
آخرين سال دولت روحاين، سخت ترين سال دولت است/ رسنوشت ایران وآمریکا در نربد آخرين سال دولت روحاين، سخت ترين سال دولت است/ رسنوشت ایران وآمریکا در نربد 
برجام چه می شود/ با پیروزی برين سندرز در انتخابات رياست جمهوري اوضاع در جامعه برجام چه می شود/ با پیروزی برين سندرز در انتخابات رياست جمهوري اوضاع در جامعه 
آمريکا تغيري خواهد کرد/ عنوان توده آب به کاسپني تحقريآميز است/ ورود سی دی؛ آغاز آمريکا تغيري خواهد کرد/ عنوان توده آب به کاسپني تحقريآميز است/ ورود سی دی؛ آغاز 
قاچاق فیلم در ایران/ آیا اصولگرایان همه کاره ایران در سال قاچاق فیلم در ایران/ آیا اصولگرایان همه کاره ایران در سال ۹۹۹۹ و  و ۱۴۰۰۱۴۰۰ هستند/ وحشت از  هستند/ وحشت از 
کرونا جهان را دربر گرفت/ شوراي نگهبان براي کنرتل دولت ها شکل گرفت/ ملت از خود کرونا جهان را دربر گرفت/ شوراي نگهبان براي کنرتل دولت ها شکل گرفت/ ملت از خود 
بیزار به مرحله هشدار رسیده است/ برنامه ایران پس از پیروزی ترامپ چه خواهد بود/ بیزار به مرحله هشدار رسیده است/ برنامه ایران پس از پیروزی ترامپ چه خواهد بود/ 
پرونده قتل همرس دوم محمد علی نجفی چه رسانجامی دارد/ پرونده قتل همرس دوم محمد علی نجفی چه رسانجامی دارد/ ۴۲۴۲ سال با عيل زندگي کرده ام،  سال با عيل زندگي کرده ام، 
غريممکن است عيل در رشايط عادي چنني کاري بکند/ ابتذال، فيلم هاي هرني را دربر غريممکن است عيل در رشايط عادي چنني کاري بکند/ ابتذال، فيلم هاي هرني را دربر 
گرفته است/ حرکت از زی طلبگی به زندگی کارمندی/ داستان زنی که برای اعضای شورا گرفته است/ حرکت از زی طلبگی به زندگی کارمندی/ داستان زنی که برای اعضای شورا 
دام می چیند/ محاسبات کوانتومي اوج مي گريند/ ماه تلخ روحانی و اصولگرایان/ ادبيات دام می چیند/ محاسبات کوانتومي اوج مي گريند/ ماه تلخ روحانی و اصولگرایان/ ادبيات 
بايد دنيايت را عوض کند/ نقشه راه عبور از چالش اعرتاضات/ چه چیزی خارجي هاي مطرح بايد دنيايت را عوض کند/ نقشه راه عبور از چالش اعرتاضات/ چه چیزی خارجي هاي مطرح 
فوتبال را از ايران فراري داد/ اقتصاد ايران در دام تعادل سطح پايني گرفتار شده است/ ماه فوتبال را از ايران فراري داد/ اقتصاد ايران در دام تعادل سطح پايني گرفتار شده است/ ماه 
تلخ روحانی و اصولگرایان/ رشد اقتصادي شش ماهه تلخ روحانی و اصولگرایان/ رشد اقتصادي شش ماهه ۱۳۹۸۱۳۹۸، نسبت به مدت مشابه پارسال، ، نسبت به مدت مشابه پارسال، 
رشد منفي را نشان می دهد/ اميد در جامعه مي تواند تاب آوري اجتامعي و فردي را افزايش رشد منفي را نشان می دهد/ اميد در جامعه مي تواند تاب آوري اجتامعي و فردي را افزايش 
دهد/ اعرتاضات جهانی سيستم حاکم بر جهان را هدف قرار داده است/ بخش دولتي ديگر دهد/ اعرتاضات جهانی سيستم حاکم بر جهان را هدف قرار داده است/ بخش دولتي ديگر 
مني تواند ناجي تحصيل کرده هاي جوياي کار باشد/ متام فيلم هاي خارجي که در خيابان ها مني تواند ناجي تحصيل کرده هاي جوياي کار باشد/ متام فيلم هاي خارجي که در خيابان ها 
دارد/  ربط  ايران  به سينامي  نه،  يا  باشد  مبتذل  فروخته مي شود،  دارد/ به صورت غريقانوين  ربط  ايران  به سينامي  نه،  يا  باشد  مبتذل  فروخته مي شود،  به صورت غريقانوين 
امروز بايد براي مام ميهن ازخودگذشتگي کرد/ مشغله های همیشگی آقای رییس جمهور امروز بايد براي مام ميهن ازخودگذشتگي کرد/ مشغله های همیشگی آقای رییس جمهور 
براي  نيازهايي  گاهي  چیست/  ايران  از  مطرح  مربيان  رفنت  عامل  بزرگ ترين  براي چیست؟  نيازهايي  گاهي  چیست/  ايران  از  مطرح  مربيان  رفنت  عامل  بزرگ ترين  چیست؟ 
بسط دموکرايس وجود دارد؛ اما قانون از اين نيازها عقب مي ماند/ بنزين هزارو پانصد بسط دموکرايس وجود دارد؛ اما قانون از اين نيازها عقب مي ماند/ بنزين هزارو پانصد 
و سه هزار توماين تا سال و سه هزار توماين تا سال ۹۹۹۹/ خالقيت در ادبيات ايران در اين مدت مدام کمرنگ تر شده / خالقيت در ادبيات ايران در اين مدت مدام کمرنگ تر شده 
است/ روزنامه نگاران رصيح و حقيقت گو نبايد محدود شوند/ سیالب از شامل تا جنوب کشور است/ روزنامه نگاران رصيح و حقيقت گو نبايد محدود شوند/ سیالب از شامل تا جنوب کشور 
را دربر گرفت/ فضاي رفنت به سمت مربيان خارجي مطرح مناسب نيست/ بايد اجازه داد 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 سينامگر با مخاطبش بدون  واسطه حرف بزند/ آيا امکان ميانجيگري مثمرمثري بني ايران 
و آمريکا وجود خواهد داشت/ رسدار سليامين در همه اين سال ها به عنوان ديپلامت نيز و آمريکا وجود خواهد داشت/ رسدار سليامين در همه اين سال ها به عنوان ديپلامت نيز 
در منطقه حضور داشته است/ اعرتاض هاي خياباين که در کشورهاي عريب رخ داد ، در در منطقه حضور داشته است/ اعرتاض هاي خياباين که در کشورهاي عريب رخ داد ، در 
نارضايتي هاي عمومي ريشه دارد/ نيويورک از واشنگنت مهم تر است؛ اي کاش در واشنگنت نارضايتي هاي عمومي ريشه دارد/ نيويورک از واشنگنت مهم تر است؛ اي کاش در واشنگنت 
و نيويورک منايندگاين داشتيم/ افکار عمومی هنوز در انتظار پاسخگویی به سقوط هواپیامی و نيويورک منايندگاين داشتيم/ افکار عمومی هنوز در انتظار پاسخگویی به سقوط هواپیامی 
اوکراینی با اوکراینی با ۱۷۶۱۷۶ مسافر است/ ایران پس از سه سال دوباره به لیست سیاه برگشت/ چرا هر  مسافر است/ ایران پس از سه سال دوباره به لیست سیاه برگشت/ چرا هر 
کسی وارد سازمان تربيت بدين مي شود، بعد از مديت کانديداي رياست جمهوري مي شود/  کسی وارد سازمان تربيت بدين مي شود، بعد از مديت کانديداي رياست جمهوري مي شود/  
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دیپلماسی

