آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل دوﻟﺖ روﺣﺎين ،ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل دوﻟﺖ اﺳﺖ /ﴎﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان وآﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﱪد
ﺑﺮﺟﺎم ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد /ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮين ﺳﻨﺪرز در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري اوﺿﺎع در ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻐﻴري ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد /ﻋﻨﻮان ﺗﻮده آب ﺑﻪ ﮐﺎﺳﭙني ﺗﺤﻘريآﻣﻴﺰ اﺳﺖ /ورود ﺳﯽدی؛ آﻏﺎز
ﻗﺎﭼﺎق ﻓﯿﻠﻢ در اﯾﺮان /آﯾﺎ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﻫﻤﻪﮐﺎره اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۹۹و  ۱۴۰۰ﻫﺴﺘﻨﺪ /وﺣﺸﺖ از
ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﻬﺎن را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ /ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮاي ﮐﻨﱰل دوﻟﺖﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ /ﻣﻠﺖ از ﺧﻮد
ﺑﯿﺰار ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺸﺪار رﺳﯿﺪه اﺳﺖ /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺗﺮاﻣﭗ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد/
ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﻫﻤﴪ دوم ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﭼﻪ ﴎاﻧﺠﺎﻣﯽ دارد ۴۲ /ﺳﺎل ﺑﺎ ﻋﲇ زﻧﺪﮔﻲ ﮐﺮدهام،
ﻏريﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﲇ در ﴍاﻳﻂ ﻋﺎدي ﭼﻨني ﮐﺎري ﺑﮑﻨﺪ /اﺑﺘﺬال ،ﻓﻴﻠﻢﻫﺎيﻫرني را درﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ /ﺣﺮﮐﺖ از زیﻃﻠﺒﮕﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪی /داﺳﺘﺎن زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا
دام ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ /ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ اوج ﻣﻲﮔريﻧﺪ /ﻣﺎه ﺗﻠﺦ روﺣﺎﻧﯽ و اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن /ادﺑﻴﺎت
ﺑﺎﻳﺪ دﻧﻴﺎﻳﺖ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ /ﻧﻘﺸﻪ راه ﻋﺒﻮر از ﭼﺎﻟﺶ اﻋﱰاﺿﺎت /ﭼﻪﭼﯿﺰی ﺧﺎرﺟﻲﻫﺎي ﻣﻄﺮح
ﻓﻮﺗﺒﺎل را از اﻳﺮان ﻓﺮاري داد /اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در دام ﺗﻌﺎدل ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳني ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ /ﻣﺎه
 ،۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل،
ﺗﻠﺦ روﺣﺎﻧﯽ و اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن /رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺶﻣﺎﻫﻪ ،۱۳۹۸
رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ /اﻣﻴﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎبآوري اﺟﺘامﻋﻲ و ﻓﺮدي را اﻓﺰاﻳﺶ
دﻫﺪ /اﻋﱰاﺿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ /ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ دﻳﮕﺮ
منﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞﮐﺮدهﻫﺎي ﺟﻮﻳﺎي ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ /متﺎم ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﮐﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏريﻗﺎﻧﻮين ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﺒﺘﺬل ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻴﻨامي اﻳﺮان رﺑﻂ دارد/
اﻣﺮوز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎم ﻣﻴﻬﻦ ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻲ ﮐﺮد /ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آﻗﺎیرﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﻓنت ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﻄﺮح از اﻳﺮان ﭼﯿﺴﺖ /ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
ﺑﺴﻂ دﻣﻮﮐﺮاﳼ وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن از اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ /ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻫﺰاروﭘﺎﻧﺼﺪ
 /۹۹ﺧﻼﻗﻴﺖ در ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺪام ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪه
و ﺳﻪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎين ﺗﺎ ﺳﺎل /۹۹
اﺳﺖ /روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﴏﻳﺢ و ﺣﻘﻴﻘﺖﮔﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ /ﺳﯿﻼب از ﺷامل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ /ﻓﻀﺎي رﻓنت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ /ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزه داد
ﺳﻴﻨامﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ /آﻳﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﻣﺜﻤﺮمثﺮي ﺑني اﻳﺮان
و آﻣﺮﻳﮑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ /ﴎدار ﺳﻠﻴامين در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻳﭙﻠامت ﻧﻴﺰ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ /اﻋﱰاضﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎين ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮيب رخ داد ،در
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ رﻳﺸﻪ دارد /ﻧﻴﻮﻳﻮرک از واﺷﻨﮕنت ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ؛ ايﮐﺎش در واﺷﻨﮕنت
و ﻧﻴﻮﻳﻮرک منﺎﻳﻨﺪﮔﺎين داﺷﺘﻴﻢ /اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻨﻮز در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿامی
اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺑﺎ  ۱۷۶ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ /اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ /ﭼﺮا ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪين ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪيت ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاي رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري ﻣﻲﺷﻮد/

دیپلماسی

واکنش خارجی به انعطاف داخلی

دو خط موازی
زینب اسماعیليسیویري
در روزهاي آغازین ســال  ۹۹ميخواهم روایتي از چند ســال گذشته را مرور کنم؛ مهر
۹۳؛ زماني که مردم کشــور ،اقتصاد و دولتمردان مشــتاقانه دنبال دستیابي به توافق
هســتهاي با کشــورهاي  ۵+۱بودند ،اما در هر ِ
نوبت مذاکره ایران با  ۵+۱گرهي در کار
ميافتاد .هفتم مهر  ،۹۳در روزهاي برگزاري شــصتونهمین نشست مجمع عمومي
ســازمان ملل در نیویورک ،محمدجواد ظریف که آنروزها بيباکانهتر در مجامع سخن
ميگفت ،از فرصت پاســخدادن به پرسشــی که او را با شــتاب به اظهارنظر در حوزه
داخلي پرتاب ميکرد ،اســتفاده و واقعیتي تاریخي را گوشزد کرد .آن واقعیت درباره
واکنشهاي خارجي به انعطاف داخلي ایران بود و این نکته که اگر از فرصت انعطاف
ایران استفاده نشود ،فضاي داخلي ایران دیگر این فرصت را تکرار نخواهد کرد .سؤالي
که از ظریف پرسیده شــد ،این بود» :آیا شکســت در مذاکرات هستهاي ،بر سیاست
خارجي ایران تأثیرگذار خواهد بود؟ اگر بله ،چگونه؟ تأثیر این شکســت بر سیاســت
داخلي چطور؟« .جمله ظریف در پاســخ این بود» :بيتردید همینطور است؛ زیرا ما
روندي را شروع کردهایم که هدف از آن ،تغییر فضاي سیاست خارجي کشور است .اگر
با وجود تالشهاي ما براي تعامل ،این تالشها بينتیجه بماند ،مردم ایران این فرصت
را خواهند داشت تا  ۱۶ماه دیگر که انتخابات پارلماني در ایران برگزار ميشود ،به این
عملکرد ما )با آراي خود( پاسخ دهند«.

