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مقدمه

این روزها که آتش فتنه مذهبی و اختالفات متعدد در امت اسالمی بیش از هر وقت و زمان دیگری 
خود را نمایان ساخته است پرداختن به دیپلماسی وحدت اسالمی با نگاهی آسیب شناسانه حائز 
اهمیتی دوچندان است. گذشت 3۰ سال از برگزاری نشست  های ساالنه کنفرانس وحدت اسالمی 
از سویی و روبرو شدن امت اسالم با شرایط سیاسی جدید که تأثیرات مستقیمی بر این دیپلماسی 
بر جای گذاشته از دیگر سو، بر لزوم تأمل در باب اقداماتی که ذیل دیپلماسی وحدت در جمهوری 

کید دارد. اسالمی ایران محقق می شود تأ

هرچند برگزاری ساالنه کنفرانس های وحدت تنها اقدام صورت گرفته توسط مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی نبوده لکن شکی نیست که نمود و بروز اقدامات تقریبی این مجمع، عمدتًا در 

نشست های ساالنه تقریب رخ داده و از این رو تمرکز این نوشتار بر کنفرانس های مذکور است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که مجمع جهانی تقریب مذاهب بعنوان متولی مستقیم دیپلماسی 
وحدت در جمهوری اسالمی ایران علی رغم نیات خالصانه و انقالبی مسئولین آن مانند هر نهاد و 
مجموعه دیگر مصون از خطا نبوده و آنچه در این نوشتار بعنوان انتقاد نسبت به برخی از اقدامات 
این نهاد محترم و انقالبی مطرح می  شود انگیزه ای جز توسعه و تقویت دیپلماسی وحدت ندارد.

با گذشت 3۰ سال از برگزاری نشست های ساالنه کنفرانس وحدت اسالمی جا دارد با نگاهی به 
شرایطی که بواقع بر امت اسالمی تحمیل شده است بار دیگر آسیب شناسانه چنین کنفرانس هایی 
مورد مداقه قرار گیرد. کنفرانس های وحدت اسالمی بعنوان مهم ترین اقدامی که مجمع جهانی 
کلی از چالش ها قرار دارد:  تقریب مذاهب اسالمی در طول سال رقم می زند در معرض دو دسته 
بر  »تأثیر شرایطی سیاسی منطقه  و  تقریب«  برای هدف  کنفرانس  های حجیم  »ناکارآمدی 

کنفرانس های تقریب« که در ادامه به آن  ها پرداخته خواهد شد.

اندیشکده راهبردی تبیین
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y :دکتر ایزدی

 شاید کمتر دوران وجود داشته باشد که رهبر انقالب راجع به آمریکا صحبت نکرده باشد. منتها عده ای 

هستند که اصال به این مسئله توجه نمی کنند. آن ها اصول اساسی را نیز در این مسئله نمی بینند، چه برسد به 

ریزه کاری ها. لذا نگاه برخی از مسئولین با چیزی که رهبری کشور سال هاست روی آن تمرکز می کند متفاوت 

است. این تیپ از افراد را انسان های غرب گرا می نامند. بنده پیشنهاد می کنم که شما افراد غیرانقالبی را با 

کار خود دارد و انقالبی نیست، اما زمانی  که غیرانقالبی است سر در  کسی  غرب گراها و… اشتباه نکنید، زیرا 

است که یک روحانی شیعه که عضو مجلس خبرگان کشور است، می آید و سال نو مسیحی را به مردم ایران 

تبریک می گوید. اینجا مسئله بسیار متفاوت است. در کشوری که درصد عمده جمعیت آن مسلمان است، 

چه لزومی دارد که سال نو مسیحی به آن ها تبریک گفته شود. این نشان می دهد که این فرد از نظر فکری 

به غرب یکسری وابستگی دارد و الزم است که ذهن خود را اصالح کنند، گرچه این اصالح بعید به نظر می آید 

که اتفاق افتد. چون سخنرانی های رهبر جمهوری اسالمی تأثیر چندانی روی برخی از افراد نگذاشته است، 

بنده یک کتابی را خدمت شما آورده ام و چند خطی از این کتاب را برای شما می خوانم، شاید که حرف خود 

آمریکایی ها تأثیر بیشتری را نشان دهد. افرادی که سیاست خارجی آمریکا را به طور تخصصی در دانشگاه های 

آمریکا و اروپا مطالعه می کنند، گاهی اوقات کتاب هایی می نویسند. یکی از این کتاب ها را که انتشارات راتلش 

چاپ کرده است )یک انتشار معمولی، ساده و سنتی که طیف چپ یا مارکسیست نیستند، بلکه افرادی معمولی 

هستند که بر اساس پژوهش خود درباره سیاست خارجی آمریکا یکسری نتیجه گیری ها کرده اند( را بنده برای 

شما آورده ام. این کتاب در سال 2۰۰9م چاپ شده است. نویسنده این کتاب سیلون و مجستیک هستند. 

این دو نویسنده این مسئله را مطرح می کنند که آمریکا کشورهای دنیا را به دو گروه تقسیم می کنند؛ گروه اول 

کشورهای دشمن هستند و گروه دوم کشورهای Client. کشورهای Client به معنی همراه، همسو و هماهنگ 

است. با این حساب هدف سیاست خارجی آمریکا این است که کشورهای دشمن را به کشورها Client تبدیل 

کرده و کشورهای Client را نیز بیشتر با خود همسو و سازگار کند.
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 افرادی نیز که در وزارت خارجه آمریکا، سازمان سیا، پنتاگون و… مسئولیت دارند، لزوما عجله خاصی 

برای این موضوع ندارند و دارند کار خود را در این رابطه ادامه می دهند.

بنده جمالتی را از این کتاب برای شما می خوانم. این جمالت، موارد جدیدی نیستند و چه بسا قباًل آن 

را شنیده باشید. منتها افرادی که سیاست خارجی آمریکا را به صورت دقیق مطالعه می کنند و استاد دانشگاه در 

کشورهای غربی هستند، اینگونه این مسئله را توضیح می دهند. در این کتابی که بنده برای شما آورده ام گفته 

می شود که: »سیاست های خصمانه آمریکا علیه کشورهای دشمن ادامه خواهد یافت، مستقل از اینکه این 

کره می کند یا نکند، امتیاز بدهد یا ندهد، در دشمنی آمریکا  کشور چه کار می کند«. لذا اینکه کشور دشمن، مذا

تأثیری ندارد.این جمله در صفحه 18۰ این کتاب بیان شده است. در جای دیگر این کتاب گفته می شود که 

کره کنند و به توافقی با این کشور برسند، در واشنگتن اینگونه دیده  گر این کشورهای دشمن، با آمریکا مذا ا

خواهد شد که سیاست های آمریکا دارد جواب می دهد. پس از آن آمریکا فشار خود و سیاست خصمانه اش 

را علیه آن کشور افزایش خواهد داد. ما تجربه این امر را داریم. شاید آقای رئیس جمهور بیایند و در تلویزیون 

از محاسن و موفقیت های برجام صحبت کنند، اما واقعیت این است که فشارها علیه ما در دوران پسابرجام 

 there can be no“ بیشتر شده است. جمله سومی که بنده از این کتاب برای شما انتخاب کرده ام می گوید که

 general peace with that state, unless it has changed not only his foreign policy but also about all its

internal power arrangement   ” به عبارتی هیچ صلح واقعی با آن دشمن اتفاق نمی افتد مگر اینکه آن کشور 

متخاصم نه تنها سیاست خارجی، بلکه چینش سیاسی داخلی خود را نیز تغییر دهد. این صحبت ها پیش 

از این توسط مقام معظم رهبری نیز مطرح شده بود و ایشان فرموده بودند که فشارها علیه ما تنها با توقف 

فعالیت های هسته ای، فعالیت های موشکی، اقدامات منطقه ای و… متوقف نمی شود، بلکه آن ها خواهان 

این هستند که ساختار سیاسی داخلی کشور ما نیز تغییر پیدا کند. دلیل آمریکایی ها برای این سیاست خود این 

است که فالن کشور یا دولت متخاصم، یک ساختاری داشته است، که باعث شده است که ما آن را در داخل 

لیست سیاه قرار دهیم و تا زمانی که آن ساختار درونی عوض نشود، ما مطمئن نیستیم که این کشور دوباره به 

دشمنی با ما برمی گردد یا خیر.
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 در خصوص برجام در آمریکا نیز دعوا بوده و یکسری آن را خوب و سایرین بد می دانستند.

 در حال حاضر این دعوا خاتمه پیدا کرده است و همه به اجماع رسیده اند، چون کسانی که مخالف بودند 

این نگرانی را داشتند که نکند که ایران بتواند از برخی از تحریم ها رهایی یابد. آن ها دغدغه ای در خصوص 

کز هسته ای و… نداشتند و فقط نگران این بودند که ایران بتواند یک نفس راحت بشکد.  بحث بازرسی  از مرا

گر برجام نبود، فروش  در حال حاضر اتفاق خاصی در اقتصاد ایران رخ نداده است. حال برخی می گویند که ا

نفت ما به صفر می رسید و 2-1 سال قبل از برجام نیز فروش نفت ایران در حد یک میلیون بشکه در روز  ثابت 

شده بود. در حال حاضر نیز که نفت دارد به فروش می رسد، پول آن به دست ما نمی رسد و در بیرون از کشور 

نگهداری می شود. بدین ترتیب تصور طرف آمریکایی این است که می تواند با افزایش فشار تحریم با ایران 

بازی کند. آمریکایی ها با خود می گویند در شرایطی که سیاست تحریم ایران جواب داده است، چرا باید آن را 

عوض کرد. لذا آمریکا خود را ملزم می داند که ساختار تحریم ها و سیاست تحریمی خود علیه ایران را نگه دارد. 

در شرایط فعلی تمام کسانی که زمانی مخالف برجام بودند، خواستار این هستند که برجام حفظ شود، چون 

کرده است و از طرفی اتفاق خاصی در  برجام پاسخگوی نیاز آن ها بوده و برنامه هسته ای ایران را مدیریت 

اقتصاد ایران نیفتاده است. از طرفی برخی هنوز به دنبال امتیاز دادن هستند. رئیس جمهور در پیام نوروزی 

خود گفت که می خواهد برجام 2 و 3 داشته باشد. برجام 2 به این معناست که ایران در حوزه منطقه ای نیز 

امتیاز بدهد و برجام 3 نیز معنی مشابهی را می دهد. مطالبی که در این کتاب مطرح شده است، نشان می دهد 

که آمریکا با این کار ما، راضی نخواهد شد و فشارها را ادامه خواهد تا اینکه سیستم سیاسی داخلی ایران تغییر 

یابد. این گفته خود آمریکایی هاست.

که  دکتر ایزدی: در آمریکا یک اختالف نظر وجود داشت و یک عده می گفتند 
جمهوری اسالمی را باید همین اآلن سرنگون کرد، اما کسانی که به برجام گرایش 
کنیم اما  که می خواهیم سرنگون  که ما بیش از 3۰ سال است  گفتند  داشتند، 
نشده است، لذا ما باید یکی یکی اهرم های قدرت را از جمهوری اسالمی بگیریم و 

سپس آن را سرنگون کنیم.
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 این نکته مهم است که ما بدانیم که مشکل آمریکا، صرفا سیاست های ما نیست. وقتی که مشکل 

طرف مقابل ما، سیاست های ماست، ما می توانیم سیاست های خود را تغییر دهیم تا طرف مقابل راضی شود.

y  :دکتر ایزدی 

در آمریکا یک اختالف نظر وجود داشت و یک عده می گفتند که جمهوری اسالمی را باید همین اآلن 

که می خواهیم  که ما بیش از 3۰ سال است  گفتند  گرایش داشتند،  که به برجام  کسانی  کرد، اما  سرنگون 

سرنگون کنیم اما نشده است، لذا ما باید یکی یکی اهرم های قدرت را از جمهوری اسالمی بگیریم و سپس آن 

را سرنگون کنیم.

