
مخاطب شماييد!

وع صنعت موشکی با برد بیست کیلومتر شر
ی��ک روزی بود که این کش��ور همی��ن تهران که 
شما حاال بحمدالّل با خیال راحت و با امنیّت ]در آن[ 
رفت وآم��د میکنید زیر موش��کهای صّدام بود؛ خیلی 
از ش��ماها ش��اید آن وق��ت در دنیا نبودی��د. ما هیچ 
وسیله ی دفاع نداشتیم، ]درحالی که[ همه به صّدام 
کم��ک میکردند؛ آمریکا برای همین موش��کها و برای 
ابزارهای دفاعی و حتّی برای نقشه ی میدان جنگ به 
صّدام کمک میک��رد؛ ماهواره هایش و دیگران کمک 
میکردند. فرانسه کمک میکرد؛ فرانسه، هم موشک 
می��داد، هم هواپیما میداد. آلمان کمک میکرد؛ مواّد 
ش��یمیایی می��داد. میدانید در موارد زیادی لش��کر 
صّدام کار شیمیایی کردند. ما چقدر جانباز شیمیایی 
داریم، چقدر از آنها از دنیا رفتند! مواّدش را آلمان 
به اینها میداد. آلمان مواّد ش��یمیایی در اختیار اینها 

میگذاشت که اینها بمب شیمیایی درست کنند. 
حتّ��ی گاهی ش��اید بمب ش��یمیایی هم بهش��ان 
می��داد؛ همه کم��ک کردند؛ م��ا دس��ت خالی بودیم، 
وس��یله ای نداش��تیم؛ ]لذا[ به فکر افتادیم که باید 
خب وس��یله ی دفاعی درست کنیم. ش��روع کردیم؛ 
از صف��ر در واقع ش��روع کردیم. من اگ��ر بگویم به 
ش��ما و تصویر کنم که حاال متأّسفانه وقت نیست که 
اّولین چیزی که ما توانس��تیم پرتاب کنیم که بُردش 
هم حدود بیس��ت کیلومتر بود چه بود، ممکن است 
خنده تان بگیرد! ]وسیله ای[ مثل یک ناو دان درست 
ک��رده بودند که ما مثالً فرض کنید بتوانیم موش��ک 
آرپی ج��ی را با یک ش��کلی از روی این ناو دان پرتاب 
کنیم، که مثالً حدود پانزده کیلومتر یا بیست کیلومتر 
هم ب��رود؛ این جوری ش��روع ش��د. بعد توانس��تیم 
توانایی ها را بیشتر کنیم. وقتی توانایی هایمان زیاد 
شد و دشمن دید که ما میتوانیم مقابله به مثل کنیم، 
متوّقف ش��د؛ این تجربه ی ما اس��ت. م��ا اگر چنانچه 
قدرت دفاعِی خودمان را افزایش ندهیم، دش��منان 
ما َجری خواهند ش��د، گس��تاخ خواهند شد، تشویق 
خواهند ش��د به اینکه به ما حمله کنند. باید قدرت 
دفاعی  ما جوری باشد که دشمن تشویق نشود به یک 

اقدام و به دست از پا خطا کردن.
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 بعد از پیروزی انقالب،
 ایران روی پای خود ایستاد

 و آمریکا را بیرون کرد و غرب
به این نتیجه رسید که منطقه 
سوق الجیشی را از دست داده 
 است و از زمان انقالب تا امروز
به دنبال بازگرداندن ایران به 

حوزه نفوذ خود بوده

غرب چاره ای جز کنار آمدن با 
ما ندارند. آنها اگر با ایران کنار 
بیایند ایران می تواند بسیاری از 
بی ثباتی های منطقه را برایشان 
حل کند از مسئله سوریه گرفته 
تا مسائل خلیج فارس و... . بر این 

اساس گفتارها و چانه زنی های 
مطرح شده توسط ترامپ برای 

مصرف داخلی امریکا است

متأسفانه در داخل کشور هنوز 
این تفکر وجود دارد که ایران 
یک کشور عقب مانده است در 

حالی که در عالم واقع ایران یک 
قدرت منطقه ای با نفوذ و دارای 

جایگاه خاص است و اروپا هم این 
را می داند. واقعیت این است که 

آنها دریافته اند که ایران می تواند 
در بسیاری از مسائل منطقه نقش 

تعیین کننده داشته باشد

آمریکای فعلی همان آمریکای 
قبلی است و صحبت های ترامپ 
برای شعارها و مباحث داخلی 
است و پیامد آن نیز فقط تنش 

است و پیامد مثبتی ندارد. دولت 
ترامپ از ابتدای روی کار آمدن 

تاکنون یک الیحه را نتوانسته در 
کنگره تصویب کند و اقداماتش 
صرفًا ویترینی و نمایشی است؛ 

اینها را نباید جدی گرفت
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سياست مجازی

