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من بیاید .قرار مالقات را هم سفرا گذاشته بودند .یک وقت به ما اطالع
دادند که امیر ولیعهد منتظر شماست .با دکتر والیتی که وزیر خارجه
ما بود ،مشورت کردیم و تصمیم گرفتیم که برویم .میدانستم اینها
غروری دارند ،چون شخصیت سلطان حالت خاصی به آدم میدهد.
راه افتادیم و او هم گویا دید یا فهمید که ما راه افتادیم ،تا دم در دوید و
به استقبالم آمد و خیلی تشکر کرد .با هم نشستیم و یک مقدار حرف
زدیم ،نصف مس��ألهمان حل شد .نخستين مسألهای که داشتیم ،در
همان جا حل ش��د و آن اینکه اینها موافقت نمیکردند که ما میزبان
کنفرانس اسالمی شویم .در همان جلسه ایشان موافقت کرد و گفت
که این دفعه را ما تصویب کردیم ،ولی برای دفع ه بعد کش��ور ش��ما
باش��د .ما هم سختگیری نکردیم و قبول کردیم .ما را خیلی به تعبیر
خودش��ان «ایزی م��ن» ( )Easy Manدید و این لقب من ش��ده
بود .قضیه دوم و از این مهمتر در مورد برگزاري كنفرانس اس�لامي
اتفاق افتاد .زمان کنفرانس نزدیک ش��د و ما بايد کنفرانس را برگزار
ميكرديم .اما دیدیم که در جده اعالم ش��د که این کنفرانسی که در
اسالمآباد برگزار میشود -آنها یک کنفرانس فوقالعاده برای سالگرد
استقاللشان گرفته بودند كه ما هم رفتیم -همان کنفرانس  4سال ه
سران کشورهای اسالمی است .اعتراض كرديم که این آن کنفرانس
اسالمي نیست .بنا شد با مسئوالن عربستان مالقات کنیم و این دفعه
او (امی��ر عبداهلل) پیش من بیاید .وقتی که ما آنجا رفتیم ،باز عین آن
قضيه تکرار شد .ما در جلسه نشسته بودیم ،اطراف ما اتاقهایی بود و
هر کدام از سران یک اتاق داشتند .من در اتاق خودمان نشسته بودم
كه شخصی آمد و گفت ولیعهد منتظر شماست .آقای والیتی گفت
که چه کار کنیم؟ گفتم که برویم .مگر چه فرقی میکند؟ بلند شدیم
و به طرف اتاق امیرعبداهلل راه افتادیم .از دور دید که من دارم میآیم،
از داخل اتاق بلند ش��د و با عجله بیرون آمد و از من تشکر و استقبال
کرد و گفت که به اتاق شما برویم .من گفتم :مگر چه فرقی میکند؟
همه جا مال پاکس��تان اس��ت .گفت :نه ،به اتاق م��ن آمد و در همان
جا که نشس��ته بودیم ،مس��أله را مطرح کردیم و ایشان در همان جا
گفت :به سعود فیصل دستور داده شود که بیانیه جده را حذف کند و
بگوید که اجالس بعدی در ایران است .مسأله با یک حرکت اخالقی
ساده حل شد .معموالً دیپلماتها در این مسائل دقت میکنند و ما
اص ً
ال به این کارها اهمیت نمیدهیم .عربها اینگونه هس��تند .اگر
همین االن این مسأله اصالح شود و ما از این تحریم بگذریم ،حقیقتاً
خودش��ان مایل هستند که مسائلشان را با ما حل کنند .ما در اینجا
نباید بگوییم که مث ً
ال ش��ما در آن روز اینگونه و آنگونه گفتید .باید
بگذاریم حل شود .بعدها یکی یکی صاف میشود .البته نمیدانم که
االن اینگونه هست یا نه؛ آن موقع حرف اول را خود من میزدم .االن
دیگران میزنند.
ب�ا توج�ه ب�ه رواب�ط دیرپای ش�ما ب�ا مقامات
عربس�تان ،در این مقطع میتوانید در تنش زدایی
تهران -ریاض مؤثر باشید؟
االن به گونهای شده که اگر من بگویم ،اینها قبول نمیکنند.
اگرفرضرابراینبگذاریمکهبناستتنشزدایی
شود...
من اول نميگویم .بعد که آنها گفتند ،من تأیید میکنم.
از ایراداتی که منتقدان ب�ه دولت روحانی وارد
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نتوانستند دکتر روحانی را
کنار بگذارند .البته مطمئن
بودند که رأی نمیآورد.
براساس نظرسنجیهای
خودشان گفتند او هشتم است
و تا بخواهد باال بیاید ،فرصتی
نیست و فع ً
ال رأي ندارد.
