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مقدمه �
»انقالبِی دیپلمات«، »دیپلماِت آرام«، »موهای جوگندمی«، 
قـــرآن«،   در  سیاســـی  »اندیشـــه  ای«،  هســـته  کـــراِت  »مذا
»انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری 92«، »قطعنامـــه و تحریـــم«، 
»پیشـــرفت های هســـته ای«، »دفـــاع مقـــدس«، »پـــای جـــا 
مانده در کربالی 5«، »نخ تســـبیح«، »ظرفیت«، »پراید« و ... .

کس  بـــا دیدن عکـــس دکتر ســـعید جلیلـــی ممکن اســـت هر 
به تناســـب شـــناختش از او، تصویـــری از وی در ذهن داشـــته 
کـــس جز خـــود »جلیلـــی« نمـــی تواند  باشـــد امـــا قطعـــًا هیچ 
روایـــت بهتـــری از افـــکار و شـــخصیت خود ارائـــه دهـــد؛ از این 
که در  کوتـــاه  رو در مجموعـــه حاضر تالش شـــده تـــا 50 خاطره 
حد فاصـــل بهـــار 92 تا پاییـــز 95 توســـط خود دکتـــر جلیلی در 
نشســـت های مردمی و دانشجویی ایراد شـــده، جمع آوری و 

منتشـــر شود.
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تعجب دیپلمات های اروپا از امنیت و پیشرفت ایران �
برخـــی مقامـــات اروپایـــی وقتـــی بـــه تهـــران می آمدنـــد و با ما 
مالقـــات می کردنـــد، می گفتنـــد ما اصـــاًل فکـــرش را نمی کردیم 
ایران این قدر پیشـــرفت کرده باشـــد. فکر می کردیم شما فقط 
داریـــد مقاومت می کنیـــد. در این باره یکی از مقامـــات اروپایی 
که هم »پیشـــرفت«  که بـــه تهران آمـــده بود، به مـــن می گفت 
و هم »امنیت« شـــما جالب اســـت. من بـــه او گفتم البته فرق 
که یکی از همســـایه های شـــما  امنیت شـــما بـــا ما این اســـت 
آلمـــان اســـت و دیگری اتریـــش، اما یکـــی از همســـایه های ما 
عراق اســـت و دیگری افغانســـتان؛ یعنی ما در منطقـــه ای ُپر از 

نا امنـــی زندگی می کنیـــم و چنین امنیتـــی داریم!
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روایـــت اندیشـــمند روســـی از عاقبـــت پناه بـــردن بـــه  �
مارکسیســـم

کـــرده  مّلـــت مـــا پناهگاهـــی بـــه اســـم »اســـالم نـــاب« پیـــدا 
کـــه ایـــن پناهـــگاه بـــه او امنیـــت و آرامـــش می دهـــد.  اســـت 
کـــه تصـــّور می کنید  بعضی وقت هـــا بـــه جایـــی پنـــاه می برید 
پناهـــگاه اســـت، ولی همان روی ســـِر شـــما خراب می شـــود. 
کشـــور ما، به اندیشـــۀ مارکسیســـم  زمانـــی در همین شـــمال 
پنـــاه بردنـــد. بعـــد از هفتـــاد ســـال چـــه شـــد؟ خـــود همـــان 
شـــوروی هم تجزیه شـــد. اصـــاًل آن چنان بر ســـرش آوار شـــد 
که چیزی از آن روســـیۀ قبل از ســـال۱9۱7 باقی نماند. دو سه 
هفته پیش، یکی از اندیشـــمندان روســـیه به تهـــران آمد و با 
کردیم. می گفـــت پناه بردن ما به مارکسیســـم  گفت وگـــو  هـــم 
که داشـــتیم  ثمره ای برایمان نداشـــت هیچ؛ آن چیزی را هم 

کرد. روی ســـِر ما خـــراب 
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سؤال بی پاسخ از کاترین اشتون �
کاتریـــن اشـــتون بـــه تهـــران آمـــد و با  اواخـــر ســـال92 خانـــم 
کـــه اّدعای  گفتم شـــما  کـــرد. در آن دیدار به او  مـــن مالقـــات 
دموکراســـی داریـــد، این چه مدلی اســـت؟ نظام اســـتبدادی 
در مصـــر ســـرنگون می شـــود. خود مـــردم می آینـــد در همان 
کـــه حتی شـــما هـــم آن را قبـــول داریـــد، انتخاب  انتخاباتـــی 
کودتای  کودتایی مثـــل  می کننـــد؛ اما یک دفعه همه چیـــز با 
28 مـــرداد ایران تمام می شـــود. همـــه دیدیم بـــا دولت مصر 
که دیگـــر علیه آمریکا رفتار  کردند. مقامات مصر  چطـــور رفتار 
تندی نکرده بودند. حتی روابطشـــان را با رژیم صهیونیستی 
کرده بودنـــد و با ایران در موضوعاتی مثل ســـوریه  هـــم حفظ 
اختالفاتـــی داشـــتند. آنها اتفاقـــًا خیلی هم ســـعی می کردند 
کنند، امـــا آمریکایی هـــا این را  روابطشـــان را بـــا آمریـــکا حفظ 

هم تحمـــل نکردند.
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غنی ســـازی 20درصـــد؛ قدرت آفرینی شهید شـــهریاری  �
بـــرای ایران

گفتیم  که مهر 88 برگزار شـــد، به 5+۱  در گفت وگوهـــای ژنـــو2 
کتور تهـــران، ســـوخت 20درصـــد احتیـــاج داریم.  مـــا بـــرای رآ
کتـــور  کشـــور از رآ در آن ســـال نزدیـــک بـــه 900 هـــزار بیمـــار در 
تحقیقاتـــی تهـــران اســـتفاده می کردنـــد و ســـوختش در حال 
اتمـــام بـــود؛ لـــذا مـــا در ۱2 خـــرداد 88 رســـمًا بـــه آژانـــس نامه 
کـــه ایران عضـــو ان پی تـــی۱ و آژانس اســـت و به این  نوشـــتیم 
گر  ســـوخت نیـــاز دارد. حتـــی قصد تولیـــد آن را هـــم نداریم. ا
کردند  که احساس  به ما می فروشـــید، خریدار هســـتیم. آنها 
ایـــن مســـئله می تواند اهرم فشـــار جدیـــدی روی ما باشـــد، 
کنیم  کنید تـــا ما بررســـی  گفتنـــد شـــما غنی ســـازی را تعلیق 
گفتند باید  که آیا ســـوخت 20درصد را به شـــما بدهیم یـــا نه. 
کنید تا شـــاید دو ســـال دیگر  تمـــام موادتـــان را از ایران خارج 
کنیم؛ ایـــن در حالی  بتوانیـــم برایتان ایـــن ســـوخت را تأمین 
که اساســـنامۀ آژانـــس می گفـــت آژانس باید دسترســـی  بـــود 
کند. اعضایـــش را به مصـــارف صلح آمیز هســـته ای تســـهیل 
گـــر به ما  گفتـــم این حق ماســـت و ا مـــن درگفت وگـــوی ژنو2 
کـــرد. نمایندۀ یکی  نفروشـــید، ما خودمـــان تولید خواهیـــم 
کنید!  گـــر می توانیـــد تولید  گفت ا کشـــورها لبخنـــدی زد و  از 
گفت وگوهـــای ژنو 2  کار ســـختی بود امـــا در فاصلۀ  واقعـــًا هم 
کرات بعدی، »شهید شـــهریاری« به تنهایـــی و با اینکه  تـــا مذا
کار را انجـــام داد.  می دانســـت هـــدف حملۀ آنهاســـت؛ ایـــن 
گذاشـــت و غنی ســـازی 20درصد را  جانش را در طبق اخالص 
کار در دور بعدی گفت وگوها  برای کشـــور تولیـــد کرد. همیـــن 
کشـــور قدرت آفرید. این می شـــود اّتکا به درون و همان  برای 
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که دشـــمن فکر می کـــرد می تواند بـــا آن ما را به  اهرم فشـــاری 
عقب براند؛ اما برعکس شـــد. حاال دســـتیابی به غنی سازی 
20درصـــد اهرم فشـــاری برای ما شـــده بود و ایـــن بار به جای 
آنکـــه طرف مقابل روی غنی ســـازی 3درصد ایـــران چانه زنی 
کنیم.  کنـــد، به ما می گفت بیاییـــد دربارۀ 20درصـــد صحبت 
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پشت پردۀ استعفای کوفی عنان  �
آن اوایل که بحران ســـوریه آغاز شـــده بود، به دمشـــق رفتم و 
که غائله  کســـانی  کـــردم. در آن برهه  گفت وگوهایی را شـــروع 
کـــرده بودند، فکـــر می کردنـــد می توانند به ســـرعت به  را آغـــاز 
کـــه دیدند  کـــه می خواهند برســـند؛ ولی بعـــد از مدتی  آنچـــه 
کوفی عنان دبیر کل ســـابق ســـازمان را به  نتوانســـتند، آقـــای 
گماشتند. همان موقع   ِســـَمت نمایندۀ ویژه در امور ســـوریه 
که داشـــتیم، پرســـید شـــما راه حل  آقـــای عنـــان در مالقاتی 
کلمه  گفتـــم راه حل ســـوریه یـــک  ســـوریه را چـــه می دانیـــد؟ 
بیشـــتر نیســـت و آن »دموکراســـی« است. ایشـــان رفت و بعد 
که شـــما پیشـــنهاد  گفت: »اتفاقًا راه حلی  از مدتی برگشـــت و 
داده بودیـــد درســـت اســـت، اما آمریـــکا به دنبال دموکراســـی 
گفتم و به همین  نیســـت. این را در مصاحبۀ عمومـــی ام هم 
کرد.«  گـــذار خواهم  دلیـــل وقتی برگردم، این مســـئولیت را وا

کرد. اتفاقـــًا بعدش هم اســـتعفا 
که با حرکت تروریســـتی و منفجر کردن ماشین در  دموکراســـی 
کشـــتن پانصد نفر محّقق نمی شود.  بازار دمشـــق و هر دفعه 
کنید  همان زمان ایران پیشـــنهاد داد بیایید انتخابات برگزار 
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کاماًل استاندارد، هرچه  و در آن انتخابات، با ساز و کار قانونی و 
کنیم؛ نه اینکه  کردند، همان را قبـــول  مردم ســـوریه انتخاب 
شـــما از قبل پیش شـــرط بگذارید. همین االن هم می گویند 
گر  انتخابـــات باشـــد ولی در انتخابـــات، فالنی نباشـــد. ُخب ا
کـــم اســـت تـــو چـــه کاره ای؟ ایـــن را می گویی،  دموکراســـی حا

چون خـــودت می دانی نتیجۀ انتخابات چیســـت.
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ماجرای عقب نشـــینی آمریکایی ها از پیش شـــرط های  �
خودشان

گفت وگوهـــای دورۀ قبـــل، مـــا تنهـــا از حقـــوق هســـته ای  در 
دفـــاع نمی کردیم، بلکه از همـــۀ حقوقمان دفـــاع می کردیم. 
کریز خـــط مقدم اســـت.  کریـــز حقـــوق هســـته ای خا لـــذا خا
که دیگر دشـــمن به ســـایر  شـــما باید در آن محکم بایســـتید 
کریزهـــا و حقوق دیگر شـــما طمع نکند. بر این مبنا شـــما  خا
بایـــد منابـــع مّلـــی و منابـــع اقتـــدار مّلـــت را افزایـــش بدهید، 
کـــه در  کنیـــد. بـــرای همیـــن، آنهایـــی  نه اینکـــه از آن هزینـــه 
ســـال های 8۱ و 82 می گفتنـــد شـــما حتـــی یک ســـانتریفیوژ 
نداشـــته باشـــید، در ســـال های بعـــد بـــا واقعیاتـــی روبـــه رو 
که  که ما 20هزار ســـانتریفیوژ داریـــم. آنهایی  شـــدند و دیدند 
می گفتند شـــما حق نداریـــد 3/5درصد غنی ســـازی بکنید، 
کـــه مـــا 20درصد  یک دفعـــه بـــا ایـــن واقعیـــت روبه رو شـــدند 