او به ماجراي واکنش بینالمللي به توافق ســعدآباد در ســال  ۲۰۰۴نیز اشــاره کرد و
آنچه نتیجهاش شــد؛ تغییر دولت از اصالحات و گفتوگوي تمدنها به دولت محمود
احمدينژاد که رویکردي متفاوت با جهان را دنبال ميکرد .از مهر  ۹۳تا تیر  ۹۴فرصتي
بود که باالخره مذاکرات هســتهاي به نتیجه رســید و به دنبال آن ،با فضاي امیدي که
در کشور ایجاد شــده بود ،انتخابات پارلماني اشارهشده از ســوی ظریف نیز با پیروزي
امیديهاي حمایتشده از سوي اصالحطلبان برگزار شد .اما ورق برگشت؛ وقتي ترامپ
از برجام خارج شــد ،تحریمها را بازگرداند و وضعیت اقتصادي و اجتماعي کشــور با
مسائل متفاوت و کمرشکن مواجه شد .دونالد ترامپ نیز دنبال حل مسائل داخلي کشور
خودش است؛ مسائلي از آن دســت که به جمهوريخواهان نشان دهد او پاي توافقي
کــه دموکراتها به دســتش آوردهاند ،نميماند .با همه این اوصــاف ،باید این جمله
محمدجواد ظریف در همان جلســه مهر  ۹۳را براي آمریکایيها و اروپایيها تکرار کرد؛
»جامعه بینالمللي ،بهویژه غرب ،باید در پیامي که ميخواهد به ایران منتقل کند ،بسیار
دقت کند .باید دید تعامل از جانب ایران و تــالش ایران براي بازبودن و نگاه به آینده
داشتن ،با پاسخ مثبت مواجه ميشود یا اینکه بار دیگر رد ميشود«.
این شماي گردونهاي اســت که در آن به بند افتادهایم؛ تعامل نميکنیم و نميکنیم و
زماني که تعامل ميکنیم ،با واکنش چندان مثبتي مواجه نميشــویم؛ آنگاه دوباره در
فضاي داخلي درگیر بحرانهاي موازي و بحث بر سر این رویکرد یا آن رویکرد ميشویم.
سال  ،۹۸بحرانهاي کموبیش زیادي داشتیم که هرکدام ميتواند در بهبود یا تخریب
فضاي رابطه ایران با جهان تأثیر بگذارد؛ از حوادث آبان تا ترور سردار سلیماني ،حمله به
پایگاهآمریکایيدرعراقوالبتهساقطشدنهواپیماياوکراینيکهآخرینآننقطهعطفي
خواهد بود در تعاملهــاي بینالمللي .امید که گامهایي با تأمل بیشــتر و عاقالنهتر
برداشته شود.

۳۵

عکس :محمدرضا عباسی ،مهر

۹۸
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نگاهي به سال  ۹۸و نماي پیشرو در گفتوگو با عباس ملکي ،کارشناس ارشد روابط بینالملل

صبور باشید ؛ ققنوس ایران
دوباره برميخیزد
زینب اسماعیليسیویري

عکس :سهند تاکی ،شرق

۳۷
هر مصاحبهاي یک تجربه ناب است؛ بهویژه وقتي مصاحبهشونده آمیختهاي از تجربه ،علم و آگاهي باشد .وقتي عباس ملکي به پرسشی
درباره تنش تهران -واشنگتن پاسخ ميدهد ،جوابش با علم به شرایط موجود ،فرهنگ ایراني و اسالمي و با اطالع از وضعیت امروز جهان
است .وقتي جواب سؤالي درباره رابطه با دیگر کشورها را ميدهد ،نگاهش از فرازوفرود بازار انرژي غافل نیست و. ...
با استاد دانشکده انرژي دانشگاه شریف و دیپلمات اسبق وزارت خارجه درباره سیاست خارجي ،هواپیماي اوکرایني و نحوه برخورد حاکمیت سخن گفتیم.
عباس ملکي ،عضو تیم مذاکرهکننده قطعنامه  ،۵۹۸عضو اولین تیم مذاکرات خزر و بعدتر رئیس مرکز مطالعات وزارت خارجه بوده است .او هنوز در
جلسات مشورتي وزیر خارجه حضور دارد و از مشورتدهي در این حوزه دریغ نميکند .عصر یک روز زمستان درحاليکه هنوز غم سقوط هواپیماي اوکرایني
بر دلها سنگیني ميکرد ،گفتوگو را انجام دادیم .بااینحال او به آینده و بهبود اوضاع امیدوار است؛ اما براي دستیابي به حال خوب ،پیشنهادهایي دارد
که ميتوانید در این مصاحبه بخوانید.

 سال  ۹۸رو به اتمام است؛ سالي که حوادث زیادي در عرصه داخلي
یا سیاســت خارجي تجربه کردیم .به نظر شــما چه اتفاقي در سال  ۹۸به تحوالت
سال پیشرو جهت ميدهد؟
بین نظریهپردازان روابط بینالملل و سیاســت خارجي ،این تعبیر معروف است که
سیاست خارجي ادامه سیاست داخلي است .هر کشور ،سیستم و دولتي دیدگاهها،
بینشها ،مأموریتها و اهدافي دارد که سیاســت خارجي خود را مطابق آن شکل
ميدهد .نکته دوم اینکه کشــورها نیز مثل انســانها هســتند .از دیــدگاه رفتاري،
کشــورها بعضي حسود هســتند ،بعضي عصباني ميشــوند ،برخي طمع دارند و
برخي آرام هســتند که در این مورد ،کتاب خوبي از رابرت جرویس ترجمه کردهام
که بزرگترین نظریهپرداز روابط بینالملل از دیدگاه رفتاري اســت و همین بحثها
را در آن کتاب مطرح ميکند.
ســومین نکته این اســت که اگر بپذیریم قواعد رفتاري بر سیاست بینالملل حاکم
اســت ،به ایــن نتیجه ميرســیم که همانطور که یك انســان به لحــاظ عقالیي
هیچوقت کار غیرمعمول و پر از رنج و محنتی براي اندام بدنش نميکند ،کشورها

