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تاریخ معاصر ایران را که ورق بزنیم مشاهده 
می کنیم که هر کجا منافع ملی ایران پایمال شده 
و اقدامی بر علیه تمامیت ارضی کشــور صورت 
گرفته اســت، رد پای انگلیســی ها در آن دیده 
می شود. دولت انگلیس که هیچ گاه پس از انقالب 
اســالمی روابط حسنه با ایران نداشته و همیشه 
دنبال ضربه زدن به امنیت ملی جمهوری اسالمی 
بوده است، پس از شروع آشوب های خیابانی در 

یکــی از گزاره های مهم مورد اشــاره رهبر 
انقالب اسالمی در چند ماه اخیر، اشاره به موضوع 
تغییر نظم فعلی دنیا و رفتن به سوی یک نظم و 
ساخت جدیدی از جهان است. به تعبیر ایشان، 
شــاخصه مهم این تغییر افــول قدرت غرب و 
آمریکاست. رسانه KHAMENEI.IR برای 
بررسی و تحلیل این موضوع به گفت وگو با دکتر 

محمدجواد الریجانی پرداخته است.
***

آیــا ایــران در تحــوالت امروزین 
صحنه بین المللــی دارای جایگاه ویژه ای 
شده است یا نه؟ عالئمی هست و نشانه ها 
و تحوالتی هست که به نوعی این گزاره را 

تقویت می کند؟
اولین قدم، فهم صحیح از وضعیت کشــور 
و شرایط بین المللی است. فهم واقع بینانه واقعاً 
کلیدی اســت برای اینکه مــا بدانیم اوضاع در 
چه حالی اســت؛ به خصوص در زمانی که انواع 
مکانیسم های مدرن شده و مهندسی شده برای 
تغییر فهم ما در کار است. امروز اگر ما بخواهیم 
یک پدیده ای را در صحنه جهانی بفهمیم واقعاً 
کار مشکلی است. چون در فضای مجازی، ابرهای 
زیادی از چیزی که اســمش اطالعات اســت 
وجود دارد که در واقع ضّداطالعات اســت. این 
ضّداطالعات بر ذهن مسئولین، ذهن فرهیختگان 
و ذهــن عموم مردم، تأثیر زیادی می گذارد لذا 

فهم واقعیت کار چندان آسانی نیست.
خب حاال می خواهیم ببینیم وضعیت امروز 
صحنه جهانی چیست، تحوالتش چگونه است 
و جایگاه ایران کجاســت. ابتدا باید از ســوابق 
شــروع کنیم. من از حادثه جنگ جهانی دوم 
سریع آغاز می کنم. جنگ جهانی دوم که تمام 
شد ُدَول غربی فکر کردند که بهترین راه برای 
اینکه جنگی در آینده اتفاق نیفتد این است که 
یک کلوب جهانی اداره  دنیا را به دست بگیرد و 
مدعی اش هم آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی 
بودند. این کلوب باید یک بازوی نظامی هم برای 
خودش درست می کرد. لذا رفتند به سمت ایده 
جهان گشــایی به رهبری کلوب غربی و صدور 
پرچم دارش  خودشان  که  لیبرال دموکراسی ای 

بودند.
ایــن پــروژه از همان ابتدا بــا یک چالش 
بزرگی رو به رو شد؛ این چالش، ظهور امپراتوری 
سکوالر سوسیالیستی شوروی بود. شوروی در 
فاصله  کمی توانســت بر قسمت های عظیمی 
از دنیا مســلّط بشــود و جلوی رهبری مطلق 
آمریکا را گرفت. در پی این اتفاق جنگ ســرد 
شــروع شد. پس از آن بود که سیاستمدارها در 
دنیا مســائل را تنازل می دادند به دعوای بین 
دو قطب شــرق و غرب و همه مسائل را از این 
دریچــه فهم می کردند و ایــن دوقطب را نظم 
مطلقی می دانســتند که همه باید خود را ذیل 

آن تعریف کنند.
در چنین شــرایطی تئوری »نه شرقی؛ نه 
غربی« حضرت امام خمینی رحمت اهلل علیه در 
انقالب اولین حرفی بــود که این نحوه  تحلیل 
مســائل را زیر سؤال برد. با توجه به نظریه »نه 
شرقی؛ نه غربی« دیگر این جور نبود که مسائل 
برای حل و فهــم صرفاً باید تنازل پیدا کند به 
اینکه دو قطب دنیــا با همدیگر در چه حالتی 
هســتند. امام اولین چالش جــدی و بزرگ را 
بــرای دوقطبی آن دوران به وجــود آورد. این 
چالــش آن قدر برای نظــم آن روز دنیا عمیق 

خشم لندن از خط خوردن مهره کلیدی 
انتقام روباه پیر با تحریم »سـپاه«

برخی شهرها، فضا را برای موج سواری مناسب دید 
تا بتواند از آب گل آلود ماهی بگیرد.