که آن “capability” یا »ظرفیت« است. ایران یکسری ویژگی ها دارد  آمریکا مشکل دیگری با ما دارد 

که کمتر کشوری از آن برخوردار است. مجموع ذخایر هیدروکربنی ایران )مجموع نفت و گاز( از همه کشورها 

دنیا بیشتر است. از طرفی ایران با خلیج فارس و کشورهای مختلف دنیا مرز دارد. از طرفی این کشور مساحت 

گر ما سیاست های  و جمعیت زیادی دارد. آمریکا از اینکه ایران چنین ظرفیت هایی دارد ناراحت است. حتی ا

که از این ظرفیت ها ممکن  کنیم، تا زمانی که حکومتی در ایران قدرت دارد  داخلی و خارجی خود را عوض 

است که به نفع مردم کشورش استفاده کند، آن ها اذیت می شوند. لذا آمریکایی ها می خواهند که ایران سیستم 

داخلی خود را نیز عوض کند تا این سیستم نتواند با بهره گیری از ظرفیت های داخلی خود برای آمریکا ایجاد 

خطر کند یا اینکه رقیب آمریکا باشد. لذا اینکه ما بفهمیم که تغییر سیاست ما در حوزه سیاست خارجی، تغییری 

در طرف مقابل ایجاد نمی کند بسیار مهم است. با تصویری که تاکنون در خصوص سیاست خارجی آمریکا 

ارائه دادیم، طرف مقابل یکسری پیش فرض نسبت به ما دارد و پیش فرض های آن این است. آن ها معتقدند 

که ایران، کشور دشمن ماست و از آنجا که یک کشور دشمن است، پس به دنبال تعامل با ما نیست. لذا آن ها 

نیز به دنبال تعامل با ما نخواهند بود، بلکه به دنبال این خواهند بود که به ما فشار بیاورند تا سیستم سیاسی 

داخلی ما تغییر یابد.
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پیش فرض دومی که آمریکایی ها دارند این است که امکان تغییر در سیستم سیاسی داخلی ایران و 

نیز سرنگونی این سیستم وجود دارد. ما این را خود به آمریکایی ها گفتیم. ما صراحتا بیان کردیم که حاضریم 

که در حوزه هسته ای امتیاز بدهیم و در سایر حوزه ها نیز امکان امتیاز دادن وجود دارد. این نشان می دهد که 

امکان تغییر در سیستم سیاسی داخلی ایران وجود دارد. در آمریکا یک اختالف نظر وجود داشت و یک عده 

می گفتند که جمهوری اسالمی را باید همین اآلن سرنگون کرد، اما کسانی که به برجام گرایش داشتند، گفتند 

که ما بیش از 3۰ سال است که می خواهیم سرنگون کنیم اما نشده است، لذا ما باید یکی یکی اهرم های قدرت 

را از جمهوری اسالمی بگیریم و سپس آن را سرنگون کنیم.

سومین پیش فرض آمریکایی ها این است که در انتخاب میان دغدغه های ایدئولوژیک و ادامه حیات 

جمهوری اسالمی، ایران از دغدغه های ایدئولوژیک خود عدول خواهد کرد. به عبارتی، افرادی در ایران قابلیت 

رسیدن به حکومت را دارند که باور خاصی نسبت به نگاه های ایدئولوژیکی که باعث قدرت جمهوری اسالمی 

شده است ندارند. لذا خیلی راحت می توانند در قبال این نگاه های ایدئولوژیک دست به معامله بزنند.

کارآمد است. آمریکایی ها  چهارم اینکه سیاست تحریم علیه جمهوری اسالمی ایران، یک سیاست 

معتقدند که یکی از دالیلی که باعث شد آقای روحانی رأی بیاورد این بود که مردم از تحریم خسته شده بودند.  

به عبارتی زمانی که از مردم پرسیده شد که شما خواهان برنامه هسته ای هستید یا تعامل با دنیا، مردم گفتند 

که ما اصال متوجه نشدیم که بحث فناوری هسته ای چیست، لذا تعامل با دنیا را انتخاب کردند. آمریکایی ها 

در خصوص انتخابات سال 96 که دیگر چیزی به عنوان انرژی هسته ای وجود ندارد به دنبال این هستند که 

دوگانگی هایی مانند »وجود یا عدم وجود سپاه« را در میان مردم ایجاد کنند. آمریکایی ها از فعالیت ها و صرف 

حضور سپاه ناراحت هستند، زیرا سپاه است که موشک درست می کند و نفوذ منطقه ای دارد.

راحت  ندهد،  تغییر  را  ایران  سیاسی  سیستم  که  زمانی  تا  آمریکا  ایزدی:  دکتر 
نمی نشیند. لذا ما راهی نداریم، جز اینکه کشور را قدرتمند کنیم. آمریکا تنها زبان 

قدرت را می فهمد و غیر از آن ما راهی برای مقابله با آمریکا نداریم.
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 به نظر بنده آن ها تا یک سال آینده، سپاه را در ذیل گروه های تروریستی قرار خواهند داد. لذا در انتخابات 

آینده نیز، بحث تعامل با دنیا و سپاه مطرح خواهد شد، چون در مورد قبل که همان بحث هسته ای باشد، این 

مسئله جواب داد.

پنجمین پیش فرض آمریکایی ها این است که در درون نهادهای سیاسی ایران، یک اختالف نظر جدی 

در خصوص تعامل یا تقابل با آمریکا وجود دارد. رفتار ما، آمریکایی ها را متوجه این قضیه کرده است و البته از 

وجود این اختالف نظر جدی بسیار خشنود هستند. آن ها متوجه این شده اند که در قوه مجریه ایران کسانی 

ِسَمت دارند که از دنیا عقب هستند و در شرایطی که خود آمریکایی ها می گویند که ما دیگر ابرقدرت نیستیم 

و جهان تا سال 2۰3۰م به سمت چندقطبی شدن در حال حرکت است، اما برخی در ایران در این حوزه عقب 

هستند و هنوز آمریکا را کدخدا می دانند.

ششمین پیش فرض آمریکا این است که مانع اصلی رسیدن آمریکا به اهداف خود در ایران رهبری آیت 

اهلل خامنه ای و نیروهای همسو با او در سپاه و نهادهای مشابه هستند. لذا آمریکایی ها به دنبال ضربه زدن 

به رهبر ایران و پیروان ایشان هستند و گاهی این کار را از طریق مسئول)ان( داخلی کشور انجام می دهد. مثال 

رئیس جمهور بیان کرده است که بحث حقوق های نجومی در نهادهای انقالبی نیز وجود داشته است. اینکه 

رئیس جمهور می گوید که در خارج قوه مجریه نیز حقوق نجومی وجود داشته است، روشن است که می خواهد 

حرف خاصی بزند. در خصوص اینکه با پایان 1۰-8 سال مدت زمان توافق برجام چه خواهد شد، عده ای 

که  کشور متفاوتی خواهد بود. برآورد آمریکایی ها این است  که بعد از گذشت این زمان، ایران  جواب دادند 

بعد گذشت 1۰-8 سال دیگر، رهبری ایران تغییر خواهد کرد و تصور این است که رهبر سوم جمهوری اسالمی، 

نتواند مسیر رهبر دوم و سوم این کشور را ادامه دهد. آمریکایی ها به دنبال طرح ریزی و برنامه ریزی هستند که 

رهبر سوم جمهوری اسالمی، نتواند مسیر دو رهبر قبلی خود را ادامه دهد.

که امکان امتیازگیری در خصوص  هفتمین پیش فرض آمریکایی ها در خصوص ایران این است 

پیشرفت های منطقه ای و تسلیحاتی )موشکی( ایران وجود دارد. آمریکایی ها این را از صحبت های خود ما 
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فهمیده اند. از طرفی آن ها فهمیده اند که امکان نقض برجام نیز وجود دارد. آمریکایی ها این را از زمانی فهمیدند 

که وقتی برجام را نقض کردند، عده ای به دنبال توجیه نقض برجام بودند و صرفا گفتند که نامه رهبری نقض 

شده است و نه برجام. آمریکایی ها وقتی می بینند که هر طور که برجام را نقض کنند، دولت ایران به این خاطر 

که سرنوشت خود را به برجام گره زده است، آن را توجیه می کند، لذا به این نتیجه رسیده اند.

 نتیجه این پیش فرض ها یکسری راهکار خواهد بود: راهکار اول، این است که ساختار تحریم علیه 

ایران باید نگه داشته شود و امتیاز دادن ها باید حداقلی و بازگشت پذیر باشد. راهکار دوم، این است که باید اهرم 

قدرت جمهوری اسالمی گرفته شود. راهکار سوم، این است که َعرضه دالر به ایران باید رسما محدود شود. در 

 Federal register که در که چرخه دالر علیه ایران بسته شد، وزارت دارایی آمریکا بیانیه ای داد  سال 2۰۰8م 

منتشر شده است که مطابق آن آمریکایی ها گفتند که ما [چرخه دالر را] به خاطر قطعنامه 18۰3 سازمان ملل 

بستیم که این قطعنامه یک قطعنامه هسته ای بود. مطابق برجام قرار بر این بود که تحریم های هسته ای 
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گر لغو نشود، الزم بود که تعلیق شود. اینکه آمریکایی ها تحریم دالر را ادامه دادند، یکی از موارد  ایران لغو شود، یا ا

نقض برجام است که خیلی نیز تأثیرگذار است. در قبل از برجام، آمریکایی ها می گفتند که کسی حق ندارد با 

ایران کار کند. بعد از برجام، کری می گوید که کشورها و سازمان ها می توانند با ایران کار کنند، اما حق کار کردن 

با سپاه را ندارند.

جمله بعدی کری این است که همه ی ایران سپاه است. به نظر شما این گفته چه معنایی دارد. این 

صحبت ها به این معناست که کشورها کماکان حق ندارند که با ایران کار کنند. این تازه صحبت های جان 

کری است و دولت جدید آمریکا معلوم نیست که تا چه میزان برای ایران حد و حدود قائل است. راهکارهایی 

که آمریکایی ها علیه ایران در نظر گرفته اند زیاد است و من تنها به برخی از آن ها که مهم هستند اشاره می کنم. 

در خصوص برجام یک نکته دیگری نیز وجود دارد. زمانی که در دنیا یک طرح یا معاهده  بزرگی شکل می گیرد، 

سه گروه وارد کار می شوند. یک گروه آن را طراحی می کند، گروه دیگر اجرا و گروه آخر به ارزیابی می پردازد. این 

سه گروه همواره باید متفاوت از یکدیگر باشند، چرا که کسی که به ارزیابی می پردازد، نباید همان آدمی باشد 

گاه، به سمت توجیه مشکالت می رود. آمریکایی ها متوجه این امر  که طرح را اجرا کرده است، چرا که ناخودآ

کره کننده هستند. خانم شرمن به هاروارد  بودند و کسانی که پیگیر ارزیابی برجام هستند، متفاوت از تیم مذا

رفته است و ویلیام برنز رئیس مؤسسه کارنگی شده است. به عبارتی کسانی که سابقا درگیر شکل گیری برجام 

بودند، اکنون در خصوص آن کار نمی کنند. در حال حاضر کسانی در آمریکا پیگیر مسئله برجام هستند که ابدا 

گر اشتباه نکنم پیش از این سفیر  در هنگام شکل گیری آن نقشی نداشتند. آقای استیو مولد کسی است که ا

آمریکا در لهستان بود و کاری با برجام نداشت. کاری که ما کردیم این بود که همان کسانی را که برای طراحی 

برجام فرستادیم، همان ها را مسئول اجرای برجام کردیم و همان ها اکنون دارند آن را ارزیابی می کنند. در چنین 

شرایطی افراد به سمت توجیه اشتباهات خود پیش خواهند رفت. در هر صورت کسی که برجام را طراحی و اجرا 

گر وضعیت فعلی را پیش بینی نمی کرده است، باید  کرده است، باید نسبت به عاقبت کار خود پاسخگو باشد. ا

گر آن را پیش بینی می کرده است، پس برای چه  پاسخ دهد که چرا این وضعیت را پیش بینی نکرده است. ا

تا این اندازه برجام را بزرگ کرده و همه چیز را به آن وابسته کرده است. بنابراین این یک مشکلی است که در 
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طرف ما وجود دارد و مهم نیز هست. 17-16 مورد راهکار نیز برای ما وجود دارد. با این تفاسیری که بنده برای 

شما عرض کردم، ما باید متوجه این شده باشیم که نمی توانیم طرف مقابل خود را راضی کنیم و رابطه ایران 

و آمریکا درست شدنی نیست، چون آمریکا تا زمانی که سیستم سیاسی ایران را تغییر ندهد، راحت نمی نشیند. 