یب تان می دهند! فر
داریوش سجادی در کانال تلگرامی خود در واکنش 
به برخی موضع گیری ها اینطور نوشته که: تکنوکرات های 
متص��ل به حلق��ه نیویورکی ه��ا طی انتخابات ریاس��ت 
جمهوری عوام فریبانه دل مردم را خالی می کردند که اگر 
رقیب پیروز شود طبل های جنگ بصدا در خواهد آمد و 
این ما و نامزد ما می باشد که توان تعامل با دنیا )کدخدا( 
را داری��م ! هم��ان تکنوکرات ها این��ک و در فریبی دیگر 
در حال خال��ی کردن دل مردم ان��د! و علی رغم پیروزی 
دغل بازانه ش��ان در انتخابات بار دیگر هشدار جنگ طلبی 
و آتش افروزی می دهند و عربستان و متحدینش را آماده 
جنگ با ای��ران معرفی می کنند تا از این طریق با تزریق 
استیصال به بدنه جامعه و ایجاد فشار افکار عمومی نظام 
را در تنگنای کنشگری با کدخدا و برجامی های بعدی قرار 
دهند. آقایان مگر شما نبودید که به مردم وعده می دادید 
با روی کار آمدن ما گزینه جنگ از میان می رود؟ واقعیت 
آن است نه هشدار آن روز آن موقع ایشان صحت داشت 
و نه پروای امروزشان و برخالف خوفی که این تکنوکرات 
القا می کنند عربس��تان نه تنها استعداد جنگ با ایران را 
ندارد بلکه در شکننده ترین موقعیت سیاسی خود از درون 

قرار گرفته و آینده وخیمی را چشم انتظاری می کند.

وژه غربی - عبری - عربی پر
ابوالفضل ظهره وند در کانال تلگرامی خود با انتش��ار 
عکس��ی از دیدار بن س��لمان و ماکرون اینطور نوشته که: 
پروژه اصالح طلبی سلمان پروژه مشترک غربی - عبری - 
عربی. نفت و ثروت سعودی و تکنولوژی و مدیریت غربی 
بازی برد - برد برای نجات دوطرف از فروپاشی و مهار نفوذ 
روبه رشد ایران - چین و روسیه به عنوان اخرین راه حل.

وی اربعین و یادآوری  وم ثبت جهانی پیاده ر لز
سالگرد آنیلی

محمدحسن قدیری ابیانه در کانال تلگرامی خود ابتدا 
با انتشار پس��تی یادآوری کرده که به ایام شهادت آنیلی 
فردی که در زمان سفارت او در ایتالیا مسلمان شد نزدیک 
می  ش��ویم و نوش��ته: »۲۴ آبان س��الگرد شهادت مهدی 
ادواردو آنیلی است« در ادامه اما درباره پیاده روی اربعین 
می نویسد: »نکتۀ مهم دیگر آن است که باید شرایطی را 
آماده کرد که مراسم راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی به 
عنوان میراثی ارزش��مند برای شیعه و ملت عراق و بلکه 
کل بش��ریت، ثبت جهانی شود؛ چراکه این میراثی است 
که به یقین، آیندگان به آن افتخار خواهند کرد. بی شک 
استقامت و پایداری ملت عراق در مقابل دشمنان خود و 
خارج شدن این کش��ور از سلطۀ آمریکا با وجود چندین 
سال جنگ و جنایت، ریشه در ایمان و باوری دارد که ما 
در پیاده روی چندین میلیون نفری اربعین که بنابر برخی 
آمار گاهی حتی به بیش از ۱۷ میلیون نفر نیز می رس��د، 
ش��اهد گوش��ه هایی از آن هس��تیم. آنچه مهم و بایسته 
است اینکه باید اهمیت، عظمت و تأثیرگذاری فوق العادۀ 
این راهپیمایی را به رخ جهانیان کش��ید و اعتقادات این 
جمعیت عظیم شیعه را به طرق مختلف به ویژه از طریق 
ابزار رس��انه به مردم دنیا توضیح داد و تبیین کرد که در 
عاش��ورای حسینی چه چیزی رخ داده که این مردم پس 
از گذشت ۱۴۰۰ سال از آن، همچنان آن را مهم می دانند 
و این گونه در اربعین ش��هادت امام حسین)ع( خود را به 
زحمت می اندازند تا به کربال برسند و در عزاداری میلیونی 
این روز ش��رکت کنن��د. انجام چنین رس��التی می تواند 
گرایش بزرگی را به س��مت اسالم و مطالعۀ آن در جهان 
ایجاد کند؛ چراکه همانا درس و پیام عاشورا و کربال، درس 

آزادگی به همۀ ابنای بشری است.«

حق پاسخگویی محفوظ است

از خطبه های حضرت علی)ع( است آن گاه که پی درپی به حضرت خبر رسید که ارتش معاویه به شهرها دست اندازی 
کرده اند: ای کوفه، اگر مرا جز تو نباش��د در حالی که بادهای فتنه ات بوزد، خدایت زش��ت کند. شنیده ام بُسر وارد یمن 
ش��ده؛ س��وگند به خدا می بینم که این قوم به زودی بر شما چیره ش��وند به خاطر اجتماعی که آنان بر باطلشان دارند، و 

تفرقه ای که شما از حق دارید، و محض اینکه شما در راه حق به امام خود عاصی هستنید، و آنان در راه باطل مطیع رهبر 
خویش��ند، و به علّت اینکه آنان امانت او را ادا می کنند و ش��ما خیانت میورزید، و به جهت اینکه آنان در شهرهای خود 

درستکارند و شما فاسد هستید. من اگر قدح چوبینی در اختیار شما بگذارم می ت�رس�م بن�د بی ارزش آن را بب�ری�د. 