کرده ایـــم. غنی ســـازی 
کره کننـــده و دیپلماســـی بایـــد حفاظـــت  هنـــر دســـتگاه مذا
و صیانـــت از ایـــن منابـــع قـــدرت باشـــد. در تیـــر 87 همیـــن 
کـــه می گفـــت تـــا ایـــران قطعنامه هـــای شـــورای  آمریکایـــی 
امنیـــت را اجـــرا نکند من پای میز گفت وگو حاضر نمی شـــوم؛ 
گفت وگوها نشســـت. روند به  کشـــور دیگر آمد و پـــای  بـــا پنج 
کـــه زمانـــی می گفتند یک  کســـانی  کـــه همان  جایـــی رســـید 
کرات آلماتی 2  ســـانتریفیوژ هم نباید نداشته باشـــید، در مذا
که حـــاال بیاییـــد دربـــارۀ 20درصد  حرفشـــان بـــه ما ایـــن بود 
کنیم. اصاًل دیگر ســـطح چانه زنی عوض شـــده بود  صحبـــت 

کـــه مجبور به عقب نشـــینی می شـــد. و طـــرف مقابـــل بود 
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راز  ُمدارای امام ؟هر؟ با بنی صدر �
در ســـال ۱358 بنی صـــدر بـــا آن ویژگی هایـــی که داشـــت، به 
ریاســـت جمهوری انتخـــاب شـــد. امـــام بـــا آن شـــخصیت و 
ویژگی  شـــان می توانســـت بگوید این فرد بـــه درد نمی خورد، 
کننـــد. به همیـــن دلیل  ولـــی خواســـت مـــردم بصیـــرت پیدا 
کـــه انتخاب  کســـی را  حوصلـــه می کـــرد تا مـــردم تصّور نکنند 
کنـــار زده می شـــود. برخـــی آن زمان  کرده انـــد، دارد به ناحـــق 
می پرســـیدند چـــرا امـــام این قـــدر حوصلـــه می کنـــد؟ چـــرا 
کـــه امـــام  کل قـــوا را بـــه او داد؟ علـــت ایـــن بـــود  فرماندهـــی 
کنـــد و غبـــار را از  می خواســـت مـــردم را بـــه حقیقـــت نزدیک 
کـــه به غلط وارد نظام شـــده بود،  میـــان بردارد تـــا چهره ای را 
خوِد مردم بشناســـند. لـــذا وقتی حقایق برای مردم روشـــن 
شـــد، نه تنهـــا عزل او لطمـــه ای به نظـــام نزد، بلکـــه پس از آن 
پیروزی هـــای مهمـــی ماننـــد فتح خرمشـــهر هم رقـــم خورد.

بر این مبنـــا ما هـــم باید این نگاه را داشـــته باشـــیم تا بتوانیم 
فتنه ها را درســـت تشخیص بدهیم و در عرصه های مختلف 
کنید،  گر از این زاویه به موضوع نگاه  کنیم. ا نقشـــمان را ایفا 
کنیـــد، هم رفتار  هـــم می توانید رفتار دشـــمن را خـــوب درک 

نظـــام را در این قضیه بفهمید.
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گر نمی دانید، باید همه را آزاد کنید � ا
اتفـــاق  تهـــران  کـــه در  در حـــوادث روز عاشـــورای ســـال88 
که عده ای از  افتاد، افرادی دســـتگیر شـــدند. طبیعی اســـت 
گناهکاران دســـتگیر شده باشند. چند  بی گناهان نیز همراه 
گفتند تفکیـــک اینها  گذشـــت، پرســـیدیم چه شـــد؟  که  روز 
ســـخت اســـت و نمی دانیم چه کســـانی بی گناه و چه کســـانی 
گناهـــکار هســـتند و از طرفی هـــم 22بهمن را در  پیـــش داریم 
کنیـــم، ممکـــن اســـت در 22بهمن همین  گـــر اینهـــا را آزاد  و ا

آشـــوب ها را راه بیندازنـــد.
در آن زمـــان بـــا نـــگاه مبتنی بـــر »مدیریـــت بحران« با شـــکل 
غربـــی، بایـــد همـــۀ بازداشت شـــده ها را نگـــه می داشـــتند تا 
22 بهمـــن بگـــذرد؛ امـــا نـــگاه ولی  فقیه عـــادل متفـــاوت بود. 
گر احتمال می دهید حتی یکی از اینها هم  ایشـــان فرمودند ا
بی گناه اســـت، باید هر صد نفر آزاد شـــوند. آقا فرمودند شـــما 
که  کســـی  حـــق ندارید حتی یک بی گناه را نگه دارید. شـــاید 
کارشـــناس امنیتی باشـــد بگوید نـــه، اما نگاه دینـــی این طور 
اســـت. لذا همـــۀ آنها هم آزاد شـــدند. خود آن دســـتگاه های 
امنیتـــی بعدًا گفتند تصـــّورش را هم نمی کردیـــم در 22 بهمن 
هیچ آشـــوبی نشـــود و هیچ فتنه گری جرئت بـــروز پیدا نکند. 
کـــه می خواهد  ایـــن یعنـــی بـــاور بـــه نظـــر ولی فقیـــه عادلـــی 

کند و اّدعـــای حکومت دارد.  جامعـــه را اداره 
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زیارت حرم حضرت زینب  با سردار همدانی �
کـــه  چنـــد ســـال قبـــل، در اوج بحـــران ســـوریه و در شـــرایطی 
بسیاری از مســـئوالن سوری ترور شـــده بودند و حتی بعضی 
کرده بودند؛ به دمشـــق  کشـــور نیز فرار  از مقامات دولتی این 
کردم. آن روز حتی برخی مسئوالن  رفتم و با بشـــار اسد دیدار 
ســـوری می گفتند شـــرایط امنیتی ســـوریه خوب نیســـت. به 
کنید و  کتفـــا  کردنـــد به چند مالقـــات دیپلماتیک ا مـــا اعالم 
گفـــت بیا با  جـــای دیگـــری نرویـــد؛ اما ســـردار همدانی به من 
مســـئولیت من به حرم حضرت زینب ســـالم اهلل علیها برویم. 

توفیقی حاصل شـــد و بـــه زینبیه رفتیم.
بعد از این اتفاق، خود مســـئوالن ســـوری تعجب کردند که ما 
کار را کردیم! در آن شـــرایط، نماد  بـــا چه محاســـبه هایی ایـــن 
تفکـــر بســـیجی، ســـردار همدانی می گفـــت نظام ســـوریه باقی 
می مانـــد و ســـقوط نمی کنـــد. مـــا می توانیم مانع ســـقوط آن 
شـــویم. این حرف او شـــعار نبود؛ ایـــن را در عمل نشـــان داد.
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چرا سران فتنه حصر شدند؟ �
در سال88 ایران در مباحث فّنی، حقوقی و حتی منطقه ای 
دســـت برتر را داشـــت، اما کســـانی از داخل می خواستند این 
کنند. آنها در طول هشـــت ماه ظلم بزرگی  قـــدرت را تضعیف 
بـــه ایـــران کردند، تـــا اینکـــه 9دی و 22بهمـــن88 پیش آمد. 
که تا بهمـــن 89، یعنـــی یک ســـال بعد از  جالـــب اینجاســـت 
کاری  کســـی به آنهـــا  ســـال88 نیـــز ســـران فتنـــه آزاد بودند و 
نداشـــت. یـــک ســـال بعـــد، دوبـــاره فرصتی بـــه نام بیـــداری 
اســـالمی شـــکل  گرفـــت و برخـــی متحـــدان آمریـــکا ســـرنگون 
کـــه در آن  شـــدند. بیســـت ماه بعـــد از انتخابـــات، ایـــن افراد 
هشـــت ماه نتوانســـته بودند کاری بکنند، تـــالش کردند این 
کنند. می خواســـتند نظام ایران  فرصت را تبدیـــل به تهدید 
کـــه مردم ســـاالری آن بـــه الگوی کشـــورهای جهان تبدیل  را 
می شـــود، در ردیـــف حکومت هـــای دیکتاتـــور قـــرار بدهنـــد. 
کـــه در بهمن89 شـــورای عالی امنیت  بعـــد از ایـــن ماجرا بود 
کنـــد، زیـــرا باز هم  مّلـــی تصمیـــم گرفت ســـران فتنـــه را حصر 
کنند. می خواســـتند فرصت های نظـــام را به تهدیـــد تبدیل 
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تهدید زدایی مهم است، نه تنش زدایی �
گر  کـــردم. ا در ایـــام انتخابـــات بحث »تنـــش زدایی« را مطرح 
ما خودمان بگوییم می خواهیم در عرصۀ سیاســـت خارجی 
کنیم، دشـــمن می گویـــد صرف موضـــوع تنش  تنش زدایـــی 
بـــرای ایران موضوعیت دارد و همین بهترین اهرم در دســـت 
دشـــمن می شـــود. می گویـــد چـــون تنش بـــرای ایـــران مهم 
که تنش بیشـــتر شـــود، پس جمهوری اسالمی  اســـت، هر بار 

هم بیشـــتر عقب نشـــینی می کند.
کـــه بنـــده  کننـــد  شـــاید عـــده ای از حرفـــم اینطـــور برداشـــت 
مخالـــف تنش زدایی هســـتم و بگویند اینها یک  مشـــت آدم 
کامـــال برعکس  کـــه دنبـــال جنگنـــد؛ اما  بی منطـــق هســـتند 
کم بر ایـــن نگاه موجـــب تنش زایی  اســـت، چون منطـــق حا

می شـــود.
گـــر شـــما بخواهیـــد مانـــع تنش زایـــی بشـــوید، بایـــد شـــعار  ا
بگوییـــد  بایـــد  تنش زدایـــی.  نـــه  بدهیـــد،  »تهدیدزدایـــی« 
کنیـــد؛ حـــاال ایـــن چـــه بـــا تنـــش  نمی گـــذارم مـــن را تهدیـــد 
گر بـــدون تنش باشـــد خیلی  باشـــد و چـــه بی تنـــش. البتـــه ا
کند ما از تنـــش فراری  گر دشـــمن احســـاس  بهتر اســـت، اما ا
هســـتیم، اتفاقا همـــان را اهرم قرار می دهد بـــرای اینکه دائم 
گر شـــعارمان تنش زدایی باشـــد، در  به ما فشـــار بیاورد. پس ا
عمل هم بیشـــتر تهدیدمان می کنند و دچار تنش بیشـــتری 

با دشـــمن خواهیم شـــد.
کشـــوری مثل  کـــه در همین اتفاقـــات تلخ منا،  همـــه دیدید 
گســـتاخ می شـــود. ایـــن همـــه انســـان را  عربســـتان چقـــدر 
می کشـــد، بعد می گویـــد معذرت خواهی نمی کنـــم. جنازه ها 
که عربستان باید بفهمد  را  هم تحویل نمی دهم! اینجاست 
برای ما »تهدیدزدایی« مهم اســـت نـــه »تنش زدایی«. یعنی 
کنیم، اتفاقـــا از تنش هم  گـــر الزم باشـــد این تهدید را دفـــع   ا