باور نمیکردند مردم ظرف
دو سه روز چنین اقبالی به
ایشان نشان بدهند .این کار
به خاطر ذات اعتدالی مردم
اتفاق افتاد

میکنند ،این اس�ت که میگویند تخم مرغها را در
سبد هس�تهای گذاشتهاند و به مس�ائل منطقهای
خیلی توجهی ندارند .در مقابل ،عدهای هم معتقدند
اگر دولت بخواهد وارد این مس�ائل ش�ود ،اول باید
تکلیف چالش هس�تهای مش�خص ش�ده باش�د تا
راحتتر بتواند اهداف منطقهای را پیش برد .کدام
ديدگاه را واقع بینانهتر ارزیابی میکنید؟
اين اعتراضات واهی و بهانهگیری است .کار وزارت خارجه همين
است و كار سرمايهبر و هزينهبري هم نيست .فقط وزیر و دو معاونش
به كشورهاي مختلف میروند و کارها را انجام میدهند.
میگویند س�فر آقای ظریف به کش�ورهای منطقه
کم ش�مار اس�ت یا توس�عه مناس�بات منطقهای جزو
اولویتهای دولت نیست که مناسبات را توسعه بدهد.
گفتم که کش��ورهای منطقه یا با بهانه یا بیبهانه با کش��ورهای
غربی و بویژه امريكا همراهی میکنند.
پس دیدگاه دوم را تأیید میکنید؟
البته .اص ً
پرونده

ال قبول ندارم که اینها اینگونه باشند .هستهای
خاص خودش را دارد و مس��ئول آن هم وزارت خارجه اس��ت .بقی ه
کارها هم مسئول خودشان را دارند .بقی ه کشورها هم در سای ه تیرگی
روابط م��ا با غرب ،همکاری نمیکنند .مگر کش��ورهایی که با غرب
موضع دارند .فرض کنید تا االن نمیتوانس��تیم با روسیه هماهنگ
باشیم و االن که دچار مسائل اوکراین شده ،میتوانیم .معلوم است که
عربها ترجیح میدهند با آنها کار کنند .به عالوه سیاستهای ما را
در س��وریه و عراق میبینند و از این کارها راضی نیستند .لذا من فکر
میکنم که آقای ظریف و آقای روحانی کارشان را خوب انجام دادند و
اگر این دلواپسها و این حرفهای اینجوری که این طرف میزنند
و آن طرف هم اس��رائیل و کنگره نبودند 5-6 ،ماه قبل كار تمام شده

بود و به اینجا نمیرسید .اینها طوالنیاش کردند.
ب�رای بهبود مناس�بات با كش�ورهاي اروپايي،
چالش ریش�های چندان�ی وجود ن�دارد .ولی بحث
امريكا متفاوت است .مجموعهای از عوامل تاریخی،
ایدئولوژی�ک ،سیاس�ی و ...باعث ش�ده ت�ا دیوار
بیاعتمادی بلندی میان دو کش�ور ایجاد ش�ود .در
س�خنان خود ،اشاره کردید که آقای روحانی برنام ه
بلندمدت برای دیپلماس�ی ای�ران دارد و مذاكرات
هس�تهاي ،مقدمهای ب�رای اعتمادس�ازی ایران و
جهان اس�ت .فکر میکنید در قالب�ی تعریفی که از
دیپلماس�ی آینده کش�ورمان ارائه دادی�د ،نهایت ًا
سرنوشت مناسبات تهران -واشنگتن چگونه رقم
خواهد خورد؟
در مصاحب��ه با «گاردین» هم گفتم که وضع ما با امريكا یکدفعه
که به وجود نیامده اس��ت .امريكا مدتهاس��ت ک��ه دارد به ما ظلم
میکند .پیش از انقالب حامی بدون قید و ش��رط ش��اه بود و ما از آن
زم��ان خیلی چیزه��ا را داریم .بعد از انقالب چن��د روزی بد رفتاری
نمیکردند تا آن روزی که هموطنان آنها از اینجا راحت بروند که هم ه
اینها اتفاق افتاد و دولتی مستقر شد .ولی احساس شد که سفارتخان ه
آنها در حال تحریک مخالفان انقالب اس��ت که دیگر این مس��ائل به
شکل دیگری ش��روع ش��د و از آن به بعد ادامه دارد .علیه ما کودتا و
جنگ کرد .یعنی در جنگ شریک بود و در آخر هم که دید زور عراق
نمیرسد ،خودش وارد شد.
آنها رس��ماً آمدند و س��کوهای نفتی ما را زدند .کشتی ما را غرق
کردند .هواپیمای ما را س��اقط کردند و هلیکوپترهای ما را به زمین
زدند .به عالوه اینکه عراق آن مقدار اطالعات نداشت .آنها با رادارهایی
که همیش��ه در فضا در حال پرواز بود ،اطالعات ما را به آنها میدادند.
