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یکشنبه
۱۸  اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۲

.   توسعه روابط با بلوک شرق و آسیا و قدرت های چین، روسیه، هند، حتی برزیل، اندونزی، مالزی و آفریقای جنوبی و امثالهم را با قوت و قدرت شکل دهیم.
.   هم زمان برای رفع خصومت ها با جهان غرب باید یک برنامه ویژه طراحی شــود که شــامل دو اقدام موازی باشد: توســعه روابط با اروپا و به موازات آن کاهش تشنج و خصومت با آمریکا. ضمنا بین ایران و 

اسرائیل هم جنگ نظامی-امنیتی اما محدود عمال در جریان است که گاهی مخفی و گاهی آشکار صورت می گیرد. این موضوع هم باید مدیریت شود تا نتوانند پای ایران را به جنگی جدید بکشانند.
.   بهبود روابط با عربستان، تحقق طرح ایجاد سیستم امنیت و همکاری جمعی درخلیج فارس، بازسازی روابط با جهان عرب و تحکیم روابط با جهان اسالم و جهان سوم.

.   در آمریکا البی قدرتمندی به رهبری صهیونیســت ها وجود دارد که شــبانه روز برای افزایش خصومت و تحریم و فشــار علیه ایران کار می کنند و بودجه های کالن هزینه می کنند. جریان ضد انقالب برانداز هم 
آلت دســت آنها هســتند و البی کشورهای عربی ضد ایران هم همراه آنها هستند. هدف کلیدی این البی در درجه اول افزایش فشارها و تحریم های اقتصادی و انزوای سیاسی ایران است و در درجه دوم حمله 

نظامی آمریکا به ایران
.   در دروره بایدن هم با مقاله ها و سخنرانی ها فراوان، آمریکا را به بازگشت به برجام و رفع تحریم ها تشویق و درافکار عمومی آمریکا روشنگری کردم. تا اینکه در زمستان سال قبل و در شرایطی که احتمال احیای 

برجام و برداشتن تحریم ها توسط دولت بایدن بسیار باال گرفت، گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» طی نامه رسمی به دانشگاه پرینستون خواستار اخراج من شد
.   وزارت اقتصاد ایران در ســال ۱۳۸۷ رســما تأیید می کند که تا آن مقطع ۱۲۲ میلیون یورو سرمایه گذاری کنسرسیوم تحقق یافته بود؛ یعنی همان سالی که قرارداد توسط سازمان کیش لغو می شود. تصور کنید 

اگر گذاشته بودند این پروژه اجرا شود، با توجه به بازی های جام جهانی در قطر، فقط در دوره بازی های جام جهانی صدها میلیون دالر سرمایه جذب جزیره کیش می شد

   شما در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سفیر ایران در   .
آلمان بودید. در همین دوره اســتراتژی ایشان عادی سازی روابط 
با اتحادیه اروپا بــود. در این میان آلمان به عنــوان اولویت اول و 
فرانسه به عنوان اولویت بعدی از اهمیت کلیدی برخوردار بودند. به 
گفته شــما سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ دوره ای بود که در آن سیاست 
عادی سازی روابط با غرب منهای آمریکا در دستور کار قرار داشت. 

