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صالحقاسمی،نویسندهکتابهای«کارنامه»«،خاطرات»و«اسرارشیطان»درگفتوگوبا«فرهیختگان»:

نفوذآمریکاقبلازانقالبمرحلهبهمرحلهبود

شــخصیتهای مرجــع کشــور اشــراف درســتی بــه جنایــات
آمریــکا و مداخــات آمریکا در کشــورهای جهــان و ایران ندارند.

از ایــن جهــت ایــن نــگاه کلــی را عــرض کــردم و جزئیتــر بایــد

محمد رضا محمدی

روی ایــن مســاله فکــر شــود.

روزنامهنگار

درباره رویکرد سلطهجویانه ایاالت متحده آمریکا در

امــروز در ایــران بــا جریانــی مواجــه هســتیم کــه بــا شــعار

جهان و علیالخصوص ایران آثار متعددی به نگارش

توافــق بــا غــرب و آمریــکا وارد شــدند تــا کشــور را بــر

درآمده اســـت که هرکدام در قالبی خاص به تجزیه و

اســاس روابطــی کــه از ایــن طریــق فراهــم میشــود ،اداره

تحلیل و رفتارشناسی سیاسی این کشور در قبال سایر

و وضعیــت معیشــتی مــردم را اصــاح کننــد .تجربـهای که

کشورها پرداختهاند .مجموعه سه جلدی کتابهای

بــرای ایــن جریــان رخ داد تجربــه برجــام بــود .بــا وجــود

کارنامه ،خاطرات و اسرار شیطان از جمله آثاری است

ایــن تجربــه بــاز هــم همیــن جریــان دیــد واقعــی و کارآمدی

که مفصال به عملکرد آمریکا در صحنه سیاست جهانی

نســبت بــه ایــاالت متحــده پیــدا نکــرده اســت .مجــددا

پرداخته و جنایتهای این کشـــور در سراسر جهان

امتیــاز عجیبــی را از طریــق دولــت و مجلــس بــه کشــور

را بررســـی کرده اســـت .این مجموعه که چند سالی

تحمیــل کردهانــد .بــه نظــر شــما چــرا ایــن تجــارب آینــه

است از انتشارش توسط نشر سلمانپاک میگذرد،

عبــرت نمیشــود؟

امروز تبدیل به یکی از منابعی شده است که بسیاری

نکتــه اول اینکــه فرمایــش شــما درســت اســت .ایــن دولــت

از محققان و دانشـــجویان بـــه آن مراجعه میکنند.

بــا مانیفســت فکــریای کــه داشــت و نزدیــک بــه جریــان

نویسنده این ســـهگانه معتقد است که دو مولفه در

اصالحطلــب و جریــان کارگــزاران و غرببــاور بــود روی کار

مجموعه ،اثرش را از آثار مشابه متمایز کرده که عبارت

آمــد و شــاید بــا همیــن شــعارها توانســت درصــد آرای خــود را

است از جامعیت مطالب و مختصر و مفید بودن آنها .به

بــه زحمــت بیــش از  50درصــد دوره اول و  50درصــد در دوره

بهانه معرفی این مجموعه با صالح قاسمی ،نویسنده

دوم برســاند.

این کتاب به گفتوگو نشستهایم که در ادامه مشروح

اگــر آن زمــان میخواســتیم ایــن را بگوییــم بایــد بــه برخــی

آن را میخوانید.

شــواهد اســتناد میکردیــم کــه در بعضــی کتابهــا مثــل

شــما در ایــن مجموعــه ســه جلــدی بــا یــک تقســیمبندی

مجموعــه ســه جلــدی وجــود دارد در حالــی که حافظــه تاریخی

آمریــکا بــه ترتیــب در ایــران و جهــان پرداختهایــد و در

زیــادی هــم ندیــده بودنــد .امــا امــروز مــا بــا تجربـهای روبـهرو

بخــش از جامعــه آن مشــکالت و جنایــات را دیــده بودند و بخش

جدیــد و نوآورانــه ،در ابتــدا بــه جنایتهای ایــاالت متحده
جلــد ســوم هــم حقایــق و ناگفتههایــی قابــل تامــل را