لذا ما راهی نداریم، جز اینکه کشور را قدرتمند کنیم. آمریکا تنها زبان قدرت را می فهمد و غیر از آن ما راهی برای 

مقابله با آمریکا نداریم. خیلی ها در وزارت خارجه و سایر جاها می گویند که ما باید از مدل چین در خصوص 

گر شما کتاب آقای دکتر ظریف را مطالعه بفرمایید، ایشان کم و بیش به همین نکات  آمریکا استفاده کنیم. ا

اشاره می کنند )کتاب ایشان 2-1 سال پیش از انتخابات سال 92 منتشر شد و مجموعه مصاحبه های ایشان 

را در بر می گیرد(. در توضیح پیرامون این مدل توضیح داده می شود که چین ابتدا با آمریکا منازعه داشت، اما 

بعد از مدتی با آن صلح کرد و وضع اقتصادی آن بهبود پیدا کرد. این حرف البته حرف درستی است و وضع 

اقتصادی چین در پی روابط تجاری با آمریکا بهبود پیدا کرد. مقدار صادراتی که چین در سال های پیروزی 

انقالب داشت را اکنون در یک روز دارد.

 

y :دکتر ایزدی

 آمریکا تا زمانی که سیستم سیاسی ایران را تغییر ندهد، راحت نمی نشیند. لذا ما راهی نداریم، جز اینکه 

کشور را قدرتمند کنیم. آمریکا تنها زبان قدرت را می فهمد و غیر از آن ما راهی برای مقابله با آمریکا نداریم.

گر که ما بخواهیم این مسیر را دنبال کنیم، باید توجه داشته باشیم که یکسری تفاوت ها  با این حال ا

میان ما و چین وجود دارد؛ تفاوت اول ما و چین این است که زمانی که چین با آمریکا به توافق رسید، از سالح 

هسته ای برخوردار بود. در چنین شرایطی آمریکا چین را تهدید به حمله نظامی نمی کرد و نمی گفت که تمام 

کنند، می روند و  گزینه ها علیه این کشور به روی میز است. زمانی که شما را نتوانند تهدید به حمله نظامی 

مانند آدم توافق سیاسی می کنند. سبک آمریکایی ها اینگونه است! البته منظور بنده این نیست که ما باید به 

سمت ساخت بمب هسته ای برویم، اما باید توجه داشته باشیم که چنین تفاوتی میان ما و چین وجود دارد. 
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تفاوت دیگر ایران و چین آن زمان، این است که هر زمان که روابط ایران و آمریکا می خواهد بهتر شود، اسرائیل 

چوب الی چرخ ایران می گذارد. این در حالی است که چین روابط خوبی با اسرائیل دارد و اخیرا نیز اسرائیلی ها 

قومی را در چین پیدا کرده اند و به آن ها گفته اند که شما یهودی هستید در حالی که خود خبر ندارید! به عبارتی 

به آن ها گفتند که زمانی که قوم یهود پراکنده شدند، تعدادی از آن ها به آن سمت رفته اند و اکنون نیز این 

جمعیت را دارند به اسرائیل می برند و به آن ها عبری یاد می دهند. آن ها همین سیاست را نیز در خصوص آمریکا 

انجام داده بودند و توانستند که بر این کشور سوار شوند و حال نیز که چین در حال قدرت گرفتن است، همین 

سیاست را می خواهند در خصوص این کشور به انجام برسانند. گاهی برخی از افراد به ویژه دانشجویان این 

پرسش را مطرح می کنند که آیا نمی شود که با اسرائیل نیز مشکالت را حل کرد. پاسخ این سؤال چیست؟! در 

سال 2۰۰8م در دوران آقای بوش، قانونی تصویب شد که مطابق آن هیچ کشوری نباید در منطقه غرب آسیا 

از اسرائیل قدرتمندتر باشد و این کشور باید نسبت به سایر کشورها برتری کیفی داشته باشد. این امر فارغ از این 

است که یک کشور با اسرائیل دوست باشد یا دشمن. بنابراین دوستی با اسرائیل مشکل ما را حل نخواهد کرد. 

مگر مصر دوستی کمی با اسرائیل داشت؟! ترکیه نیز همین طور! سال هاست که هواپیماهای نظامی ترکیه برای 

تمرین به اسرائیل می روند. به نظر بنده نمی توان دوستی باالتری را با اسرائیل متصور شوند. از طرفی خیلی 

سخت است که کشوری مانند ما از اسرائیل قدرتمندتر نشود، چرا که مساحت و منابع ما بیشتر است. یکی 

از دالیلی که نمی خواهند ایران نفس راحت بکشد، این است که ایران می تواند از اسرائیل جلو بزند. از طرفی 

ایران باید به دنبال این باشد که مدلی را برای پیشرفت خود پیدا کند، چرا که مدل های چینی و… برای ایران 

پاسخگو نخواهد بود. به طور کلی الگوهایی که در ذهن برخی از دانشجویان است، مانند مدل مالزی، ترکیه 

و… برای ایران پاسخگو نیست. در مالزی پول در دست چه کسانی است؟! چینی ها، استرالیایی ها و… آن ها 

در این کشورها سرمایه گذاری می کنند زیرا که در این کشور کارگر ارزان است و سایر موارد. البته این کشور ظاهر 

شیکی نیز دارد، اما کار آن فروش »مال« است. در این کشور نه انتقال صنعتی اتفاق می افتد، نه پولش در دست 

خودش است، نه استقالل مالی وجود دارد، فساد )از همه نوع( در آن گسترده است. البته بازار بزرگتر و گسترده 

تری را نیز در اختیار دارد، ولی این کشور نمی تواند یک کشور جدی به حساب بیاید، چون هیچ چیز آن متعلق 
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به خودش نیست. اآلن چه کسانی در دنیا [صاحب] قدرت محسوب می شوند!؟ چین، هند و… این کشورها 

از مدل مالزی استفاده نکردند، بلکه ابتدا در حوزه نظامی قدرتمند شدند و در حوزه اقتصادی نیز خود دست به 

طراحی زدند. لذا نه در چین، نه در هند و نه در هیچ یک از قدرت های نوظهور جدی، خود را به حرف هایی که 

آمریکایی ها به آن ها می زدند وابسته نکردند.

در ادامه یک بحث وجود دارد که آن را برای شما قرائت می کنم. »با توجه به سرعت تحوالت در روابط 

کنگره آمریکا  گسترده ضد ایرانی در  کشور، فعالیت های  ایران و آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری در این 

نیاز است که نهادهایی در عالی ترین سطوح تصمیم سازی کشور برای رصد مستمر و عمیق این سیاست ها 

و عملکرد طرف مقابل و راهکارها مقابله با آن تأسیس شود«. ما واقعا چنین چیزی را در کشور نداریم. شما در 

حال حاضر دارید، کار خوبی را انجام می دهید منتها سیستم تصمیم گیری در رابطه با آمریکا در کشور نقص 

دارد. این نقص بدین گونه است که ما در کشور جایی به نام شورای عالی امنیت ملی داریم که در این شورا 

کسانی حق رأی دارند که متخصص آمریکا نیستند و دانش خود را از خواندن یکسری مطالب کسب می کنند 

که حتی مشخص نیست این مطالب را به درستی متوجه می شوند یا نمی شوند. از طرفی آن ها هزاران مشغله 

دیگر نیز دارند. مثال برای کسی که رئیس قوه قضائیه است، آمریکا اولویت اول نخواهد بود. بنابراین درکی 

که در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد، در سطح متوسط است که آن نیز ناشی از ترجمه مطالب مختلف از 

جاهای مختلف است که این خود می تواند گیج کننده باشد. از طرفی دغدغه های سیاست داخلی نیز باعث 

می شود که فرد در تصمیم گیری خود در این شورا نتواند محکم عمل کند. این وضعیت شورای عالی امنیت 

ملی ما در حال حاضر است که به راحتی می تواند اشتباه کند. از طرفی ما یک نهاد مناسبی نیز نداریم که قادر به 

رصد عمیق نسبت به طرف مقابل داشته باشد و بتواند تحلیل مناسبی ارائه کند. از طرفی بنده جاها مختلفی را 

دیده ام که نشسته اند و مناظرات را ترجمه می کنند. به نظر بنده این امر بیشتر ایجاد مشکل می کند. در جلسات 

کار را انجام دهد. زمانی که از وی علت را  کارشناسی، افراد می نشینند و می گویند که آمریکا می خواهد فالن 

جویا می شویم می گوید مثال چون جیمز جونز گفته است. شاید 1۰ سال پیش می شد که به صحبت های این 

گاهی  کرد اما اکنون وی چه جایگاهی در تصمیم گیری آمریکا در خصوص غرب آسیا دارد. حتی  فرد توجه 
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ترجمه های ناقص افراد را گمراه می کند. ما در حوزه آمریکا کمبود کارشناس داریم و در برخی مقاطع، تعداد 

کارشناسان نیز نیازمند یکسری عقبه اطالعاتی و  کم است. از طرفی این  کارشناسان ما در خصوص آمریکا 

خوراک هستند که در این حوزه ها نیز ما دچار مشکل هستیم. از این رو من فکر می کنم که بهترین کارشناس 

آمریکا در ایران همان مقام معظم رهبری باشند. ایشان ۴۰-3۰ سال است که دارند آمریکا را مطالعه می کنند و 

لذا این کشور را درک می کنند. لذا عقبه ای مناسبی برای افرادی که فهم کمتری نسبت به آمریکا وجود ندارد 

که آن ها کمتر بتوانند برای خود پخت وپز کنند، وجود ندارد. بدین ترتیب است که زمانی که نقدی در خصوص 

برجام ارائه می شود، چون تعداد منتقدین کم است، فرد مقابل شخص منتقد را به بی سوادی متهم می کند یا 

گر به جای اینکه ۴ نفر به برجام انتقاد وارد کنند، ۴۰-3۰ نفر کارشناس به ارزیابی  وی را کاسب تحریم می نامد. ا

آن بپردازند، احتمال اینکه به آن ها بی اعتنایی شود کمتر می شد. از طرفی کسی که می خواهد در حوزه آمریکا 

گر قرار باشد  کار کند، باید توانمندی مناسبی در خصوص زبان انگلیسی داشته باشد. در مباحث منطقه نیز ا

که کسی کار کند، باید درک مناسبی نسبت به فعالیت آمریکا داشته باشد. به هر حال تصمیمی که عربستان 

سعودی، مصر و… می گیرند، متأثر از سیاست خارجی آمریکا است. ما نسبت به آمریکا، نیازمند یک اتاق فکر 

یا هیئت اندیشه ورز هستیم تا کسانی در آن به بحث و تبادل نظر بپردازند، که در حوزه آمریکا کار کرده اند. در 

نهادهایی که ما داریم مانند شورای عالی امنیت ملی، فرد به صورت سازمانی وارد می شود و لزوما کارشناس 

آمریکا نیست. چه بسا تا سال قبل روی مباحث جنوب شرق آمریکا کار می کرده است و اآلن در ساختار اداری 

خود در حوزه آمریکا قرار گرفته است. از طرفی متأسفانه افرادی که کارشناس آمریکا نیستند، در این خصوص 
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اظهار نظر نیز می کنند و نتیجه این است که در بسیاری از مواقع سیاست های اشتباه اتخاذ می شود. از طرفی 

الزم است که در کشور ما، یک اجماع نسبت به کشور آمریکا وجود داشته باشد. در یک برهه زمانی، صحبت 

کره با آمریکا نمی شویم. آن ها ضمن معرفی کردن  خیلی ها این بود که منشأ مشکالت ما این است که وارد مذا

کره کردن با آمریکا، یکسری امتیازها را  آمریکا به عنوان یکسری افراد منطقی، اظهار می داشتند که ما در مذا

خواهیم داد، اما یکسری امتیازات را خواهیم گرفت و با امتیازات کسب کرده، مشکالت خود را حل خواهیم 

کرد. از طرفی، آن ها روسیه را آدم فروش می خواندند، اما آمریکایی ها را منطقی تلقی می کردند. اآلن مشخص 

شده است که چنین تحلیلی درست نبوده است و الزم است که نسبت به این مسئله اجماع صورت بگیرد. حال 

چرا این اجماع صورت نمی گیرد. گاهی بحث های سیاست داخلی و رقابت های جناحی، سیاست خارجی ما را 

مخدوش می کند. چنین چیزی برای کشور به مثابه یک سم است و اینکه ما بخواهیم دغدغه های انتخاباتی 

خود را به کاری که باید نسبت به برجام انجام دهیم، متصل نماییم، می تواند برای کشور فاجعه آفرین باشد. 

گر وقتی  در اینجا بنده صحبت های خود را متوقف می کنم تا جناب دکتر سراج فرمایشات خود را شروع کنند. ا

بود، نکات الزم را در بخش دوم صحبت های خویش عرض خواهم کرد.

