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گفتـمان

دوشنبه  5شهریور  1397شماره 4824

فریدون عباسی در گفتوگو با سیاست روز:

اگر ما بخواهیم تحریمها برداشته شود باید گلوی رژیم صهیونیستی را فشار دهیم
داوطلب حضور در مرزهای رژیم صهیونیستی هستم من میخواهم انتقام خون شهدای هستهای را بگیرم

اما درباره توضیحاتی که دادید ،برای اذهان عمومی این سوال
پیش میآید که گزارش س�ال  2011آژان�س بینالمللی انرژی
اتم�ی را خواندی�د و بعدیه�ا را هم مطالعه کردید این س�ال
میش�ود س�ال  90 - 89به شمسی ،یعنی ش�ما دو سال قبل
از آنک�ه آقای روحانی بر س�ر کار آی�د و بگوید کاری میکنم
هم س�انتریفیوژ بچرخد ه�م چرخ زندگی م�ردم موضوعات
هس�تهای را میدانستید ،دو س�ال هم فرصت بود تا به مردم
آگاهی داده شود که چه کسانی را انتخاب کنند با این وضعیت
تیم هستهای که میگفت برای انجام تکلیفش مذاکره کرده و
نیازی نیست که به تلویزیون بیاید و گزارش دهد تا چه میزان
در ع�دم آگاهی م�ردم از حقای�ق و آنچه گذش�ته و انتخاب
افرادی که شما آنها را آزمود ه مینامید مقصر است؟

آن تیم را (تیم هستهای قبلی) نمیتوانیم بگوییم مقصر است.

منظورمان قصورشان در روشنگری مردم است.

در آن زمان یک نوع تفکیک کار بود فرض کنید فردی مانند
آق��ای جلیلی نمیخواهد چندان مطرح ش��ود باید ببینیم که آیا
این تذکر به او از س��وی عدهای داده ش��ده که چرا فرد رسانهای
نیس��ت؟ آری یکی از آن اف��راد تذکر دهنده خود من بودم .گفتم
که ش��ما بروید ب��ا مردم درباره اقداماتی ک��ه در مذاکرات صورت
گرفته صحبت کنید اما او میگفت این امر برعهده شماست که از
نظر فنی و تخصصی مردم را آگاه کنید .تحلیل من این اس��ت که
آقای جلیلی به این فکر میکرد که اگر زمانی بخواهد در انتخابات
ریاس��ت جمهوری ش��رکت کند نباید از س��متی ک��ه دارد برای
تبیلغات پستی که درنظر دارد بهره گیرد و لذا در حاشیه میماند
چنانکه صداوس��یما هم از ایشان تصویری در حد اینکه او با خانم
اش��تون مذاکره کرده و فیلمی کوتاه از مذاکرات را پخش میکرد
نش��ان میداد .او به عنوان دبیر ش��ورای عال��ی امنیت ملی حتی
براس��اس شغل خود که دبیری شورا بود نیز در تلویزیون نمیآمد
تا شائبه سوءاستفاده از سمتش برای تبلیغات ایجاد نشود.

ای�ن رفتار اخالقی و قابل احترام اس�ت ولی همه که این طور
نیستند و بعض ًا از این رفتار اخالقی سوءاستفاده میکنند؟

بله .جلیلی به من میگفت ش��ما مدیر بخش هستهای کشور
هس��تید باید به مردم هس��تهای را بشناس��انید و به مردم بگویید
که کاربردهای هس��تهای چیست .فقط برق نیست و دستاوردهای
بسیاری دارد .چرا این موضوع مطرح میشود؟ چون رئیسجمهور
وقت و دبیر شورای عالی امنیت ملی که درگیر مذاکره با خارجیها
هستند اینها یک ظرفیت دیگری را در کشور دیدهاند .یعنی اضافه
شدن افرادی مانند من و دوستانی که یک عقبه دانشگاهی داشتیم
و نماین��ده یک تفکری بودیم ،اما تا آن زمان راهی به انرژی اتمی
نداش��تیم آقایی هم بود که دانشگاهی بود اما نماینده افرادی مثل
من ،دکتر ش��هریاری و ...نبود .این را از چه جهت میگویم از این
جهت که ما رفتیم در انرژی اتمی  2معاونت جدید در وزن معاونت
سوخت و معاونت نیروگاه ایجاد کردیم .ببینید این تفاوت دیدگاه
است آقای رئیسجمهور وقت و آقای جلیلی با توجه به اینکه رشته
اش��ان هس��تهای نبوده و در عین حال ادبیات جدیدی در عرصه
دیپلماس��ی کشور ایجاد شده بود که همان مباحث فنی هستهای
بود ،چنانکه سخنرانیهایی که من در آژانس میکردم پیش از آن
سابقه نداشت .میتوانید متن سخنرانیهای من را با متنهای پیش
از آن مقایسه کنید و این تفاوت را ببینید.
متنها چه تفاوتی کرده بود؟