ادامه از صفحه اول
در اصل از یک س��و نخس��ت وزیر بر سر آینده 
سیاسی خود و از سوی دیگر حزب محافظه کار بر 
سر جایگاه خود و منافع ملی قمار کردند. واقعیت 
این اس��ت ک��ه انتخابات داخلی که هر ۴ س��ال یا 
5 س��ال برگزار می ش��ود قابل کنترل است چراکه 
فع��ل و انفعاالت داخل پارلم��ان و داخل حزب را 
می توان هدایت و تش��ویق ک��رد که در چه جهتی 
حرکت کند، اما وقتی رفران��دوم خارج از پارلمان 
در اختی��ار ع��وام ق��رار می گیرد، ای��ن باعث عدم 
کنترل ش��رایط رأی دهندگان خواهد شد. در واقع 
این خطای محاس��باتی بود که حزب محافظه کار 
با اعتماد به نفس زیاد خود به آن دچار ش��د. این 
رفراندوم و رأی قش��ر ضعیف جامعه به آن موجب 
ایجاد بحران سیاس��ی در بریتانیا شده است. برای 
اینکه سیاس��ت خارجی، مناف��ع اقتصادی و منافع 
ملی انگلیس مس��تلزم همکاری با اروپاست ولی از 

این طرف مردم خواستار خروج شده اند.
اینجا یک تناقض و بحرانی ش��ده که براساس 
آن از یک سو بریتانیا براساس رأی مردم باید اجباراً 
خ��روج از اتحادی��ه را انجام دهد و از س��وی دیگر 
نیازمن��د تجارت با همس��ایگان خود اس��ت. چون 
کشوری است که براساس تجارت زندگی می کند. 
ش��اید بتواند بازار مشترک المنافع را به عنوان یک 
بلوک اقتصادی با 5۲ کش��ور عض��و احیا کند، اما 
هزینه ها بسیار باال می رود چراکه عضو این جامعه 
بودن مانند این اس��ت که عضو س��ندیکا باشید و 
قطعاً هزینه های ش��ما بسیار پایین است اما وقتی 
از آن خارج ش��وید از این امتیازات محروم شده و 
مانند یک فرد عادی با ش��ما برخورد می شود. مثاًل 
انگلیس عضو اتحادیه اروپ��ا در روابط با آمریکا به 
عنوان یک حلقه واسط میان اروپا و آمریکا می تواند 
ایفای نق��ش کند اما با خ��روج از اتحادیه، آمریکا 
دیگر با ای��ن دید به آن نگاه نمی کند و انگلیس را 
یک کش��ور متفرقه می بین��د همین بحران بزرگی 

برای بریتانیا است.
پس یعنی اینطور معتقدید که خروج از اتحادیه 

باعث ضرر انگلیس می شود تا اتحادیه اروپا؟
واقعیت این اس��ت که هم��ه ضرر می کنند اما 
ب��ه هر حال وقت��ی تنها می مانید، ه��م خود ضرر 
می کنی��د هم دیگران. وقتی یک ثروتمندی از یک 
کلوپ خارج می شود هم خود ضرر می کند هم آن 
کل��وپ و البته در اقصی نقاط جهان به مرور زمان 

تأثیر خود را خواهد گذاشت. 

اص�اًل چرا م�ردم انگلی�س به ای�ن وضعیت که 
برایشان بحران ساز شده، رأی دادند؟

برای اینک��ه خیلی از آنها مح��روم بودند و از 
پیامده��ای تجارت متقابل یا همان تجارت جهانی 
به��ره نبرده اند. ب��رای اینکه مردمانی هس��تند که 
نمی توانن��د از نظر اقتصادی خ��ود را به روز کنند. 
مثاًل یک کارخانه که به صورت سنتی اداره می شد 
االن باید تعطیل شود چون قابلیت رقابت در سطح 
جهانی را ندارد، به کارگر نمی توان گفت که بروید 
تخصص ی��اد بگیرید چراکه س��واد و دانش آن را 
ندارد. مردم انگلیس از همین دس��ت افراد هستند 
آنها چون از رده خارج ش��ده اند رأی به رافراندوم و 

خروج از اتحادیه اروپا دادند. 
پس می توان گفت که این خروج یعنی شکست 
دول�ت رفاه�ی ک�ه انگلیس�ی ها ش�عار آن را 
می دادن�د و ادع�ا داش�تند ک�ه می توانند تمام 

خواسته های رفاهی جامعه را مرتفع کنند؟
دولت رفاه که به حزب ارتباطی نداشت، بلکه 
مسئله حاکمیتی بود که بعد از جنگ جهانی دوم 
شکل گرفت که نفوذ کمونیسم در اروپای غربی و 
از جمله در انگلیس را خنثی کنند و وقتی در دهه 
۷۰ بحران اقتصادی در جهان ایجاد شد، شروع به 
کوچک کردن دولت رفاه کردند. این مسئله حزبی 

