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وهشگر پژ

اکثری��ت ش��یخّیه کرمانی��ه پ��س از محمدخان، 
ب��رادرش زین العابدی��ن خ��ان )1260 - 1276 ق.( را 
به رهبرى برگزیدند. پس از ابوالقاس��م خان ابراهیمى و 
سپس عبدالرضاخان به ریاست شیخّیه کرمانیه برگزیده 

شدند. عبدالرضاخان در سال 1358 ه�.ش ترور شد.
در آذربایجان نیز علماى بزرگى به تبلیغ و ترویج 
آراى شیخ احمد احسایى پرداختند. از علماى شیخّیه 

آذربایجان، سه طایفه مهم قابل ذکر است. 
نخس��تین طایف��ه ش��یخّیه آذربایج��ان، خانواده 
حجت االس��ام اس��ت. بزرگ این خاندان میرزا محمد 
مامقانى مع��روف به حجت االس��ام )م. 1269 ه�.ق( 
اس��ت که نخس��تین عالم و مجتهد شیخى آذربایجان 
اس��ت. او مدتى شاگرد شیخ احمد احسایى بوده و از او 
اج��ازه روایت و اجته��اد دریافت کرد و نماینده وى در 
تبریز بود. او همان شخصى است که حکم تکفیر و اعدام 
على محمد باب را در تبریز صادر کرد. حجت االسام سه 
فرزند دانش��مند داشت که هر سه از مجتهدان شیخى 
تبری��ز به ش��مار مى رفتن��د و به لقب حجت االس��ام 
مع��روف بودن��د. فرزند ارش��د او میرزا محمدحس��ین 
حجت االس��ام )م. 1313 ه�.ق( نام داش��ت و در نزد 
س��یدکاظم رش��تى تلمذ کرده بود. فرزند دوم او میرزا 
محمدتقى حجت االس��ام )م. 1312 ه�.ق. نام داشت 
و از طبع ش��عر برخوردار بود. تخلّص او )نّیر( مى باشد. 
فرزند سوم او، میرزا اسماعیل حجت االسام )م. 1317 
ه�.ق( نام داشت و از شاگردان میرزا محمدباقر اسکویى 
بود. فرزند میرزا محمدحس��ین حجت االس��ام، میرزا 
ابوالقاسم حجت االس��ام )م. 1362 ه�ق( آخرین فرد 

روحانى خانواده حجت االسام بود. 
دومی��ن طایف��ه ش��یخّیه آذربایج��ان، خان��واده 
ثقةاالس��ام اس��ت. میرزا ش��فیع تبری��زى معروف به 
ثقةاالس��ام بزرگ این خاندان اس��ت. وى از شاگردان 
شیخ احمد احس��ایى بوده است. فرزند او میرزا موسى 
ثقةاالس��ام نیز از علماى شیخّیه تبریز بود. میرزا على 
معروف به ثقةاالسام دوم یا شهید نیز از همین خانواده 
است. او در سال 1330 ه�.ق به جرم مشروطه خواهى 
و مبارزه با روس ها، به دست روس هاى اشغالگر تزارى 
در تبریز به دار آویخته شد. برادر او میرزا محمد نیز از 

علماى شیخّیه تبریز به شمار مى رفت. 
سومین طایفه شیخّیه آذربایجان، خاندان احقاقى 
اس��ت بزرگ این خان��واده میرزا محمدباقر اس��کویى 
)1230 - 1301 ه�.ق( مى باش��د که از مراجع فقه و 
داراى رساله عملیه بود. او شاگرد میرزا حسن مشهور 
ب��ه گوهر )م. 1266 ه�.ق( از ش��اگردان ش��یخ احمد 
احسایى و سیدکاظم رش��تى، بوده است. فرزند میرزا 
محمدباق��ر، میرزا موس��ى احقاق��ى )1279 - 1364 
ه���.ق( نیز از علما و مراجع بزرگ ش��یخّیه اس��ت. او 
کتاب��ى تحت عن��وان )احقاق الحق( نگاش��ت و در آن 
عقاید شیخّیه را بتفصیل بیان نمود. پس از این تاریخ، 

او و خاندانش به احقاقى مشهور شدند. 
در این کتاب برخى آراى شیخّیه کرمان و محمدکریم 
خ��ان مورد انتقاد و ابط��ال قرار گرفته اس��ت. از جمله 
فرزندان میرزا موس��ى احقاقى، میرزا على، میرزا حسن 
و میرزا محمدباقر هس��تند که از علماى بزرگ شیخّیه 
بودند. هم اینک مرکز این گروه در کشور کویت واقع شده 
اس��ت و ریاست آنان را میرزا حسن احقاقى برعهده دارد 
که مرجع فقهى شیخّیه اسکو و دیگر مناطق آذربایجان 
مى باشد. شیخّیه کرمان و آذربایجان در اعتقادات، خود 
را پیرو آراى ش��یخ احمد احس��ایى و سیدکاظم رشتى 
مى دانند اما در فروع دین و اعمال با یکدیگر اختاف نظر 
دارند. کرمانى ها از شیوه اخبارى گرى پیروى مى کنند و 
به تقلید از مراجع اعتقاد ندارند. اما ش��یخّیه آذربایجان 
به اجتهاد و تقلید معقتدند و از مراجع تقلید خودش��ان 
پیروى مى کنند. البته در عقاید نیز ش��یخّیه آذربایجان 
برخاف شیخّیه کرمان، خود نیز به اجتهاد مى پردازند و 
آراى شیخ احمد و سیدکاظم را براساس تلقى خویش از 