منافقین را پن��اه دادند و کارهای بد خیلی زیادی کردند و بعدها هم
ادام��ه دادند که تا به حال ادام��ه دارد و تحریمها و اینها اتفاق افتاده
است .اگر قضیه هستهاي حل شود ،امريكا یک گام در یکی از مسائل
عقب گذاشته است و این مثبت است و ما را از قهر مطلق بیرون آورده
است و داریم حرف میزنیم و باید کارهای دیگر هم بکنیم.
مث ً
ال چه کارهایی؟
مث ً
ال مس��أله فلس��طین .چه دلیلی دارد که امري��كا با آن قدرت
و ش��خصیتی ک��ه دارد ،این مقدار به فلس��طینیها ظل��م میکند.
اس��رائیلیها غزه را به خاک و خون کشیدند و آنها تأیید کردند .هیچ
وقت علیه اس��رائیل در سازمان ملل رأی نمیدهد .اگر بخواهد واقعاً
روابط ما خوب باش��د ،امريكا هم باید این خوی استکباریاش را کم
کن��د .حاال راجع به ما یک مس��أله و راجع به منطقه و مس��لمانان و
خیلی چیزهای دیگر هم یک مس��أله است .ما نمیخواهیم مسائل
هم��ه دنیا را به عهده بگیریم .ولی الاقل خودمان میدانیم که امريكا
باید یک مقدار جلو بیاید .این گام ش��روع ش��ده است و از این به بعد
باید یک مقدار پش��ت آن را ببینیم که آیا ادامه دارد و ریشهدار است
که شاید برسیم.
به گام مثبت امريكا اش�اره کردی�د .چرا دولت
اوباما ورود به میدان مذاکره با ایران را پذیرفت و به
وزیر خارجه خود ب�رای پیگیری مذاکره آمادهباش
کام�ل داد و در نهای�ت هم ب�ا دریاف�ت امتیازاتی
ً
متقابلا واگ�ذاری امتیازاتی ،تواف�ق را با وجود
و
مخالفت ش�دید اس�رائیل و جمهوریخواه�ان ،به
رسمیت ش�ناخت .علت دگرگونی یا حداقل ،تغییر
تاکتیک کاخ سفید درباره ایران چه بود؟
فکر میکنم عم ً
ال فهمیدند ک��ه در منطقه بدون همکاری ایران
کاری پیش نمیرود .هر کاری در سوریه کردند ،به جایی نرسيدند؛ در
عراق هم همین طور .امريكا همه ناتو را به افغانستان آورد و افغانستان
را اشغال كرد .در افغانستان دو هدف داشت .یکی اینکه میخواست
طالبان تروریس��ت را س��رکوب کند و دوم اینکه میخواس��ت مواد
مخدر را ریشهکن کند که هر دو بدتر شد .امروز طالبان در افغانستان
به مراتب از گذشته فعالتر است .مواد مخدر هم  10برابر شده است.
اگ��ر آن موقع فقط تریاک خام ب��ود ،االن هروئین و باالتر از هروئین،
شیش��ه و امثال اینها از افغانس��تان صادر میش��ود .اقدام امريكا در
افغانس��تان هیچ دستاوردی نداش��ت .امريكا به عراق آمد و عراق را
گرفت و ح��زب بعث و صدام و ارتش بعث را س��اقط کرد ،اما امنیت
برقرار نش��د و بدتر شد .در عراق خیلی هزینه کرد 150 .هزار نیرو در
عراق داشت و چند سال در عراق ماند و کار کرد ،ولی هیچ چیز پیش
نرفت .امنیت درس��تی به وجود نیامد .م��ردم ناراضی بودند و امريكا
به س��مت انفجار میرفت .لذا از عراق بی��رون رفت .االن میبیند آن
هزینهها هیچ نتیجهای نداشت و نفوذ طبیعی كه ايران در عراق دارد،
در حال احیاس��ت .ما الزم نداریم که در عراق کاری انجام بدهیم که
نفوذ پیدا کنیم .ما در عراق هس��تیم و اين طبیعی اس��ت .یک بار به
جالل طالبانی گفته بودند که ش��ما نميترسيد ایران با این نفوذی
که در عراق پیدا کرده ،برای ش��ما خطر باش��د؟ او گفته بود که چرا
بترسیم؟ مگر ایران چه میخواهد؟ ایران هر چه بخواهد ،ما هستیم.
االن رؤس��ای عراق دوستان ایران هس��تند .او گفته بود در مبارزه با
صدام و هم ه اینها نانخور ایران بودیم .ایران از ما بهتر پیدا نمیکند.
ایران با م��ا میخواهد چه کار کند؟ ما واقعاً در عراق همان بودیم که
هستیم .زمانی که میجنگیدیم ،دل ما برای مردم عراق میسوخت.
امام(ره) ب��ه ما گفته بودند که اگر میخواهید ش��هری را بزنید48 ،