2۱

اســـتقبال می کنیم. جلوی آن می ایستیم و اجازه نمی دهیم 
کار می خواهد بکند. کند و هر  که ایران را تهدیـــد 
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حتی یک وجب را هم از دست نداده اند  �
زمانی کـــه معـــاون اروپاآمریـــکای وزارت خارجـــه بـــودم، زیـــاد 
کشـــورهای اروپایی می رفتم. مســـاحت هلند یک چهلم  بـــه 
ایران اســـت؛ مثاًل به اندازۀ یک ســـوم اســـتان فارس. آن سال 
حجـــم مبـــادالت اقتصادی  هلنـــد 340میلیـــارد دالر بـــود. از 
کـــه برایشـــان زر نمی بـــارد؛ از امکاناتشـــان درســـت  آســـمان 
اســـتفاده می کننـــد. وقتی کـــه شـــما وارد هلند می شـــوید، تا 
کشـــاورزی اســـت. حتی یک وجـــب را هم از  خوِد الهه۱ زمین 
دســـت نداده اند. سالی ســـه بار محصول برداشت می کنند. 
کـــه انصافًا  غـــرض اینکه مـــا هم بـــا ایـــن امکانـــات فراوانمان 
کشـــورهای دیگر مقایســـه کردنی نباشـــد،  شـــاید با خیلـــی از 

کنیم. کشـــور را مدیریت  خیلـــی بهتر از ایـــن می توانیـــم 
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به معاون مرسی گفتم به آمریکا اعتماد نکنید �
دو ســـه مـــاه قبـــل از اینکـــه دولـــت محمـــد مرســـی در مصـــر 
کرد.  کنـــد، معاونش به تهـــران آمد و با مـــن مالقاتی  ســـقوط 
گفتم شـــما این تجربۀ ما را مدنظر داشـــته باشـــید  مـــن به او 
گر با آمریکا همراه شـــوید، در مســـیر پیشرفت  و خیال نکنید ا
گفتـــم یکـــی از هنرهـــای امام خمینـــی؟هر؟  قـــرار می گیریـــد. 
شـــناخت صحیـــح صحنـــۀ واقعیت بـــود. برای مثال ایشـــان 
بعـــد از قضیـــۀ تســـخیر النـــۀ جاسوســـی، نگاه هـــا را متوجـــه 
گفتند این انقـــالب بزرگ تر اســـت. اینها را به  کردند و  آمریـــکا 
گفتـــم اما گفت: »نـــه، ما با آمریکا مناســـبات خوبی داریم.  او 
کنند. اتفاقـــًا االن هم ما  که از مـــا حمایت  آنهـــا قـــول داده اند 
بـــا کمک آنها خیلـــی از بحران ها را مدیریت می کنیم.« شـــما 
دیدیـــد دوســـه ماه بعـــد از اینکه ایشـــان از ایـــران رفت، علیه 
ُهْم 

َ
َخُذوا ِمن ُدوِن اهلِل آِلَهًه َلَعّل

َ
کودتا شـــد. »َواّت دولت مرســـی 

ْحَضُروَن«.  َیْنُصُروَن الَیْســـَتطیُعوَن َنْصَرُهْم َو ُهْم َلُهـــْم ُجْنٌد ّمُ
کســـی را بـــه خدایـــی بگیرنـــد،  گـــر غیـــر از او  فکـــر می کننـــد ا

پشتیبانشـــان اســـت و این واقعًا نمی شـــود.
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گفت وگو بر سر حق �
بـــا  بـــودم،  خارجـــه  وزارت  اروپا آمریـــکای  معـــاون  زمانی کـــه 
کردم. مشـــکلی بـــرای یکی از  همتـــای فرانســـوی ام مالقـــات 
ســـاختمان های ســـفارت آنها در تهران پیش آمده بـــود و در 
کمیته ای تشـــکیل  گفتم باید  کـــرد. من  جلســـه آن را مطرح 
بشـــود و موضـــوع را بررســـی بکنـــد. بالفاصله ناراحت شـــد و 
کمیته تشـــکیل بشـــود؟« دو ســـه بـــار این  گفـــت: »یعنی چه 
کمیته تشـــکیل  گفتم بایـــد  کـــرد. مـــن هـــم  جملـــه را تکـــرار 
گفـــت: »ایـــن جزء  کنیـــم.  بشـــود تـــا ایـــن مســـئله را بررســـی 
گفت وگوپذیر نیســـت!« من هم به  کـــه  حقوق ماســـت. حق 
گر  گفتـــم اتفاقًا می خواســـتم تو را بـــه همین جا برســـانم. ا او 
گفت وگوپذیر نیســـت، پـــس چرا مـــا باید بر ســـِر حقوق  حـــق 

کنیم؟ گفت وگـــو  هســـته ای خودمـــان با شـــما 
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امتیاز جعلی که در ژنو پذیرفته شد �
کـــرات آلماتی، ۱+5 می گفت در ازای همکاری دو  طرف،  در مذا
تحریم صادرات پتروشـــیمی ایران به اروپا برداشـــته می شـــود. 
گامی بود که طرف مقابل می خواســـت بر مبنای آن با ما  ایـــن 
همـــکاری کند. برای همین، ما قبـــل از گفت وگوهای آلماتی، 
گفتیم طـــرف مقابل  کردیم و  صاحبـــان پتروشـــیمی را جمـــع 
چنیـــن موضوعـــی را امتیاز معرفی کرده و آن را به ما پیشـــنهاد 
پتروشـــیمی  صاحبـــان  چیســـت؟  شـــما  نظـــر  اســـت.  داده 
گفتنـــد در منطقـــه برای صـــادرات پتروشـــیمی،  خندیدنـــد و 
کمک  گـــر می خواهید  مشـــتری های بســـیاری داریم و شـــما ا
که دولت جلوی صـــادرات ما را نگیرد. ما اصاًل  بکنید، بگویید 

به مشـــتری اروپایی نیـــاز نداریم. 
می خواهم بگویـــم طرف مقابل این مســـئله را امتیاز معرفی 
کرد و می خواســـت آن را به ما بدهـــد و از ما امتیاز بگیرد. بعدًا 
که در توافـــق ژنو آمدند همین امتیاز را بـــه ما دادند و  دیدیـــد 
آن قـــدری که من اطالع دارم، هنوز هم یک مشـــتری اروپایی 

نیامده از ما محصوالت پتروشـــیمی بخرد.
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عقب نشـــینی  � از  پـــس  شـــوروی  عبرت آمـــوز  عاقبـــت 
کدخـــدا مقابـــل 

کدخدا ســـاختند، امـــا دیدید  که رفتند بـــا  خیلی هـــا بودنـــد 
چه به سرشـــان آمد! همین اتحاد جماهیر شـــوروی اندیشۀ 
کنار گذاشت. مارکسیسم  خودش و تمام آنچه را که داشـــت، 
کشـــور خـــودش را به چندین  را به موزه های تاریخ فرســـتاد. 
کرد. بســـیاری از ســـالح های راهبـــردی اش را از  کشـــور تجزیه 
کـــه در جای جای  بیـــن برد. دیگـــر از ظرفیت های منطقه ای 
کاری  کوبا و ویتنام و... داشـــت، حمایت نکرد و هر  دنیا مثل 
گفتند حاال  می توانســـت، انجـــام داد. نتیجـــه اش چه شـــد؟ 
باید خود روســـیه به ســـه کشور تجزیه بشـــود؛ دوم اینکه ناتو 
کند؛ ســـوم اینکه روسیه را  باید به ســـمت شرق توســـعه پیدا 
کردند؛ چهارم اینکـــه تحریم ها را علیه  گـــروه جی8 ۱ اخـــراج  از 
که  کردند؛ پنجم اینکه همین ســـپر دفاع موشـــکی را  او وضع 
می گفتند ما نگران آن هســـتیم، بردند در رومانی و لهســـتان 

کردند و همۀ ایـــن اقدامات را علیـــه  او انجام دادند. نصـــب 
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اصول سیاست خارجی در رفتار با ایران �
که در  من شـــاهد عینی هســـتم و می توانم شـــهادت بدهـــم 
گفت وگوها بودم، با  اینکه تمام  که مســـئول  آن شـــش ســـالی 
کـــرات عوض  دولت هـــای طرف هـــای مقابل مـــا در طول مذا
شـــدند و احزاب مخالف به  قدرت رســـیدند؛ ذره ای رفتار آنها 

نشد. عوض 
برای مثـــال وقتـــی بـــوش رفـــت، اوباما به قـــدرت رســـید و در 
که از حـــزب مقابل به  فرانســـه بعـــد از ســـارکوزی، اوالند بـــود 
کارگر،  پیـــروزی رســـید. همچنین در انگلیـــس، بعد از حـــزب 
محافظه کاران به قدرت رســـیدند؛ اما به اندازۀ یک اپســـیلون 
رفتار آمریکا در گفت وگوها تغییر نکرد و حتی اشـــخاص حاضر 

کره کننده نیز عوض نشـــدند. در تیـــم مذا
کـــرات بودنـــد و آن وقتی که  مثـــاًل برنـــز و شـــرمن از قبل در مذا
گفت وگوها  کرد، نفـــر بعـــدی وارد  برنـــز »ارتقـــای مقام« پیـــدا 
شـــد. حقیقت این اســـت که در انواع سیاســـت های خارجی 
کـــه به آن می گویند اصول  موجـــود در دنیا اصولی وجود دارد 
سیاســـت خارجـــی و بـــه همیـــن دلیـــل، رفتـــار آنها بـــا ایران 

نمی شـــود. عوض 
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آمریکایی هـــا االن خـــواب هســـتند؛ چند ســـاعت دیگر  �
کنید صبر 

در ماجرای بیانیۀ تهران در ســـال89 آقای احمد داوود اوغلو، 
کرد. در آن  وزیـــر خارجۀ ترکیه، به تهران آمد و با مـــن مالقات 
گر  گفته ا گفـــت اوباما به ما  دیدار نامـــه ای از جیبش در آورد و 
کار را انجـــام بدهد،  ایـــران برای تبادل ســـوخت، مثاًل  فـــالن 
گفتـــم آقای  گام اساســـی پیـــش رفـــت. مـــن  می شـــود یـــک 
داوود اوغلو، شـــما ایـــن را در چارچوب ان پی تی و اساســـنامۀ 
گفت نـــه، مـــا در چارچوب  آژانـــس می گویـــی یـــا فراتـــر از آن؟ 
ان پی تـــی  می گوییـــم. یـــک هفتـــه بعـــدش هم آقای سلســـو 
آموریـــم، وزیـــر خارجـــۀ برزیـــل به ایـــران آمـــد. نامـــۀ اوباما در 
گفت رئیس جمهـــور آمریکا نامه ای  جیب او هـــم بود. به من 
کرده  به رئیس جمهور برزیل نوشـــته و این موضـــوع را مطرح 

است.
اوبامـــا نامـــه را بـــه ایـــن دو نفـــر نوشـــته بـــود، چـــون آن زمان 
برزیـــل و ترکیـــه عضو غیر دائم شـــورای امنیت بودنـــد و آمریکا 
می خواســـت از ایـــن طریـــق بـــه بهانـــۀ ســـوخت 20درصـــد، 
فشـــار مضاعفی بـــه ایـــران بیـــاورد و در شـــورای امنیت علیه 
کـــه این دو کشـــور  کنـــد. نگـــران بود  ایـــران قطعنامـــه صـــادر 
بـــه قطعنامه رأی مثبـــت ندهند و مانع اجماع اعضا شـــوند؛ 
که مثـــاًل اینهـــا بیایند و ما  لـــذا برزیـــل و ترکیه را جلو فرســـتاد 