گویی خدمت دکتر سراج. جناب   مجری: تشکر داریم از جناب آقای دکتر ایزدی و عرض خوش آمد 

آقای دکتر سراج! قبل از اینکه شما تشریف بیاورید، روی بحث نظام سلطه و تمرکز بر آمریکا، سیاست خارجه 

کره با آمریکا و اشتباهاتی که این جریان مرتکب شد،  آمریکا، انتظاراتی که آن ها از ما دارند و تفکر معتقد به مذا

گردید. ان شاء ا… در ادامه در خدمت جناب دکتر سراج خواهیم بود تا مطالب خود را پیرامون  مطالبی بیان 

تقابل گسترده میان گفتمان برآمده از انقالب اسالمی و نظام سلطه جهانی و بحث هجوم این نظام سلطه 

علیه انقالب اسالمی در راستای نرمال کردن رفتار ایران در دو سطح منطقه ای و بین المللی ارائه نمایند. در 

این بخش روی مفروض های دو گفتمان انقالبی و غرب گرا تمرکز خواهیم کرد در ادامه در این چارچوب جلو 

خواهیم رفت تا در آخر بتوانیم جمع بندی مناسبی نسبت از جلسه داشته باشیم.

دکتر سراج: بسم اهلل الرحمن الرحیم. بنده فکر می کنم که با توجه به اینکه گرد و غبار برجام تا حدودی 

خوابیده است و مردم از شرایط برجامیزه شدن، فاصله گرفته و درگیر بحث نقض برجام و تمدید تحریم های 1۰ 
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ساله هستند، در حال حاضر می توان به الیه ای عمیق تر از موضوع برجام ورود کرد. بنده معتقد هستم که برجام 

و برجام های بعدی که قرار بود در پس برجام 1 شکل بگیرد، یک نقشه راه جامع و کاملی برای نرمال سازی 

ایران در محیط بین الملل بود. این خود نیازمند یک توضیح مفصل است، اما نکته مهم تر از این توضیح این 

است که در مواجهه با این نقشه نظام سلطه در قالب برجام های چندگانه، جریان غرب گرا در وهله اول دچار 

سهل اندیشی و اشتباه محاسباتی شد و اما از یک جا به بعد زمانی که ماجرا را درک نمود، دچار دروغ گویی گردید 

و از ترس اینکه مبادا جامعه از آن طلبکار شود، واقعیت ها را نگفت. آن الیه ای که بنده اشاره داشتم که می توان 

به آن ورود کرد و مسئله برجام را گفت، همین جاست. به عبارتی از کجا تا کجا جریان غرب گرا در ایران دچار 

اشتباه محاسباتی شد و از کجا به بعد به جامعه دروغ گفت و همچنان به این دروغ گویی ادامه می دهد. در 

اینجاست که تفاوت میان جریان انقالبی و جریان غرب گرا در پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی مشخص 

می شود. ورود خود به بحث را از اینجا شروع می کنم که آیا آمریکایی ها برای مواجهه برای جمهوری اسالمی 

ایران دارای نقشه راه بودند. در پاسخ باید بگویم که بله و آن ها کامال براساس این نقشه راه سعی کردند که با 

ما مواجه شوند. حال باید پرسید که سند باالدستی این نقشه راه چیست؟! خود این نقشه راه چیست؟! ما باید 

بیاییم و این ها را به نوعی بازبینی کنیم. آمریکایی ها بعد از روی کار آمدن اوباما و شکستی که در سیاست های 

خاورمیانه ای دولت بوش متحمل شده بودند، یک تیم 7۰-6۰ نفری را مأمور به این می کنند تا سناریوهای 

مواجهه با ایران را تبیین کنند.

y :دکتر ایزدی

این تیم 9 سناریو برای مواجهه با ایران ارائه می کند. سناریوی اولی که شاهد شکست آن در ایران بودیم، 

سناریوی انقالب مخملی در ایران بود و بعد از آن چون نمی توانستند، 3 سناریوی نظامی و 2 سناریوی کودتا 

و سایر سناریوهای خود را عملی کنند، به ناچار سناریوی تعامل را انتخاب کردند. هدف گذاری آمریکایی ها در 

 نه در چین، نه در هند و نه در هیچ یک از قدرت های نوظهور جدی، خود را به 
حرف هایی که آمریکایی ها به آن ها می زدند وابسته نکردند.
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سیاست گذاری تعامل، نرمال کردن ایران است و برای نرمال کردن ایران، ایران باید قبل از تعامل دو مرحله 

را پشت سر می گذاشت؛ یکی مرحله تحذیر و دیگری مرحله اقناع. آن تیمی که این سناریوها را تنظیم کرد در 

مجموعه مرکز ساوان وابسته با اندیشکده بروکینگز فعالیت می کرد و این به نوعی به نقشه راه دولت اوباما برای 

مواجهه با جمهوری اسالمی ایران تبدیل شد. در مرحله اول، ایران باید برنامه هسته ای خود را متوقف می کرد، 

کره باقی می ماند و برنامه هسته ای خود را به عقب برمی گرداند. در اینجا بود که برجام 1 شکل  پای میز مذا

گرفت. در مقابل این اقدام ایران، آمریکایی به قرارداد 136۰ برمی گشتند و دارایی های ایران را در مقابل این 

کاری که ایران انجام می داد آزاد می کردند و تا حدودی دسترسی های ایران را به اقتصاد جهانی هموار می کردند، 

به عبارتی صحبت از لغو تحریم ها نبود. حال اینکه می گوییم، اشتباه محاسباتی و سهل اندیشی صورت گرفت 

چه بود؟! این اشتباه محاسباتی و سهل اندیشی ناشی از یک فریب استراتژیک بود. آمریکایی های برای اینکه 

کره بیاید، سعی کردند که از اهرم تحریم ها و تأثیر  مرحله تحذیر انجام شود؛ یعنی ایران بپذیرد که پای میز مذا

آن روی افکار عمومی استفاده کنند. جریان غربگرایی نیز که در پیوند معیشت، اقتصاد و سیاست توانسته بود 

که به قدرت برسد، تبدیل به ستون اتکای خود برای پیاده سازی این نقشه راه کردند و آمدند و به ایران پیغام 

کره بیایید، ما ۴۰ میلیارد دالر از دارایی های شما را آزاد می کنیم. این پیغام یک  گر شما به پای میز مذا دادند که ا

پیغام دیپلماتیک بود که به طرف ایرانی رسید و این ها با این هویج اشتها آور، ذوق زده شدند و فکر می کردند که 

با این ۴۰ میلیارد شرایط را در داخل جامعه ایران تغییر می دهند و آن را به مثابه دستاورد برجام جا می زنند. البته 

پیام های دیپلماتیک دیگر از جمله پیامی را که عمانی ها آورده بودند و پیامی که معاون وزیر خارجه سوئیس 

آورده بود نیز دلیلی شد که این ها به این هویج های اشتهاآور توجه ویژه ای داشته باشند. تا اینجای کار، طرف 

ایرانی دچار فریب استراتژیک شد و کسی که فریب می خورد دچار سهل اندیشی و اشتباه محاسباتی می گردد. از 

کرات بدقولی کردند. آن ۴۰ میلیارد،  کرات و حین مذا یک جا به بعد، آمریکایی ها در همان شرایط پیش از مذا

ناگهان تبدیل به 2۰ میلیارد شد و سپس به 1۰ میلیارد، 7 میلیارد و… تبدیل شد و نهایتا گفتند که ما به صورت 

اقساط این مبالغ را در اختیار شما قرار می دهیم. از اینجا به بعد بود که دروغگویی و ناراستی با افکار عمومی آغاز 

شد.
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کرات دائما بدعهدی می کنند، اعالم شد که  در شرایطی که ما شاهد بودیم که آمریکایی ها در حین مذا

همه تحریم ها بالمره لغو خواهد شد و لذا سطح انتظار را به سمت لغو همه تحریم ها بردند، چه تحریم های 

کرات به صورت شرطی نگه  هسته ای و چه تحریم های غیرهسته ای. پس از آن نیز مردم را نسبت به مذا

کرات گره زدند. از اینجا به بعد بود  داشتند و حل همه مشکالت جامعه از قبیل وعده 1۰۰ روزه و… را نیز به مذا

که دروغگویی ها شروع شد و این دروغگویی ها ادامه  دارد. حال بنده می خواهم به طور مستند به این بپردازم 

که چرا گفته می شود که چرا در برجام، اشتباه محاسباتی صورت گرفت و دروغگویی انجام شد. در قسمت اول 

عرض کردم که آمریکایی ها با یک نقشه راه وارد شدند که مرحله اول آن تحذیر و مرحله دوم آن اقناع بود و 

بعد از این بود که باید به تعامل می رسیدند. در قسمت اقناع، آمریکایی ها ۴ ُنرم را به صورت مشخص به عنوان 

خطوط قرمز خود معین کردند. اول اینکه ایران بپذیرد که هسته ای نباشد. دوم؛ ایران بپذیرد که از تروریسم 

حمایت نکند. سوم؛ ایران بپذیرد که قدرت برتر منطقه نباشد. چهارم؛ ایران بپذیرد که هندسه سیاسی منطقه 

را تغییر ندهد. بدین ترتیب نقشه آمریکایی ها برای نرمال سازی رفتار ایران از قبل دقیقا مشخص بود. آن ها از 

کره با ایران به دنبال چه هستند. آن ها با این پیش بینی، برنامه ریزی و نقشه راه  قبل می دانستند که در مذا

کره آمده بودند و می خواستند که این ها را به برجام های چندگانه تبدیل کنند و این را برای طرف  پای میز مذا

مقابل فرموله کنند. این مرحله، مرحله اقناع بود. اینکه ایران نرم ها را بپذیرد، از نگاه آمریکایی ها مرحله اقناع 

بود. از نظر آمریکایی ها مرحله اقناع باید 8 سال طول می کشید و بعد از آن آمریکایی ها وقتی پایبندی ایران را 

به نرم های مورد نظر آمریکا راستی آزمایی می کردند از سال 2۰2۴م آمریکایی باید به قول خود وارد مرحله تعامل 

و لغو تحریم ها می شدند. حال شما شاهد هستید که این موارد نیز به مردم گفته نشده است و به یکباره، لغو 

بالمره تحریم ها تبدیل به تعلیق تحریم ها شد و آمریکایی تا همین جا نیز پای کار نماندند و حتی به زیر بحث 

تعلیق تحریم ها زدند.

حال بنده می خواهم به اینکه چرا گفته می شود که به مردم دروغ گفته شده است، استناد کنم. باالخره 

از یک جا مشخصا آن ها متوجه اشتباه محاسباتی خود شدند اما از آنجا شروع به دروغ گفتن به مردم کردند. 

آقای ]سید حسین[ موسویان کتابی دارند. نقش آقای موسویان به عنوان یک عنصر اصلی در حلقه نیویورکی ها 
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و نقش نیویورکی ها در مناسبات میان ایران و آمریکا یک نقش برجسته است و کسی نمی تواند منکر آن شود. 

در فصل چهارم کتاب آقای موسویان با عنوان »ایران، آمریکا، گذشته شکست خورده، مسیر پیشرو« که به 

»نقشه راه صلح« می پردازد، مطالب عنوان شده در این فصل نشان می دهد که آن ها نیز می دانستند که در 

برجام های 1، 2 و3 نیز الزم است که ُنرم های مورد نظر آمریکا محقق شود و بنا نیست که در حوزه معیشت، 

اتفاق خاصی برای مردم بیفتد. از اینجاست که مشخص می شود که آن ها دانسته به مردم دروغ گفتند. در 

اینجا موسویان می گوید که هفت پرونده میان ایران و آمریکا مطرح است و حل مسائل ایران در گرو حل این 

هفت پرونده است. پرونده اول، پرونده هسته ای است. در آنجا موسویان می گوید که توافق بر سر حل جامع 

در مسئله هسته ای، موقعیتی که به واشنگتن اجازه تعامل و گفتگو بر سر موضوعات مورد مناقشه خواهد داد. 

