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خ�ب با ای�ن اوضاع پیش�نهادتان برای همکاری هس�ته ای با 

آژانس چیست؟
اول اینکه هیچ محدودیتی در راکتور و غنی سازی نباید باشد 
و آژانس باید نظارت خود را داشته باشد اما در عین حال در این 
مس��یر محدودیتی هم برای ایران نباید وجود داش��ته باش��د. ما 
چون فتوای ش��رعی داریم، سالح نمی سازیم. البته ما باید دانش 
هسته ای را داشته  باش��یم چراکه تا زمانی که رژیم صهیونیستی 
احس��اس کند که ما توانایی نداریم و مواد اولیه را نیز در کش��ور 
نداریم تهدید می کند. یکی از دالیل افزایش فشارها بر ایران این 
بوده که اورانیوم غنی شده و آب سنگین از کشور خارج شد. این 
تئوری غلط آقای روحانی و مش��اورینش بود. او باید این تفکرات 
و چنین مش��اورینی را کنار بگذارد. باید بدانیم که ما چاره ای جز 
ثابت کردن توانمندی خود در جهان نداریم تا بتوانیم یک کشور 
مستقل و آزاد بمانیم. ما در منطقه نباید عقب نشینی کنیم و باید 
چنانکه حضرت امیر؛ خوارج را نابود کردند، داعش دست ساخته 

آمریکا و شرکایش را تا آخرین نفر نابود کنیم.
 منظورتان بیشتر پیشگیری است یا نابودی بعد از به وجود آمدن؟

ه��ر دو؛ اما این نابود ک��ردن کار فرهنگی هم می خواهد و نه 
صرف��اً نظامی. ما باید برویم در مناطقی که تحت اش��غال داعش 
بوده واکسیناس��یون کنیم مثال یتیم  ها را سرپرس��تی کنیم. چرا 
حض��رت امیر معروف اس��ت به یتیم نوازی؟ ب��رای اینکه یکی از 
مهمتری��ن معضالت حکومت ایش��ان بع��د از جنگ های صفین، 
نه��روان و جنگ با خوارج یتیم هایی بود که برای جهان اس��الم 
مان��ده بود، اکنون ما در جهان اس��الم با چنین معضل مش��ابهی 
مواجه هستیم تعداد یتیم هایی که در افغانستان، پاکستان، عراق، 
سوریه، یمن و... هستند ثابت می کند که ما باید به اینها بپردازیم. 
سفرای ایران در این کش��ورها باید امنیت ایجاد کنند سازندگی 
ایجاد کنند. اگر ایران ورود نکند بازار سازندگی این کشورها بعد 
از جن��گ را دیگران می گیرند و همه خدمات جمهوری اس��المی 
برای خاتمه جنگ و آزادس��ازی به اسم آنها تمام می شود. ما باید 
مهر ایرانی و اسالمی را در میان مردمان این سرزمین ها که البته 

بخشی از اینها از ایران ناراحتند ایجاد کنیم.
چرا از ایران ناراحتند ما که کمکشان کردیم؟

ببینی��د باالخره بعد از جنگ از اف��رادی که مانده اند بعضی از 
اعضا خانواده آنها داعشی بوده اند که یا کشته شده است و یا اسیر. 
ما باید نش��ان دهیم که خواس��ت ایرانی و اسالمی جنگ نیست. 
وقتی این امر محقق شد این نیروی قابل توجه در منطقه افزایش 
فشارها بر اسرائیل را به همراه دارد و اینطور می شود که اسرائیلی 
که به دنبال تجزیه منطقه بوده و تئوری از نیل تا فرات را داش��ته 
خود به انزوا می رسد که اتفاقاً رسیده است. این همان پیچ تاریخی 

است که گفته می شود جمهوری اسالمی باید از آن عبور کند.
ش�ما هم در کنار نقش جمهوری اس�امی م�ردم را در به ثمر 

نشاندن آرامش در منطقه مؤثر می بینید؟
صد درصد. االن مردم ایران در شکل گیری مناسبات جهانی 
باید ایفای نقش کنند. آمریکا دارد سازمان ملل را بر هم می زند، 
ناتو را به هم ریخته اس��ت و اروپایی ها مخالف یک جانبه گرایی 
آمریکا ش��ده اند. چینی ها قدرتمند شده اند، روسیه در حال قوت 
گرفتن اس��ت. ای��ران باید در جهان نش��ان دهد ک��ه چه قدرت 
نوظهوری اس��ت، نبای��د بگذاریم که جهان فکر کند که س��که و 
دالر به این رقم ها رسیده چون ایران کشور ضعیفی است. اگر ما 
قدرت نو ظهور خود را تثبی��ت کنیم ثروت ملی افزایش می یابد 
و مراودات جهانی خواهیم داشت نه اینکه از منطقه عقب نشینی 
کنیم. مردم باید بپرس��ند که چرا ب��ه اصطالح ابرقدرتها این قدر 
ب��رای خ��روج ایران از منطقه فش��ار می آورن��د و می خواهند که 
موشک و هسته ای نداش��ته باشیم؟ پولمان ارزش نداشته باشد؟ 
و پاس��خ بش��نوند که چون قدرت نوظهور جهانی شده ایم و آنها 
نمی خواهند این قدرت را بپذیرند. مردم باید انتخاب کنند. مردم 
باید کش��ور را از این پیچ تاریخی عبور دهند اینجاس��ت که همه 
در یک کشتی نشس��ته ایم و باید پیش رویم، البته نه آن کشتی 

که آقای روحانی و آقای ظریف می گویند.
شما که منتقد اصلی سیاس�ت های دولت هستید چرا به آنها 

مشاوره ندادید؟
اصاًل مشاوره نخواستند. 

