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یکخواهرخوانده
چشمبادامیآمریکایی

بیتردید مشکل از آنجا آب میخورد که
تهران خواهرخوانــدهای برای خود برگزیده
که اقتصــاد درهمتنیدهای بــا آمریکا دارد؛
آنقدر که بالفاصله پس از خروج دونالد ترامپ
از برجام ،این خواهرخوانده قدیمی نیز زد زیر
میز خواهرخواندگی و توافقات و قراردادها و
کار به جایی کشید که میلیاردها دالر از پول
ایران را پس نمیدهد و نفتکشش نیز همین
دو روز پیش از سوی ســپاه پاسداران ایران
توقیف شد.
 48ســال پیش وقتی غالمرضا نیکپی،
شــهردار وقت تهران به کــره جنوبی رفت،
ســئول به عنوان خواهرشهر تهران برگزیده

شــد .در منطقه گانگنام کره نیز خیابانی را
«تهران» نامگذاری کردند .آن خیابان مرکز
تجمع ســاختمانهای بزرگ و شرکتهای
عمده تجاری ،بانکها و شرکتهای صنعتی
مانند سامسونگ و الجی است.
پیرو همان روابط دوســتانه ،اقتصاد دو
کشور نیز به یکدیگر نزدیک شد تا جایی که
حتی در دوران هشــت سال جنگ تحمیلی
نیز ،بسیاری از شرکتهای کرهای ،برخالف
امروز ،ایران را ترک نکردند.
این روابط گرچه فراز و فرود داشــت؛ اما
هیچگاه به این اندازه تیره و تار نبوده اســت.
در واقع با آنچه این روزها در جریان است...
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گفتوگو

به بهانه انتشار کتاب «ایران بزرگ تعهد من»؛

هر ایرانی باید از خود بپرسد برایکشورش چه میتواند بکند
در این شرایط ســخت ،هر ایرانی باید از خود بپرسد برای
کشورش چه میتواند بکند .هر یک از ما در هر کجا که هست
و در هر موقعیتی که قرار دارد ،باید سعی کند برای ایران مفید
واقعشود.هرچهفردیتواناییاشبیشترباشد،وظیفهاشنیز
بهمراتببیشتراست.
امیر حسین جهانشاهی با انتشار کتابی در فرانسه با عنوان
«ایران بزرگ تعهد من» اعتقاد راسخ دارد که باید بسان تخم
چشــم از کشــور و وطن مادری در مقابل هجمه اجنبیها و
بیگانگانمحافظتکردوحفاظتازهویت،تاریخ،دین،فرهنگ
وهنروادبیاتکهنوغنیایرانرامسئولیتناتمامخودمیداند
کهبایدآنرابهاتمامبرساند.
اوعمیقاًمتدینومعتقداستکهایرانبرویدوپایهبناشده
است :تاریخ بزرگ ایران و مذهب شیعه ،که در جهان اسالم در
اقلیتاست.
وی با بیان برنامههــای اقتصادی خود در ایــن کتاب و با
تجربیاتی که بیش از  40سال در عرصه اقتصادی اروپا کسب
کرده است ،میخواهد یک بار دیگر این جمله را معنا کند که
«همبستگیملی،موجباعتمادبهنفسملیودرنتیجهاقتدار
وحاکمیتملییککشورخواهدبود».
انتشار این کتاب در فرانســه ما را بر آن داشت که سواالتی
چند از فردی که در گذشــته مخالف و امــروز حامی تمام قد
جمهوریاسالمیاست،داشتهباشیم:
شــما در کتاب خود ایرانیان داخل را از ایرانیان
خارج از کشور جدا میدانید و میگویید آنها به هیچ
عنوانحقدخالتدرمسائلکشورراندارند؛میتوانید
دراینخصوصتوضیحدهید؟
برای من "ایرانیان" کسانی هســتند که در داخل کشور
زندگیمیکنند،برایکشورشانکشتهوشهیددادندودرعمق
وجودشان ،از تحریمهای متفاوتی که از 40سال پیش و هنوز
همدربرابرایراناتخاذگشته،رنجمیبرند.درمقابل،کسانیکه
بهدالیلمختلفکشورراترککردندکهتنهاتوجیهشانرفاه
شخصیبودهاستوامروزآمریکایی،انگلیسی،آلمانیوغیره...
هستند "ایرانیان خارج" به حساب میآیند .بسیاری از آنها با
انتخابخودازکشورشانجداشدهاند.
بلهمناعتقادراسخدارمکسانیکهگذرنامهکشوردیگری
را گرفتهاند حق ندارند بــه عنوان یک ایرانی درباره کشــور
زادگاهشاننظردهند.
در ارتباط با خودم ،هنوز 40ســال پــس از آمدنم به اروپا
پناهندههستموهیچگونهملیتخارجیراقبولنکردهام.بااین