بگوییـــم نه.
مـــا از هفـــت صبـــح نشســـتیم و دربـــارۀ ایـــن موضـــوع تـــا یـــک 
نصفه شـــب بحـــث کردیـــم. در  نهایت خروجـــِی آن شـــد بیانیۀ 
تهـــران. آنها هم خیلی خوشـــحال شـــدند. آن زمان آقـــای لوال، 
رئیس جمهـــور برزیـــل در مســـکو بـــود و بـــه تهـــران آمـــد. آقای 
اردوغان هم از آنکارا به تهران آمد. در نهایت بیانیۀ تهران طوری 

نوشـــته شـــد که حقـــوق ایـــران در آن کامـــاًل حفظ شـــده بود.
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زمانی که بیانیۀ تهران صادر شـــد، ســـاعت ُنه صبح بود . یکی 
که  کنار من بود و پرســـید: »پس چه شـــد؟ این  از خبرنگار ها 
گفتم: »االن آمریکا شب است  همان نظر آمریکایی ها شـــد.« 
و آنها خواب اند. هفت هشـــت ســـاعت دیگر بیدار می شوند و 
آن وقـــت خواهی دید نظر آنها چیســـت.« آمریکایی ها همان 
گذاشـــتند.  گرفتند و قطعنامۀ   ۱929را روی میز  شـــب موضع 
بالفاصلـــه من به وزیر خارجۀ برزیـــل و ترکیه در تماس تلفنی 
گفتم دیدیـــد اینها افراد مطمئنی نیســـتند؟! فـــورًا آقای لوال 
کار آمریکا  گفتند این  کردنـــد و  و آقـــای اردوغان هم مصاحبه 
که  گفت و نامه نوشـــت  آبـــروی مـــا را برد، چون بـــه مـــا دروغ 
که توافق هم حاصل  کار را بکنید؛ ولی حـــاال  شـــما بروید این 
کرده انـــد. پس معلوم  شـــده، باز علیه ایران قطعنامـــه صادر 

می شـــود اصاًل آمریکا هدف دیگری داشـــته است. 
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گفـــت بنزیـــن بـــدون ماشـــین را می خواهیـــد  � ســـوالنا 
چـــه کار؟

کار  که  نیـــروگاه اتمی باید ســـوخت هســـته ای داشـــته باشـــد 
گازوئیل به نیروگاه اتمـــی بریزید.  بکند. نمی شـــود ســـوخت 
گـــر ایـــن ســـوخت را نداشـــته باشـــید و بروید نیـــروگاه  حـــاال ا
کرده اید، هیچ! اینهـــا راجع  به  بســـازید؛ یعنـــی هرچه هزینـــه 
کار را می کردنـــد. حتمًا  ســـوخت فســـیلی هم داشـــتند ایـــن 
که چند سال قبل ســـراغ تحریم بنزین رفتند  یادتان هســـت 
و یکـــی از بحث هـــای اساســـی آنهـــا در اواخـــر دولـــت بـــوش و 
اوایـــل دولـــت اوباما، همین مســـئله بود؛ ولی خوشـــبختانه 
گرفت،  کـــه در بحـــث خودکفایـــی  بنزین صـــورت  بـــا حرکتی 

تیرشـــان به  ســـنگ خورد.
گفت وگوهـــای لنـــدن در ســـال86،  یـــادم هســـت در یکـــی از 
کرد. گفت شـــما مثل کسی  آقای ســـوالنا همین نکته را بیان 
که ماشـــین نـــدارد، ولـــی می خواهـــد بنزیـــن تولید  هســـتید 
کار را می کنید؟ گفتم من از شـــما یک  بکنـــد. بـــرای چه ایـــن 
کـــه اتفاقًا  گر مـــا رفتیم ماشـــینی را خریدیم  ســـؤال می کنـــم. ا
گران قیمتـــی هم بـــود، ولی بعـــد بنزین نداشـــتیم،  ماشـــین 

کنیم؟  باید چـــه 

سخنرانی در دانشگاه آزاد ارومیه؛ 25فروردین94  �
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جالب است که هم مقاومت می کنید و هم پیشرفت! �
مدت هـــا قبل، آقای پـــرودی، نخســـت وزیر ســـابق ایتالیا به 
کـــرد. در آن دیـــدار می گفت من  تهـــران آمـــد و با مـــن مالقات 
ســـی سال است که مســـائل ایران را دنبال می کنم و می بینم 
که اهمیت  کم اســـت. آنچه  کشـــور شـــما حا چه شـــرایطی بر 
که شـــما فقط مقاومت نکرده اید؛ پیشـــرفت  دارد این اســـت 
کرده اید. ایشـــان جدای از سابقۀ نخســـت وزیری ایتالیا،  هم 
دکتـــرای اقتصـــاد هـــم دارد و نظریه پرداز توســـعه اســـت. این 
کشـــورهای اروپایی هـــم در دیدارها  تعابیر را ســـران برخـــی از 
که به  به صراحـــت بیـــان می کردنـــد. می گفتنـــد این فشـــاری 
گر به دولت ما وارد می شـــد، شـــش ماه  شـــما وارد می شـــود، ا
که هم  هم نمی توانســـتیم دوام بیاوریم. شـــما سال هاســـت 
که این  مقاومـــت می کنیـــد و هم پیشـــرفت. آنها می فهمنـــد 

انقالب از جنس دیگری اســـت.
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تفاوت ایران و قاهره �
 نویســـنده ای مصـــری به نام »فهمی هویدی« دو ســـه ســـال 
گفـــت چند ماه قبل از اینکه انقالب ایران پیروز شـــود،  پیش 
کردیم و متحد آمریکا شـــدیم.  کمپ دیوید را امضا  ما رفتیـــم 
کـــرد و در برابـــر آمریکا قـــرار گرفت و  ایـــران از آن ســـال انقـــالب 
گذشـــت ســـی ســـال،  شـــد مبـــارز علیـــه آمریـــکا. حاال بعد از 
امـــروز 2 میلیـــون نفر در قاهـــره توی قبرســـتان ها و خیابان ها 

می خوابنـــد، امـــا ایران ماهـــواره به فضا می فرســـتد!
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مصاحبه ای که دائم سانسور می شد �
کـــرات به آنها می گفتیم با وجوداینکـــه آمریکا دربارۀ  ما در مذا
فعالیـــت ســـانتریفیوژها در ایـــران اّدعـــای نگرانـــی می کنـــد، 
چرا شـــما نگران جان شـــهروندان خود نیســـتید؟ بر اســـاس 
کیلوگـــرم اورانیوم  گزارش رســـمی نهادهـــای آمریکایـــی، ۱78 
کشـــور مفقود  غنی شـــده با غنـــای زیاد، ســـال ها قبل در این 
شـــده و هنـــوز پیدا نشـــده اســـت. هـــر  بـــار مصاحبۀ بنـــده را 
که مســـئلۀ  کردند. موضوع اینجاســـت  در این بـــاره سانســـور 
گر قـــرار باشـــد موضوع  هســـته ای بـــرای آنهـــا بهانـــه اســـت. ا
مـــا بحـــث روابط بـــا جامعـــۀ جهانی باشـــد، ۱30 کشـــور عضو 
کشـــورها ســـالی دو بار در  جنبش عدم تعهدها هســـتند. این 

شـــورای ُحـــّکام در حمایـــت از ایران بیانیـــه می دهند.
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حادثۀ هیروشیما حقمان بود! �
کشور مالقات  ســـال88 به ژاپن رفتم و با نخســـت وزیر این 
کـــه نخســـت وزیر و وزیـــر خارجـــۀ ژاپن  کـــردم. جالـــب بـــود 
کـــه پیرزنـــی هفتاد  هشتادســـاله،   و یـــک نفـــر شـــاهد عینی  
که  از بازمانـــدگان حادثـــۀ هیروشـــما بـــود، بیـــان می کردند 
گـــر مـــا بمبـــاران هســـته ای و اتمی شـــدیم، حقمـــان بود!  ا
نخســـت وزیر ژاپـــن می گفـــت: »حـــزب مـــا بعـــد از شـــصت 
را  قـــدرت  و  کمیـــت  حا انتخابـــات،  در  توانســـته  ســـال 
که به مردم  کردیم این بـــود  که مـــا  کاری  به دســـت بگیرد. 
کمیت را در دســـت بگیریم، می توانیم  گر حا وعـــده دادیم ا
گذشـــت نزدیک بـــه هفتاد ســـال از جنگ  بگوییـــم بعـــد از 
جهانـــی دوم، آمریـــکا پایگاه هـــای نظامـــی را تحویل بدهد 
ج بشـــود؛ ولـــی االن می بینیـــم  کشـــورمان خـــار ک  و از خـــا
کار را انجـــام بدهیم. احتمـــااًل به همین  نمی توانیـــم ایـــن 
علت مـــن اســـتعفا خواهـــم داد.« اتفاقًا چند مـــاه بعد هم 
اســـتعفا داد. ایشـــان بعـــد از مدتی نمایندۀ مجلس شـــد و 
گفت نشـــد. من در  کـــرد و  بـــه تهـــران آمـــد. با مـــن مالقات 
گفتم شـــما بعـــد از هفتاد ســـال می گویید ما  همـــان دیدار 
هنـــوز نمی توانیـــم بـــه این قـــدرت بگوییـــم از جزایـــر ما برو 
بیـــرون، ولی چطـــور در همین منطقۀ مـــا و در همین عراق 
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کـــرد؟ پس  کشـــور را ترک  ایـــن اتفـــاق افتـــاد و آمریـــکا ایـــن 
کرد. کار را  می شـــود با مدل هـــای دیگـــری ایـــن 
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از قـــرآن ســـِر نیـــزه تا شـــعار »بســـیجی واقعـــی، هّمت  �
کری« با و  بـــود 

گر زمانی ابوســـفیان در برابر قرآن  ایســـتاد، اینجا هم شـــما  ا
کـــه یک دفعـــه آمدنـــد و شـــعار دادنـــد: »بســـیجی  دیدیـــد 
کاماًل درســـتی  کـــری«. این حـــرف  واقعـــی هّمـــت بـــود و با
و  هّمـــت  امثـــال  مـــا  بســـیجی های  واقعی تریـــن  و  اســـت 
که  کـــری هســـتند، اما این چـــه ربطی به آنهایی داشـــت  با
کم کاری هـــای ماســـت.  ایـــن شـــعار را می دادنـــد؟ ایـــن از 
مـــا در دفـــاع مقـــّدس،  بزرگ تریـــن ســـرمایه های  از  یکـــی 

ســـرمایۀ معنـــوی بود.
بـــرادر بســـیجی مان، آقای بهزاد، ســـخنرانی شـــهید هّمت 
کرده انـــد. مـــن بـــه همـــه توصیه  را در مجموعـــه ای جمـــع 
کتـــاب۱ را بخوانند تا معلوم شـــود هّمت ها  که این  می کنـــم 

کری ها چه اندیشـــه ای داشـــتند. و با
ایـــن عیـــن جملـــۀ شـــهید بزرگـــوار مـــا در ۱6 فروردیـــن62 
دو مرحلـــه ای  کنـــش  وا در  »آمریـــکا  اســـت:  دوکوهـــه  در 
کندی روند انقالب و ســـرنگونی آن، از ســـه  خودش بـــرای 
کـــرده اســـت: به سازش کشـــیدن انقالب،  شـــگرد اســـتفاده 
به انحراف کشـــیدن انقـــالب و جلوگیری از صـــدور انقالب.«
بعـــد تحلیلـــی قـــوی و جـــّدی  از حرکت هـــای آمریـــکا ارائـــه 
می دهـــد. ایـــن افق نـــگاه تیزبین شـــهدای بزرگـــوار ما بود. 
تعبیـــرش ایـــن اســـت: »آمریـــکای جهان خوار بـــه مارهایی 
کـــه از مدت هـــا پیـــش در آســـتین خـــودش پـــرورش داده 
خـــورد،  شکســـت  وقتـــی  امـــا  بـــود؛  بســـته  امیـــد  اســـت، 