هم با طبقات اجتماعي و الیههاي مختلف طوري رفتار ميکنند که بتوانند بیشترین
منافع را در روابط بینالملل داشــته باشــند .اگر این ســه را در کنــار هم بگذاریم،
به نظرم ســقوط هواپیماي  ۷۵۲هواپیمایی اوکراین مهمترین مســئله در سیاست
خارجي ایران اســت؛ یکي اینکه مردم ایران داغدار شدند و مورد عجیبي که دیدم
این بود که انگار از هر فرد ایراني ،یك نفر در این هواپیما بوده است .تا امروز کسي
را ندیــدهام که بگوید من بــا این هواپیما فاصله داشــتهام؛ از هر رده و طبقهاي و
بهخصوص کساني که در کار دانشگاهي بودهاند.
نکته دوم درباره انعکاس این موضوع و عکسالعملهایي بود که یك دولت ملي
در این مسئله انجام داد و مســئولیتهایي که دولت در برابر اتباع خودش و اتباع
دیگر کشــورها دارد .تا قبل از این مسئله ،ما کشــوري با کارنامه خوب بودیم؛ مثال
خاطرم میآید در حمله دوم آمریکا به عراق که به صدام حســین فشــار ميآورد،
صدام به کردهاي عراق فشار ميآورد و وزارت کشور ایران دستور داده بود به هیچ
ُکردي اجازه عبور از مرزها را ندهید .یادم میآید تا  ۵۰۰هزار نفر آمدند .مســئوالن
مــرزداري ميگفتند وقتي ميبینیم خانمي با چند بچه به مرز ميآید ،با بخشنامه
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وزیر کشــور نميتوانیم به آنهــا اجازه عبور ندهیم .یا در مورد افغانها یا مســئله
بــه این فکر ميکنید که اگر در ایــران بود ،چقدر خوب بود؛ حتي کتاب ،موضوعات
درگیــری ارامنه با آذريهــا در قضیه قرهباغ نیز میزبان افراد زیادي از کشــورهاي
فلسفي و علمي یا جنگل ،کوه ،رودخانه .ما ایرانيها اینگونه هستیم.
دیگر بودیم .اگر ما با اتباع کشورهاي دیگر اینطور رفتار ميکنیم ،باید ببینیم چقدر
 خیلي از مــردم منتقد نحــوه برخورد دولت و حاکمیــت با موضوع
با مردم خودمان درســت رفتار کردهایم .نکته ســوم اینکه در هر جاي دنیا ،وقتي
هواپیمــاي اوکرایني از زمان اطالعرســاني تا اتفاقات بعــد و اعتراضهای مردم
پدیدهاي اتفاق ميافتد ،بازیگران صحنه بینالمللي دنبال بیشینهکردن منافع ملي
شــدند .به نظر کدام برخورد و اشتباه باعث شــد جامعه ایراني اینگونه معترض
خودشــان هســتند .به نظرم در این موضوع ،روانکاوي ،ارزیابي و آنالیز رفتار آقاي
شــود؟ دروغ؟ دیرگفتن؟ خطاهایي که روي هم تلنبار شده بود؟ چطور ميشد این
ترودو ،نخستوزیر کانادا ،اهمیت بسیاری دارد .چرا باید نخستوزیر کشور دیگری
موضوع را بهتر مدیریت کرد؟
نسبت به اتباع کشور دیگر اینقدر حمایت و همدردي نشان بدهد و هر روز به یکي
بــه دلیــل اینکــه از خانواده من هــم در هواپیمــا بودند ،ســاعت  ۷:۳۰صبح به
از خانوادهها سر بزند؟
محوطهاي که این اتفاق افتاده بود ،رسیدم .صحنههاي عجیبي بود؛ اشیا و اجسام،
نیمهســوخته و در حال ســوختن بودند .وضعیت بســیار بدي بود .هیچوقت یادم
 آنالیز شما از شخصیت و تحلیل رفتارش چیست؟
نميرود .بعد پلیس و گارد ضدشورش آمد و مردم را عقب زد .همان زمان به آقاي
به نظرم این کار نشــان ميدهد در صحنه روابط بینالملل چه موضوعاتي اولویت
عابــدزاده تلفن کردم که جوابگو نبود؛ اما حدود ظهر جواب من را داد .از آنجا به
دارد و چه موضوعاتي باعث ميشــود شما ،حزب و کشــورتان بیشتر مورد عالقه
بهشتزهرا رفتیم .یادم میآید گفتند به پزشکي قانوني محل باید برویم .به پزشکي
مردم خودتان و دیگر کشورها قرار بگیرید .به نظر من ،کاري که دولت کانادا ميکند،
قانوني شهریار رفتیم که گفتند به باید به کهریزك بروید .در همه این مراحل ،دیدم
با کاري که قبال ميکرد ،تفاوت بسیاری دارد .زماني من در بوستون بودم ،کاردار ما
همه ميخواهند کمك کنند .ندیدم کســي نخواهد کمکی کند .پزشكها ،اورژانس
در اوتاوا تماس گرفت و گفت مدیرکل وزارت خارجه کانادا آمده و بیرون ســفارت
و رانندهها همه کمك ميکردند .شاید باورتان نشود ،همان صبح با آقاي آخوندي
راه ميرود و منتظر اســت دِر ســفارت باز شــود .زماني بود که حزب دستراستي
صحبت کردم؛ ایشــان االن در وزارت راه نیست .به ایشان گفتم برخي عالئم نشان
در کانادا ســر کار بود .وقتي ســاعت بازشدن دِر سفارت رسید ،بالفاصله نامه قطع
ميدهد موشــك است که ایشان گفت امکان ندارد .در همه این مراحل ،خلوص را
روابطشــان را داد و خیليخیلي به مردم ایران ضرر وارد شد .یادم میآید آن زمان
دیدم .نکته دیگر اینکه پیش از این با چنین مســئلهاي به این صورت مواجه نشده
 ۱۵۰هزار ایراني مســائلي در بانكها و جاهاي دیگر داشــتند ،نخستوزیرشان هم
بودیــم .البته در جنگ ایران و عراق چند مســئله در منطقــه و نزدیکي تهران به