دولتمردان انگلیس که به تازگی مسند قدرت 
را به دســت گرفته اند بیش از آنکه به مســائل 
داخلی خود بپردازند، بر روی اغتشاشــات ایران 
متمرکز هستند و روزی نیست که مقامات لندن 
اظهارنظری علیه جمهوری اسالمی انجام ندهند. 
پــس از اعمال تحریم ها علیــه برخی مقامات و 
نهادهای امنیتی ایران در ماه های اخیر برای اعالم 
حمایت از آشوبگران، اکنون در اقدامی جنجالی 
دولت انگلیس ســعی دارد سپاه پاسداران را در 
لیست سازمان تروریستی قرار دهد. مجلس عوام 
این کشور هفته گذشته این طرح را به اتفاق آرا 
تصویــب کرد و آن را به دولت ارائه داد تا در این 
مــورد تصمیم گیری کنــد و این طرح روی میز 
نخست وزیر قرار دارد تا در صورت صالحدید این 
طرح را قانونــی کند، اقدامی که می تواند روابط 
تیــره تهران و لندن را بدتر از قبل کند. انگلیس 
درحالی قصد دارد تا ســپاه را تروریستی اعالم 
کند که آشــکارا از گروهک های تجزیه طلب در 
شرق و غرب کشور و همچنین گروهک منافقین 

حمایت می کند.
اهداف انگلیس از تقابل با ایران

دولت انگلیس که زمانی بزرگ ترین استعمارگر 
جهان بود و بقیه کشــورها را به چشم مستعمره 
می دید همچنان این سیاست استعماری و خیال 
احمقانه را در ســر می پرورانند کــه می توانند 
تحوالت جهانی را مدیریت کنند و حکومت های 
دست نشانده و دلخواه خود را در مناطق مختلف 
جهــان روی کار بیاورنــد.. از آنجا که جمهوری 
اسالمی پس از وقوع انقالب57، دست اجنبی ها 

به خصوص انگلیس را از دست اندازی به ثروتها و 
منابع زیرزمینی ایران قطع کرد و به سلطه چند 
قرنی آن در کشــورمان پایــان داد، دولتمردان 
انگلیسی همواره از این مسئله به شدت عصبانی 
هســتند و از ایــن رو هیــچ گاه رابطه خوبی با 
جمهوری اسالمی نداشته اند و اگر هم سفارتشان 
در تهران باز است با هدف مداخله گری است. لذا 
مقامات لندن سعی دارند با حمایت از آشوبگران 

بتوانند جمهوری اســالمی را ســرنگون کرده و 
رژیمی وابســته به خود روی کار بیاورند تا مثل 
دوران قبــل از انقالب بر همه امور و منابع ایران 

چنبره بزنند.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس که تنها دو 
ماه از ورودش به ساختمان شماره 10 می گذرد، 
از همان روز اول موضع رســمی خود را در برابر 
تهران اعالم کرد و گفت که در کنار آشــوبگران 
ایرانی خواهد ایســتاد و اخیرا هم دولتش گفته 
که فعال روی برجام متمرکز نیســت و تحوالت 
سیاسی ایران را رصد می کند. انگلیس هم مثل 
آمریکا مدعی اســت که ایران تهدید جدی برای 
منافع غرب و اعراب در خلیج فارس است و حضور 
قدرتی مثل ایران در منطقه مانعی مهم در مسیر 
اجرای توطئه غرب در خلیج فارس است و از این 
رو سعی دارند با همه ابزارهای خود ثبات داخلی 

ایران را به هم بزنند.
خشم لندن از اعدام ابرجاسوس

نکته مهم دیگر که ایــن روزها دولتمردان 
انگلیس را بــه درد آورده، اعدام علیرضا اکبری 
مهره لندن در تهران بود که داغ سنگینی را بر دل 
آنها گذاشته است. این فرد تبعه ایرانی-بریتانیایی 
که به ابرجاسوس معروف شده است، بیش از یک 
دهه با سرویس های جاسوسی انگلیس همکاری 
داشت و اطالعات محرمانه زیادی را به لندن داده 
بود که چند روز پیش به دار مجازات آویخته شد 
که این مسئله خشم مقامات انگلیسی را به همراه 
داشت. لندن از اینکه بعد از این مهره قدرتمند 
خود را در اختیار ندارد تا با کمک آن اطالعاتی 
مهم از ایران کسب کند، به شدت عصبانی است 
و سعی دارد این شکست خود را با اقدامات تالفی 