توافق بالقوه بر سر مسئله هسته ای می تواند نقطه شروعی باشد تا سایر حوزه های مورد درگیری میان دو کشور 

مورد بحث و بررسی قرار گیرد. پرونده اول؛ پرونده هسته ای یا برجام 1 از نظر آمریکایی ها پذیرش نرم اول که 

ایران هسته نباشد بوده است. از نظر حلقه نیویورکی ها و حلقه میانجی نیویورکی ها نیز بحث هسته ای متناظر 

به لغو تحریم ها نبوده است، بلکه یک نقطه شروع برای حل پرونده های بعدی بوده است. حال باید دید که 

نتیجه حل پرونده اول باید چه می شده است. در اینجا موسویان می گوید که در نقشه راه صلح )که میان دو 

حلقه میانجی ایرانی-آمریکایی، نقشه راه صلح بسته شده است(، بازگشت به قرارداد 136۰ الجزایر بین ایران و 

آمریکا باید صورت بپذیرد. در آنجا آمریکایی ها متعهد می شوند که دارایی های ایران را آزاد کنند و در امور داخلی 

کشور ایران مداخله ننمایند. بنابراین در اینجا ابدا صحبتی از لغو تحریم ها نیست. لغو تحریم ها وعده ای بود که 

از یک جا به بعد، آقایان متوجه شدند که عملیاتی شدنی نیست و چون خطوط قرمز نظام، لغو تمام تحریم ها 

بود، آن ها این حرف را از یک جا به بعد بر سر زبان ها انداختند اما از یک جا به بعد می دانستند که امکان پذیر 

نیست. با این وجود آن ها حاضر نشدند که این دروغ را اصالح کنند. چیزی که در پرونده اول )بحث هسته ای( 

باید نصیب طرف ایرانی می شد، آزادی دارایی های ایران بود. این در حالی بود که آمریکایی ها حاضر به آزاد 

کردن همه این دارایی ها نشدند، بلکه بخش کوچکی از آن را به صورت قسطی آزاد کردند که آن نیز نتوانست 

منجر به گشایش در حوزه اقتصادی شود.
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کار دیگری که باید در پرونده اول صورت می گرفت، قطع تبلیغات خصومت آمیز و تهدید میان ایران و 

آمریکا بود. لذا ما باید ما یکسری از اصول و ارزش های خود را کنار می گذاشتیم و به نوعی آمریکایی ها باید بزک 

می شدند. موسویان می گوید که برای جبران ُحسن نیت ایران، آمریکایی ها باید با قرارداد فروش هواپیما با 

ایران موافقت کنند. ما دیدیم که بعد از انعقاد برجام، دولت سراسیمه به دنبال خرید هواپیما رفت که بحث 

خرید هواپیما فعال روی کاغذ است و معلوم نیست که سرنوشتی بهتر از سرنوشت برجام دارد یا خیر. موسویان 

گشایش در روابط مردم با مردم و مبادالت دانشگاهی و… را نیز مورد اشاره قرار می دهد که ما شاهد بودیم که 

آمریکایی ها در اینجا نیز پای حرف خود نماندند و تحریم ویزا که تعلیق اما تصویب شده است، نشان می دهد 

که آمریکایی ها در اینجا نیز روی حرف خود نماندند، آن هم در شرایطی که ما برنامه هسته ای خود را متوقف 

کرده و به عقب برگرداندیم. در اینجا بنا بود که مطابق نقشه راهی که حلقه های میانجی ترسیم کرده اند، در 

روابط مردم با مردم گشایش صورت بگیرد که آمریکایی ها قانون تحریم های ویزا را علیه ما تصویب کردند. آغاز 

همکاری بر سر منافع مشترک، بحثی بود که ما باید مطابق برجام های  2، 3 و ۴ می شدیم که آمریکایی ها از 

کره  قبل برای این برجام ها تا برجام هفتم، برنامه داشتند و این ها در حلقه میانجی تدبیر شده بود. از طرفی مذا

باید با آمریکایی ها روی اصول قابل تفاهم در موارد اختالفی ادامه پیدا می کرد که این نیز در حلقه های میانجی 

تعیین و تبیین شده بود. بنابراین ما می بینیم که برجام یک آن چیزی نبود که به مردم وعده داده شد و با 

تصویری که برای مردم ساخته شد انطباق نداشت. برجام یک، تصویری بسیار کوچک داشت که آن را بزرگ 

کرده بودند. در برجام یک، نهایتا ایران باید به بخشی از دارایی های آزاد شده خودش می رسید. گمان بنده 

این است که از اینجا به بعد، آن ها می دانستند که بنا بر لغو تحریم ها نیست و لذا سعی کردند که بازی را در دو 

Plan ادامه دهند.در Plan A  آن ها به دنبال این بودند که برجام را تمام کنند تا کشور زیر بار حقوقی برجام برود 

و فعالیت آن برگشت ناپذیر شود و هزینه ای به ما تحمیل شود. از طرفی دارایی هایی که آن ها انتظار داشتند که 

آزاد شود، در اختیار ایران قرار گیرد و با این دارایی ها بتوانند اوال یک گشایش ایجاد کنند و ثانیا بتوانند جامعه 

را برجامیزه نمایند. به نظر بنده به دنبال چنین برنامه ای بود و در اقدام بعدی، برجامیزه شدن به موضوع 

انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس کشیده شود. آن ها انتظار داشتند که با برجامیزه شدن جامعه و مانوری 
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که روی آزادی دارایی های ایران خواهند داد، مانوری که روی خرید هواپیما خواهند داد و… جامعه برجامیزه 

شده در انتخابات به آن ها رأی بدهد و آن ها قدرت چانه زنی خود را در حاکمیت از سطوح رهبری تا سطوح سایر 

قوا افزایش دهند و بعد به سراغ Plan B بیایند. حال در Plan B آن توافق به هر قیمت ممکن را به نظام تحمیل 

کنند و نظام را مدام در برجام های 2، 3 و ۴ مجبور به دادن مزیت های راهبردی کنند.

گمان بنده این است که جریان نفوذ و غرب گرایی، یک چنین برنامه ای را می خواست در کاسه جمهوری 

کار وجود دارد. مثال چرا آمریکایی ها و  اسالمی ایران قرار دهد. از طرفی شواهد و قرائن زیادی نیز برای این 

انگلیسی ها در انتخابات خبرگان، مداخله کردند، علی رغم اینکه بازگشت بنا به قرارداد 136۰ الجزایر قرار بود که 

آن ها در مسائل داخلی کشور ما دخالت نکنند. اما چرا آن ها دخالت کردند؟! چرا آن ها کمپین »نه!« را راه اندازی 

نمودند؟! چرا سعی کردند که در انتخابات ایران مهندسی اجتماعی انجام دهند؟! چرا سعی کردند که افکار 

کنند و اعضای مجلس خبرگان و منصوبین به رهبری در انتخابات  مردم ایران را در انتخابات دستکاری 

استان ها انتخاب نشد )جریان کمپین »نه!«(!؟ از طرفی آن ها سعی کردند تا کسانی وارد مجلس خبرگان شوند 

که با جریان غرب گرا به ویژه آقای هاشمی همراهی داشته باشند. این کارها دقیقا برای این کار بود که مسیر 

پیشروی در Plan B هموار شود. بنابراین از طریق افزایش سطح چانه زنی و سایر قوای نظام می خواستند که 

موازنه را تغییر دهند تا مسیر Plan B هموار شود. بنده در حال حاضر قائل به این هستم که ما باید وارد توضیح 

و تبیین این حوزه ها برای افکار عمومی بشویم و این دروغ بزرگ را برای مردم برمال نماییم. جریان غرب گرا، 

یک اشتباه محاسباتی را ادامه داد تا وارد یک مرحله دروغ بزرگ شود. از آن بدتر این است که سعی کردند که 

کردند که آن را رنگ و  کنند. به عبارتی آن ها دروغ بزرگ را پنهان نکردند، بلکه سعی  این دروغ بزرگ را بزک 

لعاب حقیقت و درستی بدهند. این امر به تعبیری گالبی پنداری افکار عمومی است. بنده معتقد هستم که این 

بخش جای زیادی برای تبیین، توضیح و تفکر برای افکار عمومی دارد. بحثی که اآلن بنده آن را مطرح کردم، 

شاید دریچه ای برای این باشد تا دوستان دیگر بیایند و فضا را باز نمایند و توضیح دهند. در هر صورت حتی 

گر ما نیز این موضوع را تبیین نکنیم، آیندگان روی این موضوع ورود خواهند کرد و خواهند گفت که جریان  ا

غرب گرایی چه خیانت ماندگاری را مثل اسالف روشن فکر غرب زده در ایران در خصوص تعامل با آمریکایی ها 
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انجام داده اند و نیز این دو Plan که برای نرمال شدن ایران طراحی کردند. Plan A بحث توافق به هر قیمت 

و شکل ممکن و Plan B پیاده سازی مطالبات آمریکا و تحمیل آن ها به جمهوری اسالمی ایران بود. این به 

جامعه کمک خواهد کرد که تکلیف خود را با جریان غرب گرایی با عنوان شبکه همکار داخلی غرب در ایران هم 

تعیین کند و هم تشخیص بدهد که این شبکه همکار در کجا دارد منافع بیگانگان را دنبال می کند و در کجا به 

دنبال ضربه زدن به منافع ملی است. بنده قصد ندارم که فضا را خیلی سیاه و سفید کنم، ولی این یک واقعیت 

است؛ واقعیتی که نزدیک به ۴ سال است که ظرفیت های کشور را معطل نگه داشته و افکار عمومی را شرطی 

که آن ها سعی می کردند تا با دروغ های بزرگ خود، ارزش های  کرده است. از طرفی این یک واقعیتی است 

انقالب و آرمان های انقالب را به کنار بگذارند و در Plan B نیز زمینه محاکمه انقالب فراهم می شد. به عبارتی 

انقالب باید به آمریکایی ها بدهکار می شد نه اینکه آمریکایی ها به مردم ایران بدهکار باشند.

y  :مجری

گر اجازه بدهید، فرصت باقیمانده را روی  مطالب بسیار مفیدی بود که شما زحمت بیان آن را کشیدید. ا

بحث پرسش و پاسخ احتمالی دوستان بگذاریم. اولین سؤال را نیز اجازه دهید که از جناب آقای دکتر ایزدی 

بپرسم. نکته ای که در رابطه با طراحی آمریکایی ها در مقابل انقالب اسالمی و بحث هسته ای دارم، این است 

که حرکتی که دولت فعلی آمریکا با ریاست جمهوری اوباما شروع کرد و کماکان ادامه دارد، قرار بود که با انتخاب 

شدن خانم کلینتون ادامه پیدا کند. این مسیر، مسیری است که با نظر جمهوری خواهان در این کشور متفاوت 

است. اما اکنون با انتخاب آقای ترامپ این مسیر کامال به هم خورده است. به نظر شما انتخاب آقای ترامپ 

چه تأثیری بر راهبرد آمریکا در قبال ایران دارد. ما به حال راهبرد آمریکا علیه ما شامل تحریم، همکاری با 

نهادهای بین المللی برای اجماع سازی علیه ایران و… بوده است. حال آیا آقای ترامپ این راهبرد را کامال تغییر 

خواهد داد و یک بازی جدیدی را علیه ایران شروع خواهد کرد یا اینکه همین مسیر را با اندکی تغییر علیه ایران 

ادامه خواهد داد؟
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y :دکتر ایزدی

 بنده قصد دارم که پیش از اینکه به سؤال شما پاسخ دهم به چند نکته اشاره کنم. نکته اول مربوط به 

بحث ترجمه است که گفتم برخی مواقع متن های انگلیسی به طور نامناسب به فارسی برگردانده می شود. یکی 

از موارد این چنینی، ترجمه لغت Engagement است. معموال این لغت را درگیر شدن ترجمه می کند. با این حال 

گاهی بنده دیده ام که آن را تعامل ترجمه می کنند. تعامل در زبان فارسی بار مثبت دارد اما Engagement در زبان 

 Engage انگلیسی بار منفی دارد. مثال وقتی که هواپیمایی جایی را بمباران می کند، گفته می شود که آنجا را

گاهًا برای ما  که  کرده است. بنابراین درگیر شدن، ترجمه صحیح تری برای این واژه است. در ترجمه هایی 

ارسال می شده است، این واژه را تعامل معنی کرده اند و گفته اند که آمریکا می خواهد با ما تعامل کند. حال که 

این واژه تعامل معنی می شد، برخی می گفتند که تعامل کاری خوبی است و چرا ما باید از تعامل دوری کنیم. 