در روزهاي آغازین ســال ۹۹ مي خواهم روایتي از چند ســال گذشته را مرور کنم؛ مهر 
۹۳؛ زماني  که مردم کشــور، اقتصاد و دولتمردان مشــتاقانه  دنبال دستیابي به توافق 
هســته اي با کشــورهاي ۱+۵ بودند، اما در هر نوبِت مذاکره ایران با ۱+۵ گرهي در کار 
مي افتاد. هفتم مهر ۹۳، در روزهاي برگزاري شــصت و نهمین نشست مجمع عمومي 
ســازمان ملل در نیویورک، محمدجواد ظریف که آن روزها بي باکانه تر در مجامع سخن 
مي گفت، از فرصت پاســخ دادن به پرسشــی که او را با شــتاب به اظهارنظر در حوزه 
داخلي پرتاب مي کرد، اســتفاده و واقعیتي تاریخي را گوشزد کرد. آن واقعیت درباره 
واکنش هاي 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 هسته اي، بر سیاست 
خارجي ایران تأثیرگذار خواهد بود؟ اگر بله، چگونه؟ تأثیر این شکســت بر سیاســت 
داخلي چطور؟». جمله ظریف در پاســخ این بود: «بي تردید همین طور است؛ زیرا ما 
روندي را شروع کرده ایم که هدف از آن، تغییر فضاي سیاست خارجي کشور است. اگر 
با وجود تالش هاي ما براي تعامل، این تالش ها بي نتیجه بماند، مردم ایران این فرصت 
را خواهند داشت تا ۱۶ ماه دیگر که انتخابات پارلماني در ایران برگزار مي شود، به این 

عملکرد ما (با آراي خود) پاسخ دهند».  

او به ماجراي واکنش بین المللي به توافق  ســعدآباد در ســال ۲۰۰۴ نیز اشــاره کرد و 
آنچه نتیجه اش شــد؛ تغییر دولت از اصالحات و گفت وگوي تمدن ها به دولت محمود 
احمدي نژاد که رویکردي متفاوت با جهان را دنبال مي کرد. از مهر ۹۳ تا تیر ۹۴ فرصتي 
بود که باالخره مذاکرات هســته اي به نتیجه رســید و به دنبال آن، با فضاي امیدي که 
در کشور ایجاد شــده بود، انتخابات پارلماني اشاره شده از ســوی ظریف نیز با پیروزي 
امیدي هاي حمایت شده از سوي اصالح طلبان برگزار شد. اما ورق برگشت؛ وقتي ترامپ 
از برجام خارج شــد، تحریم ها 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 جمهوري خواهان نشان دهد او پاي توافقي 
کــه دموکرات ها به دســتش آورده اند، نمي ماند. با همه این اوصــاف، باید این جمله 
محمدجواد ظریف در همان جلســه مهر ۹۳ را براي آمریکایي ها و اروپایي ها تکرار کرد؛ 
«جامعه بین المللي، به ویژه غرب، باید در پیامي که مي خواهد 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 مي شود یا اینکه بار دیگر رد مي شود».
این شماي گردونه اي اســت که در آن به بند افتاده ایم؛ تعامل نمي کنیم و نمي کنیم و 
زماني  که تعامل مي کنیم، با واکنش چندان مثبتي مواجه نمي شــویم؛ آن گاه دوباره در 
فضاي داخلي درگیر بحران هاي موازي و بحث بر سر این رویکرد یا آن رویکرد مي شویم. 
سال ۹۸، بحران هاي کم و بیش زیادي داشتیم که هر کدام مي تواند در بهبود یا تخریب 
فضاي رابطه ایران با جهان تأثیر بگذارد؛ از حوادث آبان تا ترور سردار سلیماني، حمله به 
پایگاه آمریکایي در عراق و البته ساقط شدن هواپیماي اوکرایني که آخرین آن نقطه عطفي 
خواهد بود در تعامل هــاي بین المللي. امید که گام هایي با تأمل بیشــتر و عاقالنه تر 

برداشته شود.  

واکنش خارجی به انعطاف داخلی

دو خط موازی
مهر

سی، 
ا عبا

درض
محم

س:  
 عک

زینب اسماعیلي سیویري
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 سال ۹۸ رو به اتمام است؛ سالي که حوادث زیادي در عرصه داخلي  �
یا سیاســت خارجي تجربه کردیم. به نظر شــما چه اتفاقي در سال ۹۸ به تحوالت 

سال پیش رو جهت مي دهد؟
بین نظریه پردازان روابط بین الملل و سیاســت خارجي، این تعبیر معروف است که 
سیاست  خارجي ادامه سیاست داخلي است. هر کشور، سیستم و دولتي دیدگاه ها، 
بینش ها، مأموریت ها و اهدافي دارد که سیاســت خارجي خود را مطابق آن شکل 
مي دهد. نکته دوم اینکه کشــورها نیز مثل انســان ها هســتند. از دیــدگاه رفتاري، 
کشــورها بعضي  حسود هســتند، بعضي عصباني مي شــوند، برخي طمع دارند و 
برخي آرام هســتند که در این مورد، کتاب خوبي از رابرت جرویس ترجمه کرده ام 
که بزرگ ترین نظریه پرداز روابط بین الملل از دیدگاه رفتاري اســت و همین بحث ها 

را در آن کتاب مطرح مي کند.
 ســومین نکته این اســت که اگر بپذیریم قواعد رفتاري بر سیاست بین الملل حاکم 
اســت، به ایــن نتیجه مي رســیم که همان طور که یك انســان به لحــاظ عقالیي 
هیچ وقت کار غیرمعمول و پر از رنج و محنتی براي اندام بدنش نمي کند، کشورها 

هم با طبقات اجتماعي و الیه هاي مختلف طوري رفتار مي کنند که بتوانند بیشترین 
منافع را در روابط بین الملل داشــته باشــند. اگر این ســه را در کنــار هم بگذاریم، 
به نظرم ســقوط هواپیماي ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین مهم ترین 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 ندیــده ام که بگوید من بــا این هواپیما فاصله داشــته ام؛ از هر رده و طبقه اي و 

به خصوص کساني که در کار دانشگاهي بوده اند. 
نکته دوم درباره انعکاس این موضوع و عکس العمل هایي بود که یك دولت ملي 
در این مسئله انجام داد و مســئولیت هایي که دولت در برابر اتباع خودش و اتباع 
دیگر کشــورها دارد. تا قبل از این مسئله، ما کشــوري با کارنامه خوب بودیم؛ مثال 
خاطرم می آید در حمله دوم آمریکا به عراق که به صدام حســین فشــار مي آورد، 
صدام به کردهاي عراق فشار مي آورد و وزارت کشور ایران دستور داده بود به هیچ 
ُکردي اجازه عبور از مرزها را ندهید. یادم می آید تا ۵۰۰ هزار نفر آمدند. مســئوالن 
مــرزداري مي گفتند وقتي مي بینیم خانمي با چند بچه به مرز مي آید، با بخش نامه 