همان ســاعت در مسکو و در مصاحبهاي ،قطع روابط را اعالم کرد .االن هم برخي
وجود آمده بود که آن زمان به دلیل اینکه مسئله جنگ بر همه فعالیتهاي کشور
از صاحبنظران و دانشــگاهیان ایراني در کانادا به دولت کانادا پیشــنهاد دادهاند
تســلط داشت ،این مسائل خیلي مطرح نشــد .بُعد انساني این مسئله بسیار بیشتر
روابط کنسولي محدودي را با ایران شروع کند؛ چون ایرانيهاي زیادي آنجا هستند.
بود .بیشتر کســاني که در این هواپیما بودند ،جواناني بودند که دنبال آینده بهتر و
دولــت کانــادا این را قبول نميکند؛ اما به صورت مشــخص براي تســلیت به هر
تحصیالت ميرفتند .کســاني هم منتظر بودند که خبر نشســتن هواپیما را بشنوند؛
خانــواده ميرود .نميخواهم نتیجه بگیرم چقدر خوب هســتند یا بد ،ميخواهم
بنابراین جریان رســانهاي آنها بیشتر از بقیه قشرهاي مردم است .افرادي که در این
نتیجه بگیرم موضوعاتي مثل مسائل انساني و محیط زیست ،مسائلي است که باید
هواپیما بودند ،دوســتان و نزدیکاني داشــتند که دستشــان به رسانهها ميرسید و
خیلي به آنها توجه کرد.
کساني بودند که اطالعرساني ميکردند.
 نکته تکرارشــده این است که در دو دهه گذشته ،رابطه ایران و کانادا
نکته ســوم اینکه کال مســائل در کشــور و جهان به این صورت اســت که باید به
بیشــتر بر سر موضوع یک شهروند یا بحث اتباع ،چندین نوبت دچار بحران شده؛ از
مردم توضیح داد؛ یعني صراحت و شــفافیت ،بخشــي جدي در همه بخشهاي
ماجراي مرگ خانم زهرا کاظمي تا اتفاق ناگواري که براي دکتر کاووس ســیدامامي
جامعه اســت؛ بهویژه بخش رابطه دولت و ملت که نميتوان آن را نادیده گرفت.
رخ داد و االن هم بحث هواپیماي اوکرایني .از آنجا که شــاید اتباع ایراني در کانادا
نميتوانیم کاري کنیم که مشــخص نشود و به همین دلیل از کساني که مسئولیت
جایگاه مهمــي دارند ،آقاي ترودو ميدانــد چه کند که ایــن جمعیت را جذب و
ميپذیرند ،بیشــتر باید تقدیر شود .در گذشته ميتوانستند مسئولیتی داشته باشند و
حفظ کند؟
با مردم کاري نداشته باشــند؛ مثل مهندسي که در خط لوله مسئولیتش این است
کامال درســت اســت .ایرانيهاي کانادا از یك لحاظ تحصیلکرده و از لحاظ دیگر
که گاز در لوله یخ نزند و نیازي نیســت با مردم عادي روبهرو شود؛ اما االن کساني
داراي تخصــص و حرفــه در بخشهاي تجــارت و بازرگاني هســتند و وضعیت
که در سیاســت خارجي ،پزشکي و ...هســتند ،باید با مردم روبهرو شوند .در تاریخ
اقتصادي خوبي دارند .اینها ميتوانند پشتیبانان و حمایتکنندههاي ایران و مسائل
خواندهایم که برخي از مســئوالن و پادشاهان را کسي نميدید و مالزم صحبتها
ایران در آمریکاي شــمالي باشند؛ مثل کاري که اتباع هندي در خارج از کشورشان
را انتقال ميداد.
انجام ميدهند یا در سازمانهاي بینالمللي افراد زیادي از اروپاي شمالي داریم که
 اگر ظهر چهارشنبه جمهوري اسالمي مسئولیت ساقط کردن هواپیما را
طبیعي اســت در عین حال که کارشان را به صورت مستقل انجام ميدهند ،منافع
بر عهده ميگرفت ،تفاوت زیادي بین افکار عمومي و جامعه ایجاد ميشد؟
کشورشان را هم پیش ميبرند و این در همه جاي دنیا هست.
بله خیلي زیاد .فراموش نکنید در هر موضوعي ،کســي که در وســط حادثه است،
نکته آخــر اینکه در تاریخ ،ما ســردمدار این کار بودهایم .بعضــي جاهاي دنیا که
باید تصمیم بگیرد .شــاید برخي موضوعات براي رســیدن به نتیجه بهتر و بهینه،
ميرویــد ،ميبینید فقط یك ایراني به تنهایي جایي رفته و باعث تحوالت بزرگي در
کمي دیرتر به ذهن بیاید؛ اما این به آن معنا نیســت که مســئولیتها را لوث کنیم
آنجا شــده است؛ مثال با تجربه کمي که دارم ،در شبهجزیره بالکان برخي ایرانيها
و بگوییم ایرادي به کار آن فرد نیســت .گاهي شــما
هســتند و کرواتها خودشــان را ایرانــي ميدانند .در
زمان تصادف بهشــدت دنبال این هستید که شماره
چچن یا داغستان روســیه ،اینگوش و جاهاي دیگر نیز
تلفني را پیدا کنید ،بعد یادتان ميافتد که در جیبتان
ميبینید فرهنگ ایراني وجود دارد؛ چون ایرانيها آنجا
بوده است؛ اما به نظرم هیچکدام از اینها ،مسئولیت
حضور دارند .در بانکوك مزاري به نام شیخ احمد قمي
مدني دولت را عقب نمياندازد.
هست که فردي درستکار و احتماال تاجر بوده و مراتب
رفتار آقای ترودو نشان ميدهد در صحنه روابط
 به سیاست خارجي برگردیم .در حال
علمي هم داشــته و با مردم درســت رفتار ميکرده و
بینالملل چه موضوعاتي اولویت دارد و چه
ازدستدادن برجام هستیم؟ از اردیبهشت گامهاي
جالب اســت بودایيها هم به مزار ایشان ميروند و به
موضوعاتي باعث ميشود شما ،حزب و کشورتان
کاهش تعهدات هستهاي به تناوب دو ماه برداشته