متنها از حالت کلیش��های روتین که از سوی یک کارشناس
نوش��ته شده باش��د و رأس دس��تگاه اجرایی آن را بخواند خارج
ش��ده بود و یک تیم متخصص هس��تهای روی س��خنرانیها کار
میکرد .ببینید معاونت کاربرد پرتوها و معاونت فناوری پیشرفته
در س��ازمان برای چه چیزی احداث شد؟ برای اینکه ما به مردم
بگوییم که کاربرد پرتوها در زندگی ش��ما تا این میزان زیاد است
و خوش��بختانه هم رئیسجمهور وقت و ه��م آقای جلیلی وقتی
متوج��ه این مباحث ش��دند گفتند که این وظیفه شماس��ت که
این را در جامعه گس��ترش دهید و ما هم شروع کردیم با جامعه
صحبت کردن که هستهای تا این میزان کاربرد دارد.

منظورم�ان کاربرد هس�تهای ب�ود و اینکه به م�ردم بگویید
برخلاف تبلیغات غرب ،هس�تهای فقط بمب نیس�ت ،نبوده
است .منظورمان این اس�ت که مثال گزارش سال  2011آژانس
که میگوید دولتهای گذش�ته (دولتهای خاتمی ،هاش�می
و موس�وی) کارهای�ی انج�ام دادهاند که ما را ب�ه این گزارش
رس�انده این را ب�رای مردم تبیین میکردید ک�ه اگر قرار بود
م�ردم در انتخاب�ات رأی بدهند بدانند با چ�ه تفکری مواجه
هستند در اصل روند مذاکرات و آنچه از گذشته تا زمان شما
در عرصه هس�تهای روی داده برای مردم تبیین نشده است و
این مس�ئله روی فضای سیاسی کش�ور تأثیرگذار بوده است.
سوال این است چرا این تبیین صورت نگرفت؟

ببینی��د .از زمانی که ما جای مذاکرات را تغییر دادیم و روی
آوردیم به برگزاری مذاکرات در کشورهای همسایه که دیپلماسی
اقتصادی را هم بتوانیم پیش ببریم .این موضوع همزمان میشود
با آمدن من به انرژی اتم��ی .میخواهم بگویم که جامعه باید به
یک آگاهی و رشدی میرسید که بتواند از مسائل آگاه شود .من
هم از راه غیرمرس��وم وارد دس��تگاه تصمیم گیری کش��ور شدم
یعنی من اگر ترور نمیش��دم وارد نمیش��دم به این کارها ،ما در
حال روز مرگی بودیم و همیش��ه این مباحث بوده که االن کدام
وزیر از کدام جناح کنار نشسته است همان را میگذارند بر مسند
قدرت .اما تفکر ما که در میان مردم بودیم از مس��یر دیگری آمد
و به دستگاه دیپلماسی ،تخصصی و دیپلماسی نزدیک شد .یکی
از کارهایی که برای آگاهی هستهای مردم صورت گرفت ساخت
انیمیش��ن بود .س��اخت کارتون برای بچهها و س��اخت سریال با
محوریت هستهای .یعنی ما آگاهسازی مردم را شروع کرده بودیم.
اینجا نیاز به یک س��ری مقدمات بود تا مردم را با مباحثی مانند
غنیس��ازی ،راکتور ،پرتوها و سایر دس��تاوردهای هستهای آشنا
کنیم .تا حدودی هم در این عرصه موفقیتآمیز عمل کردیم .ما
وظیفه داش��تیم که این زمینهه��ای فکری را ایجاد کنیم تا آقای
جلیلی که در عرصه دیپلماس��ی دستاوردهای بیشتری به دست
آورده ب��ود از طریق رس��انهها با مردم صحبت کن��د .اینجا دیگر
تصمیم با آقای جلیلی بود که موضوعی گفتن دارد یا نه.

یعنی ضرورت احساس نشده بود؟

این دیگ��ر باز میگردد به خصوصیات فردی و اخالقی افراد.
برخی افراد نگاهش��ان این اس��ت که اگر به اندازه سر سوزنی کار
کنند آن را برجس��ته میکنند و حتی کاره��ا و وظایف روزانه را
نیز به عنوان دستاورد مطرح و بزرگنمایی میکنند و برخی افراد
هم هس��تند که چنین تفکری نداش��ته و صرفاً ب��ه دنبال انجام
وظایف خود هستند چنانکه آقای جلیلی تمام وقت خود را صرف
دستیابی به راهکارهای مناس��ب برای مذاکرات میگذاشت .این
دیگر باز میگردد به سالیق و دیدگاههای مسئولین کشور چنانکه
برخی اس��تفاده کردند از این بزرگنماییها و ادعای س��ایه جنگ
کرده و گفتند که هس��تهای روغن ریخته اس��ت .اما خصوصیت

آق��ای جلیلی در اینگونه مباحث ای��ن نبود که بخواهد از جایگاه
خود برای اهداف شخصی بهرهبرداری کند.