هســتیم کــه بعــد از  6ســال غــرب بــا وجــود اینکــه مــا تعهــد

شــرایط ممکــن هســتند و حتــی جزئیتریــن دغدغههــا نیــز از

دارد ،مــدت زمانــی کــه بـرای پژوهــش قبــل از نــگارش ایــن

ســالهای بعــد از انقــاب نفوذشــان در ای ـران کمتــر و کمتــر

بســیار بزرگــی دادیــم و متعهــد هــم باقــی ماندیــم ،بــر تعهــد

ســال  90بــود کــه تحقیقــات منســجمی را درمــورد رویکــرد

درحالــی کــه اگــر کمــی بــا دقــت بیشــتری بــه شــرایط زندگــی

کار تحقیقــات ،پژوهــش و جم ـعآوری مطالــب ایــن مجموعــه

انقــاب اســامی بــه دنبــال برانــدازی نظــام تازهتاســیس

رهبــر انقــاب مبنیبــر بدبینــی نســبت بــه ایــاالت متحــده بــود

کــردم ،امــا زمانــی تصمیــم گرفتــم ایــن مجموعــه را بــه صــورت

آن از مناظــر مختلــف دچــار مشــکالت عدیــدهای هســتند کــه

صفحهآرایــی و انتشــار هــم حــدود چهــار یــا پنــج ماهــی زمــان

هــم بــرای ایــن هدفشــان فروگــذار نکردنــد ،امــروز تــاش

درمــورد آمریــکا بیــان کردهایــد .درمــورد کــم و کیــف ایــن
طبقهبنــدی توضیــح دهیــد.

آمریــکا در کشــورهای مختلــف و همچنیــن ایــران شــروع

عملیاتــی گــردآوری و منتشــر کنــم کــه یــک جریــان سیاســی

خــاص در انتخابــات ریاس ـتجمهوری ســال  92توانســت بــا
بیــان مواضعــی غربگرایانــه و شــعار مذاکــره بــا آمریــکا اقبــال

افــکار عمومــی را بــه ســمت خــودش جلــب کنــد .در آن مقطــع
زمانــی بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه گویــا حقیقــت و ماهیــت

کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا از حافظــه تاریخــی مــردم حــذف
شــده اســت .بــر همیــن مبنــا بــه فکــر ایــن مجموعــه افتــادم و
کار نــگارش آن را شــروع کــردم.

پیــش بــرای آنهــا حــل شــده اســت.

مــردم آمریــکا نــگاه کنیــم بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه مــردم
هرکــدام از آنهــا میتوانــد شــیرازه روابــط اجتماعــی را دچــار بــه

هــم ریختگــی کنــد .بــه عبــارت دیگــر حتــی اگــر ایــن مســاله
را قبــول کنیــم کــه در دهههــای گذشــته آمریــکا قدرتــی

بالمنــازع در جهــان بــوده اســت ،بایــد ایــن را هــم بپذیریــم کــه

ســتونهای ایــن امپراتــوری فروریختــه و اگــر همچنــان آمریــکا
توانســته اســت جایــگاه خــودش را حفــظ کنــد دلیلــی غیــر از
تبلیغــات گســترده رســانهای خــود در کشــورهای جهــان ندارد.

مــا در جلــد ســوم ســعی کردهایــم بــا کســانی کــه همچنــان بــا

درمــورد ایــن طبقهبنــدی مطالبــی کــه فرمودیــد ،خــودم هــم

نگاهــی کاریکاتــوری بــه کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا نــگاه

همــه مطالبــی را کــه بــه دســت آمــده بــود در یــک مجلــد

دارنــد ،صحبــت کنیــم.

خیلــی تامــل کــردم .تصــور مــا ایــن بــود کــه اگــر بخواهیــم
منتشــر کنیــم ،بســیار حجیــم میشــود کــه خــودش موجــب
کاهــش مخاطــب خواهــد بــود .بــه همیــن جهــت تصمیــم بــر

ایــن شــد کــه کار بــا تقســیمبندی مناســبی منتشــر شــود
تــا قابــل اســتفادهتر باشــد .بــرای مثــال شــاید کســی فقــط

عالقــه داشــته باشــد قســمتی را کــه

مربــوط بــه ایـران اســت مطالعــه کنــد
یــا دیگــری بخواهــد دخالتهــای
آمریــکا در ســایر کشــورهای جهــان

را مــورد مطالعــه قــرار دهــد .از ایــن
حیــث ایــن طبقهبنــدی مطالــب،

کمــک کــرد مطالبــی کــه گــردآوری

شــده بــود منســجمتر ارائــه شــوند .بــا
وجــود همــه ایــن مــوارد ،ایــن کتــاب
همچنــان مــروری اســت مختصــر از