نیست بلکه مسئله سیستم کالن انگلیس است. 
به هر حال آن سیستم وقتی جواب نداده مردم 
به سمتی کشیده شده اند که به دنبال مؤلفه های 
خ�ارج از س�اختار حاکمیت�ی باش�ند. مثاًل در 
انتخابات اخیر فرانس�ه به کس�ی رأی می دهند 
که فک�ر می کنند با س�اختار قدیم�ی حاکم بر 
کش�ور فاصله دارد، یا در آمریکا به ترامپ رأی 
داده می شود که حس می کنند در قالب ساختار 

دو حزبی حاکمیتی قرار ندارد؟
در سیس��تم غربي فرد یا حزب کاره اي نیست 
بلکه براساس ساختار سیستم حاکم رفتار مي کنند. 
ما براساس همین اصل است که می گوییم دولت 
رفاه دچار ناکارآمدی ش�ده ک�ه نتیجه آن رأی 

مردم به برگزیت است؟
حزب برای این اس��ت که مخاطبان احس��اس 
کنند که در حکومت مرکزی س��همی دارند و این 
امر چرخش پیدا کند اما در س��طح کالن از جمله 

در مورد انگلیس س��رعت رش��د اقتص��ادی چنان 
پی��ش رفت��ه بود که یک س��ری از این پیش��رفت 
اقتصادی عق��ب مانده بودن��د و در نتیجه رأی به 

خروج دادند. 
با توجه به پیش�ینه تاریخی مردم ایران نسبت 
ب�ه خیانت ه�ای بریتانیا آی�ا ای�ران و انگلیس 
می توانن�د با بهره گیری از برجام رابطه ای جدید 
را ایجاد کنند که هم ذهنیت گذشته مردم پاک 
شود و هم اینکه دس�تاوردهای دوجانبه از این 

تعامالت ایجاد شود؟
نیم��ه اول س��والتان درباره دی��د منفی مردم 
ایران به انگلیس یا اینکه دید تئوری توطئه دارند، 
ای��ن را بگویم که مردم ایران هن��وز فکر می کنند 
انگلیس همچنان ابرقدرت است به این دلیل است 
که اطالعاتشان درباره انگلیس بسیار کم است چرا 
کم اس��ت؟ چون آموزش در انگلیس بسیار سخت 
است و اکثراً می روند آمریکا تحصیل می کنند و لذا 
این بی اطالعاتی در ایران و البته منطقه می چرخد 
و ادامه دارد. در ق��رن نوزدهم همه قدرت ها برای 
حیات خ��ود رقاب��ت می کردند و در ای��ن راه نیز 
زمانی که با کش��ورهای دیگر قرارداد می بستند به 
سود مورد نظرشان نمی رس��یدند زیر آن می زدند 
و کش��ورهای منفعل و ضعی��ف مانند ایران هم در 
زمان قاجاری��ه و دوره دیگر به دلیل بی اطالعی از 
واقعیت ها یک دی��د منفی ناخودآگاه از انگلیس را 
در خود پرورش می دادند. من نه از انگلیس تعریف 
و ن��ه تنقی��د می کنم بلک��ه به عنوان یک اس��تاد 
بی طرفانه به آن می پردازم. در حال حاضر انگلیس 
یک قدرت درجه س��وم در اروپ��ا از نظر اقتصادی 
اس��ت و در دنی��ا در رده شش��م ق��رار دارد، ل��ذا 
تصورات��ی که درباره انگلیس وجود دارد با واقعیت 
به کل متفاوت اس��ت. در قس��مت دوم س��والتان 
درباره برجام و نقش انگلیس باید بگویم که منافع 
ملی انگلیس براس��اس تجارت است و دوست دارد 
ب��ا هر جایی ک��ه منافع آن را تأمی��ن کند ارتباط 
داش��ته باشد. خیلی از کش��ورها از جمله امریکا و 
برخی اروپایی ها شیطنتش��ان علی��ه ایران بیش از 
انگلیس است، بنابراین معتقدم انگلیس می خواهد 
ب��رای بقای خود تالش کند، چنانکه در خاورمیانه 
از چین گرفته تا کشورهای دیگر آمده اند که جای 
پای��ی بیابند که وقتی این جنگ ها تمام ش��د یک 
بازار برای خود داشته باش��ند. پایبندی به مسئله 

برجام هم به نفع تمام اروپا است.
چرا پایبندی به برجام به نفع اروپاست؟

برای اینکه اوالً یک مس��ئله نهادینه اس��ت و 
کس��ی نمی تواند آن را باطل سازد و بعد هم اینکه 
ادعاهای ترامپ در خ��روج از برجام برای مصارف 
داخلی کش��ور خودشان است و در عمل نمی تواند 
کاری کند. اگر به خاطر داشته باشید زمانی آلمان، 
فرانس��ه و انگلیس آمدند رایزن��ی کردند که ایران 
تحریم نش��ود چرا این را می خواس��تند چون آنها 