آن ها متوجه نبودند که منظور از Engage تعامل نیست، بلکه درگیر شدن است. نکته دوم این است که به نظر 

بنده آمریکایی ها به دنبال نرمال کردن ایران نیستند. بنده دوستی به نام آقای دکتر هادیان دارم که می گوید 

که من از برجام پشتیبانی می کنم، زیرا ایران را de securitized کرده است. به نوعی شاید وی می خواهد بگوید 

که برجام ایران را نرمال کرده است یا باعث شده است که ایران به سمت نرمال شدن حرکت کند. در هر صورت 

اینکه آیا واقعا آمریکایی ها می خواهند ما را نرمال کنند یا نه، به نظر من هدف آمریکایی ها سرنگونی جمهوری 

اسالمی و تجزیه ایران است؛ همانطور که می خواستند سوریه و عراق را تجزیه کنند، اما موفق نشدند یا اینکه 

ما به آن ها اجازه نداده ایم. آن ها چنین تدابیری را نیز نسبت به ایران داشته و دارند. مطابق صحبت هایی 

که بنده پیش از این داشتم، آمریکایی ها خواهان پذیرش ساختارهای سیاسی در  داخل ایران نیستند. ما هر 

چقدر که به آمریکایی ها امتیاز بدهیم و هرچقدر که انعطاف داشته باشیم، از نگاه آمریکایی ها باید ساختار کشور 

دکتر سراج: چیزی که در پرونده هسته ای باید نصیب طرف ایرانی می شد، آزادی دارایی های 
ایران بود. این در حالی بود که آمریکایی ها حاضر به آزاد کردن همه این دارایی ها نشدند، 
که آن نیز نتوانست منجر به  کردند  کوچکی از آن را به صورت قسطی آزاد  بلکه بخش 

گشایش در حوزه اقتصادی شود.
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ما تغییر پیدا کند. از این رو آمریکایی ها به دنبال این نیستند که ایران با ساختار فعلی آن نرمال شود، بلکه به 

دنبال تغییر ساختار آن هستند. تغییر شدن ساختار موجود نیز به معنای سرنگونی وضعیت موجود است.

کرد، وی متأثر از تفکر leveterian در آمریکا است. در آمریکا جناحی وجود  اینکه ترامپ چه کار خواهد 

دارد که درصد زیادی را نیز دربر نمی گیرند. مطابق اعتقاد آن ها دولت باید کوچک باشد و هزینه آن کم باشد. 

لذا دولت نباید بی جهت وارد پروژه های پرهزینه گردد. خیلی از کسانی که در حوزه تجارت کار می کنند، متأثر 

از این تفکر هستند. نتیجه اعتقاد به این تفکر این است که معموال این افراد ضد جنگ هستند، زیرا جنگ ها 

بسیار پرهزینه هستند و باعث افزایش حجم دولت نیز می شوند. آقای ترامپ با این تفکر بزرگ شده است و بر 

همین مبنا به خانم کلینتون می تاخت که چرا 6 تریلیون دالر را در جنگ عراق و افغانستان هزینه کرده است. 

وی این جنگ ها را ناموفق می داند چون هزینه بسیاری داشته اند و از طرفی این پول ها باید در داخل آمریکا 

هزینه می شده است. خود ترامپ اینگونه فکر می کند، اما نه اطرافیان وی. شما حتما در اندیشکده خود بررسی 

کرده اید که مایکل فلن و جیمز متیس رئیس سازمان سیا و وزیر امور خارجه آمریکا چه هستند. به طور خاص دو 

مورد اول چهره های ضد ایرانی هستند و جمالت تندی را نیز علیه ایران مطرح کرده اند. این ها در مباحث ایران 

با آقای ترامپ اختالف نظر دارند. در حوزه سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا نیز میان این دو و ترامپ اختالف 

نظر وجود دارد. اینکه آن ها نظر خود را در مورد ایران مستقر می کنند و ترامپ روی مباحث سیاست داخلی این 

کشور متمرکز می گردد، یا اینکه ترامپ نظر خود را، نظر رسمی قرار داده و آن  دو نظر خود را با ترامپ هماهنگ 

می کنند، کسی نمی داند. اینکه بخواهیم دست به پیش بینی دقیق بزنیم با توجه به اینکه اطرافیان ترامپ 

کثریت قریب به اتفاق، این تفکر وجود دارد،  این تفکر سنتی ضدیت با ایران را دارند و در کنگره نیز به صورت ا

در نهایت به نظر می رسد که زور جناح ضد ایران بیش از زور رئیس جمهور باشد، به شرطی که رئیس جمهور 

بنا داشته باشد که این تفکر را ادامه داده و از اطرافیان و شرایطی که کنگره برای او ایجاد می کند، متأثر شود. 

یک کاری که ترامپ می تواند انجام دهد این است که در خصوص ایران کاری انجام ندهد. باالخره کنگره 

خود علیه ایران پخت وپزهایی دارد و 1۰ طرح ضد ایرانی در کنگره آمریکا علیه ایران وجود دارد. اینکه ترامپ 

صرفا تماشاگر تصویب این طرح ها باشد و آن را وتو نکند، کفایت می کند. شما می دانید که ما کسانی را در آمریکا 
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داریم که 16 سال است که در فرصت هستند و برای خود پروژه ها و برنامه هایی دارند. اوباما برای 8 سال آن ها 

را معطل کرد و 8 سال نیز بوش آن ها را معطل نمود. بوش وقت و توانی را که باید برای ایران می گذاشت، برای 

عراق و افغانستان هزینه کرد. از این رو پرونده ایران بسته نشد. مطابق کتابی که آقای مایکل فلن نوشته است 

که به نظر بنده ارزش زیادی برای ترجمه دارد، آمریکا نباید وارد جنگ عراق می شد، چون باید با ایران آن هم 

به روش های نرم برخورد صورت می گرفت. مایکل فلن در کتابی که چند ماه قبل با نویسندگی او منتشر شده 

است، مطرح می کند که آمریکا باید بحث حمایت از اپوزیسیون ایران را پیگیری می کرد. شما در سؤال خود 

پرسیدید که در صورت ریاست جمهوری خانم کلینتون، ایشان مسیر آقای اوباما را ادامه می داد، اما حال که 

که بر مسند هستند که می توانند برای ما فرصت باشند. به عبارتی در  وی رأی نیاورده است، افراد جدیدی 

گر ما نتوانیم که جریان غربگرا را در ایران شکست  دوران ۴ ساله ای که نام وزیر دفاع آمریکا »سگ هار!« است، ا

گر خانم کلینتون به قدرت می رسید، وزیر دفاعش نیز یک خانم »بلوند!« بود و  دهیم، واقعا بی عرضه هستیم. ا

جمعیت غربگرا در ایران نیز طی یک نسیمی به سمت آمریکا غش می کردند. در هر صورت غش کردن به سمت 

یک خانم بلوند برای جمعیت غربگرا در ایران راحت بود، ولی نمی توان به سمت جیمز متیس که به مثابه یک 

سگ هار می ماند، به راحتی غش کرد. بنابراین این یک فرصت برای جریان انقالب است که وضعیت آمریکا را 

همانگونه که هست برای مردم این کشور نشان دهند. شما به خاطر دارید که وقتی رئیس جمهور آمریکا خود 

را باراک حسین اوباما معرفی می کند، همه به سمت آمریکا غش کردند، چون همه فکر می کردند که حسین آقا 

آمده و رئیس جمهور آمریکا شده است. با این حال ما تحریم هایی را که در دوران اول اوباما تجربه کردیم، در 

زمان بوش شاهد نبودیم. اآلن  آقای فلن اسالم را افراطی و تندرو می داند. در حال حاضر چنین چیزی برای 

گر ما یک سیستم رصد صحیح داشته و ادبیاتی که به کار برده می شود را به درستی  ما فرصت است. بنابراین ا

جمع کنیم و یک سیستم ترجمه درست داشته باشیم و از طرفی صدا و سیما نیز وضعیت آشفته ای که نسبت 

به آمریکا در این سازمان وجود دارد را حل کند و یک هیئت اندیشه ورزی داشته باشد، می توانیم از این فرصت 

استفاده کنیم.
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در حال حاضر آقای ترامپ قرار است که تا چند روز دیگر رئیس جمهور آمریکا شود. برای مردم در داخل 

گر من  کشور این سؤال وجود دارد که کسی که قرار است که رئیس جمهور آمریکا شود، چه ویژگی هایی دارد. ا

به جای شما باشم، مناظره های درون حزبی آقای ترامپ را از اینترنت دانلود می کنم. این کار باعث می شود که 

گر ما صرفا صحبت های ترامپ را ترجمه و پخش کنیم، در شناخت مردم  شناخت آقای ترامپ راحت شود. ا

نسبت به آقای ترامپ بسیار مفید است. چنین کاری قطعا بیننده خواهد داشت، چون به جای اینکه یک 

تحلیل گر با قیافه ما راجع به آمریکا صحبت کند، ترامپ خود دارد درباره آمریکا صحبت می کند. نوع برخورد 

ترامپ با کسانی که در آن سالن مناظرات هستند نیز بسیار جالب است. چرا ما این کارها را نمی کنیم!؟ به نظر 

بنده ما در خصوص آمریکا دچار مشکل هستیم و حتی یک اتاق فکر مناسب در مورد آمریکا نداریم، نه در حوزه 

سیاسی، نه در حوزه فرهنگی، نه در حوزه دانشگاهی. به هر حال شما می دانید که در محیط های دانشگاهی، 

که این تفکر را در داخل  رقیب اصلی ما تفکر لیبرال-دموکراسی است. اآلن برای ما یک فرصت خوب است 

دانشگاه های خود به حاشیه ببریم. ما پیش از این یکی از فرصت های خود را در قضیه انتخابات این کشور 

سوزاندیم، چرا که انتخاباتی در آمریکا برگزار شد که می توانست برای شناخت ما از این کشور مفید باشد. آخرین 

کردند و بعد از آن صدا و  که مقام معظم رهبری در خصوص مناظرات صحبت هایی را مطرح  لحظات بود 

گر  سیمای ایران در این خصوص اندکی کار کرد. به هر حال ما باید توجه داشته باشیم که این ها فرصت ها را ا

مورد استفاده قرار ندهیم، از بین خواهند رفت. در نهایت باید توجه داشته باشید که به نظر بنده در دوران آقای 

ترامپ میان ایران و آمریکا دعوا صورت خواهد گرفت. از طرفی ما چیزی به نام برجام داریم. بسیار خوب است 

که تکلیف برجام در همین دولت و قبل از انتخابات روشن شود. منتها دوستان حواسشان جمع بوده است و 

تاریخ ها را به گونه ای طراحی کرده اند که تکلیف برجام قبل از انتخابات حل نشود. در هر صورت میان ایران و 

آمریکا تخاصم ها تشدید خواهد شد. از طرفی ما به تعهدات خود در قبال برجام عمل کرده ایم و از طرفی خیلی 

نیز نمی توانیم در آن دست ببریم؛ به عبارتی چنانچه آن ها تعهدات خود را نقض کنند، سیستم مناسبی برای 

رفع و رجوع اختالف وجود ندارد و نهایتا به سیستم مکانیزم ماشه منجر می شود. اتفاقی که باید بیفتد این است 

که یک توافقی میان ایران و دیگر کشورها صورت بگیرد. به هر حال اروپایی ها کشورهایی هستند که از برجام 
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سود می برند. به طور کلی روسیه، چین و اروپایی ها باید به این راضی باشند که ایران برجام را اجرا کند و آن ها 

نیز برجام را اجرا کنند، البته به این شرط که این کشورها زیر سیطره آمریکا قرار نگیرند و مجبور شوند تحریم های 

خود را انجام دهند و شبیه سیستم قبلی عمل کنند. به نظر بنده باید در ۴ سال آینده این اتفاق رخ دهد. در 

کنار موارد فوق باید کارهای دیگری نیز توسط ما در خصوص آمریکا صورت بگیرد. یک زمان ما بحثی داشتیم، 

مبنی بر اینکه آیا باید با آمریکا نامه نگاری داشته باشیم، یا خیر، ارتباط گیری داشته باشیم یا نداشته باشیم، اما 

اکنون وزیر خارجه کشور ما ساعت ها با جان کری صحبت می کند و با وی در تماس است.

به نظر من با توجه به خصوصیت های شخصیتی ایران، الزم است که یک نامه محکم از سوی ایران به 

ترامپ برود مثال گفته شود که حرف هایی که شما در طول برگزاری انتخابات آمریکا زدید، همان صحبت هایی 

بود که ما در طول سال های انقالب مطرح کرده بودیم. مثال شما  گفتید که به واشنگتن می روید و باتالق را 

خشک می کنید )کنایه به رفع کردن فساد از کاخ سفید(. ما امیدواریم که شما موفق شوید. یا اینکه شما در 

مناظره خود گفتید که ایران دارد به همراه روسیه با تروریسم مبارزه می کند، این حرف درستی است و امید داریم 

که برخالف گذشته که رئیس جمهور شما داعش را تأسیس کرد، از سیاست حمایت در داعش دست برداشته 

شود. یادآوری می کنم که زمانی که ترامپ می گفت اوباما و کلینتون داعش را تأسیس کرده اند، یک نفر گفت 

که آیا منظور شما این است که سیاست های این دو باعث شکل گیری داعش شده است و ترامپ می گوید که 

خیر من می  گویم که اوباما و کلینتون داعش را تأسیس کرده اند! به نظر بنده ما می توانیم در این نامه قید کنیم 

که امیدواریم که این سیاست آمریکا که باعث شکل گیری داعش شده است، در دولت شما تغییر کند. فارین 

پالسی نامه ای را چاپ کرد که از سوی تیم آقای ترامپ برای پنتاگون بود. در آمریکا رسم است که ۴-3 هفته 

قبل از اینکه دولت مستقر شود، برنامه های خود را برای افراد حاضر پنتاگون معرفی می کنند تا حالت گذار در 

آنجا راحت تر صورت بگیرد. در این نامه به چهار اولویت اشاره شده است. اولویت اول بحث داعش بوده است. 

