
مخاطب شماييد!

هدف حفظ و حراست از امنیت و عزت ملی باشد
کارها مختلف است اّما هدف یکی است. بنابراین 
اگ��ر هدف، حفظ و حراس��ت از امنیّ��ت ملّی، از عّزت 
ملّی، از توس��عه و پیشرفت کشور، از حفاظت کشور 
از ش��ّر دش��منان باش��د، آن وقت س��ازمانهای نظامی 
و س��ازمانهای دانش��گاهی و س��ازمانهای تحقیقات��ی 
اقتص��ادی،  س��ازمانهای  و  فرهنگ��ی  س��ازمانهای  و 
همه و هم��ه درواق��ع نیروه��ای عظیمی هس��تند که 
دارن��د با هم کار میکنند؛ ب��ه یکدیگر کمک میکنند، 
همدیگ��ر را تکمیل میکنند، به چش��م رقابت به هم 
نگاه نمیکنند، به چشم حسادت به هم نگاه نمیکنند. 
]در این صورت[ در کش��ور یک چنین انس��جامی به 
وجود می آید. این آن چیزی است که ما روی آن تکیه 

میکنیم.
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امروزه ترور شخصیت ها معمول 
شده است. در فضای روانی و 

بویژه فضای مجازی چنان افراد 
را تخریب می کنند که دیگر در 
میان افکار عمومی جایگاهی 

نداشته باشند

اول انقالب مسئولین می گفتند 
ما محافظ نمی خواهیم یک آیه 

»َو َجَعْلَنا...« می گوییم و می آییم 
بیرون.  اما االن باید به برخی یاد 
داد که اگر لپ تاپت گم شد و دو 

هفته بعد تصادفی آوردند در خانه 
نباید آن را بگیری چون قطعا 

اتفاقی نبوده است. ما کالس هایی 
داشته ایم برای حفاظت و آموزش 
نمایندگان مجلس اما آنها بسیار 
کم و پراکنده مشارکت داشتند. 
در دوره حاضر کشتن و حذف 

فیزیکی دیگر معمول نیست بلکه 
با ترور شخصیت و صدها بالی 

دیگر در این حوزه ها برسر افراد 
می آورند نه تنها او بلکه نظام و 
کشور و اسالم را ترور می کنند
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پژوهش و تالیف: تورج گیوری

ارضای عقده های قدرت طلبی
جلس��ات شورا ساالنه در بغداد تشکیل می شد. و از 
س��ال ۱۳۷۲ در محلی در بغداد بنام تاالر بهارستان که 
با صرف هزینه چندین میلیون دالری ساخته شده بود، 

اجرا می گردید.
البته پس از آن رجوی برای ارضای قدرت طلبی اش 
س��الن های مش��ابهی در قرارگاه های پارسیان، اشرف و 
بدیع زادگان ب��ه همان عریض و طویلی و با هزینه های 
میلیون دالری ساخت که در خیلی از این سالن ها هرگز 

جلساتی برگزار نشد.
درقرارگاه پارس��یان دو س��الن به نام س��الن شورا 
س��اخته ش��د. که یک��ی از این س��الن ها ک��ه در ملک 
اختصاصی رجوی قرار داشت “احمدًی نام گرفت وصف 
این س��الن و رس��توران ها، هتل ها و باغها و مش��اعات 
اط��راف آن را حتماً خوانده اید... س��النی که پای هیچ 
شورایی به آن نرسید...و سرانجام با سقوط صدام بدست 

نیروهای آمریکایی افتاد.
 چگونگی تشکیل جلسات و انتشار اطالعیه های 

شورا:
تا س��ال ۱۳۸۱ در کش��ور عراق تقریبا س��الی یکبار 
جلس��ات با هزینه های بسیار گزاف برگزار می شد. در این 
رابطه گاهاً یکی از طبقات هتل نوفوتیل بغداد و تعدادی 
ساختمان چند طبقه شیک و بزرگ... )عموماً برای آنهایی 
که هم عضو شورا بودند و هم عضو سازمان در خارج کشور 
بودند ( برای حدوداً یک ماه اجاره ش��ده و درون سازمان 
از یکی دو ماه قبل تعداد بسیار زیادی به بیگاری کشیده 
می ش��دند تامحل های پذیرایی و اس��تراحت های موقت 
و مح��ل کار.... ناهار و ش��ام های ضیافتی را آماده س��ازی 
نماین��د. ده ها نفر را به نگهبان��ی و انتظامات می گماردند 
و برنامه های ناهار و ش��ام مجلل برپا می کردند تا رجوی 

عقده های قدرت طلبی خود را کمی ارضا نماید.
 زمان برگزاری، جلسات حدوداً دوهفته طول می کشید 
که روزانه تا ۱۶ ساعت جلسات ادامه داشت و واقعیت اینکه 
یکه ت��از میدان تنها رجوی بود و رجوی.... او داد س��خن 
می داد و حرف می زد و حرف می زد و قدرت نمایی می کرد 
در این ساعات طوالنی اعضا باصطالح شورا درجلسه ،می 
نشس��تند، به خواب ف��رو می رفتند، چ��رت می زدند ... و 
برای قدم زدن به بی��رون می رفتند! ولی همچنان رجوی 
به س��خن سرایی ادامه می داد، در آن سال ها حتی اعضای 
غیرس��ازمانی ش��ورا نیز دیگر جرئت مخالف��ت با عقاید و 
نظریات رجوی را نداش��تند. نش��ریه ای به نام ایران زمین 
که ارگان ش��ورا نام گرفته بود چاپ می ش��د. بعلت اینکه 
جاذبه بیشتری از نشریه مجاهد که ارگان سازمان بود در 
بین اعضا پیدا کرده بود بدس��تور رجوی تعطیل ش��د. در 
نشریه ایران زمین مطالب متنوع تری چاپ می شد و افراد 
بیش��تری قلم زده و نظریات خود را می نوشتند این برای 

