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رئیــس جمهوری بــه نیویورک نرود؛ این توصیــه برخی از مخالفان دولت به حســن روحانی
اســت .کسانی که ســفرهای قبلی او را هم بیاهمیت میدانند .اما آیا در نرفتن رئیس دولت
به نیویورک منفعتی برای کشــور وجود دارد؟ حمیدرضا آصفی ،دیپلمات و سخنگوی پیشین
وزارت خارجــه در گفتوگــو با «ایران» معتقد اســت که این ســفر باید انجام شــود تا میدان
تبلیغات برای ترامپ و متحدان او علیه کشــورمان خالی نباشــد .او همزمان که معتقد است
چشمپوشی از این سفر به نفع ما نیست درباره اینکه کیفیت سفر باید چطور باشد هم نظراتی
را بیان کرده اســت؛ از جمله اینکه ایران باید در این فرصت بهدنبال ایجاد حس همگرایی با
دیگر کشورها در مقابل ترامپ باشد.

عکس :مهر

ëëآقــای روحانی تا چند روز آینــده باید برای
حضور در اجالس مجمع عمومی ســازمان
ملل متحد راهی نیویورک شــود؛ این سفر در
برهه زمانی فعلی میتوانــد چه آوردههایی
برای کشور داشته باشد و هیأت ایرانی باید با
چه برنامهای راهی مجمع عمومی ســازمان
ملل شود؟
ایــن ســفر از دو جنبــه دارای اهمیــت اســت.
یکــی از جنبــه شــرایط و موقعیتــی کــه در آن
قــرار داریــم ،اتفاقاتی که طی چند ســال قبل
پشت ســر گذاشــتهایم و تحوالتی که پیش رو
داریــم و همــه اینهــا متفاوت از قبل هســتند،
دیگــری هم از نظــر موقعیت و جایــگاه خود
ســازمان ملــل؛ مجمــع عمومــی ســازمان
ملل ســالی یک بار برگزار میشــود و کشورها
در آن فرصتهــای زیــادی دارنــد .فرصــت
دارنــد دیدگاههــای خودشــان را بازگــو کننــد،
فرصــت دارنــد برنامههــای خــود را آنجــا
مطــرح کنند ،فرصت دارنــد ایدههای نو خود
را در زمینههــای مختلف بیــان کنند ،فرصت
دارند الگوســازی کنند ،فرصــت دارند جرایم
و جنایــات برخی عناصــر بینالمللی دیگر را
افشــا کننــد و فرصتهای زیــادی از این قبیل
در اختیارشــان اســت .ســازمان ملل عرصه و
مکان طرح دیدگاهها و منطقهای مختلف و
البته در موارد خاصی هم تقابل آنهاست .اگر
خــود را در مواردی یکــی از طرفین این تقابل
بدانیــم و از حضــور در میان آنهــا پرهیز کنیم
یعنــی اینکــه از پیش بــازی را باختــه و واگذار
کردهایم .مجمع عمومی سازمان ملل مانند
جــام جهانی فوتبال اســت که هر چهار ســال
یک بار به کشورها امکان بروز و ظهور میدهد.
تقریباً هیچ کشــوری در دنیا نیســت که از روی
میــل و خواســته خــود بخواهد فرصــت جام
جهانی را از دســت دهد و حتی ضعیفترین
کشــورهای دنیــا هم بــا اینکــه میدانند هیچ
شانســی ندارند باز هم از غیبت در مسابقات
مقدماتــی آن پرهیز میکنند .یا حتــی در دور
نهایی مســابقات که تعداد زیادی از کشــورها
شــانس قابــل مالحظــهای بــرای قهرمانی و
کســب عنوان ندارند هم دلیلی برای شــرکت
نکــردن نمیبینند چون به جز کســب عنوان،
آن میــدان موقعیت دیده شــدن را برای آنها

