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وزیر خارجه در گفت و گو با «ایران» سیاست خارجی متوازن را تشریح کرد

سرنوشت مردم را
به هیچ کشوری گره نمی زنیم

برایتحققشعارهمکاریهایمنطقهایمکانیسمیعالیراطراحیکردهایمکهبزودیجزئیاتآنمنتشرمیشود
مریم ساالری
خبرنگار دیپلماسی

با حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه در هواپیما موقع بازگشت از نخستین سفر
خارجی به روســیه ،لبنان و ســوریه گفتوگو کردم و ســخنانش را کمی بعدتر در تهران
و پس از انجام مذاکرات مقدماتی هســته ای در «بروکســل» طــی یک گپ و گفت دیگر
تکمیــل نمــودم .امیرعبداللهیان بــا  ۲۷۰رأی موافق از مجمــوع  288رأی ،نظر اعتماد
نمایندگان مجلس برای ســکانداری دستگاه دیپلماسی کشــور را از آن خود کرده است.
او که بهعنوان دیپلماتی کهنه کار در دولت دهم با مسئولیت بزرگ پیگیری بحرانهای
منطقــهای مواجــه بود ،در دولت ســیزدهم نیز عالوه بــر پیگیری مذاکرات هســته ای ،با
خواســت ســامان دادن به روابط منطقــهای ایران و حــل تنشها و اختالفــات موجود
مواجه اســت؛ خواســتی که طی سالها و ماه های گذشــته با هدف تنش زدایی و توسعه
همکاریهــای منطقهای مــورد پیگیری کشــور قرار گرفته اســت .قابل انتظار اســت که
این مأموریت از ســوی وزیر خارجه بواســطه تجربیات پرشــمارش در عرصه منطقهای
امکان بیشــتری برای اجرا بیابــد .بدون تردید مجموعــهای از رویدادها همچون چالش
برجــام ،خروج امریــکا از منطقــه و افزایش رقابت میــان بازیگران عربی بــر پیچیدگی
ایــن مأموریت افزوده اســت .یکی از مهمترین اشــارات وزیر خارجــه در این گفتوگو
را میتــوان تأکید او بر این دانســت که تهران مذاکرات هســته ای را از «بنبســت» آغاز
نمیکنــد .مذاکراتی کــه به گفته علــی باقری ،معاون سیاســی وزارت خارجه و مســئول
پیگیری پرونده هســته ای قرار اســت تا پیش از نوامبر آغاز شود .درباره اینکه تحقق این
امر مهم با چه موانعی روبهرو اســت و به چه پیــش نیازهایی نیاز دارد ،با او به گفتوگو
نشســتیم .گفتوگویی که اما بخوبی به الزامات تحول در سیاست خارجی کشور بویژه
در زمینه برجام و حوزه منطقهای اشاره دارد.
 ëëدولت جدید در تبیین رویکرد خود در عرصه
سیاســت خارجــی بر پیگیــری یک سیاســت
متــوازن در مناســبات منطقــهای و بینالمللی
تأکیــد ویــژهای داشــته اســت .در ایــن رویکرد،
مفهوم«توازن»بادرنظرگرفتنچهمؤلفههایی
موردتوجهقرارگرفتهاست؟
مــا بــرای شاخصســازی سیاســت خارجــی
دولت سیزدهم چند کلید واژه تعیین کردیم؛
سیاســت خارجی متوازن و دیپلماسی فعال،
پویا و هوشمند.
منظور از سیاست خارجی متوازن این است که
اولویت بخشــی ما نســبت به برخی از کشورها
از جملــه همســایگان بــه معنــای غفلــت از
رابطــه با دیگر کشــورهای جهــان نخواهد بود.
مــا دیپلماســی متــوازن را در ارتبــاط بــا همــه
بخشهــای جهــان در پیش خواهیــم گرفت؛
یعنــی همزمــان با اینکــه اولویت مــورد توجه
دولت سیزدهم همسایگان و آسیامحوری قرار
دارد ،در حوزه اروپا هم دیپلماســی فعال ،پویا
و هوشــمند را دنبال میکنیــم و عالوه بر همه
اینهــا امریکای التیــن و آفریقــا را نیز فراموش
نمیکنیم.