نوعي به ایشــان اعتقاد دارنــد .در تانزانیا و زنگبار هم
بیشتر مورد عالقه مردم خودتان و دیگر کشورها قرار
شــد و در ديماه آخرین گام برداشــته شد و تقریبا
نمازيهــا از شــیراز رفته بودند و اولیــن حمام را آنجا
بگیرید.
اکنون هیــچ محدودیتي نداریم .شــما فکر ميکنید
ساختهاند .در سودان و مصر نیز چنین مواردي هست.
االن برخي از صاحبنظران ایراني به دولت کانادا
چیزي از برجام مانده است؟
اگر یکي از دوســتان یا دانشجویان به من بگوید از ایران
پیشنهاد دادهاند روابط کنسولي محدودي را با ایران
برنامه جامع اقدام مشــترك همانطور که از نامش
ميروم ،سرزنشــش نميکنم؛ چون مهاجرت و ســفر،
شروع کند؛ چون ایرانيهاي زیادي آنجا هستند.
معلوم اســت ،یك برنامه بود .این یك موافقتنامه
موضوعاتي است که در اندیشه ایراني و اسالمي به آن
دولت کانادا این را قبول نميکند؛ اما به صورت
یــا پیمان و عهدنامــه نبود .به این معنا نیســت که
بهای بســیاری داده شده است .وقتي در خارج از کشور
زحمات و خدمات بخشهایي که این کار را کردهاند،
هســتید ،هر چیز جدید و زیبایي که ميبینید ،بالفاصله
مشخص براي تسلیت به هر خانواده ميرود
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کم اســت؛ بدون هیچ تردیدي و در مهمترین بخش،
آمریکا خوشبین هستم و به نظرم باالخره این روابط
به نظرم ایران باید طرفي باشد که از برجام خارج
باید یاد کنیم از زحمات شــبانهروزي دکتر ظریف؛ اما
درست ميشود.
نشود .من با خروج از انپيتي )پیمان عدم
هر ظرفي تا اندازهاي ظرفیــت دارد و ظرفیت برجام
 چطور؟
گسترش سالح هستهاي( و برجام مخالف هستم؛
نیز ایــن بود .به نظــرم ایران باید طرفي باشــد که از
اگر شــما در کالیفرنیا باشــید ،بیشتر احساس ميکنید
اما به صورت موازي باید در کنار برجام مسیر
برجام خارج نشــود .من با خروج از انپيتي )پیمان
در تهران هســتید تا در شــهری اروپایــي .میان مردم
دیگر یا مسیرهاي دیگري را نیز باز کنیم .اتفاقا در
عدم گســترش ســالح هســتهاي( و برجام مخالف
آمریکا ،نفرتي را که در مسئوالنشان هست ،نميبینیم؛
سیاستگذاري عمومي ،جریانهاي چندگانه تئوري
هســتم؛ اما به صورت موازي باید در کنار برجام مسیر
اما مســئله اساسي این است که چرا سفیر ما در لندن
خیلي معروفی است .نظر من این است که چه عیبي
دیگــر یا مســیرهاي دیگري را نیز باز کنیــم .اتفاقا در
که دوســت من هم هست ،به مجلس عوام نميرود
دارد پرنس چارلز از ایران بازدید کند؟ یا جریانهاي
سیاســتگذاري عمومي ،جریانهاي چندگانه تئوري
که مثال هدیه ببرد ،صحبــت کند و ارتباط برقرار کند؛
دیگري را با آلمانها شروع کنیم؟ این اتفاقها
خیلي معروفی است.
مثال از آنها براي دیدن بقایاي شرکت زیگلر که شرکت
سالها امید و آرزوي ایرانيها بوده است
نظر من این اســت که چه عیبــي دارد پرنس چارلز از
اولیه فرش در اراك بود ،دعوت کند یا اســب ترکمني
ایران بازدید کنــد؟ یا جریانهاي دیگري را با آلمانها
را نشــان دهد ،معماريها را نشان دهد .یا در فرانسه
شــروع کنیم؟ ایــن اتفاقها ســالها امیــد و آرزوي
چرا دوســت عزیزم این کار را نميکند؟ چرا مصاحبه
ایرانيها بوده اســت .هیچ کشــوري به اندازه ایران با
نميکنند؟ چرا کنفرانســي آنجا برگزار نميکنند؟ چرا
فناوري ،تکنولوژي و علم آلماني نزدیك نبوده است.
یك بار ســفیر محترم در آلمان با تتمه فرشفروشان
ما باید اولین دانشــگاه مشــترك ایران و آلمان را راه
دیدار نميکند؟ البته سفراي فعالي هم در این زمینه
ميانداختیم .یا ایران با فرانســه ســالها رابطه داشــتهاند؛ از دوره آققویونلوها.
داشتهایم؛ مثال دکتر سنایي در روسیه که زبان روسي ميدانست.
ممکن است شما بگویید ما ميخواهیم کار کنیم و آنها نميخواهند .این به مسئله
 خوشبیني شــما به رابطه ایران و آمریکا با نگاه کوتاهمدت اســت یا
رفتاري کشــورها برميگردد که مثل رفتار انسانهاست .شما گاهي ميتوانید کسي
بلندمدت؟
را جذب کنید و گاهي نميتوانید .یکي از دالیل موفقنشــدن ،ميتواند این باشد که
مثالــي ميزنم؛ هنديهــا در بلوك شــرق بودند و حزب خانــم گاندي هم حزب
روش درستي را انتخاب نکردهاید .کسي نميتواند ادعا کند که آنها با ما خوب رفتار
سوسیالیســتي بود و برخي از ایالتهاي هند نیز از ســوی احزاب کمونیستي اداره
کردهاند .هیچ کشــوري قدر ایران را ندانست .شــاید حدود هزار بازیگر بینالمللي،
ميشد ،مثل کلکته که تا چند سال قبل خیلي مهم بود؛ اما در دورهاي بهتدریج به
 ۲۰۰کشــور ،ســازمانهاي بینالمللي ،افراد و »انجیاو«ها و رســانهها را داریم؛
این نتیجه رســیدند که باید با تمام دنیا روابط نزدیکي داشته باشند و فعالیتهاي