اولویت دوم افزایش بودجه دفاعی، اولویت سوم فضای سایبری و اولویت چهارم بهینه سازی هزینه ها بوده 

کافی داشته باشید، در این نامه اشاره ای به ایران، روسیه و… نشده است. این مسئله  گر دقت نظر  است. ا

گر شما به متن هایی که تیم آقای اوباما تولید می کرد نگاه کنید، نام ۴ کشور همواره برجسته  جالب است. ا
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می شد: ایران، روسیه، چین، کره شمالی. این در حالی است که تیم آقای ترامپ به سراغ داعش رفته است. 

چنین مواردی برای ما فرصت هستند. البته عده ای در واشنگتن حضور دارند که می خواهند ما را به موضوع 

آقای ترامپ تبدیل کنند. اما در حال حاضر ایران موضوع آقای ترامپ نیست. در این چند هفته ای نیز که از 

انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور گذشته است، تنها یک بار وی به ایران اشاره کرده است که آن 

نیز در خصوص قطعنامه اخیر سازمان ملل در خصوص اسرائیل بوده است که در آنجا نیز موضوع اصلی ایران 

نبود. برخی در واشنگتن به دنبال این هستند که ایران را به موضوع سیاست خارجی ترامپ تبدیل کنند. در 

مقاله ای که توسط دنیس راس نوشته شده بود، سعی شده بود که بحث ایران و داعش با یکدیگر مخلوط 

گر می خواهید که با داعش مبارزه کنید، پس باید با ایران نیز برخورد کنید. برای  شود. در این مقاله بیان شد که ا

جمع بندی باید توجه داشته باشید که دوران ترامپ می تواند برای ما هم فرصت و هم چالش ایجاد کند. به هر 

حال ما نیازمند یک مقدار هوشمندی در این خصوص هستیم.

 

 

y :نیکی ملکی

 بنده یک سؤالی از آقای دکتر سراج داشتم. علی الظاهر فرمایش شما با فرمایش آقای ایزدی در خصوص 

نرمال کردن رفتار ایران تفاوت هایی داشت. آقای ایزدی در این خصوص توضیحاتی را بیان کردند. نظر شما 

در این خصوص چیست؟

y  :دکتر ایزدی

شما هم که همیشه دوست دارید میان دو نفر دعوا راه بیندازید! حرف من و ایشان تفاوت چندانی ندارد و 

تنها برخی کلمات است که باعث می شود صحبت های ما دو نفر متفاوت به نظربرسد. بنده به سرنگونی اشاره 

گر ما نیز این موضوع را تبیین نکنیم، آیندگان روی این موضوع ورود  دکتر سراج: حتی ا
خواهند کرد و خواهند گفت که جریان غرب گرایی چه خیانت ماندگاری را مثل اسالف 

روشن فکر غرب زده در ایران در خصوص تعامل با آمریکایی ها انجام داده اند.
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کردم و ایشان بحث نرمال کردن را پیش کشیدند. باید توجه داشته باشید که نرمال کردن نیز خود یک نوع 

سرنگونی است.

y :دکتر سراج

کامال  کردم. فرمایشات دکتر ایزدی  کوتاه عرض   البته بنده نیز صحبت های خود را به صورت خیلی 

صحیح است. آمریکایی ها حتما به دنبال تغییر ساختار جمهوری اسالمی ایران هستند، اما از آنجا که استحکام 

جمهوری اسالمی ایران و بازیگری آن هر روز دارد بیشتر می شود، آمریکایی ها راهبرد خود را علیه ایران دو پله ای 

کرده اند. پله اول مهار ایران، پله دوم نرمال کردن یا تغییر رفتار ایران. این یک روند است. زمانی که ما مهار 

که نرمال شده و تغییر رفتار دادیم، حتما در  گام بعدی وادار به تغییر رفتار خواهیم شد و زمانی  شویم، در 

سراشیب سقوط افتاده و تغییر ساختار خواهیم داد. این همان پروژه ای است که آمریکایی ها در قبال اتحاد 

جماهیر شوروی نیز دنبال کردند. آن ها ابتدا سعی کردند که حوزه نفوذ استراتژیک شوروی را مهار کنند. سپس 

سعی کردند که از طریق جریان های غرب گرا در داخل این اتحاد، آن را نرمال کنند و آن را به سمت تغییر رفتار 

حرکت دهند و در نهایت آن را به سمت فروپاشی بردند. بنابراین ما و دکتر ایزدی در این خصوص اشتراک 

کنم. در خصوص بحث برجام و اینکه در  کاملتر  نظر داریم. بنده می خواهم در اینجا بحث دکتر ایزدی را 

دوران ترامپ چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد، بنده معتقد هستم که ترامپ یک تاجر است و این نگاه تجاری 

کند. مثال وی می گوید که ما از عربستان حمایت  را می خواهد وارد حوزه بین الملل و سیاست خارجی آمریکا 

می کنیم اما این کشور باید هزینه آن را بپردازد. همچنین می گوید که ما از اروپایی ها دفاع می کنیم ولی اروپایی ها 

باید هزینه این دفاع را پرداخت کنند. ترامپ به شدت به دنبال کاهش هزینه های آمریکا و تحمیل هزینه های 

دیگران به خود آن هاست. بنابراین معنای این کار این است که علی رغم فضاسازی و تبلیغاتی که دارند انجام 

می دهند، ترامپ نمی تواند جنگی را علیه جمهوری اسالمی یا حتی جنگ جدیدی را برای آمریکا تعریف کند. 

البته این عقیده خود ترامپ است. اما چون خواستگاه جمهوری خواهان است، جمهوری خواهان دارند خود 

کدامیک موفق شوند خود را یا دیدگاه افراطی خود را در  را به سرعت به ترامپ تحمیل می کنند. حال اینکه 

خصوص ایران به ترامپ تحمیل کنند یا اینکه ترامپ روی ایده خود بایستد، چیزی است که نمی توان در حال 
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حاضر در خصوص آن قضاوت کرد و لذا باید صبر کنیم تا کمی شرایط به جلو برود. بنده معتقد هستم که ترامپ 

وارد افزون طلبی برجامی می شود و آن را پاره نخواهد کرد. اینجانب اعتقاد دارم که ترامپ روی برجام خواهد 

ایستاد، اما سعی خواهد کرد که آن را هک و اصالح کند. وی از اهرم های فشار و تحریم استفاده خواهد کرد و 

سعی می کند که از آن بازی که باید در Plan B شکل می گرفت و شروع می شد را ادامه دهد. در اینجا وی نیاز دارد 

که به جر زنی در خصوص برجام بپردازد و باید این موضوع را مطرح کند که برجام توافق خوبی نبوده است و 

باید هک و اصالح شود. به نظر بنده ترامپ سعی می کند که در موضوع برجام دست باال را بگیرد و وارد فضای 

هک و اصالح برجام، افزون طلبی منطبق بر آن و استارت زدن Plan B در مواجهه آمریکا با ایران در خصوص 

گر در سال 1396 ما دولتی در تراز دولت فعلی داشته باشیم، منافع ملی ما حتما  برجام شود. در چنین شرایطی ا

خسارت خواهد خورد. دلیل این امر این است که ما تعداد زیادی مزیت راهبردی در بحث هسته ای داشتیم، 

اما تیم فعلی با این مزیت های راهبردی نتواست که بازی قابل قبولی را با آمریکایی ها انجام دهد. حال که 

همه آن مزیت ها را از دست داده ایم و هیچ اتفاقی نیفتاده است و طرف مقابل می خواهد افزون طلبی و جرزنی 

کند و برجام را هک و اصالح کند، کامال معلوم است که این تیم از عهده ایستادگی در برابر ترامپ و هک و اصالح 

گر به دنبال مسئله معیشت، اشتغال،  برجام برنخواهد آمد. ما باید این را به جامعه منتقل کنیم که جامعه ا

منافع ملی، امنیت ملی و… است امکان دسترسی به این موارد با این تیم وجود ندارد. از طرفی اینکه آیا ما برای 

این کار فرصتی در اختیار داریم، جناب دکتر ایزدی به مواردی اشاره کردند. بنده معتقد هستم که در موضوع 

برجام، زمانی که ترامپ بخواهد در خصوص برجام افزون خواهی کند و Plan B را شروع نماید، شکافی میان 

آمریکایی ها، اروپایی ها و برخی بازیگران دیگر در خصوص برجام ایجاد خواهد شد. ما یک دیپلماسی مقتدر 

و هوشمند نیاز داریم تا بتواند از این سیاست استفاده کند. دیپلماسی فعلی ما به تجربه نشان داده است که 

کنید. در حال حاضر  توانایی استفاده از فرصت ها را ندارد، مثال در موضوع سوریه، نگاه آن ها را در ابتدا نگاه 

قضیه سوریه برای جمهوری اسالمی تبدیل به یک برگ برنده شده است. تیم فعلی نمی توانست تشخیص 

دهد که سوریه و ایستادگی در آن تبدیل به برگ برنده نه در حوزه منطقه ای، بلکه در صحنه بین المللی خواهد 

که دارد در سازمان ملل مطرح می شود،  که در پیش نویس قطعنامه  شد. شما در حال حاضر شاهد هستید 



33/  مجموعه نشست ها  -  بهمن ماه  1395|  اندیشکده راهبردی تبیین

سوریه چه برگ برنده ای برای ایران بوده است. بنابراین ما با این دستگاه دیپلماسی نمی توانیم از فرصت های 

استراتژیک خود استفاده کنیم. دستگاه دیپلماسی ما حتما باید هوشمندانه تر و مقتدرتر باشد و نگاه آن ها باید 

به مؤلفه های قدرت درونی باشد و نگاه درستی به مقاومت داشته باشد. دستگاه دیپلماسی ما یک اشکال 

دیگر دارد و آن اینکه یکسویه بازی می کند؛ مانند تیم هایی که سعی می کنند که از یک جناح حمله کنند، این 

دستگاه دیپلماسی تمام هنر خود را در بازی با برگ برجام نشان داده است. بنده معتقد هستم که الزم است که 

یک دستگاه دیپلماسی بر سر کار بیاید که بتواند با تمام قابلیت های جمهوری اسالمی بازی کند و برگ برجام را 

نیز به یک برگ[برنده] بازی تبدیل کند. به نظر من می توان با برگ برجام بین آمریکایی ها و اروپایی ها و بین 

روس ها و چینی ها بازی کرد. آن موقع است که ترامپ باید تصمیم بگیرد که میان این همه بازیگر باید چه کار 

کند و این ما خواهیم بود که زمین معینی را برای آمریکایی ها و ترامپ در موضوع برجام تعریف کنیم.

y  :فائزی

بنده ابتدا الزم می دانم که از اساتید محترم بابت فرمایشاتشان تشکر کنم. در البالی صحبت عزیزان، 

مطرح شد که هنوز مشخص نیست که تفکر ترامپ یا تفکر اطرافیان ترامپ قرار است که بر سیاست خارجی 

دولت وی در خصوص ایران غلبه داشته باشد. در دو هفته گذشته چند اتفاق از سوی دولت اوباما علیه ایران 

اتفاق افتاده است؛ یکی وتو نکردن قطعنامه تمدید تحریم های ISA علیه ایران، یکی وتو نکردن قطعنامه 

علیه اسرائیل، اخراج 35 دیپلمات روسیه از آمریکا، عکس العمل نشان ندادن در قبال قطعنامه ای که برای 

که اوباما قصد دارد تا شرایط را برای  آتش بس سوریه مطرح شد. به نظر بنده این رفتارها نشانه این است 

ترامپ سخت کند. از طرفی این رفتار اوباما شرایط را برای آن دسته از جمهوری خوهان که به دنبال تقابل با 

گر اوباما این کار را نمی کرد، شاید  ایران هستند و تفکراتی متفاوت با ترامپ دارند، سنگین تر می کند. به عبارتی ا

جمهوری خواهان راحت تر می توانستند اقدامات مد نظر خود را پیگیری کنند. به نظر بنده اینکه چرا اصال اوباما 