حوادثــی کــه آمریــکا در جهــان رقــم
زده اســت و اگــر میخواســتیم بــه

تفصیــل بــه هریــک از ایــن حــوادث
تاریخــی ،چــه در ایــران و چــه

در کشــو رهای مختلــف جهــان

بپردازیــم ،بایــد دایرهالمعارفــی
قطــور ارائــه میکردیــم .در اولیــن

جلــد ایــن مجموعــه ســه جلــدی

میکننــد و تصوراتــی فراتــر از واقعیــت درمــورد ایــن کشــور

آمریــکا در ایــران پرداختهایــم کــه

خــودش شــامل دو فصــل مجزاســت.

چندانــی بــا آثــار مشــابهی کــه کــم هــم نیســتند ،ندارنــد.
بــه نظــر خودتــان وجــه تمایــز ایــن

مجموعــه ســه جلــدی چیســت؟

نکــرده باشــند .جالبتــر اینکــه حتــی کشــورهای دوســت و
همپیمــان آمریــکا هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نبودهانــد و در

مقاطــع مختلــف اســیر درگیریهایــی شــدهاند کــه پشـتپرده
آنهــا آمریــکا بــوده اســت.

دارد و چــه بســا مــن هــم در فرآینــد

پژوهــش و نــگارش ایــن مجموعــه
ســه جلــدی بارهــا بــه آنهــا مراجعــه

کــرده باشــم ،امــا نکتـهای کــه درمــورد
ایــن آثــار وجــود داشــت ایــن بــود کــه

یکســری اشــکاالت همــواره موجــب
میشــد مخاطبــان امــروزی حــوزوی
و دانشــگاهی نتواننــد از آنهــا اســتفاده
کافــی و وافــی ببرنــد .یکــی از نکاتــی

کــه در اکثــر آثــار مشــابهی کــه بــه
آمریــکا پرداختهانــد وجــود داشــت

ایــن بــود کــه حجــم مطالبشــان
بســیار زیــاد بــود و بــه همیــن دلیــل

بـرای مخاطبــان عــادی قابل اســتفاده

نبودنــد؛ بهطــوری کــه اکثــر آنهــا

درد متخصصــان و پژوهشــگران تاریخــی میخوردنــد یــا اینکــه

شــده بــود ،تنهــا بــه گوشـهای از وقایــع اختصــاص پیــدا کــرده
درمــورد آمریــکا در اختیــار مخاطــب قـرار دهــد .ســعی مــن در

ایــن مجموعــه ســه جلــدی اوال ایــن بــوده کــه چیــزی از قلــم
نیفتــد ،یعنــی هیــچ مســالهای باقــی نمانــد کــه اگــر چــه خیلــی

مختصــر هــم باشــد ،امــا بــه آن نپرداختــه باشــم .ثانیــا بــه دنبال

ایــن بــودم کــه ســطح مطالــب کتــاب بــه حــدی باشــد کــه
نیازمنــدی مخاطــب عــادی را رفــع کنــد و اگــر هــم کســی نیــاز

بــه اطالعــات بیشــتر و دقیقتــری داشــته باشــد ،منابــع کاملــی
بـرای تحقیقــات بیشــتر بــه او معرفــی کنــد .لــذا حــاال هــم کــه

عنــوان جلــد ســوم ایــن مجموعه ،اســرار شــیطان اســت .در این

اخیــر ،رســانهها کمتــر بــه آنهــا پرداختهانــد .حقیقــت ایــن

ایــن دو مالحظــه را بــه صــورت مــوازی در نظــر داشــته باشــد.

اســت کــه ایــاالت متحــده آمریــکا بــا اســتفاده از امپراتــوری

رســانهای خــود در جهــان ،توانســته اســت اینطــور بــه مــردم

دنیــا القــا کنــد کــه مردمــش در حــال زندگــی کــردن در بهتریــن

آمریــکا درمــورد ایـران قبــل و بعــد از انقــاب اســامی چــه
تمایزهایــی بــا هــم دارد؟

هنــوز در حــوزه نشــر اثــر مشــابهی را ندیدهام که توانســته باشــد

بــا توجــه بــه گســتردگی مطالــب موجــود در ایــن مجموعــه

و درعیــن حــال طبقهبنــدی منســجمی کــه در آن وجــود

جمهــوری اســامی در ایــران بودنــد و حتــی از اقــدام نظامــی

میکننــد کــه بتواننــد از نفــوذ اســتراتژیک ای ـران در منطقــه
بکاهنــد .همیــن مســاله نشــاندهنده ایــن اســت کــه نــوع

مداخــات آمریــکا پیــش از انقــاب و بعــد از آن کامــا متفــاوت

شــده اســت.