نمای نزدیک

به هر حال ش�اید میتوان گف�ت نه این مقدار ک�ه تیم آقای
ظریف در تلویزیون و رسانه بودهاند خوب است و نه آن میزان
گمنام�ی تیم آقای جلیلی .ش�اید اگر آن زمان کار رس�انهای
صورت میگرفت...

ال
ببینید چرا ش��ما امروز با من گفتوگ��و میکنید؟ من قب ً
ه��م گفتوگو کردهام با همین روزنام��ه اعتماد که میگفت با ما
مصاحب��ه نمیکنی��د ،اما من مصاحبه کردم و چند س��اعتی هم
وقت گذاش��تم در سال  .1393چاپ کردند .ولی مثال برای اینکه
نگویند چاپ نکردهایم .مطالب در جای مناس��بی نبود و بردند در
یک ویژه نامهای در صفحات حاش��یهای و در س��ایتها بویژه در
سایتهای اصالحطلب و کارگزارانی هم پوشش داده نشد .ببینید
وقتی دقت کنید میبینید اکثر رس��انهها جناحی است که اکنون
س��ر کار است اینها هیچ برداشتی از رس��انههای دیگر نمیکنند
و دنبال حقیقت نیس��تند و صرفاً سیاس��ی کاری میکنند .وقتی
فضای رسانههای کشور این طور بسته میشود و یک دیکتاتوری
مطلق رسانهای جناحی مطلقی حاکم است ،سانسور شدید است
و جالب است که سانسورچیها خود فریاد هم میزنند که سانسور
در کشور است .در مقابل آن هجومی که آنها دارند این رسانههای
طرفدار هس��تهای هس��تند که باید به دنب��ال گفتوگو گرفتن و
آگاهس��ازی باش��ند نه اینکه افرادی مانند جلیلی یا من به دنبال
آن باش��یم که رسانهها را جمع کنیم و کنفرانس خبری بگذاریم.
ال فرد کمحرفی اس��ت و
البت��ه این را بگوی��م که آقای جلیلی ک ً
بیشتر به دنبال انجام کارها است .آقای جلیلی چون دبیر شورای
عالی امنیت ملی بود و مطبوعات را میش��ناخت میدانس��ت که
اگر بیاید و حقیقت را بگوید رس��انههای جناحی سخنانش را به
تمس��خر گرفته و حقیق��ت را وارونه جلوه میدهن��د و من بارها
شاهد این رفتار رسانهها در قبال سخنان خودم بودهام.
اما ش�ما در آن زمان رس�انههای دولتی مانند ایرنا و روزنامه
ایران را داش�تید ،بگذریم ،ترامپ از برجام خارج ش�د لذا ما
بای�د در براب�ر آن اقدامی صورت دهیم که هم منافع کش�ور
تأمین ش�ود و حق مردم را بگیریم و هم از دستاوردهای خود
عقبنش�ینی نکنیم .با توجه به این روند پیش�نهاد شما برای
اینکه مذاکرات هس�تهای به بنبس�ت نخورد و پرونده دوباره
به ش�ورای امنیت نرود و بتوانیم حقوقمان را محقق س�ازیم،
چیست؟

هر پیشنهاد و نظری نیاز به بسترهایی برای اجرا دارد ،نمیتوان
طرحی را پیش��نهاد داد در حالی که مجری ،تفکری مغایر دیدگاه
شما داشته باشد .من معتقد هستم تا این دولت با این ترکیب سر
کار است همین آش و همین کاسه است.

یعنی سه سال باید این روند ادامه داشته باشد؟

آنها که تالش دارند پس از س��ه س��ال هم دولت از دستشان
خارج نش��ود اما واقعا بس��تگی دارد که مردم چگونگی برایش��ان
ذهنیت ایجاد شود .این مردم که میگویم شامل خود من و حتی
دانش��جویان و ...میش��ود نباید فکر کنیم که مردم متفاوت از ما
هس��تند .ما جامعه را باید براساس اطالعاتشان سنجش کنیم .به
عنوان مثال اگر به یک اس��تاد دانشگاه هم اطالعات درست داده
نشود فکر میکند که س��ایه جنگ بر سر کشور حاکم است .چرا
استاد دانشگاه هم میخواهد با خارج مراوده داشته باشد و خانواده
خود را اداره کند مانند یک کارگر ساختمانی یا سایر افراد جامعه
همه یکس��ان هس��تند .من دستگاه اجرایی کش��ور و نیز مجلس
را ب��ه عنوان محل ریلگذاری اجرای سیاس��تهای بس��یار مهم
میدانم پس مردم تا موقعی که نماینده مجلس را براساس نگرش
بخشینگری انتخاب میکنند مملکت از نظر قانون گذاری درست
نخواهد ش��د .چراکه وقتی نمایندهها بخشینگر باشند میروند به
آن ش��هر خود و وعدههایی میدهند که صرفاً معطوف به منطقه
خود است.همین واقعهای که در کازرون روی داد جز بخشینگری
دلیل دیگری نداشته است .ببینید آن منطقه از ظرفیتهای خوبی
برای کشاورزی و دامداری برخوردار است و حتی میتوان اقداماتی
در ح��وزه پرورش ماهی ص��ورت داد ،اما وقتی دولت این کارها را
انجام نمیدهد نتیجه این میش��ود که آنجا بش��ود فرمانداری که
چند اداره آنجا تاس��یس شود که عدهای مشغول به کار شوند که
نه تنها باری از دوش دولت برداشته نمیشود بلکه بر حقوقبگیران
آن اضافه میش��ود .در صورتی که اگر کار دست مردم بود نه نگاه
دولتی ،این مشکالت نیز ایجاد نمیشد.
میخواهید پیشنهاد ندهید؟