فراهم میکند و میتوانند مخاطبان جدیدی
بــرای فرهنــگ ،جامعــه و حتی فوتبــال خود
پیــدا کنند .لــذا از همیــن حیث هم ســازمان
ملــل بســیار جایــگاه و میــدان مهمی اســت.
تریبون ســازمان ملــل مخاطــب دارد و نباید
ایــن مخاطب را دو دســتی تقدیم رقیب کرد.
نبایــد از قســمتی از فضــای ذهنــی مخاطب
ایــن اجــاس کــه میتواند توســط ما پر شــود
چشم پوشــی کرد ،چون ما اگر آن را پر نکنیم
دیگــران این کار را خواهند کــرد و این معادله
بسیار سادهای است که درک آن اصالً پیچیده
نیست .ترامپ دارد با یک «شو» سیاستهای
خــود را پیش میبــرد و ما باید با منطق خود،
شوی سیاسی ترامپ را خنثی کنیم.
ëëشــما دربــاره شــرایط و موقعیــت ویــژه
کشــورمان بهعنوان یکــی از جنبههای مهم
اجــاس امســال اشــاره کردیــد .چقــدر این
موقعیــت با قبل فــرق دارد و چقــدر مهمتر
است؟
مــا امــروز مواجــه هســتیم بــا لگدپراکنــی
غیراخالقــی یــک رئیــس جمهــوری کــه
رفتارهــای خــارج از عــرف او شــهره عــام و
خاص اســت .آقــای ترامپ یــک آدم هتاک،
بیمنطــق و از برخی جنبهها مســخره اســت
اما یک ویژگی مهم دارد و آن هم اینکه از هر
تریبونی برای بیان افکار ،برنامهها و پیشــبرد
اهدافش چشــم پوشی نمیکند ضمن اینکه
ســخت هم در تالش اســت تا برای متحدان
و همفکــران خــود هــم تریبون ایجــاد کند .او
و متحدانــش بــه هیــچ عنــوان از موقعیــت
اجالس ســازمان ملل چشم پوشی نخواهند
کــرد و قطعاً یکی از مســائل مورد تمرکز آنها
ایــران خواهــد بــود .در ایــن فضــا جمهــوری
اسالمی ایران میتواند مقابلهای اثربخش را
در مجمع عمومی سازمان ملل ترتیب دهد.
وزیر امور خارجه فرانســه اخیراً یک مقالهای
نوشته که طی آن گفته آقای ترامپ قبالً تأکید
داشــت که اول امریکا و بعد کشــورهای دیگر
جهــان اهمیت دارند اما اکنــون میگوید اول
امریــکا و فقط امریکا .یعنی اصالً کشــورهای
دیگر را به حســاب نمیآورد .این فضا یعنی
همــان شــکافی کــه از زمــان روی کار آمــدن
آقای ترامپ در واشــنگتن ایجاد شده در این