نقش هاشمی در این میان چگونه بود؟
 پاییز سال ۱۳۶۹ آغاز مأموریت من به آلمان بود. شورای معاونین 
وزارت خارجه مــن را مخیر به انتخاب بین آلمان یا چین کرده بود. 
روابــط با آلمان بخشــی از روابط با غرب بود کــه روابط با غرب به 
رهبــری آمریکا هم مملو از تنش و بحران و خصومت بود. از طرف 
دیگر چیــن در آغاز خیزش بود و توســعه؛ بنابرایــن روابط با پکن 
مســیری هموار و سریع داشت. سه ســالی که در وزارت خارجه در 
حوزه روابط با اروپا مســئولیت داشــتم، مرتب با حوادث غیر قابل 
پیش بینی و بحران مواجه بودیم؛ بنابراین شخصا مایل بودم که به 
چین بروم؛ اما نظر قطعی آقای هاشــمی این بود که باید به آلمان 
بروم. حدود یک سال قبل از این دیدار، آقای هاشمی در سفری چهار 
روزه به مســکو چندین توافق نامه همکاری میان ایران و شوروی را 
به امضا رسانده بود که در حقیقت توانست بنیان یک تحول اساسی 
به سمت روابط استراتژیک با بلوک شرق را پایه گذاری کند. با وجود 
حمایت های اســتراتژیکی و نظامی مسکو از صدام در دوران جنگ 
تحمیلی، ایشــان با این ســفر و مذاکرات با گورباچف توانســته بود 
روابط جدید و گسترده ای را پی ریزی کند. در مالقات به من فرمودند 
که مصمم هستند روابط با چین را نیز توسعه دهند و مانعی هم در 
پیش ندارند. اما روابط با غرب بی نهایت پیچیده و دشوار بود، چون 
از یک طرف روابط آمریکا و اسرائیل با ایران براساس تقابل و دشمنی 
است و از طرف دیگر آمریکا و اسرائیل هم نقش تعیین کننده در کم 
و کیــف روابط ایران و غرب دارنــد. با این اوصاف حاکمیت تصمیم 
گرفتــه بود روابط با غرب بر مبنــای «اروپای منهای آمریکا» تنظیم 
شود. در حدود هفت سال مأموریتم در آلمان، آقای هاشمی با تمام 
ظرفیت و قدرت از توسعه روابط ایران با آلمان و اروپا حمایت کردند 
تا حداقل باالنس در روابط ایران با بلوک شــرق و غرب تحقق یابد 
امــا با وجود حمایت مقام معظم رهبــری و مجلس، این تالش ها 

شکست خورد.
   چرا در تحقق اســتراتژی روابط آلمــان و اروپای منهای آمریکا   .

شکست خوردید، درحالی که آقای هاشمی با هلموت کهل، مصمم 
بودند که این روابط را به نتیجه برسانند؟ بعد از خواندن کتاب شما 
درمورد چالش های روابط میان ایران با اروپا/ بررســی روابط ایران 
و آلمان، این گونه به نظر می رســد که ارتباط با اروپا منهای آمریکا 

امکان پذیر نیست.
در دوره هفت ســاله مأموریــت آلمان، برای تحقق اســتراتژی 
اروپــای منهای آمریکا، از دو جبهه مــورد تهاجم قرار گرفتیم؛ اول: 
جبهه مثلث آمریکا- انگلیس-اسرائیل و دوم: جبهه عناصر داخلی.
در دو ســال اول مأموریــت، توســعه روابط با آلمــان در حدی 
معجزه آســا پیش رفت به نحوی که در کل روابــط ایران و غرب در 
تاریخ بعد از انقالب بی سابقه بود. کمیسیون های مشترک اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی شکل گرفت، نیمی از وزرای کابینه تبادل شدند، 
روابــط اقتصادی به مــرز ۱۰ میلیارد مارک رســید، محدودیت های 
پوشــش بیمه هرمس آلمان برای ایران برداشــته شــد و هرمس 
تا ســقف ۱۴ میلیــارد مارک صــادرات به ایــران را در ســال های 
۱۳۷۰ – ۱۳۷۱ پوشــش داد در حدی که ایران بعد از برزیل، دومین 
کشوری در جهان شد که از پوشش هرمس برخوردار شد. مکالمات 
تلفنی کاری آقای هاشمی و آقای کهل صدراعظم منظم برقرار شد. 
در این دو ســال آمریکا با حمایت انگلیس، در نشســت های ناتو و 
هفت کشــور صنعتی غرب، قطع نامه ضد ایــران را مطرح می کرد 
که با مخالفت صدراعظم آلمان مواجه می شد. مقامات سه کشور 
آمریکا و اســرائیل و انگلیس مرتب در باالترین ســطوح رسما و با 
عصبانیت تمام با گسترش روابط آلمان با ایران مخالفت می کردند، 
اما آلمان ها تســلیم نشدند و روند اســتراتژی اروپای منهای آمریکا 