جویانه از جمله تحریم علیه سپاه پاسداران جبران 
کند، چرا که سپاه در شناسایی این ابرجاسوس 

ضربه سنگینی را به لندن وارد کرده است. 
 رویکرد متناقض لندن 

در برخورد با اعتراضات داخلی و ایران
انگلیــس درحالــی بــه بهانــه حمایت از 
اغتشاشگران ایرانی سیاست تنش با تهران را در 
پیــش گرفته که در ماجرای برخورد با مخالفان 

ماجرا به گونه دیگــری رقم می خورد و مقامات 
لندن آنها را افرادی قلمداد می کنند که ســعی 
در برهــم زدن امنیت ملی و ایجاد هرج و مرج و 
آشوب دارند که باید به شدت با آنها برخورد شود. 
لندن حمله آشــوبگران به نیروهای پلیس 
ایــران را اقدامی تالفی جویانــه و دفاع از خود 
می داند اما در انگلیس پلیس این کشور دستش 
برای سرکوب مخالفان باز است و با هر وسیله ای 

را که برای برقراری امنیت با آشوبگران برخورد 
می کنند، تحریم کرده اند.

انگلیس در ماه هــای اخیر درگیر اعتصابات 
سراســری پزشــکان و پرســتاران و کارمندان 
شرکت های حمل ونقل بوده است که از طرح های 
ریاضتی دولت به ستوه آمده اند و خواستار بهبود 
وضعیت معیشــتی خود هستند. دولت انگلیس 
به جای اینکه به وضعیت آنها رسیدگی کند در 
عوض سعی کرد قوانین سفت و سختی را علیه 
اعتصاب کنندگان در این کشور تصویب کند طی 
آن افرادی که در آینده اعتصاب کنند از کار اخراج 
خواهند شــد و حتی در برخی حوزه ها اعتصاب 

جرم تلقی شده است. 
دو قرن کارنامه سیاه انگلیس علیه ایران

اینکــه انگلیس اکنون ردای تقابل با ایران را 
به تن کرده است، مربوط به زمان حال نیست و 
خباثتهای روباه پیــر تاریخی به درازای دو قرن 
دارد. انگلیس از دوره قاجار همیشه با مداخله در 

ایــران را چپاول کند. انگلیس همچنین با تحت 
فشار قرار دادن دولت پهلوی، بحرین را از ایران 
جــدا کرد تا نقش و نفوذ ایران در خلیج فارس را 

کاهش دهد. 
اقدامات لندن علیه ایران به صورت سیاسی و 
نظامی تا پیروزی انقالب اسالمی رواج داشت و با 
استقرار جمهوری اسالمی، انگلیس مثل گذشته 
با اهرم زور نتوانست منافعش را در ایران تامین 
کند و به گزینه های دیگری روی آورد. انگلیس 
با حمایت از رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی و 
دادن تسلیحات به آن برای اشغال ایران و مداخله 
در امور سیاســی تالش کرده تا نفوذ سابق خود 

در ایران را بازیابد.
انگلیس همچنین در چهار دهه گذشته سعی 
کرده است تا در بدنه نیروهای امنیتی و سیاسی 
ایران نفوذ کرده و با تقویت شبکه های جاسوسی 
بتواند بــه راحتی برنامه های خود را عملی کند. 
نفوذ در بین مقامات ارشد نظام همواره در راس 
اولویت های لندن قرار داشــته و در برخی موارد 
هم موفقیت آمیز بوده است و نمونه آن را در روابط 
سرویس های جاسوسی انگلیس با علیرضا اکبری 
مقام سابق دفاعی ایران شاهد بودیم ولی همیشه 
با کمک نیروهای اطالعاتی این افراد شناسایی و 
مجازات شدند و نقشه های شوم لندن برای ضربه 

زدن به تهران ناکام مانده است.
در سال های اخیر انگلیس روش های دیگری 
را هــم در پیش گرفته اســت تا از طریق جنگ 
روانی تهران را تحت فشــار قرار دهد. انگلیس با 
پناه دادن به شبکه های ضد انقالب در لندن مانند 
 »ایران اینترنشــنال« وابسته به سعودی و شبکه 
»بی بی سی« که مدام علیه جمهوری اسالمی تبلیغ 
و فضا  سازی می کنند نشان داده که حاضر نیست 