 ëëآیــا ظرفیتهای موجود ،امــکان بهرهگیری
متــوازن از روابطــی را که ما بعضاًدر بخشــی از
آنها با مشــکالتی دســت و پنجه نرم میکنیم،
میدهد؟
بلــه ،یکی از کارهایی که مــا در حال انجام آنها
هستیم ،تشکیل تیمهای تخصصی در وزارت
خارجه اســت و در تالش هستیم اولویتهای
اصلی کشــور را در هر قاره و هر بخش از جهان
استخراج کنیم .وقتی میگوییم اولویت یعنی
ممکن است در یک حوزه اولویت ما فرهنگی
باشــد .در این حوزه نگاه فرهنگی در مناسبات
مــا غالب خواهد بود .در حوزهای دیگر ممکن
است ،نگاه اقتصادی ،غالب و فعالتر باشد یا
در بخشــی دیگر از مناســبات ،موضوع امنیتی
و سیاســی مــورد توجــه قــرار گیــرد .از ســوی
دیگــر ما از کار با ســازمانهای بینالمللی هم
غفلت نخواهیم کرد و به کارکرد ســازمانهای
بینالمللــی و البتــه بــه نقصــی کــه بویــژه در
مباحث تئوریک روابط بینالملل وجود دارد،
توجــه داریــم .با درنظر گرفتــن اهمیت بحث
ساختار و کارگزار در روابط بینالملل معتقدیم
هر یــک از ســاختارهای بینالمللی کــه ایجاد
شــده کارکردی دارنــد و ما میتوانیم از مســیر
سازمانهای منطقهای و بینالمللی ،بخشی از
اهداف خود در سیاست خارجی را دنبال کرده
و منافع خود را محقق کنیم.
 ëëمفهوم«توازن»درسیاستخارجیبیشاز
هرچیزدرمناسباتایرانبامجموعهکشورهای
شــرق و غــرب مــورد ســنجش قــرار میگیــرد.
دولت سیزدهم در حالی روی کار آمده که ایران
مجموعــه تحوالتــی را بــا کشــورهای منظومه
غرب به واســطه مذاکره بر ســر پرونده هستهای
و دســتیابی به توافق پشتســر گذاشته است؛
تحوالتی که در نهایــت بهدلیل خروج امریکا از
برجام و عدم اجــرای این پیمان ،موج جدیدی
ازبیاعتمــادیرانســبتبهسیاســتتقویت
رابطهباکشورهایاروپاییبهوجودآوردهاست.
همین امر سبب شده این دیدگاه شکل گیرد که
گرایش به شــرق و تالش بــرای تقویت رابطه با

کشــورهایبزرگاینحوزهمانندچینوروسیه
بیشازگذشتهدردولتجدیدتقویتمیشود
وبیاعتمــادیدررابطــهایــرانواروپــاافزایش
مییابد.نظرشماچیست؟
یک نکته مهمــی که باید در همیــن ارتباط بر
آن تأکید کنم این اســت که در نگاه آسیامحور
قرار نیست همه سیاست خارجی ما به چین و
روسیه گره بخورد .ما در راستای منافع مشترک
ایران و چین از ظرفیت این کشور به عنوان یک
قــدرت اقتصادی نوظهــور در مناســبات خود
بهره خواهیم گرفت و از روســیه هم به عنوان
یک همســایه در راســتای سیاســت همســایه
محور و آســیامحور خود استفاده خواهیم کرد
و تعامــات خــود را بــا آنهــا خواهیم داشــت
امــا همانطــور کــه بهصراحت اعــام کردیم
سرنوشــت مــردم و کشــور را به برجــام و هیچ
کشــوری بهطــور مطلق گره نمیزنیــم .منافع
مشــترک مبنای مناسبات است .ما در راستای
منافــع مشــترک با ایــن دو کشــور کار میکنیم
و بــه هر اندازه که بازخوردهای مثبت و بیشــتر
بگیریم ،طبیعتاًاین مناسبات عمیقتر خواهد
شد؛ به عبارت دیگر هر مقدار منافع ملی ما در
تعامل با چین و روسیه تأمین شود ،حوزههای
همکاریهای گستردهتری را تعریف خواهیم
کرد.