خیلی بهتر از آنچه تهران توقع داشت، پیش می رفت.
امــا یک باره در مــرداد ۱۳۷۱ فریدون فرخــزاد در آلمان به قتل 
رسید و درشهریور ۱۳۷۱ حادثه ترور رهبران اکراد ایرانی در رستوران 
میکونــوس رخ داد کــه این دومی بمبی بود که ســاختمان روابط 
جدید ایــران و آلمان را به لــرزه درآورد. با مصیبت ها و تالش های 
شــبانه روزی بحران را مدیریت کردیم و گسترش روابط ادامه یافت 
تاجایی که ســفر رســمی آقای فالحیان به آلمــان را بعد از حادثه 
قتل های فرخزاد و رهبران اکراد ایرانی در رستوران میکونوس شکل 

دادیم.
اولین ســفر رسمی عالی ترین مقام اطالعاتی ایران به یک کشور 
عضــو اروپا و ناتو بعد از انقالب صورت گرفت. این ســفر به قدری 
بــرای مثلث آمریکا، اســرائیل و انگلیس غیرمنتظــره بود که وزیر 
خارجــه انگلیس در طول یک هفته دو بار ســفیر آلمان در لندن را 
احضار و اعتراض کرد. آمریکا هم در ســطح شــخص وزیر خارجه، 
ســفیر آلمان در واشــنگتن را احضار و اعتراض کــرد؛ اما با کمال 
شــگفتی همان روزی که ســفر آقای فالحیان با موفقیت تمام شد 
و ایشان به ایران بازگشــت، من هم به وزارت خارجه آلمان احضار 
شدم؛ چون درســت در همان روز بازگشت وزیر اطالعات به تهران، 
آقای باخمن، رئیس دفتر کمپانی مان آلمان در ایران دستگیر شد و 
جنجالی در روابط ایجاد کرد و موجب ســرافکندگی آلمان ها شد و 

رسانه های آمریکا و انگلیس و اسرائیل هم آلمان ها را هو کردند.
مهم تر اینکه در این زمان، ایران با میلیاردها دالر معوقات بانکی 
مواجه شده بود که آمریکا با تمام قدرت مانع استمهال بدهی های 
ایران از ســوی سایر کشورها شده بود و هیچ کشوری از ترس آمریکا 
قادر به اســتمهال بدهی های ایران نبود. مقامات آمریکا هم رسما 
اعالم کردند که بدهی های ایران شــرایط مناسبی به وجود آورده تا 
گلوی اقتصاد ایران را بفشــاریم و خفه کنیم. آقای هاشمی هم به 
من گفت ما روی آلمان و کار شــما حساب کرده ایم که این بن بست 
را بشکنید؛ چون برنامه اول بازسازی کشور بعد از جنگ قفل شده و 

اگر باز نشود برنامه دوم هم قفل خواهد شد.
باز هم بــا تالش های  توصیف ناپذیری توانســتیم آلمان را قانع 
کنیم که در استمهال میلیاردها دالر بدهی های ایران پیش قدم شود 
و بن بست را بشــکند. آقای محمود واعظی، معاون وزارت خارجه 
و آقای مهدی نواب، معاون وزارت اقتصاد و آقای حســین عادلی، 
رئیس بانک مرکزی و آقای اصغر کاشــان، معــاون بانک مرکزی و 
آقای اللهیاری، مدیر  کل بانک مرکزی، ســفرهای مکرری به آلمان 
کردنــد تا آلمان ها را قانع کنیم. مرحــوم دکتر نوربخش هم مرتب 
پیگیر بودند و کمک کردند. آقای هاشمی در مکالمه تلفنی شخصا 

از آقای کهل خواســت که این مشــکل را حل کند. در این دوره من 
واقعا حدود صد مالقات کاری انجام دادم تا اینکه آلمان ها ریســک 
تقابل با آمریکا را پذیرفتند و استمهال انجام شد و بالفاصله بعد از 
آلمان هم ژاپن و فرانســه و سایر کشــورها از آلمان پیروی کردند و 

