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 بازدارندگی اتمی را 
باید به جای برجام بنشانیم

گفت وگو با دكتر روح اهلل قادري كنگاوري، دانشيار روابط بين الملل دانشگاه جامع امام حسين)ع(

اگر بخواهيم اغتشاش�ات اخير را از زاويه 
پ�روژه اي از مداخ�ات خارج�ي ب�راي 
تأثيرگ�ذاري بر فضاي اي�ران ببينيم، چه 

نكاتي قابل بحث خواهد بود؟ 
بدون ترديد موفقيت هاي نسبي دولت آيت اهلل رئيسي 
در عرصه سياست خارجي مثل عضويت در شانگهاي، 
حضور در گروه بريكس و سياس��ت موفق همس��ايگي، 
زنگ خطر را براي امريكا و اتحاديه اروپا كه به دنبال مهار 
ايران بوده و هستند، به صدا درآورده است. به ويژه مسئله 
مقاومت هسته اي در فرآيند مذاكرات و پافشاري طرف 
ايراني بر رعايت شروط بازگشت امريكايي ها به برجام بر 
تالش آنها جهت به هم زدن اوض��اع داخلي ايران مؤثر 
بوده است. از طرفي سياس��ت مستقل ايراني در مسائل 
منطقه اي و فرامنطقه اي از يمن تا اوكراين و از سوريه تا 

ونزوئال حتماً غربي ها را عصباني تر كرده است. 
نش�انه هاي اين عصبانيت بيش�تر در چه 

فضايي ظهور يافته است؟
امروز ش��ما مي بينيد كه يك مس��ئله كام��اًل داخلي را 
چگونه با تس��لط بر امپراتوري رس��انه اي تبديل به يك 
مس��ئله جهاني كرده اند، در حالي كه در مسائل مشابه 
و ب��ه مراتب حس��اس تر و عميق ت��ر مث��اًل در ماجراي 
حمله يك جوان امريكايي به س��لمان رشدي، سكوت 
رسانه اي كاماًل حكمفرماس��ت و پس از گذشت دو ماه 
 از آن واقعه هنوز كسي از سرنوشت اين نويسنده ملحد 

خبر ندارد. 
يعني حركت در يك فضاي دوگانه؟

دقيقاً! اينها همه ريشه در سياست تزوير و استانداردهاي 
دوگانه و بلكه چندگانه غربي ها نسبت به جوامع مستقل 

و متفاوت از سبك زندگي غربي ها دارد. 
متأسفانه غربي ها پا را از اين هم فراتر گذاشته و عماًل و 
علناً مقامات رسمي امريكايي و اروپايي، مردم را تشويق 
به ماندن در خيابان ها و تعرض به جان و مال و نواميس 
مي كنند. چگونه مي ت��وان اينها را ندي��د و تحليلي در 
اين خصوص نداش��ته باش��يم. تو گويي برخي نخبگان 
فك��ري، اجرايي و حت��ي حاكميتي هم دچ��ار خطاي 
تحليل شده و بعضاً مواضع نابخردانه و غيرواقعي اتخاذ 

 

مي كنند. 
در رويدادهاي اخير اقوام اثرگذاري چون 
كردها و بلوچ ها و... در نوك سرمايه گذاري 
رسانه اي غرب براي تهييج قرار داشتند، 
نگاه دش�من به تن�وع قوم�ي در ايران و 

بهره برداري از آن چيست؟ 
ببينيد از نگاه ايراني تنوع قومي در ايران كه من اسمش 
را »رنگين كمان اق��وام ايراني« مي نام��م، يك فرصت 
بي نظير و يك تجربه موفق و الگويي آزمون پس داده در 
اين سرزمين كهن است و در طول تاريخ هرگز ما شاهد 
منازعه قومي نبوده ايم، جز اينكه پاي طرف خارجي براي 

