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حوزه : احزاب و تشکل هاگروه : سیاسی

تاریخ : ۹۳/۰۲/۱۶ - ۰۰:۰۳شماره : ۱۳۹۳۰۲۱۴۰۰۰۴۶۰

مشروح گفت و گوی تفصیلی فارس با حجت  االسالم مصلحی:

جزئیات عزل مصلحی به روایت
خودش/ تشریح پروسه امنیتی

پیرامون احمدی نژاد
وزیر سابق اطالعات بابیان اینکه طرح دستگیری ریگی در استان سیستان و بلوچستان کلید خورد گفت:  طراحی

ما در رابطه با دستگیری ریگی غیر از این اتفاقی بود که پیش آمد.

اشاره: چهارم اسفند سال 88 سربازان گمنام امام زمان (عج) در یک عملیات پیچیده اطالعاتی هواپیمای حامل
فرمانده جنایت تاسوکی را در خاک ایران نشاندند و این اقدام مهم وزارت اطالعات در صدر اخبار ایران و جهان

قرار گرفت. عملیاتی که وزیر سابق اطالعات پس از 50 ماه و در اولین گفت و گوی تفصیلی خود به بیان
ناگفته هایی از آن پرداخت. 

حجت االسالم حیدر مصلحی به دور از هر تکبری در گفت وگو با خبرنگاران حوزه احزاب خبرگزاری فارس به
تشریح این عملیات پرداخت، اقدامی که به عقیده بسیاری از کارشناسان نظامی خارق العاده بود، پروژه ای که به

مدد یک زیارت عاشورا تمام سرویس های اطالعاتی – امنیتی را شوکه کرد و می توان گفت تاکنون باوجود
تالش های فراوان سرویس های اطالعاتی دنیا هنوز مشابه ای برای آن تعریف نشده است.

مصلحی که سربازان گمنام امام زمان (عج) را با عشق، ایثار و از خودگذشتگی توصیف می کند، درباره «دستگیری
ریگی در آسمان ایران» که به خبرسازترین اقدام وزارتش تبدیل شد، می گوید: « ریگی خودش اصال باور نمی کرد

که هواپیما در هرمزگان به زمین نشسته است.»

دستگیری عبدالمالک ریگی، پروژه الماس فریب، رهاسازی دیپلمات گروگان گرفته شده در پاکستان، دستگیری
همزمان 15 جاسوس موساد، دستگیری اعضای تیم ترور دانشمندان هسته ای و... برخی از اقدامات بزرگی است

که تحت نظارت وی سربازان گمنام امام زمان (عج) با موفقیت به سرانجام رساند.

معلوم نیست چه عملیات های افتخار آمیز دیگری در دوران وی رخ داده که هنوز رسانه ای نشده است،
عملیات هایی که در این گفت گو هرچه کردیم تا درباره آنها برایمان بگوید فقط لبخند تحویلمان داد و در عین

خونسردی و تواضع مجبورمان کرد تا برخی خطوط قرمز را در این گفت وگو که برای تحققش ماه ها تالش کرده 
بودیم رعایت کنیم.

مصلحی که در سال 1388 توسط محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت اطالعات به
مجلس معرفی و با کسب اکثریت آرا انتخاب شد برای انجام این گفت وگو همانند اتاقش، ساده و
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بی آالیش پذیرایمان شد و در این جریان برای اولین بار به بیان ناگفته هایی از عملیات دستگیری ریگی و
ماجرای عزل خود از سوی احمدی نژاد و خبر حمایت وی از سعید جلیلی در ایام انتخابات یازدهم ریاست

جمهوری پرداخت.

وی همچنین در این مصاحبه با تائید دیدار خاتمی با جرج سوروس و حساب شده دانستن نقش خاتمی در فتنه
88، دیدارهای نوروزی برخی افراد با وی را تالشی بی فایده برای بازگشت بدون هزینه دانست.

مصلحی همچنین معتقد است علل بیان شده از سوی رئیس دولت دهم درباره آشفتگی بازار طال و ارز فضا
سازی بود و ادعای احمدی نژاد درباره پیامک خبرگزاری فارس دراین خصوص را رد کرد.

وی همچنین در این گفت وگو که با منتهی شدن به اذان ظهر به پایان رسید به بیان خاطره ای از سفر یکی از
روسای سرویس های اروپایی به ایران و دیدار اخیرش با احمدی نژاد پرداخت.

 

 

آنچه در ادامه می آید، ماحصل گفت وگوی خبرنگاران حوزه احزاب خبرگزاری فارس با وزیر سابق اطالعات است:

 

فارس: باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین و خبرسازترین اقدامات وزارت اطالعات در دوران شما دستگیری
عبدالمالک ریگی در آسمان بود که به عنوان یک عملیات اطالعاتی بی نظیر در دنیا مطرح شد، درباره ابعاد این

موضوع و ناگفته های دستگیری این شرور صحبت کنید.
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مصلحی: بنده از عزیزان خبرگزاری فارس تشکر می کنم که انصافا از جایگاه خوبی

برخوردار بوده و بسیار هم تأثیرگذار است. الزم می دانم از نقش خوبی که این
مجموعه در روشن کردن جامعه دارد تشکر کنم و ان شاءالله مأجور باشید.

در رابطه با مبحث مورد سوال نکته مهم این است که انقالب اسالمی از یک وضعیت
و ویژگی برخوردار است که منافع استکبار را به خطر انداخته است و استکبار با همه

وجود خود این را حس می کند که انقالب اسالمی تأثیر خود را در دنیا گذاشته است
و به پیش می رود، اندیشه  و ایده های حضرت امام خمینی(ره) و  ایده پردازی های
رهبر حکیم انقالب که گمشده های بشری را پاسخ می دهند، دنیای استکبار را در

وضعیتی قرار داده که نمی تواند به هیچ عنوان دست از دشمنی با انقالب اسالمی
بردارد.

مقدمه دوم این است که ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که قبل از پیروزی
انقالب، سرویس های اطالعاتی موساد، CIA و MI6 و مجموعه های مختلف در
کشور ما جوالن می دادند و هماهنگی  و تقسیم کار قابل توجهی بین آنها وجود

داشته است و آنها در کشور در همه ابعاد حاکم بوده اند.

*بازسازی سرویس های اطالعاتی دشمن در کشور پس از انقالب

با پیروزی انقالب اسالمی، لودر انقالب، زیر این ساختار اطالعاتی که استکبار در
کشور ما داشت زد و همه اهداف آنها را به هم ریخت به گونه ای که به این سادگی

نمی توانست خود را ترمیم کند، ولی دشمن به دنبال این رفت که خود را بازسازی
کند. در این بازسازی دشمن طراحی و برنامه ریزی کرد و ما باید این را بپذیریم که
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدتی را طراحی کرد؛ همان اوایل پیروزی

انقالب یکی از طراحی های دشمن راه اندازی غائله هایی در کشور و استفاده از
نیروهایی بود که می توانست از آنها بهره ببرد، ما در آن مقطع حرکت منافقین،

ترورها و شهادت شهید مطهری را می بینیم و این اقدامات دقیقا در راستای اهداف
سرویس ها انجام می شد. االن هم آنها با استفاده از طراحی و افراد خود سعی

دارند جلوی پیشرفت انقالب را بگیرند.

*سرمایه گذاری کالن دشمن بر روی اختالفات مذهبی

در آن مقطع یکی از اقدامات این بود که به شناسایی مکان هایی پرداختند که نیاز
بود در آن حضور داشته باشند. یکی دیگر از اقدامات آنها این بود که بررسی کنند و

ببینند چگونه می توان به انقالبی که به نام انقالب اسالمی شکل گرفته است و
رویکرد آن فرهنگی و دینی است،  ضربه زد، آنها در این جهت سرمایه گذاری کردند
و از جمله سرمایه گذاری ها در این زمینه بحث اختالفات مذهبی بود. آنها احساس

کردند می توانند از این موضوع برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند لذا در این
امر سرمایه گذاری عظیمی کردند و از طرف دیگر کشورهای مشکل دار منطقه نیز به

آنها کمک کردند.