خود ضرر می کنند. 
یعن�ی اروپایی ها از امریکا در فش�ار ب�ه ایران 

تبعیت نخواهند کرد؟
ببینید واقعیت این است که اروپای غربی عماًل 
زیر بلیت آمریکا اس��ت و اگ��ر آمریکا برای تحریم 
ایران فش��ار بیاورد آنها مجبور به حمایت هستند 
ک��ه دیدی��م در دوره قبل��ی در حالی که دلش��ان 
نمی خواس��ت ایران تحریم شود چون بازار مصرف 
خوبی اس��ت و جمعیت باالیی دارد، اما مجبور به 
تبعبت از امریکا ش��دند. بنابراین االن هم انگلیس 
نمی خواهد یک ناهماهنگی در برجام ایجاد ش��ود، 
چراکه خ��ود ضرر می کند اگر هم زمانی س��خنی 
می گوید برای این است که در کالن تر منافعش با 
آمریکا گره خورده است. ولی عماًل انگلیس خیلی 
از مواقع دوس��ت ندارد ایران تحریم باشد. واقعیت 
این اس��ت که وقتی آمریکا می گوید ایران، روسیه 
و چین تحریم ش��وند، اروپا ناراحت می شود چون 

منافع اقتصادی اش تحریم می شود.
صراحت�ًا بگویی�د که با این تفاس�یر آیا فش�ار 
آمریکا آن قدر هس�ت ک�ه اکنون در عمل اروپا 

تأثیر بگذارد یا آنها مستقل عمل می کند؟
مسلم است وقتی فش��ار آمریکا رویشان باشد 

تسلیم می شوند.
آمریکای ترامپ را می گوییم...

یادتان نرود که آمریکای فعلی همان آمریکای 
قبلی اس��ت و صحبت های ترامپ برای ش��عارها و 
مباحث داخلی اس��ت و پیام��د آن نیز فقط تنش 
است و پیامد مثبتی ندارد. دولت ترامپ از ابتدای 
روی کار آمدن تاکنون یک الیحه را نتوانس��ته در 
کنگره تصویب کن��د و اقداماتش صرفاً ویترینی و 

نمایشی است؛ اینها را نباید جدی گرفت. 
ام�ا ترامپ ب�ا این همه ش�عار ض�د ایرانی چرا 

تصمیم گیری درباره برجام را به کنگره سپرد؟
چون می خواهد در براب��ر البی ها و حوزه های 
انتخابات��ی ک��ه از او حمای��ت می کنند پاس��خگو 
نباش��د. چون هر بار که بخواهد هر 9۰ روز برجام 
را تأیید کند باید به طرفدارانش پاس��خگو باش��د 
که چرا تمدید می کند لذا با ارس��ال آن به کنگره 
این امر را از س��ر خود باز کرده است. حتی درباره 
قرارداد پاریس ک��ه درباره آب و هوا بود نمی تواند 
کاری کند چنانکه در سخنانش می گوید که راهی 
خواهم یافت. وقتی شما قراردادی را امضا می کنید 
که نمی توانید آن را به هم بزنید. اینها صحبت هایی 
است که نامزدها در زمان انتخابات مطرح می کنند 

و بعد از انتخاب شدن طفره می روند. 
ش�ما از روابط آمریکا و انگلی�س گفتید در این 
م�ورد دو دی�دگاه مطرح اس�ت. یک ن�گاه این 

است که با توجه به س�ابقه استعماری انگلیس، 
این آمریکاس�ت ک�ه زیر بلیت انگلیس اس�ت، 
دیدگاه دیگر این است که انگلیس تحت سلطه 
آمریکاست و براساس خواست آن رفتار می کند. 

این موضوع را برایمان تبیین می کنید؟

خیلی راح��ت بگویم که ه��ر دو دیدگاه غلط 
اس��ت. این تئوری توطئه اس��ت که عم��اًل امری 
نادرست است چراکه در علم سیاست اصل تئوری 
وجود ندارد که بخواهد چیزی به نام تئوری توطئه 
هم داش��ته باش��یم. هر چیزی دلیل دارد یا هست 
یا نیس��ت و نمی توان به صورت ظاهری و گفتاری 
ص��رف، در مورد موضوعی صحبت کرد. انگلیس از 
اول قرن بیستم رو به افول رفت و آمریکا به عنوان 

