
مخاطب شماييد!

وایای پرابهامی دارد  برجام ز
برجام یک نقاط مثبتی دارد، یک نقاط منفی ای دارد؛ 
یک محّسناتی دارد، یک معایبی دارد؛ محّسناتش همان 
چیزهایی اس��ت که ما را وادار کرد و ترغیب کرد که به 
ای��ن مذاکرات رو بیاوریم؛ البتّه میدانید این مذاکرات 
قبل از شروع دولت یازدهم آغاز شد که به خاطر همین 
ُمرِغّبات بود؛ یعنی جنبه های محّس��ناتی به نظر انس��ان 
میرسید که البتّه همه ی آن محّسنات تأمین نشد، یعنی 
خیلی هایش تأمین نشد لکن حاال باالخره یک محّسناتی 
بود و انسان حس میکرد که ممکن است این فواید وجود 
داشته باشد. شروع شد این مذاکرات؛ بعد هم که خب، 
زمان دولت جناب آقای روحانی طبعاً گسترش بیشتری و 

فّعالیّت بیشتری پیدا کرد؛ محّسنات اینها است.
معایب چیس��ت؟ معای��ب همان چیزی اس��ت که 
همیش��ه از آن بیمن��اک بودی��م و تک��رار میکردیم و 
میگفتی��م؛ میگفتی��م: آقا، اینها بدعهدن��د، بدذاتند، 
دبّه دربی��ار هس��تند، زی��ر قولش��ان میزنن��د، عمل 
نمیکنن��د؛ معایب هم اینها اس��ت. خلل وُفَرجی وجود 
دارد در برج��ام که این معایب میتوانند خودش��ان را 
نشان بدهند و اگر این خلل وُفَرج بسته میشد، البتّه 
معایب کمتر میشد یا منتفی میشد. من آنچه راجع به 
برج��ام عرض میکنم، مطلقاً ناظر به این برادران عزیز 
ما که در مذاکرات ش��رکت داشتند نیست؛ اینها کار 
خودش��ان را کردند، سعی خودش��ان را کردند، واقعاً 
جّدوجه��د کردند. خب ما ش��اهد بودی��م و میدیدیم؛ 
رفتند، ماندند -به نظرم پارس��ال ماه رمضان بود که 
مّدت��ی از ماه رمض��ان را اینها در آنج��ا بودند- خب، 
سختی داشت، واقعاً سختی داشت و زحمت کشیدند 
به آنها من ]اش��کال نمیکنم [. از کارش��ان ان شاءاهلل 
خدای متعال راضی باش��د، ما هم دعایش��ان کردیم و 
دعایشان میکنیم؛ نگاه من به طرف مقابل است؛ به آن 
کسانی است که طرف مذاکره ی ما بودند. اّما در مورد 
خود برجام؛ خود س��ند -همان ط��ور که عرض کردم- 
یک خلل وُفَرجی دارد، ی��ک زوایای پرابهامی دارد که 
اینها موجب شده است که دشمن بتواند سوءاستفاده 
کند، طرف مقابل بتواند از آنها سوءاس��تفاده کند. ما 
البتّ��ه برج��ام را ابتدائاً نقض نخواهیم ک��رد؛ این را 
همه بدانند! ما نقض نمیکنیم برجام را لکن اگر طرف 
مقاب��ل نقض کند ک��ه حاال همین طور این کس��انی که 
نامزد ریاست جمهوری آمریکایند، مدام دارند تهدید 
میکنند که م��ا می آییم پاره میکنی��م، نقض میکنیم، 
اینه��ا اگر پ��اره کردند، م��ا آتش میزنی��م. اینکه حاال 
نقض نمیکنیم، متّکی اس��ت به دس��تور قرآن: اَوفوا 
ِبالَعه��د؛ باالخره یک معاهده ای اس��ت انجام داده ایم، 
نمیخواهیم معاهده را ما به هم بزنیم؛ و آنکه اگر آنها 

نقض کردند، ما هم نقض خواهیم کرد.
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معتقد بودند و البته هستند که چون 
ساختار مذهبی است ما همین را 

می توانیم الگو کنیم، یعنی حضرت 
آقا رهبری و والیت فقیه را ببریم 

در قم بنشانیم و قم بشود واتیکان 
ایران و ما تهران داشته باشیم. 

این واتیکانیزه کردن ساختار نظام 
سیاسی را پیگیر بودند وهستند و 
به همین خاطر است که هر جا کم 

می آورند از مقام معظم رهبری مایه 
می گذارند و هر جا اوضاع خراب 

است صرفًا سکوت می کند
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بایستی قرص سیانورش را میل کند!
در خاطرات جداش��دگانی از جمله خانم س��لطانی 
قید ش��ده که وی ش��خصاً خانم های ناراضی تشکیالت 
از جمله مرضیه قربانی، مرضیه قرصی، مهناز ابوذریان، 
مینو فتحعلی، مهری موس��وی، فاطم��ه غالمی، ناهید 
طهماس��بی و... بس��یاری دیگ��ر از ناراضی��ان را به باد 
ش��کنجه و فحش و کتک و هتاکی های ناموسی گرفته 

است.
در خاطرات خانم س��نجابی قید ش��ده که مهوش 
س��پهری رس��ماً مینو فتحعلی را به مرگ محکوم نمود 
و در جلس��ات ش��ورای رهبری گفت که به دلیل اینکه 
ایش��ان فرار کرده اند او می بایس��ت کشته شود تا اینکه 
س��رانجام در س��ال ۱۳۸۲ خانم فتحعلی سر به نیست 