نگاهي به سال ۹۸ و نماي پیش رو در گفت وگو با عباس ملکي، کارشناس ارشد روابط بین الملل 

صبور باشید ؛ ققنوس ایران
 دوباره برمي خیزد 

از تجربه، علم و آگاهي باشد. وقتي عباس ملکي به پرسشی  هر مصاحبه اي یک تجربه ناب است؛ به ویژه وقتي مصاحبه شونده آمیخته اي 
درباره تنش تهران- واشنگتن پاسخ مي دهد، 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 مي دهد، نگاهش از فراز و فرود 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. 
در  هنوز  او  است.  بوده  خارجه  وزارت  مطالعات  مرکز  رئیس  بعدتر  و  خزر  مذاکرات  تیم  اولین  عضو   ،۵۹۸ قطع نامه  مذاکره  کننده  تیم  عضو  عباس ملکي، 
جلسات مشورتي وزیر خارجه حضور دارد و از مشورت دهي در این حوزه دریغ نمي کند. عصر یک روز زمستان در حالي که هنوز غم سقوط هواپیماي اوکرایني 
بر دل ها سنگیني مي کرد، گفت وگو را انجام دادیم. با این حال او به آینده و بهبود اوضاع امیدوار است؛ اما براي دستیابي به حال خوب، پیشنهادهایي دارد 

که مي توانید در این مصاحبه بخوانید.

زینب اسماعیلي سیویري

شرق
کی، 

د تا
سهن

س: 
 عک
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وزیر کشــور نمي توانیم به آنهــا اجازه عبور ندهیم. یا در مورد افغان ها یا مســئله 
درگیــری ارامنه با آذري هــا در قضیه قره باغ نیز میزبان افراد زیادي از کشــورهاي 
دیگر بودیم. اگر ما با اتباع کشورهاي دیگر این طور رفتار مي کنیم، باید ببینیم چقدر 
با مردم خودمان درســت رفتار کرده ایم. نکته ســوم اینکه در هر جاي دنیا، وقتي 
پدیده اي اتفاق مي افتد، بازیگران صحنه بین المللي دنبال بیشینه کردن منافع ملي 
خودشــان هســتند. به نظرم در این موضوع، روان کاوي، ارزیابي و آنالیز رفتار آقاي 
ترودو، نخست وزیر کانادا، اهمیت بسیاری دارد. چرا باید نخست وزیر کشور دیگری 
نسبت به اتباع کشور دیگر این قدر حمایت و همدردي نشان بدهد و هر روز به یکي 

از خانواده ها سر بزند؟
 آنالیز شما از شخصیت و تحلیل رفتارش چیست؟ �

به نظرم این کار نشــان مي دهد در صحنه روابط بین الملل چه موضوعاتي اولویت 
دارد و چه موضوعاتي باعث مي شــود شما، حزب و کشــورتان بیشتر مورد عالقه 
مردم خودتان و دیگر کشورها قرار بگیرید. به نظر من، کاري که دولت کانادا مي کند، 
با کاري که قبال مي کرد، تفاوت بسیاری دارد. زماني من در بوستون بودم، کاردار ما 
در اوتاوا تماس گرفت و گفت مدیرکل وزارت خارجه کانادا آمده و بیرون ســفارت 
راه مي رود و منتظر اســت دِر ســفارت باز شــود. زماني بود که حزب دست   راستي 
در کانادا ســر کار بود. وقتي ســاعت بازشدن دِر سفارت رسید، بالفاصله نامه قطع 
روابطشــان را داد و خیلي خیلي به مردم ایران ضرر وارد شد. یادم می آید آن  زمان 
۱۵۰ هزار ایراني مســائلي در بانك ها و جاهاي دیگر داشــتند، نخست وزیرشان هم 
همان ســاعت در مسکو و در مصاحبه اي، قطع روابط را اعالم کرد. االن هم برخي 
از صاحب نظران و دانشــگاهیان ایراني در کانادا به دولت کانادا پیشــنهاد داده اند 
روابط کنسولي محدودي را با ایران شروع کند؛ چون ایراني هاي زیادي آنجا هستند. 
دولــت کانــادا این را قبول نمي کند؛ اما به صورت مشــخص براي تســلیت به هر 
خانــواده مي رود. نمي خواهم نتیجه بگیرم چقدر خوب هســتند یا بد، مي خواهم 
نتیجه بگیرم موضوعاتي مثل مسائل انساني و محیط زیست، مسائلي است که باید 

خیلي به آنها توجه کرد.
 نکته تکرارشــده این است که در دو دهه گذشته، رابطه ایران و کانادا  �

بیشــتر بر سر موضوع یک شهروند یا بحث اتباع، چندین نوبت دچار بحران شده؛ از 
ماجراي مرگ خانم زهرا کاظمي تا اتفاق ناگواري که براي دکتر کاووس ســیدامامي 
رخ داد و االن هم بحث هواپیماي اوکرایني. از آنجا که شــاید اتباع ایراني در کانادا 
جایگاه مهمــي دارند، آقاي ترودو مي دانــد چه کند که ایــن جمعیت را جذب و 

حفظ کند؟
کامال درســت اســت. ایراني هاي کانادا از یك لحاظ تحصیل کرده و از لحاظ دیگر 
داراي تخصــص و حرفــه در بخش هاي تجــارت و بازرگاني هســتند و وضعیت 
اقتصادي خوبي دارند. اینها مي توانند پشتیبانان و حمایت کننده هاي ایران و مسائل 
ایران در آمریکاي شــمالي باشند؛ مثل کاري که اتباع هندي در  خارج از کشورشان 
انجام مي دهند یا در سازمان هاي بین المللي افراد زیادي از اروپاي شمالي داریم که 
طبیعي اســت در عین حال که کارشان را به صورت مستقل انجام مي دهند، منافع 

کشورشان را هم پیش مي برند و این در همه جاي دنیا هست. 
نکته آخــر اینکه در تاریخ، ما ســردمدار این کار بوده ایم. بعضــي جاهاي دنیا که 
مي رویــد، مي بینید فقط یك ایراني به تنهایي جایي رفته و باعث تحوالت بزرگي در 
آنجا شــده است؛ مثال با تجربه کمي که دارم، در شبه جزیره بالکان برخي ایراني ها 

هســتند  و کروات ها خودشــان را ایرانــي مي دانند. در 
چچن یا داغستان روســیه، اینگوش و جاهاي دیگر نیز 
مي بینید فرهنگ ایراني وجود دارد؛ چون ایراني ها آنجا 
حضور دارند. در بانکوك مزاري به نام شیخ احمد قمي 
هست که فردي درستکار و احتماال تاجر بوده و مراتب 
علمي هم داشــته و با مردم درســت رفتار مي کرده و 
جالب اســت بودایي ها هم به مزار ایشان مي روند و به 
نوعي به ایشــان اعتقاد دارنــد. در تانزانیا و زنگبار هم 
نمازي هــا از شــیراز رفته بودند و اولیــن حمام را آنجا 
ساخته اند. در سودان و مصر نیز چنین مواردي هست. 
اگر یکي از دوســتان یا دانشجویان به من بگوید از ایران 
مي روم، سرزنشــش نمي کنم؛ چون مهاجرت و ســفر، 
موضوعاتي است که در اندیشه ایراني و اسالمي به آن 
بهای بســیاری داده شده است. وقتي در خارج از کشور 
هســتید، هر چیز جدید و زیبایي که مي بینید، بالفاصله 

بــه این فکر مي کنید که اگر در ایــران بود، چقدر خوب بود؛ حتي کتاب، موضوعات 
فلسفي و علمي یا جنگل، کوه، رودخانه. ما ایراني ها این  گونه هستیم.