احادیث تفسیر مى کنند.
مسأله رکن رابع

یک��ى از اختافات ش��یخیه کرم��ان و آذربایجان 
مس��أله رکن رابع است. ش��یخّیه کرمان اصول دین را 
چهار اصل توحید، نبوت، امامت و رکن رابع مى دانند. 
مراد آنها از رکن رابع، ش��یعه کامل اس��ت که واسطه 
میان ش��یعیان و ام��ام غایب مى باش��د. همین اعتقاد 
است که میان ش��یخیه )کرمان( و بابیه ارتباط ایجاد 
مى کند. چن��ان که در بحث از بابیه خواهیم دید پس 
از درگذشت سیدکاظم رش��تى، سید على محمد باب 
مدعى شد که شیعه کامل و رکن رابع که واسطه میان 
شیعیان و امام غایب است اوست. در نتیجه مقام بابیت 
امام عصر را از آن خود دانست و خود را دروازه اتصال 
ب��ا مهدى موعود معرفى کرد.گر چه او در ادامه کارش 
مدعى مقام بابیت علم خداوند نیز گردید، اما ش��یخّیه 
آذربایجان بش��دت منکر اعتقاد به رکن رابع هستند. 
و اص��ول دین را پنج اصل توحی��د، نبوت، معاد، عدل 
و امامت مى دانند. آنان چنین اس��تدالل مى کنند که 
شیخ احمد احسایى در ابتداى رساله )حیوةالنفس( و 
سیدکاظم رشتى در رساله )اصول عقاید(، اصول دین 
را پن��ج اصل مذکور مى دانند و در هیچ یک از کتب و 
رسایل این دو نفر نامى از رکن رابع برده نشده است.

بابیه
س��یدعلى محمد شیرازى )اول محرم 1235 ه�.ق 
- 28 ش��عبان 1266 ه�.ق( بازرگانى از شیراز، بود که 
در س��ن 25 س��الگى، ادعا کرد نایب امام زمان و بعد 
ادعا کرد قائم موعود یا مهدى موعود اس��ت. و سپس 
ادعا کرد که پیامبرى جدید اس��ت و دینى تازه به نام 
بابى آورد. او 6 سال بعد در شهر تبریز به جوخه آتش 
س��پرده شد. در شرح حال س��یدعلى محمد باب آمده 
اس��ت که وى در کودکى به مکتب ش��یخ عابد رفت و 
در آنجا خواندن و نوشتن و سیاه مشق آموخت. شیخ 
عابد، از ش��اگردان شیخ احمد احس��ایى و سیدکاظم 
رش��تى بود و از هم��ان دوران،  س��یدعلى محمد را با 
نام رؤساى شیخیه )احس��ایى و رشتى( آشنا کرد،  به 
طورى که چون س��یدعلى محمد در نوزده س��الگى به 

کربا رفت، در درس سیدکاظم رشتى حاضر شد.

در جریان باشید 25

قرار بود هی�چ رئیس جمهوری در آمریکا نتواند 
برج�ام را نق�ض کند ی�ا از آن خارج ش�ود، اما 
امری�کا این کار را کرد، واکن�ش ما به این اقدام 

چه باید باشد؟
من معتقد هس��تم که ما پیش از هر چیز باید 
ببینیم که چه ش��رایطى طى شد تا برجام نگارش 
شود. بهتر است به مردم این را یادآورى کرد. اینکه 
شرایط برجام چرا به گونه  شد. نباید فراموش کنیم 
که ما مذاکرات ناموفقى در س��ال 82 با کشورهاى 
اروپایى داش��تیم که توسط همین تیم بود. ما یک 
بار این تیم را آزموده ایم تیمى که زیر بناى فکرى 

آن عقب نشینى و واگذارى دستاوردها است. 
تیم هسته ای خودمان را می گویید؟

بله، همین تیم بین سال هاى 82 تا 84 تعلیق 
داوطلبان��ه فعالیت صلح آمیز هس��ته اى ما صورت 
گرفت و دس��تاوردها را واگذار کردند اما نتیجه اى 
نگرفتند. یعنى هدفى مبنى بر اینکه آن سه کشور 
اروپای��ى فش��ارها و تهدیدات را بردارن��د و روابط 
سیاسى و اقتصادى معقول را با جمهورى اسامى 
برق��رار کنند هرگز اتفاق نیفت��اد. در آن زمان هم 
بیش��تر از موضع قدرت با ایران برخوردار کردند و 
در نهایت ایران را از آژانس بین المللى انرژى اتمى 

فرستادند به شوراى امنیت.
یعن�ی می گویی�د رفت�ن پرون�ده هس�ته ای ما 
ب�ه ش�ورای امنیت ب�ه خاطر قص�ور همین تیم 

هسته ای بود؟
بله، این مس��ئله باید براى مردم یادآورى شود 
که دس��تاورد مذاکره این تیم فرس��تادن پرونده ما 
به شوراى امنیت بود. بعد از آنها دولت دیگرى آمد 
بر س��ر کار و دبیر شوراى شوراى عالى امنیت ملى 
تغییر کرد و زمینه س��از اقتدار ما ش��د، چنانکه در 
صنعت هوایى پیش��رفت کردیم در صنعت موشکى 
نیز به همین منوال راه پیشرفت را دنبال کردیم در 
حوزه علمى در جمع کشورهایى وارد شدیم که رشد 
علمى باالیى داشتند و دانشمندان ما دستاوردهاى 
خ��ود را به نق��د جهانى گذاش��تند و تعداد مقاالت 