* نقش پررنگ MI6 در ساماندهی وهابیت در عربستان
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فارس: منظور از کشورهای مشکل دار، عربستان است؟

مصلحی: بله! عربستان به آنها کمک کرد چرا که عربستان شاکله وهابی دارد و

وهابیت نیز مشخص است که توسط چه سرویس اطالعاتی به وجود آمده است.

*اهل سنت به خوبی وضعیت وهابیت را می داند

فارس: به صورت مشخص کدام سرویس های اطالعاتی در این زمینه فعال بودند؟

مصلحی: مثال در بحث وهابیت نقش MI6 را سنگین می بینید که برای به وجود آوردن

آن کامال طراحی کرده است. البته خیلی از آنها مطلع هستند و من با خیلی از
اندیشمندان اهل سنت صحبت داشته و به کشورهای مختلف آنها رفته ام و وقتی که
با آنها صحبت می کردم مشخص بود آنها وهابیت را به خوبی می شناسند و اطالعات

وضعیت آنها را دارند، در واقع به خوبی می دانند آنها تحت تأثیر کجا قرار دارند و
چگونه در عربستان به وجود آمده اند. آمریکا به این نتیجه رسید که این مجموعه

بهترین وسیله برای ایجاد چالش برای جمهوری اسالمی است.

*نقش CIA در ربودن مرزبانان ایرانی

از این رو در مناطق مختلف اقدام کردند اما در بعضی از مناطق به نتیجه نرسیدند و
این به دلیل عدم همراهی افراد فریب خورده و جواب ندادن هزینه های آنها بود که

نیامدند با این مجموعه ها همراه شوند اما در برخی موارد اثر گذاشتند و بعضی ها را
ً با خود همراه کردند؛ از جمله در شرق کشور. شما CIA را در این قضایا دقیقا

می بینید.

*طراحی و هدایت عملیات تروریستی منطقه به عهده MI6 و پشتیبانی بر عهده CIA است

فارس: مانند ربوده شدن مرزبانان ایرانی؟

مصلحی: ربوده شدن مرزبانان یکی از این موارد است؛ توجه داشته باشید که پشت

حرکاتی که شکل می گیرد، CIA و MI6 هستند؛ مثالً برای این قبیل مباحث MI6 در
تقسیم کار، نقش هدایت، راهنمایی و کنترل را بر عهده دارد و نقش پشتیبانی را

نیز CIA انجام می دهد.

دلیل آن نیز این است که در این مقوله CIA به دلیل روحیه آمریکایی  و قلدری که
دارد نمی تواند طراحی های نرم افزاری پیچیده را انجام دهد اما انگلیس تجربیات

بزرگی دارد و در تمام کشورهای اسالمی در طراحی گروه های منحرف دینی نقش
داشته است و هر جا بروید از جمله عربستان می بینید انگلیس این گروه ها را به

وجود آورده  است.

در قضایای مربوط به ریگی،  گروه هایی در آنجا شکل گرفت البته آنها گروهک های
فریب خورده ای هستند که روی مردم آن مناطق نفوذی ندارند که بتوانند مردم را پای
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کار بیاورند و گروه نیستند بلکه گروهک های محدود چند نفره هستند که جنایت های
بزرگی بر اساس خطی که به آنها داده می شود انجام می دهند تا برای نظام و

انقالب ایجاد چالش کنند اما دستگاه اطالعاتی ما بر روی آنها اشراف دارد البته
دستگاه اطالعاتی را به صورت جامع می گویم و تنها وزارت اطالعات نیست چرا که

نیروی انتظامی، سپاه و ارتش هم دستگاه اطالعاتی دارند.

 

*کلید دستگیری ریگی در ایران از کجا زده شد؟

نکته ای که الزم است بگویم و جزء ناگفته هاست، این است که توفیقی که خدا به ما
داد، این بود که هماهنگی و انسجام بسیار خوبی بین دستگاه های اطالعاتی به

وجود آمده بود.

در قضیه ریگی بد نیست اشاره کنم از وقتی در خدمت دوستان در وزارت توفیق
خدمت داشتم یکی از کارهای من رفتن به 

استان ها و جلسه گذاشتن در آنجا و پیگیری موضوعات
مرتبط با هر استان بود.

دستگیری ریگی در پی همین سفرها میسر شد. من در
این سفرها از نزدیک با افرادی که روی این پرونده کار

می کردند و کارشناس این مسئله بودند جلسه
می گذاشتم. آنجا نیز راحت به من دسترسی داشتند و

موانع و مشکالت کار را با بنده مطرح می کردند و همین
باعث شد طراحی دستگیری ریگی صورت بگیرد و طراحی
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طراحی ما در رابطه با
دستگیری ریگی غیر از این
اتفاقی بود که پیش آمد ، به
دوستان گفتم زیارت عاشورا
بخوانیم و توسل پیدا کنیم و
همان جا گفته شد که ما
می توانیم این هواپیما را به

زمین بنشانیم

آن به گونه ای بود که غیر از برادری که مسئول این کار بود
و او هم بعد از مدتی معاونتش را در جریان موضوع قرار

داده بود، فرد دیگری در جریان نبود و کار جلو رفت.

فارس: یعنی معاونتش بعدا متوجه این موضوع شد؟

مصلحی: نه اینکه بعدا متوجه شود اما باالخره کلید این کار

در خود استان زده شد و این یک موفقیت بزرگ بود از
این جهت که ارتباطات به این شکل برقرار شد و خدا

لطف کرد و این اتفاق افتاد.

* طراحی ما درباره دستگیری ریگی غیر از اتفاقی بود که رخ داد

فارس: ناگفته های عملیات دستگیری ریگی چه بود؟

مصلحی: اوال طراحی ما در رابطه با دستگیری ریگی غیر از این اتفاقی بود که افتاد، ما

از طریق منبعی که کنار ریگی بود خبردار شدیم ...

فارس: همان هم اتاقی او که عکس ها را نیز تهیه کرده بود؟

مصلحی: نمی دانم هم اتاقی او بود یا نه اما باالخره از طریق منبعی که ما در کنار او

داشتیم متوجه شدیم با آمریکایی ها در قرقیزستان قرار مالقات دارد و عکس او را
هم که می بیند متوجه چهره گریم شده و صورت تراشیده او می شود البته اینکه ریگی

چه نقشه ای داشته را نمی دانیم ولی می دانیم قرار بود با آمریکایی ها مالقات کند.
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*قرار بود ریگی را ابتدا در دبی دستگیر کنیم

وقتی خبر این قضیه به ما رسید دوستان طراحی کردند و خبر هم این بود که او از
پاکستان به افغانستان می آید و از  آنجا به دبی و سپس به قرقیزستان می رود؛

دوستان گفتند ما باید کاری کنیم وقتی این فرد به دبی می آید در دبی کار را تمام
کرده و او را دستگیر کنیم و این قضیه بر اساس کار اطالعاتی هم طراحی شده بود

و از طریق همان منبع که همراه ریگی بود برای او جا انداخته بودند که وقتی به دبی
می رسد در فاصله بین دو پرواز به شهر دبی برود و گردش کند و ما در این فاصله

قرار بود او را دستگیر کنیم اما یک دفعه ساعت 10 شب دوستان به من اطالع دادند
پس از نشستن پرواز ریگی در دبی او گفته من به داخل شهر نمی روم، به این
ترتیب طراحی ما برای دستگیری او در دبی به هم ریخت چرا که ما فقط آنجا
برنامه ریزی کرده بودیم، معاونت مربوط به من گفت قضیه اینطور شده است.