شد...
ایشان در جای دیگری نوشته اند که مهوش سپهری 
در جلس��ات شورای رهبری رسماً اعالم می کرد هرکس 
از زنان ش��ورای رهبری بخواهد از س��ازمان خارج شود 
س��رش را کنار باغچه گذاشته و می بریم و حکم خروج 
ش��ورای رهبری مس��اوی با مرگ است و بایستی قرص 

سیانورش را میل کند!
خانم س��پهری همچنی��ن در حالی ک��ه در درون 
تش��کیالت دارای چندین کلفت و نوکر مجاهد! هم بود 
پایه گذار زندگی طبقاتی ش��ورای رهبری در تشکیالت 
هم شد. که بعد از او فهیمه اروانی، فرشته یگانه، سمیرا 
ش��مس، زهره اخیانی، مژگان و... دیگر س��ران شورای 

رهبری رده باال به خوبی راه وی را ادامه دادند!
او با اینکه سابقه سیاسی و تشکیالتی جدی نداشت 
به دلیل همان سرسپردگی و حل شدگی در رهبری! که 
مورد عالقه خانم و آقای رجوی بود در س��ال ۱۳۷۰ به  
عنوان معاون هیئت اجرایی منتس��ب ش��د و پس از آن 
در س��ال ۱۳۷۲ به همراه مریم رجوی به خارج کش��ور 
فرستاده شد و آز آنجا نقش بیگاری کشیدن از نفرات را 
در سلسله جلس��اتی موسوم به »بند ف« به خوبی اجرا 
نمود تا اینکه در س��ال ۱۳۷۶ به عنوان مس��ئول اول و 
هم ردیف مریم رجوی در مدار رهبری عقیدتی! از طرف 

رجوی انتساب شد.
آقای حام��د صرافپور در خاطراتش��ان نوش��ته اند: 
»زمانی که مهوش سپهری به همراه مریم در فرنگ بود، 
در ی��ک مکالمۀ تلفنی که ب��ه صورت کال کنفرانس در 
اش��رف پخش می شد، رجوی از وی به عنوان کسی که 
فردیت خودش را به طور کامل شکسته و به خوبی بند 
»ف« را پش��ت سر نهاده اس��ت یاد می کرد. ... درجلسه 
معرفی وی، مریم رجوی در آن نشست ابالغ کرد که از 
این پس خانم مهوش سپهری مسئولیت شورای رهبری 
مجاهدین را برعهده خواهد داش��ت! گویا وی صالحیت 
الزم برای به دس��ت گرفت��ن مهار دیگر زنان ش��ورای 

رهبری را کسب نموده بود.

سازمان منافقین

حق پاسخگویی محفوظ است

امام سجاد علیه االسالم: بارالها بر محمد و آلش درود فرست، و ما را به سر منزل توبه که محبوب توست برسان، و از 
پافش��اری بر گناه که نمی پسندی دور ساز. بارخدایا، هنگامی که در وضعی قرار می گیریم که به ناچار مستحق خسارت در 
دین یا ضرر در دنیا می شویم، پس کاهش را بر دنیای ما که زود فانی می شود وارد ساز، و عفو و بخششت را در دینمان که 

بادوام تر است قرار بده. و چون قصد دو کار کنیم که یکی از آنها تو را از ما خشنود می کند و آن دیگری تو را بر ما خشمگین 
می سازد پس به آنچه در معرض رضای توست ما را متمایل کن، و از قدرتمان بر امری که سبب خشم توست بکاه، و در این 

امور ما را به خود و به اختیار خویش رها مساز، که نفْس انتخاب کننده باطل است مگر آن که تواَش توفیق دهی.

ادامه از صفحه اول
بگذاری�د برویم یک راس�ت س�ر اص�ل مطلب، 
چ�را اکنون دیگر کس�ی از برجام دفاع نمی کند 
و یک برنامه تلویزیون�ی باید 15 روز دنبال یک 
نف�ر بگ�ردد که از برج�ام دفاع کند و کس�ی را 
نمی یاب�د؟ مگر این آفتاب تابان نبود و قرار نبود 
سیب و گالبی بدهد و کاسبان تحریم و دلواپسان 
تفاسیر اشتباهی داشتند؟ مگر قرار نبود با آب و 

صابون رویمان را بشوییم پس چرا نشد؟
موضوعی مثل برجام هر چقدر هم تفس��یرات 
زیبایی از آن بش��ود و هر چقدر هم تالش شود که 
منتقدان را با کلمات مرعوب کنند وقتی مستندات 
و ادعاها روشن می شود همه چیز برای مردم عیان 
خواهد ش��د. ببینید، یعنی وضعیتی که االن بعد از 
گذشت دو سال از برجام تحریم ها دارد خود نشانگر 
همه چیز اس��ت، دیوار تحریم ها که ادعا ش��د فرو 
ریخته االن خیلی بلندتر شده، وضعیت اقتصادی را 
هم که می خواستیم بهبود ببخشیم اتفاق نیفتاده و 
آنچ��ه را که به ما وعده داده بودند و فکر می کردند 
با گذش��ت زمان و با یک اتفاق دیگری به محصول 
نهایی از توافقات برس��یم، اتفاق��ات رخ داده اجازه 
نداده ش��کل بگیرد. در واقع یعنی برجام دو، س��ه 
و چه��ار صورت نگرفته و ب��ه اعتقاد من اینها همه 
محصول پساترامپ است. یعنی اگر ترامپ نمی آمد 
وضعیت فرق می کرد من همواره در همه مصاحبه ها 
گفتم برجام صرفا یک توافق نبود، برجام یک پروژه 
بود که بایستی در فرآیند زمانی ۱۰ تا ۱5 سال به 
نتیجه می رسید. برجام در واقع چند فاز بود که فاز 
اولش توافق هس��ته ای بود و فازهای بعدی می باید 
این پ��روژه را تکمیل می کرد. البته مش��کل اصلی 
برجام این بود که با ایاالت متحده بسته نشد بلکه 
با جناحی از ایاالت متحده یعنی دموکرات ها منعقد 
ش��د و پیدایش پدیده ای به نام ترامپ این پروژه را 