خب بر حس�ب وظیفه، خودتان هم تاش نکردید برای مشاوره 
دادن؟

ببینید آقای ظریف و آقای روحانی قبل از اینکه دولت را در دست 
بگیرند ما منظورم اعضای دولت دهم تالش بس��یار کردیم تا آنها را 

کمک کنیم در حالی که آنها حتی چشم دیدن ما را هم نداشتند. 
آن موقع که هنوز اتفاقی روی نداده بود؟

وقتی طرف چش��م دیدن من و امثال من را نداش��ته باشد، 
ای��ن پیام می دهد به غرب. من که ترور ش��ده بودم و اس��مم در 
قطعنامه 1474 بوده اس��ت. رژیم صهیونیستی خواسته مرا ترور 
کند ام آی6 انگلی��س جمع آوری اطالعات درب��اره ما انجام داده 

است وقتی کنار بروم مشخص است که چه پیامی دارد.
نگاهتان نمی تواند از دید عامه بدبینانه تلقی شود؟

 ن��ه، می دانید در این دولت چه افرادی را کنار گذاش��ته اند؟ 
مثال اینها همان مثال سرخ پوست خوب سرخ پوست مرده است. 
چطور من زنده هستم و حرف می زنم خوب نیستم و از نظر آنها 
افرادی مانند ش��هید علی محمدی و یا ش��هید ش��هریاری خوب 
اس��ت چراکه به شهادت رسیده و نیس��تند که صحبت کنند. از 
خودش��ان هم نمی پرسند که اگر آنها بودند برای کشور مثل من 
ح��رف نمی زدند؟ قطعاً آنها هم مثل م��ن صحبت کرده و از این 

وضعیت هسته ای انتقاد می کردند. 
هن�وز قان�ع نش�دم که واقعًا ش�ما را نخواس�تند و براس�اس 

صحبت های شما چشم دیدنتان را نداشتند؟
خب با این حساب پس این موضوع را چطور تحلیل کنیم که 
آنها معاونین من را به جای صحبت با من برای گرفتن اطالعات صدا 
کردند؟ موقعی که من مس��ئول بودم و ریاست سازمان انرژی اتمی 
را داشتم آنها معاونین من را صدا کردند به جای من، در حالی که 
آقای احمدی نژاد این قرار را گذاشته بود که من از طرف سازمان به 
دولت جدید اطالعات الزم را بدهم. همان زمان آقای یونسی آقای 
روحانی را مجاب کرد که با من مالقات داشته باشد آن هم به خاطر 
تذکرات امنیتی بود که ما به آقای یونس��ی داده بودیم. البته این را 
من شخصاً به آنها نگفته بودم و به او پیام داده بودند که کار درستی 
نیس��ت که به جای ارتباط با رئیس سازمان با افرادی درون سازمان 
ارتب��اط می گیرید. آقایانی بودند که ای��ن کارها را انجام می دادند و 
دس��ت آخر هم پاداش خود را گرفتند و پست های خوبی گرفتند. 
اینها همان تیم مذاکره کننده سال 82 بودند که سال 92 هم همان 

تیم را تشکیل دادند و اجرت خود را نیز گرفتند. 
خب اینکه پست گرفتن دلیل بر...

ببینی��د بح��ث من ای��ن نیس��ت، م��ن می گوی��م اینها که 
خواسته هایی را در برجام مطرح کردند حاال بروند این خواسته ها 
را بگیرند. به ه��ر حال به آنها گفته اند هواپیما می دهند خب این 
هواپیما را بگیرند تا حداقل خودشان راحت رفت و آمد کنند. اگر 
نمی توانید همین یک مقدار را هم انجام دهید که ... چه بگویم...