رجوی قابل تحمل نبود و تعطیل شد.
در چندی از جلس��ات که من شاهدش بودم. آقای 
ایرج ش��کری و خانم فریبا هشترودی که مطالبی بیان 
ک��رده و روی نظرات خود پافش��اری می کردند از طرف 
رجوی یا مورد تمس��خر واقع شده و یا غضب می شدند. 
در یکی از همین جلس��ات مس��عود رج��وی آنچنان با 
دیکتاتوری و آمرانه با آقای ایرج ش��کری صحبت نمود 
که او شجاعانه در همان جلسه تلویحاً گفت که این نوع 
اداره مجلس ش��یوه دیکتاتوری مابانه اس��ت و دقایقی 
باعث تش��نج و اختالل در روند کار رجوی شد... و البته 
ایش��ان که دیگ��ر ادامه ماندن در ای��ن وضعیت برایش 
مقدور نب��ود پس از مدتی جداش��د. هنگامی که خانم 
هش��ترودی نیز صحبت می کرد عم��ال از طرف رجوی 
حرف هایش به ش��وخی و ریشخند گرفته میشد تا او را 

ازادامه صحبت باز دارد.
 )البته در طی دو هفته و جلس��ات ۱۴تا۱۶ ساعته 
اعض��ای مجاهدین که حق صحبت نداش��تند که هیچ 
اعضای ش��ورایی معروف نیز ماکزیمم ۱۰دقیقه بیشتر 
نمی توانس��تند صحب��ت کنن��د. الزم به ذکر اس��ت که 
رجوی بدلیل کثرت اعضای سازمان مهدی ابریشم چی 
را نماینده اعضای س��ازمانی در شورا معرفی نموده بود 
که کار وی در جلسات از یک طرف تعریف و تمجید از 
رج��وی بود و از طرف دیگر آماده باش برای زیر س��وال 
بردن و توهین کردن به آن دس��ته از اعضای ش��ورا بود 
که در مخالف��ت با رجوی نکته ای بی��ان می کردند. در 
همان جلس��ات بارها شاهد توهین ها و تهدیدها و گفتار 

نامناسب وی با اقای ایرج شکری و سایرین بودم(
ب��ا این تفاس��یر پس از پای��ان هر دوره جلس��ات، 
بیانیه های��ی طوالنی در صفحات متعدد تنظیم ش��ده و 
سپس از همه اعضا امضا گرفته می شد. محورهای بیانیه 
همان ها بودند که رجوی ساعت ها در باره آن داد سخن 
داده وهر س��ال با وقاحت تمام به اعضا می گفت امسال 

سال آخر و سال سرنگونی! حکومت ایران است...

سازمان منافقین

حق پاسخگویی محفوظ است

از بیانات حضرت علی)ع( اس��ت در بیان فتنه: ابتدای ظهور فتنه ها هواهایی است که پیروی می شود، و احکامی 
که در چهره بدعت خودنمایی می کند؛ در این فتنه ها و احکام با کتاب خدا مخالفت می ش��ود، و مردانی مردان دیگر 
را بر غیر دین خدا یاری و پیروی می نمایند. اگر باطل از آمیزش با حق خالص می ش��د راه بر حق جویان پوش��یده نمی 

ماند. و اگر حق در پوشش باطل پنهان نمی گشت زبان دشمنان یاوه گو از آن قطع می گشت. ولی پاره ای از حق و پاره 
ای از باطل فراهم ش��ده و در هم آمیخته می ش��ود، در این وقت شیطان بر دوستانش مسلط می شود، و آنان که لطف 

حق شاملش�ان ش�ده نج�ات می یابن�د. )خطبه 50 نهج البالغه(

ادامه از صفحه اول
نکت�ه ای در مورد ای�ن حرفه وج�ود دارد که در 
فیلم بادیگارد هم بود، آیا بادیگارد به حفاظت از 
شخصیت نظام می پردازد یا شخصیت های نظام؟ 
حفاظ��ت  ح��وزه  در  می خواه��د،  توضی��ح 
ش��خصیت ها ی��ک اص��ل حفاظت ش��خصی، یک 
اصل هم حفاظت ش��خصیت ها داریم. در حفاظت 
ش��خصی هر کسی باید مراقب خود باشد و تفاوتی 
نمی کند که چه کس��ی باش��د. مثال شما به نوعی 
باید مراقب خود باشید تا مورد بازخواست خانواده 
ق��رار نگیرید ک��ه از چگونه غذا خوردن را ش��امل 

می شود تا حفاظت های فنی و سایر امور. 
حفاظت ش��خصیت ها هم دو دس��ته اس��ت. 
یک دس��ته این اس��ت ک��ه سیس��تم های اداری 
مسئولین، مس��ئولیت حفاظت از جان زیر دستان 
خ��ود را دارند. مثل اینکه در ادارات و مراکز کاری 
کپسول آتش نشانی باید باشد. نکته دیگر حفاظت 
ش��خصیت ها اس��ت. اینکه فردی یا تیمی تشکیل 
می شود که از شخصیتی محافظت شود. اینجا یک 
نگاه مس��تقیم به موضوع داریم که متوجه شخص 
بادیگارد می شود و یک نگاه غیر مستقیم داریم که 
در فیلم بادیگارد هم می خواست به صورت الیه به 