ناقص گذاشت.
اما از روز اول ادعا ش�د که ه�ر رئیس جمهوری 
در ایاالت متحده س�ر کار آید برجام به راه خود 
ادامه می ده�د، آیا آن روز پیش بینی نمی ش�د 

غیر از کلینتون کسی بیاید یا...
 نه فکر نمی کردند ترامپ رئیس جمهور شود. 
اگر تحلیل ه��ای آن تاریخ را ببینی��د همه منتظر 
خان��م کلینت��ون بودند و این نش��ان می دهد نگاه 
جناحی و نگاه حزب��ی در موضوعات ملی فرجامی 
بهتر از برجام ندارد. یعنی ما صرف نظر از گرایش 
به جناح خاص موضوعات ملی را بتوانیم فراجناحی 
ببینیم و فراجناح��ی هم آن را حل و فصل کنیم، 
ای��ن یعنی عم��ل به منویات مق��ام معظم رهبری 
یعنی آن 9بندی را که ایش��ان به عنوان خط مشی 
اساس��ی مطرح کردند. چون حضرت آقا نه راست 
هس��تند و نه چپ، بنابراین رویکرد ایشان می شود 
ی��ک رویکرد فراجناحی و ملی. اما آقایان آنقدر به 
نتیج��ه برجام مطمئن بودند که به خودش��ان این 

اجازه را دادند که از این رویکرد خارج شوند. 
می ت�وان گفت ک�ه چالش های�ی ک�ه در برجام 
ایجاد ش�د نتیجه برخی عدم ش�ناخت درونی و 
برخی ساختارها و تحوالت امریکا بود؟ یا دالیل 

دیگری داشت؟
 نه؛ اتفاقا می شود گفت آقایان شناخت دقیق 
داشتند اما پدیده ترامپ یک پدیده غیرمترقبه بود 

و خود امریکایی ها را هم آچمز کرد.
من به عنوان روزنامه نگار معمولی این را تشخیص 
دادم و گفتم ترامپ می آید همان دوران مقدماتی 
من نوش�تم ب�ا توجه به ش�رایط امری�کا ترامپ 

رئیس جمهور است اما آنها متوجه نشدند؟
خب کم بودند کسانی که این حرف را بزنند و 

اطمینان داشته باشند. 
یعنی در س�اختار تیم یک نف�ر حتی یک درصد 
احتمال آم�دن ترامپ را نم�ی داد؟ باالخره باید 

درصدی برای خطا اختصاص داد اینطور نیست؟
 من ب��رای این اقدام تی��م مذاکره کننده یک 
عنوان دیگر می گذارم، می گویم آنها ریسک بزرگ 

یا قمار بزرگ کردند.
با چه هزینه ای؟

خب هزینه ای که ختم به این خسارت محض شد. 
حداقل س�از و کار درس�ت و چیزی که اگر نشد 

پیش برویم بازگردیم را تعبیه کردند؟
ندیدند دیگر. آنق��در مصمم بودند و به این راه 
ایمان داش��تند که این ریس��ک و قمار انجام ش��د. 
آنقدر با عجله کار کردند حتی مجال ندادند مسأله 
برجام، ابتدا در مجلس ما نهایی بش��ود یا در تهران 
تصمیم گیری بشود و بعد قطعنامه۲۲۳۱ را بپذیرند. 
قرار بود فرایندی طی بشود و یک هفته بعد از برجام 
قطعنامه ۲۲۳۱ پذیرفته بش��ود. این شتاب ناظر بر 
این بود به نتیجه اطمینان داشتند و همین موضوع 

یعنی سایه انداختن نگاه جناجی بر نگاه ملی.
آی�ا تخریب جناح رقیب از روند مذاکرات باعث 
و بانی عجل�ه در تایید و تصویب برجام نش�د؟ 

می گفتند شرایط را برخی سخت کردند؟
اصال اینطور نبود، ش��رایط س��خت نبود اینها 
حاض��ر نبودند از تی��م مذاکره کنن��ده قبلی کمک 
بگیرند که قاعدتاً اگر پرونده را ملی ببینیم باالخره 
۸ س��ال این پرونده دس��ت جناح مقابل بوده، حق 
مطل��ب این ب��وده که باید از ما س��وال می کردند و 
عنوان می کردند که شما حداقل از جنبه فرمالیستی 
خانم اشتون را چطور دیدید، یا مثاًل بگویید عالیق 
اش��تون چه هس��ت و فض��ای مذاک��رات را چطور 
می بین��د، اما اصاًل ما را پ��اک کردند. من نظرم این 
است که برجام تکمیل پروژه ای بود که در سال ۸۲ 
تا ۸4 کلید خورده بود. این بحث رویکردی است و 

اگر دنبال چیز دیگری بروید اشتباه می کنید.
یعنی همان قرارداد س�عد آباد با عناوین دیگری 

دنبال شد؟
 ببینید این پروژه باید تکمیل می شد این تیم 
نگاهش این است که کشور باید در نظام بین الملل 
ادغام بشود. معتقدند می بایستی کشور واقع گرایی 

را در دس��تور کار خودش قرار بدهد و قرار اس��ت 
انقالب را در موزه تاریخ سیاسی داشته باشیم.

