مصاحبه تلویزیون ماهواره ای فونیکس
مجری  :جناب آقای سفیر با توجه به اتمام برنامه انتخابات در عراق و پیروزی شیعیان عراق در این انتخابات ،به نظر شما نتیجه این
انتخابات نظر به ارتباط خوب شیعیان دو کشور چه تأثیری در ارتباط دو کشور خواهد داشت؟
سفیر :ما در منطقه خاورمیانه همسایگان خوبی داریم و یکی از آنها عراق می باشد که اکثر آنها شیعه می باشند .ما خوشحالیم که
سرانجام این ملت توانست از شر یک دیکتاتور خارج شود .به هر حال ما از سقوط صدام و حذف وی از معادالت منطقه ای و
حاکمیت مردم عراق بر سرنوشت خود خرسندیم.
امروز آنچه که عراق نیاز دارد ،ثبات ،امنیت و یکپارچگی و رفاه اجتماعی است  .ما فکر می کنیم وقتی مردم قدرت را به دست
گیرند ثبات و بازسازی عراق با سرعت بیشتری انجام می گیرد و مسلما ً ما و همه همسایگان از این مسئله خوشحال خواهیم بود.
آنچه که پیروزی شیعیان را در این انتخابات ارزشمند می کند اینست که آنها طی یک انتخابات آزاد و سالم برگزیده شدند .آنها با کودتا
بر سر کار نیامدند و روند انتخابات کامالً دمکراتیک بوده و مسلما ً قابل دفاع است.
مردم عراق  ،برادران و خواهران شیعه ،کرد و سنی ما در عراق و همه گروهها و اقلیتها عراقی با ما دوست بوده و با مردم ایران
نزدیک هستند.ما سالها میزبان آنها بوده ایم و هر گروهی که از طریق انتخابات در آنجا بر سر کار بیاید  ،مورد قبول ما می باشد.
هر چند ممکن است نتیجه این انتخابات باعث خوشحالی یا عدم خوشحالی برخی شود .اما به هر حال یک واقعیت است و باید آن را
پذیرفت.
مجری  :با توجه به اینکه ایران و عراق دو کشور بزرگ منطقه هستند و آمریکا همواره سعی داشته از زمانهای قدیم این دو کشور را
از نظر قدرت متوازن قرار دهد .اکنون نیز بنظر می رسد آمریکا سعی دارد که با تقویت عراق ،موضع ایران را تضعیف کند .نظر
شما در این باره چیست ؟
سفیر :آمریکا ممکن است آرزوهای زیادی داشته باشد .مثالً آمریکا در منطقه ما ،به دنبال محدود کردن ایران ،در اروپا جلوگیری از
قدرتمند شدن اتحادیه اروپایی ،در چین محدود کردن قدرت این کشور و در آمریکای التین محدود کردن دولتها آن است .اما اینها
تئوری است و امروز آمریکا در موقعیتی نیست همه آنچه را که می خواهد به دست آورد و ما گمان نمی کنیم آمریکا بتواند به این
هدف خود یعنی محدود کردن توانایی و قدرت ایران دست یابد.
اینک ربع قرن است که در ایران انقالب شده است و آمریکا می خواهد ایران را محدود کند اما نمی تواند .ما می بینیم که ایران
علیرغم خواست آمریکا در هر مسئله ای اثرگذار است و هیچ گونه تحولی نمی تواند در منطقه خاورمیانه بدون در نظرگرفتن نقش
ایران صورت گیرد.
فراموش نکنیم که تاریخ مصرف سیاستهای مهار دوگانه گذشته است .امروزه آنچه مؤثر خواهد بود ،سیاست همگرایی ،همکاری،
گفتگو ،و تقسیم مسئولیت با یکدیگر است و اگر آمریکا این را نیز نپذیرد ،با مشکالت زیادی روبه رو خواهد شد .اشکال آمریکا این
است که نگرانیهای کشور خود را سعی می کند تبدیل به نگرانیهای بین المللی کند .امروز هژمون و سلطه دیگر مورد قبول نیست و
مردم دنیا آن را نمی پذیرند.
آمریکا باید در رفتار زورمدارانه و سلطه گرانه خود تجدید نظر کند و باید به سمت همگرایی و گفتگو روی آورد تا بتواند مسائل بین
المللی را حل و فصل کند .ما عالقه ای به تشدید اختالف با آمریکا نداریم و فکر می کنیم گفتگو و مذاکره بهترین راه حل برای حل و
فصل مسائل منطقه ای و بین المللی است .ما نمی خواهیم با آمریکا درگیر شویم ،اما زور ،اجبار و یک جانبه گرایی را نیز نمی
پذیریم.