الیه آن را نشان دهد. 
بیشتر توضیح می دهید؟ 

نگاه مستقیم این است که فرد می گوید من به 
ه��ر قیمتی حتی به قیمت از دس��ت دادن جانم از 
شخصیت ها حفاظت کنم. نگاه غیرمستقیم این است 
که این شخصیت برای نظام است و باید حفظ شود. 
این دو نگاه مثل پوس��ت و اس��تخوان است که 
نمی شود از هم جدا شود. حال هر چقدر این حفاظت 
برگرفته از نگاه و رفتار اعتقادی و ریش��ه ای باش��د 
ارزش دارتر می شود. یک بار رفتم استخر دیدم یک 
شخصیتی در حال شنا است. کنجکاو شدم محافظ 
او کجاس��ت، که دیدم محافظ در رختکن نشس��ته 
است، به  او گفتم اگر شخصیت مورد حمله سوء قصد 
قرار بگیرد چه می کنید؟! گفت نه اینجا امن است به 
او گفتم دقیقا اشتباه همین جاست نقطه ای که فکر 
می کنی امن است دقیقاً پر خطرترین منطقه است 

که دشمن از همان جا نفوذ می کند.
 ن��وع رفت��ار محافظ ب��از می گردد ب��ه همان 
آموزه ه��ای ایدئولوژی��ک ک��ه فرد به ای��ن حرفه 
ب��ه عنوان ش��غل ن��گاه کند ی��ا دف��اع از نظام و 

شخصیت های نظام. 
اگر ی�ک محافظ به این نتیجه برس�د که فردی 
که حراس�تش را ب�ر عه�ده دارد با اندیش�ه و 
آرمان هایش همخوانی ن�دارد؛ می تواند از ادامه 

محافظت از آن خودداری کند؟
پاس��خ ش��ما را ب��ا آموزه های دین��ی قدیمی 
می دهی��م. قدیمی ه��ا می گفتند اگر پش��ت س��ر 
کس��ی نماز خواندی و غیب��ت آن را کردی دیگر 
نمی توانی پش��ت س��رش نماز بخوان��ی. به جنس 
اعتق��اد، جنس ماهیت امنیت مل��ی کاری نداریم، 
یک اصل اساس��ی وجود دارد و آن اینکه محافظی 
که ذره ای تردید درباره س��وژه خود داش��ته باشد 
دیگر به درد محافظت نمی خورد، چرا که در اصل 
اول یعنی پذیرش ماهیت وجودی ش��خصیت ابراز 

تردید دارد. 
یعن�ی تیم حفاظت اش�خاص بر اس�اس ماهیت 

فکری شخصیت تعیین نمی شود؟
ن��ه، دقیقاً همین طور تعیین می ش��ود. ش��ما 
نمی توانی��د برای کس��ی که دی��دگاه اصالح طلب 
دارد ی��ک محافظ اصول گرا بگذارید یا بلعکس. هر 
دو باید همس��و و همفکر باشند که بتوانند در کنار 
هم قرار گیرند. ای��ن که از کجا این امر هماهنگی 
محقق می ش��ود به مرور و مجموعه سنجش هایی 
که صورت می گیرد این مس��ئله محقق می ش��ود. 
باید در نظر داشت که اگر میان محافظ و شخصیت 
همخوانی نباشد مش��کالت بسیاری ایجاد می کند 
چنانکه در تاریخ هم داشته ایم که نارضایتی زمینه 

ساز خیانت محافظ شده است. 
پ�س می توان گف�ت ک�ه محافظ ح�ق انتخاب 
ش�خصیت را ندارد بلکه این شخصیت است که 
بر اساس تفکرات و دیدگاهش محافظ را انتخاب 

می کند؟
بله همین طور است. 

هر کسی می تواند وارد این حرفه شود؟
 در ای��ن حرفه فاکتورها و معیارهای متعددی 
وجود دارد باید مناس��ب باشد. یکی را می بینی که 
سلطان جالالدین محمد خوارزم شاه است که فقط 
قدرت بدنی دارد و فکر ندارد و هر چه به دس��تش 
بیای��د ناب��ود می کند. یکی هم هس��ت ک��ه توان 
جسمی باالیی ندارد اما قدرت فکر و روحیه بسیار 
خوبی دارد، لذا باید فردی انتخاب ش��ود که تمام 

ویژگی های مثبت را تا حدودی داشته باشد.
 م��ا اصطالحی داریم و آن اینکه محافظ نباید 
انگش��ت به ماش��ه باشد همیش��ه راه حل با ماشه 
نیست بلکه در حفاظت نرم و پنهان کاری است. 