چندده میلیارد دالر بدهی ایران استمهال شد.
این یک دهن کجی تاریخی آلمان به آمریکا و انگلیس و اسرائیل 
بود. آقای هاشــمی بعد از موضوع استمهال ها، خیلی تشکر کرد و 
به من گفت مقام معظم رهبری خیلی از کار شــما راضی هستند و 
فرمودند این قضیه نشــان داد که می توان استراتژی اروپای منهای 
آمریکا را شــکل داد. اما نگذاشتند آب خوش از گلوی ما پایین برود. 
ما یکباره با حادثه کشف خمپاره و موشک در کشتی ایرانی کالهدوز 
در بندر آنتورپ بلژیک مواجه شــدیم که مقصد کشــتی هم آلمان 
بود. در حقیقت قاچاق یک محموله خمپاره یا موشک به خاک ناتو 
کشف شــد که آمریکایی ها فرصتی یافتند تا روابط کشورهای عضو 
ناتــو با ایران را قطع کنند. حقیقتا ســخت ترین دوران مأموریت من 
رقم خورد تا توانستیم آن را جمع کنیم که حدیث آن مفصل است. 
بعد از جمع شدن این بحران، آقای هاشمی من را خواستند و گفتند 
که در جلسه شورای  عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شده که ایشان 
شخصا تشکر شــورای  عالی امنیت ملی را به من ابالغ کنند. ایشان 
تأکید کرد که مقام معظم رهبری هم کار شــما را تحســین کردند و 

خیلی رضایت دارند.
با وجود همه اینها باز هم این پروســه ادامــه یافت و تعدادی 
از میهمانــان ایرانی رایزن فرهنگی آلمــان در منزل رایزن در تهران 
دســتگیر شدند و ماجرای فرج سرکوهی به وجود آمد و این مسائل 
آن قــدر ادامــه یافت تا اینکه اســتراتژی اروپای منهــای آمریکا به 

شکست کشیده شد.
  عناصر داخلی چه کســانی بودند؟ چرا حاکمیت قادر نبود مانع   .

آنها شــود؟ آیا اینها نفوذی بودند یا محض رضــای خدا این کار را 
می کردند؟

در دوران مأموریت که من واقعا نمی دانستم منشأ خرابکاری ها 
از کجاست و ابدا هم نمی توانستم تصور کنم که از داخل باشد. چون 
یقین داشتم اســتراتژی نظام با حمایت قاطع شخص مقام معظم 
رهبری بر مبنای اســتراتژی اروپای منهای آمریکاست. بر اساس این 
فرضیه ام این بود که توطئه خارجی و عملیات قتل ها و خرابکاری ها 
هم از خارج صورت می گیرد؛ بنابراین مرتب هم در تمام مالقات ها 
و مصاحبه هــا هر نــوع دخالت ایران را تکذیب می کــردم. تا اینکه 
حادثه قتل های زنجیره ای رخ داد و مقامات کشــور اعالم کردند که 
قتل ها کار سعید امامی، معاون وزارت اطالعات و عوامل خودسر و 

دست نشانده های خارجی بوده است.
آقای نیازی، رئیس وقت ســازمان قضائی نیروهای مســلح، در 
مصاحبه ای رسمی اعالم کرد که سعید امامی هنگام استحمام در 
بازداشــتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد و رسما سعید 
امامــی را به عنوان یــک عامل اصلی قتل هــای زنجیره ای معرفی 
کردند و گفتند که با توجــه به مدارک موجود و اعتراف های صریح 
سعید امامی، او هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به 

دادگاه می رفت، حکم او اعدام بود.
وزارت اطالعات هم در اطالعیه ای، عوامل قتل ها را شــماری از 
پرسنل وزارت اطالعات معرفی کرد و تصریح کرد که آنها همکاران 
کج اندیش و خودسر و آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان 
بوده انــد. مقام معظم رهبری هم فرمودند کــه من نمی توانم باور 
و قبول کنم کــه این قتل هایی که اتفاق افتاد، بدون یك ســناریوى 

