نیستیم.البتههمانطورکهگفتمهمهدارنداولویتبندی وتالشمیکنند
کــهدرحوزهاولویتهایخودشــاندولــتامریکاراواداربهکنارکشــیدناز
حرفهاییکنندکهاجراییشدنشمیتواندبرایآنهاضررداشتهباشد.
دیوارتحریمهاهمفروریختهاستوبازسازیآنقطعاًسختتر
است.
بازســازیاش بسیار دشــوار اســت .مخصوصاًتحریمهای اساسی که
برایماحذفاشبسیارمهمبود.
درصحبتهایتانبه«آدرسغلط»دلواپساناشارهکردید،یکی
ازمســائلیکهدرخارجازایرانروزنامه«والاســتریت»منتشــر
کردودرایراننیزباوجودتکذیبهــایمکرروزارتخارجهمورد
تأکیدبرخیمنتقدانقــرارمیگیرد،بحثضمائــممحرمانهیا
توافقهایپنهاندربرجاماست.فکرمیکنیدانگیزهانتشارمکرر
چنینخبرهایتکذیبشدهایچیست؟
دو بحث مطرح است .آنچه رسانههای خارج از ایران مطرح میکنند
این اســت که میگویند مثــاً در مورد اینکه مــا باید از فالن ماده اســتفاده
کنیم ،جزئیاتی اجرایی توافق شــده است .در واقع آنچه «وال استریت» و
آقای«ســالمن»میگویندضمائماجراییاســت.یامثالًمیگویندایران
متنــیرادربارهبرنامهغنیســازیاشبهآژانسبینالمللیانرژیاتمی
داده اســت .خب ،این را ما از روز اول هم گفتیم که این متن طبق مقررات
آژانس ،متن محرمانه ای است و روزی هم که منتشر شود ،سند افتخار ما
خواهدبود.اینراازروزاولیکهمقاله«سالمن»در«والاستریت»منتشر
شد ،پاسخ گفتم و ان شاءاهلل اگر زمانی که حتماًآن زمان فراخواهد رسید
آن متن منتشــر شود خواهید دید که چه ســند افتخاری است .البته اخیراً
بعضی نشریات امریکایی اشــاراتی داشتهاند که ایران بر اساس این سند
به غنیســازی صنعتی میرســد .پس آنچه آنها میگویند در واقع انتقاد
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اجــرای صادقانه و همراه با حســن نیت برجام بهدســت بیاورند و زمینه
رابــرایتعاملدرحوزههایدیگر،همانطــورکه«حضرتآقا»فرموده
بودند ،فراهم کنند؛ محروم شــدند .یعنی آن پیامی کــه امریکاییها از ما
در مذاکرات و در اجرای برجام گرفتند ،این نیست که تحریم کارایی دارد.
ترامپ میگوید اگر من بودم از ســر میز مذاکره با ایران بلند میشدم ،لذا
امریکاییهاخودشــانمعتقدنــدکهدرمذاکرهباوجــودهمهتحریمهاو
فشارهایاقتصادیدستاوردزیادینداشتندوبیشترامتیازدادند.
بنابراینپیاماولیکهازمذاکراتگرفتندایناســتکه«فشــاربرایران
تأثیــری ندارد» .تحت بدترین شــرایط فشــار ،ایران بیشــترین دفــاع را از
منافعاشانجاممیدهد.دومینپیامدریافتیشانایناستکهنداشتن
حسننیتشاندراجرایتعهداتشانمنفعتیبرایآنهانداشتهوتنها
باعث شده فضا به شکلی شود که آنها نتوانند از زمینههای دیگر استفاده
کنندواینیکخسارتبرایطرفامریکاییاست.
مــن تأســف میخــورم کــه دوســتان مــا در داخــل «آدرس غلــط»
بــهخارجیهــامیدهنــد.مــنوقتــیدربرابــرمقامــاتودیپلماتهای
خارجی هستم میبینم که آنها درباره ما چه فکر میکنند .بعضی از آنها
از مذاکره با ایران وحشــت دارند .اما دوســتان مــا در داخل میگویند آنها
فهمیدهاندتحریمکارآمدیداردوبنابراینبازهم تحریممیکنند.شما
اگرجاییکفردتحلیلگرخارجینشستهباشیدوچنینفرمایشیراازیک
فردمطلعسیاســیایرانیبشــنوید،میگوییدحتماًتحریمواقعاًکارآمد
بــودهکهایرانیهاخودشــانچنینتصــوریدارندوچنیــنحرفهاییرا
میزننــد .یعنی تمام تالشــی
کــه دســتگاه دیپلماســی
امریکاییهاامید
میکنــدتــاایــنادراکواقعی
را در امریکاییها ایجاد کند که
داشتند،برجام،
تحریم علیــه ایــران کارآمدی
شروعی نه برای «مهار»
نــدارد ،بــا ســه مقالــه و چنــد
ایرانبلکهبرای
سخنرانی آقایان دچار خدشه
«تعامل»باایرانباشد.