کنـــد.«  می خواســـت انقـــالب مـــا را منحـــرف 
آمریـــکا،  نقد کـــردِن  در  هـــم  هنـــوز  کری هـــا  با و  هّمت هـــا 

کـــه اولین بار  کتاب »به روایت هّمت« اســـت  ۱ - منظـــور، 
در ســـال ۱39۱ منتشر شد.
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الهام بخـــش مـــا هســـتند. مـــا بایـــد اینهـــا را بشناســـیم و 
کنیـــم. معرفـــی 

سخنرانی در جمع مردم همدان؛ 10مهر93  �



38

روایتی از شهید ابراهیمی و حاج شریف �
کـــه عزیـــز مـــا آقـــای علـــی ابراهیمـــی به  صبـــح همـــان روزی 
کنار ایشان   شهادت رســـید، من سه چهار ســـاعت قبلش در 
و در خدمـــت ایشـــان بودم. شـــب ســـوم یا چهـــارم عملیات 
کربـــالی 5 بود. آن زمان شـــهرک دوییجی عـــراق، مرکز ادوات 
و تســـلیحات و جنگ افـــزار عـــراق بـــود. عراقی ها بـــرای حفظ 
کردند. قـــرار بود یکی دوتـــا از آن  آن، خیلـــی جّدی مقاومـــت 
که  هاللی ها جلو بـــرود، اما مدام مانع ایجاد می شـــد. بعدها 
دوستان توانســـته بودند به آن شهرک بروند، می گفتند آنجا 

دیدیم چه خبـــر بوده: جنگـــی نابرابر.
 تمـــام آن تجهیزات و ادوات را در برابر نیروهایی که غیر از ســـالح 
گرفته بودند. اما چرا رزمندگان  معمولی چیزی نداشتند، به کار 

ما در کمتر از چهارده یا پانزده ســـاعت موفق شـــدند؟
کـــه این بـــرادر عزیزمان، جناب   تقریبًا نصفه های شـــب بود 
آقـــای حاج شـــریف به  شـــهادت رســـید. بعد عزیزمـــان، آقای 
ُگردان بودند  گرفتند. شـــاید دو ســـه تا  کار را بر عهده   ابراهیمی 
کـــه در مجمـــوع، از آنها ســـی چهل نفر نیـــرو باقی مانـــده بود. 
کنـــار آقای  کثرشـــان یا شـــهید شـــده بودند یا مجـــروح. من  ا
گفت مـــا االن راهی  کـــرد و  ابراهیمـــی بودم. ایشـــان برآوردی 
گفتم   اینکه خط را بشـــکنیم و بـــه آن طرف برویم. 

ّ
نداریم اال

االن ســـی تا نیرو بیشـــتر اینجا نیست. گفت اشـــکال ندارد. با 
کنیم و برویم  کریز عبـــور  کـــرد، گفت ما باید از خا که  بـــرآوردی 
تـــا بتوانیـــم آن موفقیت هـــا را به دســـت بیاوریـــم. در همیـــن 
بیـــن، خود ایشـــان هم به  شـــهادت رســـید. چرا ایـــن فرجام 
که دیگر  کســـانی آمدند  برای جنگ مـــا رقم می خورد؟ چون 

محاســـبه های قبلی را قبول نداشـــتند.
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کره با 1+5 در کاخ صدام � ماجرای مذا
کره  گـــروه ۱+5 در بغـــداد مذا دو ســـال قبـــل، در 3خرداد9۱ با 
که با  گفتم امروز شـــما یادتان بیایـــد زمانی را  کردیـــم. در آنجا 
تمام توان پشِت ســـر صدام بودید. صـــدام با ما نمی جنگید؛ 
کـــه می جنگیدیـــد. یکی ســـالح شـــیمیایی  شـــماها بودیـــد 
مـــی داد؛ یکی موشـــک مـــی داد؛ یکـــی هواپیما مـــی داد و آن 
کـــه هیچ چیـــز نداشـــت، پـــول مـــی داد. امـــا االن  کســـی هم 
صدام کجاســـت و ما کجا هســـتیم؟ ما داریم در کاخ صدام با 
گفت وگو می کنیم. چـــرا؟ چون ما مبنای محاســـبه ها  شـــما 
ُســـوِل  را عـــوض کردیم. این پیام قرآنی که »اْســـَتجیُبوا هلِلِّ َو ِلّرَ
گر قباًل فقط  کرد. ا ُکـــْم ِلما ُیْحییُکم« را مّلـــت ما تجربه  ِاذا ُدعا
گر شـــما  که ا کرده اســـت  آن را بـــاور داشـــت، امـــروز تجربه هم 
کنید، حیاتی جدید می گیرید  دعوت خدا و پیامبـــر را اجابت 

گرفت. و مّلـــت ما این حیـــات را 
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نجان در محاسبات دشمن جایی نداشت �
ُ
گ

کـــه در زمـــان جنـــگ تحمیلـــی  اینکـــه روســـتای »ُگنجـــان« 
هفتصد نفر جمعیت داشـــته و هفتاد شهید تقدیم می کند، 
می دانیـــد یعنـــی چـــه؟ چـــرا در جنگ، دشـــمن موفق نشـــد 
ُگنجـــان را در  جلـــوی مّلـــت مـــا را بگیـــرد؟ چـــون روســـتای 
محاســـبه های خودشـــان نگنجانده بودند و نمی دانســـتند 
کیلومتر  کـــه صدها  چنیـــن وضعیتـــی وجود دارد. روســـتایی 
که انقالب  بـــا مرزها فاصلـــه دارد، اما وقتی احســـاس می کند 
اســـالمی با خطـــر مواجـــه اســـت؛ از هـــر ده نفر یک نفـــرش را 
که برای آنهـــا نگران کننده  تقدیم اســـالم می کند. این اســـت 

اســـت. اینهـــا مؤلفه هـــای قدرت مّلت ماســـت.

نجان؛ 27خرداد93  �
ُ
سخنرانی در جمع مردم گ
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ترس از الگوشدن ایران �
کـــرده بود  آقـــای »فریدمـــن« مقالـــه ای نوشـــته و در آن طرح 
کـــه دارد بـــه دنیا  مشـــکل مـــا بـــا انقالب اســـالمی این اســـت 
کرد،  نشـــان می دهد نه تنها بدون آمریکا می شـــود پیشرفت 
کـــرد. ترس  بلکـــه در مبارزه با آمریکا هم می شـــود پیشـــرفت 

که ایـــران دارد الگو می شـــود. آنهـــا از همین اســـت 
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چرا خروجِی اّدعای پلورالیزم فقط دو حزب هستند؟ �
کـــرات  گفت وگوهـــا بـــه یکـــی از طرف هـــای مذا در یکـــی از 
گذشـــته در آمریـــکا و با وجود  گفتـــم در این دویســـت ســـال 
ایـــن 250میلیون نفر جمعیت و این همـــه اّدعای پلورالیزم 
و  جمهوری خـــواه  حـــزب  دو  به جـــز  واقعـــًا  تکّثرگرایـــی،  و 
که در ایـــن مدت همه چیز  کس دیگری نیســـت  دموکـــرات 
دســـت همیـــن دوتا حزب بـــوده؟! یعنـــی واقعًا هیـــچ نگاه 
ســـومی نیســـت؟! پس این چجور دموکراســـی ای است؟! 
حداقل شـــما در موضوع ایـــران ببینید. در این ســـی و پنج 
گذشـــته، واقعـــًا دوتـــا نـــگاه بـــوده یـــا تکّثـــر در ایران  ســـال 

است؟ بوده  بیشـــتر 
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می گویند مقامت ادامه دارد �
کـــه وقتـــی توفیقـــی داشـــتیم. نیروی ســـاده  یـــادم نمـــی رود 
بودیـــم و می آمدیـــم در مناطـــق جنگی و دفاع مّقـــدس. وارد 
کـــه حیرت آور  شـــهر دزفول که می شـــدی، فضایی می دیدی 
حمـــالت  ســـخت ترین  زیـــر  شـــهر  ایـــن  انگار نه انـــگار  بـــود. 
موشـــکی دشـــمن اســـت. ایـــن پدیده ای اســـت که دشـــمن 
که  کند. می تواند خیلـــی از موانعی را  نمی توانـــد آن را تحلیل 
در برابـــرش قرار دارد، با یک موشـــک ســـهمگین  از بین ببرد، 
کنـــد. حـــاال این موشـــک  کاری  ولـــی بـــرای ایـــن نمی توانـــد 
گـــر بشـــود صدمتـــری، چـــه کار می توانـــد بکنـــد؟  ُنه متـــری ا
کـــه نمی ترســـد؛ مّلتی که  چگونـــه می تواننـــد در برابـــر مّلتـــی 
که بـــا افتخار مقاومت می کند، بایســـتند؟  می ایســـتد؛ مّلتی 
دزفـــول چنیـــن پدیده ای اســـت. پدیده ای اســـت که پیرمرد 
هشتاد ســـاله اش، مرحوم آیت اهلل قاضی با صالبت می ایستد 
کـــودک هفت هشـــت ماهه ای  زیر این موشـــک ها به   و وقتـــی 
شـــهادت می رســـد، پدر و مادرش بـــا افتخار او را روی دســـت 

بلنـــد می کننـــد و می گوینـــد مقاومت ادامـــه دارد.
که اینها   آنهـــا باید از این نگاه نگران باشـــند. این گونه اســـت 
نمی تواننـــد بـــا هیچ  چیـــز این مّلـــت را در هم بشـــکنند. این 
همان معمای حل نشدنی آنهاســـت. این است آن معمایی 
کـــه همۀ مشـــکالت را  کـــه آنهـــا می گویند ما 35 ســـال اســـت 

کنیم.  کرده ایم و ایـــن را نتوانســـته ایم حل  حـــل 
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چند کشور خاص »جامعۀ جهانی« هستند؟! �
کشـــور خـــود را مســـاوی با جامعـــۀ جهانـــی می دانند و  چند 
می گوینـــد جامعـــۀ جهانـــی نگـــران مثـــاًل فعالیت هســـته ای 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران اســـت. در بحـــث  بـــا آنهـــا، یکی از 
کـــه جامعـــۀ جهانـــی یعنـــی چـــه؟ ما  ســـؤاالتمان ایـــن بـــود 
که دو ســـوم آنهـــا عضو جنبـــش عدم تعهد  کشـــور داریـــم   ۱80
هســـتند. این جنبش ده ها بار در پشـــتیبانی از فعالیت های 
کشـــور جزء  هســـته ای ایـــران اطالعیـــه داده اســـت. این ۱20 
کشـــور یعنـــی جامعۀ  جامعـــۀ جهانـــی نیســـتند امـــا چهارتـــا 
کـــه  کشـــور هـــم می بینیـــم  جهانـــی؟! متأســـفانه در داخـــل 
برخـــی دائمـــًا تکـــرار می کنند بـــا جهان دعـــوا نکنیـــم. آیا این 
کشـــور یعنی جهان؟ آنها خودشـــان را جامعۀ جهانی  چند تا 
گر کســـی با من طرف شـــد، من  می نامنـــد و بعـــد می گوینـــد ا
از جانـــب جامعۀ جهانی صحبت می کنـــم. مهم ترین چیزی 
که می تواند اینها را نگران کند این اســـت که کســـانی بپرسند 
چه کســـی به تو ایـــن حق را داده؟ مناســـبات بـــر چه مبنایی 