اما سال 83 جناح مقابل اوباما بر سر کار بود و آنطور 
که گفتی�د توافق ما با یک جناح در امریکاس�ت 

نباید آن زمان توافقی صورت می گرفت؟
ن��ه، دق��ت کنی��د آن زمان پ��روژه ب��ا اروپا 
شروع ش��د. آمریکایی ها نقش چماق را داشتند و 
اروپایی ه��ا نقش هویج را. اروپ��ا معتقد بود تغییر 
رژیم با برخوردهای س��خت اتف��اق نمی افتد بلکه 
می توانیم با بسترهای آرام فضا را برای تغییر رژیم 
آماده کنیم و ای��ن فرایندی بود که قبل از ۸۲ در 
مذاکراتی که بین ایران و اروپا انجام شده بود آغاز 
ش��د، مثاًل در مذاکرات حقوق بشری این تست ها 
انجام ش��ده بود. محصولش ش��د اینک��ه در حوزه 
هس��ته ای این را تس��ت کنند و سه کشور اروپایی 

جواب گرفتند و شد توافق نامه تهران. 
این توافق نامه در بازه زمانی دو س��اله توانست 
هم��ه فعالیت های هس��ته ای را متوق��ف کند پس 
چنی��ن موفقیتی را جناح دموک��رات امریکا پذیرا 
ب��ود، لذا با آمدن اوباما این موضوع تقویت ش��د و 
با توجه به نگاهی ک��ه اوباما با موضع گیری هایش 
درباره آس��یای غربی خصوصا جمهوری اس��المی 
نش��ان داد ل��ذا یک گروه جدید ش��کل گرفت که 
ش��د ۱+5. این فرایند در دوره نهم و دهم ریاست 
جمه��وری ای��ران به نوعی مدیریت ش��د و تبدیل 
ش��د به ظرفیت های س��ختی که به دست آوردیم. 
حاال می گویند چرا قبال اطالع رس��انی نمی کردند، 
بای��د گفت آن دوره مذاکرات برای این نبود که ما 
چیزی را از دست بدهیم برای این بود که ما وجوه 

سخت را به دست بیاوریم.
یک�ی از انتق�ادات ه�م این ب�ود ک�ه آن دوره 
مذاکرات البته سطحش هم خیلی پایین تر بود؟

می توانس��تیم ارتق��ای س��طح دهیم ام��ا باید 
امتیاز می دادیم. نمی خواس��تیم چراکه قرار بود در 
س��ایه مذاکرات به جنبه های س��خت برسیم. تیم 
مذاکره کننده قبلی خیلی واقع بینانه وارد شد حتی 
اگ��ر فرض بگیرید ما توانس��تیم آنج��ا فقط خطابه 
بخوانیم. همین که توانس��تیم آنها را چند سال سر 
کار بگذاری��م و خطابه بخوانی��م و زمان بخریم که 
مثال چند صد دس��تگاه س��انتریفیوژ را به ۱9 هزار 
سانتریفیوز برسانیم نشان می دهد که ما چقدر خوب 
توانستیم هنر ایرانی یا به قولی با شاهنامه خوانی آنها 

را مدهوش کرده و به خواسته هایمان برسیم.
البت��ه این خطابه خوانی را من اصال قبول ندارم 
چ��ون به جرأت بگویم این نب��ود. هر چند که اصال 
این مهم نیس��ت که من چه گفتم و چه ش��نیدم، 
دستاوردهای این گفت وگو مهم است. االن هم وقتی 
راجع به برجام قضاوت می کنم می گویم این حرف ها 
را بگذارید کنار بگویید چقدر تحریم ها لغو ش��ده؟ 
اشتغال ایجاد شده و چقدر معیشت مردم بهتر شده 
یا چقدر توانستید طراز جامعه را در نظام بین الملل 
باال بیارید؟ می گویم ن��رخ جی دی پی چقدر تغییر 
ک��رد؟ و نهایتاً خروجی چه بود؟ چقدر خندیدیم و 
گری��ه کردیم و چقدر به نوه و نتیجه هایمان افتخار 
کردیم و کادو دادیم و کادو گرفتیم مهم نیست اینها 

دیگر به نظر من شعریات است.
اگ�ر خانم کلینتون می آمد به همه ماه تابان ها و 

گالبی ها و اینها می رسیدیم؟
نه، آن موقع آنها خوب می توانستند این پروژه 
را مدیری��ت کنند. همانطور که اوبام��ا با توجه به 
اختیارات رئیس جمهور توانست از آن برای اجرای 
تحریم ه��ای حتی هس��ته ای که لغو نش��ده بود و 
معلق شده بود یا کاهش پیدا کرده استفاده کند و 
آن را صد و هش��تاد روز تعلیق کند. لذا عرض من 
این اس��ت که دموکرات ها پاتیناژ می کردند و حاال 