امــا بایــد اتفاقاتــی را کــه در سیاســت خارجی
رخ داده اســت ،خوب ببینیــم؛ به عنوان مثال
مــا نباید نــگاه واحدی به اروپا داشــته باشــیم
چنــان که آقــای دکتر ظریف هم دربــاره حوزه
اروپــا بــه ایــن جمــع بنــدی نزدیک شــده بود
که اروپا فقط شــامل ســه کشــور اروپایــی که در
برجــام با مــا مذاکره میکنند ،نیســت .من در
ســفر اخیر به نیویورک بــا چندین وزیر خارجه
از کشــورهای اروپایی از جمله آلمان ،فرانســه
و انگلیــس مالقــات داشــتم و در خــال ایــن
توگوهــا متوجه شــدم اگــر مثــاً انگلیس
گف 
دربــاره موضوعاتی تحفظ دارد ،وزرای خارجه
سایر کشورهای اروپایی بویژه غیربرجامی ،نگاه
متفاوتیدارند؛یعنیحتیاینکشورهاآمادگی
دارنــد در قالبهای تعریف شــدهای در زمینه
تجاری ،فناوری و پزشکی با جمهوری اسالمی
ایران کار کنند .معتقدم همه آنها از وضعیت
پیش آمده در ســالهای اخیر که نتوانســتهاند
بــا ایــران کار اقتصادی و تجــاری عمیق انجام
دهند ،احساس ضرر و زیان میکنند .بنابراین
نگاه به اروپا حتماً در سیاست خارجی متوازن
ما مورد توجه قرار خواهد گرفت.
هرچند از نظر اقتصادی در بهترین شرایط که
برجــام مدت کوتاهی بهطــور ناقص کار کرد با
درنظر گرفتن فروش نفت و مشتقات نفتی به
اروپــا ،کل حجم تبادل تجاری ما با کشــورهای
ایــن حوزه کمتــر از  5میلیارد دالر شــد .این در
حالی اســت که در همــان زمان حجــم تبادل
تجــاری ما با امارات  18میلیــارد دالر و با عراق
بالغ بر  14میلیارد دالر بود .نزدیک به این عدد
درباره همســایگان دیگر هم قابلتوجه است
اما به هر حال ما معتقدیم اروپا در سطح خود
ظرفیتها و توانمندیهایــی دارد و نمیتوان
سیاســت خارجــی را بــه یــک بخــش خــاص
درباره یک کشــور خاص گره زد و ظرفیتهای
دیگــر را نادیــده گرفــت .افــزون بر ایــن ،ما در

حوزههایی همچــون حضور ایرانیــان خارج از
کشــور هم ظرفیتهــای قابلتوجهــی داریم.
عمده ایرانیان مقیم خارج از کشــور در امریکا
یــا اروپــا هســتند و درصد کمترشــان در ســایر
مناطق حضور دارند و خود این هم برای کشور
یک ظرفیت است .اساســاً ایرانیان در خارج از
کشور خوشــنام هستند و قشر فرهیخته ایرانی
بخصــوص در غــرب ســهم خیلــی مهمی در
پیشــرفتهای علمی و فناوری داشــتهاند لذا
اروپا یکی از حوزههایی اســت که ذیل سیاست
خارجی متوازن به آن توجه خواهیم کرد.
 ëëرقابتهــای رو به افزایش چیــن و امریکا که
در مســیر ایجاد بلوکبندیهــای جدید قدرت
برایافزایشمتحدانخوددرمناطقپیرامونی
میکوشند ،تا چه اندازه بر رویکرد آسیامحوری
ایــران ســایه انداختــه اســت؟ چنانکــه برخی
معتقدند چراغ سبز روسیه و چین به ایران برای
عضویت در ســازمان همکاریهــای منطقهای
«شانگهای»کهبعدازسالهاتالشاتفاقافتاد،
در همین چارچوب قابل ارزیابی اســت .چقدر
این رقابت را در نزدیک شــدن این کشــورها به
ایرانمؤثرمیدانید؟
رقابتهــا و ائتالفهــای موقتــی کــه شــکل
میگیرد،درجهتگیریهایکشورهاتأثیرگذار
است .خصومتهایی که بین برخی از کشورها
وجــود دارد ،نیــز تأثیــر خــود را دارد امــا بــرای
منافع ملی کشــور مهم این اســت که در سایه
تحوالت ســیالی کــه بهطور شــتابان در عرصه
منطقــهای و بینالمللــی وجــود دارد ،بتوانیم
بموقع سیاســتهای خــود را بــهروز کنیم و در
راستای تأمین حداکثری منافع ملی کشور قدم
برداریــم .اینکه امروز چین و ایــران قرارداد 25
ساله همکاری راهبردی منعقد میکنند ،یک
مســأله اســت اما اینکه این کشــور و همچنین
ایران باید به این نتیجه برسند که در این تعامل
دوســویه از رهاورد برنامه جامع همکاریهای
 25ســاله نفــع متقابــل میبرنــد ،نکتــه دیگر
است .آنچه برای ما اهمیت دارد ،منافع ملی
و نفع مشــترکی است که هر دو میبریم اما به
نظرم این بســتگی به هنر سیاســتمداران دارد
کــه بتوانند با این بلوکبندیهــا و ائتالفهای
موقــت و رقابتهای جاری منافــع حداکثری
ملت را تأمین کنند.