مسیر مسالمت آمیز با ایران را در پیش بگیرد.
حمایت تمام قد از اغتشاشات و تالش برای 
تحریم سپاه پاسداران بیانگر این است که لندن 
همه پل های پشت سر خود را خراب می کند که 
می تواند روابط دوجانبه را تحت الشعاع قرار دهد. 
گنجاندن سپاه در لیســت تروریستی، درحالی 
انجام می شود که این سازمان در یک دهه گذشته 
نقش مهمی در مقابله با گروههای تروریســتی 
تحت حمایت غرب داشته است و در جبهه مقدم 
ضد تروریســم و حفاظت از منابع کشور در برابر 
ســلطه گران غربی بود. بنابراین، اقدام جنجالی 
انگلیس علیه ســپاه، تنش بین تهران و لندن را 
تشدید خواهد کرد و در همکاری های دیپلماتیک 
بین ایران و غرب بر ســر احیای برجام هم تاثیر 
منفی خواهد داشت و تبعات آن متوجه مقامات 
لندن و واشنگتن است که مسیر نادرستی را برای 

رسیدن به اهدافشان انتخاب کرده اند.

داخلی خود رویکرد دوگانه ای را به اجرا گذاشته 
است. مقامات لندن آشوبگران ایرانی را معترضان 
صلح جویی می دانند که برای رســیدن به آزادی 
و برقــراری عدالت با حکومت مبارزه می کنند و 
حمایت از آنها را نوعی تکلیف و وظیفه برای خود 
می داننــد. اما وقتی مردم انگلیس در مخالفت با 
گرانی و بحران های معیشتی به خیابان می آیند 

می تواند معترضان را ســرکوب کند و هر گونه 
تعرض به نیروهای امنیتی مجازات ســنگینی 
دارد. حتــی دولت انگلیس بــه دنبال تصویب 
طرحی بــرای افزایش اختیارات پلیس اســت 
تــا اعتراضات را قبل از ایجــاد اختالل در نظم 
عمومی کنترل کند که به منزله مقابله سخت تر 
با مخالفان است. در مقابل، نیروهای پلیس ایران 

امور داخلی ایران ســعی می کرد تا سیاست های 
کشــورمان را با خود در منطقه همراه کند و اگر 
از طریق مســالمت آمیز به هدفش نمی رسید با 
اهرم زور و قلدری آن را پیش می برد. دمیدن بر 
طبل جنگ بین ایران و روس در دوره قاجار برای 
تضعیف دولت که در نهایت با امضای قراردادهای 
ننگین گلستان و ترکمنچای پایان یافت، همگی 

به واسطه تحرکات انگلیسی ها انجام شد تا بتوانند 
نفوذ خود را در ایران افزایش دهند.

تحمیل قرارداد پاریس به ناصرالدین شاه که 
منجر به جدایی هرات از ایران شد نمونه دیگری 
از سیاست های حیله گرانه لندن بود که با هدف 
تضعیف و تحت الحمایه کردن ایران انجام  شــد. 
امضای قرارداد »دارسی« برای غارت منابع نفت 
ایران و دیگر قراردادهای ظالمانه برای سلطه بر 
منابع معدنی، اقتصادی و کشاورزی ایران از جمله 
برنامه هایی بود که در گذشــته در راس سیاست 

خارجی بریتانیا قرار داشت.
انگلیس زمانی که دید نمی تواند از طریق قاجار 
به اهدافش برسد، به مسیر دیگری متوسل شد و 
با حمایت از رضاخان در اسفند 1299 کودتایی 
را ترتیب داد تا دولت دســت نشــانده پهلوی را 
مستقر کند و رضاخان همیشه مهره انگلیسی ها 
تلقی می شد. همچنین، حمله به خاک ایران در 
جنگ های جهانــی اول و دوم که منجر به بروز 

قحطی و کشته شدن صدها هزار نفر شد، کارنامه 
سیاه بریتانیای استعماری در قبال ایران است. 