وقتی خطری روی داد اولویت با درگیری اس�ت 
یا حفظ سوژه است؟ 

اولوی��ت اصلی حفظ س��وژه اس��ت ح��ال اگر 
الزم باش��د باید از محل گریخ��ت و اصاًل به دنبال 
درگی��ری نب��ود. هیچ موق��ع اطمین��ان کامل بر 
حفاظت نباید داش��ت و گفت که اکنون مکان امن 
است و مشکلی پیش نمی آید هر لحظه باید آماده 
ب��ود و حتی می ت��وان گفت اطمین��ان از حفاظت 
خطر اول اس��ت. یک محافظ نباید احساس امنیت 
کند. این احس��اس خسارت های بسیاری از ابتدای 
انقالب برای ما داشته که شهادت شهدای محراب 

و ده ها شخصیت دیگر نمونه ای از آن است. 
درباره ترورهای بیولوژیک هم آموزش می دهید؟ 

این  روزها انگار خیلی مرسوم شده است؟
ت��رور بیولوژی��ک از قدیم هم بوده اس��ت. در 
تاری��خ می توان گفت که معاویه ید طوالیی در این 

نوع ترورها داش��ته اس��ت. امروز این ترورها بسیار 
پیچیده تر ش��ده اس��ت. به هر حال بر اساس حرفه 
خود تجربیاتی در این زمینه دارم. در این زمینه کار 
کرده ام. در زمانی شخص را مستقیما ترور می کردند 

اکنون دیگر چنین رویکردی معمول نیست. 
امروزه ترور شخصیت افراد معمول شده است. 
در فض��ای روانی و به ویژه فض��ای مجازی چنان 
اف��راد را تخریب می کنند ک��ه دیگر در میان افکار 
عمومی جایگاهی نداش��ته باشد. شخصیت سازی 
منفی چنان اس��ت که در زمانی که فرد در مسند 
قدرت اس��ت، حرفش برای مردم خریدار نداش��ته 
باشد و زمانی که از کار کنار رفت دیگر هیچ اقبالی 

به آن وجود نداشته باشد. 

متأسفانه می بینیم که بسیاری از افراد به دلیل 
نداشتن تخصص حفاظت شخصی موجب می شوند 
ت��ا فضای تخریب علیه آنها به راحتی صورت گیرد 

و این همان مدل جدید ترور بیولوژیک است. 
یکی از اصول مهم آن اس��ت که ش��خصیت ها 
طوری رفتار کنند که نتوانند به آن برچس��ب زده 
و آن را تخریب س��ازند. دش��من همیشه به دنبال 
ضعف مدیریتی و نقاط ضعفی است که بتواند با آن 
جایگاه مردمی افراد را تخریب و آن را به حاش��یه 

براند که در عمل می شود همان ترور بیولوژیک.
مقامات برای حفاظت از خودشان در این زمینه 

آموزش می بینند؟
معموال جدی نمی گیرند. مثال س��ختش این 
است که اول انقالب مسئولین می گفتند ما محافظ 
نمی خواهی��م یک آی��ه »َو َجَعلَْن��ا...« می گوییم و 

می آییم بیرون.
 اما االن باید به برخی یاد داد که اگر لپ تاپت گم 
شد و دو هفته بعد تصادفی آوردند در خانه نباید آن را 
بگیری چون قطعا اتفاقی نبوده است. ما کالس هایی 
داشته ایم برای حفاظت و آموزش نمایندگان مجلس 
اما آنها بس��یار کم و پراکنده مش��ارکت داشتند. در 
دوره حاضر کش��تن و ح��ذف فیزیکی دیگر معمول 
نیست بلکه با ترور شخصیت و صدها بالی دیگر در 
این حوزه ها برسر افراد می آورند نه تنها او بلکه نظام 

و کشور و اسالم را ترور می کنند. 
 بیوتروریس��م از زیس��ت می آید ک��ه الیه های 
مختلفی دارد که یکی از الیه های آن بدن است که 
همان ترور بیولوژیک و شیمیایی است. یک الیه آن 
اخالقیات اس��ت. امروز ایدئولوژی فردی آرمان های 
نظام و انقالب است و کاری می کنند که فرد از این 
آرمان ها فاصله گرفته و حتی مقابل آن قرار گیرد که 
متأسفانه در قبال شخصیت های جمهوری اسالمی 
ابعاد گس��ترده ای از این طراحی را در دس��ت اجرا 
دارند. این رفتارها به واسطه دو عامل اول دشمنی و 

دیگری نقاط ضعف خود افراد پیش می رود.
یعنی خود فرد عامل این نوع ترور می شود؟

بله. مثال فردی می آید از فقر سخن می گوید در 
حال��ی که در خانه چند میلیاردی زندگی می کند، 
این فرد عمال خود را ترور ش��خصیت کرده . فردی 
می رود س��خنرانی از ساده زیس��تی می گوید بعد 
وقتی کارش تمام ش��د با ماشین آنچنانی می رود. 
خ��ب مردم آن را دی��ده و این دوگانگی عمال ترور 

شخصیت فرد را رقم می زند.
نق�ش بادی�گارد در مقابل�ه ب�ا ای�ن فرآیندها 

چیست؟
در دنی��ای امروز حفاظت دیگ��ر با آن معنای 
قدیم��ی اش ک��ه ف��ردی را مأم��ور حفاظ��ت از 
ش��خصیتی می کردند متفاوت است. اکنون ترورها 
از وادی ترور فیزیکی خارج ش��ده و به عرصه های 
نرمی چون ترور شخصیت و حتی مسموم سازی و 
مرگ تدریجی بدون آنکه اثری از آن مشخص شود 
وارد شده است. به همین دلیل اکنون بادیگاردها با 
اصول روز آش��نا شده و برای جلوگیری از این نوع 
ترورها آموزش می بینند. یکی از اصول بادیگاردی 
این اس��ت که حفاظ��ت در خفا باش��د و بویژه به 
بخش های ن��رم ترور توجه ویژه داش��ته باش��ند. 
مس��ئله حفاظت فردی را باید از دوران کودکی به 