جالب اســت ایران در این میان ،تنهایي اســتراتژیك دارد؛ اما قرار نبود این تنهایي
علمي هم داشتند.
به این معنا باشــد که با تمام دنیا دعوا کنیم .مــا خوبي ميکنیم و اگر جوابمان را
باالخره در ســال  ۱۹۹۸هنديها سالح هستهايشــان را آزمایش کردند؛ بالفاصله
دادند ،ادامه ميدهیم؛ وگرنه با دیگري وارد رابطه ميشــویم .وقتي وارد این فاز با
آمریــکا هند را تحریم کرد ،ولي هند بهقدري با تمام دنیا روابط وســیعي داشــت
کشورهاي دیگر ميشــوید ،ميبینید چقدر فرصت براي ایران هست .تا حاال نبوده
که در ســال  ،۲۰۰۱آمریکا و هند پیمان استراتژیك همکارهاي علمي ،تکنولوژیك،
در جایي با کســي گفتوگو کنم که وقتي ميگویم ایران ،یكدفعه برانگیخته نشود
سیاسي و اقتصادي امضا کردند و االن اگر به آمریکا بروید ،در اکثریت قریببهاتفاق
که ایران چه جاي خوبي اســت .در روابط بینالملل مهم است که شما چه روشي
البراتوارها و دانشگاههاي آن ،هنديها سرآمد هستند و روابط بسیار نزدیکي دارند.
داشته باشید.
تنها قرینهاي که براي ایران ميبینم ،همین است .در هر دانشگاهي ،بهخصوص در
به نظرم برجام دیگر ظرفیت ندارد؛ اما به این معنا نیست که با کشورها کار نکنیم.
آمریکا بروید ،یکي ،دو ایراني ســرآمد در گروهها هستند؛ نه به اندازه هند ،به اندازه
اتفاقا کشــورهاي جدید ،بزرگتــر از اندازه خود نقش دارنــد .ترکیه ،قطر ،عمان و
خودمان .ایرانيهاي کمي هســتند که در آمریکاي شمالي شغلهایي با درآمد کم
کشــورهاي تازه به اتحادیه اروپا پیوستهای مثل بلغارستان و مجارستان ،بعضيها
داشته باشند .بنابراین زیرساختهاي این کار فراهم است .مسئله واشنگتن و دولت
دولتهاي دستراســتي دارند؛ اما بهطور کلي کشــورهایي هســتند که نميتوان
راستگراي آقاي ترامپ ،باالخره حل ميشود؛ به این دلیل که برخي از کارهایشان
فراموششان کرد.
نهتنها با منافع ملي ایران سازگار نیست ،بلکه با منافع ملي خودشان نیز سازگاری
ندارد و به نظرم در آینده نزدیك مشخص خواهد شد .ما باید چند کار کنیم؛ اول از
ميشــود مســیرهاي موازي را با کشــورهاي
 این فرمایش شــما که ميشــود
همه صبور باشــیم و کار را رها نکنیم و کار را با بقیه کشــورها جلو ببریم .از در راه
یگــر دنبال کــرد ،دلگرمکننده اســت؛ اما خیليهــا در سیاســت خارجي ایران
دیگــر
ندادند ،از پنجره داخل شــویم .قضیه خیلي جدي است .دورهاي درباره کشورهاي
قتي ميخواهند طرح یا فکــري را مطرح کنند ،همه چیز را گرهزده به واشــنگتن
وقتي
آفریقایي بهشــدت فعال بودیم و االن نیستیم .کارهایي را که در منطقه باید انجام
و
و رابطــه تهران -واشــنگتن ميبینند؛ بهویژه بــه دلیل تحریمها
دهیــم ،نباید فرامــوش کنیم .به نظرم آمریکا منحصر به دولت یا شــخص ترامپ
هیــم،
دههیی
ضاسازيای که انجام ميشــود .به نظرتان ميتوانیم بدون
فضاسازي
نیســت؛ آنجا ارکان دیگري هم دارد مثل مطبوعات ،روشــنفکران ،دانشگاهیان و
ـت؛
ســـت
ننییس
حل مســئله با واشــنگتن ،به رایزني و ایجاد رابطه مثبت با
صنایع.
یگر کشورها بپردازیم؟
دیگر
در بخش صنعت هم مســئله انرژي مطرح ميشود .با تمام مشکالتي که
نیویورك از واشــنگتن مهمتر اســت .ايکاش در واشــنگتن
ویورك
براي ایران پیش آمده ،بازهم یکي از جذابترین نقاط براي ســرمایهگذاري
و نیویورك نمایندگاني داشــتیم که وظیفهشــان این بود که
نفت و گاز اســت؛ به شــرطي که ما هم مقدمات را درســت کنیم .مجمع
تــاـا ميتوانند با نماینــدگان کنگره صحبت کننــد که ایران را
تشــخیص مصلحت نظام مصوبهاي براي قانون تشــویق ســرمایهگذاري
ببینند ،شــهرهاي ایران را ببینند؛ اصال چرا شــهرهاي ایران،
ینند،
ميدانم
خارجي دارد که به نظرم مبناي خوبي است .من هم ميد
حتي کویرها و آســمان ایران را هــم ببینند،
وضعیت چطور است؛ اما اجازه دهید خوشبین بمانم.
فــي اســت .بااینحــال ،همانطور
کافــي
 دربــاره هند که مثــال زدید ،برخي
ــه گفتید ،بــه نظر مــن آمریکاي
کــه
معتقدند ما در سیاســت خارجــي ایدئولوژي را
فعلــي ،ابرقدرت بعــد از جنگ
علــي،
بیشتر از سیاســت خارجي اولویت قرار دادهایم.
جهاني دوم و ســالهاي دهه
سیاست خارجياي که شاید هند یا کشور دیگري
 ۱۹۶۰و  ۷۰میالدي نیســت.
۱۹۶
که دنبال ميکنــد ،نگاه ایدئولوژیك نداشــته،
قاي اســتفن والــد و بقیه
آقاي
درحاليکه ما این نگاه را داریم.
کتابهایــي دارند که افول
تاب
براي کســاني که نميتوانند سیاست خارجي
مریکا را گوشزد ميکنند.
آمریکا
بته بــه روابط ایران و
ایــران را درســت تحلیل کننــد ،راحتترین
البته
راه این اســت که بگویند سیاســت خارجي