اما سوالم چیز دیگری بود؟
ببینید ش��ما می گویی��د چرا نرفتید برای مش��اوره دادن، من 
می گویم چ��را رفتیم قائم مقام من در س��ازمان ان��رژی اتمی دو 
ب��ار به دیدن آق��ای ظریف رفت. خوب هم بود ب��ه هر حال آقای 
ظریف فرد خوبی اس��ت خوش خنده اس��ت خانواده دوست است 
آدم معتقدی اس��ت این خصوصیت خ��وب اخالقی او را باید گفت 

و از حق نگذش��ت. اما در حوزه سیاسی به هر حال تفکرات خاص 
خودش را دارد آمریکا زندگی کرده و آنجا تحصیل داش��ته و فکر 
می کند با آمریکا می توان ساخت. من به آقای ظریف طرح دادم که 
اگر می خواهید بروید مذاکره این کارها را نیز می توانید انجام دهید. 
ایش��ان هم خوش��ش آمد اما تا دولت را تحویل گرفتند همه اینها 
تعطیل شد. همان فردی که از طرف من پیش ظریف رفته بود هم 
از پس��تش خلع کردند. همه کسانی که می توانستند به آنها کمک 
کنند، کنار گذاش��تند. من فکر می کردم فقط از من نپرسیدند اما 
از آقای جلیلی پرسیدم آیا دولت از شما درباره کارهای انجام شده 
سوال کرده  است ایشان هم گفت نه، از کسی که در تیم تخصصی 

بود نیز پرسیدم او هم گفت با من مشورت نشده است. 
اگر می پرسیدند به مذاکرات کمک می شد؟

قطعاً کمک می ش��د، معتقدم که اگر از آن فردی که در تیم 
تخصصی بود می پرس��یدند این اشتباهاتی را که در برجام دارند، 
انجام نمی دادند. زمانی آقای احمدی نژاد می گفت قطار هسته ای 
حرکت کرده و ترمز هم ندارد و ما البته به او می گفتیم این قطار 
س��وخت هم می خواهد که حرکت کند بدون ترمز که نمی شود، 
ح��اال اینها هم قط��اری را در مذاکرات به راه انداختند و ترمز آن 
را کندند و به آن چند عدد موش��ک هم بس��تند با س��رعت برود 
به برجام، س��ند 2030، اف ای ت��ی اف، پالرمو و... در هیچ کدام از 
اینها نیز حاضر نیس��تند از عقل جامعه ایرانی استفاده کنند. این 
هم��ه حقوقدان ای��ن همه زباندان این هم��ه متخصص داریم اما 
آنها استفاده نمی کنند و با سرعت در سقوط دستاوردهای کشور 

مشارکت دارند. 
اگ�ر بخواهی�م از برجام خ�ارج ش�ویم و بخواهیم خ�روج از 
ان پی ت�ی را در پی�ش بگیریم چه نیازی اس�ت ک�ه به 2030، 

پارلرمو و اف ای تی اف بپیوندیم؟ 
ببینی��د من مجبورم یک داس��تان تعریف کن��م، چند نفری 
بودن��د که ادعا می کردند که ریاضیدان هس��تند باالخره کس��ی 
درخواست کرد تا تیم ریاضیدان آمد تا آنها را راستی آزمایی کند. 
به اولی گفتند حاصل دو ضرب در دو چه می شود گفت می شود 
سه شنبه. از دیگری این سوال را پرسیدند، گفت 17. از نفر سوم 

همین سوال را داشتند و گفت می شود 4. 
فک��ر کردند درس��ت گفته، از او خواس��تند دلیلش را بگوید 
گفت کاری ندارد وقتی س��ه شنبه را تقسیم بر 17 کنید می شود 
چهار. حاال حکایت برخی از دوس��تان همین اس��ت در حالی که 
همه دنیا و جامعه می گویند برجام ایراد دارد اما آنها اصرار دارند 
این توافق حتی س��یب و گالبی هم داده اس��ت. جالب است که 
نمی گویند اشتباه کرده ایم. حاال اشتباه هم کرده ای باید بروی در 
اتوبوس بنشینی یکی هم کنارت باشد که از رانندگی اتوبوس سر 
درآورد و مس��یر را پیش برد و اتفاقاً در طول مس��یر هم نباید به 

راننده آدرس غلط بدهید، و مثال بگویید سایه جنگ میبینیم. 
بنابراین نباید مس��ائل هس��ته ای را از س��ایر مس��ائل کشور 
جدا نگاه کرد هس��ته ای یکی از مسائل کش��ور است ولی ببینید 
توان دفاعی می آید و دیپلماس��ی خارجی و... این یک دیپلماسی 
شکست خورده است که دوران مرگ خود را سپری می کند برجام 
یک جنازه متعفن اس��ت. جالب است که برخی می خواهند آن را 
با رژی��م حقوقی دریای خزر گره بزنند.م��ن می گویم حداقل کار 

درستی که می کنید دیگر آن را به این جنازه متعفن گره نزنید.
بگذری�م، آق�ای ظریف گفته  اس�ت منتق�دان داخلی موجب 
شده اند که مردم از موهبت برجام برخوردار نشوند. وقتی بعد 

از این همه اتفاق این جمات را می ش�نوید چه حسی به شما 
دست می دهد؟

نمی توانم بگویم حس خاصی به من دس��ت می دهد می توانم 
این رفتار را مصداق توهم دانایی و جهل مرکب بدانم. 