علمى ایران در مجات بین المللى باال رفت.
این دس��تاوردها اقتدار کش��ور ب��ود، در عین 
ح��ال م��ا چیزى ب��راى پنه��ان ک��ردن در حوزه 
علمى نداش��تیم، بلکه دس��تاوردهاى خ��ود را به 
نقد جهانى مى گذاش��تیم. ام��ا طرف هاى خارجى 
ب��ا قطعنامه هایى م��ا را تحریم کردند ت��ا اقتصاد 
ای��ران را هدف ق��رار دهن��د و براى م��ردم ایران 
مش��کات درس��ت کنند تا چنان نشان دهند که 
این فعالیت ها که در عرصه هسته اى فضایى و... از 
سوى ایران صورت مى گیرد مخل رفاه مردم است. 
جریان هایى هم در داخل بودند که مى خواستند از 
این ش��رایط استفاده کنند و بیایند سکان سیاسى 
کشور را در دس��ت بگیرند، لذا تفکراتشان همسو 
ش��د با اقدامات خصمانه دش��من ب��ه گونه اى که 
آنها نیز بر طبل ادعاى اینکه مش��کات کش��ور به 
خاطر هسته اى و موشکى است کوبیدند. مردم باید 
بدانند چه افرادى چنین رفتارى را براى همکارى 
با خارج داشته اند. اصطاحى داریم مبنى بر اینکه 
وقتى فرکانسى از خارج صادر شود که با موجى در 
داخل همراستا باشد تشدید صورت مى گیرد، این 
در حوزه فیزیک و مکانیک است، اما در جامعه نیز 
مى تواند باش��د. عده اى در داخ��ل آمدند با چنین 
رفتارهایى مردم را ش��رطى کردند و این فرصت را 

به دشمن دادند که تحریم ها را شدیدتر سازد.
این عده چه کسانی هستند؟

همان هایى که با این وضعیت آنها توانس��تند 
س��کان سیاس��ى کش��ور را به دس��ت بگیرند و از 
موضع��ى باالت��ر از دبیرى ش��وراى عال��ى امنیت 
مل��ى و امضاى دولت��ى و دوقطبى س��ازى جامعه 
مذاکراتى را به کش��ور تحمیل کنند. در حالى که 
آنها مى توانستند همان موضع اقتدار را ادامه دهند 
و دش��من را بیاورند پاى میز مذاکره اى که حقوق 
ملت را محقق س��ازند اما ب��ه جاى اینکه از موضع 

اقتدار صحبت کنند از حوزه ضعف وارد شدند.
در این باره مس�تندتر و ش�فاف تر می گویید که 
چط�ور می توانس�تند در مذاکرات هس�ته ای از 

موضع قدرت صحبت کنند؟
مثًا اینکه تیم هسته اى همین غنى سازى 20 
درصد را روى میز بگذارند و بگویند که این نیاز ما بود 
شما ندادید خودمان تولید کردیم حاال فکر مى کنید 
این براى شما خطرناک است، مثا مى گفتند ما یک 
زنجیره 20 درصد را خاموش مى کنیم شما تحریم 
بانک مرکزى را بردارید. یعنى اگر قرار بود مذاکره اى 
ی��ا برد - بردى صورت مى گرفت باید به صورت گام 
به گام آن هم با محوریت برداشتن تحریم هاى بزرگ 
صورت مى گرفت و از آنها تضمین گرفته مى شد که 
اگر تحریمى برداش��ته شده دیگر نباید بازگردد. به 
نظر مى رس��د این دوس��تان مذاکره کننده آمدند تا 
برج��ام را به عنوان یک الگو معرفى کنند و بگویند 
ک��ه این رفتار داراى فتح الفتوح اس��ت یک قهرمان 
دیپلماسى ساختند و مجسمه برایش درست کردند 
و در اص��ل یک حرکت نمایش��ى در جامعه صورت 
دادند و »هیچى« را یک دستاورد نشان دادند. یعنى 
دور ریختن دس��تاوردهاى علمى کشور که بابت آن 
شهید داده بودیم. این دستاوردها را مفت واگذاشتند 

که  اى کاش حداقل فروخته بودند. 
قبال هم اینها بیان ش�ده اس�ت اما چرا کس�ی 

توجه نکرد؟
من س��ال 94 گفتم اینها همه چیز را دادند و 
ش��کات گاز زده گرفتند و با رفتار رسانه اى سعى 
کردند تا آن را دس��تاورد معرف��ى کنند. حاال این 
اشتباه را انجام داده اند و ادعاى فتح الفتوح کرده اند 
خوب اگ��ر فتح الفتوح بود که نباید قیمت دالرتان 
این قدر باش��د؟ چرخ کارخانه ها که نباید بخوابد. 
ببینید آنها چه کار کردند با اقتصاد و تولید کشور 
و چق��در کارخانه ه��ا تعطیل و چقدر اف��راد بیکار 
ش��دند. این مشکات را دارند حاال مى آیند تلگرام 

برایش��ان مى ش��ود مس��ئله! در حالى ک��ه تلگرام 
موضوع بى اهمیتى اس��ت و حتى اگر مشکلى هم 
دارد ب��ه دلیل عملکرد همی��ن آقایان و خانم هایى 

است که سکان سیاسى کشور دستشان است. 
این دولتمردان نه به هواپیماى داخلى اهمیت 
دادن��د و ن��ه به خودروى داخل��ى در عین حال به 
فضاى مجازى داخل��ى هم اهمیت نمى دهند! آنها 
مى خواهند همه چی��ز را از غرب تهیه کنند حتى 
به شرق هم توجه نمى کنند که باالنس ایجاد کند 
این مى شود که یک پیام رسان را مى آورند کارهاى 
حزبى خود را انجام مى دهند بعد مى گویند کسب 
و کار م��ردم در این اس��ت. مردم چ��ه کار کنند؟ 
مردم��ى که ایرانى اند و مى خواهند از کاالى ایرانى 
اس��تفاده کنند اما آیا ش��ما فضایى در پیام رس��ان 
داخلى براى آنها ایجاد کرده اید که از این ش��رایط 
برخوردار شوند؟ آیا س��رمایه گذارى کرده اید براى 
زیرس��اخت هاى پیام رس��ان هاى داخلى؟! اینها را 
پاس��خ نمى دهند و مى آیند مى گویند چه کس��ى 