اوج جنایت انگلیس علیه ایران را در ماجرای 
ملی شدن صنعت نفت می توان به خوبی دید که 
وقتی دســتش از غارت منابع نفتی قطع شد با 
کمک آمریکا و عناصر داخل ایران کودتایی را بر 
علیه دولت محمد مصدق انجام داد تا دوباره نفت 

غــرب و  یکا  آمر ادعای  مورد  جهانی  نظم 
است پاشــیده  هم  از  کامال 

بــود که تهاجم رژیم صــدام به ایران، هم مورد 
حمایت نظامی و غیرنظامی شــوروی بود و هم 

مورد حمایت وسیع آمریکا.
مدتی بعد و در پی فروپاشــی شــوروی در 
دهه ی 90 میــالدی، اولین تئوری ای که غرب 
صهیونیستی مطرح و تبلیغ کرد و روی آن سوار 
شد این بود که دیگر چالش و مناقشه ای در مقابل 
رهبری آمریکا وجود ندارد و تئوری پردازی های 

عجیب و دور از واقعیتی هم انجام دادند:
مثاًل فوکویاما در کتاب عاقبت تاریخ نوشت 
کــه دیگر کار تمام اســت و بشــر بــه تکامل 
اصلی اش رسیده، سکوالریسم لیبرال تمام دنیا 
را می گیرد و مقاومت هایی مثل انقالب اسالمی 
و...، این ها از بین می روند. در نمونه دیگری از این 
نظریه پردازی ها،  هانتینگتون در کتاب جنگ بین 
تمدن ها نوشت، تئوری های جنگ ها و مناقشات 
امروز به حوزه ی فرهنگ رسیده و همه  این ها در 
مقابل تفکر سکوالر لیبرال شکست می خوردند، 
بنابراین ما آخرین تفکر پیروز هستیم و رهبری 
آمریکا و کلوب غرب صهیونی بر دنیا کار را تمام 

کرده اســت. سپس با این تلقی که قطب دیگر 
دنیا نابود شده و دیگر آمریکا برای ابرقدرتی اش 
چالشــی ندارد شروع کردند به تحرک؛ به عراق 
و افغانســتان حمله کردند. خب یک همچنین 

تصویری از واقعیت درست نبود.
حضــرت امام خمینــی رحمت اهلل علیه در 
نامه ای به گورباچف، صریحاً نوشتند فکر نکنید 
که اتحاد جماهیر شــوروی در جنگ سرد و از 
لحاظ اقتصادی شکست خورد بلکه شما در جنگ 
با خدا شکست خورده اید و آن های دیگری هم 
که با خدا ســر جنگ دارند بــه همین عاقبت 
دچار خواهند شد. این جمع بندی بسیار شگرف 
حضرت امام خمینــی رحمت اهلل علیه از حادثه 

فرو پاشی شوروی بود.
پس از فروپاشــی شوروی، روشنفکرانی که 
تئوری های اضمحالل در نظم جهانی را قبالً بحث 
می کردند، دوباره وارد میدان سیاســت شدند و 
باز اعالم کردند که راه دیگری وجود ندارد؛ اگر 
بخواهیم زنده بمانیــم باید در مدار این نظمی 
که غرب صهیونی ســردمدارش است جایمان 
را مشخص کنیم و با ایشان راه بیاییم. من فکر 

می کنم یکی از آسیب هایی که منافع ملی ما در 
چند دوره مختلف دید از همین تفکر بود.

این تئوری پسافروپاشی شوروی برای 
اداره جهان چقدر بــا صحنه واقعی دنیا 

انطباق داشت؟
به تدریج معلوم شد که ادعای جهان گشایی 
و رهبــری بالمنــازع کلوب غربــی به رهبری 
آمریکا بر دنیا به راحتی هم ممکن نیست و چند 
شکست مختلف پیدا شــد. اولین شکست هم 
شکست نظامی بود؛ مثل شکست شان در عراق. 
آمریکایی ها ساده لوحانه فکر کردند انتصاب یک 
حاکم نظامی برای عــراق کار را تمام می کند. 
مجبور شدند او را به سرعت بردارند و امروز هم 
مجبورند که تحت فشار ملت عراق از این کشور 

بیرون بروند.
نمونه دیگر ورود ناتو در افغانستان بود. ناتو در 
ابتدا یک اتحادیه ای بود برای دفاع از اعضایش در 
مقابل تهاجم ورشوی شوروی سابق و وظیفه اش 
دفاعی بود و مســئولیتش در داخل کشورهای 
عضو ناتو بود. غربی ها آمدند اساســنامه ناتو را 

بعد از فروپاشی شوروی تغییر دادند و برای ناتو 
رسالت تحرک نظامی را در بیرون مرزهای اعضا 
تعریف کردند که اولین مأموریتش هم افغانستان 
شــد؛ اما نتیجه چه شــد؟ شکستی که ناتو در 
افغانستان خورد، از شکستی که اتحاد جماهیر 
شــوروی از آمریکا خورد چیزی کمتر نیست و 

