازانتخاباتدرسخنرانيخودشانگفتهبودنداصالحطلبان
خطقرمزماهستندونبايدگذاشتآنهابهقدرتبرگردند.
ببينيد اين مساله در دنيا مرسوم است كه رييسجمهوري كه
در دور اول توانسته به هر حال يك كارهايي انجام بدهد دور دوم هم
به راحتي راي بياورد .بنده نه نماينده آقاي احمدينژاد هستم و نه از
نيت ايشان خبر دارم اما معتقدم ايشان در دور اول رياستجمهوري
خود يك كارهايي انجام داده بود كه مردم احساس ميكردند منافع
آنهاداردتامينميشود.
و البته همين آقاي احمدينژاد در دور دوم هم كارهاي
ديگريانجامدادكه...
من دور اول را ميگويم.
دور اولاش هم تفاوتي با دور دوم نداش�ت .فقط شايد
بهايندليلكهجهتگيريهايسياسياوبهشمانزديكتر
بودچنينبرداشتيراداريد.
منظورم من در جامعه اس��ت .بحث من افكار عمومي اس��ت.
فيلمهاي سفرهاي استاني آقاي احمدينژاد در دور اول هست شما
جمعيتي كه از ايشان استقبال ميكرد را ببينيد .خود اين فيلمها
نشان ميدهد كه مردم در دور اول – حاال درست يا نادرست -يك
احساسخوبينسبتبهايشانداشتند.
شايد هم داليل ديگري داش�ته باشد .از جمله اينكه او
در دور اول از پش�توانههايي در قدرت برخوردار بود كه در
دو س�ال آخر دور دوم تا حدود زيادي آنها را از دس�ت داد.
صدا و سيما هم ديگر مثل قبل براي كوچكترين حركات و
سكناتاورپرتاژآگهيپخشنميكرد.
در اين مورد بايد بحث ميداني ك��رد .ميخواهم بگويم در دنيا
خيلي بهندرت پيش ميآيد كه رييسجمه��ور دور اول نتواند دور
دوم هم رييسجمهور ش��ود .مگر اينكه خيلي خراب كرده باشد.
بنابراين آنچه ما در سال  88ديديم توطئه بود .مقام معظم رهبري
فرمودند براي اين توطئه دو دهه كار شده بود .دشمنان ما هم از اين
مساله خرسند بودند كه توانستهاند يك دوگانگي و آشوبي را به راه
بيندازند .در اينجا وقتي يك ارگاني وظيفهاش دفاع از انقالب ،ملت،
آرمانهايانقالباستوباداليلمتعددبهاينجمعبنديبرسدكه
با يك توطئه مواجه است ،چه بايد بكند؟ ممكن است شما بگوييد
من هنوز به اين جمعبندي نرسيدهام اما ما هم توقع نداريم كه اين
مساله براي شما اثبات شده باشد .براي ما مهم نيست اين فرد يا آن
فرد به رياستجمهوري برس��د ،اما براي ما اين هم است كه فردي
رييسجمهور شود كه بتواند كش��ور را به پيشرفت برساند و عزت
ملي،انقالبونظامراحفظومشكلمردمراحلكند.
ام�ا در م�ورد فايلهاي صوتي ش�ما هيچ توضيحي
نداديد.
حاال شما خودتان آن افرادي كه از قولشان نقل كرديد را پيدا
و با خودشان صحبت كنيد و صحت و سقماش را بررسي كنيد .اما
آنچه من ميتوانم بگويم اينكه معتقدم برخي كس��اني كه مدعي
اصالحات هس��تند ،در واقع دنبال اصالحات امريكايي هستند .آيا
شماقبولداريدكهپيشگيريبهترازدرماناست؟
منظورتان از پيشگيري قبل از درمان همان قصاص قبل
ازجنايتاست؟
نه .منظورم حداقل در آگاهسازي اس��ت .ببينيد برخي مواقع
يك تحليل ممكن است از جنس آگاهسازي باشد .االن در خصوص
شبكههاي ماهوارهيي و مجازي رس��انههاي داخلي چه وظيفهيي
دارند؟ كس��اني كه ميلياردي دارند س��رمايهگذاري در اين حوزه
ميكنند ،همان كساني هس��تند كه به صورت ميلياردي به صدام
كمككردند.
يعني شما «وايبر»« ،تانگو»« ،واتس آپ» و ...را در تداوم
جنگتحميليميدانيد؟
من جنگ نرم را در ادامه جنگ تحميلي ميبينم .آيا شما قبول
داريداينمسالهرا؟
قراربرايناستكهمنفقطسوالكنم.
خبمهماستكهببينيمچقدرباهمميتوانيم...
من در مورد جنگ نرم خيلي درك مشخصي ندارم اما
اين را ميتوانم بگويم كه باور اينكه «واتس آپ» و «تانگو»
درادامههشتسالجنگتحميلياستكميدشواراست.
چوننهايتكاركرداينهاجابهجاييجوكو...است.
اصال اينطور نيست .االن شما ببينيد سرمايهگذار شبكههاي
فارسيزبانچهكسانيوكجاهستند؟همينوايبر،واتسآپوتانگو
را بررسي كنيد چه كساني و با چه اهدافي راهاندازي كرده و مديريت
ميكنند.بررسيكنيدسروراينهاكدامكشورهااست؟
البته خيلي بين «واتس آپ» و ش�بكههاي تلويزيوني
فارسيزبانتفاوتوجوددارد.
وقتي حض��رت آقا {مقام معظ��م رهبري} فرمودن��د ما با قتل
عام و شبيخون فرهنگي مواجه ش��دهايم يعني مساله خيلي جدي
است .االن ش��ما فكر ميكنيد مش��كل نظام س��لطه با ما چيست؟
مشكلشان استقالل ملي ما است .اين اتفاقي كه در بيداري اسالمي
افتاد همان غربيها اعتقاد دارند منشا آن در انقالب اسالمي ما بوده
است .بنده سوالم اين است كه روزنامهيي مانند «اعتماد» چقدر در
نقش آگاهس��ازي جوانان در اين حوزه نقش ايفا كرده است؟ دشمن
ميداند در حوزه نظامي كاري از دس��تش بر نميآيد چون پاسخش
را ميگيرند .براي همين به جنگ ن��رم روي آوردند .ما امروز در دهه
چهارم انقالب هس��تيم و اينها به ما ميگويند هم��ه گزينهها روي
ميز اس��ت .ش��ما فكر ميكنيد منظورش��ان از اين حرف چيست؟
منظورشان اين اس��ت كه هر كار بتوانند ميكنند .من به عنوان يك
كارشناس نظامي -سياسي به شما ميگويم اگر امريكاييها احتمال
پيروزي ميدادند شك نكنيد كه حمله ميكردند ،بلكه به عكس آنها
شكس��ت را پيشبيني ميكنند و براي همين هم در حوزه فرهنگي
سرمايهگذاريكردهاند.
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