تحت فشار قرار دادن دولت مركزي در ميان باشد. 
شواهد اين تحليل كجاست؟

تاريخ بهترين گواه اس��ت. مرزهاي قوم��ي در ايران نه 
تنها باعث جداي��ي و واگرايي ملت ايران نب��وده، بلكه 
برعكس باعث چس��بندگي و همگرايي م��ردم ايران به 
عنوان يك ملت زنده و پويا بوده اس��ت، اما متأس��فانه 
سياست فرقه گرايي قومي و مذهبي در راستاي سياست 
اس��تعماري تفرقه بينداز و حكومت كن، از ديرباز ابزار 
نظام سلطه براي درگيري س��ازي و مشغول سازي ملل 
مستقل در داخل كشورشان بوده است تا آنها را ضعيف 

و ضعيف تر كنند. 
اگر از اين پنجره به رويدادهاي اخير نگاه 

كنيم، چه چشم اندازي خواهيم ديد؟
ش��ما در ماج��راي اخي��ر مش��اهده كردي��د ك��ه چه 
سرمايه گذاري عظيمي روي اين مس��ئله داشته اند كه 
بحمداهلل با بيداري ملت و آگاهي علما دامنه آن گسترش 
پيدا نكرد، اما مسئله، مسئله اي نيست كه طرف خارجي 

به راحتي از كنار آن بگذرد. 
ش�ما مي گوييد طرف خارجي نمي خواهد 
س�رمايه گذاري بر اين بحران سازي ها را 
متوقف كند، اهرم دس�ت آنه�ا براي اين 

كار چيست؟
به قول يكي از دوس��تان، بزرگ ترين جنگ ش��ناختي 

تاريخ بشر را عليه ايران به راه انداخته اند. 
منظورت�ان دقيق�ًا از جن�گ ش�ناختي 

چيست؟
ش��ما وقتي رويدادهاي مرتبط با مداخالت غربي ها در 
كشورهاي ديگر را زير نظر مي گيريد، مي بينيد غربي ها 
به هر كشوري كه وارد ش��دند و مداخله كردند، در يك 
فرآين��د دولت - ملت س��ازي معكوس، قانون اساس��ي 
آن كش��ور را به گون��ه اي تدوين كردند كه دو مس��ئله 
قوميت و مذهب عماًل مبناي تقس��يم ق��درت و ثروت 
ش��د تا مفهوم ملت و در كن��ار هم بودن هرگز ش��كل 
نگيرد، اما در كش��ورهاي خودش��ان مبنا و معيار فقط 

مسئله شهروندي و س��يتي زن شيپ اس��ت و اينگونه 
شده كه در عراق، لبنان، بوسني و س��اير مناطق، اقوام 
و مذاهب دچار نوعي ناسيوناليس��م قومي ش��ده اند كه 
زمينه و بستر قانوني را الي االبد براي مداخله خارجي و 
ترويج افراط گرايي ديني، قومي و راديكاليسم سياسي 
فراهم مي سازد و اين دقيقاً آن چيزي است كه از آن به 
»بالكانيزاسيون« ياد مي كنيم؛ يعني قطعه قطعه كردن 
و تجزيه ملت ها و قراردادن اين قطعات در مقابل هم نه 
در كنار هم در برابر دشمن مشترك بيگانه.  در حالي كه 
ناسيوناليسم قومي و فرقه گرايي مذهبي بنيان انسجام 
و يكپارچگي هر ملتي را از درون فرو خواهد پاش��يد و 
 اين نسخه غرب براي كشورهاي مس��تقل و متفاوت با 

فرهنگ غربي است. 
در سال هاي اخير پروژه خاورميانه جديد از 
سوي امريكايي ها و صهيونيست ها دنبال 
مي شد. خواب آشفته اي كه امريكايي ها و 
صهيونيست ها در پازل خاورميانه جديد 

براي ايران ديده اند، چيست؟
اين خواب آشفته را من »بالكانيزاسيون ايران« مي نامم. 
اساس��اً غربي ها هي��چ وقت انق��الب اس��المي و نظام 
جمهوري اسالمي را حقيقتاً به رس��ميت نشناخته اند 
و به لطايف الحيل س��عي در تغيير رژيم و براندازي آن 
داش��ته اند. آنها برخالف ژس��ت دموكراتيك به شدت 
انحصارطلب بوده و تفاوت ها را به رسميت نمي شناسند، 
به ويژه تفاوت در جهان  بيني و خط مشي هاي سياسي. 