ترامپ اصال پاتیناژ را قبول ندارد.
رفتارهای ترامپ برگرفته از رفتار فردی است یا 

برگرفته از ساختار امریکا؟
 ه��ر دو. ببینی��د یک رئیس جمه��وری وقتی 
می آی��د تاثیراتی دارد. هر چن��د که رئیس جمهور 
در ایاالت متحده منتخب کانون های قدرت است، 
اما این کانون های قدرت هم باالخره با هم اختالف 
دی��دگاه دارن��د. در ماهیت تهدی��دات و فرصت ها 
اختالفی نیس��ت اما در نح��وه مدیریت آنها تفاوت 
است ایران برای هر دو جناح تهدید است اما اینکه 
با این تهدید چطور برخورد ش��ود از دید دو جناح 

متفاوت است.
اینک�ه نتانیاه�و به ترام�پ گفته ب�ود توافق را 
پ�اره نکند ش�وخی نتانیاهو بود ی�ا واقعی بود؟ 
چ�ون دولتی ها می گفتند ک�ه نتانیاهو از ته دل 

می خواهد توافق لغو شود؟
نه اصال، اینکه ما دوئیت قایل شویم بین نتانیاهو 
و امریکا مصرف افکار عمومی داخل دارد. تقس��یم 
کار است بین امریکا و صهیونیست ها. همانطور که 
بین اروپا و امریکا پلیس خوب و پلیس بد یا چماق 
و هویج اجرا می ش��د. در برج��ام همین نقش بین 
رژیم صهیونیس��تی و امریکا تقس��یم شد و تالش 
ش��د این دی��دگاه را به ما بفروش��ند که همین که 
رژیم صهیونیس��تی مخالف است، یعنی برجام چیز 

خوبی اس��ت. می بینیم که مقام��ات امریکا و رژیم 
صهیونیس��تی دارند صراحتا اع��الم می کنند که از 
دوران توافق تا به امروز رژیم صهیونیستی امن ترین 
دوران خودش��ان را از ۱9۶۳ می گذراند. این خیلی 
حرف مهمی اس��ت از این باالتر می خواهید؟ منتها 
برای رژیم صهیونیستی این کف خواسته هایش هم 
نیس��ت چراکه این رژیم خواهان نابودی جمهوری 
اسالمی ایران اس��ت. امریکا اگر 9 هزار کیلومتر با 
ما فاصله دارد این رژیم ۲5۰۰ کیلومتر فاصله دارد 
بنابراین آنها ما را تهدید بالفعل می بینند و امریکا ما 
را تهدید بالقوه می بیند. پس بنابراین نوع برخورد با 

این تهدید دو نقطه متفاوت بود.
آقای عراقچ�ی دائما تاکید می کن�د که ما همه 

ابزارها را برای پاسخ داریم آیا اینطور است؟
من در کلیت که کارهایی می شود برای مقابله 
با برجام موافق هس��تم و البته منکر نیستم اما آن 
کسی که بتواند این کار را کند این تیم نیست. چون 
به این موضوع معتقد نیستند. اما در این چارچوب 
اگ��ر بخواهیم با برجام برخ��ورد کنیم قطعاً کار ما 
س��خت تر خواهد بود. می بینی��د که تا حاال چیزی 
به دس��ت نیامده و آقای ظریف در مصاحبه اش در 
نیویورک می گوید روح برجام نقض شده، حاال باید 
بررس��ی کنیم که جس��م برجام چطور است یعنی 
هن��وز اطمینان ندارد که متن نقض ش��ده باش��د. 
همانطور که می بینید در کمیس��یون مشترک آنها 
ادله ای دارن��د و در مذاکره دوجانبه با امریکایی ها 

تفسیر خودشان را می آورند.
مشکل برجام همین است که جا را برای تفسیر 
باز گذاشته است. یعنی این یکی از پیچیده ترین متون 
حقوقی، سیاس��ی و امنیتی است که از بعد از جنگ 
جهانی دوم در صد و بیست صفحه تولید شده است. 
یعنی هر کجا بخواهید به بند ۲۶، ۲۷ و ۲۸ اس��تناد 
کنی��د طرف مقابل ذیل یک م��اده دیگر را می آورد. 
درس��ت مثل توافق لوزان که آنه��ا می گفتند توافق 
است و اینها می گفتند فک شیت یا چک نویس است. 

آیا عمدی در این همه قصور بوده است؟
نه، م��ن می خواهم بگویم ای��ن به خاطر عدم 
ش��فافیت و شتاب زدگی و درس��ت نخواندن متن 
است. ما نباید اجازه بدهیم در توافقات بین المللی 
که تی��م رقیب قوی و هوش��مند ظاهر می ش��ود 
توافقی منعقد ش��ود ب��ا متون مط��ول! مذاکرات 
۶جانبه کره و امریکا ۶ صفحه هم نبوده. مساله مان 
در مقابله با فرصت ها با یکی اس��ت یعنی با امریکا، 
اما در بحث تهدیدات ما مقابل ۱+5 هستیم. یعنی 
چ��ون امریکایی ه��ا خیلی تالش کردن��د در دوره 
اوبام��ا که ما را به میز مذاکره بکش��انند و این کار 
در س��ایه تهدیدنمایی ایران و شکل دهی به اجماع 
بین الملل��ی ص��ورت گرفت اما االن بی��ن امریکا و 
5 کش��ور دیگر و اروپا انش��قاق ایجاد ش��ده و این 

انشقاق فضا را برای ما هم آماده کرده است.
امروز می بینیم که ایران و روس��یه که خودش 
عضو ۱+5 اس��ت ب��ه عالوه کره ش��مالی در طرح 
تحریمی جدید قرار می گیرند یعنی یک اش��تراک 
است، از طرفی می بینیم طرف چینی تحت تحریم 
قرار می گیرد، لذا چین هم با ماس��ت و وحدتی که 
در سایه ایران هراسی ایجاد شده بود امروز شکسته 