گفته تلگرام را ببندید؟
هدف آنها چیست؟

دوقطبى س��ازى جامعه هدف این رفتارهاست. 
چنانکه در موضوع هس��ته اى مى خواستند جامعه 
را دوقطبى کنند که هوش��مندى مس��ئوالن ارشد 
جامعه جلوى این حرک��ت را گرفت. خروج آمریکا 
از برجام چیزى نبود که قابل پیش بینى نباشد. اما 
آمریکا مى خواس��ت از برجام چه برداش��تى بکند؟ 
چه اس��تفاده اى بکند. آنها بر ای��ن تصور بودند که 
با مسیرى که ایران را در آن قرار داده اند مى توانند 
ایران را محدود کنند، برجام هاى بعدى را به اظهار 
مقام��ات اجرایى، اجرا کنند مانند برجام موش��کى 
و برجام منطقه اى، اف اى تى اف، س��ند 2030، مثا 
قراردادهاى نفتى برنامه بعدى آنها بود که متأسفانه 
برخ��ى از آن را اجرایى کردند مانند س��ند 2030 
و اف اى ت��ى اف و حتى به حرف ه��اى منتقدان نیز 
گ��وش ندادند. در لواى برجام به دنبال اجراى همه 
اینها بودند که خوشبختانه مقام معظم رهبرى وارد 
شدند و تا حدى از آسیب هایى که به نظام آموزشى 
و اقتصادى ما وارد مى شد جلوگیرى شده است. اما 
این جریان فکرى دس��ت برنمى دارد و مى خواهد با 
برجسته سازى مسئله ظاهرى مانند تلگرام به دنبال 
آن است تا مردم از خطر بزرگى که در لواى برجام 

کشور را تهدید مى کند غافل شوند. 
آق�ای ترام�پ اف ای ت�ی اف و 2030 و برج�ام 
موش�کی و برجام منطقه ای را دنبال می کرد، با 
این تفاسیر می شود گفت که آمریکا با خروج از 

برجام اینها را از دست می دهد؟
دقت کنی��د آمریکا در برجام نب��ود که از آن 
خ��ارج ش��ود و در اصل آمریکا به دنبال اس��تفاده 
تبلیغات��ى ب��وده چنانکه در طول این س��الها هیچ 
ک��دام از تحریم ها را لغو نکرد. ک��دام بانک بزرگ 
ب��ا ای��ران کار مى کن��د، ما هن��وز بای��د چمدانى 
پ��ول جابج��ا کنیم حتى ب��راى حق��وق کارکنان 
س��فارتخانه هایمان. یا اگر بگوییم از برکات برجام 
این باش��د ک��ه اقدام مثبتى در جه��ت راه اندازى 
صنعت کش��ور صورت گرفته باشد، چنین چیزى 
نبوده اس��ت. االن آمریکا به خاطر پیش��رفت هاى 
دیگرى ک��ه در حوزه علمى و فنى داش��ته ایم که 
در ح��وزه هوا فض��ا و تولید داروه��اى خاص بوده 
در بحث ه��اى فضایى نش��ان مى دهد مى بینید که 
نتوانس��ته ایران را متوقف کند.تفکر انقابى را نیز 
توانسته جبهه مقاومت را در منطقه تقویت کند و 
به عبارتى مس��لمانان دارند طعم استقال و آزادى 
که ایران چش��یده را مى چش��ند چنانک��ه عراق و 
س��وریه در حال آزادى هس��تند لبنان عزت خود 
را با مقاومت پیدا ک��رده و یمنى ها مقابل متجاوز 
ق��رار گرفته اند و مردم بحرین نیز به پا خاس��ته  اند 
و مى گویند که دموکراسى یعنى حکومت اکثریت 
مى خواهند. اینها همه دس��تاوردهایى که برگرفته 
از تفکر انقابى در جمهورى اس��امى بوده اس��ت 
و چش��یدن طعم استقال و آزادى که مردم ایران 
تجربه ک��رده بودند. ام��ا متأس��فانه مى بینیم که 
ع��ده اى مى خواهند این روی��ه را وارونه جلوه داده 
و ادع��ا مى کنند ک��ه روى برگرداندن از اس��تکبار 
موجب س��ختى زندگى مردم ش��ده است و بیایید 
دوباره به دامن غرب بروید. من بس��یار متأسفم که 
وقتى ترامپ مى گوید کش��ورهاى آنه��ا مانند گاو 
شیرده هستند که آنها را مى دوشد ملت ها سکوت 
مى کنن��د در حالى که باید مانن��د مردم ایران که 
طومار نظام شاهنش��اهى را پیچیدند این حاکمان 

سرسپرده را از کشورشان بیرون کنند. 
چرا این کار را نمی کنند؟

چ��ون عده اى در این میان آنها تبلیغات منفى 
کرده و سعى دارند تا ذهن نسل جوان ما را مسموم 
و به چیزهاى ظاهرى س��وق دهند، چراکه حافظه 
تاریخى نسل جوان پایین است و نمى دانند که آنها 
در گذش��ته در ایران چه جنایاتى صورت داده اند. 
اینجاس��ت که صداوسیما و رس��انه ها باید فعالیت 
بیش��ترى کنند در برابر این هجمه اى که توس��ط 
اس��تکبار و وابستگانش��ان علیه جمهورى اسامى 