 خیلي از مــردم منتقد نحــوه برخورد دولت و حاکمیــت با موضوع  �
هواپیمــاي اوکرایني از زمان اطالع رســاني تا اتفاقات بعــد و اعتراض های مردم 
شــدند. به  نظر کدام برخورد و اشتباه باعث شــد جامعه ایراني این گونه معترض 
شــود؟ دروغ؟ دیرگفتن؟ خطاهایي که روي هم تلنبار شده بود؟ چطور مي شد این 

موضوع را بهتر مدیریت کرد؟
بــه دلیــل اینکــه از خانواده من هــم در هواپیمــا بودند، ســاعت ۷:۳۰ صبح به 
محوطه اي که این اتفاق افتاده بود، رسیدم. صحنه هاي عجیبي بود؛ اشیا و اجسام، 
نیمه ســوخته و در حال ســوختن بودند. وضعیت بســیار بدي بود. هیچ وقت یادم 
نمي رود. بعد پلیس و گارد ضدشورش آمد و مردم را عقب زد. همان زمان به آقاي 
عابــدزاده تلفن کردم که جواب گو نبود؛ اما حدود ظهر جواب من را داد. از آنجا به 
بهشت زهرا رفتیم. یادم می آید گفتند به پزشکي قانوني محل باید برویم. به پزشکي 
قانوني شهریار رفتیم که گفتند به باید به کهریزك بروید. در همه این مراحل، دیدم 
همه مي خواهند کمك کنند. ندیدم کســي  نخواهد کمکی کند. پزشك ها، اورژانس 
و راننده ها همه کمك مي کردند. شاید باورتان نشود، همان صبح با آقاي آخوندي 
صحبت کردم؛ ایشــان االن در وزارت راه نیست. به ایشان گفتم برخي عالئم نشان 
مي دهد موشــك است که ایشان گفت امکان ندارد. در همه این مراحل، خلوص را 
دیدم. نکته دیگر اینکه پیش از این با چنین مســئله اي به این صورت مواجه نشده 
بودیــم. البته در جنگ ایران و عراق چند مســئله در منطقــه و نزدیکي تهران به 
وجود آمده بود که آن زمان به دلیل اینکه مسئله جنگ بر همه فعالیت هاي کشور 
تســلط داشت، این مسائل خیلي مطرح نشــد. ُبعد انساني این مسئله بسیار بیشتر 
بود. بیشتر کســاني که در این هواپیما بودند، جواناني بودند که دنبال آینده بهتر و 
تحصیالت مي ر فتند. کســاني هم منتظر بودند که خبر نشســتن هواپیما را بشنوند؛ 
بنابراین جریان رســانه اي آنها بیشتر از بقیه قشرهاي مردم است. افرادي که در این 
هواپیما بودند، دوســتان و نزدیکاني داشــتند که دستشــان به رسانه ها مي رسید و 

کساني بودند که اطالع رساني مي کردند. 
نکته ســوم اینکه کال مســائل در کشــور و جهان به این صورت اســت که باید به 
مردم توضیح داد؛ یعني صراحت و شــفافیت، بخشــي جدي در همه بخش هاي 
جامعه اســت؛ به ویژه بخش رابطه دولت و ملت که نمي توان آن را نادیده گرفت. 
نمي توانیم کاري کنیم که مشــخص نشود و به همین دلیل از کساني که مسئولیت 
مي پذیرند، بیشــتر باید تقدیر شود. در گذشته مي توانستند مسئولیتی داشته باشند و 
با مردم کاري نداشته باشــند؛ مثل مهندسي که در خط لوله مسئولیتش این است 
که گاز در لوله یخ نزند و نیازي نیســت با مردم عادي روبه رو شود؛ اما االن کساني 
که در سیاســت خارجي، پزشکي و... هســتند، باید با مردم روبه رو شوند. در تاریخ 
خوانده ایم که برخي از مســئوالن و پادشاهان را کسي نمي دید و مالزم صحبت ها 

را انتقال مي داد.
 اگر ظهر چهارشنبه جمهوري اسالمي مسئولیت ساقط کردن هواپیما را  �

بر عهده مي گرفت، تفاوت زیادي بین افکار عمومي و جامعه ایجاد مي شد؟
بله خیلي زیاد. فراموش نکنید در هر موضوعي، کســي که در وســط حادثه است، 
باید تصمیم بگیرد. شــاید برخي موضوعات براي رســیدن به نتیجه بهتر و بهینه، 
کمي دیرتر به ذهن بیاید؛ اما این به آن معنا نیســت که مســئولیت ها را لوث کنیم 
و بگوییم ایرادي به کار آن فرد نیســت. گاهي شــما 
زمان تصادف به شــدت دنبال این هستید که شماره 
تلفني را پیدا کنید، بعد یادتان مي افتد که در جیبتان 
بوده است؛ اما به نظرم هیچ کدام از اینها، مسئولیت 

مدني دولت را عقب نمي اندازد.
�   به سیاست خارجي برگردیم. در حال 
از دست دادن برجام هستیم؟ از اردیبهشت گام هاي 
کاهش تعهدات هسته اي به تناوب دو ماه برداشته 
شــد و در دي  ماه آخرین گام برداشــته شد و تقریبا 
اکنون هیــچ محدودیتي نداریم. شــما فکر مي کنید 

چیزي از برجام مانده است؟
برنامه جامع اقدام مشــترك همان طور که از نامش 
معلوم اســت، یك برنامه بود. این یك موافقت نامه 
یــا پیمان و عهدنامــه نبود. به این معنا نیســت که 
زحمات و خدمات بخش هایي که این کار را کرده اند، 

روابط  صحنه  در  مي دهد  نشان  ترودو  آقای  رفتار  روابط   صحنه  در  مي دهد  نشان  ترودو  آقای  رفتار   
چه  و  دارد  اولویت  موضوعاتي  چه  چه بین الملل  و  دارد  اولویت  موضوعاتي  چه  بین الملل 
کشورتان  و  حزب  شما،  مي شود  باعث  کشورتان موضوعاتي  و  حزب  شما،  مي شود  باعث  موضوعاتي 
بیشتر مورد عالقه مردم خودتان و دیگر کشورها قرار بیشتر مورد عالقه مردم خودتان و دیگر کشورها قرار 

بگیرید.بگیرید.
 االن برخي از صاحب نظران ایراني به دولت کانادا  االن برخي از صاحب نظران ایراني به دولت کانادا 
پیشنهاد داده اند روابط کنسولي محدودي را با ایران پیشنهاد داده اند روابط کنسولي محدودي را با ایران 
هستند.  آنجا  زیادي  ایراني هاي  چون  کند؛  هستند. شروع  آنجا  زیادي  ایراني هاي  چون  کند؛  شروع 
صورت  به  اما  نمي کند؛  قبول  را  این  کانادا  صورت دولت  به  اما  نمي کند؛  قبول  را  این  کانادا  دولت 