مجمــع عمومی هــم ادامــه خواهــد یافت و
شاهد صفکشــیهای جدیدی خواهیم بود.
در این شرایط بسیار حیف است که جمهوری
اســامی ایــران حضور مؤثر نداشــته باشــد و
معادالت خود را دنبال نکند .االن قطعاً وقت
گوشهنشینی ایران در عرصه دیپلماسی و کنار
گرفتــن از حضورهای بینالمللی نیســت .ما
بایــد از این فضا اســتفاده بکنیــم بخصوص
اینکه االن ترامپ منزویتر از همیشه است.
ëëفکر میکنیــد برنامه ترامــپ برای مجمع
عمومی امسال چیست و با چه پالنی اقدام
خواهد کرد؟ یعنــی چه ســناریویی خواهند
داشت؟
مــن فکــر میکنــم ترامــپ در ایــن مجمــع
عمومی حلقهای از نزدیکان خود شــامل رژیم
صهیونیســتی ،عربســتان ســعودی و یکــی دو
کشــور کــم اهمیتتــر را تشــکیل خواهــد داد.
ترامــپ شــاید کمتــر امــا رژیم صهیونیســتی و
ســعودیها بیشــتر در مجمع عمومی امســال
علیه ما صحبت خواهنــد کرد و حرف خواهند
زد .ترامپ بهدلیل موقعیت امریکا به مســائل
متعددتری نســبت به این دو کشــور میپردازد
امــا قطعــاً قســمتی از ســخنان او حملــه بــه
جمهــوری اســامی و حتی ملت ایــران خواهد
بود .در نبود ما هیچ کشوری ،از حق ما و اکاذیبی
که احتماالً علیه ما گفته میشود دفاع نخواهد
کــرد .یعنی عــدم حضور ایران ،اجــازه دادن به
ترامپ ،رژیم صهیونیســتی و سعودیها برای
حملــه یک طرفه و بیپاســخ به ایران اســت و
آن اصالً صحیح نیست .حضور ایران و شخص
آقای دکترروحانی هم فرصت دفاع را برای ما
فراهــم میکند ،هم فرصــت طرح بحثهایی
که داریم را مهیا میسازد و هم میتواند باعث
شــود در خالل مذاکــرات حاشــیهای مدافعان
دیگری هم پیدا کنیم.
ëëبا توجه به این پیشبینی که شــما از اقدامها
و تحرکات احتمالــی امریکا و متحدانش دارید
فکر میکنید تاکتیک حضور ما ،از نطق رئیس
جمهوری گرفته تا مالقاتهای حاشیه اجالس
چگونه باید باشد؟
نطــق آقــای روحانــی بایــد یک نطــق فراگیر
و ناظــر و معطــوف به مســائل مهــم جهانی
باشــد کــه دغدغــه کشــورهای دیگــری هــم
هســت .یعنــی آقــای روحانــی و دولــت باید
در ایــن نطــق بهدنبال ایجــاد و یافتــن نقاط
مشــترک سیاســتهای ما با دیگر کشــورها و
ایجــاد حــس هــم نظــری و هــم عقیدگی در
دایره گســتردهتری از بازیگران بینالمللی با
جمهوری اسالمی ایران باشند.
ëëمنظور شما این است که مسائل معطوف
به ایران مورد بحث و طرح قرار نگیرد؟
ببینیــد کاری که مــا باید بکنیم این اســت که

مســائل خودمــان را طــوری مطــرح کنیم که
بتواند تأثیر سیاســی بگذارد ،یعنی بتواند در
یارکشــیها مؤثر باشــد .اینکه برویم مســائل
خودمــان را بگوییــم و بــه همیــن دلخــوش
باشیم تاکتیک خوبی نیست.
ëëهمیــن را بیشــتر و مصداقیتــر توضیــح
میدهید؟
مــا نبایــد بیاییــم در ایــن نطق مطــرح کنیم
کــه مثــاً ایــران ســرمایهگذار میخواهــد،
ایــران مســائل اقتصــادیاش ایــن اســت و
اینچنیــن و آنچنــان .طــرح این مســائل آنجا
مخاطــب نخواهــد داشــت و اقدامــی هم که
مخاطب نداشــته باشــد مؤثــر نخواهــد بود.
مــا بایــد اول به فکــر پیــدا کــردن مخاطب و
ایجــاد حس همســویی و همفکــری در میان
شرکتکنندگان باشیم .بر همین اساس باید
ظلمهایی را که در نتیجه سیاســتهای اخیر
امریــکا بر ما رفته بازگو کنیم .خالفهایی که
امریکا در پیمانهای چندجانبــه انجام داده
باید مورد تأکید قرار بگیرند و من فکر میکنم
باید لیستی از این اقدامات آنجا بازگو شود.
ëëموضوع برجام در این لیست به نظر شما
باید چه اولویتی داشته باشد؟
بهنظر من اگر ما زیاد روی برجام تأکید کنیم
بهصــورت پاشــنه آشــیل و نقطــه ضعف ما
در خواهــد آمد .بر همین اســاس من توصیه
میکنــم در ایــن نطــق بــه موضــوع برجــام
خیلــی گــذرا و در کنــار مســائل دیگــر اشــاره
شــود .امریکا جز برجام خیلــی از پیمانهای
دیگــر را نقض کرده؛ علیه چیــن اقدام کرده،
علیه اتحادیه اروپا حرکت کرده ،علیه پیمان
پاریــس حرکت کرده .اینها باید توســط آقای
روحانی لیســت شوند .اینها کمک میکند که
دنیــا از ما تصویــری دریافت کنــد که نه فقط
نگران منافع خود در برجام بلکه بیشتر از آن
نگران منافع و تعهدات بینالمللی و جهانی
هســتیم .عالوه بر اینهــا موضوعات مختلف
بینالمللــی و منطقــهای مثل مســأله یمن،
بحرین ،سوریه ،فلسطین ،نقض حقوق بشر
امریکا ،مداخله در دیگر کشورها و امثال اینها
هم باید مورد اشــاره قرار گیرند .ایران باید در
این نشست از خود چهره یک بازیگر متعهد،
صلحطلب و البته نگران در سطح جهانی را
نشان دهد و بسازد.
ëëقســمت مهمــی از برنامههــای حضور در
مجمع عمومی ســازمان ملل بــه دیدارهای
دو جانبه در حاشــیه این مجمع بر میگردد.
شما گفتید بهتر است مسائل ملی خودمان
مثل موضوع ســرمایهگذاری و امثالهم را در
نطــق رئیس جمهــوری بازتــاب ندهیم .فکر
میکنیــد ایــن دیدارها جــای طرح مســائل
باشد؟ اساســاً معتقدید این بخش از حضور