صورت مى گیرد، انجام دهند. 
ما قرار اس�ت ب�ا اروپا مذاک�رات را ادامه  دهیم 
در حالی که س�ابقه اروپا نشان می دهد که آنها 
نی�ز کاری ب�رای ایران ص�ورت نداده اند و حتی 
مس�ائلی مانن�د برج�ام موش�کی و محدودیت 
منطق�ه ای را مطرح می کنند. با این ش�رایط آیا 

می توان دستاوردی از مذاکره با اروپا داشت؟
اساس��ا من یادآورى مى کنم که کدام کشور ها 
پرونده ایران را به ش��وراى امنیت فرس��تادند؟ این 
کش��ورهاى انگلیس، فرانسه و آلمان بودند. اینها در 
شوراى حکام در سال هاى 82 تا 84 قطعنامه هایى 
را به تصویب رس��اندند علیه ایران که آژانس پرونده 
ای��ران را ب��ه ش��وراى امنیت ارس��ال کند. اساس��اً 
مشکات ما در طول این 15 سال پرونده هسته اى 
مربوط به همین سه کشورى بوده که االن مى گوییم 
برویم با آنها مذاکره کنیم و آنها خوب هستند. باید 
مردم بدانند که چه کس��ى آن موقع در انگلس��تان 
وزیر خارجه بود؟! آقاى جک اس��تراو، ما مى بینیم 
که همین آقاى جک اس��تراو را وزیر خارجه دعوت 
مى کند به ای��ران، آقاى ظریف این کار را مى کند و 
براى ایش��ان تور مى گذارد برود یزد، شیراز و... آثار 
باستانى ببیند و براى او جلسه توجیهى مى گذارند 
در داخل کشور و به او بها مى دهند، خب باید گفت 
ای��ن فرد همانى ب��ود که آن موقع با ش��ما مذاکره 
مى ک��رد، نمى دانم اینها چه همس��ایگى داش��تند 
با آقاى جک اس��تراو در انگلس��تان که به ایش��ان 
آنقدر به��ا مى د هند و ایش��ان را مى آورند در ایران 
به عن��وان صاحب نظر متفکر. انگلس��تان که عوض 
نش��ده و خوى اس��تکبارى را دارد و تازه برگزیت را 
هم که انجام داده از اروپا خارج ش��ده و س��ر سفره 
خلیج فارس نشسته است. انگلیسى ها دارند امنیت 
کش��ورمان را در حاش��یه خلیج ف��ارس ب��ه خطر 
مى اندازند و ناوگانش��ان و فراندهان نظامى شان در 
بحرین و امارات و عمان مس��تقر شده است. امارات 
را انگلیس��ى ها اداره مى کنند ما چرا موافقیم از این 
موضوع؟ چرا باید برویم به س��مت اروپا مگر فرانسه 
در این دوران چه کرده اس��ت؟! فرانسه از این مدت 
برجام استفاده کرده و صنایع ورشکسته خود را احیا 
کرده است. پژو، رنو و ایرباس را دوباره احیا کرده و 
مش��کات اقتصادى که داشتند آمدند و با برداشت 
پولهاى ما که در خارج از کش��ور ب��ود اینها را احیا 
کنند. اینها همه به قیمت بیکار شدن کارگر ایرانى 
اس��ت. این اتفاقى بوده که در برج��ام افتاده کارگر 

ایرانى بداند بیکارى آنها براى برجام بوده است. 
تحلیل تان از این ماجرا چیست نمی توان ادعای 

بدون استناد داشت؟
تحلی��ل داریم براى اینکه ای��ن اتفاقى بوده که 
در برجام افتاده چون کارگران فرانسوى، ایتالیایى و 
اسپانیایى و انگلیسى و آلمانى به برکت برجام شغل 
پیدا کردند. پس ما نباید دوباره برویم تخم  مرغ هایمان 
را در س��بد اروپا بگذاریم ب��ه دلیل اینکه اروپا حجم 
مب��ادالت اقتص��ادى با امریکا و ریش��ه سیاس��ى و 
فرهنگى و امنیتى همکارى هاى نظامى در ناتو دارد 
همکارى هاى اروپا با امریکا است با ما ارتباطى ندارد. 
یعنی نباید با اروپا برای حفظ برجام مذاکره کنیم؟

م��ن مى گویم ما نباید گول اینها را در این ایام 
بخوریم، ام��ا اگر مى خواهیم برویم مذاکره کنیم با 
اینه��ا، این دفعه دیگر دس��تگاه اجرای��ى جامعه را 
فری��ب ندهد. وزارت خارجه بخواه��د برود مذاکره 
کند بگوید بس��یار خب محدودیت ه��ا را تا همان 
هش��ت س��ال بعد از برجام مى پذیریم ما به تعهد 
خودمان پایبندیم و آژانس هم بیاید بررس��ى کند، 
ما که انحرافى نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت 
از ان.پى.تى اما ش��ما چه تضمین��ى مى د هید چه 
بانک هایى از ش��ما با ما کار خواهن��د کرد اینها را 
باید بنویسند. تحریم بانک مرکزى دیگر نباید باشد 
تحریم هیچ بانک ایرانى نباید باشد، تحریم اشخاص 
و شرکت هاى ما همه را باید رفع کنند، تحریم هاى 
اولی��ه و ثانویه امریکا را اصا نبای��د توجه کنند و 
تحریم هاى اولیه که موبوط به خود امریکاس��ت تا 
چه تحریم هاى ثانویه که مربوط به دیگر کش��ورها 
اس��ت. اگر شرکت هاى اروپایى را امریکایى ها تحت 
فش��ار گذاش��تند و جریمه کردند آنها هم متقابًا 

شرکت هاى امریکایى را جریمه کنند.
این کارها را واقعًا انجام می دهند؟

اینها اگر اس��ت! باید ب��ه وزارت خارجه گفت 
اگر مى خواهید برجام را اجرایى کنید آنها باید این 
تضامین را بدهند و بنویس��ند و قرارداد بنویسیم و 
اگر نکردن��د باید جریمه بدهند. یعن��ى باید به ما 
غرام��ت بپردازند. اینها کارهایى اس��ت که نباید با 
اروپایى ها س��اده برویم جلو، فکر کنیم اینها حقوق 
بش��ر، دوس��تى و... برایشان مهم اس��ت! اروپا این 
چیزها سرش نمى شود، آنها کشور خودشان و منافع 
اقتصادى خودش��ان برایشان مهم است. کارگران و 
کارمند و کش��اورز ایرانى براى اروپا اهمیت ندارد. 