بایـــد این گونه شـــکل بگیرند؟
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پادشاهی که لخت است! �
کســـی در خیابـــان از من پرســـید: »آقا، ایـــن چند تا  یـــک بـــار 
کـــه برایشـــان این قدر هزینه  ســـانتریفیوژ این قـــدر ارزش دارد 
کنیـــم؟« پاســـخ دادم: »برویـــد از آنها بپرســـید واقعـــًا این قدر 
کـــه این قدر ســـر و صدا می کنید؟« چـــرا این قضیه  ارزش دارد 
کـــرده اســـت؟ ایـــن چند  این قـــدر بـــرای آنهـــا اهمیـــت پیدا 
کالهک هســـته ای دارند، آیا  که خودشان هزاران  کشـــور دنیا 
کـــه زیر نظر آژانس و  واقعًا نگران چند ســـانتریفیوژ ما هســـتند 
کار می کنند؟ علت  دوربین های آن و بازرســـی های مکـــررش 
که این قـــدر ســـر و صدا می کننـــد؟ علت این اســـت  چیســـت 
که نه تنهـــا در صحیح بودن  کـــه الگویی دارد شـــکل می گیـــرد 
فکر دشـــمن تردیـــد ایجـــاد می کنـــد و در برابرشـــان مقاومت 
 می کند؛ بلکـــه الگوی مدنظر خـــودش را هم محقق می کند.
ک اســـت، چون نمی خواهند  این الگو حتمًا برای آنها خطرنا
که این الگو بتواند سیســـتم آنهـــا را نقد  فضایـــی ایجاد شـــود 
کهن بســـیاری از مّلت ها افســـانه ای  کنـــد. در داســـتان  های 
وجـــود دارد. در ایـــن افســـانه، پادشـــاه همیشـــه نگـــران این 
کســـی داد بزنـــد این پادشـــاه لخت اســـت و  کـــه نکند  اســـت 
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کـــه از او نزد خود  همه متوجه بشـــوند و بفهمند آن تصویری 
ســـاخته اند، واقعیـــت نـــدارد. حتـــی می تـــوان در برابـــر او هم 

ایســـتاد و موفق شد.
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از تعلیق داوطلبانه تا تخریب اجباری �
کرات هســـته ای  کار مذا در ســـال84 موقعی کـــه تیم جدیـــد، 
را برعهـــده گرفت، جنـــاب آقای الریجانی، دبیر شـــورای عالی 
امنیـــت مّلـــی و مســـئول پرونـــدۀ هســـته ای و جنـــاب آقـــای 
مّتکـــی، وزیـــر خارجه بودنـــد. من هـــم معـــاون اروپاآمریکای 
کره کننـــده بودیم.  وزارت خارجـــه بـــودم. مـــا اولین تیـــم مذا
که بـــه نیویورک رفتیم. اولیـــن مالقاتمان در شـــهریور84 بود 

گفت وگوها  کشور اروپایی و آقای ســـوالنا، اولین   در آنجا ســـه 
را بـــا تیـــم جدیـــد انجـــام دادنـــد. جلســـه را آقـــای الریجانـــی 
اداره می کردنـــد. آقـــای ظریـــف هـــم ســـفیر ما ســـازمان ملل 
در نیویـــورک بودنـــد و در جلســـه حضـــور داشـــتند. آن زمان 
گرفته بود،  که صـــورت  کـــه به دنبال توافقاتـــی  شـــرایطی بود 
کـــرده بودیـــم. عنوان  فعالیت هـــای هســـته ای مان را تعلیق 
کوتاه مدت و موّقت باشـــد. تعلیق هم قـــرار بود داوطلبانـــه، 

کـــرات، جک اســـتراو وزیر خارجۀ انگلیس، یوشـــکا  در آن مذا
فیشـــر وزیر خارجۀ آلمان و فیلیپ دوســـت بالزی وزیر خارجۀ 
که در  فرانسه حضور داشـــتند. جدای از یو ســـی اف اصفهان 
پایان دولت هشـــتم و ابتـــدای دولت نهم به دســـتور رهبری 
از حالـــت تعلیق بیـــرون آمده بود، هنوز تعلیـــق نطنز به قّوت 
که چرا  خـــود باقی بود. دیدیـــم آنهـــا ناراحت اند و می گوینـــد 
گفتند قرار  تعلیـــق اصفهـــان را شکســـته اید؟ آقای الریجانـــی 
نبود این تعلیق دائمی باشـــد. اســـمش هســـت داوطلبانه، 

زمان دار. و  مّوقت 
گفت قرار اســـت ایـــن تعلیق به  در آنجـــا وزیـــر خارجـــۀ آلمان 
تعطیلی و ســـپس بـــه تخریب منجر شـــود. این تصـــّور طرف 
کنـــد. در آنجا  مقابـــل از رونـــدی بـــود که می خواســـت دنبال 
گر دوســـتانی هم با  که این  طـــور نیســـت و ا پاســـخ داده شـــد 
کرده انـــد، این تعلیـــق داوطلبانـــه و موّقت بوده  شـــما توافق 
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کردیـــد. پس  اســـت؛ چـــون شـــما از اعتمادســـازی صحبت 
کـــه تعلیـــق نطنـــز را هـــم برداشـــتیم و  کـــره بـــود  از آن مذا
کردند بـــه فعالیت. رونـــد تحقیقات  دانشـــمندان ما شـــروع 
که بعدًا  کرد  گرفت و پیشـــرفت  هســـته ای به گونه ای شـــکل 

شـــاهد آن بودید.
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پله پله عقب نشینی 1+5 چگونه محقق شد؟ �
کـــه در آنهـــا جانشـــین آقـــای  گفت وگوهایـــی  در اولیـــن دور 
الریجانی شـــدم، بـــا هم بـــه ُرم رفتیـــم. در آنجا آقای ســـوالنا 
گفـــت موقعی ما می گفتیم شـــما یـــک ســـانتریفیوژ هم نباید 
داشـــته باشـــید، اما االن 3هزار ســـانتریفیوژ دارید. همین جا 
گفتیم دلیل این حرف چیســـت؟ مگر نطنز  متوّقف شـــوید. 
ما زیر نظـــر آژانس و دوربین هایش نیســـت؟ مگر ســـانتریفیوژ 
چیـــزی خالف ان پی تـــی و آژانس اســـت؟ منطق شـــما برای 
توّقـــف چیســـت؟ بازرســـان آژانس طبـــق قانـــون همه چیز را 
کنترل می کننـــد. ما عضو ان پی تی هســـتیم و تکالیفی داریم 
که انجـــام می دهیم. متناســـب بـــا آن تکالیـــف، حقوقی هم 
کنیـــم. ما نمی پذیریم اســـتثنا  داریـــم و بایـــد از آنها اســـتفاده 
که  کمتر یا بیشـــتری داشته باشیم. آنهایی  باشیم و تکالیف 
می گفتنـــد تعلیق و تعطیل و تخریب، حـــاال آمدند به مرحلۀ 

مکث یـــا به قول خودشـــان ُپوز۱ رســـیدند.
را  توّقـــف  کـــه  گفتنـــد حـــاال  آنهـــا  و  یافـــت  ادامـــه  کار  ایـــن 
کنیـــد.  قبـــول نمی کنیـــد، دســـِت کم بیاییـــد ِریـــت2 را قبـــول 
کنند. درست  کار را تعطیل  می خواســـتند هرجور شـــده این 
گفتـــه بودنـــد بیاییـــد  کـــه  مثـــل همـــان تعلیـــق داوطلبانـــه 
گر  گفتیـــم نرخ منطق ِریت چیســـت؟ ا کنید.  اعتمادســـازی 
می توانیم 4هزار تا ســـانتریفیوژ بســـازیم، چرا باید 3هزار و 500  
عـــدد بســـازیم؟ بنابرایـــن از مرحلـــۀ توّقف به ِریت رســـیدند.

سخنرانی در دانشگاه شیراز؛ 31اردیبهشت93  �

1- pause
2- rate



50

کره ها شد؟ � چرا بغداد و آلماتی محل برگزاری مذا
عـــده ای از ما می پرســـند چـــرا اخیرًا گفت وگوهای هســـته ای 
معمـــواًل در ژنـــو و وین و نیویـــورک برگزار می شـــود و چرا زمان 
شـــما در بغـــداد و اســـتانبول و آلماتـــی برگـــزار می شـــد؟ یکی 
کـــه چـــرا آن نظامـــی  از بحث هـــای مـــا دقیقـــًا همیـــن اســـت 
گرفتـــه اســـت، بایـــد تعیین کند  کـــه امـــروز نظـــام ســـلطه نام 
گفت وگـــو در چـــه جاهایی و چگونـــه صورت بگیـــرد؟ منطق 
کـــه محـــل گفت وگـــو با توافـــق دو  گفت وگـــو ایجـــاب می کنـــد 
طـــرف انتخاب شـــود. چـــرا بایـــد گفت وگوهـــا در جاهایی که 

آنهـــا می خواهنـــد انجام شـــوند؟ 
که آنها انتخـــاب می کنند در موضع  ضمن اینکـــه مکان هایی 
بی طرفـــی نیســـتند و علیـــه مـــا در بحـــث شـــرکت می کننـــد. 
کردیم چـــرا باید  گذشـــته مـــا به طـــرف مقابل اعـــالم  در دورۀ 
گفتند پس  کرات، ویـــن یا نیویورک باشـــد؟ آنهـــا  مـــکان مذا
کردیـــم و گفت وگوهـــای  در ســـوئیس باشـــد. مـــا هـــم قبـــول 
ژنـــو انجـــام شـــد، امـــا بعـــد از رفتـــاری که ســـوئیس بـــا یکی از 
گفتیم به ســـوئیس هم نمی توانیم  کرد،  کشـــور ما  مسئوالن 
بیاییم. خانم اشتون پرســـید چرا؟ جواب دادم: »وقتی یکی 
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گفت وگوی چندجانبۀ بین المللی  کشـــور ما برای  از مقامات 
کشـــوری می آیـــد و بـــه هواپیمایش ســـوخت نمی دهند،  به 
کـــه بـــه آنجـــا  چـــرا و بر اســـاس چـــه منطقـــی بایـــد بپذیریـــم 
برویـــم؟« بعد قرار شـــد به اســـتانبول برویم. بنابرایـــن باید از 

کنیم. ایـــن ظرفیت های جانبـــی هم اســـتفاده 
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رسیدن به نتیجۀ مثبت ارزشمند است، اما نه هر نتیجه ای �
گاهی اوقـــات مطـــرح می شـــود گفت وگو بی نتیجه اســـت. بله، 
مـــا نتیجۀ مثبـــت می خواهیم و مایل نیســـتیم هـــر نتیجه ای 
که  را بـــه هر قیمتی به دســـت بیاوریـــم. موفقیت در این اســـت 
گفتیم  کرات اســـتانبول ۱  زیر بار »هر نتیجـــه ای« نروید. در مذا
که همـــکاری حول محور  کرات دور قبل توافق شـــد  گـــر در مذا ا
کار دو طـــرف قـــرار بگیـــرد، االن باید  امـــور مشـــترک در دســـتور 
که از اقتضائات همکاری، دوری از دشـــمنی اســـت و  بپذیریـــم 
که دارید انجام می دهید.  این فهرست دشـــمنی هایی اســـت 
وقتی آنها دیدند به نتیجۀ مطلوب خودشـــان نمی رســـند، در 
که این طور اســـت،  گفت حاال  گفت وگوها خانم اشـــتون  پایان 
نمی توانیـــم ایـــن گفت وگوهـــا را ادامـــه بدهیم. بعـــد هم گفت 
تلفن ها و دفاتر ما پاســـخگو هســـتند. هر وقـــت از این نگاهتان 
گفت وگوها را  کـــه  برگشـــتید، می توانیـــد بـــا ما تمـــاس بگیریـــد 
گفتـــم تلفن های ما هم  کردم و  ادامـــه بدهیم. من هم تشـــکر 
کردید نگاهتـــان عوض  پاســـخگو هســـتند. هر وقت احســـاس 
شـــده اســـت، می توانید با ما تماس بگیرید. بعد خانم اشتون 
گفت وگوهـــا پیش شـــرط  گفـــت: »ایـــران در  کـــرد و  مصاحبـــه 
می گـــذارد، لـــذا گفت وگوها پیش نمـــی رود.« من هم مصاحبه 
گفتـــم: »جالـــب اســـت. قبـــل از گفت وگوهـــا می گویند  کـــردم و 
ایـــران به خاطر فشـــارها و تحریم هـــا پای گفت وگو آمده اســـت؛ 
که  کســـی  حاال می گویند ایران پیش شـــرط می گذارد!« چطور 
تحت فشـــار می آید، پیش شـــرط هم می گـــذارد؟ درهرحال آن 
کمتـــر از یک  که  کـــرات تمام شـــد، اما نتیجه اش این شـــد  مذا
کتبی هم  ماه بعـــد، خانم اشـــتون نه تنها تلفن زد؛ بلکـــه نامۀ 