ابرقدرت جهان قدرت گرفت.
انگلی��س از بع��د از جن��گ دوم جهانی برای 
حف��ظ خود ب��ه زیر چت��ر آمریکا رف��ت و افرادی 
مانند روزولت و کندی رؤس��ای جمهور آمریکا به 
انگلیس گفتند ک��ه منافع جهانی خود را فراموش 
کنید پیگیری منافع اروپایی باشد و در اروپا جایی 
برای خود بیابید. لذا گزینه اول که برخی معتقدند 
غیرممکن اس��ت و برداشتی بی س��وادانه است. اما 
مس��ئله دوم هم به هر حال باید در نظر داشت که 
انگلی��س برای خود یک وزنه اس��ت. انگلیس یک 
کش��ور ثروتمند است که عضو دائم شورای امنیت 
و قدرت اتمی است. لذا نه آن مورد اول است و نه 
دوم اما به هر حال چون آمریکا یک ابرقدرت است 
که بارها هم گفته که روابط آمریکا با بس��یاری از 
کشورها نزدیک تر است تا با انگلیس و این انگلیس 
اس��ت که خود را ب��ه ما می چس��باند، به هر حال 
بای��د بگویم که انگلیس برای کم کردن هزینه های 
دفاعی خود زیر چتر آمریکا رفته است لذا انگلیس 
هم مانند فرانس��ه و سایرین یک قدرت درجه دوم 
و س��وم است که برای بقای خود حرکت می کند و 
روابط آن با آمریکا نیز چنان اس��ت که نه می تواند 
خواس��ته های خود را به آمری��کا تحمیل کند و نه 

اینکه تمام و کمال زیر بلیت آمریکا باشد.
در س�ه س�ال اخیر همه تحلیل ها ح�ول محور 
برجام اس�ت، چ�ه آن زمان ک�ه مذاکره صورت 
می گرف�ت که اقتصاد معطل ب�ود که ببینند چه 
می ش�ود بعد از امضا نیز شاهد مطالبات عجیب 
و غریب مردم بودیم چنانکه برخی حتی دالر را 
کنار ریال قرار می دادند. به نظر ش�ما چه کاری 
باید انجام داد که اگر انتظارات از برجام برآورده 
نش�د این موضوع تبدیل به یأس و سرخوردگی 

در جامعه نشود؟
مسئله به کس��ی ارتباط ندارد که بخواهیم از 
چش��م فردی خاص ببینیم مس��ئله این است که 
ای��ران از زمان پیروزی انقالب ت��ا به امروز تحریم 
است و مسئله دیگر تحریم ها به اصطالح خودشان 
بر سر مس��ائل هسته ای اس��ت که براساس توافق 
هس��ته ای درباره آن بحث کردند و امضا کردند. اما 
مسئله تحریم ها یک شبه شکل نگرفته است، اینها 
در طول سال ها شکل گرفته است به عبارتی دیگر 
چیزی که طول می کشد شکل بگیرد زمان می برد 
برطرف ش��ود. وقت��ی تحریم ها به ص��ورت کالفی 
در ه��م تنیده صورت گرفته ح��اال باید دانه دانه و 
بند بند این کالف ها را باز کنید. توافق هس��ته ای 
امضا شد تحریم های مرتبط با آن برداشته شد اما 
پیامدهای آن س��ال ها طول می کش��د. به هر حال 
ب��ا توجه به تبلیغات منفی ک��ه علیه ایران صورت 
می گیرد، زمان می برد تا آنها اعتماد کنند و بیایند 
در ایران س��رمایه گذاری کنند این مس��ائل روانی، 
شست وش��و داده ش��ود. از ط��رف دیگ��ر بندهای 
حقوقی که بس��یار پیچیده اس��ت باید باز ش��ود. 

مردم عادی هم تقصیری ندارند از این مسائل آگاه 
نیستند و به جیبش��ان نگاه می کنند و می پرسند 

که چه شد؟ 
اساس�ًا آیا آمریکا پ�ای مذاکره آم�د که پیچ و 
مهره های تحریم برداشته ش�ود یا نه آنطور که 
ج�ان کری می گف�ت هدف فقط مه�ار و کنترل 

ایران بوده است؟
آن مس��ئله کنترل ایران را کاری ندارم چون 
فنی اس��ت. مس��ئله پیامد اقتص��ادی آنجایی که 
ب��از می گردد ب��ه آمریکا و کنگره و حتی ش��ورای 
امنی��ت منوط ب��ه رأی ه��ا و رفتاره��ای کنگره و 
حوزه های ذی نفوذ در آمریکاست، براساس اهداف 

و منافعشان آن را سبک و سنگین می کنند.
منظورمان این است آمریکا اصاًل می خواهد پیچ 

و مهره تحریم ها را باز کند یا نه؟
آمری��کا اصاًل به دیده اقتص��ادی به ایران نگاه 
نمی کن��د به دیده سیاس��ی نگاه می کن��د. منافع 
آمریکا و اروپا مشترک نیست، بلکه موازی است. 