جدی میشود .من نمیدانم
چونمعتقدبودند
منافعجناحــیچقدرباارزش
تعاملباایرانبهعنوان
است که حاضرند این ضربه را
بهمنافعملیبزنند.
کنشگرمهممنطقه
هــم افــکار عمومــی
اهمیتدارد.البتهکنار
جهانــی و هــم منابع
ایناعتقاد،
دیپلماتیــک تأییــد
مخالفتهایشدیدی
کردهانــد کــه ایــران
درساختارسیاسی
در مذاکــرات خیلــی
امریکانسبتبهایران
خــوب عمــل کــرد.
اتفاقاًایــنداوریبعد
وجود دارد که حتی در
از پیــروزی ترامــپ
صورت اراده سیاسی
تقویت شــد .وقتی او
برای تعامل با ایران،
میگویــد ســر امریکا
موفقیتچنینحرکتی
کاله رفتــه و مــا در
را محدود و حتی خنثی
مذاکره با ایران چیزی
میکند
بهدســت نیاوردیــم،
بــه معنــای تفــوق
دیپلماســی ایــران
است؟
البته شما اگر از منظر دوستان دلواپس ما نگاه کنید؛ میگویند که این
همسیاهبازی،جنگزرگریوتقسیمکاراست.
البتهدلواپسانهنوزوارداینمرحلهنشدهاند.
چراشدهاند ،تیتریکهیکیازدوستانمنتشرکردندکه«ترامپعاقل
شدوبرجامراپارهنخواهدکرد»یعنیهمین.
دلواپسانموضعتندتریدردورهاوباماداشتند،تاآنجاکهدرباره
بســیاریازاقدامهایترامپنیزمیگویندکهایناقدامهاازدوره
اوباماآغازشدهاست.فکرمیکنیدعلتاینرویکردچیست؟
همــان طور که گفتــم خیلی از ایــن تحوالت در ســاختار امریکا ریشــه
دارد .ســاختاری که ذاتاًبا جمهوری اســامی ایران مســأله دارد .دوستان
دلواپــسماهمدربرخیتحلیلهایشــاناشــتباهنمیکنند.مــادراینکه
میدانیمامریکاباماخوبنیستونمیخواهدبهماامتیازبدهدیااینکه
اوباما و دیگر دولتمردان امریکایی به ما محبتی نداشــته و ندارند؛ تفاوت
دیدگاهی با یکدیگر نداریم .مشــکل در این است که آقایان به جای اینکه
بهطرفمقابلحملهکنندبهخودیهجوممیبرند.معتقدمکهحمله
بهخودی،باعثدادن«آدرسغلط»بهطرفمقابلاســتوایناشتباه
است.ازآنوقتکهمنشروعبهصحبتکردم،آیاشمایکحرفمثبت
دربارهتیمقبلیامریکاازمنشنیدید؟منهممعتقدمآنهابامابرخورد
خــاف و بدعهــدی کردند .البتــه چــون کارم از نزدیک چهل ســال پیش
دیپلماســی و مطالعه رفتار امریکا بوده اســت وقتی به وضعیت داخلی
امریکانگاهکنم،شایدبگویمکههمهموضوعممکناستصرفاًخباثت
طرف نباشــد؛ ممکن اســت مقداری از بدعهدی عملی امریکا هم در اثر
عواملیچونساختار،فشارهایداخلیوفشارهایخارجیباشد.زیرااگر
شــمابخواهیدهمهچیزراازیکزاویهتحلیلکنید،متغیرهایمختلفی

کهدریکمعادلهتأثیرمیگذارندراازدستمیدهید.پسممکناست
تفاوت در نحوه بیان باشــد؛ اما در اینکه امریــکا از روز اول تا االن بدعهدی
کرده ،هیچ کس شــک ندارد .مــن میگویم اتفاقاًباید به دوســتان من در
وزارتخارجــهودرســایردســتگاههاامتیــازبدهندکــهباتالشفــراوانو
شــبانهروزی این بدعهدی ذاتی امریکا را یکایک خنثی کردند .این نقطه
ضعــفمانیســت؛نقطهقوتمااســت.ماوظیفــهوکارمانایــننبودکه
برویــم رفتار امریــکا را تغییر دهیم .رفتیــم حق خودمــان را بگیریم .این
احقــاقحقهمبهیــکروندطوالنینیــازدارد.مابایــددرهرلحظهپای
احقاق حقمان باشیم و بعید میدانم چه در طول مذاکرات و چه بعد از
آندوستانوزارتخارجهیکلحظهاینموضوعرافراموشکردهباشند
کــه با طرفی بدعهد مذاکره میکنند .به همین دلیل هم ما برای خیلی از
اقداماتمان پیشبینی کرده بودیم که مثالً تا شــما این اقدام را نکنید ما
اقداممتقابلراانجامنمیدهیم.