شده است و تبدیل شده به امریکا هراسی.
این امریکاهراسی محصول برجام است؟

 نه، محصول ترامپ اس��ت. اینکه من می گویم 
خ��دا ترامپ را رس��اند یعن��ی اگر ترام��پ نیامده 
بود ش��رایط ما خیلی س��خت می ش��د و خسارت 
مح��ض بودن برجام کامل می ش��د. آقایی را دیدم 
که می گفت ۱9۰ نش��انه وجود دارد که تحریم ها 
لغو ش��ده است من نمی دانم این کجاست!! اما این 
موضوع در صداوسیما از تریبون مجلس اعالم شد! 
می گویم همان تراکنش مالی که ترامپ می گوید تا 
من هس��تم اجازه نخواهم داد ایجاد شود تحریم ها 
را تش��دید کرده است. این پاشنه آشیل است!! این 
یعن��ی فرقی ن��دارد دو میلیون و ی��ک میلیون و 

دویست هزار تا فروش نفت با عدم نفت فروشی.
یعنی بسته شدن راه دور زدن تحریم ها؟

ببینید آن کمیته بررسی زنجیره تامین خودش 
مصیبت های برجام است. یعنی تمام مسیرهای دور 
زدن تحریم ه��ا را ای��ن کمیته بر م��ا می بندد البته 

برجام ابهامات زیادی دارد و هنوز باقی است.
ش�ما می گویی�د این دول�ت راهکارهای�ی برای 
پاس�خ دادن ب�ه بدعهدی های برج�ام دارد اما 

نمی تواند انجام بدهد؟
من نمی گوی��م دول��ت دارد، می گویم راهکار 
پاسخ در سطح ملی وجود دارد اما دولت نمی تواند. 

چون برخورد جناحی با برجام دارد.
با توج�ه به اینک�ه دولت چهار س�ال دیگر هم 
هست چه راهکاری وجود دارد برای پاسخ دادن 
آیا ممکن اس�ت مثل دوره احمدی نژاد مجوز از 
دولت گرفته و به شورای امنیت ملی داده شود؟

نمی ش��ود، با ای��ن جا به جایی ها هی��چ اتفاقی 
نمی افتد. دولت هم از این وضعیت از یک جنبه ای 
ناراضی نیس��ت به ت��داوم برجام به همین ش��کل 
معتقد اس��ت ام��ا آنچ��ه او را آزار می دهد همان 

دس��تاوردهای حداقلی یعنی تحریم های هسته ای 
اس��ت. ببینی��د حضرت آق��ا عن��وان کردند عیبی 
ندارد در مذاکرات هس��ته ای بخشی  از هسته ای را 
بدهیم که تحریم ها لغو ش��ود. اما اساس��اً از طرف 
امریکایی ها تحریم ها وضع نش��دند که لغو ش��وند، 
تحریم ها وضع ش��دند تا کارآمد بودنشان را اثبات 

کنند. دولت یازدهم این کارآمدی را اثبات کرد.
یعن�ی ن�ه تنها هس�ته ای را دادیم ک�ه در ازای 
برج�ام امتیاز جهانی به امریکا دادیم که به دنیا 

ثابت کرد با تحریم ها ابرقدرت جهان است؟
نه، ای��ن امتیاز را ندادیم ولی نش��ان دادیم که 
تحریم می تواند اهرم مؤثر باشد. برای همین است که 
می رود روی چین و روس��یه هم همین ابزار را پیاده 

می کند، البته این خودش می تواند منتفی بشود. 
یعنی االن دارد این اتفاق می افتد اینکه می گویم 
دولت باید نگاه ملی داشته باشد همین است که ما 
می توانیم مثال با روس ها و چینی ها تعامالتی داشته 
باشیم چراکه دسته بندی های جدید اتفاق می افتد. 
در تحوالت پس��اترامپ ش��اهد اتفاقاتی هستیم و 
اینها فرصت های ماس��ت و ما بایستی در یک نگاه 
انقالب��ی و معتقد به پارادایم تفکر قرآنی مس��اله را 
ببینیم و برای آن راه حل پیدا کنیم. باید در مساله 
همه تغییرات و متغیرها را دید اما شما می آیید تک 
متغیره نگاه می کنی��د و می گویید نظام بین الملل 
کدخداس��ت و بعد همه چیز را در غرب می بینید و 
هنجارها را لیبرال می بینید در حالی که ناکارآمدی 
آن دارد اثبات می شود. امروز عدم قطعیت در نظام 

بین الملل کامال آشکار است.
 ش��ما در سطح اروپا ش��کاف دیدگاهی در دو 
طرف آتالنتی��ک را می ببینید. نوع ن��گاه به ایاالت 
متحده چه در امنیت س��ازی و تولید امنیت در قاره 
س��بز چه در نگاه اروپا به هنجارهای لیبرال و حتی 
مس��اله حمایت گرایی متفاوت است. ما االن شاهد 
غرب دو موت��وره در حوزه امنیتی هس��تیم. یعنی 
ایاالت متح��ده و بریتانیا و تعدادی از کش��ورهای 
ت��ازه به میدان آمده اروپایی مثل لهس��تان و بلوک 
شرق سابق و اروپای پیر، اروپایی که امروز پرچم دار 
قاره س��بز است مثل آلمان و فرانسه حتی در حوزه 
مهاجرین یعنی مهاجرین را هم که شما نگاه می کنید 
وقتی می خواهید نگاه کنید مساله پناه جویی کامال 
مساله متفاوت است؛ در حوزه مساله آب و هوایی هم 
همینطور، در واقع در توافقات بین المللی نمی توان 