ما فکر می کنیم آمریکا به جای استفاده از زور و تهدید ،باید با حسن نیت با مسائل بین المللی برخورد کند و به جای استفاده از ادبیات
غیرمتمدانه و قلدرمآبانه یک ادبیات مردم پسند و مورد قبول جامعه بین المللی را سرلوحه سیاستهای خود قرار دهد.
ما خواهان روابط دوستانه با همه کشورها براساس اصول برابری ،احترام متقابل ،عدم دخالت در امور یکدیگر بوده و عالقمند به
خاورمیانه ای عاری از سالحهای هسته ای هستیم .اما ما گمان می کنیم آمریکاییها این را قبول ندارند وگرنه باید پاسخ دهند چرا
اسرائیل با داشتن  200کالهک هسته ای تحت نظارت سازمان بین المللی انرژی اتمی نباشد  ،اما کشورهای مسلمان و عرب منطقه
باید تحت فشار و زورگویی آم ریکا قرار گیرند و حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای هم نداشته باشند و این سؤالی است که باید
توسط آزاداندیشان و روشنفکران جهان پاسخ داده شود.
مجری :آمریکا در واقع در نگاه به مسئله هسته ای ایران گمان می کند که ایران همانند عراق درصدد دستیابی به سالح هسته ای
است ،سؤال این است ایران با اتحادیه اروپا در نهایت چه برنامه هایی را برای حل مسئله هسته ای خود دنبال می کند؟

سفیر  :همانگونه که می دانید آمریکاییها در عراق هم اشتباه می کردند و تاکنون چیزی پیدا نکرده اند! و سازمانهای اطالعاتی غربی
دروغ گفتند .اما ما گمان می کنیم طرح مسئله هسته ای ایران یک جنگ روانی است علیه ایران و کشورهای اسالمی و انحراف افکار
عمومی از خطر اسرائیل و در نهایت سلطه بر منطقه و منابع انرژی در این منطقه.
و پروتکل الحاقی Safe Guardپیوستیم وپادمان ) NPTما جزو اولین کشورهایی هستیم که به پیمان عدم اشاعه سالحهای هسته ای (
را با آژانس بین المللی انرژی اتمی امضا کردیم و تمامی ضوابط بین المللی را قبول و داوطلبانه آن را اجرا کردیم .بنابراین چه دلیلی
وجود دارد که ایران از حق مشروع خود محروم شود؟ مسلما ً استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق مسلم ما بوده و از آن
صرفنظر نخواهیم کرد و آن را برای پیشرفت خود الزم می دانیم .ما به اتفاق کشورهای اروپایی ،غیرمتعهد ،چین و روسیه گفتگو
کردیم تا نکات احتماال مبهم این قضیه روشن شود  .ما هنوز خواهان خاورمیانه عاری از سالحهای هسته ای هستیم و مسلما ً ما علیه
سیاست خود حرکت نخواهیم کرد و نظارت آژانس بر عملکرد ایران ،نشانگر سالمت فعالیتهای هسته ای ایران است و این موضوع
مورد تأیید اروپاییها نیز هست .البته آمریکاییها سعی می کنند که در این زمینه مانع تراشی کنند و نگذارند این تالش از سوی دو
طرف یعنی ایران و اروپا به نتیجه برسد.
مجری  :مسئله هسته ای عراق را که آمریکا دنبال می کرد بخاطر اطالعات نادرستی بود که از سوی سازمان اطالعاتی خود به
دستش می رسید .با توجه به اینکه اطالعات نادرست راجع به مسئله هسته ای ایران توسط گروههای مخالف ایرانی به آمریکا داده می
شود ،آیا بهتر نیست که ایران این مسئله را برای اروپاییها بیشتر توضیح دهد و واقعیت را برای آنها روشن کند ؟
سفیر :به جای اینکه ما از خودمان دفاع کنیم ،آژانس بهترین ناظر و داور می تواند باشد .آنها هستند که تا امروز بر حرکت درست
ایران در فعالیتهای هسته ای خود صحه گذاشته اند و هر جا که گروههای مخالف ایرانی یا اسرائیلیها ادعا کردند  ،حتی مکانهای
نظامی که لزومی نداشت بازدید شود ،آژانس بازدید کرده است .ما به هر حال باید سازمانهای بین المللی را قبول داشته باشیم .اگر
آمریکا سازمانهای مشروع بین المللی را هم قبول ندارد ما هم به آمریکا نمی توانیم اعتماد داشته باشیم .مالک حرکت و کار ما در هر
حال فقط آژانس است و ما در این راستا به همکاریهای خود ادامه خواهیم داد .اما اگر آمریکا بخواهد به جای وارد شدن از راههای
قانونی و عرف پذیرفته شده بین المللی ،سرخود تصمیم بگیرد و علیه ایران اقدام کند ،آنگاه ما نیز با همان روش با آمریکا برخورد
خواهیم کرد.