افراد آموخت و در آنها نهادینه کرد. 
مهمتری�ن خ�الء حفاظتی را اکن�ون چه چیزی 

می بینید؟
به نظر م��ن باالتری��ن خالء، فرهنگ س��ازی 
حفاظت ش��خصی است. چند روز پیش در خیابان 
می رفت��م فردی کی��ف پولش را ب��اال گرفته بود و 
دس��ت دیگرش هم مش��غول بود خ��ب به راحتی 
می توان این کیف را دزدید. این نکته ای کوچک از 

عدم فرهنگ سازی حفاظت شخصی است. 
این امر در سایر سطوح جامعه حتی در اندازه 
مس��ئوالن نیز ادامه دارد. طرف می گوید بادیگارد 
من ۲۰ سال است که کنار من است و هیچ اتفاقی 

نیفتاده و ماش��اء اهلل در این س��الها ۳۰ کیلو وزن 
اضافه کرده و توان دویدن ندارد. خب این خودش 
ی��ک جایگاه نفوذ برای ترور اس��ت. ی��ا در همین 
اتفاق تروریستی مجلس یکی از دوستان در تلگرام 
نوشته بود که اینها با نقشه آمده بودند اما شکست 
خورده بودن��د. به او گفتم اگر با نقش��ه بودند که 
کارش��ان را انجام می دادند. ب��ه نظر من آنها فقط 
می دانستند اگر در اول را رد کنند در دوم باز است 
و می توانند بروند نزدیک نمایندگان. یعنی در اصل 
حف��ره امنیتی را پیدا کرده بودند و می خواس��تند 
نفوذ کنند اما خدا خواس��ت و آن فردی که شهید 
هم ش��د در اول را بس��ت و طرحشان پیش نرفت. 
پاشنه آشیل دشمن این است که اطالعاتی درباره 
م��ا ندارد. نقطه قوت ما کجاس��ت؟ این اس��ت که 
نق��اط ضعف خ��ود را رو نک��رده و آرام ب��ه دنبال 
ترمیم آن باش��یم. باید به س��مت فرهنگ س��ازی 
پیش برویم واقعا باید تالش های اطالعات، سپاه و 
سربازان گمنام امام زمان را قدر دانست که تالش 

بسیاری برای امنیت و حفاظت کشور می کنند. 
خطرات تروریستی نسبت به اوایل انقالب کمتر 

شده است؟
ن��ه اتفاقاً، ما اینکه ضربه نمی خوریم به معنای 
این نیس��ت که دشمن به دنبال ضربه زدن نیست 
نه به این معناس��ت که ما توانس��ته ایم اطالعات را 
خود حفظ کنیم. در راهبرد امروز بادیگاردی، گفته 
می شود که یک لشگر راه نیندازید چون شناسایی 
راحت تر می ش��ود بلکه باید بر اساس اصول مخفی 

و پوشش این کار را انجام داد. 
ب�ا بس�یاری از اف�رادی ک�ه صحب�ت می کنیم 
می گوین�د هر چه کمتر از مس�ئله ترور و انواع 
آن بدانیم راحت تر هستیم.شما به عنوان کسی 
که اطالعات بسیاری درباره مسئله انواع ترورها 
دارید برایتان دردس�ر ایجاد نش�ده و یا زندگی 

خصوصی تان سخت نشده است؟
برای من دردسر ایجاد نشده و حتی آدم نوعی 
امنیت نیز احس��اس می کند. به هر حال هر کسی 
به ان��دازه ظرفیتش باید بداند. مثال مادر من وقتی 
داعش در تهران آن حادثه تروریستی را رغم زد هر 
روز می گف��ت آیا داعش به خانه من هم می آید که 
گفتم نه. البته دانستن اصول اولیه حفاظت شخصی 
را همه افراد باید داش��ته باشند که ساده ترین امور 
روزمره را نیز شامل می شود. اما باید حیطه بندی را 
بلد باشیم یعنی بدانیم چه میزان به افراد اطالعات 
داده ش��ود و از چه راهی. این مسئله برای فرهنگ 

سازی حفاظت شخصی بسیار مهم است. 
همسرتان با شغلتان مخالفت نداشت؟

نه؛ چون چندان در جریان شغلم نبود. 
اینکه می رفتید کش�ور دیگر یا مأموریت ش�ک 

برانگیز نبود؟
من ۱۰ س��الی اس��ت که بازنشست شده ام. تا 
س��ال ۸۲ که مکه بودم و پس��رم تصادف س��ختی 
کرده بود، همسرم نمی دانست در این شغل هستم 
آنجا هم از دوس��تانم فهمیده بود که کارم چیست 

و کنار آمد.
مهمترین مشکل این شغل چیست؟

ی��ک بادی��گارد از نظ��ر فیزیولوژیک��ی اص��ال 
برنامه ریزی ندارد و بر اساس برنامه شخصیت است 
که برنامه اش تنظیم می ش��ود و این برای خانواده ها 
خیلی سخت است. نکته دیگر آنکه شخصیت اصال 
با بادیگارد هم مرام نیست و این چیزی است که در 
فیلم بادیگارد به خوبی نشان داد. شخصیت می گوید 
چ��را دنبال من می آیی چرا دائماً حواس��ت به همه 
جا هس��ت اینجا کار سختی است که بخواهی او را 
توجیه کنی که دهها مورد امنیتی و نفوذ وجود دارد 
که باید خنثی شود. بعضی وقت ها تمکین کردن از 
شخصیت کار دست بادیگارد می دهد و خسارت آور 
اس��ت. فش��ار روحی و عصبی نیز از دیگر مشکالت 
بادیگاردها اس��ت. نکته دیگر رس��التی که فرد دارد 
بسیار سخت است. از نظر قوای جسمانی باید قوی 