نقش قدرت های نوظهور را نادیده گرفت.
همه اینها دس��تخوش تغییرات اساس��ی است 
و حاال اگ��ر ما نمی توانیم در این گس��ل ها هویت و 
نقش خودمان را بازیاب��ی کنیم بنابراین باز کماکان 
باید ذیل نقطه سر به سر باشیم یعنی هزینه های ما 
همواره باالتر از فرصت هایی اس��ت که اتفاق افتاده، 
یعن��ی ما نیاز داریم به انس��جام رویکردی. همانطور 
که در اروپا دیده می شود. امروز آلمان ها این انسجام 
را نش��ان می دهند، انسجامی که در حوزه فرهنگی، 
اقتصادی و دیپلماتیک توس��ط مرکل وجود دارد. در 
حالی که هنوز شاید یک عده ای می گویند نه غزه نه 
لبنان جانم فدای ایران؛ هنوز نمی توانند بین پتانسیل 

منطقه ای و دیپلماتیک ما ارتباط برقرار کنند.

دس�تگاه دیپلماتیک ما ظرفیت چنین کاری را 
داراست؟

 من معتقدم این ابتدا در سطح باالی دولتی باید 
حل و فصل بشود، چون دستگاه ها کارگزارند. وقتی 
می گوییم رویکرد یک جهت گیری ملی است یعنی 
باید دید هدفم این است که می خواهم بروم البرز یا 
کویر؟! چراکه الزامات این دو رویکرد با هم فرق دارد. 
تصورم این است که جریان تحجر لیبرال چون من 
لیبرالیسم را در پایان کاری خودش می بینم، سنبل 
محافظه کاری هس��تند. هر جری��ان محافظه کاری 
یعنی جریان ناکارآمد؛ می خواهد راس��ت باش��د یا 
چپ، به این اعتقاد دارم که چپ و راست ما متحجر 
هستند. چون آلوده به محافظه کاری هستند، تفکر 
انقالبی اس��ت که ش��ما را پویا نگه می دارد و شما 
می توانی��د در واقع حال را در گرو آینده قرار بدهید 
در حالی که آینده در رویکرد محافظه کارانه در گرو 

وضعیت فعلی و گذشته است. 
محافظ��ه کار می گوی��د مس��یری را می خواهم 
ک��ه بتواند این روی��ه را حفظ کن��د در صورتی که 
انقالبی های ما مثل شهدای ما هر چه که می بینند در 
آرمان ها و آینده است و تکلیف گرایی از این دیدگاه 
بر می خیزد در حالی که اینجا عمل گرایی وجود دارد 
و نقطه نشان شما وضع فعلی است. در حالی که در 

رویکرد انقالبی سنگ نشان شما آینده است.
یعنی اعتقاد دارید در دولت فداکاری باید وجود 
داش�ته باش�د و با رویکرد ملی برجام را دیده و 
به مردم بگوید که اش�تباه ش�ده و از پش�توانه 

مردمی و جناح مقابل بهره ببرد؟
این را فداکاری نمی دانم و چون این با رئالیسم 
تطبی��ق ن��دارد هر چند ک��ه من به رئالیس��م هم 
اعتقادی ندارم چون انقالبی ام، اما شما در رئالیسم 
هم که نگاه کنید چه رئالیس��م تدافعی باش��د )که 
دوس��تان ما رئالیسم تدافعی هس��تند( یا رئالیسم 

تهاجمی و نئورئالیس��م می گویند این ادبیات برای 
ما تاریخ مصرف گذش��ته اس��ت برای آنها پارادایم 

قرآنی جایگاهی ندارد و انقالب را بر نمی تابد.
یعنی حفظ وضع موجود را می خواهد؟

ن��ه، حف��ظ خ��ودش را می خواهد ببین��د، این 
پوپولیسمی که می گویند این است که چپ و راست 
وقتی می خواهد آینده و آرمان ها را به انقیاد بکش��د 
ک��ه انقالب رفت در م��وزه تاریخ، ام��ام رفت و تمام 
ش��د این موضوعات را مطرح می کنند. اینها دیدشان 
این اس��ت که رهبری را ه��م می گویند که با تئوری 
واتیکانیزه کردن که برای دولت اصالحات اس��ت در 
ش��هری مستقر کنند. آنها وقتی دائم سفر می کردند 
به ایتالیا و می دیدند که چطور شد واتیکان جدا شد و 
بعد توانستند در سازگاری با رم در یک جایگاه تعاملی 
ق��رار بگیرند، معتقد بودند و البته هس��تند که چون 
ساختار مذهبی است ما همین را می توانیم الگو کنیم، 
یعنی حضرت آقا رهبری و والیت فقیه را ببریم در قم 
بنشانیم و قم بشود واتیکان ایران و ما تهران را داشته 
باشیم. این واتیکانیزه کردن ساختار نظام سیاسی را 
پیگیر بودند و هستند و به همین خاطر است که هرجا 
کم می آورند از مقام معظم رهبری مایه می گذارند و 

هر جا اوضاع خراب است صرفاً سکوت می کند.
یعنی می خواهند ما را نظام جمهوری صرف کنند؟