از اين رو سياس��ت قطعي و هميش��گي هم امريكا هم 
رژيم سعودي- صهيونيستي و هم انگليس، تجزيه ايران 
به اقليم ها و مناطق مختلف تا سرحد امكان بوده است. 
مگر همين آقاي جوزپ بورل مسئول سياست خارجي 
اروپاي متمدن چن��د روز پيش علناً نگف��ت كه »اروپا 
مانند باغ مي ماند و الباقي كشورهاي دنيا مثل جنگلند 
و جنگلي هاي وحشي به باغ هاي زيبا حمله مي كنند!.« 
من سال ها در جوامع اروپايي زندگي كرده ام و از نزديك 
با اين جماعت حشر و نشر داشته ام، اين اروپايي هاي به 
ظاهر متمدن، بس��يار مغرور و به شدت خودشيفته اند، 

غربي ها نژادپرست ترين قوم تاريخ بشر ند. 
سوخت و موتور محركه سياست 

بالكانيزاسيون چيست؟
آنچ��ه در اين باره به وضوح رس��يده اين 
است كه فعال كردن گسل هاي مذهبي و 
ايجاد منازعه قومي و تشديد اختالفات 
مذهب��ي موت��ور محركه و پيش��ران 
سياست بالكانيزاس��يون ايران است. 
از نظر آنها هيچ حكومت فارسي نبايد 
ش��كل بگيرد. اگر ديدگاه هاي آنها را 
خالصه و صورت بن��دي كنيد به اين 
نقطه مي رس��يد كه اي��ران بايد يك 
حكومت كوچك تح��ت اختيار آنها 
باش��د. متأس��فانه برخي كشورهاي 
نامهربان همسايه ما نيز همين سياست 

را دنبال مي كنند، اين در حالي است كه 
تمام همسايگان ايراني )به جز روسيه( به 

لحاظ فرهنگي و تمدني منهاي ايران هيچ 
حرفي و سخني براي گفتن ندارند. هويت آنها 

يك هويت عاريتي ايراني است!
چه نشانه هايي در تحركات اخير 
رس�انه اي و موض�ع گيري هاي 
سياس�تمداران غرب�ي ب�راي 
تجزيه ايران و بالكانيزاسيون 

ماحظه كرديد؟ 
بالكانيزاس��يون تا ديروز سياست اعمالي 

غرب بود و امروز سياست اعالني شان. هيچ 
ابايي ندارند كه اين دخالت آش��كار در مس��ائل 

داخلي اي��ران را كه برخ��الف بند7 »ماده 2« منش��ور 
سازمان ملل متحد است، حتي رس��ماً به زبان بياورند. 
هيچ وقت يادم نمي رود، جمله معروف جرج بوش پسر 
در دس��امبر 2007 كه در مورد ايران گفته بود: »ايران 
خطرناك بود، ايران خطرناك اس��ت و ايران خطرناك 

خواهد بود.«
اين وحشت از كجا مي آيد؟ 

خاستگاه اين وحشت، ايران قوي و مستقل است.  ايراني 
كه درحال قوي تر شدن است. در واقع از نگاه امريكايي، 
مسئله، مسئله ايران اس��ت نه نظام جمهوري اسالمي. 
حتي متن برجام هم ايران را � نه جمهوري اسالمي را � 