خارجی باشد؛ چنین چیزى ممکن نیست.
بعدا هم مســئوالن گفتند و هم رســانه های داخلی نوشتند که 
قتل برلین و قاچاق موشــک به آلمان کار همیــن عوامل قتل های 
زنجیره ای بوده اســت. آقای هاشــمی هم در مصاحبه ای با تلخی 
فراوان گفت داســتان موشــک و میکونوس کار این عوامل بوده و 
اینها مانع بهبود روابط شدند. من در این ایام حقیقتا مات و مبهوت 
شــده بودم، به ویژه وقتی که آقای علی ربیعــی، عضو کمیته ویژه 
پیگیری های قتل های زنجیره ای به من گفت که افراد دستگیرشــده 
اعتراف کرده اند که مأموریت داشــتند شــما را هم درآلمان به قتل 
برســانند. آقای ربیعــی برایم تعریف کرد تیــم قتل های زنجیره ای 
گفته اند که بنا داشــتند که در عملیاتی چنــد ماه قبل از رأی دادگاه 
میکونوس در ایام تعطیالت ژانویه ۱۹۹۶ یعنی حدود دی ماه ۱۳۷۵ 
من را در آلمان ترور کنند، به عنوان «شــهید ملی» در ایران تشییع و 
به خاک ســپرده شــوم، رابطه ایران و آلمان هم قطع شود و به این  
ترتیب حکم دادگاه میکونوس را بی اثر کنند؛ اما تیم عملیاتی موفق 
به پیداکردن من نمی شوند؛ چون من در آن ایام که تعطیالت ژانویه 
بود بدون اطالع کســی، به ســفر حج عمره و زیارت عتبات مقدس 
در عراق رفته بودم. یعنی دقیقا در مقطعی که با پشتیبانی تمام قد 
حاکمیت با تمام ظرفیت تالش کردم که بحران های ناشــی از قتل 
فرخزاد و میکونوس و صدور خمپاره مهار شــود، گسترش روابط با 
آلمان ادامه یابد، زمینه مناسب برای تحقق استراتژی اروپای منهای 
آمریکا فراهم شود؛ وزیر خارجه و شورای عالی امنیت ملی از روند 
مهار بحران ها خرسند بودند؛ دقیقا در همین مقطع هم نقشه قتل 
من توســط عواملی در داخل طراحی می شــود که مسئوالن کشور 
اعالم کردند که اینها عوامل خارجی و صهیونسیم بودند. این ماجرا 
ثابت می کند که اســتراتژی اروپای منهای آمریکای مورد نظر نظام 
توســط دو جبهه مثلث آمریکا-انگلیس-اسرائیل و عناصر نفوذی 

داخلی شان به شکست کشانده شد.
.    اگر تجربه روابط ایران و آلمان در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ 
را جدی بگیریم، آیا موانع جدی برای بازگشت به این دوران برطرف 
شده است؟ زمانی آقای هاشمی رفسنجانی گفتند آلمان دروازه ورود 
به اروپاست. اینک کدام کشور اروپایی می تواند این نقش را ایفا کند. 
آیا فرانسه توان، اعتبار و انگیزه این کار را دارد؟ ارزیابی شما از آلمان 

کنونی چیست؟
در وضعیت فعلی روابط خارجی، آلمان و فرانســه چنین توانی 
ندارند. ما نیازمند یک تحول اساســی در سیاست خارجی در قالب 

یک استراتژی سه وجهی نیاز هستیم:
اول: توســعه روابط با بلوک شــرق و آســیا و قدرت های چین، 
روســیه، هند، حتی برزیل، اندونــزی، مالزی و آفریقــای جنوبی و 

امثالهم را با قوت و قدرت شکل دهیم.
دوم: هم زمان بــرای رفع خصومت ها با جهــان غرب باید یک 
برنامه ویژه طراحی شود که شــامل دو اقدام موازی باشد: توسعه 
روابط با اروپا و به موازات آن کاهش تشــنج و خصومت با آمریکا. 
ضمنا بین ایران و اسرائیل هم جنگ نظامی-امنیتی اما محدود عمال 
در جریان اســت که گاهی مخفی و گاهی آشــکار صورت می گیرد. 
این موضوع هم باید مدیریت شــود تا نتوانند پای ایران را به جنگی 

جدید بکشانند.
سوم: بهبود روابط با عربستان، تحقق طرح ایجاد سیستم امنیت 
و همکاری جمعی در خلیج فارس، بازسازی روابط با جهان عرب و 

تحکیم روابط با جهان اسالم و جهان سوم.
اما موفقیت در این استراتژی هم مشروط به دو موضوع خواهد 

