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که چه باید    کند سوزاند و انسان را درمانده می پور اردبیلی از آن دردها است که جان را میسین کاظمدرگذشت ح
توانی با  همیشه هستند. همیشه می کردي هایی بود که فکر می آدم  او از آن  کند؛ فریاد بکشد و یا سکوت کند؟ 

ظهارنظر کارشناسی  ، تنها به ادلگیر بودسیاستی ر جایی هم از حرفی و کاري و روندي و . اگها مشورت کنیآن
نه ادعایی به اینکه  د.  کربدون چون و چرا، آن را دنبال می  شد،اي و کاري تصویب می کرد. اگر هم برنامه بسنده می 

هیاهو دانستند. آرام و بی اش را درست نمید و نه دلگیري از کسانی که عقیده تواند کشور را نجات دهمی  نظر او 
آشنا  1360داشتنی از اوایل دهۀ . من با این موجود نازنین و دوستزدکرد و حرف خود را می کار خویش را می 

 هایی باشد:شاید براي جوانان حاوي درس گویم. م را تسال دهم چند نکته از او می که خودشدم. براي آن
دانستم.  است خارجی چیزي نمی دکتر والیتی به وزارت خارجه رفتم. از سیآقاي  به دعوت    ،1362در سال   -۱

اي  و بوروکرات کشور تا اندازه  رشناس کا ، در وزارت نفت با طبقۀ م. قبل از آناما به یادگیري عالقه داشت
و محاسبات و ضوابط فروش    رفته   الملل، به بخش بین جاي کار کردن در دفتر وزیر نفته  آشنا شده بودم. ب 

رجه که آمدم، دکتر  م. به وزارت خاه بودهمچون عباس رفیعی آموخت م و فرآورده را از دوستانینفت خا
نظر والیتی از کتاب و گزارش بیشتر آموزنده  ه ت بدر جلسات شرکت کنی. جلساوالیتی گفت سعی کن 

  وزارت خارجه  اي مانند شوراي معاونین که مدیران کل هم حضور داشتند، معاون اقتصادي. در جلسه بود
پور در گزارش خود گفت که تا چه اندازه به کار  ال جدید را ارائه کرد. حسین کاظم هاي خود در س برنامه 

ین  کاي الت یکشورهاي آفریقایی و آمر  دربارةنظرش را    مقدار با چین و هند و ژاپن.با اروپا تکیه دارد و چه  
و همچنین با دیگر کشورهاي  به کار با عربستان معتقد است    ،همسایگان ایران  هم گفت. بعد گفت که دربارة

  ، در جلسات ،از همان روز اول دانستم اکو چیست.تر اکو. آن وقت نمی عربی خلیج فارس و از همه مهم
و بعد نوشتم اکو. اي دل  نوشتم. زیر هم کشورها و مناطق را ردیف کردم  براي خود می   برخی از مطالب را

یاد این لطیفه  یکباره  ،کردم طور که فکر می ست؟ منطقه است؟ خوردنی است؟ همینکشور ا غافل. اکو
ي دفتر نوشته  قّد  گذشتند. بر روي شیشۀالعماره می مس قایی از جلوي دفتر ترانسپورت ش آ  خانم و  افتادم:

». خانم  روزه به شهرهاي مشهد، تبریز، قم، اصفهان، یزد، بندرعباس و بالعکس «حمل و نقل سریع همه بود  

 
 تر است (سعدي) رود، سخن دوست خوش . از هرچه می  1



بار هم  یک  جا مسافرت بردي و خیلی هم خوش گذشت. بیاتو مرا همه  آقا :رو کرد به همسرش و گفت
 م!امن تا به حال آنجا را ندیده  ، شده برویم این شهر بالعکس

جلسه تمام شد و   ؟ یعنی چه لبخندي زیر لب زدم و گفتم اکو یعنی انعکاس روابط ایران با آن کشورها؟ 
رفت. رفتم  داشت می  پور، حسین کاظم دکتر والیتی به راهرو وزارت خارجه بیرون آمدیم. سر پیچ دفترِ 

 شودمی این اکو که شما گفتید،  :بفرمایید. گفتم :داشتم. گفتلی سؤا من لو و سالم کردم و گفتم:ج
زي (سنتو)، همکاري  توضیح دهید. من را کنار کشید و شروع کرد به گفتن. از سازمان پیمان مرک  اش درباره 

اي (آر سی دي)، پیمان ازمیر و سازمان همکاري هاي اقتصادي (اکو). خوب که گفت و  منطقه  و توسعۀ 
صورت عادي از کف وزارت خارجه تا  ه  ا یادداشت کردم، به ذهنش رسید که من نباید بمن بخشی از آن ر