تقســیمبندی اشــاره شــده منجــر شــد.

حافظــه تاریخــی چیســت و آیــا ایــن مســاله درمــورد همــه

بیایــد ،غربیهــا و علیالخصــوص آمریکاییهــا بــرای مــردم

ایـران قــدم از قــدم برنخواهنــد داشــت.

وضعیــت حادتــر هــم هســت .حافظــه تاریخــی همــه ملتهــا
محــدود اســت و بــه ســرعت و بـهروز پــاک میشــود .از این جهت

حتــی میتــوان گفــت کــه اگــر حافظــه تاریخــی مــردم کشــور

مــا از ســایر کشــورها ش ـرایط بهتــری

نیســت .امــا اینکــه چ ـرا در کشــور مــا
نکتـهای مجزاســت .بایــد این مســاله را

هــم مدنظــر قـرار داد کــه مــردم ایـران
بیش از هر کشــور دیگری تحت فشــار
پروپاگانــدای رســانهای در جهــان قـرار
دارنــد و همــواره رســانههای داخلــی

و خارجــی خاصــی در حــال جابهجــا

کــردن درســت و غلــط بـرای مــردم مــا

یکــی از مهمتریــن تمایــزات رفتــاری آمریکاییهــا قبــل و بعــد

هســتند .از ایــن جهــت نبایــد ایــن

پیــش از انقــاب اســامی بــا یــک دیــد فوقالعــاده تحقیرآمیــز

دانســت .بــا ایــن اوصــاف ،معتقــدم که

از انقــاب اســامی بــا مــردم و مســئوالن ایـران ایــن بــوده کــه

بــه ایرانیــان نــگاه میکردنــد .ایــن نــگاه تحقیرآمیز هــم مختص

یــک موضــوع خــاص یــا یــک ســری افــراد خــاص نمیشــد.
از نفــر اول مملکــت ،یعنــی شــاه ایــران تــا تمــام مــردم عــادی

کشــور شــامل ایــن مســاله بودنــد و بــه نوعی شــاید بتــوان گفت

آمریکاییهایــی کــه در ایـران حضــور داشــتند ،در حــال اجــرای

یــک پــروژه تحقیــر عمومــی درمــورد مــردم کشــورمان بودنــد.
ایــن در حالــی بــود کــه بعــد از انقــاب ایــن فضــا کامــا دگرگون

شــد و مداخــات آمریکاییهــا کــه قبــل از انقــاب برمبنــای
تحقیــر مــردم و مســئوالن ایرانــی بــود تبدیــل بــه مداخالتــی

شــد کــه مبنــای آنهــا اســتیصال و ناچــاری آمریــکا و هدفشــان

فقــط کنتــرل نهضــت پرشــور اســامی در ایــران بــود.

مســائل را درمــورد ایـران دور از انتظــار
مــردم ایـران بــه مراتــب شـرایط بهتــری

نســبت بــه ســایر کشــورهای دنیــا
دارنــد .نکتــه اینجاســت کــه وظیفــه

نخبــگان حــوزوی و دانشــگاهی،
کــه محــل رجــوع مــردم هســتند ایــن

و جاسوســی آمریکاییهــا در مراکــز مهــم تصمیمگیــری ایــران
هــم افزایــش یافــت .ایــن نفــوذ اطالعاتــی و امنیتــی تــا جایــی

گســترش پیــدا کــرد کــه دیگــر حتــی کوچکتریــن روابــط و
گفــت و شــنودهای شــخص شــاه ایــران ،محمدرضــا پهلــوی

هــم تحــت کنتــرل آمریکاییهــا قــرار گرفتــه بــود و دیگــر هیــچ

ســری از اســرار ایــران باقــی نمانــده بــود کــه آمریکاییهــا از
آن مطلــع نباشــند .بعــد از انقــاب امــا بــه مــرور عکــس ایــن