حال من هم یک ایرانی خارج از کشور هستم و از این امر عمیقا
متاثر؛ تمام مبارزه من بر این مبناست که بتوانم تمام آنچه را
در 40سالگذشتهبناساختم،درخدمتکشورمقراردهم.
ارزیابیشماازایرانامروزچیستوجایگاهایران
راچگونهمینگرید؟
باید بگویم کشور من مملو اســت از تناقضهای آشکار،
کشوریاستکهجوانانشجزوتحصیلکردهترینهایجهان
بهحسابمیآیندودرعینحالبخشعمدهایازمردمبسیار
مؤمن و متدین هستند .ایران 40سال است که بی وقفه تحت
تحریمهای پیاپی قرار گرفته .هیچ کشــوری در جهان بدین
شــدت و بدین طوالنی مدت مورد تحریم نبوده اســت ،مگر
احتماالً کره شــمالی .ولی کماکان ایستادهایم ،همانگونه که
داخل کتابم صریحا بیان کردهام به عنــوان قدرتی بزرگ در
منطقه،وارادهمابرایازبینبردنتحقیرهاییکهبهماتحمیل
شدهبیشازپیشقویاست.ایناستایرانودرچنینشرایطی
است که میخواهم برای کشورم مفید باشم و در چهارچوب
جمهوریاسالمی.
درکتابشــماصریحاعنوانشدهکه"دوست
ندارم هیچ فرد خارجی در مورد کشورم و حاکمان آن
قضاوتکنند"دراینخصوصتوضیحدهید.
مسائلکشورمافقطبهخودمانارتباطداردوبایدبهغربیها
یادآوریکنمکههرگاهدراموردیگرانمداخلهنمودید،اشتباه
کردید.فاجعهبهبارآوردیدوسرانجامشکستخوردید.گرچه
سیاست اســتعماری سبب شــده که بتوانید به قدرتهایی
بزرگ تبدیل شوید ،ولی چون مستعمرههای خود را از دست
دادهاید ،تا  15یا  20سال دیگر به قدرتهایی کوچک تبدیل
خواهیدشد.
شما بارها در کتاب خود دخالتها و تحریکات
غربرامحکومکردهاید،ریشهایناختالفاتراچگونه
ارزیابیمیکنید؟
ما 40سالاستکهازهمانروزنخستتأسیسجمهوری
اسالمیایران،ازسویجهانخارجوبهویژهدنیایغربتحقیر
شــدهایم .تمامی جهان مخالف این رویداد بودند .هیچگاه در
تاریخ بشریت ،گروههایی بدین حد متفاوت از یکدیگر با اراده
مشترک برای نابودی انتخاب یک ملت ،چنین ائتالفی نکرده
بودند .در حالی که شرق و غرب ،جمهوری اسالمی ایران را به
رسمیت شناخته بود ،در پشت پرده طرح نابودی آن را دنبال
میکرد .نابودی انتخاب یک ملت ،همانند نابودی موجودیت
خودآنملتاست.