 از نظر اینها انقالب تمام شده است. این تندرو 
و کن��درو را از کج��ا می آورند؟! ما در اس��الم و در 
تفکر والیی چیزی به اس��م تندرو و کندرو نداریم 
ما چیزی به نام اسالم اعتدالی نداریم ما تکلیف گرا 
هس��تیم الزم باش��د می جنگیم و الزم باشد صلح 
می کنیم اما تس��لیم نمی شویم. البته من هم جای 
اینه��ا ب��ودم همی��ن کار را می ک��ردم و از برجام 
برجام تر می س��اختم این هوش��مندی را هم دارم 
می توانستم کاری کنم که این 5 هزار تا سانتریفیوژ 
را هم نداش��ته باشیم. ش��ما االن می بینید برجام 
می رود، FATF می آید این می رود ۲۰۳۰ می آید 
و آن ه��م ب��رود صد تا چیز دیگ��ری می آید. مثل 
بچه هایی هس��تیم که سر کالس درس نشستیم و 
دائما از پشت میز پس گردنی می خوریم چون باید 
کالس به هم بریزد. ل��ذا می خواهم بگویم رویکرد 
پوپولیستی است و پوپولیسمی که االن می گوییم 
بر می گردد به مشکل هویتی و ناکارآمدی دولتی؛ 
برای همین عدم ش��فافیت بخش��ی از کار است و 
تیره و تار نش��ان دادن آینده و گذشته نیز بخشی 
از همی��ن رویکرد اس��ت. تیره و تار نش��ان دادن 
گذشته نیز بخشی از کار است. شما وقتی گذشته 
خوب دارید و آینده خوب باید حال را حفظ کنند. 
بنابراین گذشته و آینده را خراب می کنند تا حال 
را بپذی��ری. ب��ه مرگ می گیرند ک��ه به تب راضی 
شوی. مثال می گویند دریاچه ارومیه داشت تبدیل 
به ش��ن و ماس��ه می ش��د ما آن را به این مرحله 
رس��اندیم و در آینده وضع بدت��ر خواهد بود پس 
ب��ه همین راضی ب��اش. مهم این اس��ت که دائما 
مانند بازی روحوضی است. در لحظه بازی می کند 
می گویند مرگت بود حاال که تب داری برو خدا را 

شکر کن همین مقدار سالمتی را داری. 
به همین خاطر است که رویکرد ناسازگار است 
با نظام سیاسی که امام و امت دارد. تاکید دارم بر 
اینکه نظام سیاسی که براساس مردم ساالری دینی 
اس��ت به هیچ عنوان ترجمه دموکراسی نیست. از 
نظ��ر ماهیتی دو چی��ز کامال متفاوت اس��ت. دوم 
آنکه نظام سیاس��ی تفاوت ماهوی دارد با مس��ئله 
حاکمیت. اینکه حاکمیت می گوید من همان نظام 
سیاسی هس��تم به خاطر همین برداشت متفاوت 
و زاویه داش��تن آن با پارادایم تفکر قرآنی اس��ت. 
یک زیس��تار متفاوت است و به نظر من این امر در 

کشور حل نشده است و رویکرد باید تغییر کند.
چگون�ه این اق�دام را باید انجام داد نمی ش�ود 
امروز تصمیم گرفت و فردا اجرایش کرد نیازمند 

یک برنامه جامع است؟
می ش��ود یک روزه انجام شود. شما باید افراد 
معتقد به والیت را بر مسند کار قرار دهید. مسئله 
اینجاست که والیت فقیه یک مدل پیشرفته نظام 

سیاسی در جهان است. 
ش�ما نمی توانید تمام این تغییرات را خود اجرا 

کنید به هر حال نیاز به اقناع مردم دارید؟
حاکمیت با مردم فرق می کند مردم مطالبه گر 

هستند. 
به هر حال س�اختار سیاسی برگرفته از مجلس 
و رئیس جمهور اس�ت که مردم انتخاب می کنند 
شما نمی توانید بگویید مردم به چه کسانی رای 
دهند یا اینکه رای ندهند و خودتان س�اختار را 

ایجاد کنید؟
شما در نظام دولت می توانید این کار را انجام 
دهید می خواه��م بگویم اینها محص��ول نهایی از 
یک فرآیند هس��تند. اتفاقات��ی افتاد که مردم بین 
انتخاب یک دیپلمات برای مجلس با یک فردی که 
تاکنون هیچ س��ابقه اجرایی ندارد می آیند این فرد 

را می پذیرند. یعنی پوپولیستی برخورد شد. 
م��ن می خواهم بگویم چرا پوپولیس��تی رش��د 
می کن��د. در ایتالیا هم همین امر را می بینید. وقتی 
ایتالیا در عمیق ترین دوران رکود خود به سر می برد 
و اگر ایتالیایی که دریای علم و تاریخ است به چنین 
وضعیتی دچار شده که یک کوتوله سیاسی است به 
خاطر این اس��ت که یک فرد می آی��د از ابزار زیبایی 
چهره ای استفاده می کند و می گوید هرکس می خواهد 
به من رای دهد و مردم رای هم می دهند این می شود 

پوپولیسم چون مردم از ساختار بریده اند.
 وقت��ی نمی توان مطالبات خود را در یک تابع 
امنی��ت ملی ببینی��د این اتف��اق رخ می دهد. اگر 
آلم��ان امروز آقایی می کن��د و به آن می گویند بیا 
رهب��ری دنیا را بگیر و قب��ول نمی کند چون برای 
ای��ن کش��ور هزینه آور اس��ت و وقت��ی می گویند 
فرانسه قدرت اول نرم جهانی است یعنی مؤلفه ای 
دارد. اینها نش��ان می دهد در این کش��ورها مردم 

می دانند چگونه مطالباتشان را پیگیری کنند.
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