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زینب اسماعیلی: همه گیري بیماري جهان 2020 را گویی به صفحه  اي از تاریخ سال هایی دور بازگردانده

است؛ سال هایی که بیماري ها همه چیز را تحت الشعاع قرار می داد، از اندام انسان ها تا تاریخ و علم شان را.

اگرچه جهان تالش دارد با ابزارهاي جدید به مبارزه با بیماري کووید 19 بپردازد. روابط بین الملل، ارتباط

کشورهاي مختلف با یکدیگر با کرونا، بیش از پیش نمایان شده است؛ دوستی ها، تنش ها و رقابت ها تقویت

شده است. در همین زمینه با عباس ملکی، دیپلمات و معاون اسبق وزیر خارجه درباره تغییرات جهان پس

از کرونا و الزامات دیپلماسی ایران گفت وگو کردیم. از رابطه با چین تا آمریکا. ملکی معتقد است از لحاظ

سیاسی، حاکمیت متمرکز و یکپارچه در پکن مایل نیست که با نزدیک شدن به ایران، برنامه هاي دراز مدت

حزب کمونیست را دچار خدشه کند. با این اوصاف می گوید که تصمیم گیران ایرانی به اهداف درازمدت

چینی ها توجه داشته باشند. او اضافه می کند که مردم ما بیشتر از گذشته نیازمند دریافت اطالعات واقعی و

دانایی در زمینه سیاست خارجی واقع گرایانه هستند.

 این روزها یک عبارت بسیار شنیده می شود: «جهان پس از کرونا». شما فکر می کنید این مفهوم فقط یک

ترم معرفتی براي گپ و  گفت هاي اندیشمندانه خواهد بود یا تفاوت هاي زیادي بین این دو دوره وجود خواهد

داشت؟

دوره پساکرونا مفهومی ریخت شناسانه یا مورفولوژیک هم دارد. از یک نظر همانند گذشته و دوران پیشاکروناست. خورشید به تدریج

خود را می نمایاند و روز آغاز می شود. طبیعت چرخه فصول خودش را دارد. انسان همان انسان صد هزار سال قبل است و با همان

نیازها مانند غذا خوردن، همان احساسات مانند عشق و حسد و همان جست وجو براي زندگی بهتر بر مبناي روش عقالیی مانند

تجارت، تولید و آموزش. از جنبه دیگر داراي تفاوت هاي اساسی با گذشته است. این فقط یک جهش ژنتیکی در ویروس کرونا نیست

که اتفاق افتاده است، جهش ژنتیکی در اندام، ذهن، و روابط اجتماعی انسان نیز اتفاق افتاده است. اکثر ما با مشکل خشکی پوست

به ویژه پوستان دست به دلیل استفاده از مواد شوینده زیاد این روزها روبه رو هستیم. نمی دانم، شاید نسل بعدي ما در برابر اگزماي

پوست مقاوم شده باشد یا حساسیت پوست باعث شود که در قراردادن دست هاي مان در حالت بهداشتی و به دور از ویروس از
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گفت وگو با عباس ملکی، دیپلمات و استاد دانشگاه شریف

تضاد اقتصادي-سیاسی چین و ایران
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روش هاي دیگري استفاده کنیم.

 یعنی ابعاد انسانی که به واسطه این ویروس تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

بله، در ذهن ما نیز تحولی عمده صورت خواهد گرفت. اول آنکه در پساکرونا احتماال انسان ها قدر یکدیگر را بیشتر خواهند دانست.

دوم آنکه در استفاده از طبیعت، انسان از این مسابقه وحشتناك دست خواهد کشید. سراسر کره خاکی، سرزمین ها و آب ها از

زخم هاي تجاوز انسان پر از آبله شده است. به تصاویر ماهواره  اي نگاه کنید. حفره هایی که نشان دهنده استخراج از معادن روباز است

و لکه هایی در میانه جنگل ها که براي کشت و زرع یا استفاده از چوب، کامال از درختان پاك شده است. سوم در روابط اجتماعی،

تحمل و مدارا بیشتر خواهد شد. همانند وقوع حوادث شوکه کننده در گذشته مانند حمله مغول به ایران که در پی آن شیوع مکاتب

عرفانی در ایران بیشتر شد یا پس از جنگ جهانی دوم که تا امروز مسئله مشارکت مردم در امر حکمرانی و ممانعت از اجازه دادن به

خودمحوري و دیکتاتوري مشغله ذهنی مردمان عادي جوامع مختلف است.