درکتابخودعنوانکردهایدحمایتازشیعیانبه
ویژه شیعیان منطقه وظیفه جمهوری اسالمی ایران
میدانید.
ایران کشوریاست که بخشاعظم آنرا شیعیان تشکیل
میدهند.ماشیعیاندرجهاناسالماقلیتبهحسابمیآییم
وتنها 20درصدجمعیتمسلمانجهانراتشکیلمیدهیم.
از دیرباز ســنیهای افراطی و وهابیون با شیعیان برخوردی
خصومتآمیز داشتهاند .عربستان سعودی که «ناکشوری»
استباامکاناتمالیچشمگیرکهطی 40سالگذشتهباکشور
مادشمنیعیانیداشتهاست.بنابراینایرانحقدارد،مسئولیت
دارد و در نتیجه وظیفه دارد کــه نه تنها از مردم ایران حمایت
کرده،بلکهتمامیشیعیانجهانوخصوصاًشیعیانمنطقهرا
تحتحمایتخودقراردهد.

درکتابشماازعربستانسعودیبهعنواندشمن
ایران نام برده شــده؛ نظر صریح شما در این خصوص
چیست؟
 40سال است که ایران بی وقفه ستمگری جهان خارج را
تحمل می کند؛ از جنگ تحمیلی صدام گرفته تا تحریم های
مداوم و غیر انسانی امریکا ،که عامل و تحریک کننده اصلیش
عربستانسعودیاست.سرانعربستانسعودیتنهامسوولو
عاملایناوضاعغیرقابلقبولاستواینشرایطنمیتواندادامه
داشتهباشد.عربستانسعودییک"ناکشور"استکههیچگاه
ملتبهحسابنیامدهونخواهدآمد.
شما در بخشــی از کتاب خود سخن از اتحادیه
اقتصادی و سیاســی ایران ،عراق ،ســوریه ،لبنان
« »UIISLمیگویید و معتقدید کــه این اتحادیه
راهگشایمسایلمهمداخلیوخارجیکشوراست...

باید به مردم این چهار کشــور و در وهله نخست به مردم
کشورمانالزمهایناتحادیهراشرحدهیم.هرچنداینتشریح
نیاز به زمان داشته باشد .کسی برای ملت ما دالیل حضورمان
درعراق،سوریهولبنانراتشریحنکردهاست.کسیبرایملت
ماتشریحنکردهکهاینحضورساالنهچقدربرایماهزینهدربر
داردودرعوضدرچنددههآیندهچقدربرایمابازدهیخواهد
داشت.کسیبرایمللسهکشوریکهنجاتشاندادیم،دالیل
حضورمان در خاکشان را تشریح نکرده است .کسی برای این
سه ملت میزان هزینه مالی و انسانی اقدامات ما برای تضمین
استقالل آنها را تشریح نکرده است .باید به هوش و بلوغ فکری
ملل اطمینان کــرد و یقین دارم که اکثریــت قریب به اتفاق
مردمان این چهار کشــور به طرح بنای این اتحادیه خواهند
پیوست.
طرح اتحادیــه « »UIISLبه نظر غیر ممکن
میرسد در چه شرایطی میتوان امیدوار بود این غیر
ممکن،ممکنشود؟
ایناتحادیهتنهابهشرطیمیتواندبهوجودآیدوپایداربماند
که اعضایش مکمل هم باشند ،واقعیت جغرافیایی ،تاریخی و
سیاسیامروزاینچهارکشوردرمنطقهاینغیرممکنراممکن
کردهاست.وظیفهماتوجیهوشکلدادنبهحقیقتیاستکه
انکارشاجتنابناپذیرخواهدبود.
نظر شما درخصوص ترور ســردار سلیمانی به
دستوررئیسجمهورآمریکاوتروردانشمندهستهای
کشورمانشهیدفخریزادهچیست؟
رئیسجمهورامریکاچیزی
ترورسردارسلیمانیبهدستور 
جزجنایتیپستوبزدالنهنیست.بدونشکشهیدسلیمانی
بزرگترینسرلشکریاستکهایراندرقرنهایاخیربهخود
دیدهاست.ویافتخارملتایرانبودوهمچنینمظهرقدرت،
شجاعتوصداقتبرایمردمما.واماتروراخیرآقایفخریزاده
وتروردیگردانشمندانکشورمانکهدرسالهایگذشتهاتفاق
افتادهچیریبجزیکتروریسمدولتینیست؛امامطمئنهستم
که این گونه اقدامات کوچکترین انحرافی در مسیری که برای
کشورمانترسیمشدهنخواهدداشت.
شمادرکتابخودنوشتهایداقتصادبردموکراسی
ارجحیتدارد،دالیلخودراذکرکنید.
ال به دموکراســی ارجحیــت دارد .تنها
بله ،اقتصاد کام ً
سودمندی دموکراسی این است که به ملت امکان میدهد با
شرکت در انتخابات ،کسانی را در رأس حکومت قرار دهند که
بیشترینقابلیترابرایتضمیندستیابیآنهابهزندگیبهتر