*جزئیات تماس با جلیلی و فیروزآبادی برای دستگیری ریگی

اینجا می خواهم به یک موضوعی اشاره کنم و آن هم توسل به اهل بیت در مواردی
است که کار گره می خورد؛ من به دوستان گفتم «زیارت عاشورا» بخوانیم و توسل

کنیم و قرار شد نیم ساعت بعد در خانه ما بیاید تا ببینیم چه کار کنیم چرا که
نمی توانستیم از طریق تلفن صحبت کنیم. به محض اینکه آمد، سوال کردم هواپیمای

قرقیزستان از کجا عبور می کند؟ گفت از کشور خودمان می گذرد و همان جا مطرح
شد ما می توانیم این هواپیما را در خاک ایران به زمین بنشانیم البته ما نابغه هم
نبودیم که به این فکر رسیدیم و لطف الهی بود؛ همان جا با آقای جلیلی تماس

گرفته شد و به معاونم گفتم به خانه آقای جلیلی برود چون نمی شد تلفنی صحبت
کنیم و از آن طرف نیز با آقای فیروزآبادی تماس گرفتیم و قرار شد به خانه ایشان

نیز بروند و موضوع را بگویند تا به نیروی هوایی برای اقدام دستور بدهد.

 

*آمادگی نیروی هوایی در دستگیری ریگی مثال زدنی بود

 

این قضایا طوری است که قرار است اقدام شود باید از چند روز قبل گردش کار
انجام شود و یک سیر را طی کند ولی  آقای فیروزآبادی گفت من با مسئولیت خودم

می توانم این کار را انجام دهم باالخره دستور دادند و هواپیمای نیروی هوایی بلند
شد. من اینجا یک نکته ای را می خواهم طرح کنم که کسی خیلی به آن توجه نکرده
است. بنده معتقدم در این قضیه استکبار باید حواس خود را جمع کند که کشور ما
کشوری نیست که در غفلت به سر ببرد. وقتی این دستور داده شد و هواپیما پرواز
کرد تا هواپیمای حامل ریگی را بنشاند نیم ساعت فاصله بود. نکته قابل توجه این

است که هواپیما آنقدر برای نشاندن هواپیمای ریگی معطل شد که حتی مجبور شد
در آسمان سوخت گیری کند لذا این آمادگی نیروهای مسلح، به ویژه نیروی هوایی

خیلی درس دارد. ما نباید فقط قضیه ریگی را ببینیم البته چون موفقیت بزرگی بوده
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ما از این نکته غافل هستیم اما باید بدانیم نیروی مسلح ما این طور آماده است.
جالب این بود که این هواپیما مرتب به هواپیمای قرقیز می گفت باید بنشینید و او با

باند فرودگاه تهران تماس می گرفت و می گفت یک هواپیما باالی سر من به ما
دستور فرود می دهد در حالی که من مشکلی ندارم، آنها هم می گفتند بله مشکلی

ندارید، بی خود می گوید بنشینید. باالخره هواپیمای قرقیز گفت من به دبی
بازمی گردم و تنها 5 دقیقه مانده بود از مرز ما خارج شود و ما نتوانیم کاری کنیم که

هواپیمای نیروی هوایی چند تیر شلیک کرده بود و گفته بود اگر ننشینید ما می زنیم و
باالخره هواپیمای قرقیز نشست.

 

فارس: آیا قرار بود در صورت فرود نیامدن واقعا بزند؟

مصلحی: نه! البته احساس ما هم این نبود که اینطور شود.

 

* ریگی اصال باور نمی کرد هواپیما در هرمزگان نشسته است

 

فارس: یعنی خلبان آن لحظه خودش احساس کرد این کار را انجام دهد و در واقع هواپیمای قرقیز را تهدید
کند؟

مصلحی: بله! اجتهاد کرد برای اینکه او را بترساند و وادار به فرود کند این کار را انجام

بدهد و باالخره نیز هواپیما در بندرعباس نشست و آنجا نیز مسافران را توجیه
کردند که ناراحت نباشند البته خود ریگی اصال باور نمی کرد این هواپیما در هرمزگان
نشسته است و این نکته قابل توجهی بود. او اصال باور نمی کرد ایرانی ها هواپیما را

نشانده اند.

فارس: او در هواپیما اقدام یا واکنش خاصی انجام نداد؟

مصلحی: خیر! او بعد از دستگیری نیز گفت من اصال باور نمی کردم چنین اتفاقی

بیفتد. ما پس از دستگیری وی کارهای قابل توجهی انجام دادیم. مثالً با خانواده
شهدایی که او ترور کرده بود جلسه گذاشتیم و او صحبت کرد و همینطور مانده بود

و هیچ استداللی نداشت البته مشخص بود او نوکر است.

 

*دلیل بی خبری احمدی  نژاد از دستگیری ریگی
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فارس: پس به همین دلیل بود که رئیس جمهور وقت هم در جریان عملیات نبود چون آقای جلیلی در جریان
انتخابات گفت عملیات ریگی بدون اطالع رئیس جمهور صورت گرفت.

مصلحی: بله، همینطور است.

فارس: باتوجه به اینکه شما به تمرکز دشمن بر روی اختالفات مذهبی اشاره داشتید، سوالی که مطرح است
دامن زدن به اختالفات مذهبی با بزرگ نمایی نقش برخی افراد در آزادی مرزبانان ایرانی است؛ نظر شما در این

خصوص چیست؟

مصلحی: من باید به نکته ای اشاره کنم و آن هم این است که باید توجه کرد درباره هر

کسی در حد خودش صحبت و باید در همان حد با او برخورد شود. البته علما و
شخصیت های علمی اهل سنت در مناطق مختلف کشور از جایگاه باالیی برخوردار

هستند و در خبرگان نیز حضور دارند لذا اینطور نیست که ما توجهی به
شخصیت های علمی اهل سنت نداشته باشیم.

*تقدیر از جایگاه علمی و دینی اهل سنت

من بر شخصیت های دینی، مذهبی و علمی اهل سنت تأکید دارم اما باید حواسمان
باشد برخی ها ابزار دیگران هستند و باید حواسمان باشد که ابزار نشویم و کسانی

که خود ابزار هستند را بی جهت بزرگ نکنیم. معتقدم در این مباحث باید منافع ملی
کشور را مورد توجه قرار داد چرا که ما کشوری هستیم که سال هاست اهل سنت و

شیعه کنار هم زندگی می کنند و حتی بین آنها ازدواج صورت می گیرد و روابط مختلف
و قابل توجه دیگری در بحث های اجتماعی و فرهنگی دارند.
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احمدی نژاد به من گفت «شما
استعفا بده» که من به او
پاسخ دادم «من استعفا
نخواهم داد اگر شما به این
نتیجه رسیده اید که من را
عزل کنید مرا برکنار کنید.
چون اگر من استعفا دهم
یعنی خودم پذیرفته ام که

اشتباه کرده ام.»

باید به این نکته اشاره کنم که در خیلی از موفقیت های کارهای اطالعاتی افرادی از
اهل سنت کمک کرده اند و این به دلیل احساس تکلیف آنها برای نظام و کشورشان

است؛ در دوران دفاع مقدس نیز همینطور بود.

یک سردار کرد سنی را می شناسم که در دوران دفاع مقدس کار بزرگی برای آوردن و
رساندن اطالعات انجام داد؛ او در زمستان یک شب تا صبح خود را زیر یک تانکر

بست و حتی راننده تانکر نیز از این موضوع خبر نداشت و زمانی که به آن منطقه
رسید و قرار بود اطالع بدهد تقریبا یخ زده بود و وقتی او را به هوش آوردند اطالعات
را داد لذا باید توجه داشت دشمن طراحی خود را انجام می دهد اما این به معنای آن

نیست که ما با اهل سنت مراوده نداشته باشیم. فقط باید حواسمان باشد در این
بحث ها بی جهت آب به آسیاب دشمن نریزیم و برخی افراد را بیهوده بزرگ نکنیم.