کارها مبادرت ورزید جای سؤال دارد. همچنین این رفتار چه تأثیراتی را می تواند بر روی خود ترامپ  به این 

که ترامپ برنامه های خود از قبیل اینکه به روسیه  و تیم وی داشته باشد. آیا این اقدامات باعث نمی شود 

نزدیک شود و هزینه های امنیت هر منطقه را به بازیگران آن منطقه بسپارد، پی بگیرد و در خصوص ایران نیز 



اندیشکده راهبردی تبیین |نشست تقابل گفتمانی دو جریان انقالبی و غرب گرا در حوزه ی سیاست خارجی/ 34

همان روش اوباما را ادامه دهد؟

y :دکتر ایزدی

 اینکه آمریکا این قطعنامه را وتو نکرد، یک خدمت به اسرائیل بود. آمریکایی ها ابتدا مطمئن شدند که 

این قطعنامه پشتوانه اجرایی ندارد، چون مطمئن شدند که ذیل بند ۴1 فصل 7 نیست. ذیل بند ۴1 فصل 

گر  کرد، چون ا که نتوان خفیف ترین تحریم را علیه اسرائیل اعمال  7 منشور سازمان نبودن باعث می شود 

بخواهید که به این امر ورود کنید الزم است که ذیل بند ۴1 فصل 7 منشور این سازمان باشد.

y :فائزی

 اما آقای نتانیاهو اعتراض زیادی نسبت به این امر داشت؟

y :دکتر ایزدی

کرد، مربوط به داستان های دیگر می شود. در هر صورت یکسری   اینکه آقای نتانیاهو سر و صدا 

اختالفات میان نتانیاهو و اوباما وجود دارد. نشانه آن نیز زمانی که اوباما می خواست در سال 2۰12م مجددا 

رئیس جمهور شود، مشخص شد، زمانی که نتانیاهو در مناطق یهودی نشین بیلبورد می زد تا آن ها به اوباما 

رأی ندهند )یهودی ها در آمریکا معموال به دموکرات ها رأی می دهند(. یکسری دلخوری هایی میان اوباما و 

نتانیاهو وجود دارد، اما قعطنامه اخیر سازمان ملل به گونه ای تصویب شد که فشاری علیه اسرائیل تحمیل 

نکند. کنوانسیون چهارم ژنو به صراحت بیان می کند که زمانی که یک کشور اشغال می شود، قوای اشغالگر 

باید چکار کند و چکار نکند. اسرائیل سال هاست که دارد قوانین بین المللی را نقض می کند. قطعنامه سال 

2۰11م سازمان ملل ضد اسرائیل نیز توسط آمریکا وتو شد. حال اکنون در روزهای انتهایی ریاست جمهوری 

اوباما ، به نوعی نخواستند که آبروریزی بزرگی به واسطه استفاده از وتو برای حمایت از اسرائیل صورت بگیرد. 

از طرفی رابطه اسرائیل با روسیه بد نیست و روابط نسبتا خوبی دارند. طرحی که اسرائیلی ها دارند این است 

که یک محوری را ایجاد کنند و مطابق آن آمریکا و روسیه روابط بهتری داشته باشند. این محور قرار است که 

چهار کشور روسیه، آمریکا، اسرائیل و ترکیه را دربربگیرد و علیه ایران اقدام کند. اسرائیلی ها به این امر عالقه مند 
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هستند. از طرفی ما یک مشکل داریم و آن اینکه نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا مطرح می شود که قوه 

مجریه فعلی ایران غرب گرا است. به عبارتی یک ذهنیت خاصی در خصوص دولت فعلی ایران در دنیا شکل 

گرفته است که دلیل آن عملکرد غرب گرایانه دولت فعلی است. روس ها نیز به این واقف هستند و از طرفی آن ها 

گر جناح غرب گرا یک  پیگیر منافع ملی خود هستند و نمی خواهند که به گونه ای با ایران وارد معامله شوند که ا

بار دیگر به قدرت رسید، دوباره ایران به سمت آمریکا برود. اتفاق دیگری که ممکن است بیفتد این است که 

شکست جریان غرب گرا در داخل کشور ما و حوزه بین المللی تبعاتی خواهد داشت. 3-2 هفته پیش بنده به 

چین رفته بودم. چینی ها نیز همانند روس ها در خصوص ایران دغدغه هایی دارند؛ اینکه یک عده در کشور ما 

غرب گرا هستند. حرف چینی ها این بود که ممکن است که ما با پاکستان و عربستان رابطه اقتصادی داشته 

باشیم، اما به نظر ما دولت شما هنوز هم دولتی است که می تواند در برابر فشارهای آمریکا در مقایسه با سایر 

دولت های منطقه مقاومت کند و این برای ما مهم است. لذا ما می خواهیم که با شما رابطه راهبردی داشته 

باشیم. به عبارتی رابطه ما با سایر کشورها اقتصادی و بعضا سیاسی است اما هیچ کشوری در منطقه غرب آسیا 

نیست که ما خواسته باشیم که در سطح راهبردی با آن ارتباط داشته باشیم. لذا این ها مزیت کشور ماست و 

مستقل بودن سیاست خارجی کشور، یک مشکالتی را با غرب ایجاد می کند، اما برای خود مزیت هایی نیز دارد. 

منتها ما گاهی در شناخت این ظرفیت ها دچار نقصان می شویم. کتابی با عنوان »سیاست خارجه از نگاه مقام 

گر  معظم رهبری )مد ظله العالی(« از سوی دفتر نشر حضرت آقا منتشر شده است. بنده پیشنهاد می کنم که ا

دوستان این کتاب را نخوانده اند آن را مالحظه نمایند. مطابِق بندی از این کتاب، در یکی از نشست هایی که 

ایشان حضور داشته اند، می فرمایند که برخی در کشور حضور دارند که حاضرند با کشورهای درجه سوم اروپایی 

مانند دانمارک و هلند ارتباط برقرار کنند و روابط دوستانه داشته باشد، ولی حاضر نیستند که با کشورهایی مانند 

روسیه و چین ارتباط برقرار نمایند. در داخل کشور ما چنین معضلی وجود دارد و جناحی که این چنین فکر 

کثریت را در بر می گیرند. این مشکل باید  می کند، تعداد کمی ندارند و در بسیاری از حوزه های سیاست خارجه ا

در کشور حل شود. اعتقاد ما این است که در 2۰۰ سال گذشته بیشترین خسارت به ایران از سوی جناح غرب 

وارد شده است. کودتای 28 مرداد بدون حمایت ایرانی ها رخ نمی داد. قبل از انقالب معلوم بود که غرب گراها 
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چه کسانی هستند و بعد از انقالب نیز آن ها در جاهای مختلف سربرآوردند و برخی حتی عمامه بر سر دارند. در 

هر صورت تا زمانی که چنین چیزی در کشور وجود دارد، منافع ملی کشور تأمین نمی شود. همانطور که عرض 

گر ما بتوانیم در جریانات جاری دنیا، ماهیت غرب را به مردم بشناسانیم، جریان غرب گرا در ایران به  کردم، ا

مشکل برخواهد خورد. لذا این فرصت نباید از دست برود. ما باید هیئت های اندیشه ورزی را تشکیل دهیم تا 

طراحی هایی را داشته باشیم و از طرفی باید به بحث رصد اظهارات آمریکایی ها در خصوص ایران بپردازیم. 

گر این موارد حل نشود، فرصت چهارساله  ما هم در حوزه رصد و هم در حوزه طراحی دچار مشکل هستیم. ا

ریاست جمهوری ترامپ برای ما از بین خواهد رفت.

y  :پرسش کننده

بنده از صحبت های شما به این نتیجه رسیدم که در صحبت های شما خود شخصیت ترامپ است 

که پررنگ می شود و شما به ایشان فرد محور نگاه می کنید. این درحالی است که همانطور که مستحضرید، 

اتاق فکرها و ساختاری که آمریکا دارد و نقش اندیشکده ها در این ساختار بر فرد تأثیرگذار خواهد بود. اینکه ما 

بخواهیم روانشناسی سیاسی را رصد کنیم، یک بحث است، ولی همانطور که مستحضر هستید، حاکمیت 

آمریکا یک حاکمیت شخص محور نیست. به نظر بنده جریانات تصمیم ساز در آمریکا ترامپ را به سمت خود 

خواهند کشید. نظر شما در این خصوص چیست؟

y :دکتر ایزدی

 بنده نیز عرض کردم که ترامپ تفکری دارد و از طرفی اطرافیانی دارد. پیش بینی اینکه کدام یک بر 

گر بخواهیم پیش بینی کنیم، اطرافیان ترامپ و کنگره قدرت تأثیر  دیگری سوار خواهند شد، سخت است و ا

گذاری بیشتری دارند. منتها ما مشکلی در کشور داریم و آن این است که گاها ما صرفا روی افراد تمرکز می کنیم 

و برخی دیگر صرفا روی ساختار تمرکز می کنند. در بحث های اخیری که بنده داشته ام، یک نفر می گفت که 

شما ترامپ را خیلی جدی گرفته اید. این رویکرد نیز اشتباه است. به هر صورت فردی که رئیس جمهور آمریکا 

شده است نیز در تصمیم گیری ها نقش دارد. ما چیزی تحت عنوان deep state داریم که به وجهی از دولت 
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که پنهان و مستتر است و تغییر نمی یابد اشاره دارد. درست است که deep state در آمریکا تغییر ناپذیر است اما 

الزم است که ما برای ترامپ نیز شخصیت قائل باشیم. به هر حال این فرد رئیس جمهور شده است. دیروز با 

وی در خصوص روسیه مصاحبه شده بود و در خصوص دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و بحث هک شدن 

ایمیل های هیالری کلینتون سؤال شده بود. در این پرسش به اظهارات مقامات FBI و CIA استناد شده بود و 

جای تأسف دارد که صدا و سیمای ما پاسخ ترامپ را منعکس نکرد. ترامپ در پاسخ این سؤال گفت که این ها 

همان کسانی هستند که گفتند صدام سالح کشتار جمعی دارد. این حرف بسیار عجیب است، چرا که طی آن 

کسی که قرار است رئیس جمهور آمریکا شود، نهادهای اطالعاتی و امنیتی خود را ضایع می کند.

y  :پرسش کننده

به هر حال ترامپ دکترینر نیست و برای خود دکترین ندارد. اینکه وی به مسائل تجاری نگاه می کند، 

یک خصوصیت اخالقی و شخصیتی است و اال تا آنجا که بنده اطالع دارم، ایشان فاقد دکترین مشخص است. 

لذا در ادامه وی تابعی از دکترین های آمریکا خواهد شد. حال باید ببینیم که وی در ادامه از چه دکترین هایی 

تبعیت خواهد کرد.

y  :دکتر ایزدی

بعد از اینکه ترامپ بعنوان رئیس جمهور مستقر شد باید ببینیم که وی چه دکترین هایی را پی خواهد 

گرفت. وی یکسری تفکرات دارد که حال باید ببنیم که وی می تواند یا حتی می خواهد که آن ها را به مرحله 

اجرا دربیاورد یا خیر. گاهی ممکن است که فرد در دوران انتخابات مسائلی را مطرح کند، اما بعد از شروع ریاست 

جمهوری، اولویت های دیگری را پیدا کند و آن مسائل را تکرار نکند. ما فعال چنین چیزی را در ترامپ ندیده ایم 

و طی این چند هفته ای که از انتخابات گذاشته است، وی تقریبا همانگونه رفتار می کرده است. همچنین 

بحث تاجر بودن وی نیز که درست است، نسبت به ما می تواند این معنا را داشته باشد که بر سر ما نیز معامله 

خواهد کرد. به عبارتی چون وی یک تاجر است، پس نه تنها ممکن است که با ما وارد معامله شود، بلکه ممکن 

است که بر سر ما نیز معامله کند. مثال بر سر ما با کنگره وارد معامله شود.



اندیشکده راهبردی تبیین |نشست تقابل گفتمانی دو جریان انقالبی و غرب گرا در حوزه ی سیاست خارجی/ 38

y  :پرسش کننده

در هر صورت باید بحث واقع گرایی را در سیاست مد نظر داشته باشیم. در دنیای سیاست، یک سیاست 

اعالمی و یک سیاست اعمالی داریم. اوباما نیز حرف های زیادی را مطرح می کرد، اما در برخی جاها برخالف آن 

عمل کرد.

y  :دکتر ایزدی

در هر صورت ما نباید فضای سیاسی حاکم بر آمریکا را خیلی مبتنی بر بازیگر یا ساختار ببنیم، بلکه باید 

هر دو بعد آن را مورد توجه قرار دهیم.
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