مشخص براي تسلیت به هر خانواده مي رودمشخص براي تسلیت به هر خانواده مي رود
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کم اســت؛ بدون هیچ تردیدي و در مهم ترین بخش، 
باید یاد کنیم از زحمات شــبانه روزي دکتر ظریف؛ اما 
هر ظرفي تا اندازه اي ظرفیــت دارد و ظرفیت برجام 
نیز ایــن بود. به نظــرم ایران باید طرفي باشــد که از 
برجام خارج نشــود. من با خروج از ان پي تي (پیمان 
عدم گســترش ســالح  هســته اي) و برجام مخالف 
هســتم؛ اما به صورت موازي باید در کنار برجام مسیر 
دیگــر یا مســیرهاي دیگري را نیز باز کنیــم. اتفاقا در 
سیاســت گذاري عمومي، جریان هاي چندگانه تئوري 

خیلي معروفی است. 
نظر من این اســت که چه عیبــي دارد پرنس چارلز از 
ایران بازدید کنــد؟ یا جریان هاي دیگري را با آلمان ها 
شــروع کنیم؟ ایــن اتفاق ها ســال ها امیــد و آرزوي 
ایراني ها بوده اســت. هیچ کشــوري به اندازه ایران با 
فناوري، تکنولوژي و علم آلماني نزدیك نبوده است. 
ما باید اولین دانشــگاه مشــترك ایران و آلمان را راه 

مي انداختیم. یا ایران با فرانســه ســال ها رابطه داشــته اند؛ از دوره آق قویونلوها. 
ممکن است شما بگویید ما مي خواهیم کار کنیم و آنها نمي خواهند. این به مسئله 
رفتاري کشــورها برمي گردد که مثل رفتار انسان هاست. شما گاهي مي توانید کسي 
را جذب کنید و گاهي نمي توانید. یکي از دالیل موفق نشــدن، مي تواند این باشد که 
روش درستي را انتخاب نکرده اید. کسي نمي تواند ادعا کند که آنها با ما خوب رفتار 
کرده اند. هیچ کشــوري قدر ایران را ندانست. شــاید حدود هزار بازیگر بین المللي، 
۲۰۰ کشــور، ســازمان هاي بین المللي، افراد و «ان جی او»  ها و رســانه ها را داریم؛ 
جالب اســت ایران در این میان، تنهایي اســتراتژیك دارد؛ اما قرار نبود این تنهایي 
به این معنا باشــد که با تمام دنیا دعوا کنیم. مــا خوبي مي کنیم و اگر جوابمان را 
دادند، ادامه مي دهیم؛ وگرنه با دیگري وارد رابطه مي شــویم. وقتي وارد این فاز با 
کشورهاي دیگر مي شــوید، مي بینید چقدر فرصت براي ایران هست. تا حاال نبوده 
در جایي با کســي گفت وگو کنم که وقتي مي گویم ایران، یك دفعه برانگیخته نشود 
که ایران چه جاي خوبي اســت. در روابط بین الملل مهم است که شما چه روشي 

داشته باشید. 
به نظرم برجام دیگر ظرفیت ندارد؛ اما به این معنا نیست که با کشورها کار نکنیم. 
اتفاقا کشــورهاي جدید، بزرگ تــر از اندازه خود نقش دارنــد. ترکیه، قطر، عمان و 
کشــورهاي تازه به اتحادیه اروپا پیوسته ای مثل بلغارستان و مجارستان، بعضي ها 
دولت هاي دست  راســتي دارند؛ اما به طور کلي کشــورهایي هســتند که نمي توان 

فراموششان کرد.
 این فرمایش شــما که مي شــود مســیرهاي موازي را با کشــورهاي  �

دیگــر دنبال کــرد، دلگرم کننده اســت؛ اما خیلي هــا در سیاســت خارجي ایران 
وقتي مي خواهند طرح یا فکــري را مطرح کنند، همه چیز را گره زده به واشــنگتن 

و و رابطــه تهران- واشــنگتن مي بینند؛ به ویژه بــه دلیل تحریم ها 
فضاسازي ای که انجام مي شــود. به نظرتان مي توانیم بدون 

حل مســئله  با واشــنگتن، به رایزني و ایجاد رابطه مثبت با 
دیگر کشورها بپردازیم؟

نیویورك از واشــنگتن مهم تر اســت. اي کاش در واشــنگتن 
و نیویورك نمایندگاني داشــتیم که وظیفه شــان این بود که 
تــا مي توانند با نماینــدگان کنگره صحبت کننــد که ایران را 
ببینند، شــهرهاي ایران را ببینند؛ اصال چرا شــهرهاي ایران، 

حتي کویرها و آســمان ایران را هــم ببینند، 
کافــي اســت. بااین حــال، همان طور 

کــه گفتید، بــه نظر مــن آمریکاي 
فعلــي، ابرقدرت بعــد از جنگ 

جهاني دوم و ســال هاي دهه 
نیســت.  و ۷۰ میالدي   ۱۹۶۰
آقاي اســتفن والــد و بقیه 

کتاب هایــي دارند که افول 
آمریکا را گوشزد مي کنند. 

البته بــه روابط ایران و 

آمریکا خوش بین هستم و به نظرم باالخره این روابط 
درست مي شود.

�   چطور؟
اگر شــما در کالیفرنیا باشــید، بیشتر احساس مي کنید 
در تهران هســتید تا در شــهری اروپایــي. میان مردم 
آمریکا، نفرتي را که در مسئوالنشان هست، نمي بینیم؛ 
اما مســئله اساسي این است که چرا سفیر ما در لندن 
که دوســت من هم هست، به مجلس عوام نمي رود 
که مثال هدیه ببرد، صحبــت کند و ارتباط برقرار کند؛ 
مثال از آنها براي دیدن بقایاي شرکت زیگلر که شرکت 
اولیه فرش در اراك بود، دعوت کند یا اســب ترکمني 
را نشــان دهد، معماري ها را نشان دهد. یا در فرانسه 
چرا دوســت عزیزم این کار را نمي کند؟ چرا مصاحبه 
نمي کنند؟ چرا کنفرانســي آنجا برگزار نمي کنند؟ چرا 
یك بار ســفیر محترم در آلمان با تتمه فرش فروشان 
دیدار نمي کند؟ البته سفراي فعالي هم در این زمینه 

داشته ایم؛ مثال دکتر سنایي در روسیه که زبان روسي مي دانست.
 خوش بیني شــما به رابطه ایران و آمریکا با نگاه کوتاه مدت اســت یا  �

بلندمدت؟
مثالــي مي زنم؛ هندي هــا در بلوك شــرق بودند و حزب خانــم گاندي هم حزب 
سوسیالیســتي بود و برخي از ایالت هاي هند نیز از ســوی احزاب کمونیستي اداره 
مي شد، مثل کلکته که تا چند سال قبل خیلي مهم بود؛ اما در دوره اي به تدریج به 
این نتیجه رســیدند که باید با تمام دنیا روابط نزدیکي داشته باشند و فعالیت هاي 