 

*به احمدی نژاد گفتم در وزارت اطالعات فقط بر اساس حجت  شرعی عمل می کنم

 

فارس: با توجه به اینکه ایام اردیبهشت یادآور دوران خانه نشینی احمدی نژاد است درباره آن زمان و دالیل
خانه نشینی او توضیح دهید. با توجه به اینکه ابتدا مطرح شد شما استعفا کرده اید اما عزل شدید. درباره این

موضوع برای مان بیشتر توضیح دهید.

مصلحی: من نمی دانم چقدر ضرورت دارد در حال حاضر به این موضوع پرداخته شود

اما چون سوال می کنید می گویم. زمانی که قرار شد وزیر اطالعات شوم یکی از حرف
هایم این بود که این جایگاه به تأیید نظر مقام معظم رهبری نیاز دارد و از آنجا نیز

با بنده صحبت شد که شما مشکلی در این زمینه ندارید؟ من نیز پاسخ دادم
احساسم این است که می توانم کاری انجام دهم لذا بر اساس اینکه نظرم این بود
که نظر آقا باید باشد این مسئولیت را پذیرفتم اما زمانی آن را قبول کردم که آقای

احمدی نژاد سرپرستی وزارت را بر عهده داشت و در این دوره جابجایی هایی را
انجام داده و افرادی را به کار گرفته و کنار زده بود.

لذا وقتی قرار شد من این مسئولیت را قبول و شروع به
کار کنم به احمدی نژاد گفتم اگر پیشنهادی دارید مطرح

کنید اما باید برای من حجت تمام شود که آیا می توانم با
این افراد کار کنم یا خیر و به او تأکید کردم من در این
زمینه بر اساس حجت شرعی خود عمل خواهم کرد و

احمدی نژاد نیز روحیه مرا می دانست. مدتی که گذشت،
یکی ـ دو بار با من جلسه گذاشت و گفت چه کسی را

بگذار و چه کسی را بردار و چه کاری انجام بده و من نیز
بعضا برای بررسی فردی که او پیشنهاد داده بود اقدام
می کردم و اگر می دیدم به درد مجموعه می خورد از او
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استفاده می کردم اما اگر به نتیجه نمی رسیدم این موضوع را می گفتم و در این جهت
رفت و آمدهایی بین ما وجود داشت.

بنده با برخی افرادی که احمدی نژاد در دوران سرپرستی خود به کار گرفته بود بعد از
حدود دو سال و حتی پس از خانه نشینی او کار می کردم چرا که برای من حجت
شرعی تمام نشده بود که او مشکل دارد حتی برخی به من می گفتند او را فالنی

گذاشته اما من می گفتم بنده احساس می کنم او دارد کار می کند و بر اساس حجت
شرعی عمل می کردم.

 

*در دوران وزارتم مشایی نه اتاقی در وزارت داشت و نه مستقیم با من صحبت  می کرد

 

فارس: آیا مشایی مستقیم نظر می داد یا احمدی نژاد؟

مصلحی: خود آقای احمدی نژاد با من مستقیم صحبت می کرد چرا که ایشان روحیه و

ارتباطات مرا می دانست.

 

*جزئیات عزل مصلحی از زبان وزیر سابق اطالعات

 

فارس: درست است که مشایی در وزارت اطالعات اتاق داشت؟

مصلحی: در دوره من اصال چنین چیزی نبود چرا که احمدی نژاد کامال روحیات مرا

می دانست و هر کاری داشت، خودش می آمد و با من صحبت می کرد. تا اینکه روز
یکشنبه ای که این اتفاق افتاد، نزدیک ظهر با من تماس گرفت و به من گفت «بیا

کاری دارم»؛ من هم روز قبل از این تماس، یکی از افراد را جابجا کرده بودم.

فارس: همان معاون حامی مشایی؟

مصلحی: معاون نبود ولی کسی بود که دوستی و رفاقتی با آقای مشایی داشت.

باالخره پیش احمدی نژاد رفتم و او گفت «اینطور نمی شود و ما هرچه گفتیم تو
گوش نکردی و من تصمیم خود را گرفتم»، من هم گفتم «تصمیمی که گرفته  اید را

عملی کنید»، او به من گفت «شما استعفا بده» که من به او پاسخ دادم «من
استعفا نخواهم داد اگر شما به این نتیجه رسیده اید که من را عزل کنید مرا برکنار

کنید. چون اگر من استعفا دهم یعنی خودم پذیرفته ام که اشتباه کرده ام.» این
صحبت تمام شد و به دفتر اطالع دادم که چنین قضیه ای بین ما اتفاق افتاده است

و بعدازظهر هم جلسه دولت بود که به آن جلسه رفتم، در جلسه دولت یکی از
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زرنگی های احمدی نژاد این بود که اگر می خواست کاری کند می گذاشت برای آخر
جلسه تا کسی اقدامی نکند لذا آخر جلسه اعالم کرد بنده از این به بعد مشاور

اطالعاتی هستم، همه هاج و واج ماندند؛ آن زمان ایام فاطمیه بود و ما هم در
منزل مان روضه داشتیم و من می خواستم سریع بروم که به روضه برسم اما وقتی

خواستم بروم دیدم از دفتر یک نفر کنار در ریاست جمهوری ایستاده است و نامه ای
را از طرف آقا آورده است، این بحث مطرح شده بود که به احمدی نژاد گفته بودند

نباید این کار را انجام دهد و مرا عزل کند و بعد هم به من پیغام داده شد به سر کار
خود برگردید و کار را تعطیل نکنید و بعد آقا مرقومه ای را برای من فرستادند که باید

در محل کار خود حضور داشته باشید.

 

*احمدی نژاد با زرنگی عزل مرا در جلسه هیأت دولت مطرح کرد تا رسانه ای شود

 

فارس: بنابراین نامه مذکور پیش از فضاسازی رسانه ای به دست آقایان رسیده بود!

مصلحی: بله! همان شب آمد. البته آنها زرنگی کردند و این موضوع را در دولت مطرح

کرده و این قضیه رسانه ای شد و آن را برای بعد از جلسه نگذاشتند. دقیقا جلسه
دولت که تمام شد آن نامه از بیت رهبری آمد که این کار نباید انجام شود.

فارس: البته اخیرا نیز آقای جوانفکر گفته بود احمدی نژاد به خاطر عدم کارآمدی، مصلحی را عزل کرد.

مصلحی: اینها دفاعیاتی است که آنها از خود می کنند؛ بعد از اینکه من به وزارت و

جلسات دولت بازگشتم حدود دو تا سه ماه طول کشید تا یخ ها آب شده و ارتباطات
ما برقرار شود؛ در اولین جلسه ای که پس از این اتفاقات با هم داشتیم او شروع

کرد به گله کردن و من به او گفتم بنده بر اساس یک تکلیف آمدم و بر اساس یک
تکلیف هم برگشتم، عمل به تکلیف که دیگر گله ندارد.

 

*پس از خانه نشینی به احمدی نژاد گفتم رفتارش قابل قبول نیست

همان جا من به او گفتم شما باید در روش، رفتار و منش خود تغییر ایجاد کنید و
وضعیت فعلی قابل قبول نیست که به اینجا کشید.

*احمدی نژاد به بنده و جلیلی ان قلت داشت/ در دوران خانه نشینی، احمدی نژاد مانند نوار توضیح می داد

فارس: اینکه آقای احمدی نژاد در دوران خانه نشینی برای بازگشت به محل کار خود سه شرط مطرح کرده بود
مبنی بر برکناری شما، سعید جلیلی و معاون اولی مشایی صحت دارد؟
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مصلحی: هر کس می رفت و با احمدی نژاد صحبت می کرد او مثل یک نوار بود که

توضیح می داد چه اتفاقاتی افتاده است، البته اینکه روی این مسائل حرف داشت
شکی نیست چرا که او نسبت به آقای جلیلی و بنده ان قلت داشت و درباره معاون

اولی آن شخصی که نام بردید، برای اینکه دست آن فرد باز شود، حساسیت داشت.