دربرجــامتکلیــفاروپاوامریکامشــخصاســت؛بویــژهبعداز
ترامــپچوناروپاییهاهمنســبتبهترامــپکاریزماییقائل
نیســتندوگارددارنــد.ولــیدربحثتــاشامریکابــرایاعمال
تحریمهایمرتبطباحقوقبشــرییاتروریســمیــاآزمایشهای
موشــکی،بهنظرمیرســدموضعاروپابهقاطعیتمخالفتبا
لغو برجام نیســت و مالحظاتی دارد .هرچند ،تأییدکننده کامل
مواضعترامپهمنیســتند.فکرمیکنیدآیــاترامپمیتوانداز
اینمسیربهنتیجهمطلوبخودبرسد؟
الزامــاًهــرتحریمــیکــهخــارج
برجامباشــد،غیربرجامینیســت.
یعنــی اگــر بخواهنــد بــه روشهای
غیربرجامــیتحریمهــایبرجامرا
بازگرداننــد ،یــک بحث اســت و اگر
بخواهنــد وارد حوزههــای دیگــری
بشــوند هــم مــا در آن حوزههــا
انتخابهــای مفصلی داریــم و این
طورنیستکهمابیانتخابباشیم.
پیشبینیتاندربــارهواکنشاروپا
چیست؟
بایــدصبرکنیــم.اروپاییهاهم
میگویند مــا حامی ایــن حرکتها

به دولت خودشــان است که شــما آمده اید در این اسناد که اسناد اجرایی
است،امتیازاتیرابهایراندادهاید.
حرفیکهبرخیدوســتانمادرداخلمیگویندایناستکهمادرباره
خاورمیانــهو...توافــقکردهایم،مــننمیدانماینهادرداستانســراییو
آنهمداستانســراییهایخطرناکچهذهنفعالیدارند.آیاخودشان
میدانند دارند چه میکنند؟ میگویند برجام منوط به تغییر رفتار ایران
اســت .این چه آدرس غلطی است که شــما به طرف خارجی میدهید؟
شــماکــهمیبینید؛اگــرچنیــنتوافقیوجــودداردچــرااجرانمیشــودو
اختالفهایایرانوامریکاهمچنانادامهدارد.داریدبهترامپمیگویید
که حواست باشد ایران کم فروشی نکند .این دروغمحضجز ضربه زدن
بهمنافعملیچهمنفعتیمیتواندداشتهباشد؟هیچسندمحرمانهای
درهیچموضوعیجزموضوعاتهســتهایوجودنداردوهرچهدراسناد
هست،صرفاًوصرفاًدرحوزههستهایوحتماًمنطبقبامنافعملیاست.
شمااهمیتویژهایبرایدیپلماســیعمومیقائلهستید.این
نکتــهرامیتوانهمازحضورشــمادرفضایمجــازیوهمتعدد
توگوهایتانبارســانههایداخلیوخارجیاحســاسکرد.
گف 
جامعههدفتانچیست؟
دیگر در دنیا ،جامعه هدف خاص وجود ندارد .شما نمیتوانید برای
فقــط یک جامعه هدف ،برنامهریــزی کنید .من این را در جلســهای که با
مسئوالنروابطعمومیدستگاههاداشتمگفتم.اتفاقیکهدردیپلماسی
عمومی یا در تبلیغات افتاده این اســت که مخاطب شناســی دیگر تمام
شده است .شما چه در مسجد سخنرانی کنید ،چه در سازمان ملل متحد
یــادربانــکجهانیســخنرانیکنید،همــهدنیامخاطبتانهســتند.به
همین دلیل در توئیتهایی که منتشــر میکنم هم نظرم به مســلمانان
اســت،هــمبهغربیهــا.همانطــورکهنمیشــودنظرمبهداخلکشــور
نباشد.بنابرایندغدغهامعزتملیواحساسایرانیاناست.مجموعه
اینها میشود یک توئیت .به همین دلیل ممکن است برای یک توئیت
کــه فقط 140حــرف اســت 140،دقیقه زمــان اختصاص دهــم .من برای
انتشاراینتوئیتهامشورتهممیکنم.