فرآینــد حاکــم شــد .بــه ایــن صــورت کــه آمریکاییهــا در طــول

ضمــن اینکــه میدانــم بیــن مــردم کســانی هســتند که تــا پنج،
 6ســال پیــش ایــن حرفهــا را از مــا راحــت نمیپذیرفتنــد،
امــا امــروز کامــا بــه اینجــا رســیدهاند
کــه تفکــر موجــود ،تفکــر همراهــی

و اعتمــاد بــه غــرب و توافــق و تعهــد
دادن بــه آن جوابگــو نیســت .لکــن

چــرا دوبــاره ایــن اتفــاق درخصــوص

 FATFرخ میدهــد؟ اگــر بخواهــم
خوشبیــن باشــم شــاید ایــن آقایــان

بــاز هــم فریــب وعدههــای غلــط و
دروغ غربیهــا را میخورنــد ،ولــی

اگــر بخواهــم واقعبیــن باشــم بایــد

بگویــم عــدهای تعمــدا بنــا دارنــد
تعهــدات بلندمــدت و بســیار حســاس

و نگرانکننــدهای را در حوزههــای
مختلــف بــه غــرب بدهنــد تــا اگــر بعــد
از خودشــان تفکــری غیــر از تفکــر

حاکــم بــر دولــت فعلــی روی کار آمــد،

نتوانــد نظــام را بــه مســیر اصلــی خــود
بازگردانــد کــه «اســتقالل» بــه معنــای

واقعــی کلمــه بــوده اســت .چطــور

میشــود آدم عــادی در کــف جامعــه
بفهمــد کــه بعــد از ایــن همــه خلــف

اســت کــه حافظــه تاریخــی مــردم را دائمــا بازگــو و مــرور کننــد.
فرمایشاتشــان بیــان کــرده و میکننــد.

زندگــی میکنــد ،هنــوز ایــن را نمیدانــد؟! مــن ایــن مســاله

ایــن همــان روی ـهای اســت کــه مقــام معظــم رهبــری دائمــا در

بــه نظــر شــما راهــکار عملیاتــی خاصــی هــم بـرای توســعه

از ایــن مداخــات موجــب میشــد کــه نفــوذ آمریکاییهــا در

ســاواک ایفــای نقــش کــرد بــه مــرور شــاهد ایــن بودیم کــه نفوذ

حقوقــی بایــد ایــن را بــا مــردم صریــح مطــرح کننــد و بهعنــوان

وعــده نبایــد بــه آمریــکا و غــرب اعتمــاد کــرد ،ولــی مثــا یــک

اســتراتژی اســت کــه بایــد همــه نخبــگان داشــته باشــند .هــر

در تاســیس ســازمان اطالعــات و امنیــت کشــور ایــران یــا همان

ببــرد کــه دوبــاره بایــد بــا غــرب همراهــی کنیــم و امتیــاز دهیــم.

مســئوالن کشــور و همــه کســانی

نکتــه مهمتــری کــه درمــورد مداخــات آمریکاییهــا در ایران در

ایـران افزایــش پیــدا کنــد .بــرای مثــال وقتــی ایــاالت متحــده

باعــث شــد ایــن جریــان همچنــان مطالبــات را اینطــور پیــش

اگر بخواهم
خوشبین باشم
شاید این آقایان باز
هم فریب وعدههای غلط و
دروغ غربیها را میخورند ،ولی
اگر بخواهم واقعبین باشم باید
بگویم عدهای تعمدا بنا دارند
تعهدات بلندمدت و بسیار
حساس و نگرانکنندهای را در
حوزههای مختلف به غرب
بدهند تا اگر بعد از خودشان
تفکری غیر از تفکر حاکم بر
دولت فعلی روی کار آمد ،نتواند
نظام را به مسیر اصلی خود
بازگرداند که «استقالل» به
معنای واقعی کلمه بوده است

حافظــه تاریخــی مــردم وجــود دارد؟

مقطــع قبــل از انقــاب وجــود داشــت ایــن بــود کــه هــر مرحلــه

منطقــه بهتــر از آن را داشــته باشــیم و نداریــم ،هیچکســی جــز

تاریخیشــان کوتــاه اســت .حتــی در کشــورهای صنعتــی ایــن

جامعــه بودنــد کــه بــا گفتوگــو و مذاکــره بــا طــرف آمریکایــی

بگــذارم کــه حتــی اگــر ایــران از همــه مواضعــش هــم کوتــاه

اصلــی ایــن اتفاقــات و فشــارهای شــدید اقتصــادی و حتی این

یــک تجربــه عینــی و روشــن دائمــا بــرای آنهــا بازگــو کننــد.