 شدمده باشم. لبخندي زد. همان لبخندي که کنار لبش بود. کمی لبش کج می جلسه شوراي معاونین آ 
:  ایشان لطف دارند. گفت : ؟ گفتمداره؟ بله آقاي وزیر بدجوري هواتو به سمت باال و چشمانش ریز. گفت:

 نا بشوي، من در خدمتم.  که با وزارت خارجه آش راي اینب
 ها از جمله من معلم بود. او براي خیلی 

صتی براي پیشبرد کارش  اي است. از هر فرالبیگر حرفه  کیپور کاظمجا متوجه شدم که حسین از آن -۲
تر مطالعات  ی بود. به دف کرد. کار او همان کار کشور بود. کار جنگ بود. کار اقتصاد خارجاستفاده می 
ها و مجالت تنها و تنها وقتی  ها و سمینارها و کتابگفت که این کنفرانس آمد. به من می سیاسی می

شند. در جلساتی که از او دعوت  ملموس عملی در پیشبرد سیاست داشته با  اند که بتوانند یک نتیجۀ خوب
خندة  همان  کرد و با  ، باز چشمانش را تنگ می وقت رفتن   ،کرد، اما در انتهاآمد و صحبت میکردیم، می می 

هایی  راه  داري بگو ها که دسترس تو هم به آن  : من حرف تو را گوش کردم و آمدم؛ گفتگوشه لب می 
 معیشت مردم را باید فکري کرد.  ؛ کار دنیا حساب و کتاب دارد؛براي تعامل با همسایگان وجود دارد

تجارت  اقتصادي داشت.    هویتِ هر کاري و هر موضوعی  پور  کاظم ن  نظیر بود. براي حسیفهم اقتصادي او بی  -۳
دخالت دولت معتقد بود. همیشه   در اقتصاد به بازار آزاد و عدم شناخت. و اقتصاد را مثل کف دست می

گفت که اگر راهی براي رسیدن به رفاه عمومی و سعادت نسبی مردم وجود داشته باشد، همانا اقتصاد می 
درون مکانیزم عرضه و تقاضاست. ها براي متعادل شدن در امل و آزاد گذاشتن قیمتمبتنی بر رقابت ک

صحنۀ تاریخ،  رفتار مردم ژاپن در  تا آنجا که ممکن است در سعی کرده بود  ، در ژاپن سفیر بود وقتی 
 جامعه، سیاست خارجی، فناوري و انرژي دقیق شود. 

  ایران و آمریکا در چارچوب بیانیۀ   وط به حل دعاوي در کار کشور و ملت بسیار جدي بود. در مذاکرات مرب  -۴
ایران کرد. در مذاکره با دبیرخانۀ ملل متحد نیز در    نصیب وزارت نفتِ  اديهاي زیوفقیت الجزایر در الهه م

حمالت عراق به شهرهاي ایران، طرف عراقی را وادار به امضاي تعهدي مبنی بر دست نزدن مجدد    مسئلۀ



تا منافع ایران    کردی ایران در هیئت عامل اوپک بود، تالش فراوان م  که نمایندة  ايدوره د. در  کربه این کار  
 در اوپک و در بازار نفت حفظ شود. 

دانست که بشود به جایی و یا کشوري اعتماد کرد.  تر از آن می رحمانهتر و بی الملل را خشن روابط بین  -۵
ودم که در زیر سقف بازار تهران حجره  آقاي بازاري بیک حاج  دقبل از انقالب شاگر کرد:تعریف می  برایم

  صف اول جایش گذاشتند و ورانی داشت. همه به او احترام می ن ايمن و چهره بسیار مؤ داشت؛ مردي بود
سر کار و خیلی خوش برخورد  که تازه آمده بود    پسري بودمسجد شاه بود. در حجرة روبرویی    نماز جماعت

شد. خم و راست می  گذاشت و جلوي او ة روبرو به حاجی ما خیلی احترام می حجر د دار بود. شاگر و زبان 
کردند تا در حجره.  ا از ابتداي بازار بار را کول می روبرو بار آمده بود. باربره بار بعدازظهر براي حجرة یک

یست یک  نروبرو آمد خدمت حاجی ما و گفت حاج آقا استادم نیست، بار آمده اگر زحمتی  پسر مغازة
تومان به من قرض بدهید تا من حساب باربرها را بدهم و فردا خدمت شما پس دهم. حاجی ما هم با 

مقابل   آورد و گفت بفرمایید. شاگرد حجرة  خوشی و روي گشاده دست در جیب کرد و یک تومان بیرون 
د و تشکر  آقاي ما به مسجد آمد جلو و یک تومان به حاجی داکرد و فردا ظهر پیش از عزیمت حاج تشکر 

زي نفهمید  لی اي کاش نمی آوردي! پسر هم چیپسر، و  کرد. حاجی ما هم در جواب گفت دستت درد نکنه 
  خواهم من می  بعد باز همان شاگرد حجره آمد و گفت که براي ما بار آمده و و تشکر کرد و رفت. هفتۀ