فارس: چرا شما از ترکیب شورای پول و اعتبار حذف شدید؟

مصلحی: آقای احمدی نژاد می خواست به نوعی حرکت کند که تشکیالت اطالعاتی را

آرام آرام کنار بگذارد.

فارس: بحث ارتباط با رمال ها و صندلی برای امام زمان(عج) در دولت احمدی نژاد صحت دارد؟

مصلحی: من چنین چیزی ندیدم.

 

* بازدید رهبری از وزارت اطالعات از افتخارات ما بود

 

فارس: باالخره بازدید 6 ساعته مقام معظم رهبری از وزارت اطالعات مهر تأییدی بر اقدامات شما بود. درباره
آن دیدار حضرت معظم له بیشتر توضیح دهید.

مصلحی: آن بازدید از افتخارات وزارت اطالعات بود و واقعا مقام معظم رهبری وقت

سنگینی را اختصاص دادند و جالب این بود که از همه مجموعه های وزارت به صورت
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ریز و جزئی سواالتی را مطرح می  کردند و اطالعات می گرفتند و نکته ظریف هم در
این زمینه حساسیت رهبر معظم انقالب بر روی کارهای اطالعاتی بود.

فارس: آیا ایشان درخواستی برای مالحظه پرونده خاصی داشتند؟

مصلحی: خیر! اما سواالتی که می کردند گویای اشرافشان بر کار بود البته یکی از

انگیزه های رهبری که به وزارت اطالعات آمدند این بود که به ایشان توضیح داده
بودم ما در بحث فتنه در وزارت، یک مشت بچه حزب اللهی و جوانان ناب داشتیم که

توانستند در مقوله فضای مجازی مقابله سنگینی را با دشمن انجام دهند و اوباما
نیز خودش به این مسئله اعتراف کرد.

این مقابله و تشریح این کار برای مقام معظم رهبری، ایشان را مشتاق کرد که
ببینند چه کاری صورت گرفته است لذا وقتی به وزارت آمدند بخش عمده ای از زمان

خود را بر روی این موضوع گذاشتند که ببینند در فضای مجازی چه کاری در حال
انجام است. آنچه برای رهبری جالب بود این بود که می دیدند جوانانی از نسل جدید

انقالب اینطور با حساسیت با توطئه های دشمن مقابله می کنند.

فارس: باتوجه به بحث فضای مجازی که مطرح کردید، این سوال وجود دارد که شما یک بار در صحبت های خود
گفته بودید ما بر روی ایمیل ها برای رصد سایبری اشراف داریم، آیا این موضوع درست است؟

مصلحی: خیر! یکی از کارهایی که ما در وزارت انجام می دادیم و من همیشه بر آن

تأکید داشتم این بود که به خاطر هیچ کس به جهنم نرویم لذا ما خارج از چارچوب
شرعی خود کاری انجام ندادیم.

*هر شنودی با مجوز دستگاه قضا صورت گرفته است

فارس: بله! اما این مسئله مطرح شد که شما در حریم خصوصی دخالت کرده اید.

مصلحی: اصال اینطور نیست چرا که هر جا شنود صورت گرفته با مجوز دستگاه قضا

بوده و بدون اجازه قوه قضائیه، آن مجموعه ای که باید این کار را انجام دهد
نمی تواند و در این مقوالت نیز همینطور است. حتی این یکی از حساسیت هایی بود

که مقام معظم رهبری چندین بار به من تذکر دادند که مراقب این مباحث باشید.

فارس:  به بحث «جریان انحراف» اشاره شد. آقای احمدی نژاد روز اول که دولت نهم را تشکیل داد نماد مقاومت
و ایستادگی بود اما به دولت دهم که رسیدیم متوجه شدیم خط وی کامال تغییر کرده است. لذا با نگاهی که شما
دارید بفرمایید چه پروسه ای در خصوص آقای احمدی نژاد طی شد؟ آیا او از اول تفکرات منحرف مشایی را قبول

داشت یا در روند سال ها این اتفاق افتاد؟

مصلحی: آن چیزی که ما در ظاهر می دیدیم و آقای احمدی نژاد در جلسات خود مطرح

می کرد این بود که ما باید طوری حرکت کنیم که در جهت گفتمان انقالب و گفتمان
امام و رهبری باشیم و حتی تعبیر او این بود که ما باید سیبل برای رهبری بشویم که

ترکش ها به جای آقا به ما بخورد. در این جهت آنچه ما از او می دانیم و می دیدیم
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این بود اما فقط باید به یک نکته ای اشاره کنم که اگر فکر می کنید سرویس های
اطالعاتی در کشور ما به هم ریختند و دیگر نمی توانند خود را بازسازی کنند، اشتباه

است.

*به هم ریختگی سرویس های اطالعاتی در دولت نهم

یکی از اقدامات با روی کار آمدن دولت نهم به هم ریختن سرویس های اطالعاتی
دشمن در کشور بود یعنی در دولت نهم - باید مرزها را از یکدیگر جدا کنیم -

نیروهای ارزشی و حزب اللهی روی کار آمدند و به تعبیر رهبری گفتمان امام و
انقالب را سر دست گرفتند لذا ما هم باید حواسمان باشد که این مجموعه نیروهای

ارزشی و اجرایی که روی کار آمده اند به خاطر اشتباه یک نفر کنار گذاشته نشوند
چرا که مرز آنها جداست لذا من یک بار به آقای ضرغامی گفتم در افتتاحیه  هایی که

در دولت نهم صورت می گیرد فقط بریدن روبان ها را نشان ندهید و آن بچه
حزب اللهی هایی که پشت این کار بودند و این طراحی را انجام دادند نیز نشان دهید
تا مردم بدانند بچه های ارزشی آنها این کار را انجام دادند که اتفاقا او این کار را کرد

و من به او گفتم شما نتیجه گرفتید و تأثیرگذاری قابل توجهی داشت.

باالخره دولت نهم و دهم وضعیتش طوری بود که وقتی دولت نهم روی کار آمد
نیروهای ارزشی، گفتمان انقالب و امام را سر دست گرفتند و از این رو

سرویس های اطالعاتی در کشورمان به هم ریختند و پس از این خود را بازسازی
کردند.

* سرویس های اطالعاتی بیگانه در دوران کارگزاران و اصالحات احیا شده بود

فارس: یعنی سرویس های اطالعاتی دشمن در دوران کارگزاران و اصالحات احیا شده بودند؟

مصلحی: شما شک نکنید چرا که وقتی ما سند داریم که چگونه کنار برخی مسئوالن

آدم چیده اند معلوم است که خود را بازسازی کرده بودند؛ بماند افرادی که به دنبال
اصالحات آمریکایی بودند، خودشان اجازه می دادند آنها کنارشان بیایند.

*تشریح نحوه فعالیت سرویس های اطالعاتی در کشور هدف

نکته قابل توجه این است که دستگاه و سرویس های اطالعاتی برای اینکه به اهداف
خود برسند نیازی به جاسوس ندارند و یک نفر را شناسایی کرده و خبط های زندگی

او را درمی آورند و جلوی او می گذارند و می گویند باید با ما همراهی کنی، ده دقیقه با
او صحبت می کنند و می گویند ما دیگر با تو ارتباط برقرار نمی کنیم که لو بروی اما

فقط یک درخواست داریم و آن هم این است که آن فرد مسئول که در جایگاه باالیی
قرار دارد و فرد خوب و ارزشی هم هست کاری کن که هر گاه می خواهد کسی را به

کار بگیرد، از افراد بی عرضه استفاده کند.

*نقش مشایی، بقایی، ملک زاده و امیراحمدی در دولت دهم
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فارس: امثال بقایی، مشایی و ملک زاده و هوشنگ امیراحمدی و ... که در دولت بودند به چه طریقی در اطراف
احمدی نژاد پیدا شدند؟

مصلحی: بهتر است روی مصداق نرویم.