وتقسیمعادالنهثروتملی،داشتهباشند.بلههربارکهبایدبین
توسعهاقتصادیوتوسعهدموکراسییکیراانتخابکرد،گزینه
بایدتوسعهاقتصادیباشد.
درکتابطرحیبسیارگستردهدرخصوصبحث
گردشگریمطرحکردهاید،جزئیاتآنچیست؟
بزرگترین طرح من برای ایران ،تبدیل کشور ما به یکی از
بزرگترین مراکز توریستی جهان بوده و هست .طی دو سال
قبل از لغو برجام توسط ترامپ کار بسیار بزرگی انجام دادیم و
درنتیجهدقیقاًمیدانیمکهمرکزاینقلمرودرکجاقرارخواهد
گرفت و حتی حدودا ًبودجه الزمه را نیز محاسبه کردهایم ،نه
تنها برای تأســیس این قلمرو ،بلکه همچنین برای تغییرات
الزم به منظور تبدیل تهران به یک پایتخت بزرگ توریستی:
بزرگسازی و نوسازی فرودگاههای کنونی و خصوصاً ساخت
فرودگاهی عظیم (یکی از بزرگتریــن فرودگاههای جهان)،
بازسازی و ساخت مجموعه عوامل زیربنایی الزمه در تهران
(شبکههای آبرســانی ،آبهای آلوده ،راهسازی و خطوط
راهآهن برای تردد مسافرین به ســوی این قلمرو ،نوسازی و
تأسیس مجموعه هتلهای پایتخت )...تا بتوانیم تهران را به
مرکزی تبدیل کنیم که توانایی اســتقبال و پذیرایی از دهها
میلیونگردشگردرسالرا،داشتهباشد.
چــه شــرایطی الزم اســت تــا چنیــن
سرمایهگذاریهاییپسازحذفتحریمهادرکشورما
بهسرانجامبرسد؟
داشتنیکدیدگاهروشنوارادهایراسخدررأسحکومت،
برای تعیین یک مســیر و چشماندازی شــفاف برای آینده
کشورمان.باید هرآنچهدرتوانداریمبهکاربریمتاایرانبتواند
ت برتر اقتصادی جهان
در کمتر از یک دهه به یکی از  10قدر 
تبدیل شود .ما برای رســیدن به این هدف از امکانات انسانی،
فکری،طبیعیوجغرافیایی-سیاسیالزمهبرخورداریم.
معتقدیدهرایرانیبایدبرایکشورشمفیدواقع
شود ،شما چگونه میخواهید برای زادگاهتان مفید
واقعشوید؟
در این شرایط ســخت ،هر ایرانی باید از خود بپرسد برای
کشورشچهمیتواندبکند.هریکازمادرهرکجاکههستودر
هر موقعیتی که قرار دارد ،باید سعی کند برای ایران مفید واقع
شود،وهرچهتواناییاشبیشترباشد،وظیفهاشنیزبهمراتب
بیشتر است .شــخصاًباید تا حد توانم برای کشورم مفید واقع
گردم و در این زمان که به سوال شما پاسخ می دهم نمی توانم
نقشیجزاقتصادیبرایخودتجسمکنم.