علمي  هم داشتند. 
باالخره در ســال ۱۹۹۸ هندي ها سالح هسته اي شــان را آزمایش کردند؛ بالفاصله 
آمریــکا هند را تحریم کرد، ولي هند به قدري با تمام دنیا روابط وســیعي داشــت 
که در ســال ۲۰۰۱،  آمریکا و هند پیمان استراتژیك همکار هاي علمي، تکنولوژیك، 
سیاسي و اقتصادي امضا کردند و االن اگر به آمریکا بروید، در اکثریت قریب به اتفاق 
البراتوارها و دانشگاه هاي آن، هندي ها سرآمد هستند و روابط بسیار نزدیکي دارند. 
تنها قرینه اي که براي ایران مي بینم، همین است. در هر دانشگاهي، به خصوص در 
آمریکا بروید، یکي، دو ایراني ســرآمد در گروه ها هستند؛ نه به اندازه هند، به اندازه 
خودمان. ایراني هاي کمي هســتند که در آمریکاي شمالي شغل هایي با درآمد کم 
داشته باشند. بنابراین زیرساخت هاي این کار فراهم است. مسئله واشنگتن و دولت 
راست گراي آقاي ترامپ، باالخره حل مي شود؛ به این دلیل که برخي از کارهایشان 
نه تنها 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 
همه صبور باشــیم و کار را رها نکنیم و کار را با بقیه کشــورها جلو ببریم. از در راه 
ندادند، از پنجره داخل شــویم. قضیه خیلي جدي است. دوره اي درباره کشورهاي 
آفریقایي به شــدت فعال بودیم و االن نیستیم. کارهایي را که در منطقه باید انجام 
دهیــم، نباید فرامــوش کنیم. به نظرم آمریکا منحصر به دولت یا شــخص ترامپ 
نیســت؛ آنجا ارکان دیگري هم دارد مثل مطبوعات، روشــنفکران، دانشگاهیان و 

صنایع. 
در بخش صنعت هم مســئله انرژي مطرح مي شود. با تمام مشکالتي که 
براي ایران پیش آمده، بازهم یکي از جذاب ترین نقاط براي ســرمایه گذاري 
نفت و گاز اســت؛ به شــرطي که ما هم مقدمات را درســت کنیم. مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مصوبه اي براي قانون تشــویق ســرمایه گذاري 
خارجي دارد که به نظرم مبناي خوبي است. من هم مي د انم 
وضعیت چطور است؛ اما اجازه دهید خوش بین بمانم.
�     دربــاره هند که مثــال زدید، برخي 
را  ایدئولوژي  ما در سیاســت خارجــي  معتقدند 
بیشتر از سیاســت خارجي اولویت قرار داده ایم. 
سیاست خارجي اي که شاید هند یا کشور دیگري 
نداشــته،  ایدئولوژیك  نگاه  مي کنــد،  دنبال  که 

در حالي که ما این نگاه را داریم.
براي کســاني که نمي توانند سیاست خارجي 
ایــران را درســت تحلیل کننــد، راحت ترین 
راه این اســت که بگویند سیاســت خارجي 

۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸

این فرمایش شــما که ميشــود مســیرهاي موازي را با کشــورهاي�
یگــر دنبال کــرد، دلگرم کننده اســت؛ اما خیلي هــا در سیاســت خارجي ایران
قتي مي خواهند طرح یا فکــري را مطرح کنند، همه چیز را گره زده به واشــنگتن

ووووووووورابطــه تهران- واشــنگتن مي بینند؛ به ویژه بــه دلیل تحریم ها 
ضاسازي ای که انجام مي شــود. به نظرتان مي توانیم بدون
حل مســئله  با واشــنگتن، به رایزني و ایجاد رابطه مثبت با 

یگر کشورها بپردازیم؟
ویورك از واشــنگتن مهم تر اســت. اي کاش در واشــنگتن 
نیویورك نمایندگاني داشــتیم که وظیفه شــان این بود که 
ـا مي توانند با نماینــدگان کنگره صحبت کننــد که ایران را 
ینند، شــهرهاي ایران را ببینند؛ اصال چرا شــهرهاي ایران، 

حتي کویرها و آســمان ایران را هــم ببینند، 
فــي اســت. بااین حــال، همان طور 

ــه گفتید، بــه نظر مــن آمریکاي 
علــي، ابرقدرت بعــد از جنگ 

جهاني دوم و ســال هاي دهه 
نیســت.  و ۷۰ میالدي   ۱۹۶
قاي اســتفن والــد و بقیه 

تاب هایــي دارند که افول 
مریکا را گوشزد مي کنند. 

بته بــه روابط ایران و 

ندارد و به نظرم در آینده نزدیك مشخص خواهد شد. ما باید چند کار کنیم؛ اول از 
همه صبور باشــیم و کار را رها نکنیم و کار را با بقیه کشــورها جلو ببریم. از در راه 
ندادند، از پنجره داخل شــویم. قضیه خیلي جدي است. دوره اي درباره کشورهاي 
آفریقایي به شــدت فعال بودیم و االن نیستیم. کارهایي را که در منطقه باید انجام 
یییییییییههههههیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیــم، نباید فرامــوش کنیم. به نظرم آمریکا منحصر به دولت یا شــخص ترامپ  دددددد
و دارد مثل مطبوعات، روشــنفکران، دانشگاهیان ییینیینینینینینینیننینیسسسسسـسـســـتــــتـــــت؛ آنجا ارکان دیگري هم

صنایع. 
در بخش صنعت هم مســئله انرژي مطرح مي شود. با تمام مشکالتي که 
براي ایران پیش آمده، بازهم یکي از جذاب ترین نقاط براي ســرمایه گذاري 
نفت و گاز اســت؛ به شــرطي که ما هم مقدمات را درســت کنیم. مجمع
تشــخیص مصلحت نظام مصوبه اي براي قانون تشــویق ســرمایه گذاري 
است. من هم ميد انم  خارجي دارد که به نظرم مبناي خوبي
وضعیت چطور است؛ اما اجازه دهید خوش بین بمانم.
�    دربــاره هند که مثــال زدید، برخي 
را  ایدئولوژي  ما در سیاســت خارجــي  معتقدند 
بیشتر از سیاســت خارجي اولویت قرار داده ایم. 
سیاست خارجي اي که شاید هند یا کشور دیگري 
نداشــته،  ایدئولوژیك  نگاه  مي کنــد،  دنبال  که 

در حالي که ما این نگاه را داریم.
براي کســاني که نمي توانند سیاست خارجي 
ایــران را درســت تحلیل کننــد، راحت ترین 
راه این اســت که بگویند سیاســت خارجي 