فارس: شما پیش از این هم به نقش سرویس های اطالعاتی در دو سال پایانی دولت دهم اشاره داشتید. آیا
این بحث به نقش این افراد بازمی گردد؟

مصلحی: بله! بخشی از آن همین است.

فارس: به نظر شما چرا جریان فتنه و جریان انحراف با یکدیگر ائتالف کردند؟

مصلحی: دشمن نگاه می کند نفعش کجاست و اینگونه نیست که برای هر حرکتی پول

هزینه کند. او نگاه می کند کدام جریانات و افراد داخل کشور به اهدافش نزدیک
هستند؛ بعد راه را برای آنها باز می کند و دست به ترویج و تبلیغ شان می زند. خیلی

از اوقات الزم نیست هزینه کند و پول بدهد مثال در همین مباحث فرهنگ و
شبیخون فرهنگی، خیلی از افراد در داخل کشور سرباز دشمن هستند و دشمن
می بیند آنها اهدافش را دنبال می کنند و دیگر نیازی نمی بیند پول خرج کند. وقتی

بحث شبیخون فرهنگی مطرح می شود همه فکر می کنند دشمن برای این کار پول
می دهد در حالی که اینطور نیست و  آمریکا نگاه می کند چه کسی در راستای

اهدافش کار می کند. او را باال می برد و ترویج می کند و حرکتش را تأیید می کند.

فارس: نقطه مشترک ائتالف فتنه و انحراف چه بود و چه اهداف مشترکی را دنبال می کردند؟

مصلحی: مشکل همه مجموعه هایی که با نظام دچار زاویه هستند، به بحث والیت

فقیه بازمی گردد و دشمن با همه وجوه این را متوجه شده است. مخصوصا با بیداری
اسالمی که در دنیا شکل گرفت دشمن این را فهمید که ستونی که 36 سال عامل

حفظ انقالب بوده و آن را سر پا نگه داشته، والیت فقیه است.

*هدف احمدی نژاد از طرح موضوع بیداری انسانی

فارس: پس بحث بیداری انسانی نیز در راستای همین امر در مقابل این شعار بیداری اسالمی قرار داشت؟

مصلحی: بله!

فارس: پس می توان در جمع بندی صحبت های شما به این نتیجه رسید که در خصوص احمدی نژاد یک پروسه
امنیتی طی شد و احمدی نژاد ذاتا تفکری منحرف نداشت.

مصلحی: من احساسم این است که طراحی کردند.

فارس: مثل همان بحثی که در قضیه منتظری، مهدی هاشمی و ... نیز وجود داشت؟

مصلحی: بله! دشمن طراحی می کند.
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فارس: به نظر شما نقش کدام دستگاه امنیتی پشت کار بوده است؟

مصلحی: اینکه ما فکر کنیم دشمن و استکبار در مقابله با انقالب اسالمی به صورت

تَک عمل می کند، درست نیست چرا که آنها در مجموعه دستگاه های اطالعاتی به
صورت مشترک اقدام می کنند،  به این معنا که به یکدیگر سرویس داده و تقسیم کار
می کنند؛ در تقسیم کارشان یکی از کارها این است که روی خطوط قرمزشان پا می
گذارند؛ یکی از خطوط قرمز هر سرویس اطالعاتی، منابع آن است لذا اینکه کشوری

منبع خود را می سوزاند و در اختیار یک سرویس دیگر می گذارد یعنی به این نتیجه
رسیده که برای مقابله با انقالب باید روی خطوط قرمز خود نیز پا بگذارد. نباید گفت

یک سرویس با ما درگیر است آنها با یکدیگر تقسیم کار دارند چون همه آنها با
انقالب اسالمی درگیر هستند.

 

*اصالح طلبان به خاطر حیثیت خود فتنه را دعوای سیاسی می نامند

فارس: شما درباره فتنه 88 گفته بودید این فتنه ابعاد مختلفی داشت و کاری بود که همه کشورها در آن دخیل
بودند. با توجه به اینکه در حال حاضر اصالح طلبان سعی دارند القا کنند اتفاق خاصی نیفتاده است، درباره فتنه

88 و ناگفته های آن صحبت کنید.

مصلحی: در بحث فتنه یک عده به صورت سنگین به دنبال

این هستند که بگویند هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده است
و سال 88 یک دعوای جریانی و سیاسی بوده است و

آنها این کار را به این خاطر انجام می دهند که این
موضوع به حیثیت آنها بازمی گردد؛ مقوله فتنه مقوله ای
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در بحث فتنه 88 یک عده به
صورت سنگین به دنبال این
هستند که بگویند هیچ اتفاقی
در کشور نیفتاده است و این
اتفاق یک دعوای سیاسی
بوده، آنها این کار را به این
خاطر انجام می دهند که این
موضوع به حیثیت آنها

بازمی گردد.

است که وقتی گفته شد اگر کسی با آن مقابله نکند زیر
سوال می رود لذا آنها می خواهند اصل قضیه را بزنند تا از

زیر سوال بیرون بیایند؛ آقایانی که می گویند فتنه یک
دعوای جریانی سیاسی بود، باید بدانند اصال به این شکل

نیست.

 

*نقش آقازاده معروف در بسیج کردن اراذل و اوباش برای اغتشاش

 

فارس: حتی بحث تدلیس و اینکه ما در سال 88 از حق خود گذشته ایم را مطرح می کنند.

مصلحی: اصال به این شکل نیست. من یک نمونه را می گویم. وقتی ما می بینیم یک زن

فاسد ایرانی از کشوری خارجی به ایران می آید و دقیقاً بر اساس سیاست انگلیس
عمل می کند، باید متوجه شویم؛ انگلیس همیشه در اغتشاشات بر روی اراذل

سرمایه گذاری می کند و یکی از آقازاده هایی که در داخل کشور در فتنه نقش داشت
شما ببینید چقدر سنگین هزینه می کرد چرا که از آنجا به او خط داده می شد.

نکته مهم اینجاست که وظیفه او فقط این بود که با اراذل و اوباش ارتباط برقرار کند
و با هزینه کردن برای آنها این افراد را به کف خیابان بکشاند. آنها وقتی دستگیر

می شدند اقرار می کردند به ما پول داده اند.

فارس: آن آقازاده چرا محاکمه نشده است؟

 

*نمی توان گفت وزارت اطالعات در فتنه 88 اقدام پیشگیرانه انجام نداد

 

مصلحی: ما وظیفه خود را بر اساس اطالعاتی که داشتیم، انجام دادیم.

فارس: بحثی که درباره عملکرد وزارت اطالعات در سال 88 مطرح است این است که چرا وزارت با وجود
اشراف بر رفت و آمدهای مشکوک از لندن و سفرهای میرحسین موسوی به مالزی و ترکیه هیچ اقدام

بازدارنده ای در این زمینه انجام نداد؟

مصلحی: من احساسم این نیست که آنها اقدام پیشگیرانه انجام نداده اند، البته ورود

بنده به وزارت اطالعات، دو ـ سه ماه بعد از انتخابات 88 بود.
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*برخی مسئوالن وزارت از اطالعات موجود برداشت «اتفاق بزرگ» را نداشتند

 

اما معتقدم اینطور نبود که وزارت به اطالعات دسترسی پیدا نکرده باشد اما
مسئوالنی که باید احساس می کردند اتفاقی رخ خواهد داد، از این اطالعات این

برداشت را نداشته اند که اتفاقی به این بزرگی می افتد.

*قالده های طال «فیلم» بود

فارس: فیلم قالده های طال بین مردم این تفکر را ایجاد کرد که عاملی در خود دستگاه امنیتی کشور وجود داشته
است، نظر شما چیست؟

مصلحی: آن فیلم بود. البته اگر ما فکر کنیم به عنوان جمهوری اسالمی و انقالب

اسالمی در حالیکه به دنبال این هستیم که در سرویس های خارجی نفوذ کنیم، آنها
به دنبال نفوذ در سرویس های ما نیستند، غلط است. اگر به فیلم قالده های طال هم

توجه کنیم این نکته به دست می آید که باالخره سیستم ما یک سیستمی است که
جدا از کارهای حفاظت اطالعات، دارای یک بدنه مراقبتی است که از خودش دارد و

آنها نگهدارنده هستند و آن عامل نفوذی را کشف می کنند.