اروپایی ها چون در لب مرز فقر هستند به ایران و 
خاورمیانه به چشم موقعیت اقتصادی نگاه می کنند، 
اما آمریکایی ها به دید استراتژیک نگاه می کنند. ایران 
از نظر اس��تراتژیک از زمان پیروزی انقالب از دست 
آمریکا خارج شد. زمانی که انقالب شد آمریکایی ها 
را بیرون کردند و ایران مستقل شد، در گذشته البته 
مس��تعمره نشد و حوزه نفوذ بود چون حکومت های 

داخلی ایران در گذشته منفعل بودند. 
بع��د از پیروزی انقالب، ای��ران روی پای خود 
ایس��تاد و آمری��کا را بی��رون کرد و غ��رب به این 
نتیجه رس��ید که منطقه سوق الجیشی را از دست 
داده اس��ت و از زم��ان انقالب تا ام��روز به دنبال 
بازگردان��دن ایران به حوزه نفوذ خ��ود بوده و هر 
دولتی که در آمریکا بر س��ر کار آمده س��عی کرده 
تا با ایران رابطه ای برقرار کند که این مس��ئله حل 
شود. چون راهبرد غرب همواره بر آن بوده تا ایران 
در حوزه اس��تراتژیک آنها باشد، بویژه اینکه سایه 
روس��یه به عنوان یک ابرقدرت باقی است. منتهی 
منافع ای��ران این اجازه را نمی دهد که وارد چنین 
رویکردی شود، چون این رویکرد مساوی تن دادن 
به شرایط قبل از انقالب و قرار گرفتن در موقعیت 
تحت نفوذ است؛ بنابراین براساس منافع ملی ایران 
به صالح نبود که وارد مذاکره با آمریکا ش��ود، لذا 
آمریکا وارد فضای تهمت زدن شد و ادعای فعالیت 
ایران در مس��یر س��الح هس��ته ای را مطرح کرد و 
این تهمت زدن را به عنوان وسیله ای برای تحریم 

کردن مورد استفاده قرار داد. 
پس این بهانه سیاس��ی ب��ود برای اینکه ایران 
دوب��اره ب��ا آن ق��رارداد ببندد که از ح��وزه خارج 
بودن اس��تراتژی غرب ب��ه داخل اس��تراتژی آنها 
بیاید، چراکه اصوالً از قرون وس��طی تا به امروز که 
روس��یه یک قدرت بوده، منطق��ه حد فاصل میان 
دریای خزر و خلیج ف��ارس برای غرب یک منطقه 
حساس شده اس��ت و در سیاست خارجی روسیه 
نیز جا افتاده است که در مسائل کالن این منطقه 
دخال��ت نکند. چنانکه به رغم همه مش��کالتی که 
روس��یه با آمریکا داشت و حتی چینی ها با آمریکا 
داشتند، اما در موضوع هسته ای و امضای برجام با 
آنها همکاری می کردند در حالی که مانند مس��ائل 
دیگر می توانستند از وتو استفاده کنند. پس مسئله 

آمریکا یک مسئله سیاسی است و نه اقتصادی. 
االن پس از مذاکرات هس�ته ای مذاکرات درباره 
فعالیت های موش�کی و دفاعی ای�ران را مطرح 

می کنندآ آیا در همین چارچوب است؟
اینها همه برگرفته از سیاس��ت داخلی آمریکا 

و اسرائیل است.

یعنی تنها خوراک داخلی آنهاست؟
بله همین طور اس��ت. و متأسفانه مردم عوام 
ک��ه تخص��ص آن را ندارن��د تحت تأثی��ر آن قرار 
می گیرند. حتی مس��ئله کره ش��مالی یک مسئله 
سیاست داخلی کره شمالی است و آمریکا شعارها 
و انعکاس هایش به ظاه��ر رویکرد دیگری به خود 

می گیرد. 
نمی ش�ود این طور بیان کرد که آنها سعی دارند 
مانن�د زمانی ک�ه ادعای تهدیدات هس�ته ای را 
مط�رح و بعد تحریم ایران را اجرا کردند تا ما را 
پای میز مذاکره هس�ته ای بیاورند حاال با ادعای 
تهدیدات موش�کی و فش�ار تحریمی بخواهند 

ایران را وادار به مذاکره موشکی کنند؟
اصاًل، ببینی��د اتحادیه اروپا ک��ه جزو طرفین 
برجام است اذعان کرد که مسئله دفاعی ایران جزء 
این قرارداد نیست. بخش��ی از صحبت های ترامپ 
بیش��تر برگرفته از خوراک داخلی وی برای البی ها 
و حوزه های انتخاباتی است. اگر از ابتدا اینطور قرار 
می بود که مسئله دفاعی جمهوری اسالمی ایران را 
وارد مذاکرات کنند، اصاًل وارد مذاکره نمی ش��دند. 
مس��ئله دفاعی ما اصاًل ش��امل قرارداد هس��ته ای 

نیست و نخواهد بود و خودشان هم می دانند. 
چرا غرب اصرار داشت با ایران رابطه برقرار کند؟ 
دلیلش موقعیت استراتژیک و جایگاه منطقه ای 
ایران است چراکه آنها چاره ای جز کنار آمدن با ما 
ندارند. آنها اگر ب��ا ایران کنار بیایند ایران می تواند 
بسیاری از بی ثباتی های منطقه را برایشان حل کند 
از مس��ئله سوریه گرفته تا مسائل خلیج فارس و... . 
بر این اس��اس گفتارها و چانه زنی های مطرح شده 