 روابط بین الملل چطور؟ نظم موجود در جهان (آنچه روابط بین الملل را می سازد) پس از کرونا تغییر ماهوي

چندانی با قبل آن خواهد داشت؟

درباره روابط بین المللی در دوران پسا کرونا بیشتر باید توقف و تفکر کرد. به نظر من روابط بین المللی پساکرونا به چند وضعیت گره

خورده است.

1- در آینده در چارچوب روابط بین الملل، نقش واحدهاي سیاسی و دولت ها بیشتر خواهد بود. نظام سرمایه داري لیبرالیستی تالش

فراوان داشت که پس از جنگ جهانی دوم از نقش دولت هاي مرکزي کاسته و بر قدرت شرکت ها و بنگاه هاي تجاري بیفزاید؛

به صورتی  که اکنون درآمد برخی از کمپانی ها از تولید ناخالص داخلی بعضی از کشورها بیشتر است. بنگاه هاي بزرگ تجاري و

اقتصادي نقش درخور توجهی در سرکار آوردن و به زیرکشیدن دولت ها در این صدساله اخیر داشته اند. براي بیشینه کردن سود،

این گونه شرکت ها، ابتدا خود را چندملیتی، سپس تالش کردند تا در کشورهایی که از ضوابط اقتصادي و مالی ضعیف تر برخوردارند،

مستقر شده و از پرداخت مالیات فرار کنند. پساکرونا حاکمیت نظام هاي حکومتی و دولت ها را تقویت کرده و بازیگران غیردولتی

مانند بنگاه هاي چندملیتی و جنبش هاي زیست محیطی را مجبور به گردن نهادن به دولت هاي مرکزي می کند. اینکه این امر تا چه

اندازه به قوام دموکراسی یا گسترش قدرت حکومت هاي تمامیت گرا می انجامد، بستگی به رفتار مردم آن جامعه دارد.

- دومین مسئله کارایی حکومت هاست. باوجود شعارهاي زیبا و فریبنده دولت ها و نظام ها، مردم عملکرد دولت هاي خود را در زمینه

کرونا و مبارزه با بیماري کووید19 به عنوان یک شاخص در نظر خواهند گرفت؛ اینکه چه کسانی فداکاري کردند و به جاي خزیدن به

گوشه اي، در میانه میدان ایستادند و خطرات احتمالی ابتال را به جان خریدند و فعالیت هاي بخش هاي بهداشتی، پزشکی، سیاسی و

دیپلماتیک را مدیریت کردند، در پساکرونا در میان مردم جایگاه مشخص و ممتازي خواهند یافت. دولت هایی که با تذبذب و بدون

پایه هاي علمی با این بحران برخورد کردند، نیز با تنزل جایگاه در ذهن و رفتار مردم روبه رو خواهند شد. پس موقعیت کشورهایی که
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از بحران کرونا موفق بیرون آیند، مانند کشورهایی خواهد بود که از 1942 در میانه جنگ جهانی دوم با برنامه ریزي و مقاومت

توانستند پیروز جنگ باشند. این بار شاید یک کنفرانس برتن وودز دیجیتال در همین روزهاي میانه بحران مورد نیاز باشد تا اساس و

بنیان نظام اقتصادي و مالی جهان در پساکرونا را اندیشه و طراحی کند. امروزه ارزهاي دیجیتال و استفاده از روش هایی مانند

بالك چین، لزوم هماهنگی مابین دولت ها براي چگونگی استفاده از پول، تراکنش مالی، سرمایه گذاري و ارتباط پول و کاال را

دوچندان کرده است. اقتصاد سیاسی بین المللی در پساکرونا به سمت محوري شدن ارزش هاي محیط زیست محور حرکت می کند؛

صرفه جویی، استخراج کمتر از منابع طبیعی، کمتر دست کاري کردن اقلیم و کاهش تولید گازهاي گلخانه  اي.