مخاطب خلع سالح قرار مي دهد. 
البته اي�ن ترس ب�ه ام�روز برنمي گردد و 

ردپاي آن از گذشته قابل رديابي است. 
دقيقاً! غربي ها بالكانيزاسيون ايران را دهه 90 ميالدي با 
سياست ژئوپلتيك زدايي ايران در محيط پيراموني اش 
آغاز كردند و اين به آن معناست كه در چهارگوشه مرزي 
ايران هرگز نبايد وابستگي متقابل منافع استراتژيك با 
همسايگان به صورت دوجانبه و چندجانيه شكل بگيرد، 
بلكه روي اين اصل اس��ت ك��ه حذف اي��ران از مزاياي 
جغرافيايي و ژئوپلتيك طبيع��ي و منحصر به فرد خود 
در دس��تور كار قرار مي گيرد و اينگونه اس��ت كه ايران 
بايد از خط��وط لوله انتقال ان��رژي در منطقه، ترانزيت 
هوايي، ريلي و زميني حذف شود تا تهي سازي ظرفيت 
اس��تراتژيك ايران رخ ده��د و زمينه را ب��راي تكه تكه 
كردن ايران فراهم كنند. بالكانيزاسيون ايران سياست 
ديروز و امروز و فرداي غرب س��لطه گري اس��ت كه جز 
منافع و مطامع خود هيچ قدرت رقيبي را به رس��ميت 

نمي شناسد. 
براي خنثي كردن چنين موازنه مسمومي 

كه عليه منافع ملي ماست، چه بايد كرد؟
در چنين فضاي��ي توصيه اصل��ي م��ن همان گونه كه 
بارها و بارها اعالم ك��رده  ام، اوالً پايان دادن به مذاكرات 
بي خود و بي فايده هس��ته اي با طرف غربي و دستيابي 
هر چه س��ريع تر به بازدارندگي اتمي است و ثانياً تالش 
و مجاهدت شبانه روزي مسئوالن براي تقويت كارآمدي 
و افزايش س��طح رضايتمندي مرم صبور و شكور ايران 

است. 
يعني بازدارندگي اتم�ي را يك آلترناتيو 

مناسب براي اين فضا مي دانيد؟
بازدارندگي اتمي، ش��رط الزم و ضروري تأمين امنيت 

ملي در نظام س��لطه آنارش��يك كنوني و ضامن ثبات 
ملي اس��ت و رضايتمندي عمومي ش��رط كافي و ذاتي 
آن. رضايتمندي اجتماعي و اقناع ملي مغز اس��تخوان 
امنيت ملي اس��ت كه بدون اين مهم پوكي اس��تخوان 
هر امنيت��ي قطعي و اجتناب ناپذير اس��ت، چراكه عدم 
پاسخ دهي معتبر به يك مطالبه و مسئله ملي، زمينه را 
براي گسترش افقي )مشاركت ساير اقشار اجتماعي( و 
عمودي )شعارهاي ساختارشكنانه و رفتارهاي خشونت 
طلبانه( اعتراض و تبديل آن به اغتش��اش و شورش كه 

سايه جنگ داخلي است مهيا و آماده مي كند. 
بنابراين حفظ توان بازدارندگي اتمي و حل مش��كالت 
اقتصادي مردم )به ويژه اش��تغال، ازدواج و مس��كن( و 
پاسخ معتبر به مطالبات سياس��ي و فرهنگي مشروع و 
قانوني مردم كليد برون رفت از بح��ران فعلي و خنثي 
كردن ابرتوطئه تجزيه ايران عزيز ما در قالب سياس��ت 