ن��ه ،به هر حال درباره پیش��نهاد ،من بای��د بگویم زمانی که
نماینده به درستی انتخاب شده باشد آن نماینده به وزیر درست
رأی میدهد و نمیآی��د به خاطر گرفتن امتیاز برای بخش خود
رأی ب��ه یک وزیر ناکارآمد بدهد .پ��س اگر بخواهیم دولتی قوی
ش��کل بگیرد باید نمایندگانی قدر به مجلس بفرس��تیم .در این
مس��یر هم حداقل به س��مت نمایندگان اس��تانی پی��ش برویم.
ال نمایندگان در س��طح اس��تان انتخاب شوند که خیلی
یعنی فع ً
بخش��ینگر نباش��ند .از طرف دیگر مردم بای��د بدانند که تحلیل
اقتصادی دولت چیست در امور بینالملل چگونه فکر میکند .اگر
اینها حزب ش��ناخته شده بودند و مرامنامه داشتند مردم آنها را
تجربه میکردند و شاید راضی به تجربه مجدد نمیشد.

آیا مرامنامه داشتن حافظه تاریخی مردم را تقویت میکند؟

ببینی��د مردم حافظ��ه خوبی دارند؛ باید دی��د چرا مردم در

به تیم فعلی میگویم که اگر هم
میخواهید با سایر کشورها مذاکره
داشته باشید باید خارج از برجام باشد.
باید به آن کشورها گفت که ادعای
تهدید بودن ایران را دارید تا چه میزان
ایران تهدید است .بر مبنای آن وزن که
میگویند تهدید هستیم باید براساس
آن رژیم حقوقی میان طرفین تنظیم
شود که بر مبنای آن تهدید ادعایی
هر طرف اقداماتی داشته باشد باید
درست مراوده داشت .چرا فقط ایران
باید محدودیت داشته باشد در حالی
که آنها فقط میگویند توصیه میکنیم.
آنها در برابر محدودیتهایی که ما اجرا
میکنیم میگویند ما تالش میکنیم .بعد
هم میگویند تالش کردیم نشد .به نظر
من تنها راه در شرایط فعلی این است
که ما مقتدرانه از برجام خارج شویم که
محدودیتها از ما برداشته شود چراکه
شرایط فعلی شرایط قبل نیست

و همه گزارشها نیز این را تایید میکند و حاال که آمریکا خارج
ش��د ما هم خارج ش��ویم .طرح بعدی من این اس��ت که ما فشار
را بر رژیم صهیونیس��تی افزایش دهیم .اگر ما بخواهیم تحریمها
برداشته شود باید گلوی رژیم صهیونیستی را فشار دهیم.
یعنی مقاومت را تقویت کنیم؟

قاسم غفوری  -مائده شیرپور

گفتو گــ�و
توگو با دکتر
در بخش نخست گف 
فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و رئیس
فعلی انجمن هستهای به مباحث کلیدی در حوزه برجام،
چگونگی ترور دانشمندان هستهای و نقش گزارشهای
آژانس در نگارش برجام به عنوان سند مجازات ایران
هستهای پرداخته شد .در بخش دوم این گفتوگو این
استاد هستهای کشورمان ناگفتههایی از سوخت هستهای،
راهکارهایمقابلهباخروجآمریکاازبرجاموچگونگیاقدامات
دولت برای حل مشکالت برجامی را مطرح کرده است.
او درباره چگونگی رسیدن به اهداف تعیین شده
برای برجام که همانا لغو تحریمهاست اشاره داشته

سال  84به آقای هاشمیرفسنجانی رأی ندادند و به احمدینژاد
رأی دادن��د چون آقای رفس��نجانی را تجربه کرده بودند و دیدند
که آن تفکر از نظر اقتصادی و سیاس��ی رفتار اجتماعی دستاورد
خوبی برای کشور نداشته است .حاال چطور میشود که آن تفکر
دوباره پنهانی میآید؟ چون نمیگوید که من همان تفکر هستم.
از شرایط دیگر جامعه استفاده میکند و به مسند قدرت میرسد
که نتیجه آن نیز بیش��تر شدن فاصله طبقاتی است .پیشنهاد من
این اس��ت که باید از برجام خارج شویم .اکنون زمانی بوده که ما
بای��د این تهدید را عملی میکردیم همان زمان که آمریکا خارج
شد ما هم باید خارج میشدیم.