ما در ســازمان ملــل باید چگونــه مدیریت
شود؟
توگوهــا و دیدارهــای دوجانبــه بایــد
گف 
تکمیلکننــده پــازل نطق رئیــس جمهوری
در مجمــع عمومی باشــند که بــه نظرم باید
بســیار هدفمند باشــند .مــن معتقــدم  10تا
دیــدار هدفمنــد و برنامهریــزی شــده بســیار
بهتر و مؤثرتر از  50تا دیدار بیبرنامه اســت.
مخصوصاً در این قســمت از پازل حضور ما
در نیویورک باید دیدارهایی گنجانده شــوند
کــه به هــر دلیــل در ایران یــا در طول ســال و
خــارج از مجمــع عمومــی امکان آنهــا مهیا
نیست .ما کشورهایی را میتوانیم در حاشیه
مجمع عمومی مالقات کنیم که فعالً شرایط

مثــل آفریقــا ،آســیای دور ،آســیای میانــه و
بخشهــای دیگر امریکا را بایــد مد نظر قرار
دهیم برای تأثیر گذاشــتن .در کنار این تدبیر
کردن برای ایجاد البــی با گروههای مختلف
امریکایــی هم باید مدنظر باشــد کــه از قبل
باید برای آن برنامهریزی مشــخص داشــته
باشیم .از رســانهها و نخبگان و اندیشمندان
گرفته تا گروههای دینی و مذهبی.
ëëدربــاره مســأله ســرمایهگذاری و مســائل
دیگــر ملی ما کــه گفتید بهتر اســت در نطق
آقــای روحانی قــرار نگیرنــد ،آیــا دیدارهای
دوجانبــه جــای خوبــی بــرای طــرح آنهــا
هستند؟
بستگی دارد .ما باید از تریبون سازمان ملل و

بسیار حیف است که جمهوری اسالمی ایران
حضور مؤثر نداشته باشد و معادالت خود را دنبال نکند.
االن قطعاً وقت گوشهنشینی ایران در عرصه دیپلماسی
و کنار گرفتن از حضورهای بینالمللی نیست.
ما باید از این فضا استفاده بکنیم بخصوص اینکه
االن ترامپ منزویتر از همیشه است

دیپلماتیک و عمومی نه برای سفر مقامات
ما به آنجا مهیا است و نه برعکس .یعنی اگر
سفری انجام شود احتماالً هزینهساز خواهد
بود .در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
ما اصالً نباید این کشــورها را فراموش کنیم،
خصوصــاً اینکه تقریبــاً تمام این کشــورها از
کشــورهای قدرتمند و مؤثر دنیا هستند .االن
مثالً کشــورهای مهم اروپایی از سیاستهای
ترامــپ واقعاً رنجور هســتند و بایــد آنها را از
توگوی خــود در این
همیــن منظر طرف گف 
سفر قرار دهیم .در کنار اینها هم همسایگان
ایران و چند کشــور از مناطق مختلف جهان