برجام خارج  از  که  باشد  باید طرفي  ایران  نظرم  برجام خارج به  از  که  باشد  باید طرفي  ایران  نظرم  به 
عدم  (پیمان  ان پي تي  از  خروج  با  من  عدم نشود.  (پیمان  ان پي تي  از  خروج  با  من  نشود. 
هستم؛  مخالف  برجام  و  هسته اي)  سالح   هستم؛ گسترش  مخالف  برجام  و  هسته اي)  سالح   گسترش 
مسیر  برجام  کنار  در  باید  موازي  صورت  به  مسیر اما  برجام  کنار  در  باید  موازي  صورت  به  اما 
در  اتفاقا  کنیم.  باز  نیز  را  دیگري  مسیرهاي  یا  در دیگر  اتفاقا  کنیم.  باز  نیز  را  دیگري  مسیرهاي  یا  دیگر 
سیاست گذاري عمومي، جریان هاي چندگانه تئوري سیاست گذاري عمومي، جریان هاي چندگانه تئوري 
خیلي معروفی است. نظر من این است که چه عیبي خیلي معروفی است. نظر من این است که چه عیبي 
دارد پرنس چارلز از ایران بازدید کند؟ یا جریان هاي دارد پرنس چارلز از ایران بازدید کند؟ یا جریان هاي 
اتفاق ها  این  کنیم؟  شروع  آلمان ها  با  را  اتفاق ها دیگري  این  کنیم؟  شروع  آلمان ها  با  را  دیگري 

سال ها امید و آرزوي ایراني ها بوده استسال ها امید و آرزوي ایراني ها بوده است
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ایدئولوژیك است؛ اما این طور نیست. سیاست خارجي 
ایــران اتفاقا بــه نظــرم واقع گرایانه اســت و عنصر 
ایدئولوژي تنها یکي از منابع فکري سیاســت خارجي 
است. از مهم ترین منابع تغذیه کننده سیاست خارجي 
ایران، یکی جغرافیا و تاریخ آن اســت؛ ایران همیشه 
بزرگ بوده و دیگری قانون اساســي ایران است. اینها 
الهام گیرنده از اسالم بوده اند؛ اما به این معني نیست 
که موضعی خشــك و بدون هیــچ انعطافی در قبال 
چیزهایي داشــته باشــید که مربوط بــه زمان حاضر 
است. مثال ما نسبت به مسلمانان دنیا نگران هستیم؛ 
اما به این معنا نیســت که به غیرمســلمانان اهمیتي 
ندهیم. همه مي دانند برخي از جاهایي که با ما رابطه 
خوبی دارند، مســلمان نیســتند؛ برای مثال، رابطه ما 
با کره شــمالي یا روسیه بر اساس اسالم نیست. درباره 
چچن، مسلمان ها در دوره اي خیلي تحت فشار بودند؛ 
اما ایران چیــزي نگفت. یك بار جوهر دودایف به من 

گفت به آقــاي خاتمي بگو من آن دنیا جلوي جدت جلوي تو را مي گیرم، تو به ما 
کمك نکردي؛ چون مصلحت کشــور در آن دوره این بود که در این زمینه دخالت 
نکنیم و واقعا نمي دانستیم قضیه چچن به چه سمتي مي رود. در مسجد بابري در 
هند اعتراض کردیم؛ امــا یك بار دیگر اتفاقي در هند افتاد که ایران اعتراض نکرد. 
نمي خواهم بگویم اسالم در سیاســت خارجي ما نقشي ندارد، اتفاقا من مقاله اي 
درباره سیاست خارجي اســالم دارم؛ اما اسالم به معناي درست و عقالیي اش که 
منافع ملي کشــور ما باید حتما در نظر گرفته شود. در بوسني زماني به مسلمانان 
کمك مي کردیم و االن نمي توانیم کمك زیادي داشــته باشیم. این طور نیست که از 
اسالم دور شده باشیم. کساني که در قانون اساسي مشخص شده منافع ملي کشور 

را تشخیص دهند، مشخص مي کنند چه زماني باید چه کار کرد.
 شــاید بهتر اســت این بحث را محدود کنیــم بــه ایدئولوژي ها یا  �

ارزش هایي که جمهوري  اســالمي را معنا مي دهد؛ مثال همین االن پس از شهادت 
ســردار سلیماني مبحث دوگانه مقاومت- مذاکره تشدید شده است. بیایید بحث را 

درباره این دوگانه کانالیزه کنیم. آیا این دوگانه ما را به نتیجه مي رساند؟
به نظر من، همان جریان هاي موازي اینجا هم هســت؛ هم مقاومت و هم مذاکره. 
در جاهایي باید مقاومت کرد. برخي از حمالتي که اسرائیل به سوریه یا بخش هایي 
از عــراق کرده و حمالت عراق، هرطور که حســاب کنیم، هیــچ منطقي جز اینکه 
آمریکا و اســرائیل دنبال این هســتند که این دو کشور ســامان نگیرند، ندارد. واقعا 

این طور است. آنجا باید مقاومت کرد. 
بااین حــال، جاهایي هم باید مذاکره کــرد. با دولت عراق، لبنان و ســوریه مذاکره 
مي کنیم. به دولت عربســتان هم گفتیم؛ خب ما اشتباه کردیم. نمي خواهم تقصیر 
را گردن کســي بیندازم؛ اما ما در آتش زدن ســفارت عربستان اشتباه کردیم و شاید 
االن که متوجه این اشــتباه شــده ایم، مي دانیم که باید همان روز اول عذرخواهي 
مي کردیم. درباره ســفارت انگلستان نیز آقاي دکتر صالحي که آن زمان وزیر بودند، 
گفتند همان روز اول عذرخواهي کردم. درباره سفارت آمریکا هم همین طور. آقاي 
ابراهیم اصغــرزاده و دیگران چطور تصمیم گرفتند این کار را انجام دهند؟ من آن 
زمان خیلي جوان و خام بودم؛ اما متوجه مي شــدم این کار اشــتباه اســت. اتفاقا 
یکي از بزرگ ترین ســعادت هایم این است که با افراد خیلي آگاه نزدیك بودم. آقاي 
مهدوي کني، پشــت بیسیم گفتند جلوي این افراد را بگیرید و در مصاحبه  خود هم 
گفته اند که مخالف هســتم. من در دانشگاه صنعتي شریف درس مي خواندم، سال 
۵۶ شــاه دستور داد این دانشــگاه به اصفهان برود و دانشگاه صنعتي اصفهان را 
ســاختند. دانشگاه به ما گفت مي توانید از هر دانشگاهي در خارج از کشور پذیرش 
بگیرید. یکي از دوســتانم براي من و خودش  از دانشــگاه استنفورد پذیرش گرفت. 
من روز آخر تردید داشــتم. ســال ۵۶ بود و مي دیدم تحوالتي در ایران رخ مي دهد 
تا ۱۷ شــهریور ســال ۵۷ ماندیم؛ مي خواســتند پدرم و عده اي از روحانیون تهران 
از  جمله دکتر بهشــتي را دستگیر کنند که مخفي شدند. به دوستم گفتم نزد ایشان 
برویم و بپرسیم. من گفتم آقا من مي گویم بمانیم، مبارزات در حال رسیدن به جایي 
است و دوستم مي گوید برویم درس بخوانیم. ایشان گفتند چه درسي مي خوانید؟ 
گفتم من مکانیك و دوســتم شــیمي که روي هم رفته هشت سال طول مي کشد. 
ایشان دستي به ریششان کشــیدند و گفتند شما بروید؛ اوال با این ضربه اي که رژیم 
به مردم در ۱۷ شــهریور زد، به نظرم ۱۲ تا ۱۵ ســال طول مي کشد تا به روز قبل از 