یعن�ی نطق آقای رئیسجمهور پس از صحبتهای ترامپ باید
براساس خروج ایران از برجام میبود؟

منط��ق این را حکم میکند .به هر ح��ال مثال اقدام آمریکا
درباره برجام همان مثال چند نفری اس��ت که میخواهند بروند
ش��مال .آنکه که ویال دارد و ماش��ین دارد و کلید دس��تش است
میگوید من نمیآیم خب رفتن س��ایرین ک��ه دیگر معنا ندارد.
اساس��اً تمام سختیها و فشارهایی که تحمیل شده مقصر آمریکا
بوده است .جالب است که همه صحبتهای آقایان این بوده که ما
با آمریکا(کدخدا) مذاکره میکنیم و اکنون در حال کتمان کردن
آن هس��تند .آن فردی که منم منم میکرد که او فردی بوده که
در عمان مذاکره کرده ،حاال جواب دهد که چطور آن زمان کشور
را تحت فش��ار گذاشتند و گفتند که باید برویم با کدخدا ببندیم
ح��اال جوب دهند ک��ه نتایج آن مذاکرات چه ش��د؟ وقتی دیگر
آمریکایی وج��ود ندارد دیگر برجام منتفی اس��ت چراکه آمریکا
تحریمهای خود را اعمال میکند و بدتر از گذشته ،برای چه باید
در برجام بمانیم و محدودیت بپذیریم ،باید زد زیر برجام.
یعنی زیر میز مذاکره با اروپا هم بزنیم؟

نه ،به تیم فعلی میگویم که اگر هم میخواهید با سایر کشورها
مذاکره داشته باشید باید خارج از برجام باشد .باید به آن کشورها
گفت که ادعای تهدید بودن ایران را دارید تا چه میزان ایران تهدید
است .بر مبنای آن وزن که میگویند تهدید هستیم باید براساس
آن رژیم حقوقی میان طرفین تنظیم شود که بر مبنای آن تهدید
ادعایی هر طرف اقداماتی داش��ته باشد باید درست مراوده داشت.
چرا فقط ایران باید محدودیت داش��ته باشد در حالی که آنها فقط
میگویند توصیه میکنیم .آنها در برابر محدودیتهایی که ما اجرا
میکنی��م میگویند ما تالش میکنیم .بع��د هم میگویند تالش
کردیم نش��د .به نظر من تنها راه در شرایط فعلی این است که ما
مقتدرانه از برجام خارج شویم که محدودیتها از ما برداشته شود
چراکه شرایط فعلی شرایط قبل نیست.
این رفتار تبعات ندارد؟

از شرایط کنونی که بدتر نمیشود.

یک اجماع جهانی علیه ما ایجاد نمیشود؟

ک��دام اجماع جهانی ( میخندد) اص�لا چنین چیزی نه در
گذشته بوده و نه در حال .ببینید قبال نبود و ما جلو میرفتیم در
دستاوردها و در مذاکره هم با  5+1داشتیم به نتیجه میرسیدیم.
اگ��ر آمدید دوباره فرمان اتوبوس جمعی جامعه را دادید دس��ت
آقای ایکس��ی که این روزها جمالت انقالبی میگوید و از بستن
تنگه اس��م م��یآورد (البته بگوی��م این جمالت را م��ن که باور
نمیکنم چون او رانندهای اس��ت که به اولی��ن دور برگردان که
ال در کش��تی
برس��د  180درجه میچرخد و دور میزند .من اص ً
با این آقایان نمینش��ینم آنها کشتی را سوراخ میکنند ).تبعات
دارد .نمیگویم با اینها اتحاد نداریم نه چنین نیست اما ما این را
در س��ال  82و  92تجربه کردیم و دیگر نمیخواهیم تکرار شود.
یعنی شرایط به گونهای است که نشان داده این فرد راننده خوبی
نیست وقتی میبیند شرایط مناسب نیست موضع انقالبی گرفت
و اال او انقالبی نیس��ت .پس بهتر اس��ت که عدهای دیگر در این
کشور تصمیم بگیرند و محکم هم پای آن باستند.
یعنی مانند گذش�ته پرونده از وزارت خارجه گرفته شده و به
جای دیگری داده شود؟

من کال معتقدم که اصال مسائل راهبردی کشور مانند صنایع
دفاعی و هستهای از اختیار دولتها باید خارج باشد .این را صرفاً
در باب هس��تهای نمیگویم این را در باب تمام مس��ائل راهبردی
کش��ور میگویم .صنایع هوایی ،موش��کی ،برخی داروهای خاص،
ژنتیک باید از دس��ت دولتها خارج ش��ود مثال اگر نظام تصمیم