 

*ماجرای سفر یکی از روسای سرویس های اروپایی به ایران و دیدار با مصلحی

یکی از روسای سرویس های اروپایی در مراوداتی که می آمدند و می رفتند پیش من
آمد و من می دانستم که می خواهد از جاهایی حرف بزند و ما را ارزیابی کرده و
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اطالعات بگیرد. من به دوستان گفتم او را یکی ـ دو روز به اصفهان و شیراز و
مشهد و جاهایی که مکان های دیدنی دارد ببرید تا هم جمعیت را ببیند و هم در عین
حال برای او خوشگذرانی باشد. وقتی با من جلسه داشت به او گفتم ایران را چطور

دیدید؟

این اعتراف اوست و بی تعارف حرف دشمن است؛ گفت: کشور شما امنیت بسیار
باالیی دارد چرا که در کشور ما وقتی طرف از خانه خود بیرون می آید زیر دوربین

است تا وقتی به خانه اش بازمی گردد و ما اینطور امنیت را تأمین می کنیم اما کشور
شما چنین نیست و امنیت باالیی دارد.

این امر به همان قال الباقر(ع) و قال الصادق(ع) بازمی گردد که امام جماعت برای
مردم مطرح می کند و ناشی از همان ترس از قیامتی است که وجود دارد و به

هشدارهایی که رهبری در بیانات شان می فرمایند و دین داری مردم بازمی گردد؛ در
وزارت اطالعات نیز به همین شکل است که اگر طرف در جایی لغزیده همین چیزها

او را حفظ می کند.

فارس:  با توجه به اینکه میرحسین موسوی پیش از انتخابات بحث جمعیت توحید و تعاون را طرح کرد و
سفرهایی را به ترکیه و مالزی داشت و «منشور زیست  مسلمانی» را نیز تدوین کرد،  ارزیابی تان از این اقدامات

چه بود؟

مصلحی: اگر کنکاش کنیم ریشه فتنه شاید به اول انقالب هم برسد لذا اگر فکر کنیم

این فتنه یک امر جدید و نوظهوری بود، اشتباه است. آن جزوه ای که ما در ستاد
قیطریه پیدا کردیم خیلی چیزها را روشن کرد و دیگر مخفی نیست که آنها از یک

سال قبل پیش بینی همه چیز را کرده بودند که در انتخابات وضعیت در صورت
پیروزی و عدم پیروزی و حتی نوع رفت و آمدها به چه شکل باشد.

*سرویس اطالعاتی فرانسه برای امیرارجمند بعد بازگشت از تهران خانه اجاره کرد

نکته قابل توجه این است که اردشیر امیر ارجمند که در دفتر یکی از سران فتنه بوده
وقتی به فرانسه بازمی گردد، سرویس فرانسه برای او خانه اجاره می کند و نکته مهم
آنجاست که ما می دیدیم مجموعه آنها یک شبکه بیرونی و یک شبکه داخلی داشت
که فکر می کردند ما آنها را رصد نمی کنیم چرا که در فضای مجازی و همه جا با اسم
مستعار حضور داشتند و هر کاری برای اینکه کسی رد آنها را در فضای مجازی پیدا
نکند انجام می دادند و شبکه خود را شکل داده و جلسه می گذاشتند اما برادران ما
کامال بر آنها مسلط بودند البته برخی اوقات آزمون و خطایی پیش  می رفتیم، مثال

اعالم می کردند امشب در یکی از خانه ها جمع می شویم. وقتی می رفتند در آنجا
می دیدند ماشین ها هست اما آدم ها نیستند؛ در واقع همان شبکه ای که در داخل

بود و با بیرون ارتباط داشت.

شبکه بیرونی طوری بود که افراد آن در فرانسه، انگلیس، آمریکا، اتریش و یا
عربستان بودند و با یکدیگر ارتباط داشتند و در فضای مجازی طراحی کرده و

درصدبندی می کردند که برای تصمیم گیری نهایی چند درصد برای شبکه بیرونی و چند
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درصد برای شبکه داخلی باشد و در نظردهی، اولویت را به تصمیمات شبکه داخلی
می دادند. پشت همه آنها در این کشورهایی که نام بردم سرویس ها قرار داشتند

بنابراین آیا می شود این را یک دعوای سیاسی نامید؟ گزارشی که مسئوالن آمریکایی
از عملکردشان به سنا دادند برای کسی مخفی نیست.

فارس: در خصوص پروژه کشته سازی، خواهرزاده میرحسین که کشته شد، ندا آقاسلطان و عاطفه امام
ناگفته ای وجود دارد؟

مصلحی: در دوران فتنه، بدون هیچ شکی کشته سازی صورت گرفت و آنها به دنبال

این بودند که برای نظام مشکل ایجاد کنند.

فارس: ترور دانشمندان هسته ای نیز از جمله هزینه هایی بود که فتنه گران با عملکردشان موجب زمینه سازی
برای این اقدامات شدند. در این باره توضیح دهید.

مصلحی: اگر بخواهیم در باب هزینه های فتنه در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی

صحبت کنیم یک مصاحبه جدا می طلبد.

فارس: چه اتفاقی افتاد که تندترین عناصر اصالح طلب مثل ابطحی، قوچانی، واحدی و کرباسچی به ستاد کروبی
رفتند؟

مصلحی: اشتباه ما این است که فکر کنیم این مجموعه طراحی ندارد. آنها تقسیم کار

کردند؛ دیدیم که گفته شد کرباسچی هم ـ با آنکه رئیس ستاد انتخاباتی کروبی بود ـ
موقع رأی دادن به موسوی رای داد لذا با تقسیم کار به دنبال این بودند که به هدف

خود برسند.

فارس: دیدار خاتمی با جرج سوروس نیز در راستای همین تقسیم بندی کارها بود؟

مصلحی: بله! همینطور است.

فارس: یعنی همان مهره چینی ای بود که به دنبالش بودند؟

مصلحی: عالوه بر این، برخی از آنها هم استحاله شدند.

فارس: برخی تفکیک می کنند و می گویند کروبی استحاله شده بود اما میرحسین از اول شهوت قدرت داشت.

مصلحی: بله! این تحلیل، درست است.

* خاتمی در فتنه نقش داشت و نقشش هم کامال حساب شده بود

فارس: اصالح طلبان سعی دارند بین خاتمی و سران فتنه تفکیک قائل شوند و مدعی هستند عدم حصر او به
معنای دست نداشتن وی در فتنه 88 است. نظر شما چیست؟
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مصلحی: خیر! اینطور نیست. خاتمی در فتنه نقش داشته و نقش او کامال

حساب شده هم بود. وی در فتنه، نقش هدایت و رهبری داشت اما نظام مالحظاتی
داشت که کاری را که در قبال بقیه انجام داد، درباره او اجرا نکرد.

*تالش اصالح طلبان برای بازگشت بدون هزینه

فارس: دیدارهای نوروزی با خاتمی و تالش ها برای رفع حصر سران فتنه را چطور ارزیابی می کنید؟

مصلحی: من احساسم این است که اینها به دنبال این هستند که بدون هزینه

بازگردند در حالی که مردم و نظام چنین اجازه ای نمی دهند.

فارس: این یک کار طراحی شده است و از خارج هدایت می شود؟

مصلحی: هم بیرون و هم داخل نقش دارند.

فارس: یعنی آن شبکه دوباره در حال شکل  گیری است؟

مصلحی: آن شبکه وجود دارد و به هم نخورده است.

فارس: یعنی شما معتقدید این شبکه ناظر به انتخابات آینده نیز اقدام خواهد کرد؟

مصلحی: ما نباید فکر کنیم مجموعه فتنه و آن مباحث تمام شده است، تمام شدن آن

یعنی استکبار دست از سر ما برداشته است.