باشد و سالم و حداقل روزی ۲ ساعت ورزش کند.
یک نکته مهم دیگر هماهنگ شدن بادیگارد و 
س��وژه است فردی را می شناسم که ۱۷ سال است 
بازنشسته است و پیرمرد شده و یک سمت مشاور 
دارد بادیگارد او هم تمام این سالها با او بوده است 

و االن هر دو پیرمرد شده اند. 
حقوقی که به بادی�گارد می دهند کفاف زندگی 

او را می دهد؟
تا حدودی حواسش��ان هس��ت. البته مهم این 
است که بادیگارد سطح خود را چگونه می بیند. به 
هر حال یک نگاه ایدئولوژیک برای بادیگارد مطرح 

است که مقداری از آن نگاه مالی می کاهد. 
ش��اید ش��خصیتی که بادیگارد از او حراست 
می کند چندان س��اده زیست نباشد و این احتماال 
روی نگاه مالی بادیگارد نیز تأثیرگذار خواهد بود؟

گاهی بادیگارد کنار شخصیتی قرار می گیرد که 
چیزهایی می بیند که در زندگی شخصی ندیده است، 
برای اینکه خلل��ی در کارکرد بادیگارد ایجاد نش��ود 
شخصیت باید حواسش به این مسائل باشد. بعضاً برخی 
تشویقی ها و اختصاص منابعی است که موجب شود تا 
به قولی فرد فیلش یاد هندوستان نکند و به مأموریت 

خود که همان دفاع از شخصیت است بپردازد. 
از خان�واده ش�ما فرزندانت�ان و ی�ا اطرافیانتان 
کس�ی بوده که بخواهد بادیگارد ش�ود و ش�ما 

کمکش کنید؟ 
نه چون کسی از شغل من آگاهی نداشته است. 
اگر زمانی پسرتان می خواست که شغل حفاظت 
و حراس�ت از ش�خصیت ها را در پیش بگیرد به 

آن اجازه می دادید؟
نه. 

چرا؟
اس��تعداد ح��رف اول را می زند و او اس��تعداد 
این کار را ندارد ولی در زمینه های دیگر اس��تعداد 

خوبی دارد. 

به خاطر استعداد می گویید یا به خاطر مخاطرات 
آن؟

هر کاری مخاطراتی دارد ش��ما دست فروش 
هم که باشی مخاطره دارد. 

به هر حال مخاطره این دو با هم فرق دارد؟
درس��ت اس��ت اما اگر فرد با اس��تعداد و تیز 
هوش باش��د قطعا می تواند موفق باشد. وقتی وارد 
این کار شدم به ما گفتند حفاظت گفتار، حفاظت 
کالم را باید رعایت کرد. اینکه صراحتا می گفتم نه، 
برای اس��تعداد است اگر استعداد این کار را داشت 

قطعا خودم پیشنهاد آن را می دادم. 
با همه سختی های که دارد واقعاً اگر پسرتان استعداد 

داشت اجازه می دادید وارد حرفه  شما شود؟
با توجه ب��ه آن اعتقادها و آرمانهایی که برای 

نظام دارم آری. 
آیا محافظ خانم هم داریم؟

خانم برای خان��م داریم؛ در حد ویژه تا زمانی 
که من بودم نه. محافظ خانم برای شخصیت هایی 
مانند وزیر زن و معاون آن داریم در سطح مشخص 
و محدودی داریم و تیم حفاظت در رده های دیگر 

مراقبت های خود را دارژد.
چ�را ام�ور کالن حفاظت�ی ب�ه زن�ان واگ�ذار 

نمی شود؟
ش��رایط زنان در جمهوری اسالمی با زنان در 
کش��ورهای غربی متفاوت است چه از نظر روحی 
و چه از مس��ئله پوش��ش ظاهری. در کش��ورهای 
خارجی در حوزه امنیتی از هر ابزاری برای حفاظت 
اس��تفاده می کنند اما بر اساس آموزه های دینی ما 
خیلی امور را رعایت ک��رده و انجام نمی دهیم که 
البته دش��من در برخی مواقع از این مس��ئله برای 

ضربه زدن استفاده کرده است. 
نگاه مردم به بادیگاردها چگونه است؟

ب��ه نظر م��ن یک ن��گاه فیزیولوژیک ت��وأم با 
آموزش های سخت و خشن. 

یعنی فک�ر می کنند بادیگارد یک ش�خصیت با 
هیکلی درشت و خشن و بدون انعطاف است؟

بله دقیقا آنها اصال تصوراتی از قدرت نرم یک 
بادی��گارد و آنچه باید بدانن��د ندارند. در حالی که 

اصل مهم برای حفاظت همان بخش نرم است. 
 نکته قابل توجه این اس��ت ک��ه ترور در قالب 
س��خت یا همان با گلوله و اسلحه راحت تر از ترور 
نرم یا همان ترور شخصیت افراد برای بدبین سازی 
و دور س��اختن مردم از آنها اس��ت. این ترور نرم را 
نمی ت��وان اندازه گرفت و ی��ا آن را جمع کرد. قبال 
گفتم ش��خصیت های جمهوری اسالمی اغلب ترور 
ش��خصیت ش��ده اند. االن از هیچ کس خوب گفته 
نمی شود چرا چون دشمن در ابعاد گسترده ای ترور 
شخصیت ها را اجرا می کند. آیا در کشورهای دیگر 
ش��خصیت ها خطایی ندارند؟! قطعا دارند و بس��یار 
بیشتر از ایران اس��ت اما سریع فروکش می کند اما 
درباره مثال یک مسئله اقتصادی رئیس جمهور و یا 
ش��خصیت های ایرانی دست بردار نیستند و دائما به 
آن می پردازند تا آن چهره را نزد مردم تخریب کنند 
که تماما در قالب همان ترور نرم صورت می گیرد. 