با همه راهکارهایی که مطرح کردید در نهایت بعد از همه این 
مسیرها به نظرتان باید دوباره پای میز مذاکره بنشینیم یا کا 

مذاکره ممنوع هستیم؟
ببینید ش��ما با دوس��تان زیادی صحبت می کنید. در حالت 
عمومی با عده ای کشورهای دوست مذاکره می کنید. آیا در دوران 
جنگ راه مذاکره بسته است؟ آیا در دوران جنگ در ادوار مختلف 
تاریخ��ی راه مذاکره بس��ته بوده اس��ت؟ حتی در گذش��ته ها نیز 
قاصدانی در رفت و آمد بودند تا آن مخاصمه رفع می شد. حتی در 
دوران جنگ مراوده میان ایران و عراق ادامه داش��ت. ما بحث این 
که در دوران جنگ هیچ ارتباطی نباشد نداریم به هر حال سازمان 
مل��ل وجود دارد که هر کدام می روند حرف هایش��ان را می زنند و 
این س��ازمان نقش واس��طه را دارد. حتماً دس��تگاه دیپلماسی ما 
بای��د کار کند اما این رویکرد به یک عقبه نیاز دارد، آن عقبه باید 
یک دس��ت باشد، یعنی اتحاد مردم و اقتدار کشور حفظ شود. آن 
ط��رف مقابل اقتدار ما را می بیند براس��اس وزنی ک��ه داریم با ما 
مذاکره می کند به هر حال در مذاکره می دانیم بده بستانی صورت 

می گیرد بستگی به این دارد که چه می دهید و چه می گیرید؟ 
آیا اینها با هم تناسب دارد یا نه؟ ما در مذاکرات هسته ای هم 
همین را می گفتیم ما غنی سازی را کاهش دهیم در ازای آن چه 
می گیریم؟ ما غنی س��ازی 20 درص��د را اثبات ظرفیت کرده ایم و 
االن هم تولید کرده ایم و در انبار داریم آیا می خواهیم بیشتر تولید 
کنیم یا نه برایمان اقتصادی نیست؟ باید این را توضیح دهیم. قباًل 
هم نمی خواستیم همین 20 درصد را هم انجام دهیم اما وقتی به 
ما ندادند خودمان تولید کردیم. این اکنون توانمندی ایران است. 
حال آنها می خواهند که ما 20 درصد را کاهش دهیم. راهکار این 
نیس��ت که 20 درصد را تعطیل کنیم، اول مقداری کاهش دهیم 
طرف مقابل تحریم بانک مرکزی را بردارد و بعد گام بعدی با وزن 
گام ه��ای برابر. ما از روی قدرت باید مذاکره کنیم. به عنوان مثال 
من می روم پیش آقای آمانو می گویم ما می توانیم س��الح بسازیم 
تعجب می کند می گوید چگونه می گویم ش��ما ژاپنی ها می توانید 
بس��ازید کره جنوبی هم می تواند سایر کشورها هم می توانند پس 
ما هم می توانیم چون همه این کشورها خودرو می سازند و دانش 
فنی دارند. ش��ما در حال ساخت راکتور هستید و وقتی کشوری 
بتواند راکتور بس��ازد خوب سالح هم می تواند بسازد. ببینید تیم 
مذاکره کننده با یک عقبه کارشناس��ی ب��ا اراده درونی باید برود و 

بگوید می توانم اما انجام نمی دهم. 
ع�ده ای تاش می کنند که بگویند نظر منتقدان را می پذیریم 
و عم�ل می کنیم اما انتهایش باید مذاک�ره کرد پس از همین 
ح�اال برویم برای مذاک�ره. آیا چنین تفک�ری می تواند نتیجه 

داشته باشد؟
منکر مذاکره نیس��تم اما باید با ق��درت مذاکره کنیم. وقتی 
آقایان می روند با کمپرس��ی همه دس��تاوردها را خالی می کنند 
هیچی در دستشان نیست که بایستند. من باشم به این روش در 

این دیپلماسی صفر می دهم.
شما چطور مذاکره کردید؟

آنه��ا هر آنچه که در دستش��ان برای مذاک��ره بود یک جا از 
دست دادند، چراکه به آنها مشاوره غلط دادند ببینید چون حاضر 

نشدند از دیگران سوال کنند.
اگر می پرسیدند چه می گفتید؟

می گفتم بگویید ما اراک را با س��وخت مجازی راه می اندازیم 
هسته ای نمی گذاریم سرب می گذاریم آب سنگین هم نمی گذاریم 
آب سبک می ریزیم اینها که هسته ای نیست. فشار و دما را اندازه 
گی��ری می کنیم اتاق کنترل را چک می کنیم در ازای آن ش��ما 
تحریم کش��تیرانی و بیمه را بردارید. یعنی دو زنجیره  20 درصد 
را خاموش می کنیم و می گوییم مثال تحریم بانک مرکزی را بردار 
ف��الن کار را می کنیم می گوییم تحریم کش��تیرانی را بردار. این 
کارها که انجام شد آن وقت بگوییم مشکل هسته ای را بگویید؟ 
پ��س م��ا با نظ��ارت آژانس س��وخت را درون راکت��ور اراک 
می گذاری��م دوربین های آژانس هم که هس��ت. از طرفی باید به 
آنها گفت که اگر بحث بر س��ر موشکی و اقتدار منطقه ای ماست 
آن وقت در میدان مذاکره می کنیم نه پش��ت میز. آنجاس��ت که 
به آنها می گوییم ش��ما برای چه در منطقه هستید اینجا منطقه 
ماس��ت و امنیت همس��ایگان به ما مربوط می شود نه شما. شما 
می خواهی��د منطق��ه را ذره ای و فرقه ای کنی��د در حالی که این 
رفتارها تهدید امنیت من اس��ت و همسایگان و شما حق دخالت 