ایــن اشــتباهات سیاســی رخ میدهــد

بــه تاریــخ قبــل از انقــاب ایــن مســاله را بــا مخاطبانــم در میــان

ایــن بــار صریحتــر باشــند و بــه مــردم ایــن را بگوینــد که مســئول

ایــن موضــوع فقــط بـرای مــا ایرانیهــا نیســت و در تمــام دنیــا

در آن مقطــع کــه مشــغول نــگارش ایــن کتــاب بــودم ،اکثــر

بــود .از ایــن رو ســعی کــردم بــا ایــن تقســیمبندی و بــا اســتناد

نخبــگان کشــور دلســوزی نســبت بــه نظــام و کشــور دارنــد بایــد

بــه نظــر مــن چــه نهادهــا و چــه شــخصیتهای حقیقــی و

نداشــته باشــد ،قطعــا ضعیفتــر

بهبــود بخشــید .ایــن مفهــوم واقعــا بــرای مــن گنــگ و بیمعنی

جامعــه و بدنــه آن چالشهایــی ایجــاد شــود ،ولــی بــه نظــرم اگر

خودشــان نیســتند و در واقــع ایــن رای و تفکــر آنهــا در دوره دوم

ایــن مجموعــه داشــتم ،امــا هرچــه برنامــه پژوهشـیام درمــورد

مســاله تــا حــدی برایــم موضوعیــت پیــدا کــرد کــه بــه ارائــه ایــن

آنــان قــدری صریــح باشــند ،نــه بــه ایــن معنــی کــه در کــف

پرهزینـهای میشــود .بــه نظــر شــما دلیــل ایــن ضعــف در

کوتــاه اســت و همیــن مســاله همــواره موجــب اشــتباهات

مــردم بــه خاطــر اشــتغاالت ذهنــی و روانیای کــه دارند ،حافظه

ویژگیهــای خاصــی درمــورد رفتارشناســی آمریکاییهــا در

بــه نظــر مــن ایــن نیــز کار نخبــگان اســت ،ولــی ایــن بــار بایــد

بســیاری از تحلیلگـران معتقدنــد حافظــه تاریخی مردم ما

پیــش از آغــاز بــه پژوهــش ،مــن درمــورد ایــن تقســیمبندی فکــر

نکــرده بــودم و برنامـهای متفــاوت بــرای فصلبنــدی جلــد اول

و اینکــه آنهــا بــر ســر تعهــد خــود باقــی نمیماننــد.

جایگاهــی کــه امــروز مــا بــه مراتــب میتوانســتیم در دنیــا و

کشــورها صــدق میکنــد یــا مختــص جامعــه ماســت؟

درمــورد سیاســتهای آمریــکا وجــود

چنــد ســالی از انتشــار ایــن مجموعــه ســه جلدی میگــذرد ،من

مجلــد مــا بــه ناگفتههایــی پرداختهایــم کــه در طــول دهههــای

ایـران در ســال  57بــود .وجــه تمایــز رویکــرد جنایتکارانــه

میتــوان تــا حــدود بســیاری وضعیــت اقتصــادی کشــور را

اســت .خوشــبختانه آثــار بســیاری

اســت یــا اینکــه در تاریــخ معاصــر جهــان شــامل حــال ســایر

مســتقیم یــا غیرمســتقیم در امــور آن دخالــت یــا دسـتاندازی

جنایتهــای آمریــکا بــه قبــل و بعــد از انقــاب اســامی

نکتهای که به آن اشــاره کردید درســت

بــود و نمیتوانســت اطالعــات و دادههــای کامــل و جامعــی

در دنیــا کشــوری نداشــته باشــیم کــه آمریکاییهــا بــه صــورت

در ایــران اســت ،اشــاره کردیــد .آن هــم تقســیمبندی

رســانههای داخلــی و خارجــی مشــغول القــای ایــن مفهــوم بــه

در جلــد دوم ســعی کردیــم بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم کــه

خالصــه و در یــک جملــه پاســخ بدهــم بایــد بگویــم کــه شــاید

جالبــی در جلــد اول کتــاب کــه مربــوط بــه جنایــات آمریــکا

منتشــر شــده اســت .آثــار شــما هــم در نــگاه اول تفــاوت

اگــر هــم محتــوای مــورد نظــر در حجــم قابــل قبولــی ارائــه

کشــورها نیــز میشــود .روشــن اســت؛ اگــر بخواهــم خیلــی

در پاســخ بــه ســوال اول شــما بــه یــک تقســیمبندی

مقابــل کشــور ایــران برایــم روشــن میشــد .درنهایــت ایــن

رویکردهایــش بــا کشــورهای مختلــف ،از جملــه ایــران

جنایتهــای آمریــکا در ای ـران قبــل از انقــاب و جنایتهــای

آیــا ایــن رویکــرد مداخلهجویانــه آمریــکا صرفــا درمــورد ای ـران

بــرد.