۱۷ شهریور برسیم که بتوانیم مردم را تهییج کنیم که 
به خیابان ها بیایند؛ بنابراین وقت هســت. دوم اینکه 
ما بــه متخصصاني نیاز داریم که کشــور را بگردانند، 
شــما بروید. دوستم رفت؛ اما من نرفتم. انقطاعي که 
شــما مي گویید شاید به این دلیل بود که انقالب ایران 
خیلي ســریع رخ داد؛ شاید باید بیشتر طول مي کشید. 
از اوِل صحبتمان از دولت صحبت کردیم، درحالی که 
باید درباره مردم و خودمان هم صحبت کنیم. ما هم 
جاهایي کمبودها و نواقصي داریم. اگر فقط انتقادها 
بــه نظام یا سیســتم و دولت را ببینیم، دچار اشــکال 
مي شــویم. تغییر بنیادین و فرهنگي مردم کاري است 
که همــه امیدوار بودنــد در انقالب انجام شــود که 

کم و بیش هم انجام شد.
�   از اوایــل مذاکــرات، همیشــه درباره 
اهمیت توافق که مطرح شد، صحبت کردید و همیشه 
هم گفته اید که برجام و توافق همین قدر ظرفیت دارد. 
اگر االن به نماي پیش رو نگاه کنیم، باالخره یك روز باید این مشــکل حل شود؛ آیا 
در تابســتاني که گذشت فرصت را براي مذاکره با ترامپ از دست دادیم؟ به عنوان 
یك آینده پژوه، اگر قرار است روز دیگري مسئله ایران و آمریکا حل شود، باید دنبال 

چه چیزي باشیم؟
اگر بخواهیم دوباره مذاکرات را شروع کنیم، چند پیش نیاز احتیاج داریم؛ اول اینکه 
حتما افراد یا مؤسســات و مراکزي درســت کنیم که بتوانند با کساني که در آمریکا 
مؤثر هســتند، اعم از نمایندگان کنگره، رسانه ها، دانشگاهیان و نخبگانشان، تماس 
بگیرند و به آنها نزدیك شوند و آنها را با واقعیت هاي جامعه ایران آشنا کنند. دوم 
اینکه باید به نوعي در مســائل منطقه، به خصــوص خاورمیانه و نقاطي که به نفع 
منافع ملي ایران اســت، به آمریکایي ها اطمینان دهیم که نمي خواهیم با آنها سر 
جنگ داشته باشــیم. مثال داعش مسئله اي بود که با هم مشترك بودیم یا طالبان. 
در کنفرانس بن ســال ۲۰۰۱ و ادامه اش در ۲۰۰۲ هم واقعا همکاري ایران بي نظیر 
بود؛ گرچه دولت بوش خرابش کرد؛ اما همیشــه این طور نیست، ممکن است مثل 
دوره اوباما متوجه کار ایران شــوند. پس مي توان از دشــمني هاي بي مورد کســان 

دیگر کاست.
 بــه نظرم ۱۰ ســال نیاز داریــم از ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ که به خودمان برســیم و وضعیت 
علمــي، اقتصــادي، فرهنگــي و اجتماعي را درســت کنیــم. این مســائل باعث 
مشــکالت زیادي مي شــود. نمي شــود بدون هیچ مشــکلي زندگي کنیــد. اگر در 
تهران زندگي کنید، مســکن، خرید یخچال، تعمیر ماشــین رختشــویي، رفت و آمد 
و... مــواردي هســتند که در گذشــته به راحتي انجام مي شــدند؛ امــا االن واقعا 
اگر حتي پول هم داشــته باشــید، نمي توانید این کارها را انجام دهید. چطور شــد 
کــه این قدر گره در کارها افتاده اســت؟ ایــن مربوط به داخل خودمان مي شــود 
که باید درســت کنیــم. باید تصدي گري دولت کم شــود. به نظرم کشــورها مثل 
انســان ها هســتند، همیشــه عصباني و قهر نیســتند. فقط صبر نیاز است؛ همان 
چیــزي کــه در گفته هاي بزرگان بــوده و در فرهنــگ ایراني هم بــه صبر توصیه

 شده است.
 تابستان ۹۸ فرصت مناسب مذاکره را از دست ندادیم؟ �

خیر؛ وقتي آمریکا در ســال ۱۹۹۲ تصمیم گرفت به عراق حمله کند، مذاکراتي بین 
طارق عزیز و جیمز بیکر بود. طارق عزیز مي گوید آمریکا در رسانه ها گفت حاضریم 
مذاکره کنیم و مشکالت را حل کنیم. همان زماني که خودشان را آماده کرده بودند 
که مشکلشــان را بــا روش دیگري حل کنند، در ژنو آقاي بیکر با من دســت داد و 
وقتي خبرنگاران از اتاق بیرون رفتند، پرونده اش را بست و بدون خداحافظي با من 
رفت. این یك کار تخصصي است. ایران، عراق نیست و آقاي ظریف که طارق عزیز 
نیســت. آقاي ظریف کسي است که بیشترین زمان وزیر خارجه کشوري مثل آمریکا 
را در یک شــهر و یک هتل نگه داشته تا به توافق برسند. آنها بخشي از رسانه ها را 
دارند و همه حرفشــان راست نیست؛ اما دلیل نمي شود آنها را پس بزنیم. آمادگي 
داریــم کار را جلو ببریم؛ اما گاهي باید بگوییم پشــت پــرده چه مي گذرد. به نظرم 
امســال آقاي ترامپ خیال مذاکره نداشــت و مي خواســت حداکثر ۱۲ شرط آقاي 
پمپئو را کسي براي ما بخواند که معلوم بود به نفع کشور نبود؛ اما همیشه این طور 
نیســت. ایران و تمدن ایراني در شــیب پایین بوده و مطمئنــم مثل ققنوس دوباره 

بلند خواهد شد.

هم  هست؛  هم  اینجا  موازي  جریان هاي  هم همان  هست؛  هم  اینجا  موازي  جریان هاي  همان 
مقاومت و هم مذاکره. در جاهایي باید مقاومت کرد. مقاومت و هم مذاکره. در جاهایي باید مقاومت کرد. 
برخي از حمالتي که اسرائیل به سوریه یا بخش هایي برخي از حمالتي که اسرائیل به سوریه یا بخش هایي 
از عراق کرده  هیچ منطقي جز اینکه آمریکا و اسرائیل از عراق کرده  هیچ منطقي جز اینکه آمریکا و اسرائیل 
نگیرند،  سامان  کشور  دو  این  که  هستند  این  نگیرند، دنبال  سامان  کشور  دو  این  که  هستند  این  دنبال 
ندارد. آنجا باید مقاومت کرد.  جاهایي هم باید مذاکره ندارد. آنجا باید مقاومت کرد.  جاهایي هم باید مذاکره 
کرد. با دولت عراق، لبنان و سوریه مذاکره مي کنیم. کرد. با دولت عراق، لبنان و سوریه مذاکره مي کنیم. 
به دولت عربستان هم گفتیم؛ خب ما اشتباه کردیم.  به دولت عربستان هم گفتیم؛ خب ما اشتباه کردیم.  
اما ما در آتش زدن سفارت عربستان اشتباه کردیم باید اما ما در آتش زدن سفارت عربستان اشتباه کردیم باید 

همان روز اول عذرخواهي مي کردیمهمان روز اول عذرخواهي مي کردیم
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