۹۸
۹۸

۳۹

دیپلماسی

۴۰

ایدئولوژیك است؛ اما اینطور نیست .سیاست خارجي
 ۱۷شهریور برسیم که بتوانیم مردم را تهییج کنیم که
همان جریانهاي موازي اینجا هم هست؛ هم
ایــران اتفاقا بــه نظــرم واقعگرایانه اســت و عنصر
به خیابانها بیایند؛ بنابراین وقت هســت .دوم اینکه
مقاومت و هم مذاکره .در جاهایي باید مقاومت کرد.
ایدئولوژي تنها یکي از منابع فکري سیاســت خارجي
ما بــه متخصصاني نیاز داریم که کشــور را بگردانند،
برخي از حمالتي که اسرائیل به سوریه یا بخشهایي
است .از مهمترین منابع تغذیهکننده سیاست خارجي
شــما بروید .دوستم رفت؛ اما من نرفتم .انقطاعي که
از عراق کرده هیچ منطقي جز اینکه آمریکا و اسرائیل
ایران ،یکی جغرافیا و تاریخ آن اســت؛ ایران همیشه
شــما ميگویید شاید به این دلیل بود که انقالب ایران
دنبال این هستند که این دو کشور سامان نگیرند،
بزرگ بوده و دیگری قانون اساســي ایران است .اینها
خیلي ســریع رخ داد؛ شاید باید بیشتر طول ميکشید.
ندارد .آنجا باید مقاومت کرد .جاهایي هم باید مذاکره
الهامگیرنده از اسالم بودهاند؛ اما به این معني نیست
اول صحبتمان از دولت صحبت کردیم ،درحالیکه
از ِ
کرد .با دولت عراق ،لبنان و سوریه مذاکره ميکنیم.
که موضعی خشــك و بدون هیــچ انعطافی در قبال
باید درباره مردم و خودمان هم صحبت کنیم .ما هم
به دولت عربستان هم گفتیم؛ خب ما اشتباه کردیم.
چیزهایي داشــته باشــید که مربوط بــه زمان حاضر
جاهایي کمبودها و نواقصي داریم .اگر فقط انتقادها
اما ما در آتشزدن سفارت عربستان اشتباه کردیم باید
است .مثال ما نسبت به مسلمانان دنیا نگران هستیم؛
بــه نظام یا سیســتم و دولت را ببینیم ،دچار اشــکال
همان روز اول عذرخواهي ميکردیم
اما به این معنا نیســت که به غیرمســلمانان اهمیتي
ميشــویم .تغییر بنیادین و فرهنگي مردم کاري است
ندهیم .همه ميدانند برخي از جاهایي که با ما رابطه
که همــه امیدوار بودنــد در انقالب انجام شــود که
خوبی دارند ،مســلمان نیســتند؛ برای مثال ،رابطه ما
کموبیش هم انجام شد.
با کرهشــمالي یا روسیه بر اساس اسالم نیست .درباره
 از اوایــل مذاکــرات ،همیشــه درباره
چچن ،مسلمانها در دورهاي خیلي تحت فشار بودند؛
اهمیت توافق که مطرح شد ،صحبت کردید و همیشه
اما ایران چیــزي نگفت .یك بار جوهر دودایف به من
هم گفتهاید که برجام و توافق همینقدر ظرفیت دارد.
گفت به آقــاي خاتمي بگو من آن دنیا جلوي جدت جلوي تو را ميگیرم ،تو به ما
اگر االن به نماي پیشرو نگاه کنیم ،باالخره یك روز باید این مشــکل حل شود؛ آیا
کمك نکردي؛ چون مصلحت کشــور در آن دوره این بود که در این زمینه دخالت
در تابســتاني که گذشت فرصت را براي مذاکره با ترامپ از دست دادیم؟ بهعنوان
نکنیم و واقعا نميدانستیم قضیه چچن به چه سمتي ميرود .در مسجد بابري در
یك آیندهپژوه ،اگر قرار است روز دیگري مسئله ایران و آمریکا حل شود ،باید دنبال
هند اعتراض کردیم؛ امــا یك بار دیگر اتفاقي در هند افتاد که ایران اعتراض نکرد.
چه چیزي باشیم؟
نميخواهم بگویم اسالم در سیاســت خارجي ما نقشي ندارد ،اتفاقا من مقالهاي
اگر بخواهیم دوباره مذاکرات را شروع کنیم ،چند پیشنیاز احتیاج داریم؛ اول اینکه
درباره سیاست خارجي اســالم دارم؛ اما اسالم به معناي درست و عقالیياش که
حتما افراد یا مؤسســات و مراکزي درســت کنیم که بتوانند با کساني که در آمریکا
منافع ملي کشــور ما باید حتما در نظر گرفته شود .در بوسني زماني به مسلمانان
مؤثر هســتند ،اعم از نمایندگان کنگره ،رسانهها ،دانشگاهیان و نخبگانشان ،تماس
کمك ميکردیم و االن نميتوانیم کمك زیادي داشــته باشیم .اینطور نیست که از
بگیرند و به آنها نزدیك شوند و آنها را با واقعیتهاي جامعه ایران آشنا کنند .دوم
اسالم دور شده باشیم .کساني که در قانون اساسي مشخص شده منافع ملي کشور
اینکه باید بهنوعي در مســائل منطقه ،بهخصــوص خاورمیانه و نقاطي که به نفع
را تشخیص دهند ،مشخص ميکنند چه زماني باید چه کار کرد.
منافع ملي ایران اســت ،به آمریکایيها اطمینان دهیم که نميخواهیم با آنها سر
 شــاید بهتر اســت این بحث را محدود کنیــم بــه ایدئولوژيها یا
جنگ داشته باشــیم .مثال داعش مسئلهاي بود که با هم مشترك بودیم یا طالبان.
ارزشهایي که جمهوري اســالمي را معنا ميدهد؛ مثال همین االن پس از شهادت
در کنفرانس بن ســال  ۲۰۰۱و ادامهاش در  ۲۰۰۲هم واقعا همکاري ایران بينظیر
ســردار سلیماني مبحث دوگانه مقاومت -مذاکره تشدید شده است .بیایید بحث را
بود؛ گرچه دولت بوش خرابش کرد؛ اما همیشــه اینطور نیست ،ممکن است مثل
درباره این دوگانه کانالیزه کنیم .آیا این دوگانه ما را به نتیجه ميرساند؟