*مدیریت رهبر انقالب بر روی دشمن
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فارس: این حرف تان ناظر به همان صحبتی است که درباره توافق ژنو داشتید و گفتید «آمریکا قصد دارد با
توافقنامه ژنو، جمهوری اسالمی را بازی دهد لذا این فتنه تمام نشده است و تا زمانی که انقالب دست از
شعارهای خود برندارد به مقابله با آن می پردازد و آمریکا در توافقنامه ژنو می خواهد ایران را بازی دهد».

مصلحی: بله! باید توجه داشته باشیم که طراحی استکبار، چندوجهی است. او االن

می گوید من در مذاکرات چه استفاده ای می توانم داشته باشم که به اهدافم برسم لذا
در اهداف خود مقابله با انقالب و مقابله با بحث هسته ای و به کار گرفتن افراد خود
را می بیند. چیزی که من در صحبت هایم خیلی به آن اشاره دارم این است که دشمن

بر روی ما که دشمنش محسوب می شویم مدیریت می کند. آیا ما نباید روی او
مدیریت کنیم؟ نکته اینجاست که مقام معظم رهبری این مدیریت را در سطح خود

انجام می دهند اما در سطوح پایین تر نیز این مدیریت باید طراحی شود.

فارس: گفته می شد در دوره 11 روزه خانه نشینی، اطالعات توسط مشایی از وزارت خارج می شد. نظر شما
درباره این مسائل چیست؟

مصلحی: جهت اطالع مردم باید بگویم سیستم اطالعاتی ما اصال اینطور نیست که

بشود از آن اطالعات بیرون برد.

فارس: گفته می شد مشایی به دنبال پرونده سازی و موازی کاری اطالعاتی است. آیا این موضوع صحت دارد؟

مصلحی: اصالً اینطور نیست چراکه کشور حساب و کتاب دارد.

فارس: بنابراین، اینکه به یکی از معاونان وزارت پس از بازنشستگی اجازه ورود به وزارتخانه داده نشد، به خاطر
همین سخت گیری بود؟

مصلحی: تردد در وزارت حساب و کتابی دارد و هر کسی در چارچوبی می تواند رفت و

آمد داشته باشد، چرا که محل اسرار نظام است و وقتی فرد، جابجا می شود نوع
ترددش فرق خواهد کرد.

فارس: برخی مدعی بودند با وجود تحولی که در دولت نهم اتفاق افتاد اما باز هم در دولت نهم و دهم افراد
امنیتی قبلی بر کار اشراف داشتند.

مصلحی: خیر! اینطور نیست.

فارس: آقای مصلحی! احمدی نژاد درباره خبرگزاری فارس گفت یک
خبرگزاری وابسته به یک نهاد امنیتی باعث آشوب در زمینه طال و ارز شد. با

توجه به اشراف و تجربه اطالعاتی شما، آیا چنین امری ممکن است؟

مصلحی: اصالً؛ اصالً! به هیچ وجه.

فارس: آیا می شود با پیامک یک خبرگزاری، اقتصاد یک کشور زیر و رو شود؟

مصلحی: خیر!

http://www.farsnews.com/
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نمی شود با پیامک یک
خبرگزاری اقتصاد یک کشور را
تغییر داد، بحث احمدی نژاد
درباره این آشفتگی بازار طال
و ارز فضاسازی بود چراکه ما
در موقعیت های مختلف
گزارش هایی را درباره وضعیت
سکه و ارز داده بودیم و وقتی
احمدی نژاد گزارش های ما را

دید خیلی یکه خورد.

فارس: احمدی نژاد این آشفتگی بازار طال و ارز را در نشست خبری خود به
کم کاری دستگاه های اطالعاتی و امنیتی منسوب کرد، نظر شما چیست؟

مصلحی: من جهت اطالع باید بگویم در رابطه با بحث

سکه و ارز بحث های اینچنینی مطرح شد و ما هم
پاسخی به او دادیم که شما که این حرف ها را می زنید

اینها مکاتبات ما در موقعیت های مختلف است که
وضعیت سکه و ارز در چه زمانی چه می شود؟ وقتی
گزارش های ما را دید، یکه خورد که این موارد به او

گزارش شده از این رو این بحث ها بیشتر فضاسازی بود.

فارس: درباره پرچم حرم امام حسین(ع) که آقای نوری مالکی به شما هدیه
دادند صحبت کنید.

مصلحی: آن به خاطر عالقه و نوع ارتباطاتی بود که داشتیم و خواست به ما محبتی

کند.

فارس: میزان درآمد شما چقدر است که انگلیس نام شما را جزء افراد تحریمی قرار داده است؟

مصلحی: وضعیت زندگی ام، طلبگی با حقوقی است که می گیرم، والسالم! اگر انگلیس

بگوید این چیزها را از کجا آورده بد نیست. به من مراجعه می کنند و می گویند آنجا
چه چیزی دارید به ما بگویید برای تان بیاوریم. (خنده)

*درباره کاندیداتوری برای انتخابات خبرگان صحبت نمی کنم

فارس: آیا برای انتخابات خبرگان قصد کاندیداتوری دارید؟

مصلحی: در این وادی فعال اصال بحث نمی کنم.

فارس: تاسیس پژوهشکده تان به کجا رسید؟

مصلحی: انجام نشد.

فارس: آیا برای کار تشکیالتی و راه اندازی روزنامه و سایت برنامه ای دارید؟

مصلحی: خیر!

*دیدار با احمدی نژاد در ولنجک

فارس: در عید نوروز با احمدی نژاد دیدار داشتید؟

مصلحی: بله! ما باالخره با احمدی نژاد رفیق بودیم و من قبل و بعد از عید به او سر

زدم و صریح هم با او صحبت می کنم.
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فارس: در ولنجک دیدار داشتید؟

مصلحی: بله!

*به احمدی نژاد گفتم مشایی را هرچه هست، او را در پستو بگذار

فارس: همان جا احمدی نژاد درباره مشایی گفت هنوز نظرم درباره او تغییر نکرده است؟

مصلحی: یکی از حرف هایم این بود که مرید و مریدبازی هم حدی دارد

و مشایی هرمقام معنوی هم که دارد، وی را در پستو بگذارید اما او همان حرف
همیشگی که مشایی یعنی من و من یعنی مشایی را تحویلم داد.

فارس: آیا آقای احمدی نژاد برای انتخابات آینده مشغول فعالیت است؟

مصلحی: نمی دانم.

فارس: رهبر معظم انقالب اخیرا دغدغه های فرهنگی خود را مطرح کردند. نکته ای در این زمینه دارید؟

مصلحی: ما باید برای حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی با گفتمان سازی از فرمایشات

رهبری، جامعه را به سطحی ببریم که مطالبات فرهنگی جامعه باال برود. چرا که اگر
فرهنگ اقتصادی خود را در مباحثی چون اسراف و اشرافی گری سر و سامان دهیم،
خیلی از مشکالت در این زمینه حل خواهد شد و  باید جامعه را به سمت مطالبات

فرهنگی سوق دهیم.

فارس: در انتخابات مطرح شد شما از آقای جلیلی حمایت کردید که بعد تکذیب شد. عامل آن چه بود؟

مصلحی: این ذهنیتی بود که برخی دوستان برای خودشان درست کرده بودند که فالنی

جلیلی را آورده اما هیچ کدام صحت نداشت.

فارس: چرا برخی از فضای سیاسی کشور اینطور سوءاستفاده می کنند که درباره وزیر اطالعات هم خبرسازی
می کنند؟

مصلحی: کار جریانات سیاسی همین است.

گفت وگو: امین صبحی و مریم عاقلی

 

برای مطالعه چکیده  این گفت وگو کلیک کنید

 

برای مطالعه برخی از مهمترین محورهای این گفت وگو کلیک کنید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930214001467
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930215000559
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انتهای پیام/