بالكانيزاسيون ايران است. 
در اين فضا به چه نوع آگاهي نياز داريم؟

ما به عنوان آحاد اين ملت اگر به اين آگاهي برسيم كه 
مش��كل اصلي نظام س��لطه با خون ايراني، ژن ايراني و 
نژادايراني اس��ت، در اين صورت ما با آن گذشته عظيم 
و پرافتخ��ار و نظام مقت��در و قوي جمهوري اس��المي 
رويين تن خواهيم ش��د. اين را به عنوان يك متخصص 
روابط بين الملل عرض مي كنم، واهلل دشمنان ايران اگر 
مي توانستند هيچ ابايي از نسل كشي 85ميليون ايراني 
نداش��تند، مگر در خالل جنگ جهان��ي اول بيش از 8 
ميليون ايران��ي )تقريباً نصف جمعيت آن روز كش��ور( 
بي گناه و گرس��نه - بيش از كل تلف��ات حمله مغول و 
قوم تاتار به ايران- به دليل سياس��ت همين غربي ها به 
ويژه امريكا و انگليس خبيث تلف نش��دند. اين اولين 
هولوكاس��ت جهاني، عليه ما ايراني هاي مظلوم و 
بي دفاع بود. به نظرم اس��رائيلي ها و امريكايي ها 
ديگر از متوق��ف كردن برنامه هس��ته اي ايران 
نااميد شده اند و فهميده اند كه باالخره اين علم 
در اين آب و خاك بومي و دروني شده و از بين 
رفتني نيست، بنابراين مي خواهند بقای ايران 

را از بين ببرند. 
پس ش�ما محتواي اين اغتشاشات 
را فراتر از صورت بندي هاي مرسوم 

مي دانيد. 
اينكه مس��ئله ام��روز اي��ران را به حجاب 
و ف��وت ناراحت كننده ي��ك دختر خانم 
ايراني تقليل دهيم و اصاًل متوجه گستره 
و عمق كينه توزي دشمن و توطئه بزرگ تر 
عليه اي��ران و تماميت ارضي اش نباش��يم، 
نش��ان دهنده كوته بيني ما خواهد بود. سطح 
منازعه، س��طح تمدني اس��ت و برخ��ي البته 
معتقدند كه رئيس��ي، رئيس دولت نيست كه اگر 
بود حتماً كارها به سامان مي شد. البته من معتقدم 
آيت اهلل رئيسي در سياس��ت خارجي رئيس دولت 
است، اما در سياس��ت داخلي متأسفانه شبكه ها و 
بلوك هاي قدرت دس��ت دولت را در اعمال برخي 
اصالحات بسته اند كه حتماً بايد كاري كرد قبل از 

اينكه ديگر نتوان كاري كرد. 
خاورميان�ه مطلوب غرب چ�ه مختصاتي 

دارد؟

در يك كالم خاورميانه منه��اي مقاومت و بدون ايران. 
من حقيقتاً متأس��فم و متعجبم از برخي سياسيون كه 
مس��ئله به اين س��ادگي را خوب فهم نمي كنند و مدام 
به م��ردم آدرس غلط مي دهن��د. هرچه ق��درت ايران 
بيش��تر و قوي تر، مداخله و تحريك براي درگيرسازي 
و مشغول س��ازي اي��ران در داخل مرزهايش از س��وي 
دشمن قوي تر و زخم ها كاري تر مي شود. بارها گفته ام و 
نوشته ام كه ايران ضعيف و وابسته، آرمان امريكايي ها و 
غربي هاست و ايران قوي مستقل كابوس آنها. اين را من 
به شما عرض بكنم كه شايد در هيچ معركه اي به اندازه 
معركه اوكراين، ناتو و امريكا قدرت بازدارنده تهاجمي و 
اقتدارآفرين جمهوري اسالمي ايران را نچشيده باشند. 
قدرت نظام��ي و دفاعي ايران س��اختار نات��و را به لرزه 

درآورده است. 
شما ديديد در همين سند 48 صفحه اي راهبرد امنيت 
ملي امريكا كه چهارشنبه گذشته از سوي بايدن رونمايي 
ش��د، چقدر قدرت موش��كي و پهپادي ايران، امريكا را 
نگران كرده و تهديد مي دانند و آشكارا و مداخله جويانه 
از اعالم ايستادن در كنار اغتشاشگران و حمايت از آنها 

ابايي ندارند. 
الگوي غرب براي پيش�برد پروژه تجزيه 
و بالكانيزاس�يون ايران چيس�ت و به چه 