متأس��فانه بخش عمده ای از مسئوالن ما اصاًل 
جن��گ نرم را قب��ول ندارند و این مش��کلی بزرگ 
است که موجب می شود تا مقابله با دشمن در این 
حوزه مشکل ش��ود. جامعه ما نمی داند که چگونه 
باید با ترور ش��خصیت خود یا دیگران و در نهایت 
این جنگ نرمی که علیه کش��ور ایجاد شده مقابله 
کند. س��وال اینجاست که مثاًل اگر آن تروریست ها 
می رفتند مجلس آیا نمایندگان بلد بودند شیرجه 
بروند روی زمین که آس��یب نبینند؟ این آموزه ها 
باید از ابتدا داده شود که در جامعه رشد و نهادینه 
شود البته برای هر فردی به اندازه ظرفیت و توانش 

و اصولی که برای حفظ خود و کشور بداند. 

آیا دلیل این امر این نیس�ت که اهداف سیاسی 
و ش�خصی جایگزین منافع ملی ش�ده بگونه ای 
که دیگر اهمیتی داده نمی شود که ترور چیست 
ی�ا جنگ ن�رم و تبعات مخرب آن برای کش�ور 
چیست و همین که جناح رقیب تخریب می شود 

برای عده ای کافی است؟
ی��ک بحث همین اس��ت. در اصل نف��ود، مقام 
معظم رهبری جمله ای دارند که می گویند دش��من 
در الیه هایی از ساختار تصمیم گیر کشور نفود کرده 

است و روزنه نفوذ اختالف میان جناح ها است.
آن سیستمی که می گویم ضعف داریم همین 
اس��ت که باید یک سیستمی باش��د که همه این 
حربه ها را به مقامات نش��ان داده و آن را در مسیر 
مقابله ب��ا این وضعیت ق��رار دهد. مث��اًل به آقای 
روحانی گفته ش��ود آقای رئیس جمهور ش��ما دو 
طیف مخالف داری یکی دسته ای است که صادقانه 
اس��ت و نقد مش��فقانه دارد و دیگری آن است که 
دشمن از آستین آن خارج می شود، شما به عنوان 
رئی��س جمهور ه��ر وقت صحب��ت می کنید دائما 
گالیه از منتقدان و ی��ا اینکه نمی گذارند کار کنم 
نداش��ته باشید. دش��من همین دو قطبی شدن را 

می خواهد. 
نگاه کنید مقام معظ��م رهبری دائماً در حال 
مقابل��ه ب��ا تهدیدات ن��رم هس��تند چنانکه حتی 
خارجی ه��ا اذعان کردن��د که ایش��ان کاری کرد 
ک��ه حتی ضد انقالب هم پای صن��دوق رأی آمد. 
موقعیت س��نجی هم یک اصل خیلی مهم اس��ت 
مث��اًل ما باید می دانس��تیم که جوان م��ا را از مکه 

می دزدند. یا اینکه مغزهای متفکر هس��ته ای ما را 
ترور می کنند. 

آی�ا در دنی�ا ب�رای این مس�ایل به ش�خصیتها 
آموزش داده می شود؟

هیج جای دنیا قوانینی برای این مسئله وجود 
ندارد. خالء امنیتی مانند یک مو در ماست است. 
یعن�ی قب�ل از اینک�ه اتفاق�ی بیفت�د باید یک 

سیستمی باشد که جلوی آن را بگیرد؟
دقیقاً نیازمند یک ساختار سیستماتیک به هم 
پیوسته است. مثاًل در سیس��تم باید دوربین مدار 
بسته ای باشد که فردی پای آن باشد که همه چیز 
را آنالیز کند و بس��نده به ای��ن نکنیم که دوربین 
هس��ت. ما در پیش بینی کم نداریم ولی به خواب 
خرگوشی رفتن زیاد داریم. یک کلیپی درباره حرم 
پخش شد که مهاجمین آمدند لباس عوض کردند 
و اس��لحه ها را برداشتند و وارد شدند. آنجا نگهبان 
و دوربین داش��ت اما چرا چنین شد؟! چوب خالء 
وجود داش��ت وقتی دوربین می گذاری باید کسی 

باشد که دائماً نگاهش به دوربین باشد. 
یا مثال در لب مرز تانکر گاز می رود به س��مت 
پاالیش��گاه باید احتمال بدهی که ش��اید دش��من 
بخواهد با چس��باندن و کارگذاش��تن بمب در آن 
خراب��کاری کند. ک��ه اتفاقا هم ش��د، وقتی راننده 
مش��غول صبحانه می ش��ود، دش��من از آن خالء 
استفاده کرده و بمب را به زیر ماشین می چسباند 
ح��ال این تیزهوش��ی نگهبان بود ک��ه موقع ورود 
کامیون بمب را دیده و توانس��تند به موقع ماشین 