داد و فردا  پول را آقا هم با خوشرویی ت ده تومان به من قرض دهید و حاج حساب کنم. اگر زحمتی نیس 
این کار ادامه داشت.    آوردي.هم تشکر کرد و باز گفت کاشکی نمی همان پسر پول را پس داد و حاج آقا با  

باز در پس دادن گفت کاشکی پس  داد و به او تومان قرض خواست و حاجی  100باز پسر این بار 
اي که هر  پرسیدم این جمله از او نبود، کس در حجره و هیچ  آوردي. تا روزي که حاجی سرکیف بودنمی

دادن سر باز زد، اما  چه معنایی دارد؟ حاجی ابتدا از توضیح  آورديکنی که کاشکی نمیبار شما تکرار می 
پس   گیرد و طور که هر بار از من قرض می ، گفت که ببین این پسر همیندر برابر اصرار من سرانجام،

یلیون  آید و از من تقاضاي یک مشود. دیري نخواهد پایید که می او بیشتر می  دهد، من اعتمادم به می 
شود. من خدا  در بازار پیدایش نمی یگراما او د دهم،چون به او اعتماد دارم، به او می کند. من تومان می 

این  ور  پکاظمنبینم. حسین    يسیب زیادآهاي پایین بیفتد تا من  کنم که این اتفاق در همین رقم خدا می
توان به برخی از  در وزارت خارجه معتقد بودند در اقتصاد میگفت که احثه با کسانی می را در مبحکایت 

ماد کردن در مسائل  کوچک به اعتر  کشورها اعتماد کرد و به برخی نه. او معتقد بود که مبادا اعتماد در امو
را لحاظ  منافع ملی خودش فقط گر کسی چنین است که ا المللی اینام بین ظزیرا ن استراتژیک بینجامد؛ 

   در جایی بازنده خواهد بود.نکند، نهایتاً 
به کشورهاي بلوك شرق   ، ولیشود اعتماد کرداعتقاد داشت به هیچ کشوري نمی  پورحسین کاظم -۶

اتحاد شوروري را   کرد و روابط ایران واعتمادتر بود. با اینکه در کار دیپلماسی با همۀ کشورها کار می کم 



هاي  صورت شهودي با نظام ه اي گرم کرد، اما ب تا اندازه  1985در    سال وقفه با سفر خود به مسکو  5پس از  
ها اي نداشت. آن به بلوك شرق مشهور بودند ــ میانه   زمانن  آ که بیشتر در  ــ  کمونیستی و سوسیالیستی  

  و اقتصادي پشتیبان باشند. حتی  دانست که بتوانند ایران را در مشکالت سیاسیتر از این می را ضعیف 
قاد  تگرفت. در مورد شوروي و روسیه اعوروي، روسیه را هم چندان جدي نمی پس از فروپاشی اتحاد ش 

در   آورد: کردند. این مثال را می ، باید خودشان را ابتدا تقویت می ر قوي بودند داشت که اگر این دو کشو
هاي  ژله  پس از غذا دسر آوردند. دسر ترکیبی از ،عارفان معاصر براي یکی از  ،هاي ناهارمیهمانی یکی از

ارف  از این دسر میل فرمایید چون بسیار مقوي است. ع خانه به آن عارف توصیه کرد: میوه بود. صاحب
لرزانک.    :ند. بعد اسمش را پرسید. گفتند د ها در داخل ظرف لرزیدسر را گرفت و کمی تکان داد. ژله ظرف  
ي  مقوّ من براي  تواند می  تواند نگاه دارد چگونه ه اسمش لرزانک است و خودش را نمی چیزي ک گفت: 

میرند،  گرسنگی و سرما در اطراف مسکو می  ها هنوز از گرفت که وقتی آدم نتیجه می  پور؟ کاظمباشد 
 خواهد ناجی ایران شود. چگونه این کشور می 

ویان دانشگاه شریف از  کردم که براي دانشج دعوتبار از او  م. یکد دیهاي اخیر او را کمتر می در سال -۷
بود که  د  او معتق. آمد و براي دانشجویان صحبت کرد.  تپذیرف  بگوید. با روي گشادهذاري انرژي  گسیاست

فت و گاز به خودکفایی برسیم، در زمینۀ  صنایع ن گرچه ممکن است از لحاظ فناوري براي توسعۀ
هاي تشرکبزرگ باالدستی نفت و گاز الزم است با    هايگذاري و تهیۀ منابع مالی الزم براي پروژه سرمایه

 همکاري کنیم.  بین المللی نفت و نهادهاي مالی در دیگر کشورها 

 یک معلم بود تا یک سیاستمدار. او همیشه 