اهرم هايي اميد بسته است؟
الگوي موفق غرب براي كاربست پروژه بالكانيزاسيون، 
تجزيه شوروي و يوگس��الوي س��ابق يا چكسلواكي و 
تبديل آنها به دولت هاي كوچك قومي اس��ت. در مورد 
يوگسالوي س��ابق، ابتدا يوگس��الوي را به پنج كشور 
صربس��تان، مقدونيه، بوسني، كرواس��ي و اسلووني و 
بعدها به هشت كشور )اضافه كردن  مونته نگرو و كوزوو( 
و احتماالً به زودي به 10 كشور )جمهوري صربسكاي 
بوس��ني و جمهوري س��نجك در جنوب صربس��تان و 
شمال مونته نگرو( و حتي شايد 11 كشور بعد از جدايي 
منطق��ه وويودينا در ش��مال صربس��تان تبديل كنند. 
بالكانيزاس��يون پروژه اي است پروس��ه محور كه هرگز 
پاياني ب��رآن متصور نيس��ت و مي تواند ت��ا اضمحالل 
و ناب��ودي و محو يك مل��ت در مرز تكفي��ر پيش برود. 
اين منطق استكبار و نظام سلطه اس��ت تا شوروي بود 
يوگسالوي را براي مهار بلوك شرق به عنوان يك منطقه 

بي طرف و بي تعهد نياز داش��تند و حمايت و پشتيباني 
مي كردند، اما با فروپاشي ش��وروي وجود قدرت بزرگ 
يوگسالوي داراي ارتش پنجم دنيا را يك تهديد بالقوه 
تلقي كرده و با تحريك كليسا و افراطيون صرب و كروات، 
ملت يوگس��الوي را به جان هم انداختند كه نتيجه آن 
يك جنگ داخلي خونين تمام عيار با سبعيت كامل شد 
و نسل كشي شرم آور سربرنيتسا محصول همين فرآيند 

بالكانيزاسيون بود. 
جالب اينكه نخست وزير اس��بق انگليس آقاي گوردون 
براون در زمان رفراندوم استقالل طلبي اسكاتلند قبل 
از برگزيت در مصاحبه با بي بي س��ي انگليسي گفته بود 
كه ما اجازه بالكانيزه شدن بريتانيا... را نخواهيم داد. اين 
موضع گيري ما را به ياد ضرب المثل معروف »مرگ خوب 

است، اما براي همسايه« مي اندازد. 
چرا با وجود تنوع اق�وام و مطالبات قومي 
خواب آشفته تجزيه ايران تعبير نخواهد 
نشد؟ ظرفيت هاي ما در اين باره چيست و 

چگونه مي توان از آن بهره برداري كرد؟ 
تعبير هر خوابي در نهايت به اراده جمعي ملت ها بستگي 
دارد كه قرآن فرموده است: »ان اهلل ال يغير ما بقوم حتي 
يغيروا ما بأنفس��هم «يعني سرنوش��ت ملت ها را خود 
مردم رقم مي زنن��د، اما ايراني ها در ط��ول تاريخ هرگز 
به خارجي ها باج نداده و ترجي��ح مي دهند در داخل از 
گرسنگي بميرند تا به دس��ت خارجي كشته شوند. اين 
شرف، عزت و عظمت ايراني است. بزرگ ترين سرمايه 
ايران، ملت آگاه و بيدار ايران اس��ت و تا اراده اين ملت 
نش��كند- كه ان ش��اءاهلل هرگز نخواهد شكست- هيچ 
توطئه اي عليه ايران محقق نخواهد ش��د و اين فرصت 
بي نظيري اس��ت براي اين كش��ور. از طرفي مسئوالن 
امر در تمام حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياس��ي و 
امنيتي بايد رفاه و عزت ايراني را براي تمام ايراني ها از هر 
قومي و مذهبي بخواهند و در عمل در اين مسير تالش 
و مجاهدت نمايند. ملت ايران خيلي خوب تفاوت خادم 
و خائ��ن را مي فهمد. لذا تأكيد مي كنم ب��ه تعبير رهبر 
معظم انقالب كه خيلي وقت پيش فرمودند: بزرگ ترين 
روش مبارزه با امريكا، خدمت به مردم اس��ت. اميدوارم 
همگي قدر اين مردم نجيب و فهيم را بدانيم كه صاحبان 
اصلي انق��الب و ولي نعمت همه مايند. مس��ئوالني كه 
نمي توانن��د يا نمي خواهن��د خدمتي به مردم داش��ته 
باش��ند، لطفاً هرچه زودت��ر بروند تا مرتك��ب خيانتي 