3- در مورد نظام سیاسی بین المللی، به نظر می رسد که نظام نوین جهانی که پس از جنگ جهانی دوم ازسوي نمایندگان دولت ها در

کنفرانس سانفرانسیسکو طراحی و عمل شد، همچنان داراي قوت و ظرفیت براي ادامه دادن است. سازمان ملل متحد درعین حال

که همه کشورها به این نهاد می تازند و هر کشوري بخشی از فعالیت ها و مصوبات آن را محکوم می کند، اما به صورت عمومی، ملل

متحد، ارکان و سازمان هاي وابسته به آن نقشی اساسی در جلوگیري از جنگ، هماهنگی در امور جهانی و جلوگیري از زیاده خواهی

برخی از اعضا داشته است. اصالحات در دبیرخانه ملل متحد و فرایندهاي این سازمان ازجمله تصمیم گیري در شوراي امنیت امر

شایسته اي است، اما به نظر می رسد که تا نیافتن یک آلترناتیو با پیش زمینه درست اندیشیده شده و مناسب براي درازمدت، دست زدن

به این سیستم کار مناسبی نباشد.

 به دنبال همه گیري کرونا، بیش از پیش واقعیت هاي جهان عریان شده و به نظر می رسد که کرونا سرعت

رویدادها در روابط بین الملل را بیش از پیش کرده است. نظیر تنش بین آمریکا و چین که شدت گرفته است.

هر دو کشور به ما مرتبط هستند، با آمریکا تنش داریم و با چین رفاقت. این تنش به کدام سو پیش می رود؟

هر روز که می گذرد، تنافر و تفاوت جهت گیري ایاالت متحده آمریکا با نظام بین المللی بیشتر می شود. تهدید به قطع پرداخت حق

عضویت ساالنه با سازمان بهداشت جهانی همراه با خروج از یونسکو و دیگر رفتارهاي آمریکا درباره ابتکارهاي بین المللی ازجمله

موافقت نامه تغییرات اقلیمی 2015 پاریس نشان دهنده افت منزلت و جایگاه آمریکا در تصمیم گیري هاي جهانی است. بنابراین از

بیشترشدن اختالفات آمریکا با دیگر کشورها ایران ضرري نمی بیند. جا دارد که دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه به حرکت  واداشتن

تحرکات بین المللی بدون حضور آمریکا جدیت بیشتري نشان دهد. مثال ابتکار باشگاه کشورهاي تحریم شده ازسوي آمریکا از

ابتکارات جالبی است که مشخص نیست چرا وزارت امور خارجه ایران به آن اقبالی نشان نمی دهد. یا تبادل کاال با ارزهاي محلی یا

تهاتر ....

 در مورد بحث چین، افکار عمومی در ایران نوعی بدبینی عمومی نسبت به همکاري با این کشور، به ویژه

اجناس چینی داشت که پس از شیوع کرونا در ایران باوجود کمک هاي چین افزایش یافته است. درحالی که

چین یک قدرت بزرگ اقتصادي در جهان فعلی است، اساسا مراوده با این کشور قابل حذف هست یا نه؟
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چین به عبارتی، اکنون کارخانه جهان است. کشوري در قاره  اي نیست که درصد قابل توجهی از بازار کاالهاي صنعتی، کشاورزي و

خدمات مانند حمل ونقل آن به چین اختصاص نداشته باشد. در این رابطه آمریکا یکی از وابسته ترین کشورها به کاالهاي چینی

است. روابط نوین ایران و چین از 1972 آغاز شد. زمانی که حزب کمونیست چین به دنبال مناطقی از جهان بود که بتواند یکی از

نیازهاي چین را برطرف کند. سیاست درهاي باز چند سال بعد رسما اعالم شد و از آن زمان چین در اکثر سال ها بزرگ ترین طرف

تجاري ایران بوده است. پس در بخش روابط اقتصادي و تجاري، ایران و چین مکمل یکدیگرند و با یک برنامه ریزي صحیح

می توان همچنان به گسترش این روابط ادامه داد. به ویژه اینکه یکی از کریدورهاي چندالیه  اي ابتکار کمربند و جاده هم در بخش

زمینی و هم در بخش دریایی با ایران ارتباط دارد. به شرط آنکه مجددا وزیر نفت کشورمان در هفته اول انتخاب خودش شرکت هاي