و ساز و کاری را در این زمنیه برای فشار روی رژیم
صهیونیستی پیشنهاد داده است .به عقیده دکتر عباسی
تا زمانی که جمهوری اسالمی فشار الزم را روی رژیم
صهیونیستی نیاورد ساز و کار تحریمها فرو نمیریزد.
او در نهایت با اشاره به پیشنهادش برای خروج از
برجام به مذاکره با اروپا در چارچوب انپیتی و خارج
از تعهد محدودکننده برجام اشاره میکند .در نهایت
صحبتهای کارشناسی ما همچنان با این دانشمند
هستهای تفضیلیتر شده و همین امر باعث می شود
ادامه مصاحبه را در قسمت سوم برایتان بیاوریم .با
این تفاسیر بخوانید ماحصل این بخش از گفتوگوی
سیاست روز با دکتر فریدون عباسی را:

گرفته که ماهواره به فضا بفرستد باید در حیطهای ورای دولتها
باش��د .االن آمریکا در حال ایجاد نیروی فضایی است انگلیس در
خلیجفارس مستقر شده است پول توان دفاعیاش را از کشورهای
عرب��ی میگیرد برنامه فضایی خود را با ادعای اینکه کش��ورهای
عربی میخواهند وارد برنامه فضایی شوند پیش برده و به تقویت
ت��وان فضایی خود میپردازد در حالی که کش��ورهای عربی اصال
چنین توانی ندارند که انگلیس ادعا دارد کشورهای عربی به دنبال
رس��یدن به فضا هس��تند .ببینید برنامه فضایی بسیار مهم است
برای امنیت کش��ور .من در س��ال  1389گفتم که دعوا بر س��ر
هستهای نیست دعوا بر فضاست .هستهای بهانه است .دقیقا همان
خط را میروند .هس��تهای میخواهد شرایط را روی زمین فراهم
سازد برای آزمایش قطعات ماهواره و سفینه فضایی .ما اگر نوترون
پروتون و گاما روی زمین نداشته باشیم نمیتوانیم اجزای ماهواره
را سختسازی کنیم برای اینکه در شرایط باالی جو قرار گیرد.
صنایع دفاعی چه؟

آن هم همینطور است ،اگر موشک نداشته باشیم نمیتوانیم
ماه��واره خ��ود را در جو قرار دهیم .همه اینه��ا برای این بود که
در ط��ی این م��دت در عین اینک��ه فضایی تعطیل ش��د ،پروژه
هواپیماسازی ایران  140هم تعطیل شد.

هواپیماها که سقوط کردند و...

بله اما باالخره این ماجرا تجربهای بود که باید تکمیل میشد
نه اینکه تعطیل ش��ود .این همه اتوبوس و ماش��ین چپ میکند
پس باید خودروسازی را تعطیل کنیم؟ من در مصاحبهای گفتم
اگر اس��تانداردهایی که دنیا روی هس��تهای اعم��ال میکند که
خیلی از این اس��تانداردها برای این است که گران شود که همه
ال خودرو
دنبال هستهای شدن نروند ،روی ماشین اجرا میشد اص ً
تولید نمیشد و باید با اسب و االغ تردد میکردیم.
ادعای گران ش�دن برق هس�تهای هم از همین موضوع نشأت
میگیرد؟

بله ،آنها که میگویند کیلووات س��اعت برق هس��تهای گران
در میآید اینها هواسش��ان به این موضوع نیس��ت که هس��تهای
این هم��ه ایمنی نیاز ندارد .چرا چون اگر آن همه اس��تانداردی
که برای هستهای مطرح میشود اگر برای هواپیما اعمال میشد
هیچ پروازی نباید صورت گیرد .روی خودرو ،اتوبوس یا قطار هم
اعمال میشد دیگر هیچ کدام از آنها قابل استفاده نبود چراکه آن
قدر گران میش��دند که هیچکس نمیتواند استفاده کند .اینها به
هر حال فکر میکنم که باید اختیار و تصمیمگیری از افرادی که
موثرند گرفته شود نه اینکه ایشان برکنار شوند از منصب اجرایی،
من با این برکناری مخالفم بلکه باید خودش اس��تعفا کند .چون
برخیها با ادعای برکناری دولت به دنبال آش��وب کردن هستند
به هر حال آقایان عدهای طرفدار دارند.
استعفا دهند که طرفدارانش...