مجری  :آقای البرادعی در جریان مسئله عراق ،آن موقع هم به آمریکا گفته بود که نباید برای حل مسئله عراق به راه حل نظامی
متوسل شد .االن هم همین نظر را در ارتباط با ایران دارد .سخنگوی وزارت امورخارجه چین هم گفته است مسئله هسته ای ایران
باید در چارچوب گفتگوهای آژانس حل شود  ،نظر شما چیست؟
سفیر :چین نیز گفته است که این مسئله باید در چارچوب آژانس حل شود و ما هم با این نظر کامالً موافقیم و معتقدیم که این مسئله
باید در چارچوب آژآنس حل شود .آمریکا باید ظرفیتهای باالی دیپلماتیک ایران و اتحادیه اروپا و دیگر کشورها را به رسمیت بشناسد
و باید به راه حل دیپلماتیک تن در دهد و زبان زور و استفاده از اسلحه را کنار گذارد و ما راه حل دیپلماتیک و سازمانهای بین المللی
را برای حل این مسئله قبول داریم.
مجری :مبحث بعدی ما همکاریهای ایران و چین است .با توجه به توافقات خوبی که دو کشور داشتند جنابعالی چه گرایشی در آینده
روابط ایران و چین می بینید؟
سفیر :قبل از پرداختن به روابط چین و ایران ،مایلم دو نکته را به اظهاراتم در ارتباط با آمریکا اضافه کنم .اول اینکه ما معتقدیم که
آمریکا ظرفیت و مشروعیت الزم را برای یک جانبه گرایی در دنیا ندارد و باید مشارکت چین ،اتحادیه اروپا ودیگر کشورها را به
رسمیت بشناسد  .دوم اینکه آمریکا باید انقالب ایران را به رسمیت بشناسد وگرنه هیچ راهی برای فعالیت آمریکا در منطقه وجود
ندارد.
ً
تهدیدات امروز کاخ سفید یک جنگ تبلیغاتی به شیوه گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر است و صرفا یک جنگ روانی بوده و آن را جدی
تلقی نمی کنیم.
امروزه روابط ایران و چین نیز از دیدگاه آمریکا ،در چارچوب منافع آمریکا دیده نمی شود چون آمریکا مخالف انسجام غرب و شرق
آسیا است و ما باید روابط چین و ایران را از این زاویه بنگریم.
همکاریهای ایران و چین دو محور استراتژیک دارد .1 :همکاریهای دو کشور در عرصه نفت ،گاز و انرژی که برای هر دو کشور
مهم است و دو کشور مکمل یکدیگر هستند و این یکی از محورهای اصلی همکاریهای ایران و چین است .2 .محور دوم همکاری و
مشارکت در امنیت تولید و عرضه انرژی است که تهران و پکن همکاریهای گسترده ای در این زمینه دارند.

همکاری در زمینه صنایع سنگین و پروژه های مهم دو کشور در قالب برنامه های توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ایران از
جمله برنامه هایی است که در حال اجرا است .پروژه هایی همچون راه آهن ،مترو ،سدسازی و دیگر پروژه های بزرگ در این زمره
هستند.
به اطالع شما برسانم که حدود  100پروژه از سوی چین در ایران در حال جریان است و چین دومین شریک اقتصادی ایران در
سطح بین المللی است .در سال گذشته حجم روابط دو کشور به مرز  7میلیارد دالر رسید و با توجه به ظرفیتهای توسعه دو کشور ،ما
گمان می کنیم که به زودی این همکاری به سطح  10میلیارد دالر برسد .در حال حاضر شرکتهای مختلف چینی در ایران مشغول به
کار هستند و ضوابط و قوانین ما از سرمایه گذاران چینی حمایت می کند و ما روند فعلی را کامالً نتیجه بخش و مثمرثمر می دانیم.