در امور منطقه را ندارید. 
من می گویم عربستان مشکل دارد با او مذاکره شود که چرا 
ای��ن چنین می کند. برفرض بر س��ر بحرین اختالف دارد. بحرین 
در زمانی طی یک معاهده ای در زمان ش��اه از ایران جدا شده در 
حالی که اکثر جمعیت آن ش��یعه اس��ت، خ��ب رفراندومی برای 
تعیین حکومت در آنجا برگزار ش��ود عربستان نیز نیروهای خود 
را خارج س��ازد هم عربستان با آنجا ارتباط گیرد هم ایران. ایران 
که قصدی برای س��لطه بر بحرین ن��دارد. درباره یمن هم همین 
طور اس��ت سه سال عربستان تمام س��رمایه خود را برای کشتن 
مردم به کار گرفته  است. دیپلماسی یعنی اینکه به سعودی نشان 
دهید ک��ه ایران اجازه محاصره یمن و یا غزه را نمی دهد. ببینید 
ب��ا این روش برویم جلو مثال جنگ می ش��ود؟ خب بس��م اهلل هر 
کش��وری که ادعای جنگ دارد بیاید ببیند چه به روزش می آید. 
منطقه برای ماس��ت و امنیت ماس��ت. در افغانس��تان االن مواد 
مخدر بیداد می کند که اثرش روی کش��ور ماست پاکستان کمی 
ناامن می ش��ود ناامنی به کشور ما می رسد. ما اصاًل دنبال دعوای 
آذربایجان و ارمنس��تان بر س��ر قره باغ نیستیم ما به عنوان یک 
قدرت منطقه ای می توانیم برای حل این مشکالت اقدام کنیم. ما 
ب��رای تهدید زدایی در منطقه باید اقدام کنیم نه تنش زدایی. اگر 
بخواهیم به دنبال تنش زدایی باش��یم هرگز به این امر نمی رسیم 

اما اگر تهدید زدایی کنیم مسائل حل می شود.
بگذریم. چه مقدار زمان نیاز اس�ت تا دوباره به دوران گذشته 
هس�ته ای بازگردیم؟ آقای صالح�ی و کمالوندی هر کدام یک 

عدد می گویند.
 به طرف گفتند می خواهیم برویم ش��یراز چقدر راه اس��ت. 
گفت ش��ما اول چند قدم راه بروید بعد می گویم چقدر راه است. 
من اول باید ببینم توان ش��ما چقدر اس��ت و نوع راه رفتن ش��ما 
چگونه اس��ت بعد بگویم تا شیراز چقدر زمان می برد. می خواهیم 

بازگردیم به چه؟
به دستاوردهایی که داشتیم؟

که چه شود؟
که بتوانیم از آن به عنوان مؤلفه قدرت بهره بگیریم؟

ببینی��د چ��ه چی��زی می خواهیم؟ آی��ا بم��ب می خواهیم؟ 
غنی سازی می خواهیم یا پرتو ها را برای زندگی مردم می خواهیم. 

کدام یک منظور شماست؟
هر آنچه که برای پیش�رفت کش�ور و اقتدار و ثروت ملی نیاز 

است؟ منهای بمب که منع شرعی دارد.
خب سالح را کنار بگذاریم، چون گفته ایم که انجام نمی دهیم. 
ما هم برق می خواهیم هم پرتوها را. ما همه اینها را داشتیم پس 
چرا تعطیل کردیم؟ اگر به این سوال پاسخ دهیم جواب بسیاری 
از س��واالت داده می ش��ود. چه تضمینی وج��ود دارد که دوباره 
تعطیل نکنی��م. ابتدا باید تضمین بگیری��م البته نه از خارجی ها 
بلکه از همین تفکر داخلی که همیش��ه ب��ه دنبال تعطیلی بوده 
اس��ت. همین هایی که ش��ایعه کردند که برق هسته ای گران در 
می آید. برق هس��ته ای اصال گران نیست. زغال سنگ 2/3 سنت 
بر کیلو وات ساعت در سال 2000 در 2014 گران شده و 3/29 
س��نت بر کیلووات ساعت. گاز ارزان شده است از 8/02 سنت در 
س��ال 2014 شده 4/58. هسته ای از 2/34 سنت شده است 2/4 
سنت در سال 2014. پس این آمارها به خوبی نشان می دهد که 
قیمت برق هس��ته ای بسیار پایین است. قیمت برق هسته ای در 
فرانسه 7 صدم یورو در کیلو وات ساعت در مصارف صنعتی است 
در سال 2016 برای قسمت خانگی 14 صدم یورو شده. در آلمان 