بل��ه طرفداران��ش ،به هر ح��ال آنهایی که میخواس��تند در
کنس��رتها باشند و یا از جنگ میترس��یدند و یا نمیخواستند
دیوار کشیده شود! به او رأی دادهاند به هر حال اینها حرفهایی
اس��ت که آقای روحانی و جهانگی��ری در انتخابات وعده دادهاند.
حاال شما بیایید روحانی را برکنار کنید و بگویید که در امور مهم
کش��ور نمیپردازید و کنار روید خب از جمع آن  24میلیون اگر
 500هزار نفر بخواهند اعتراض کنند خب جامعه به هم میریزد.
بنابراین به صالح کش��ور نیس��ت که او برکنار ش��ود بلکه او باید
بیای��د و بپذیرد ک��ه اختیاراتش در حد اجرایی محدود اس��ت و
در همان دایره کنس��رت کار کنند .آنها مواظب باش��ند که قانون
اساس��ی را پاس بدارند چون قانون اساس��ی مدنظر این افراد این
است که مراقبت کنند کسی درپیاده رو دیوار نکشد .این موضوع
خیلی کار مهمی است چون با همین شعار رأی آورده است و اگر
بتواند آن را انجام دهد خب کار مهمی صورت داده است و مردم
هم میبینند که کس��ی دیوار نمیکشد و برای بعد به کسی رأی
میدهند که عزت و اقتدار آنها را حفظ کند .برای فرزندانشان کار
تولید کند .در طول این  5س��ال چقدر اشتغال ایجاد شده است
چرخ س��انتریفیوژها را تعطیل کردیم آیا چرخ اش��تغال مردم به
راه افتاده اس��ت؟ همینها را از او بخواهند در این سه سال انجام
ده��د و اگر انجام نداد دیگر به این جریان فکری رای ندهند .من
میگویم باید از برجام خارج ش��ویم .اکنون بهترین فرصت است
که به جامعه جهانی نش��ان دادیم که ما به تعهدات پایبند بودیم

یعنی اقدامی بیش از آنچه تاکنون انجام دادهایم باید انجام شود
و آن تس��لیح کرانه باختری است .مردم باید بیایند پای کار اقتصاد
مقاومتی را بپذیرند و همزمان باید کرانه باختری را مس��لح کنیم.
ما به فلسطینیها اطمینان دهیم که پشت آنها را خالی نمیکنیم
و همینج��ا بگویم من خ��ودم داوطلب حض��ور در مرزهای رژیم
صهیونیستی هس��تم من میخواهم انتقام خون شهدای هستهای
را بگیرم .من در جهت تقویت لش��گر اسالم حاضرم هر کاری بکنم
من میگویم خودم میروم دیگ��ران هم بروند تحت همین عنوان
مدافع��ان حرم .ما باید کمکهای مال��ی جمع کنیم برای مقاومت
نگوییم چرا پولمان را باید بدهیم به عربها اینها که عرب نیستند
اینها انس��انند اینها آزاده هستند .ما نباید اهداف انقالب اسالمی را
نادیده بگیریم این چه جوی است در کشور ایجاد کردهاند که اینها
عربند یا اسرائیل و فلسطین به ما چه ارتباطی دارد .مقابله با آنهایی
که«یا شعار نه غزه نه لبنان میدهند» دیکتاتوری نیست دیکتاتور
ال
آنها هستند که بلندگوی رژیم صهیونیستی در جامعه شدهاند .اص ً
این رژیم صهیونیس��تی اس��ت که قوه قضائیه و نیروی انتظامی ما
را زیر س��وال میبرد ما تا کی باید صبر کنیم در برابر این رفتارها.
مسلح کردن کرانه باختری و ساماندهی آوارگان فلسطینی در جهان
امری مهم است اینها جمعیتشان بسیار بیشتر از فلسطینیها در
فلسطین است .اگر در حمایت از فلسطین اقتدار صورت میگرفت
امروز این وضعیت روهینگیاییهای میانمار درپیش نبود ،االن این
ش��رایط مردم یمن نبود .اتفاقاتی که در عراق و س��وریه افتاد اگر
پیشگیری نمیش��د و حضور نداشتیم بر س��ر خودمان میآمد بر
همین اساس میگویم که با کسی که در مسند قدرت است و این
حضور را زیر سوال میبرد باید برخورد جدی شود.
آنهایی که وقتی رهبری میگوید از بیداری اس�لامی حمایت
کنید و یا س��وریه نباید س��قوط کند و س��کوت میکنند آنها که
مخالفت کردند ش��ناخته ش��دهاند اینها نباید در دستگاه اجرایی
باش��ند .چراکه این افراد اهل مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی
نیس��تند .در فیلمهای آمریکایی داشتهایم که سرخ پوست خوب
س��رخ پوست مرده اس��ت االن هم گویا درباره اساتید دانشگاه در
کشور چنین است که میگویند استاد خوب استاد منفعل است که
در پروژههای استراتژیک مملکت کار نکند .آیا در آمریکا و انگلیس
هم ،چنین اس��ت در این کش��ورها اگر کس��ی در پروژههای ملی
آنه��ا کار نکند و از آزمایشهای مل��ی آمریکا پروژه نگیرد آیا ارتقا
پیدا میکند؟ آیا اگر کس��ی بخواهد رئیسجمهور ش��ود در جنگ
شرکت نکرده باشد میتواند رأی بیاورد؟ ولی جالب است در ایران
میگویند ما در مسائل نظامی دخالت نمیکنیم و همه رفتارهایمان
صلح آمیز است .یک استادی میگفت من اجازه نمیدهم از علمم
کس��ی در موشکی استفاده کند .جالب است کسی هم با آن کاری
ندارد بعد میگویند در ایران دیکتاتوری اس��ت در حالی در همین
نظام استاد میتواند مخالف نظام دفاعی کشور صحبت کند و کسی
هم کاری با او ندارد .بعد فغان بر میدارند که اینها آمدند سه هزار
بورس��یه!!! دادند ،اما االن اس��اتید همه انقالبی هستند؟! به اعتقاد
من استاد دانشگاه برای دفاع از مملکت اصال باید خودش را بکشد
نباید بگوید من در مسایل دفاعی شرکت نمیکنم .اینها چیزهایی
است که رسانهها باید به سراغ آن بروند .باید از اساتید بخواهند که
بیشتر از اینها به صنایع دفاعی کشور کمک کنند نه اینکه استادی
بگوید من علمم را در اختیار صنایع موش��کی کشور نمیگذارم .به
نظر من نباید کسی حق داشته باشد در خیابان اینقدر آزادانه بیاید
وشعار نه غزه نه لبنان سر بدهد.