و توسعه میادین نفتی ایران یک همکاری بلندمدت و استراتژیک است و پیوند دو ملت را LNGهمکاریهای ایران و چین در زمینه
مستحکم خواهد کرد و یک مسئله استراتژیک در مناسبات دو کشور است.
مجری  :با توجه به اینکه شرکتهای چینی برای سرمایه گذاری به ایران می روند ،آیا دولت ایران تسهیالت خاصی را برای آنها در
نظر گرفته است؟
سفیر :ایران قوانین تسهیالتی مناسبی را در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی تصویب کرده است و ما تسهیالتی همچون معافیت
مالیاتی ،تعرفه ای و اجتناب از مالیات مضاعف داریم و سیاست پکن و تهران حمایت از بخشهای خصوصی دو کشور از جمله اتاق
بازرگانی ایران – چین برای پیشبرد همکاریهای اقتصادی دو کشور است.
مجری :در خصوص تامین امنیت برای همکاریهای تجاری و سرمایه گذاری  ،چه تدابیری اندیشیده شده است؟
سفیر :ایران برخالف تبلیغات مغرضانه ،مکانی کامالً امن است و قوانین حمایتی از سرمایه گذاران خارجی وجود دارد.سرمایه
گذاری در ایران هیچ ریسکی ندارد و شرکتهایی که سرمایه گذاری آنها در ایران رو به گسترش است این روند را تأیید می کنند.
مجری :با توجه به حادثه  11سپتامبر و بحثهایی که به طور کالن پیش آمد و مسئله درگیری تمدنها مطرح شد ،ایران چه مالحظاتی
در این زمینه دارد؟
سفیر :ایران مبتکر و مطرح کننده طرح گفتگوی تمدنها به جای جنگ تمدنها است و این از سوی تمامی اندیشمندان و نیز سازمان
ملل مورد تأیید قرار گرفته است  .ما معتقدیم گفتگو باید جایگزین جنگ شود و همیشه گفتگو زیباتر و قشنگ تر از جنگ و درگیری
می باشد.
شما ببینید عامل به وجود آورنده  11سپتامبر چه کسانی بودند؟ آیا مسلمانان بودند یا گروههایی که بدست آمریکا درست شده بود تا با
کمونیستها مقابله کنند؟ کامال روشن است که آمریکا بوجود آورنده القاعده و مسبب اصلی  11سپتامبر است .اسالم دین دوستی و
مودت است و عامل اصلی  11سپتامبر به دست سازمان سیا بوجود آمده و هیچ ارتباطی به مسلمانان ندارد .چرا که اسالم هیچگاه
خشونت و ترور را تأیید نمی کند.
بنابراین ما همچنان برگفتگو ،تنش زدایی و همکاری جمعی و تالش برای ایجاد اعتماد تأکید می کنیم و آن را تضمین کننده سعادت
بشر می دانیم.
مجری :خیلی متشکریم از پذیرش برنامه مصاحبه با جنابعالی و برای مردم ایران آرزوی موفقیت داریم.
سفیر :من هم تشکر می کنم و آرزوی توفیق و موفقیت مردم چین را دارم و عید بهاره را به شما و همه مردم چین و هنگ کنگ
تبریک می گویم.

مالحظه:
مصاحبه مذکور در تاریخ  4( 83/11/ 16فوریه  )2005به مناسبت بیست و ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی انجام شد اما به
جهت اهمیت موارد مطروحه در این مصاحبه و همزمانی آن با عید بهاره چینی ها ،شبکه تلویزیونی فونیکس ،زمان پخش این
مصاحبه را به تعویق انداخت و در تاریخ های  2و 3آوریل  2005همزمان با روز جمهوری اسالمی ایران طی دو نوبت آن را پخش

کرد.
 مصاحبهگر این برنامه آقای آنتونی یوآن که مجری برنامه معروف (( گفتگو با رهبران جهان )) و مفسر تلویزیون ماهواره ایفونیکس هنگ کنگ می باشد ،تاکنون با بسیاری از رهبران و روسای جمهور کشورهای مختلف جهان مصاحبه اختصاصی انجام داده
و این برنامه یکی از پرطرفدارترین برنامه هایی است که قریب به  350میلیون نفر بیننده چینی زبان در سراسر جهان و منطقه
دارد.