بود:
اول اینکــه تصمیم درســطح ملی و با هماهنگــی و اجماع و 

وحدت صورت گرفته و اجرا شود.
دوم اینکه صحنه اجرا از عوامل نفوذی پاک ســازی شود، وگرنه 
تجربه های تلخ گذشــته تکرارخواهد شــد. فرض ما هم باید بر این 

باشد که:
اوال: جهان غــرب به رهبری آمریکا و متحــدان منطقه ای آنها 
نمی خواهد که ایران روابط استراتژیک یا گسترده با قدرت های بلوک 
شــرق داشته باشــد و بنابراین با تمام قدرت وارد عمل خواهند شد 
که ممانعت کنند که یکی از ابزارهای آنها هم عواملشان در داخل 

است.
ثانیــا: جناح نئوکان های آمریکا، البی هــای ضد ایرانی در داخل 
آمریکا، قدرت های بلوک شرق، اســرائیل و جبهه کشورهای عربی 
ضد ایران هم نمی خواهند روابط ایران با جهان غرب عادی شــود 
و بنابراین با تمــام قدرت و ظرفیت تالش خواهند کرد که نه روابط 
ایران با اروپا، کانادا، اســترالیا و ژاپن عادی شــود و نه سطح تشنج 
و خصومت با آمریکا کاهش یابد. برای تحقق این برنامه شــان هم 

قطعا از عوامل داخلی شان استفاده خواهند کرد.
  در چند ماه گذشــته اقدامات البی صهیونیست ها و ضد انقالب   .

در آمریکا علیه شــما به اوج رسید تا جایی که چهره های برجسته ای 
ضد ایران مانند سناتور لیبرمن خواستار اخراج شما از آمریکا شدند و 
هم زمان در ایران هم حکم محکومیتی برای شما صادر شد. آیا این 

هم بخشی از همان استراتژی است؟
من مدعی نیســتم که این دو موضوع به هم ربط دارد؛ اما هیچ 

شکی درمورد ۱۰ واقعیت ذیل وجود نیست:
اول: در آمریــکا یک البی قدرتمندی به رهبری صهیونیســت ها 
وجود دارد که شــبانه روز برای افزایش خصومت و تحریم و فشــار 
علیه ایران کار می کنند و بودجه هــای کالن هزینه می کنند. جریان 
ضد انقالب برانداز هم آلت دســت آنها هســتند و البی کشورهای 
عربی ضد ایران هم همراه آنها هســتند. هدف کلیدی این البی در 
درجه اول افزایش فشارها و تحریم های اقتصادی و انزوای سیاسی 

ایران است و در درجه دوم حمله نظامی آمریکا به ایران.
دوم: من بعد از بازداشــت ســال ۱۳۸۶ و با توجه به اینکه طی 

حکم دادگاه از داشــتن پست دیپلماتیک به مدت پنج سال محروم 
شــده بودم، کار آکادمیک خود را در دانشــگاه پرینستون آغاز کردم. 
منتهــی تصور غربی هــا و دیگران این بود که بــا توجه به اتهامات 
ناروایی که در دولت آقای احمدی نژاد به من زدند و من را به زندان 
انداختنــد و... من به جبهه ضد ایران خواهم پیوســت. خیلی هم 
تالش شد که من را به این ورطه بکشانند. اما وقتی دیدند که من با 
تمام ظرفیت و قدرت در افکار عمومی آمریکا و اروپا علیه تحریم و 

جنگ با ایران تالش کردم، پروژه حذف من را هم کلید زدند.
ســوم: ابتدا منافقین در نامه سرگشاده به اوباما خواستار اخراج 
من شــدند؛ چون محور فعالیت های من در دیپلماسی عمومی هم 
حل مسالمت آمیز بحران هسته ای بود و آنها هم با تمام ظرفیت کار 
می کردند که برجام توافق نشــود. صدها برنامه تلویزیونی و مقاله 
و مصاحبه علیه من راه انداختند. بعد جمعی از ســلطنت طلب ها 
در دوره ترامپ فرصت را مغتنم شــمرده و طی نامه سرگشــاده به 