محیط زیست خودشان اهمیت دارد.
اگر نشد می توانیم برگردیم به جایی که بودیم؟

من تصحیح کنم اصا لزومى ندارد ما به عقب 
برگردیم و باید به جلو برویم.

خب ما برخی دستاوردهایمان را تعطیل کردیم 
آیا آنها قابل بازگشت است؟

ببینید ما براى چه تعطیل کردیم؟ اگر خوب بود 
که نباید تعطیل مى کردیم. من مى خواهم بگویم ابتدا 
در جمهورى اسامى بنشینیم راهبردمان را مشخص 
کنیم، ما از هسته اى چه مى خواهیم؟! از رآکتور اراک 
چه مى خواهیم؟! تکلیف خودمان را روشن کنیم و به 
آقاى عراقچى هم بگوییم رآکتور عراک روغن ریخته 
نیس��ت که نذر امامزاده کنیم رآکت��ور اراک یعنى 
دستاورد علمى و فناورى. شما برو رآکتور اراک را راه 
بینداز با سوخت مجازى همان راکتور قبلى نه تغییر 

یافته همان یعنى پیشرفت.
با امکانات و تیمی که االن هس�ت می توانیم این 

کار را انجام دهیم؟
م��ن معتقدم که دس��تگاه اجرای��ى باید برود 
استعفا کند. نظر من است نظر قانون هرچه هست 
م��ا هم��ان را اجرایى مى کنیم و گ��وش مى دهیم 
و نظ��ر من این اس��ت ک��ه اینهایى که االن س��ر 
کار هس��تند این کاره نیس��تند اینه��ا نه در حوزه 
دیپلماسى خارجى تبحر دارند و نه سیاست داخلى 
و نه اقتصاد و نه مسایل اجتماعى و همیشه در این 

چند سال فقط شعار دادند.
منظورتان از دستگاه اجرایی چه اشخاصی است؟ 
رئیس جمهور، وزیر خارجه یا فقط تیم هسته ای؟

دس��تگاه اجرایى تعریف دارد. دستگاه اجرایى 
کشور آنهایى که در رأس اداره مى کنند توانمندى 
الزم را ندارن��د و اینه��ا باید برون��د کنار و در یک 
ش��رایط مس��المت آمیز و به نفع کشور باید عوض 
ش��وند. اینها امتحان خودشان را پس دادند و باید 
بروند کن��ار اینها دیگر نمى توانند ش��عار بدهند و 
هم��ه چی��ز را بیندازند گردن دول��ت نهم و دهم، 
چهار سال دولت دستش��ان بود و نمى توانند اداره 
کنن��د. تنها دستاوردش��ان برجام بوده خودش��ان 
مى گفتن��د و برج��ام شکس��ت خ��ورده ب��ود در 
اذهان حاال شکس��ت آش��کار هم شده است. یعنى 
نتوانس��تند تعامل درس��تى را با دنیا ایجاد بکنند 
چراکه از موضع ضع��ف رفتند مذاکره کردند نه از 
موضع قدرت. اینها باید قدرت جمهورى اسامى را 
بگیرند دستش��ان و گزینه روى میز باشد. ما مردم 
قدرتمندى را در جمهورى اسامى داریم این مردم 
قدرتمن��د را و انقاب��ى را و مردمى که دانش��مند 
هستند و توسعه علمى پیدا کردند باید قدر بدانیم. 
با همه این تحریم ها باید مقاومت کنیم و سختى ها 
را تحمل کنیم تا پیش��رفته بشویم. مگر بقیه دنیا 
چطور پیش��رفت ک��رد؟ بقیه دنیا که ب��ا تلگرام و 
س��از و آواز و کنسرت و اینها پیشرفت نکرد! آقاى 
روحانى ک��ه آنقدر دنبال این چیزها اس��ت ببیند 
کدام کش��ورها اینطورى پیشرفت کردند؟ روسیه، 
چین خود امریکا و اروپا چطور پیش��رفت کرد؟ به 
مردم بگویید مردم دنیا س��ختى ها را تحمل کردند 

قحطى و مشکات را تحمل کردند.
مردم ما تحمل می کنند؟

مردم ما هم داشتند تحمل مى کردند. مردم ما 
تنها تبعیض را تحمل نمى کنند، تبعیض از جامعه 
م��ا برود مردم ما خیلى بهت��ر از بقیه مردم جهان 
مى توانند کار کنند. مگ��ر ما چه چیزى کم داریم 
نس��بت به بقیه مردم دنیا، ت��ازه خیلى چیزها هم 
اضاف��ه داریم . به م��ردم دل ببندند به جاى اینکه 
به خارجى ها دل ببندند به استعدادهاى مردم دل 
ببندند ولى اینها نش��ان دادند که این اس��تعداد را 
ندارن��د و براى همین م��ن مى گویم بگذارند بروند 

کنار خود مردم حل مى کنند ماجرا را.
بروند اوض�اع به هم ریخته نمی ش�ود؟ پاس�خ 
مناس�ب را چه کس�ی ب�ه نقض کنندگان س�ند 

بین المللی بدهد؟
در مملک��ت ما الحم��داهلل به برک��ت انقاب 
اس��امى و ب��ه برک��ت رش��د و پیش��رفتى که در 
دانش��گاه ها شده تجاربى که در دوران دفاع مقدس 
و س��ازندگى به دس��ت آوردیم تا بخواهید مدیر و 

کارشناس در این کشور است. 
منظورم این نبود، یعنی اگر بروند دشمن فرصت 
دوقطبی سازی و مشکل داخلی ساختن برایمان...