همین برق 29 صدم یورو بر کیلووات ساعت است. 
چرا برای فرانسه این قدر پایین است؟ قیمت برای ما کدام می شود؟

 چون 76 و 2 دهم درصد برق خود را از هس��ته ای می گیرد. 
پس برقی که به آلمان می فروشد 29 صدم یورو است. برق گران 
با هس��ته ای گران در نمی آید. درست است سرمایه گذاری اولیه 
آن گران است اما در نهایت ارزان تمام می شود. امروزه در جامعه 
ما دائما از س��لول خورش��یدی صحبت می کنن��د و حتی عده ای 
می خواهن��د این را القا کنند که هس��ته ای را کن��ار بگذاریم و به 
دنبال برق از سلول های خورشیدی باشیم. در حالی که 20 سال 
دیگر همه خواهند گفت که اش��تباه کردیم و س��لول خورشیدی 
ج��واب نمی دهد. خورش��ید جای خود ولی از هس��ته ای باید به 
اندازه اش استفاده کرد همانطور که از باد و آب باید استفاده کرد 

برای تولید برق که تک محصولی نباشیم. 
چرا برق خورشیدی جواب نمی دهد؟

عمر سلول خورشیدی مگر چقدر است راندمان آن چقدر است 
خورش��ید در بهترین وضعیت ک��ه بتوانید از آن صد درصد انرژی 
بگیرید، اگر بر هر متر مربعی نور بتابد یک کیلو وات در مترمربع 
می تواند به شما برق بدهد. در حالی که قطعاً نور خورشید همه جا 
صد درصد نیست. می گویند ما اورانیوم نداریم پس برق هسته ای 
صرفه ندارد خب ما س��لول خورش��یدی هم نداریم پس چطوری 

است که می گویند ما برق خورشیدی تولید کنیم؟
پس می گویید برق خورشیدی تولید نکنیم؟

من می گویم اش��کالی ندارد برق خورشیدی تولید کنیم اما 

قبل از آن س��لول خورش��یدی را در کش��ور تولید کنیم و دانش 
آن را داشته باشیم. س��لول خورشیدی مانند اورانیوم است. االن 
می گویند س��لول خورش��یدی اگر عمرش خیلی خوب باشد 20 
س��ال می ماند. ای��ن نگهداری دارد چگالی توان آن پایین اس��ت 
نس��بت به هس��ته ای یعن��ی در محیط کوچک، هس��ته ای توان 
باالیی دارد. می گویند برویم در کویر س��لول خورشیدی استفاده 
کنیم اولین س��وال این اس��ت کدامتان می روید در آنجا از سلول 
خورش��یدی گردگیری کنید؟ در جایی که روزهای متعددی در 
س��ال با توفان های بزرگ همراه اس��ت. تاکی��د می کنم که برق 
خورش��یدی خوب اس��ت اما اول باید امکان س��نجی کرد برای 
از بین ب��ردن اهمیت هس��ته ای بی دلیل طرح های��ی مانند برق 

خورشیدی را مطرح نکنیم به مردم آدرس غلط ندهیم. 
ببینیم س��رریز هس��ته ای در جامع��ه چقدر اس��ت و انرژی 
خورش��یدی چه میزان است. هس��ته ای نه تنها برق بلکه صنایع 
بس��یاری را در کش��ور به کار می اندازد در حالی که خورش��یدی 
چنین توانی ندارد. دش��من با برجسته س��ازی مسائلی مانند برق 
هسته ای در میان دانشمندان و در مقاالت سعی می کند تا اشتباه 
محاس��باتی در میان مس��ئوالن و حتی دانشمندان ما ایجاد کند. 
اینها برای منحرف کردن جامعه اس��ت. هسته ای سرریز بسیاری 
دارد حتی روش های غنی س��ازی وجود دارد که بسیار ارزان است 
مثال با غنی سازی لیزری به هر غنایی در مدت زمان کم می توانیم 
دست پیدا کنیم. نمی خواهد پلکانی باشد. روش الکترو مغناطیسی 

نیز به ما هر غنایی می دهد. 
تکنولوژی اینها را داریم؟

ما بلدیم. این است که می گویم ما کشور ضعیفی نیستیم هم 
الکترومغناطیس��ی کار کنیم و هم لیزری اگر بخواهیم می توانیم 
کار کنی��م. ای��ن جوان های��ی که من دی��ده ام می توانند بس��یار 
پیش��رفته تر از آنچه که داشتیم محقق کنند. این جوان ها زبان را 
همین جا یاد گرفتند و همین جا درس خوانده اند و کار یاد گرفته 

و خارج هم ندیده اند اما پر تالش هستند. 
االن حاضرید در این مسیر به دولت کمک کنید؟