140دقیقه؟
شــاید .برای همین اســت که در چهار ســال گذشــته تنهــا 200توئیت
منتشــر کرده ام .یعنی این توئیتها کامالً دقیق و حســاب شــده هستند.
چندیــن بار دربــاره آنها بــا افراد متعــددی که مقیم کشــورهای مختلف
هستند مشورت میکنم .گاهی یک توئیت من قبل از انتشار برای افرادی
در نیویــورک ،لنــدن یــا بیــروت ایمیل میشــود ،اینهــا میبیننــد و نظر و
پیشــنهاد میدهند .بعضی وقتها پس از ســه روز مشورت برای نوشتن
یکتوئیتازانتشارآنصرفنظرمیکنم.یعنیکاربسیاردشواریاست
ومتأسفانهاکثراینکارهاراناچارمخودمانجامبدهم.
نوشــتههای شــما در دوران مذاکــرات ســه ویژگــی داشــت .اوالً
تأثیرگذاربود،ثانیاًســمتوسویمذاکراتپشــتدرهایبسته
رابهافــکارعمومیمنتقلمیکردودردلخــودمطالباتایرانرا
صراحتاًاعالممیکرد.یعنیخیلیهامنتظرخبرگزاریهانبودند،
منتظرگزارشهایشــمادرفضایمجازیبودند.سومینویژگی
اینبودکهشماازمتنسادهوصریحبرایانتقالمطلباستفاده
میکردیدواینسببمیشدطیفگستردهایازمردممخاطب
نوشتههایشماباشندوبامذاکراتهستهایعجینشوند.
مــنآننوشــتنهارابهدلیــلدیگــریکنــارگذاشــتم.مطالبــیکهدر
فیســبوکبهفارسیمینوشــتمنثرسادهایداشــت.درحالیکهترجمه
توئیتهایمناززبانانگلیسیسختتراستوبههمیندلیلمجبورم
خــودم ترجمه کنــم .چــون بســیاری از اوقات کــه دوســتان خبرگزاریها
ترجمه میکنند ،دچار اشــتباه میشــوند .اما اصرار داشــتم کــه آن متون
فارسیراسادهبنویسم.منحتیکتابهایدرسیدانشگاهیراهمساده
مینوشــتم.یعنیمعتقدممغلقصحبتکردننشــاندهندهباســواد
بودن نیســت .اما نزدیک دو ســال اســت که در فیسبوک ننوشــتهام و این
تصمیمدلیلتلخیهمدارد.
اتفاقــاًیــک ســؤال همیــن اســت کــه چــرا دیگــر در فیســبوک
نمینویسید؟
احســاس کردم بعضی از جاها که الزاماًهم ضد انقالب نبودند ،وارد
میشــدندوحرفهاینامناســبیمینوشــتند.نهحرفهاینامناســب
علیهمنبلکهحرفهاییمینوشــتندکهالقاکندخوانندگاناینصفحه
عموماًازمعاندیننظامواسالمهستند.فضایخوبینبودومناحساس
کردمکهتالیفاسدادامهدادنآنبیشترازمنافعاشمیتواندباشد.
بعدازبرجامبهنســبتازحضورشــمادرفضایمجازیکاســته
شده،حالآنکهنوشــتههایشــماباآنویژگیها میتوانستدر
همراهکردنمردمبامسائلدیپلماسیکشورتأثیربسزاییداشته
باشد.اینکاهشحضورعلتخاصیداشتهاست؟
علتشایناســتکــهدردورانمذاکراتهرلحظــهموضوعجدیدی
وجودداشــتکــهالزمبودبهفضایعمومیمنتقلشــودامــااالنچنین
وضعیتی نیست و روند اجرایی برجام را بیشتر دوستان پیگیری میکنند
و در سیاســت خارجــی هــم هــر روز اتفاقــی نمیافتد کــه نیاز بــه واکنش
وزیر خارجه داشــته باشــد .عالوه بر این ،اگر هر روز توئیت منتشــر کنم ،از
تأثیرگذاریآنکاستهخواهدشد.
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