 

نشده اند. 
و سخن آخر؟

ببينيد از نظر غرب، ايران يا بايد ضعيف باشد و مستقل 
يا قوي و وابس��ته يا اصاًل نباش��د. اگرچ��ه مطلوب آنها 
ايران ضعيف وابس��ته تحت اختيار خودشان است، اما 
آن چيزي كه در اين شرايط مهم اس��ت، اين است كه 
تمام ملت اي��ران يكصدا و تمامي مس��ئوالن جمهوري 
اس��المي متفق القول باش��ند ك��ه امني��ت تحت هيچ 
شرايطي قابل مصالحه و مذاكره نيست و همگي متعهد 
به امني��ت بوم��ي درون زاي خود بنياد ايران اس��المي 
قوي مس��تقل باش��ند. اين محكم ترين پيامي است كه 
به دش��من داده خواهد ش��د و اينگونه اس��ت كه ايران 
هرگز تبديل به گاو ش��يرده آنها نخواهد شد و همچون 
 شير، تاريخ و هويت و خاك اين مرز و بوم را محافظت و 

مراقبت مي كنند. 

  محمدرضا صالح نيا
»بزرگ ترين جنگ شناختي تاريخ بشر را عليه ايران به راه انداخته اند.« اين روايت دكتر روح اهلل قادري كنگاوري از رويدادهاي 

اخير در ايران است. از ديدگاه اين دانشيار روابط بين الملل دانشگاه جامع امام حسين)ع( ساده انديشانه خواهد بود كه وقايع اخير 
را از يك سپهر وسيع تر كه همان تير و تركش هاي جنگ شناختي غرب عليه جمهوري اسامي است، نبينيم. آنچه در ادامه مي آيد 

گفت وگوي »جوان« با اين صاحبنظر حوزه بين الملل است. 

از نظر غرب، اي�ران يا بايد ضعيف باش�د و 
مستقل يا قوي و وابسته يا اصاً نباشد. اگرچه 
مطلوب آنه�ا ايران ضعيف وابس�ته تحت 
اختيار خودشان است، اما آن چيزي كه در 
اين شرايط مهم است، اين است كه تمام ملت 
ايران يكصدا و تمامي مسئوالن جمهوري 
اسامي متفق القول باشند كه امنيت تحت 
هيچ شرايطي قابل مصالحه و مذاكره نيست 
و همگي متعهد به امنيت بوم�ي درون زاي 
خود بنياد ايران اسامي قوي مستقل باشند

اين را ب�ه عنوان ي�ك متخص�ص روابط 
بين المل�ل عرض مي كنم، واهلل دش�منان 
اي�ران اگ�ر مي توانس�تند هي�چ ابايي از 
نسل كش�ي 85ميليون ايراني نداشتند، 
مگ�ر در خال جنگ جهان�ي اول بيش از 
8 ميليون ايراني )تقريب�ًا نصف جمعيت 
آن روز كش�ور( بي گناه و گرسنه - بيش 
از كل تلفات حمل�ه مغول و ق�وم تاتار به 
ايران- به دليل سياست همين غربي ها به 
ويژه امريكا و انگليس خبيث تلف نشدند
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