به هر حال بگویم ما خواستیم به آقای روحانی و آقای ظریف 
کمک کنیم آنها نخواستند و وقتی هم در رسانه ها گفتیم گفتند 
که اینها مس��ائل ش��خصی دارند. هر چه جواب سخنان آنها را از 
نظ��ر فنی دادیم از جمله در ب��اب اراک که من می دانم چرنوبیل 
نخواهد ش��د و ادعای آنها واهی است پاس��خ ندادند. به هر حال 
م��ن وظیفه دارم بگویم که جلیل��ی خطابه نمی خواند و واقعاً کار 
می کرد بع��د دیدم برخی جلیلی را نه به خاط��ر مذاکره بلکه به 
خاطر اینکه معتقد اس��ت می زنند و تخریب می کنند. چون کت 
و ش��لوارش مارک دار نیس��ت مانند این آقایان که در رس��انه ها 
شیک پوشی هایشان را مطرح می کردند. چون آقای جلیلی از نظر 
مذهبی فرد معتقدی است می خواهند به عنوان فردی که متوجه 
نمی ش��ود جلوه دهند. من که از او دفاع می کنم برای این اس��ت 
که می بینم این برادر دینی ماس��ت و دارند او را ضایع می کنند و 
می گویند بیانیه ایدئولوژیک می خوانده و ما می رویم دیپلماس��ی 

را اجرا کنیم. تا این حد کتمان حقیقت می کنند. 
م��ن می دانم تقوای جلیلی اج��ازه نمی دهد که از خود دفاع 
کند. نمی گویم من یا جلیلی صد هس��تیم و ظریف صفر اما آقای 
ظریف این را باید بداند که ما قبال در یک کش��تی بودیم اما شما 
دیگران را بیرون کردید ولی ما کس��ی را از کش��تی پیاده نکرده 
بودی��م. در انرژی اتمی من ب��ا همه آدم های متخصص که عالئق 
سیاس��ی و جناحی در چارچوب نظام بودند کار می کردم و کاری 
به گذش��ته آنها نداش��تیم. حتی یکی از وزرای دوران خاتمی را 
می خواس��تم معاون س��وخت بگذارم. آقای حجاریان که ریاست 
دبیرس��تان انرژی اتمی را داش��ت نیز دعوت کردم برای عضویت 
در هی��ات امنا. ب��ا او هم صحبت کردم که در دبیرس��تان موفق 
بوده اید در اینجا هم حضور داش��ته باشید البته من با دبیرستان 
آن موافق��م نبودم چون برای ان��رژی اتمی کار نمی کرد. نه اینکه 
افراد معتقدی نبودند نه، برای اینکه افرادی که تربیت می ش��دند 
در نهای��ت س��ر از آمریکا و انگلیس در می آوردند و برای کش��ور 

فایده ای نداشتند.
م��ن ب��ه او گفتم یک لیس��ت از افرادی که ف��ارغ التحصیل 
ش��ده اند در این 20 ساله از آنها برای کش��ور استفاده کنیم هم 
در ایران هس��تند و هم در سایر کشور که افرادی باهوش هستند 
هرگز ه��م به دنبال حزب و گروه آنها نبودی��م اما االن این طور 
نیس��ت. آنها حتی برای خانواده ش��هدا هم تبعی��ض قائل بودند. 
زمانی من برای خانواده ش��هدا به دنبال وقت برای دیدار با آقای 
روحانی بودم که وقت ندادند 6 ماه گذش��ت زمان برجام که شد 
رفتند دنبال آنها و آن بنده های خدا فکر کردند این دیدار همان 
دیداری است که چند روز قبل از آن من با وزیر علوم آقای فرجی 
دانا برای دیدار این خانواده ها با آقای روحانی صحبت کرده بودم. 
من با آقای فرجی دانا که انسان معتقدی هم هست دوستی دارم 
هیچ ابایی هم از این دوس��تی ندارم. من به مدت یک ماه با دفتر 
آقای عبدالحس��ین فری��دون برادر زاده آق��ای روحانی در وزارت 
علوم رفت و آمد داشتم. می خواهم بگویم از این طرف تالش شد 
که به آقای روحانی کمک ش��ود اما آنها نخواستند. من جمله ای 
در برنام��ه ثریا گفت��م و آن اینکه 70 دانش��جو می رفتند بازدید 
از مراکز اصفهان چون کس��ی که آنه��ا را می برد هم فامیلی من 
عباس��ی بود در میان راه به آنها اعالم ش��د که بازگردند!!! یعنی 
ت��ا این حد فکر نمی کنن��د که من رئیس ان��رژی اتمی بوده ام و 
می فهمم که با تغییر و تحولی که شده من نباید آنجا باشم اما آن 