گفت وگوها را از ســـر بگیریم. که بیایید  فرســـتاد 
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از تخریـــب تأسیســـات هســـته ای ایران تا راضی شـــدن  �
به تعلیـــق 20درصد

گفت وگوها در  کـــه  کـــرات اســـتانبول2 بحث شـــد  بعـــد از مذا
گفت وگوها  گر قرار اســـت محـــل  گفتیم ا بغـــداد انجام شـــود. 
کشـــور  اعتبـــاری برای ســـوئیس، اتریش و... شـــود، چرا برای 
دوســـت ما نشـــود؟ در آن زمان بغداد، رئیـــس اتحادیۀ عرب 
شـــده بـــود و برخـــی از این موضـــوع دِل خوشـــی نداشـــتند. 
کرات  می خواســـتند هر طور بود فشـــار بیاورند که چنیـــن مذا

مهمـــی در آنجا انجام نشـــود.
در بغـــداد آنهایـــی که قبـــاًل از تعلیق و تعطیـــل و تخریب توان 
هســـته ای ما حرف می زدند، طرحی را در ســـه مرحله مطرح 
کـــه بتوانند غنی ســـازی  کردنـــد. موضـــوع بحثشـــان این بود 

کنند.  20درصد مـــا را متوّقف 
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نمایندۀ روسیه گفت 1+5 را خلع سالح کردید! �
گفت وگوهـــای مســـکو طرحمـــان را به صـــورت پاور پوینت  در 
گر می خواهید به شـــکل جامع  گفتیم ا کردیم.۱  به ۱+5 ارائـــه 
و حـــول نقاط مشـــترک همکاری کنیم، اینها پیشـــنهادهای 
که برخـــی می گویند مـــا می خواندیم،  ماســـت. بیانیه هایـــی 
اینهاســـت. بعـــد از آن، طرِف روســـی مهمانی شـــام دو جانبه 
گفت شـــما با ایـــن طرح، طرف مقابل  ترتیب داد. آنجا به ما 
گفتن نداشـــتند و  کردید، زیرا دیگر حرفی برای  را خلع ســـالح 

فقـــط می گفتند برویم بـــرای گفت وگوهـــای دور بعد. 
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کاریکاتور آزادی و استقالل در کشورهای اروپایی �
برخـــی  بـــا  اروپایـــی،  کشـــورهای  از همیـــن  دیگـــر  یکـــی  در 
که بلند می شدیم،  کردیم. بعد  چهره های سیاســـی مالقات 
یواشـــکی یکی از دیپلمات هـــای اروپایی می آمـــد و می گفت 
مـــن این حرف شـــما را قبول دارم؛ اما در جلســـه معذور بودم 
کنم. ایـــن فضای  و نمی توانســـتم موافقـــت خـــودم را بیـــان 
آزادی آنهاســـت؛ حتی برای چهره های سیاســـی  خودشـــان. 
کنیـــم وقتـــی از اســـتقالل و  کـــه مـــا خیـــال  این  طـــور نیســـت 
کـــه در فالن  آزادی بحـــث می کنیـــم، ایـــران را بـــا دو کشـــوری 
که  کشـــورهایی  کنیم؛  منطقۀ دورافتاده هســـتند، مقایســـه 
نه اســـتقالل دارنـــد، نـــه آزادی. ما باید قـــدرت امـــروز ایران و 
اســـتقالل و آزادی اش را با اصل این دو مفهوم مقایسه کنیم.
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باید از پوشش گرمایی استفاده کنید! �
یـــک بار بـــه یکـــی از همیـــن کشـــورهای اروپایی رفتـــه بودیم. 
که  کـــرده بودند. ســـاعت از ده شـــب  در جایـــی مـــا را مهمـــان 
که  گفتیـــم جایگاه شـــما  گذشـــت، دیدیم خیلی ســـرد شـــد. 
خیلی مهم اســـت؛ پس چرا اینجا این قدر ســـرد است؟ گفتند 
کنید؛ یعنی  گرمایی استفاده  ده شـــب به بعد باید از پوشـــش 
که چهار سال بیشترین درآمد  پتو یا لحاف بیشتر. در کشوری 
ســـاالنه را در دنیـــا داشـــت، در یکـــی از بهتریـــن مکان هایـــش 
می گفتنـــد مصرف انرژی باید کنترل شـــده باشـــد. در اقتصاد، 
یکـــی از بهترین راه هـــای مقابله با فشـــارهای خارجی، همین 
مصـــرف صحیـــح و جلوگیـــری از اســـراف اســـت. منظـــور مـــا از 

مصرف صحیح، ریاضت کشـــیدن نیســـت.

سخنرانی در جمع مردم گلپایگان؛ 9اردیبهشت93  �



57

صادقانه برای رئیس جمهور نوشتم �
کـــه بعـــد از انتخابـــات ریاســـت جمهوری   در پیـــام تبریکـــی 
کـــردم جملـــه ای بر مبنـــای  بـــه آقـــای روحانـــی دادم، ســـعی 
گفتم ما به  گـــر  سیاســـی بازی و دوری از صداقـــت ننویســـم.  ا
شـــما کمک می کنیـــم، واقعًا بـــا اعتقاد این جمله را نوشـــتم؛ 
کار  چون ما می خواهیم دولت اســـالمی موفق باشـــد و از این 

می کنیم.  حمایـــت 
که »حتمًا من باید باشـــم  نـــگاه فرد حزب اللهی این  نیســـت 
کار در جهت  کـــه آن  تـــا موفق باشـــم«، بلکه مهم این اســـت 
صحیـــح گفتمان انقالب اســـالمی و پیشـــرفت مدنظر تمدن 
کیـــد دارنـــد، انجام  کـــه رهبـــر انقـــالب هـــم بـــر آن تأ اســـالمی 
کمک هـــم این  کمـــک می کنیـــم.  شـــود.  مـــا در ایـــن جهت 
که درســـت انجام می شـــود، خدا  کار ایجابی ای  که هر  اســـت 
کردیم خالف  که احســـاس  را شـــکر می کنیـــم. هر جایی هـــم 
اســـت، حتمًا بر اســـاس همان  اصل هشـــتم قانون اساسی و 
که  امر به معـــروف و نهی از منکـــر، کمک خود را ایـــن می دانیم 
کنیم و بگوییم  اینجا اشـــتباه است.  متذکر بشـــویم و نظارت 

سخنرانی در جمع اعضای ستاد انتخابات ریاست جمهوری؛ 25خرداد92  �
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»ریگی« چطور دستگیر شد؟ �
کار به منـــزل می آمدم. ســـاعت حـــدود ده یا  شـــبی از محـــل 
که هواپیمـــای ریگی قرار  گفـــت  یـــازده بود. فـــردی زنگ زد و 

اســـت از آســـمان ایران رد شود.
گرفتم. به  کردم و بعـــد تصمیم  واقعـــًا همۀ جوانب را بررســـی 
گفت  ک ایران بنشـــانید. او  گفتم هواپیمایش را داخل خا او 
کنیـــد. من همـــان موقع بـــه جناب  پس شـــما ایـــن را ابـــالغ 
کل نیروهای مســـّلح زنگ  آقـــای فیروزآبـــادی، رئیس ســـتاد 
که لطفًا دســـتور بدهید  گفتم هواپیمایی اســـت  زدم و فقط 
آن را بنشـــانند. آقـــای فیروزآبـــادی هم به خاطـــر لطفی که به 
که موضوع چیست و چه کسی  ما داشـــت، اصاًل ســـؤال نکرد 

کار را دادند. توی هواپیماســـت. دســـتور این 
کـــه نمـــاز صبـــح را خوانـــدم، دوباره  شـــب خوابیـــدم. صبـــح 
کار انجام شـــد.  که  گفـــت  گرفت و  همـــان فـــرد با من تمـــاس 

کردم. ایـــن واقعًا پیـــروزی بزرگـــی بود و خـــدا را شـــکر 
ولـــی  امنیـــت مّلی بـــود،  عالـــی  بـــا شـــورای  کار  مســـئولیت 
کنـــم، زمان از دســـت  گـــر بخواهم بیشـــتر معّطل  که ا دیـــدم 
می رود. نیم ســـاعت بیشـــتر وقت نداشـــتیم. حتی بـــه آقای 
که با ایشـــان  رئیس جمهـــور هـــم اطالع نـــداده بـــودم. صبح 
کار هم انجام شـــده اســـت.  گفتم ضمنًا این  گرفتم،  تمـــاس 

ایشـــان هم خوشـــحال شد.
در اولیـــن فرصـــت خدمت همـــان دوســـتمان رفتم که واقعـــًا از 
سربازان گمنام امام زمان؟جع؟ هستند و از ایشان تشکر کردم.

بخشی از فیلم انتخاباتی ریاست جمهوری؛ 11 خرداد92   �
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کشـــورهای آمریـــکای التین؛ هم فرصت سیاســـی و هم  �
اقتصادی فرصت 

 زمانی کـــه معـــاون اروپاآمریـــکای وزارت خارجه بـــودم، دیدم 
کشـــورهای حـــوزۀ آمریـــکای التیـــن بااینکـــه از ما خیلـــی دور 
هســـتند، اما بـــا ما نگاه هـــای مشـــترک فراوانی در سیاســـت 
کوادور  گوئـــه و ا خارجـــی دارند. مثـــاًل ونزوئال، بولیـــوی، نیکارا
کشـــورها به لحـــاظ سیاســـی هم چند  این طـــور بودنـــد. این 
کردنـــد. برای مثـــال در شـــورای حّکام  بـــار به ِجـــد از ما دفـــاع 
که قـــرار بود علیه ما صادر  آژانـــس، ونزوئال به آن قطعنامه ای 

شـــود، رأی مخالف داد.
همیـــن بحـــث را در مســـائل اقتصادی هـــم دنبـــال کردیم. در 
که  کردیم  زمانی، بـــا ونزوئال نزدیک ۱۱میلیارد دالر قرارداد امضا 
کثرش هم صادرات ما به  4 تـــا 5میلیارد دالر آن اجرایی شـــد. ا
کشـــورها بود. پـــس چرا ما بـــه این ظرفیـــت توجه نکنیم؟  آن 
کســـن با  کشـــور اروپایی وا همـــان موقع یـــادم هســـت از چند 
قیمـــت بین چهار تا پنـــج دالر وارد می کردیـــم. آنها فناوری اش 
کســـن  کوبـــا در بحـــث وا را بـــه مـــا نمی دادنـــد. همـــان زمـــان 
کســـن را به قیمت زیـــر نیم دالر به  کرده بود و این وا پیشـــرفت 



60

مـــا فروخـــت. االن هـــم این ظرفیـــت در اطراف ما هســـت و ما 
می توانیـــم با عراق و افغانســـتان، باتوجه بـــه نیازهایی که این 

کشـــور دارند، صادراتمـــان را افزایش دهیم. دو 

برنامۀ تلویزیونی پاسخ به سه کارشناس؛ شبکۀ چهار سیما؛ 18خرداد92  �
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گفتماِن »بیا« به جای »برو« �
یکـــی از علت هـــای موفقیت ها و پیروزی های مهم مـــا در دفاع 
که با انقالب اســـالمی تناســـب  مقّدس »ســـازوکارهای« ما بود 
داشـــت. مثاًل فرماندۀ لشـــکر عراق در پشت میدان می نشست 
و به نیروهایش دســـتور حرکت رو به جلو می داد. این سازوکاری 
که آنها به کار می گرفتند. اما در ســـازوکار مـــا، فرمانده ابتدا  بـــود 
بـــه جلو می رفـــت و ســـپس به نیروهـــای زیردســـتش می گفت 
کـــه بیایند و بـــه او ملحق شـــوند. این تبدیـــل »برو« بـــه »بیا«، 
کارآمدی ساختار ما را افزایش داد؛  باعث تحوالت بزرگی  شـــد و 
که  کردند. بـــر این مبنا بود  چون نیروهـــا ظرفیت و انگیزه پیدا 
بـــا عوض شـــدن ایـــن ســـازوکار و فرهنـــگ، موفق شـــده بودیم 
که اصـــاًل با نیروی  کارآمـــدی ســـاختار را آن چنان بهبـــود دهیم 

مقابلمان مقایسه شـــدنی نباشد.