پــس از انقــاب اســامی آثــار بســیاری درمــورد آمریــکا و

مجموعههایــی حجیــم و گســترده شــده بودنــد کــه فقــط بــه

آمریــکا در ایــران بعــد از انقــاب.

نزدیــک بــه دوســال طــول کشــید و مراحــل ویرایــش،

رویکــرد آمریــکا در قبــال ایـران در تاریــخ معاصــر جلوتر میرفت

شاید در دنیا
کشوری نداشته
باشیم که
آمریکاییها به صورت
مستقیم یا غیرمستقیم در
امور آن دخالت یا
دستاندازی نکرده باشند.
جالبتر اینکه حتی
کشورهای دوست و
همپیمان آمریکا هم از این
قاعده مستثنی نبود هاند و
در مقاطع مختلف اسیر
درگیریهایی شد هاند که
پشتپرده آنها آمریکا
بوده است

بــه جنایتهــای ایــاالت متحــده

مجموعــه صــرف کردیــد ،چقــدر بــود؟

شــد .بــرای مثــال آمریکاییهــا کــه در ســالهای ابتدایــی

خــود باقــی نمانــد و بــه آن عمــل نکــرد و اثبــات آن رویکــرد

دیپلمــات کهنـهکار و آدمــی که  60 ،50ســال در عالم سیاســت

را نمیپذیــرم.

اگر نکتهای باقی مانده بفرمایید.

ایــن کــه مــن عــرض کــردم در واقــع یــک راهبــرد اســت .یــک

نکتــه پایانــی درخصــوص کتــاب اســت .مخاطبــان و

کــدام از اینهــا وقتــی بــه ســازمان خاصــی میرســند راهــکار

ایــن مطالــب را بــه نحــوی بــا زبــان امــروز ،بــا رســانههای

مشــخص عینــی پیــدا میکننــد ،مثــا اینکــه وزارت خارجــه
و دولــت رویکــرد معرفــی واقعیــت غــرب را دنبــال کننــد و اگــر
بــه دنبــال تهذیــب غــرب و آمریــکا باشــند ایــن امــر منتفــی
اســت ،ولــی اگــر ایــن راهبــرد را نســبت بــه ایــاالت متحــده در

پیــش بگیرنــد ،نیروهــای مســلح بــه نحــوی ،نهادهــای حــوزوی
و دانشــگاهی بــه نحــوی ،هــر کــدام بایــد بــا ایــن موضــوع

روب ـهرو شــوند.

عالقهمندانــی کــه کتــاب ســه جلــدی را مطالعــه کردهانــد

امــروز ،فضــای مجــازی ،شــبکههای اجتماعــی و ...بــه صــورت
کلیدواژههــا و مطالــب کوتــاه منتقــل کننــد ،شــاید مــردم و

کســانی کــه خیلــی اهــل مطالعــه نیســتند یــا بــه ایــن کتــاب

دسترســی ندارنــد هــم اســتفاده کننــد .نکتــه دوم خطــاب

بــه مــردم عزیــز اســت کــه اگــر کســی موضــوع تجربهشــده را
مکــرر انجــام دهــد ندامــت و پشــیمانی برای او شایســته اســت.
امیــدوارم مــردم بــه ایــن موضــوع التفــات داشــته باشــند و

امــا بهطــور کلــی دربــاره ایــن مســاله تامــل دقیقــی نکــردم.

انشــاءالله از این رویه آمریکا در کشــورهای مختلف و از جمله

میدهــد تــا جایــی کــه حتــی برخــی مســئوالن و نخبــگان و

حاکــم بــر دولــت فعلــی را اصــاح کننــد.

کلیــت ایــن امــر از نظــر مــن آن اســت کــه کوتاهــی بزرگــی رخ

کشــورمان درس بگیرنــد و ایــن نــگاه خوشبــاور و غرببــاور