طرف فکر نمی کند که این یک بازدید دانشجویی است. 
نکته خاص دیگری هست بفرمایید؟

من تأکیدم روی وزارت علوم و آموزش و پرورش اس��ت روی 
اینها باید کار ش��ود. امام می فرماید دانش��گاه مبدا تمام تحوالت 
است. ما با دانشگاه چه کرده ایم وزیر علوم آخرین وزیری است که 
معموال معرفی و رأی گیری می ش��ود و بعد هم استیضاح می شود 
بودج��ه هم ب��ه آن نمی دهند. یعنی وزارتخان��ه ای که می خواهد 
مدیران و کارشناس��ان آینده کش��ور را تربیت کند باید بهترین و 
قدرترین وزیران را داش��ته باشد وابسته به هیچ جناحی نباشد و 
فقط نظام آموزش عالی را درس��ت اداره کند. در حالی اس��ت که 
در انتخاب وزیر علوم معموال به دنبال حاشیه دارترین فرد می روند 
یک پزشک را سال ها می گذارند وزیر علوم در حالی که او باید به 
دانشگاه علوم پزشکی خدمت کند، حتی وزارت بهداشت هم نباید 

برود چون نگاه صنفی می کند و کاری از پیش نمی برد.
ب��رای وزارت عل��وم می روند پرحاش��یه ترین و کس��ی را که 
مجل��س رأی نمی دهد، معرفی می کنند تا آنجا خالی بماند و این 
رفتار جای س��وال دارد. باید به دستگاه های اداری و اجرایی فشار 
آورد ت��ا وزارت علوم و وزارت آموزش و پ��رورش به بهترین نحو 
کارکرد داشته باش��ند. ما می گوییم که قوه قضائیه مشکل داریم 
چ��را؟ رئیس و رده های اجرایی قضایی افرادی خوب و متدین اما 
س��وال این اس��ت بدنه قوه قضائیه و دادگاه های ما از کجا می آید 
از همین دانشگاه ها می آیند. وقتی قاضی عادل و خوب باشد ولی 
مثال بدنه کارشناسی درس��ت تربیت نشده باشد آن وقت قضات  
دچار مش��کل می ش��ود لذا اگر ایرادی بر ق��وه قضائیه امروز وارد 
می کنیم در اصل ایراد بر وزارت علوم اس��ت که نتوانسته بدنه ای 
در چارچ��وب اهداف انقالب و اس��الم تربیت کن��د. چرا ؟ چون 
آموزش عالی درگیر جناح بندی های سیاسی شده  و به جای کار 

تربیت و آموزش به جناح کاری ها می پردازند. 
ممنونم درست می گویید، متشکرم از فرصتی که به ما دادید.

خواهش می کنم ممنونم که وقت مقتضی در اختیارم قرار دادید.

فریدون عباسی در گفت وگو با سیاست روز:

برخی با سرعت در سقوط دستاوردهای کشور مشارکت دارند
قطار بی ترمز برجام را با موشک مسلح کردند تا از دل پالرمو و اف ای تی اف و 2030 رد شود

قاسم غفوری - مائده شیرپور 
گ���و در گفت و آنچه  شدن  روشن  برای 

در  که  اقداماتی  و  گذشته  کشور  بر  هسته ای  حوزه 
طول 12 سال مذاکرات هسته ای صورت گرفته و نیز 
از  خروج  از  آمریکا پس  اقدامات  با  مقابله  راهکارهای 
برجام با فریدون عباسی استاد دانشگاه، رئیس سابق 
هسته ای  انجمن  فعلی  رئیس  و  اتمی  انرژی  سازمان 
ایران به گفت و گو نشستیم. در دو بخش نخست این 
کشور  هسته ای  سر  بر  آنچه  درباره  مفصل  گفت و گوی 
آمده و چرایی رویکرد غرب به برجام و البته راهکارهای 
مقابله با تحریم ها و تهدیدات ضد ایران پرداخته شد. 
پایانی این گفت وگو دکتر عباسی  در بخش سوم و 
تیم  می شود  گفته  که  ابهام  این  به  پاسخگویی  ضمن 

هسته ای قبلی کمکی به دولت یازدهم و دوازدهم برای 
با گروه 5+1  نحوه مذاکره  و  از روند هسته ای  آگاهی 
نداده است، به تشریح چگونگی رسیدن به دیپلماسی 

موفق برای تحقق ثروت ملی کشور می پردازد. 
برای  کشور  ظرفیت های  بیان  با  او  حال  همین  در 
آنچه  از  هسته ای  بیشتر  پیشرفت های  به  رسیدن 
برای  طراحی ها  برخی  درباره  بوده  برجام  از  قبل  تا 
محروم سازی ایران از دانش هسته ای پرده برداشته و 
تأکید می کند که القای رویکرد به سلول های خورشیدی 
برای تأمین برق به جای تولید برق هسته ای طرحی برای 
محروم کردن ایران از انرژی کم هزینه هسته ای است. 
با همه این تفاسیر بخش پایانی گفت و گوی سیاست روز 

با دکتر فریدون عباسی را بخوانید.

نمای نزدیک

من می گویم اینها که خواسته هایی را 
در برجام مطرح کردند حاال بروند این 

خواسته ها را بگیرند. به هر حال به آنها 
گفته اند هواپیما می دهند خب این هواپیما 
را بگیرند تا حداقل خودشان راحت رفت و 
آمد کنند. اگر نمی توانید همین یک مقدار 

را هم انجام دهید که ... چه بگویم...