نه، هیچ طورى نمى ش��ود مملکت ما مشکات 
زیادى را پش��ت سر گذاشته اینکه چیزى نیست ما 
در دوران دفاع مقدس که این همه کشور درگیر بود 
و حمات همه جانبه مى شد دولت داشتیم انتخابات 
برگزار مى ش��د و به کارها رسیدگى مى شد. اینقدر 
س��خت نیس��ت، باید تفکر انقابى در کشور حاکم 
باش��د اگر تفکر لیبرالى و مرعوب غرب باش��د هیچ 
کارى نمى توانیم کنیم مى ش��ود مثل االن! دستگاه 
اجرایى باید تفکر انقابى در آن حاکم باش��د تفکر 
اقتدارى مس��لمانى حاکم باش��د. باید وصیت نامه 
امام مدنظر باشد باید صحیفه امام)ره( مدنظر باشد 
مسئوالن اجرایى باید اینها را سرلوحه کار خودشان 
کنن��د و با اینها برون��د و جامعه را اداره کنند و بعد 
ببینید تبعیضى در جامعه حاکم مى ش��ود؟ اینقدر 
مواد مخدر توس��عه مى یابد؟! ما باید به این مسایل 
بپردازیم و باید برویم فرس��ودگى کش��ور را از بین 
ببریم. رهب��رى اینقدر مى گوید اقتص��اد مقاومتى 

چط��ورى باید بروی��م اقتصاد مقاومت��ى را اجرایى 
کنی��م؟ خب باید از همین مردم اس��تفاده کنیم از 
فکرى که هس��ت از فرد فرد افراد کار تولید کنند، 
مى شود به مردم میدان بدهیم این کار را مى کنند. 
نگاه کنید درست در موقعى که مردم ناراحتند 
و دردمندند و هموطنان ما در زلزله کشته شده اند 
اوی��ى ک��ه در دس��تگاه اجرایى نشس��ته مى رود و 
مى اندازد گردن دولت قبل! سوء اس��تفاده سیاسى 
مى کنند. ببینید وقتى اینها من مى گویم نمى توانند 
کار کنند! ب��ه جاى اینکه زلزله زده ها را تس��کین 
دهند مى روند مى اندازند گردن مس��کن مهر! خب 
شما توانایى دارید موضوع مسکن مهر را حل کنید 
چرا نکردند؟ در این 5 سال چرا مقاوم سازى نکردند 
و مسکن جدید نساختید؟! تعطیل کردند همه چیز 
را هر اتفاق��ى هم مى افت��د مى اندازند گردن کس 
دیگر! اینها ش��واهدى اس��ت که مى گویم دستگاه 

اجرایى در کشور توانایى اداره کشور را ندارد.
اینه�ا صحی�ح اما درباره دس�تگاه دیپلماس�ی 

صحبت می کنیم آنها چطور؟
دس��تگاه دیپلماس��ى هم تعطیل اس��ت! باید 
دیپلماسى اقتصادى را سرلوحه خودش قرار بدهد، با 
همسایگان کار کند برود صادرات کاالى ایرانى را در 
این کشورها سرلوحه کار خودش قرار بدهد شرایط 
را تس��هیل کن��د. چرا این کاره��ا را نمى کند و چرا 
دیپلماسى اقتصادى را پیش نمى گیرند؟! چرا با آسیا 
و آفریقا بیش��تر کار نمى کنند؟! نمى خواهد تمدن و 
فرهنگ ایرانى را به جان کرى و انگلیس و فرانس��ه 
نش��ان دهید انگلیسى ها سال ها استثمار کردند این 
منطقه را ای��ران را خوب مى شناس��ند نمى خواهد 
بیایند به اینها شام بدهید تا اینها منطقه را و غذاى 
ایرانى را بشناس��ند. خب غذاى ایرانى را صادر کنید 
مى خورند و مى فهمند غذاى ایرانى خوشمزه است! 

در لوزان نمى خواهد به اینها غذاى ایرانى بدهید!
از االن ش�روع کنیم به کار و روی پای خودمان 
بایس�تیم با تیم فعل�ی یا بدون تی�م فعلی و به 
دس�تاوردهای خ�ودی توج�ه کنیم چ�ه زمانی 

دوباره به جایگاه عزتمان باز می گردیم؟
 اصا اگر ش��ما آن جایگاه قبلى را عزت مندانه 
مى دانید به این جایگاه چطور رس��یدیم؟ با همین 
آدم ه��ا و علم��ى ک��ه آن موقع داش��تیم االن هم 
آدم هایم��ان قوى تر ش��دند و هم علم مان بیش��تر 
شده اس��ت فقط باید عزممان را جزم کنیم، اصا 
مردم نگران نباشند. صنعت هسته اى ایران تعطیل 
شدنى نیست به رأى امثال آدم هاى وزارت خارجه 
که این را روغن ریخته مى دانس��تند و نذر امامزاده 
مى کردند اصا این تعطیل ش��دنى نیست این در 
فکر ما رس��وخ کرده است، نهادینه شده است. اگر 
فقط ما سرریز آن دستاوردهایى که ما در هسته اى 
هوا فضا و موش��کى داریم در جامع��ه وارد بکنیم 
مس��اله لوازم خانگى و خودرو حل مى شود. ببینید 
اینها چیزى نیس��ت آن تفکر مدیری��ت باید بیاید 
این دس��تاوردها را بریزد در جامعه مشکل را حل 
کند. االن مش��کل ما حمل و نقل شهرى مشکل ما 
جایگزینى کمباین هاى فرس��وده اس��ت اگر اینها 
را جایگزی��ن کنیم اش��تغال زایى مى ش��ود تولید 
افزایش پیدا مى کند مواد غذایى دور ریز نمى شود. 
آدم هایى که در حوزه هس��ته اى کار کردند سرریز 
فکرى اینها بیاید در جامعه به س��مت تولید مساله 
اتوب��وس و کومبای��ن و واگن س��ازى و حمل ونقل 