بلکه وسیع تر هم هست.
روســیه جدید هم ضربــه  مهمی به تئوری 
ســیطره جهانی غربی ها زد. پوتین به ســرعت 
توانست قسمت هایی از شوروی سابق را از لحاظ 
ملیت، استقالل و قدرت ساماندهی کند و روسیه 
را به یک کشور مهم تأثیرگذار برساند. این چالش 

برای رهبری آمریکا سخت بود.
حــاال جریان غربی مدعــی رهبری دنیا دو 
چالش بزرگ در مقابل خود می دید. یکی چالشی 
که در روسیه بود و چالش بزرگ تری که در غرب 
آسیا و جهان اسالم با حضور جمهوری اسالمی 
ایــران و جریان و گفتمان مقاومتی که بانی آن 
حضرت امام رحمت اهلل علیه بود مواجه شــدند. 
پس از آن دیگر معلوم شــد که رهبری دنیا به 

این آسانی ها هم نیست. 

عالوه  بر ایــن دو مورد، چالش های دیگری 
هم بر ســر راه آمریکا وجود دارد. ظهور جریان 
مقاومت در دنیــا و آمریکای جنوبی در مقابل 
آمریکا که به طور مثال مقاومت مردم ونزوئال و 
کوبــا در مقابل تحرک آمریکا یا تحوالتی مانند 
آنچه در برزیل اتفاق افتاد خودش نوعی شکست 
برای این تئوری رهبری دنیا توسط آمریکا بود.

این مقاومت در کشورهایی مانند ونزوئال 
و کوبا با مقاومتی که در منطقه جنوب غرب 

آسیا جریان دارد، چه نسبتی دارد؟
خب آنها هم در آمریکای التین و مخصوصاً 

ونزوئــال تحرکاتی انجام دادند و نســبتاً موفق 
هم بودند. این هم نوعی از مقاومت اســت. کوبا 
هم نوع دیگــری از مقاومت دارد؛ اما آن ژانر از 
مقاومت که جمهوری اسالمی نشان داده در دید 
مدعیان رهبری دنیا، خطرناک ترین نوع مقاومت 
است؛ یعنی مقاومتی که مبتنی بر فکر اسالمی 
و مکتــب اهل بیت و عزم و توکل بر خدا و امید 
به آینده است؛ و در این راه شهادت یک پاداش 

بزرگ الهی است.
شــرایط امروز غیر از شــرایطی اســت که 
بالفاصله بعــد از جنگ جهانی دوم یا بالفاصله 
بعد از فروپاشــی امپراتوری شــوروی بود که 
همه فکر می کردند کار تمام است. کلوب غرب 
صهیونی بر دنیا مســلّط اســت راهی جز کنار 
آمدن با آنها نیست. امروز می بینیم آن مدعیان 
رهبری خودشان زمین گیر شده اند و تئوری های 
رهبری دنیا هم یکی پس از دیگری با گسل ها و 

شکست های مختلفی رو به رو شده است.
در این شرایط است که ما بحث حضور ایران 
را داریم. خب ایران چه تجربه ای است؟ تجربه 
جمهوری اســالمی یعنی بنای یک نظم مدنی 

سیاســی مدرن بر اساس عقالنیت اسالمی که 
منبعث از مکتب اهل بیت علیهم الســالم است. 
ما تمام آن چارچوب های مشارکت مردم را در 

قانون اساسی مان داریم.
ظهور جمهوری اسالمی، مهم ترین حادثه ای 
اســت که با انقالب شکل گرفت. آن زمان یک 
عده ای می گفتند این امکان پذیر نیست، شدنی 
نیســت آمریکا نمی گذارد، اصاًل اســالم دین 
کهنه ای است، نمی تواند کشور ایران را قوی کند، 
ما بعد از یک مدتی به کشور ضعیفی در منطقه 
تبدیل می شویم. خب دومین حادثه ای که اتفاق 

افتاد این است که هیچ کدام از این ها درست نبود. 
معلوم شد با این مبنای محکم اسالمی یکی از 
قوی ترین و نوترین نظام های حکومتی در جهان 
اسالم شــکل گرفته است. شما نظام حکومتی 
ما را با کشــورهای جهان اسالم مقایسه کنید. 
بدون شک یکی از پیشرفته ترین هاست و یکی از 
مدرن ترین از لحاظ مبانی نظری. از لحاظ قوت و 
استحکام کشور و امنیت و توان نظامی در حدی 
است که دشمنان ما در واقع امروز از این جهت 