نفتی چینی را اخراج نکند. اما از لحاظ سیاسی، حاکمیت متمرکز و یکپارچه در پکن مایل نیست که با نزدیک شدن به ایران،

برنامه هاي درازمدت حزب کمونیست را دچار خدشه کند؛ بدین معنی که سناریوهاي متعدد آینده چین در اندیشکده هاي چینی

مطالعه شده و همه آنها در این پیش شرط که روابط چین باید با آمریکاي شمالی، اروپا، کشورهاي عربی، آسیاي مرکزي و آسیاي

جنوبی در حالت بهینه بوده تا ابرپروژه هاي طرح کمربند و جاده تحقق پذیرد، مشترك اند. چین در مشکالت سیاست خارجی ایران و

اختالفات ایران با دیگر کشورها، از ایران حمایت نمی کند. این بدان معناست که ایران بهتر است از ظرفیت روابط اقتصادي با چین

استفاده کند. در موارد دیگر مناسب است که تصمیم گیران ایرانی به رسالت، مأموریت و اهداف درازمدت چینی ها توجه داشته باشند.

 یکی از اتفاقاتی که در چند هفته گذشته رخ داد و غیرت ملی بسیاري را برآشفت پاسخ سفیر چین به

سخنگوي وزارت بهداشت ایران بود. شما سال ها در عالم دیپلماسی کار کرده اید، واکنش سفیر چین را با

تجربه خود چگونه ارزیابی می کنید؟ وزارت خارجه باید اقدامی می کرد یا نه؟ مثل تذکر، احضار و ...

به نظر من هرکسی کار خودش را انجام داد. درباره اعداد و ارقام چین در زمینه بیماري کووید 19 مقاالت متعددي منتشر شده که

برخی از ارقام زیر سؤال رفته است. دیپلمات هاي دیگر کشورها مانند آمریکا و استرالیا هم همین حرف ها را زده اند. سخنگوي وزارت

بهداشت به این تردیدها توجه کرده و آن را تکرار کرد. سفیر چین از منافع کشورش دفاع کرد. به نظر من اشکالی ندارد که بحث هاي

این چنینی در عالم مجازي شکل بگیرد. البته بهتر بود که قضاوت درباره اعداد و ارقام اعالم شده از طرف چینی ها از سوي یک نهاد

علمی در ایران مطرح می شد.

 به نظر می رسد هرچه آمریکا بیشتر به دنبال مقصریابی بر سر ویروس کووید 19 است و چین را به تولید این

ویروس متهم می کند، ایران بیشتر به سمت چین گرایش پیدا می کند.

من گرایش به سمت چین در ایران نمی بینم. ما در برخی از بخش ها به ویژه در بخش اقتصاد و انرژي با چین روابط نزدیک داریم. در

بخشی از مسائل سیاسی هم با یکدیگر تفاوت نظر داریم. در چارچوب همکاري هاي آسیایی، روابط نزدیک تر با چین به نفع ایران

است. به خصوص در زمینه هایی که آسیاي مرکزي و افغانستان را نیز دخالت می دهد. مثال خط لوله گاز از ایران به چین از سمت
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آسیاي مرکزي، مانند خط لوله چهار شعبه گاز ترکمنستان و ازبکستان با چین. یا خط لوله نفت خام از قزاقستان به سمت چین.

 وزارت خارجه وظیفه  اي براي تغییر نظر و بهبود دیدگاه افکار عمومی به سمت چین دارد یا نه؟ اساسا کاري

می تواند بکند یا نه؟ غیر از توییت هاي چینی و حرف زدن چینی که به نظر می رسد بیشتر مخاطب آن چینی ها

هستند نه ایران؟

دیپلماسی عمومی براي تأثیرگذاري بر دیدگاه هاي مردم در موضوعات مختلف به خصوص سیاست خارجی است. بخشی از این کار

هم باید در داخل کشور انجام شود. در گذشته من هر ماه یک کنفرانس یا حداقل یک نشست براي تبیین سیاست خارجی در دفتر

مطالعات سیاسی و بین المللی یا دانشگاه تهران برگزار می کردم. این کار براي توجیه و توضیح سیاست خارجی براي مردم کوچه و

بازار بود. همچنین انتشار مجالت علمی- پژوهشی براي نخبگان. مردم ما بیشتر از گذشته نیازمند دریافت اطالعات واقعی و دانایی

در زمینه سیاست خارجی واقع گرایانه هستند. سخنان سفیر جمهوري اسالمی ایران در پکن به نظرم این بخش را نادیده گرفته و

فقط به گله گزاري بسنده کرده است.