دادستان آمریکا خواستار اخراجم از خاک آمریکا شدند.
چهارم: در دروره بایدن هم با مقاله ها و ســخنرانی های فراوان، 
آمریکا را به بازگشــت به برجام و رفع تحریم ها تشــویق و در افکار 
عمومی آمریکا روشــنگری کردم. تا اینکه در زمســتان سال قبل و 
در شــرایطی که احتمال احیای برجام و برداشــتن تحریم ها توسط 
دولت بایدن بسیار باال گرفت، گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» طی 
نامه رسمی به دانشگاه پرینســتون خواستار اخراج من شد. حدود 
۳۰ شخصیت برجســته جهانی از جمله سران پیشین سازمان های 
اطالعاتــی آمریــکا و انگلیس و اســرائیل عضو این گروه هســتند 
که ســناتور لیبرمن هم به عنوان ضدایرانی ترین ســناتور آمریکایی، 
رهبری این گروه را دارد. آنها دانشــگاه پرینستون را تهدید کردند که 
در صورت عدم اخراج موســویان، تــالش خواهند کرد بودجه های 
دانشگاه پرینستون قطع شود. رسانه های اسرائیل، عربستان، امارات، 
منافقین و سلطنت طلب هم در سطح گسترده نامه را منتشر و تبلیغ 

کردند و جنجالی آفریدند.
پنجــم: دقیقا هم در همیــن مقطع یعنی در بهمن ســال قبل 
دادگاهــی در ایران حکم ۱۱ ماه حبس بــرای من صادر کرد. حکم 
هم به قدری عجیب اســت کــه بعید می دانم چنیــن حکمی در 
دستگاه قضائی ایران بعد از انقالب سابقه داشته باشد. چون مربوط 
به قرارداد پروژه گل شــرق در ســال ۱۳۸۱ یعنی ۲۰ سال قبل است 
که من کنسرســیوم آلمانی- اروپایی را تشــویق کردم که یک پروژه 
گردشگری را به جای عمان در ایران سرمایه گذاری کنند. قرارداد هم 
درمورد اجرای بزرگ ترین پروژه سرمایه گذاری خارجی تاریخ ایران و 
بزرگ ترین پروژه توریستی خاورمیانه با دومیلیارد یورو سرمایه گذاری 
بــود. وزرای اقتصاد ایــران و آلمان حمایت خــود را از پروژه اعالم 
کردند و سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران هم قرارداد را تصویب 

و وزیر اقتصاد هم ابالغ کرد.
ششــم: اماراتی ها از کنسرسیوم خواســتند که این پروژه به جای 
ایران، در امارات اجرا شــود و حتی کنسرسیوم را تهدید هم کردند. 
بعد یک پرونده قضائی درمورد شــرایط قرارداد تشکیل شد و برخی 
گزارش ها در رسانه های داخلی علیه این سرمایه گذاری منتشر شد. 
کنسرسیوم اروپایی با مشاهده این اوضاع کتبا به سازمان کیش اعالم 
کــرد که پروژه را متوقف کرده و آماده لغو قرارداد اســت تا برود در 
عمان یا امارات اجرا کند. رئیس سازمان کیش هم رسما به آیت اهللا 
شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه نوشــت که اگر قرارداد ایرادی 

دارد، آماده اند که قرارداد را لغو کنند.
هفتم: آیت اهللا شاهرودی، رئیس قوه قضائیه نامه سازمان کیش 
را در جلســه ای در ســال ۱۳۸۳ با حضور سران سه قوه نظام، وزیر 
اطالعات، وزیر اقتصاد، رئیس ســازمان بازرسی کل کشور که شاکی 
بوده و قاضی پرونده در شــعبه مفاسد اقتصادی قوه قضائیه ارائه 
کرده، قرارداد را بررسی و صحت و سالمت قرارداد را تأیید می کنند و 
تصمیم می گیرند که قرارداد باید به عنوان پروژه ملی عینا اجرا شود. 
مصوبه ســران هم رسما ابالغ و ســازمان کیش را موظف به اجرا 

می کنند و متعاقب مصوبه سران، پرونده قضائی هم مختومه شد.
هشــتم: حاال بعد از ۲۰ سال دادگاهی بنده را به عنوان مشوق و 
معرف سرمایه گذار محکوم کرده است. درحالی که من هیچ دخل و 
تصرفی و امضایی هم در قرارداد نداشتم و سران کشور هم صحت 
قرارداد را تأیید و اجرای آن را الزامی کرده بودند و پرونده قضائی آن  
هم ۱۷ ســال پیش براساس بررسی و تصمیم سران کشور مختومه 