هم شگفت زده هستند و هم بسیار خشمگین.
حاال این بروز انقالب اســالمی که منجر به 
ظهور جمهوری اسالمی شــد فقط محدود به 
مرزهای ما نیســت. بحث مقاومت اکنون یک 
جریان بسیار تأثیرگذار در منطقه غرب آسیاست. 
ما در جریان ســوریه شــاهد یــک همگرایی 
وســیع بین موتور صهیونی، جریان سلطه طلب 
آمریکایی، هماهنگــی دولت های غربی همراه 
با آنها و جریان های منافق جهان اســالم بودیم 
کــه آنها را یک جریان وحشــی گری خاصی با 
دست های پشت پرده بلک واتر -همان شرکتی 
که به اســم امنیت و صلح خشــونت بی انتها و 
بدون مــرز را پایه تعلیمات خودش قرار داده و 
پول می گیرد آدم می کشد- نمایندگی می کند. 
خب جریان مقاومت این سیاست استکبار را که 
بنا بود شامل منطقه سوریه، لبنان، ایران، عراق 
و جاهای مختلف بشود به طور کامل با شکست 
رو به رو کرد. پس مقاومت یک مسئله جدی است.
با این تفاسیر آیا جنگ سرد جدیدی در 

پیش است یا نه؟
ببینید جنگ ســرد علی االصول معنایش 
این اســت که دو تا نیروی مدعی رهبری دنیا 
از جنگ مســتقیم با همدیگر ابا دارند و سعی 
می کننــد که به شــکل تبلیغاتی با هم جنگ 
کنند و نوچه هایشــان را به جان هم بیندازند. 
اگر بخواهیم این را امــروز بین مثاًل آمریکا و 
روسیه در نظر بگیریم این هنوز با جنگ سرد 
فاصله زیادی دارد. عماًل خود آمریکا و اذنابش 
علیه روســیه درحال جنگ هســتند. اگر این 
جنگ با اذناب روســیه بود می شد گفت شبیه 

جنگ سرد است.
مانند  نظام هایی  نقش  این صورت،  در 
جمهوری اســالمی و ساخت سیاسی آن 

به خصوص رهبر معظم انقالب در این آرایش 
جدید چیست؟

بــه نظر من نقش ایشــان هم در ســطح 
القای تصویر واقع بینانه از شــرایط است و هم 
در ترســیم خطوط عملی برای آینده. تصویر 
واقع بینانه خیلی مهم اســت. اگر ما بنا باشــد 
فکر کنیم که در مقابل این هژمون غربی، توان 
مقاومت نداریم خب طبیعی است که تصورمان 
از وضعیت جور خاصی خواهد بود؛ اما اگر فکر 
کنیم نه این هیبتی که آنها مدعی اش هستند، 
هیبتی پوشالی است و مقاومت یک کار اصولی 

است، مقاومت اصولی حتماً موفق خواهد شد و 
عالئمش هم وجود دارد.

یــک نمونه مثاًل مســئله تحریم ها اســت. 
تحریم هایی که علیه ایران است از ابتدای انقالب 
بوده حاال این ها تشدیدش کردند و تبلیغاتش را 
زیاد کردند. ما هم تنها نیســتیم غیر از روسیه 
که اخیراً تحریم های وســیع دارد، کشــورهای 
دیگری هم تحت تحریم بوده اند. در مقابل تحریم 
چه کار باید بکنیم؟ استراتژی رهبر انقالب این 
بوده اســت که باید تحریم را بی اثر کنیم. البته 
ما باید همیشــه مطالبه رفع تحریم کنیم چون 
تحریــم یک تجاوز به حقوق یک ملت اســت. 
تحریم یک اقدام بین المللی نیست. یک تجاوز 
است. در مقابل تجاوز باید ایستاد؛ اما استراتژی 
عملی ما بی خاصیت کردن تحریم است ابتنا بر 
امکانات خودمان، چه ملی، چه همسایگی، چه 
ســایر امور؛ یعنی ما جهان و خانواده  جهانی را 
فقط چند تا کشور غربی ندانیم. خانواده جهانی 