شهرى را حل مى کند. اشتغال ایجاد مى شود. 
انشااهلل برس�یم. چند روز است که بحث جنگ 
می ش�ود و حتی نتانیاهو هم تهدید می کند، آیا 

امکان حمله و جنگ به ایران وجود دارد؟
 ح��اال مثا آن موقع ص��دام را تحریک کردند 
و آمد و به م��ا حمله کرد هزار کیلومتر مرز زمینى 
و پهن��ه خلیج ف��ارس و مرز هوایى چق��در هواپیما 
فرس��تادند یکجا روز اول بمباران کرد؟! چه ش��د؟! 
حضرت امام بودند ایش��ان فرمودن��د دزدى آمده و 
سنگى انداخته و االن هم به مردم دوباره باید همین 
گفته بش��ود این حمله ها مثل سنگ انداختن دزد 
است مى خواهد ببیند در این خانه کسى بیدار است 
یا نه، الحمداهلل مردم ایران همه بیدار هستند. یعنى 
متوجه صداى س��نگ این دزد مى شوند و تبلیغات 
همان است به جاى اینکه سنگ را فیزیکى بیندازند 
با تبلیغات مى اندازند که ببینند اینجا کس��ى بیدار 
اس��ت، بله اینجا هم��ه بیدارند وقت��ى دزد مى آید 
س��نگ مى اندازد آدم ترسو س��کوت مى کند و قایم 
مى ش��ود و دزد خانه را مى زند و این از ترس جانش 
مى رود جایى قایم مى ش��ود و اموال��ش را مى برند. 
برخى ممکن اس��ت اینطور باشند و ترسو باشند اما 
در جامعه ایران ترس��و کم داریم. جنگ هم جنگ 
زمین��ى و س��اده نخواهد ب��ود. جنگ ها جنگ هاى 
الکترونیک و س��ایبرى و رس��انه و فض��اى مجازى 
اس��ت ما باید دقت کنیم جبهه را خوب بشناسیم و 
مطمئناً در دوره دفاع مقدس که الحمداهلل توانستیم 
خوب مقاومت کنیم و جبهه را بشناس��یم و دشمن 
را شکست بدهیم االن هم از هیچ سایه جنگى نباید 
بترس��یم. همانهایى که مى گویند سایه جنگ، آنها 
در دل مردم ترس ایجاد مى کنند. باید تریبون را از 
اینها گرفت و نباید بتوانند از تریبون راحت استفاده 
کنند و ترس شخصى خود را در جامعه وارد کنند. 
انش�ااهلل که از این مسیر س�ربلند بیرون بیاییم 

آنطور که گفتید؟
 حض��رت ام��ام وصیتى ب��ه م��ا کرده اند که 
پش��تیبان والیت فقیه باش��ید تا آسیبى به کشور 
نرسد. مردم با توکل به خدا و والیت فقیه حافظان 
این کش��ور هستند. والیت فقیه ستون این انقاب 
است ما نباید بگذاریم خدشه اى به این انقاب وارد 
شود. هر چه مى گویند گوش دهیم و همان مشى 
را در داخل و خ��ارج دنبال کنیم و اگر این کار را 

بکنیم امریکا هیچ غلطى نمى تواند بکند.
تشکر می کنم.

 ممنونم، خدانگهدار.

فریدون عباسی با اشاره به ضعف دستگاه دیپلماسی، سیاست داخلی و مشکالت اقتصادی کشور:

مسئوالن ارشد اجرایی باید استعفا دهند
می گویند با اروپایی که پرونده مان را به شورای امنیت برد مذاکره کنیم!

از سه شنبه شب که رسما امریکا زیر میز مذاکره بین المللی زد و سندی را که مزین به تصویب سازمان ملل بود 
نقض کرد تا به امروز بارها و بارها عنوان شده که می توان برجام را در قالب تیم اروپایی حفظ کرد و دستاوردهای 
کشور را از آن به دست آورد، اما آیا اروپایی ها می توانند قابل اطمینان باشند؟! آیا تیمی که یکبار مذاکره را باخته 
می تواند بار دوم مذاکره را ببرد؟! آیا االن وقت مناسبی برای انتقاد از تیم هسته ای هست یا خیر؟! آیا می توان صنایعی 
را که برخی از آنها به علت امضای توافق برجام مختل شده دوباره احیا کرد و چند وقت طول خواهد کشید تا به 

جایگاه عزتمند قبل زمانی که رآکتورها در جهت غنی سازی 20 درصد تالش می کردند برسیم؟!
امکان  تا چه میزان  ما  باید چه واکنشی نشان داد و صنایع هسته ای  اتفاقات پیش رو  به  اصال 
بازیابی دارد؟ همه اینها سواالتی است که از فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی کسی 
که با مدیریت دانش محور غنی سازی را تا بیست درصد افزایش داده بود، پرسیدیم، بخوانید 

ماحصل گفت وگوی سیاست روز با عباسی را:

نمای نزدیک