برنامۀ »با دوربین« شبکۀ اول سیما؛ 5خرداد92  �
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زّرادخانۀ ما در قم است، نه نطنز! �
کردیم. ســـر میـــز ناهار با هـــم گفت وگو  بـــا آقای ســـوالنا دیدار 
می کردیـــم. ایشـــان عالقه منـــد بـــود از موضوعـــات خـــارج  از 
کنـــد. پرســـش هایی دربـــارۀ نظام   بحـــث هســـته ای ســـؤال 
کرد.  کشـــورمان مطرح  حکومتـــی ایران و ســـاختار حکومتی 
که نظام جمهوری  گفتم غربی ها اعتـــراف می کنند  مـــن به او 
اســـالمی ایران، سالح هســـته ای ندارد و حرفشان این است 
کنیم. شـــما ســـی ســـال است  که ما می خواهیم پیشـــگیری 
علیـــه ایران فعالیـــت می کنید. می دانید چرا موفق نشـــدید؟ 
گفتم بایـــد دو نکته  گفت خود شـــما پاســـخ بدهید.  ســـوالنا 
را در نظر داشـــت. یکی اینکه شـــما با نظامی روبه رو هســـتید 
که مســـتظهر به پشتیبانی مردم اســـت. همچنین این نظام 
که جامع  مبتنی بـــر اندیشـــۀ دینی اســـت و ایـــن اّدعـــا را دارد 
اســـت و بـــرای همـــۀ عرصه هـــا، ماننـــد اقتصاد و سیاســـت و 
که پشـــتیبان این نظام هستند،  فرهنگ حرف دارد. مردمی 
فقـــط از آن دفاع نمی کننـــد، بلکه حاضرند جان خـــود را هم 
برای نظام بدهند و این امر به دلیل غنای اندیشـــۀ اســـالمی 
گفتـــم شـــما بیخـــود دنبـــال نطنز و  اســـت. مـــن بـــه ایشـــان 
اصفهـــان هســـتید. زّرادخانـــۀ اصلی ما در قم اســـت و شـــما 

باید جلوی آنجـــا را بگیرید.

سخنرانی در جمع اعضای ستاد حیات طیبۀ قم؛ 1خرداد92  �
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کشوری که ظرف سه ماه، 1میلیون کشته داد �
گـــر از همۀ شـــما پرســـیده شـــود در ۱۱ســـپتامبر چـــه اتفاقی  ا
گر  که اطـــالع نداشـــته باشـــد؛ اما ا افتـــاد، کمتر کســـی اســـت 
کشـــوری ظرف ســـه ماه،  بپرســـیم چند ســـال قبل از آن، در 
که  کسی نیست  کشته شده اســـت، تقریبًا  ۱میلیون انســـان 
بداند اســـم آن کشـــور چیســـت: کشـــور روآندا در قـــارۀ آفریقا.

همان زمان وقتی از نخســـت وزیر انگلیس پرسیده می شود: 
کنش  کشته شده است، وا که ۱میلیون انسان  »در این زمان 
گر بار دیگر قرار بر  کوتاهی شـــده و ا شـــما چیســـت؟« می گوید 
کنیم.  تکرار چنین حادثه ای شـــد، سعی می کنیم جلوگیری 
کشـــتۀ ۱۱ســـپتامبر چند جنگ  در صورتی کـــه برای 4هزار نفر 
 راه می اندازنـــد و گمان می کننـــد که با همین روش می توانند 
پیـــش بروند و به اهدافشـــان هم برســـند. عـــده ای می گویند 
در مناســـبات بین الملـــل بایـــد واقع بین بود. حرف درســـتی 
بـــه زبان می آورند، اما بخشـــی از واقعیت ها نیز همین اســـت 

و باید پرســـید چرا ایـــن واقعیت ها را نمی بینند.

سخنرانی در دانشگاه سمنان؛ 27مهر95  �
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فکر می کردیم وارد شهر عجیب و غریبی می شویم �
که بـــا او دربـــارۀ موضـــوع خاصی  یکـــی از همتایـــان اروپایـــی 
کردیـــم، می گفـــت: »وقتی وارد تهران شـــدم،  بحـــث مفّصلی 
به جاهـــای مختلف ســـر زدم. فکـــر نمی کردم شـــاهد چنین 
پیشـــرفتی باشـــم.« هنگامی که بحثمان بـــه موضوع حقوق 
گفتـــم ایـــن موضـــوع هـــم ماننـــد همان  بشـــر رســـید، بـــه او 
گفتـــی. در واقع تصویـــر غلطی به  که خـــودت  مســـئله  اســـت 
کرده انـــد. تا واقعیت را نبینی، موضوع برایت روشـــن  تـــو ارائه 
کـــه آن را دهکـــدۀ جهانـــی معرفـــی  نمی شـــود. در دنیایـــی 
کـــه مقامات  می کننـــد، چهـــره ای را از ایـــران نشـــان داده اند 
تهـــران  وارد  وقتـــی  می کردیـــم  فکـــر  می گفتنـــد  خودشـــان 

می شـــویم، قـــرار اســـت وارد شـــهر عجیب و غریبی  شـــویم.

سخنرانی در دانشگاه سمنان؛ 27مهر95  �
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وقتی غذای قطار اتریشی باشد! �
که  مدت  امروز با قطار به ســـمنان آمدم. واقعًا درســـت است 
ده سال ســـرویس غذای قطارهایمان هم به اتریشی ها داده 
که در اینجا با خدمات شـــرکت پذیرایی  کنیم  شـــود و افتخار 
اتریـــش، پذیرایـــی انجام می شـــود؟ این همـــان فرصت های 
که آن را نادیده می گیرند. در چنین شـــرایطی  شـــغلی اســـت 
گفت ظاهـــرًا ایرانی، آبگوشـــت هـــم نمی تواند درســـت  بایـــد 
که فرصـــت شـــغلی تهیۀ غـــذای قطـــار را هم به دســـت  کنـــد 

اتریشـــی ها داده ایم!
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مهم تر از تحریم های فلج کننده �
کـــه مهم تـــر از تحریم های فلج کننده اســـت و دشـــمن  آنچـــه 
اســـت؛  فلج کننـــده  تحلیل هـــای  می انـــدازد،  طمـــع  بـــه   را 
کنـــد تا اعتماد به نفس  که مّلتـــی را دچار تردید  تحلیل هایی 
خـــود را از دســـت بدهند و قـــدرت و توانمندی داخلی تحقیر 
شـــود. ایـــن تحلیل هـــا درنهایـــت به جـــای اینکـــه مّلتـــی را 
به ســـمت تکیه بر خود ببرد، او را دلبســـتۀ ســـراب وعده های 

می کنند. دشـــمن 
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� اقتصاد به  سبک شاهزادۀ فرانسوی
گـــر امـــروز در جنـــگ تمام عیـــار اقتصـــادی هســـتیم و بـــاور  ا
کـــه اشـــتغال و مبـــارزه بـــا بیـــکاری موضـــوع مهمـــی  داریـــم 
بـــه  هســـتیم.  قرارگاهـــی  نیازمنـــد  آن  حـــل  بـــرای  اســـت؛ 
 تعبیـــر امـــام در این قـــرارگاه، جایی بـــرای مرّفهـــان بی درد و 
صاحبـــان حقوق هـــای نجومـــی نیســـت. برخی مســـئوالن 
کـــه در بـــرج عـــاج  ماننـــد آن شـــاهزادۀ فرانســـوی هســـتند 
بـــی دردی نشســـته بـــود و بـــرای مـــردم نســـخه می پیچید. 
هنگامی کـــه بـــه او می گفتنـــد مـــردم نـــان برای خـــوردن هم 

کیـــک بخورنـــد.«  ندارنـــد، می گفـــت: »پـــس 
که بعضی از مســـئوالن در ایـــن روزها می کنند،   تجویزهایـــی 
گفته می شـــود مردم  شـــبیه همین تعبیر اســـت. هنگامی که 
چنین مشـــکالت اقتصادی ای دارند و می شود آن مشکالت 
کـــرد، می گویند:  را بـــا وحـــدت و اّتکا به قـــدرت مّلـــی برطرف 
کنســـرت اســـت. باید مواظب باشـــیم  »امروز، مشـــکل مردم 
کنســـرت مردم منع نشـــود.« این یعنی درست کردن مسائل 

موهوم و غافل شـــدن از مســـائل اصلی.
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مقّید هستم به بچه ام لقمۀ حالل بدهم  �
کنیم. چـــه فرهنگی  بایـــد بـــه داشـــته های خودمـــان توجـــه 
کـــه باعـــث می شـــود دشـــمنان بگوینـــد در لبنـــان،  اســـت 
ســـوریه و... نمی توانیـــم به آنچـــه می خواهیم برســـیم؟ آنها 
کار آمده انـــد. آبروی خودشـــان را  با همـــۀ ظرفیتشـــان پـــاِی 
گذاشـــته اند. حتی حاضر می شـــوند از تروریسم حمایت  هم 
کارهـــا را می کنند، امـــا باز هـــم نمی توانند  کننـــد. همـــۀ ایـــن 
به هدفشـــان برســـند. مقاله های آنها را بخوانیـــد. می گویند 
کـــه تا او هســـت،  فـــردی بـــه نـــام »ژنرال ســـلیمانی« هســـت 
کیســـت؟ مگر  مشـــکل حل نمی شـــود. مگر ژنرال ســـلیمانی 
چـــه قدرتـــی تولیـــد می کند؟ مـــن دیـــروز خدمت پـــدر بزرگوار 
گفتم امروز  کردم.  ایشان رســـیدم و از ایشان همین ســـؤال را 
که  کردید  حاج قاســـم افتخار جهان اســـالم است. شـــما چه 
این فرزنـــد این طور تربیت شـــد؟ ایشـــان در دو جملۀ خیلی 
گفت: »یکی اینکه من مقّید هســـتم بـــه بچه ام لقمۀ  ســـاده 
حالل بدهم؛ دیگر اینکه همیشـــه حواسم هســـت در مبارزه 
که  با ظلم، خدا را در نظر داشـــته باشم.« پیرمردی روستایی 
هیـــچ اّدعایی هم ندارد این را می گویـــد. این فرهنگ انقالب 

اســـالمی است.
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