بسیار بزرگ است.
بعد از سفر پوتین به تهران و مواضعی که 
رهبر انقالب اسالمی در تبیین شرایط اوکراین 
و پرده برداری از استراتژی ناتو و نفی آن بیان 
فرمودند عکس العمل دولت آمریکا این بود که 
ایران به یک گروه کوچکی از کشورهای طرفدار 
روســیه در مناقشــه با اوکراین پیوسته. حاال 
ما نفهمیدیم این کوچک و بزرگی مقیاســش 
چیست؟! االن در سطح جهانی چین با آمریکا 
مخالف است. خب چین کشور کوچکی است 
واقعاً؟ هندوســتان مخالف استراتژی تحریم 
است. ایران مخالف اســتراتژی تحریم است. 
برزیــل مخالف تحریم اســت. خب اگر این ها 
کشــورهای کوچکی هســتند خیلی خب ما 
هــم جزو کشــورهای کوچک هســتیم! بله، 
دید نامتعادل، تبلیغاتی و البته از روی خشــم 
خودش مانع دیدن واقعیت هاست. پس یکی از 
تأثیرات مهم جمهوری اسالمی و رهبر انقالب 
پرده برداری از صورت قضایا و دیدن شــفاف 

مسائل است.
استراتژی دوم ترســیم استراتژی مقاومت 
اســت، همکاری است و اینکه ما در این جریان 
پیروز خواهیم شد و قدرت هژمونیک را ما مطلق 
نبینیم. تفاوت این مقاومتی که ما در ایران راجع 

به آن صحبت می کنیم با مقاومت های دیگر در 
دنیا در همین قسمت است. یک ژانری از مقاومت 
در ایران تعریف شده و عمل شده؛ که محورش 
درواقع حق مداری منبعث از تفکر اسالمی است. 
ما خجالت نمی کشــیم از اینکه مطرح کنیم در 
دنیا که افکار ما منبعث از اســالم است. افتخار 
می کنیم به این قضیه. احیای حرکت اســالمی 
خودش بخش مهمــی از این جهت حق گرایی 
مقابله با سلطه است. ما وقتی می خواهیم راجع 
به خودمان صحبت کنیم سرچشــمه قدرت را 

فراموش نکنیم.

نکته  بعد این اســت که ما از تهدیدها نباید 
بترســیم؛ آن هایی که دنبال ســیطره  نظام بر 
دنیا هســتند به رخ می کشــند توپ و تفنگ و 
اسلحه شان را دیگر. ما هرگز از این نترسیدیم و 
نباید بترســیم. این یک خطی است که درواقع 
بیان شده. آنجایی که ایشان می فرمایند دوران 
بزن دررو تمام شد معنایش همین است؛ یعنی 
اگر زدی می خوری و ما نمی ترسیم از این قضیه. 

این یک استراتژی است.
نکته  دیگر توجه به نســل جوان ما اســت. 
توجه به جوانان این نیســت که مــا آنها را به 
پست های خیلی باال بگماریم بلکه باید برای آنها 
میدان های وسیع عمل ایجاد کنیم و بگذاریم آنها 
توانمندی هایشــان شکوفا شود؛ و اگر ما به آنها 
اعتماد کنیم و به ایشان امکان بدهیم کوه ها را 
جابه جا می کنند. آنچه ما در جمهوری اسالمی 
از توفیقات تجربه کردیم عمدتاً توسط مجاهدت 
جوان های ما بوده است. این معنایش این نیست 
که سالخوردگان را باید ما به ایشان توهین کنیم. 
نه، وقروا کبارکم. این دستور اسالمی ما است از 

تجربه  آنها هم استفاده می کنیم.
به عنوان ســؤال آخر به نظر شما نظم 
جدید جهانی بعد از چه مدت به ثبات خواهد 
رسید و این دوره گذار چقدر طول می کشد؟

نظم جدید جهانی هنوز شــکل نگرفته. آن 
چیزی که فعال داریم می بینیم از هم پاشیدگی 
نظم مورد ادعای آمریکا و ُدَول غربی است. نظم 
جدید جهانی باید بر مبنای درستی شکل بگیرد. 
اهمیت حضور ایران در همین پروسه شکل دهی 
و شــکل گیری است. سازمان ملل نباید میدان 
تاخت و تاز کســانی باشد که خودشان را آقای 
دنیا می دانند کدخدا می دانند. سازمان ملل باید 

خانه همه  ملت ها باشد.
ما در پروســه  شــکل گیری نظم جدیدی 
هستیم که ســیطره ای که ُدَول غربی مدعی  را 
باطل کرده؛ اما نظم جدید باید شکل بگیرد. دقیقاً 
اهمیت حضور ایران در صحنه  جهانی امروز به 
همین دلیل است. تأثیرگذاری ما هم به همین 
دلیل مهم شــده است. ان شاءاهلل در نظم جدید 
آینده جهان دنیای اســالم، مقاومت اسالمی و 
کشورهایی که مخالف با سیطره هستند نقش 

فعالی خواهند داشت.