شده بود.
نهــم: البته در دوره ریاســت جمهوری آقــای احمدی نژاد هم 
قرارداد در هئیت دولت ایشان تصویب می شود و وزرای ایشان بیش 
از دولت آقای خاتمی از پروژه حمایت می کنند؛ اما با وجود مصوبه 
سران نظام در دولت خاتمی و مصوبه هئیت وزیران در دولت آقای 
احمدی نژاد، بازهم قرارداد در ســال ۱۳۸۷ لغو و کنسرســیوم هم 
اخراج و زمین ها را پس می گیرند و باعث می شــوند که کنسرسیوم 
براســاس مصوبه هئیت دولت آقای احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ به 

داوری بین المللی پاریس شکایت کند.
دهــم: نهایتا نتیجه این می شــود که کشــور از بزرگ ترین پروژه 
گردشگری خاورمیانه محروم می شــود، خواسته اماراتی ها تحقق 
پیــدا می کند، موجب رجــوع کنسرســیوم بــه داوری بین المللی 
می شوند و دست آخر هم من را محکوم می کنند که ۲۰ سال پیش 

معرف و مشوق یک سرمایه گذاری بوده ام.
وزارت اقتصاد ایران در ســال ۱۳۸۷ رسما تأیید می کند که تا آن 
مقطع ۱۲۲ میلیون یورو سرمایه گذاری کنسرسیوم تحقق یافته بود؛ 
یعنی همان ســالی که قرارداد توسط ســازمان کیش لغو می شود. 
تصــور کنید اگر گذاشــته بودند این پروژه اجرا شــود، بــا توجه به 
بازی های جام جهانی در قطر، فقط در دوره بازی های جام جهانی 
صدهــا میلیون دالر ســرمایه جــذب جزیره کیش می شــد. چون 
طبق طرح، قرار بود هفت هتل شــامل هتل سه ستاره، پنج ستاره و 
هفت ستاره با حدود ۹۰۰ اتاق در صدهزار مترمربع زیربنا ایجاد شود، 
دو زمین گلف در ۱۶۰ هکتار اجرا شــود، اسکله و مارینا و بازی های 

دریایی اجرا شود و بسیاری طرح های دیگر.
این پدیده از یک نظر بســیار مهم است و آن اینکه بعد از انقالب 
هیچ پروژه و قراردادی نبوده که در دو دولت در عالی ترین ســطوح 
کشــور مورد تأیید و تصویب قرار گیرد، وزرای اقتصاد دو دولت هم 
قرارداد را در ســازمان ســرمایه گذاری خارجی تصویب و رسما هم 
ابالغ کنند و با وجود این یک نیرویی در کشور بتواند قرارداد را نابود 
کند. این دقیقا مطابقت دارد با اینکه عالی ترین سطوح نظام تصمیم 
گرفتند «استراتژی اروپا منهای آمریکا» را تحقق ببخشند اما عوامل 
خارجی و داخلی توانستند این استراتژی را ذبح کنند و طراحی کنند 
کــه بنده را هم به عنوان یکی از افراد مؤثر در تحقق این اســتراتژی 

قربانی کنند.

سیدحسین موسویان در گفت وگو با «شرق» از جریان هایی که ایده هاشمی رفسنجانی را به شکست کشاندند می گوید
تحمیل باخت به پروژه رابطه  با اروپا منهای آمریکا

 شــرق: سیدحسین موسویان هفت سال در سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ سفیر ایران در آلمان بوده است. دورانی پرفرازونشیب که ماجرای میکونوس و دادگاه آن از پیچیده ترین بخش های 
آن است. در این دوران است که هاشمی رفسنجانی درصدد است از آلمان به عنوان دروازه ورود به اروپا استفاده کند و موسویان مأمور به این کار است. کارها خوب پیش می رود تا جایی 
که صدراعظم آلمان هلموت کهل رابطه ای نزدیک با رئیس جمهور ایران پیدا می کنند. اما این دوران با دسیسه های داخلی و خارجی به شکست منتهی می شود. این گفت وگو واکاوی این 

شکست است.