 به نظر می رسد روابط بین الملل ایران محدود مانده به ارتباط با چند کشور. آیا وقت یک تجدیدنظر در

روابطمان نرسیده؟

نمی دانم منظور شما از تجدیدنظر در روابط به چه معناست. به نظر من روابط ایران با روسیه، چین و نسبتا با هند مناسب است. با

کشورهاي اروپایی عالوه بر سایه سنگین تحریم، وجودنداشتن دیالوگ در زمینه هایی که دو طرف نگرانی دارند، مشهود است.

سفراي ما در کشورهاي اروپایی نمی دانم که در مورد کرونا فعال بودند یا خیر. اما صداي چندانی از آنان در رسانه هاي محل

مأموریتشان شنیده نشد. درباره ایاالت متحده هم حداقل تا انتخابات ریاست جمهوري در آمریکا در آبان 1399 امیدوار باشیم که

تنش بیشتر نشود. روابط منطقه  اي ما اگرچه بد نیست اما می تواند گسترده تر و جامع تر شود. به خصوص رابطه با عربستان سعودي.

در آسیاي مرکزي و قفقاز هم روابط خوبی با این کشورها داریم اما به نظر من ظرفیت ایران در تعمیق رابطه با این کشورها بیشتر از

اینهاست.

 از رابطه منطقه اي سخن گفتید که می تواند جامع تر شود؛ به ویژه رابطه با عربستان. رابطه ایران و عربستان

سعودي و به تبع آن اغلب کشورهاي عربی با مشکل مواجه است. چرا این مسئله حل نمی شود؟ چقدر عامل

این تنش را در عربستان و چقدر در ایران می بینید؟

 دولت ایران در ابتداي شروع به کار، اولویت خود در سیاست خارجی را منطقه گرایی اعالم کرد. اما در این سال ها روابط ایران با دیگر

کشورهاي منطقه به روانی گذشته نبود. خصوصا از 1394 و حمله به سفارت عربستان سعودي در تهران و کنسولگري این کشور در

مشهد روابط دو کشور قطع شد. پیامدهاي قطع روابط مابین ایران و عربستان در دیگر کشورهاي عربی و اسالمی قابل توجه بود. به

نظر من بخشی از این مسئله به اقدام نابجاي افرادي بازمی گردد که در تهران سفارتخانه عربستان را آتش زدند. بخش دیگر به
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جریان نوگراي داخل خانواده سلطنتی عربستان و گرایش هاي ولیعهد سعودي به همراهی با جناح هاي راست گراي آمریکایی

مربوط است. عربستان به این نتیجه رسیده که مشورت هاي داماد ترامپ و شرکت هاي مشاوره مالی مانند مکنزي آینده این کشور را

تضمین می کند. عامل دیگر حضور نیروهاي خارجی در منطقه خلیج فارس است؛ نیروهایی که حضور آنها به شدت حساسیت زاست.

 با شدت گرفتن بیماري و افزایش مبتالیان، بخشی از توان دستگاه دیپلماسی بر این قرار گرفت که نشان

دهد تحریم ها چقدر غیر اخالقی و ناجوانمردانه است؛ اما از ابتدا مشخص بود که هیچ کدام از آن راه ها به

نتیجه برداشته شدن تحریم ها نمی رسد و تنها در جهت دیپلماسی عمومی کارکرد دارند. به نظر شما گره

تحریم چگونه باز می شود؟ چه روشی می تواند این مشکل را براي همیشه از جلوي پاي دیپلماسی و کشور

بردارد؟

تحریم و کرونا از این لحاظ از یک جنس هستند. یعنی هر دو تأثیرات و پیامدهاي دراز مدت دارند. به نظر من حتی اگر تمام شروط

بی ربط آمریکا را هم دولت ایران برآورده کند، همه تحریم ها علیه ایران برداشته نخواهد شد؛ زیرا این تحریم از ماهیت و جنس هاي

متعددي است و در زمینه هاي متفاوتی با اهداف گوناگون؛ پس واقع گرایانه ترین راه این است که کار کشور را به صورت هاي دیگر

جلو ببریم و در عین حال در رفع تحریم ها بکوشیم. مسئله، رقابت سیاسی ایران با آمریکا در شاخه هاي مختلف از جمله فضاي تجارت

و فضاي مجازي و فضاي منطقه اي است. تحریم در فضاي تجاري از ابتداي انقالب تا امروز وجود داشته است.