خب ش�اید این برای این اس�ت که اساتید دانشگاههای خارج
انتخاب و گزینش میش�ود و هر کس�ی در رش�ته خودش اگر
دانشنامه را از خارج از کشور گرفته باشد احترام بیشتری دارد
وقتی در علوم انس�انی چنین برخوردی صورت میگیرد آیا از
نظر اس�تاد علوم انس�انی خارج زندگی کرده و مدرک گرفته
امنیت ملی همان تعریفی را دارد که برای بومیها دارد؟

البته من این را با کرسی آزاد اندیشی تفاوت میگذارم مثال در
دانشگاه باید مکاتب مختلف درس داده شود و بیایند وقت بگذارند و
بحث کنند اما صحبت و بحث شود تا رشد و ترقی ایجاد شود .البته
فقط علوم انسانی نیست اما بعضا آنقدر دگم هستیم که در مسایل
علمی و فنی هم اجازه نمیدهیم کسی بیاید آزاداندیشی کند .یعنی
یک راهی را میبندیم و میگوییم که همه باید اینطور باشند.
چه کسی راه را میبندد؟

همین را خواس��تم بگویم که این دگم بودن توسط حاکمیت
نیست .خود استادها اجازه نمیدهند مثال اساتید اجازه نمیدهند
کسی بیاید در دانشگاه تدریس کند .حاال یکی گفت دانشجو باید
مهارت پیدا کند ،دیگران ش��اکی میشوند که این کتاب تدریس
نمیکند و این تکس نمیگوید چون افکار را بستهاند ولی جامعه
ما الزم دارد که یک کارشناس��ی بیاید که مدیر و کارشناس آتی
کشور بش��ود و فلذا باید مهارت پیدا کند .بر این اساس دانشگاه
باید سبکهای جدید را بپذیرد نه اینکه همه یکسان باشند خب
این تفکراتی که در جامعه علمی ما است .تحلیل من این است که
ما فش��ار را باید بر رژیم صهیونیستی بگذاریم و محدودش کنیم.
ایرانیها باید محاصره غزه را بش��کنند .یعنی هم کرانه باختری و
هم غزه ،ما باید هوایی آنجا پیاده شویم و اگر کسی ما را زد بزنیم
و بگوییم اگر این پرنده که میخواهیم بنشانیم در غزه شما زدید
 10موشک در تلآویو میزنیم .باالخره مبارزه است.
چ��را  2میلیون نف��ر باید در غزه  10س��ال در س��ختی در
محاصره باش��ند .این همه کودک کشته شده است جامعه ایرانی
نباید عکس العمل نشان دهد؟ اگر ما این کار را بکنیم ،محاصره
دریایی غزه را بشکنیم .شناورهای ایرانی باید بروند محاصره غزه
را بش��کنند اس��رائیل آمد با او میجنگیم س��ر موجودیتش االن
نمیجنگیم س��ر محاصره غزه میجنگیم باید دس��ت از سر غزه
ب��ردارد .جامع��ه ما باید ای��ن را بخواهد ما این فش��ار را در رژیم
صهیونیس��تی بگذاریم او برای حف��ظ موجودیت خودش میرود
البی میکند و تحریمهای ما برداشته میشود.
آقای ظریف گفته بودند که اگر امریکا از برجام خارج ش�ود ما
از انپیتی خارج میشویم..

ببینید ،انپیتی مرحله بعدی است...

یعنی فعال نیازی نیست؟

من میگویم مرحله اول از برجام خارج شویم و اگر بخواهند
بر ما س��ختگیری کنند ،باید بگوییم ک��ه از انپیتی هم خارج
میشویم .من میگویم باید از انپیتی خارج شویم.
ما باید بتوانیم س�لاحهای رژیم صهیونیستی را خنثی کنیم.
این پیش��نهادی بوده که من به آمانو قبال دادم ما میخواهیم به
عن��وان بازوی آژانس در خلع س�لاح بقیه به آژانس کمک کنیم.
چون میتوانیم و توانمندیم.