را خارج سازند و از یک فاجعه جلوگیری کنند. 
پس هنوز تهدیدات سخت هم وجود دارد؟

بله اما بیولوژیکی خیلی بیشتر شده البته از قبل 
هم بود، یادم هست در سال ۱۳۶۳ در دانشگاه استاد 
سروری بحث انسان شناسی جسمانی بحث بیولوژیک 
را مطرح کرد. دکتر س��روری آن سال می گفت هیچ 
مواد غذایی خارجی در خانه استفاده نمی کنیم چون 
از ماهی��ت آن هیچ اطالعی نداریم. ش��ما می دانید 
االن سیس��تم بیوتروریسم به صورت زیر زمینی کار 
می کند که بخشی از آن در قالب همین مواد غذایی 
است. به عنوان مثال به این فکر می کنند که چگونه 
هورمون ترس را در میان جوانان کشور هدف تقویت 
کنند که اگر زمانی اتفاقی افتاد یا جنگی در گرفت 
دیگر جوانها جبهه نروند. آنها از طریق مواد غذایی یا 
کودهای ش��یمیایی که به کشورها و از جمله کشور 
ما داده و می دهند این اقدامات را صورت می دهند و 
ما نمی دانیم که ماهیت واقعی آنها چیست. آیا واقعا 
کود اس��ت یا ترکیبی بیولوژیک در آنها نهفته است. 
بدانید که اس��راییل در حال اجرای طرحی است که 
بر اس��اس آن تالش می کنند تا نسل اعراب را چنان 
کنند که یک نس��ل ناب نباش��ند و در برابر دشمن 

مقاومتی نداشته باشند.
 اینها در عالم واقعی عملیاتی می شود یا در حد 

فرضیه است؟
 ببینی��د بگذارید مثالی بزن��م تحقیقی درباره 
خودکش��ی داش��تم. رس��یدیم به اینکه مشکالت 
از جمل��ه فق��ر و مس��ائل روحی موجب می ش��ود 
تا افراد به س��مت خودکش��ی بروند ای��ن مرا قانع 
نکرد چون خودکش��ی فقط در میان فقرا نیس��ت. 
تحقیقات بس��یاری کردم و به این نتیجه رس��یدم 
که انگلیس��ی ها ژنی یافته اند که عامل تحریک به 
خودکشی است. اینکه مثاًل در ایالم آمار خودکشی 
باالس��ت و می گویند ارثی است در اصل همین ژن 

است که زود تحریک می شود. 
دشمن روی این مس��ائل بسیار کار می کند و 
سیستم امنیتی باید به دنبال یافتن روزنه های نفوذ 
و مقابله با این ترورهای بیوتروریس��م باشد. دکتر 
س��روری می گفت که یک س��ال عضو انستیتویی 
بودم که مواد غذایی وارداتی را اس��تاندارد سنجی 
می کردی��م. می گفت زمانی به م��ن خبر دادند که 
َکره ای وارد ش��ده که ماهیت آن مشخص نیست و 
نمی دانیم دانه های گیاهی اس��ت یا منابع حیوانی. 
دکتر س��روری می گفت من خ��ودم آن را آزمایش 
کردم و دیدم ترکیبات ناشناخته ای در آن است لذا 
همه آنها را معدوم کردیم. اما چند بار یک کش��ور 
می تواند چنین خسارت هایی را بپردازد که مانع از 
اقدامات خرابکارانه ش��ود؟ متأسفانه اکنون منافع 
عامالن بیوتروریسم با منافع اقتصادی شرکت های 
چن��د ملیتی ک��ه نمی خواهند متضرر ش��وند گره 
خورده و به توزیع این مواد در جهان می پردازند. 

درباره هارپ هم اطالعاتی دارید واقعی است یا 
نه یک جنگ تبلیغاتی است؟

سه مس��تند از هارپ دارم. نظریه ها دو دسته 
است یک عده ای قائل بر این هستند که این تولید 
الکتریسیته حقیقی است و عده ای اعتقاد دارند که 
این امر وجود دارد اما نه به این شدت بلکه آمریکا 
این بزرگنمایی را صورت می دهد برای جهان سوم 

تا آنها را ترسانده و مطیع خود سازد. 
مثل اینکه آمریکایی ها در گذشته برای اینکه 
ق��درت نمایی کنند می گفتند در کره ماه انس��ان 
فرس��تادند و تصاویر آن را پخ��ش می کردند. بنده 
خود قائل به این هس��تم که ت��ا حدودی می توان 
الکتریس��یته درس��ت ک��رد ول��ی تا ای��ن حد که 
می گویند غلو اس��ت و برای برای ترساندن جهان 

به کار می رود.
 ممن�ون از وقت�ی ک�ه گذاش�تید؛ نکت�ه خاص 

دیگری مانده؟
یک س��ری از حرفه ها مظلوم هس��تند و آنچه 
مش��کالت دارند را نمی توانن��د رو کنند و نه آنچه 
که می خواهند را می توانن��د بگویند. اگر بخواهند 
از خواس��ته های خ��ود بگویند از نظ��ر ایدئولوژی 
زی��ر س��وال می روند. هم��کاران ما حت��ی پس از 
گذشت سالها از پایان انجام خدمتشان هم تعریف 
ماجراهایی که گذراندند هم برایشان مقدور نیست 
به جز برخی کلی گویی ها چرا که خود حفره ایجاد 

می کند.

مدرس حفاظت شخصیت ها در گفت و گو با سیاست روز:

ترور شخصیت جایگزین ترور فیزیکی شده است
منافع عامالن بیوتروریسم با منافع اقتصادی شرکت های چند ملیتی گره خورده است