 همه گیري کرونا در جهان بر کاهش قیمت نفت تأثیر داشت یا عوامل دیگري مؤثر بودند؟

قیمت جهانی نفت به پایین ترین مقدار خود بعد از دوره آنتی شوك 1986رسیده است. عالوه بر شیوع کرونا که بخش تقاضا براي

انرژي به ویژه نفت و گاز را کاهش داد، نرسیدن به توافقی مابین اوپک و کشورهاي غیرعضو اوپک موسوم به اوپک پالس، مقدار

عرضه را نیز باال برد. هنوز مشخص نیست که چرا عربستان سعودي از مصالحه با روسیه در آن زمان امتناع کرد و به جاي آن سه

میلیون بشکه نفت در روز به تولید خود افزود. 

کمبود تقاضا و اضافه عرضه به عالوه نبود اطمینان به بازارهاي آتی و همچنین سرازیرشدن نفت انبار شده در کشورهاي عضو آژانس

بین المللی انرژي به بازار سبب شد که قیمت نفت تگزاس امروز به 15 دالر هر بشکه در بازارهاي آسیایی برسد. به نظر من

قیمت هاي پایین براي ترامپ مطلوب تر است؛ چون با بنزین با قیمت هر گالن 99 سنت در برخی از ایالت هاي آمریکا، ترامپ

می تواند مردم کوچه و بازار را به رأي دادن به خودش به جاي دموکرات هایی که در دوره آنها قیمت بنزین هر گالن باالتر از چهار دالر

بود، جذب کند. در این میان کشورهاي تولید کننده عاقبتی جز کمتر توسعه یافتگی ندارند؛ چیزي که ممکن است برخی از آنها را به

سمت درآمدهایی غیر از پول نفت سوق دهد؛ آن هم در زمانی که کسب وکارها بر اثر کرونا به کمترین مقدار خود از بعد از رکود 1929

رسیده است.

 سالی که در آن هستیم، با این روند کاهش قیمت نفت براي ایران چگونه پیش خواهد رفت؟ آیا سالی
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سخت تر از آنچه تصور می شد، در انتظار است یا مانند برخی اقتصاددانان شما معتقدید به دلیل نداشتن

ارتباط مالی ایران با جهان به واسطه تحریم ها به اندازه دیگر کشورها اقتصاد ایران از این بیماري متضرر

نمی شود.

به  نظر می رسد ایران متضرر می شود. قیمت نفت برنت در 2014 هر بشکه 147 دالر بوده و حاال به 28 دالر رسیده است. بودجه سال

1399 بر اساس قیمت نفت باالتر از این حرف ها بسته شده است. عالوه بر خسارت ایران از پایین بودن قیمت نفت، ایران صادرات

نفت چندانی هم ندارد. گزارش ماهانه اوپک که اطالعات خود را از مراجع رسمی دولتی کشورها می گیرد، براي ایران چیزي حدود

دو میلیون و صد هزار بشکه تولید در ماه مارس ثبت کرده است.

 اگر مقدار خوراك پاالیشگاه هاي داخل کشور یک میلیون و 900 هزار بشکه باشد، مقدار صادرات نفت ایران با عالوه کردن مقدار

میعانات همراه گاز مشخص می شود. پس دولت ایران از درآمد نفت خام مقدار کمتري از آنچه در بودجه دیده، به دست می آورد. هنر

مدیریت در آن است که در چنین موقعیتی، کاهش درآمد نفتی را به یک فرصت تبدیل کرده و بودجه کشور را هرچه بیشتر از درآمد

نفت مستقل کند. همچنین به زنجیره ارزش نفت خام و گاز طبیعی توجه کرده و از صادرات نفت خام فاصله گرفته و به تولید برق و

مواد پتروشیمی و کاالهاي دیگر بپردازد.

 