دوره اوباما متوجه کار ایران شــوند .پس ميتوان از دشــمنيهاي بيمورد کســان
به نظر من ،همان جریانهاي موازي اینجا هم هســت؛ هم مقاومت و هم مذاکره.
دیگر کاست.
در جاهایي باید مقاومت کرد .برخي از حمالتي که اسرائیل به سوریه یا بخشهایي
بــه نظرم  ۱۰ســال نیاز داریــم از  ۱۴۰۰تا  ۱۴۱۰که به خودمان برســیم و وضعیت
از عــراق کرده و حمالت عراق ،هرطور که حســاب کنیم ،هیــچ منطقي جز اینکه
علمــي ،اقتصــادي ،فرهنگــي و اجتماعي را درســت کنیــم .این مســائل باعث
آمریکا و اســرائیل دنبال این هســتند که این دو کشور ســامان نگیرند ،ندارد .واقعا
مشــکالت زیادي ميشــود .نميشــود بدون هیچ مشــکلي زندگي کنیــد .اگر در
اینطور است .آنجا باید مقاومت کرد.
تهران زندگي کنید ،مســکن ،خرید یخچال ،تعمیر ماشــین رختشــویي ،رفتوآمد
بااینحــال ،جاهایي هم باید مذاکره کــرد .با دولت عراق ،لبنان و ســوریه مذاکره
و ...مــواردي هســتند که در گذشــته بهراحتي انجام ميشــدند؛ امــا االن واقعا
ميکنیم .به دولت عربســتان هم گفتیم؛ خب ما اشتباه کردیم .نميخواهم تقصیر
اگر حتي پول هم داشــته باشــید ،نميتوانید این کارها را انجام دهید .چطور شــد
را گردن کســي بیندازم؛ اما ما در آتشزدن ســفارت عربستان اشتباه کردیم و شاید
کــه اینقدر گره در کارها افتاده اســت؟ ایــن مربوط به داخل خودمان ميشــود
االن که متوجه این اشــتباه شــدهایم ،ميدانیم که باید همان روز اول عذرخواهي
که باید درســت کنیــم .باید تصديگري دولت کم شــود .به نظرم کشــورها مثل
انســانها هســتند ،همیشــه عصباني و قهر نیســتند .فقط صبر نیاز است؛ همان
ميکردیم .درباره ســفارت انگلستان نیز آقاي دکتر صالحي که آن زمان وزیر بودند،
گفتند همان روز اول عذرخواهي کردم .درباره سفارت آمریکا هم همینطور .آقاي
چیــزي کــه در گفتههاي بزرگان بــوده و در فرهنــگ ایراني هم بــه صبر توصیه
ابراهیم اصغــرزاده و دیگران چطور تصمیم گرفتند این کار را انجام دهند؟ من آن
شده است.
 تابستان  ۹۸فرصت مناسب مذاکره را از دست ندادیم؟
زمان خیلي جوان و خام بودم؛ اما متوجه ميشــدم این کار اشــتباه اســت .اتفاقا
خیر؛ وقتي آمریکا در ســال  ۱۹۹۲تصمیم گرفت به عراق حمله کند ،مذاکراتي بین
یکي از بزرگترین ســعادتهایم این است که با افراد خیلي آگاه نزدیك بودم .آقاي
طارق عزیز و جیمز بیکر بود .طارق عزیز ميگوید آمریکا در رسانهها گفت حاضریم
مهدويکني ،پشــت بیسیم گفتند جلوي این افراد را بگیرید و در مصاحبه خود هم
مذاکره کنیم و مشکالت را حل کنیم .همان زماني که خودشان را آماده کرده بودند
گفتهاند که مخالف هســتم .من در دانشگاه صنعتي شریف درس ميخواندم ،سال
که مشکلشــان را بــا روش دیگري حل کنند ،در ژنو آقاي بیکر با من دســت داد و
 ۵۶شــاه دستور داد این دانشــگاه به اصفهان برود و دانشگاه صنعتي اصفهان را
وقتي خبرنگاران از اتاق بیرون رفتند ،پروندهاش را بست و بدون خداحافظي با من
ســاختند .دانشگاه به ما گفت ميتوانید از هر دانشگاهي در خارج از کشور پذیرش
رفت .این یك کار تخصصي است .ایران ،عراق نیست و آقاي ظریف که طارق عزیز
بگیرید .یکي از دوســتانم براي من و خودش از دانشــگاه استنفورد پذیرش گرفت.
نیســت .آقاي ظریف کسي است که بیشترین زمان وزیر خارجه کشوري مثل آمریکا
من روز آخر تردید داشــتم .ســال  ۵۶بود و ميدیدم تحوالتي در ایران رخ ميدهد
را در یک شــهر و یک هتل نگه داشته تا به توافق برسند .آنها بخشي از رسانهها را
تا  ۱۷شــهریور ســال  ۵۷ماندیم؛ ميخواســتند پدرم و عدهاي از روحانیون تهران
دارند و همه حرفشــان راست نیست؛ اما دلیل نميشود آنها را پس بزنیم .آمادگي
ازجمله دکتر بهشــتي را دستگیر کنند که مخفي شدند .به دوستم گفتم نزد ایشان
داریــم کار را جلو ببریم؛ اما گاهي باید بگوییم پشــت پــرده چه ميگذرد .به نظرم
برویم و بپرسیم .من گفتم آقا من ميگویم بمانیم ،مبارزات در حال رسیدن به جایي
امســال آقاي ترامپ خیال مذاکره نداشــت و ميخواســت حداکثر  ۱۲شرط آقاي
است و دوستم ميگوید برویم درس بخوانیم .ایشان گفتند چه درسي ميخوانید؟
پمپئو را کسي براي ما بخواند که معلوم بود به نفع کشور نبود؛ اما همیشه اینطور
گفتم من مکانیك و دوســتم شــیمي که روي هم رفته هشت سال طول ميکشد.
ایشان دستي به ریششان کشــیدند و گفتند شما بروید؛ اوال با این ضربهاي که رژیم
نیســت .ایران و تمدن ایراني در شــیب پایین بوده و مطمئنــم مثل ققنوس دوباره
بلند خواهد شد.
به مردم در  ۱۷شــهریور زد ،به نظرم  ۱۲تا  ۱۵ســال طول ميکشد تا به روز قبل از