توسط ترامپ برای مصرف داخلی امریکا است. 
در صحبت ه�ای خود اش�اره داش�تید که نگاه 
اروپ�ا به ایران ن�گاه اقتصادی اس�ت و در عین 
حال ش�اهد هس�تیم که اروپا با آمری�کا مبنی 
ب�ر لزوم عقب نش�ینی ای�ران از منطقه هم صدا 
اس�ت. با توجه به اینکه عم�ر داعش در منطقه 
رو به پایان اس�ت و به زودی فرآیند بازس�ازی 
منطقه آغاز می ش�ود آیا می توان گفت که هدف 
آنها خارج س�ازی ایران از منطقه برای رس�یدن 
ب�ه مناف�ع اقتص�ادی کالن در روند بازس�ازی 

ویرانه های منطقه است؟
برخی اظهارات که مطرح می شود بیشتر یک 
رفتار سیاس��ی است به هر حال ۴۰ درصد تجارت 
اقتصادی دنی��ا میان اروپا و آمریکاس��ت و الجرم 
بای��د در مواردی نزدیکی مواض��ع خود را در قالب 
رس��انه ای نش��ان دهند. ولی یک جاهایی اروپا در 
حال جدایی از آمریکاست مثاًل در مورد شعارهای 
هسته ای که آمریکا داده، اروپا خود را کنار کشیده 
و همراه��ی نمی کند. متأس��فانه در داخل کش��ور 
هن��وز این تفک��ر وجود دارد که ایران یک کش��ور 
عقب مانده اس��ت در حالی که در عالم واقع ایران 
یک قدرت منطقه ای با نفوذ و دارای جایگاه خاص 
اس��ت و اروپا هم این را می داند. واقعیت این است 
که آنها دریافته اند که ایران می تواند در بسیاری از 

مسائل منطقه نقش تعیین کننده داشته باشد. 
اینطور نیس��ت که این صحبت ها پش��ت میز 
باش��د بلکه در واقعیت است برای همین است که 
به س��مت مذاکره با آن آمده اند که در زمینه های 
مختل��ف با ایران همکاری داش��ته باش��ند، هم از 
لحاظ ثبات سیاسی و هم اقتصادی و در سال های 
آینده ایران می شود آلمان خاورمیانه. چون از نظر 
اقتصادی و منابع زیر زمینی و جمعیتی، ایران یک 
وزنه بزرگ خواهد بود، ولی مس��ائل داخلی آمریکا 
و رفتاره��ای داخلی ترامپ این رویکرد را با چالش 
مواجه کرد و در مواردی هم اروپایی ها برای حفظ 
ظاه��ر با آمریکا همکاری می کنند. مس��ئله توافق 
هسته ای زمینه هایی برای این همکاری ایجاد کرد 
اما وضعیت داخلی آمریکا دست اندازهایی را برای 

ابعاد جدید این همکاری ها به همراه داشت.

با ای�ن اوضاع، ای�ران چه رفتاری بای�د از خود 
نش�ان دهد تا هم به اهداف برجام برس�د و هم 

دست اندازهایی که می فرمایید تشدید نشود؟
معتقدم ایران نباید ضعفی از خود نش��ان دهد 
و تحت تأثیر فش��ارها نباید قرار گیرد چون مسئله 
هس��ته ای را همه جا تأیید می کنند که حل شده 
است. طرح مس��ائل دیگر زور است لذا ایران نباید 
ضعف نش��ان ده��د و باید بر مواضع خ��ود بماند. 
چنانکه گفتم االن قرن هیجده و نوزدهم نیست که 
زور بخواه��د کاری کند و لذا ادعاها و تهمت هایی 
که به ایران می زنند ادعاهای ساختگی است و ایران 
نباید از رفتارهای منطقه ای خود عقب نشینی کند. 
ایران یک قدرت منطقه ای اس��ت. اگر چند کشور 
به خاطر منافعشان از ایران خوششان نمی آید، آن 

دیگر مشکل آنهاست نه ایران. 
یعنی همین مسیر را باید برود؟

ایران کار بدی نمی کند که بخواهد مسیر خود 
را تغییر دهد حال اینکه عده ای خوششان نمی آید 

این نمی تواند مالک رفتار ایران باشد. 
اما ش�اید عده ای بر این تصور باش�ند که در برابر 
تهدیدات ترامپ باید نقش مثبت داشت مثالً مانند 
اواخ�ر دوره دول�ت اصالحات که آم�د به صورت 

داوطلبانه فعالیت های هسته ای را تعلیق کرد؟
م��ا هیچ کاری نبای��د انجام دهی��م که تصور 
ضعف ایجاد شود. شعارهای ترامپ صرفاً شعارهای 
تخریب کنن��ده اس��ت و صرف��اً ب��ه خاط��ر حوزه 
انتخاباتی خود است. وقتی ترامپ صحبت می کند 
من احس��اس می کنم »ایدی امین« رئیس جمهور 
اوگاندا صحبت می کند. دقیقا هم از نظر ش��عور و 
س��واد و دیدگاه جهانی همانند هم هستند. نباید 

تحت تأثیر این صحبت ها و شعارها قرار گرفت. 

دکتر موسوی زاده در گفت وگو با سیاست روز:

اروپا 
تسلیم فشار امریکا می شود
ایران با تکیه بر مقاومت
 می تواند به آلمان منطقه تبدیل شود