فرصت مجمع عمومی بیش از هر چیز بهره
سیاســی ببریم .چــون مثالً شــاید در مجمع
عمومــی دربــاره ســرمایهگذاری و اقتصــاد
حــرف بزنیــد ،قطعــاً صاحبــان صنایــع در
کشورها به این موضوع گوش میکنند اما در
موقع تصمیمگیری به اطالعات ،سیاستها
و برنامههــای دولتهــای خودشــان رجــوع
میکنند .آنجاســت که مســأله سیاسی مهم
میشــود .بنابرایــن مــا بایــد در این نشســت
و فرصــت زمانــی نســبتاً انــدک در جهــت
زمینهســازیهای سیاسی حرکت کنیم و این
فرصتی نیســت که بتوانیم به مسائلی چون

همکاریهــای اقتصــادی بپردازیــم .اینجــا
باید مســیرهایی را باز کنیم که بعــداً در آنها
سیاســتها و برنامههای خــود در حوزههای
مختلف و از جملــه اقتصاد را جلو ببریم .ما
در نیویورک باید همگراییها و نزدیکیهایی
در حــوزه سیاســت ایجــاد کنیــم که بعــداً در
حــوزه اقتصاد نتیجه خود را نشــان دهند .به
نظر من مجمع عمومی ســازمان ملل جای
مناســبی بــرای مذاکــرات اقتصــادی و طرح
مســائل مربوط به آن نیســت .ما باید در این
فرصت انگیزهســازی کنیم در کشــورها برای
همکاریهایبعدی.
ëëبرخی اعتقاد دارند ســفر امسال در قیاس
با ســفرهای مختلف ســالهای قبــل رئیس
جمهــوری به نیویورک بهدلیل شــرایطی که
شما به بخشی از آن اشــاره کردید ،میتواند
مهمترین ســفر آقــای روحانی باشــد .حتی
مهمتــر از ســفر ســال  92کــه در آن اولیــن
گامهای ناظر به انعقاد برجام برداشته شد.
شما این نظر را قبول دارید؟
ایــن ســفر قطعــاً ســفر بســیار بســیار مهمــی
اســت .یعنــی شــاید از مهمتریــن حضورهای
ایران در مجمع عمومی ســازمان ملل باشــد.
درجــه اهمیــت آن را امــا برنامــه ما بــرای این
ســفر تعییــن میکنــد کــه بعــد از آن بــا توجه
بــه مجموعــه اقداماتــی کــه انجــام گرفته چه
تغییــرات یــا چشــماندازهای جدیــدی ایجاد
شده است .یعنی درجه اهمیت این سفر بعد
از پایان آن و ناظر به مجموعه اقدامات هیأت
ایرانی مشخص خواهد شــد .بر همین اساس
ب شده
اســت که میگویم باید همه چیز حسا 
باشد .نباید در نطق آقای روحانی هر چیزی را
بریزیم و از هر دری سخن بگوییم یا در دیدارها
برنامه نداشته باشیم .من در سالهای گذشته
با دو نطق آقای روحانی خیلی همراه نبودم و
احســاس میکردم میشد با دقت بیشتری در
تنظیم نطق استفاده بهتری از فرصت مجمع
عمومی ســازمان ملل داشــت .تهیه این نطق
بســیار مهم اســت و معتقــدم بایــد چیزهایی
بگوییــم که موضــوع مهم دنیا باشــد ،نه فقط
چیزهایــی کــه موضوع مهــم ما باشــند .چون
خیلی از چیزهایی که موضوع مهم دنیا است،
موضوع مهم ما هم هست .با انگشت گذاشتن
روی نیازهای جامعــه جهانی میتوانیم برگ
برنده خود را به دســت بیاوریم .موضوع مهم
دیگری هم که هســت این اســت که باید برای
تأثیر بر افکار عمومی امریکا و دنیا هم از طریق
حضــور در مجامــع مختلــف ،فرصتســازی
کنیــم .مــا در کنــار نطــق مجمــع عمومــی و
همینطور دیدارهای دیپلماتیک نباید ارتباط
با افــراد و گروههــای مرجع در امریــکا را هم از
یاد ببریم.