باز مایلم تأکید کنم ما نمیخواهیم سرنوشت
مردم و کشور را بهطور مطلق به چین و روسیه
گره بزنیم .اما ما چین و روسیه امروز را متفاوت
ن دو تاکنون
از گذشــته میدانیــم و رابطــه بــا آ 
در راســتای منافع ماســت .حال آنکه طیفی از
غربگرایــان در ایران وجــود دارند که هم ضد
چین و هم ضد روســیه هســتند و وقتی ما یک
توگو
ســفر به روســیه میرویــم یا با چیــن گف 
میکنیــم ،حمالت شــدیدی را آغاز میکنند و
میگویند که سیاســت «نه شــرقی نــه غربی»
در حال فروپاشــی اســت و تابلوی «نه شــرقی
نــه غربی» جمهوری اســامی فقط بر ســر در
وزارت خارجه باقی مانده است .اتفاقاً برخی از
این دوستان غربگرا وقتی با یک طرف غربی
مذاکرهای صــورت میگیرد ،هیچ وقت درباره
آن ابــراز نگرانــی نمیکننــد اما وقتــی حرکتی
بــه ســمت شــرق انجــام میشــود ،بالفاصله
موضعگیری و ابراز نگرانی میکنند.
من میخواهم بگویم ما در بعد استقالل کشور
بر سیاست «نه شرقی نه غربی» پایبند هستیم
و برای حفظ استقالل و این شعار کلیدی نظام
جمهوری اسالمی که در قانون اساسی ما آمده
است ،هزینه زیادی هم دادیم اما در مناسبات
دوجانبه در حوزه منافع ملــی خود اتفاقاً باید
هم با شــرق و هم غرب رابطه داشــته باشیم؛
یعنی بتوانیم بهترینهــا را هم در غرب و هم
در شرق بهخوبی رصد کرده و در راستای منافع
ملت از آنها اســتفاده و روابــط را با آن حوزهها
تقویت ،تثبیت و تحکیم کنیم.
 ëëبحثی کــه به ایــن دوقطبی شــدن دامن زده
است،عدماجرایتوافقهستهایاست.یعنی
اینطور تصور میشــود که بدعهدی اروپاییها
باردیگربرمناسباتسیاسیایرانبااینکشورها
سایه خواهد انداخت و فارغ از سرانجام توافق
هســتهای ،ایــران و اروپــا وارد عصر جدیــدی از
بیاعتمادی می شــوند .زیرا به هــر حال تبعات
شکستاینتوافقپیامدهاییراازمنظرگشوده
شــدن مجدد پرونده هســتهای ایران در شورای
امنیــت قابــل پیشبینــی میکنــد .نگاه شــما

چیست؟
مــن یــک برداشــت شــخصی و یــک وظیفــه
سازمانی دارم که باید انجام دهم .در برداشت
شخصیام معتقدم  6قطعنامه سازمان ملل
با تالشــی که همکاران من در گذشــته کردند،
کنــار رفت و به یک ســند تحت عنــوان برجام
تبدیــل شــد .قــرار بــود ایــن توافق ،مشــکالت
اقتصــادی ما را حل کند و مــا از این توافق نفع
اقتصــادی ببریــم .اگــر ایــن اتفــاق میافتاد و
برجــام خوب کار میکــرد و ما نفــع اقتصادی
میبردیم ،میتوانستیم بگوییم اتفاق خوبی
رخ داده اســت بــه این معنا کــه  6قطعنامه با
یک ســند که طرفهای ششــگانه ما هم آن را
تأیید کردند ،برداشــته شــد و در مسیر درست
قرار گرفتیم و مشــکل تحریمها هم حل شــد
ولــی برجام در زمان خود هم خوب کار نکرد و
حتــی اوباما اولین نقض کننده این توافق بود.
در دوره ترامپ هم که شــاهد رفتار خاص وی
و خروجش از برجام بودیم ،ســه کشور اروپایی
هــم که فقط وعــده دادنــد و اتفاقــی رخ نداد.
وقتی ما االن نگاه میکنیم ،میبینیم روی میز
یک ســند قطور صــد و چند صفحــهای به نام
برجام داریم که چهبســا از آن  6قطعنامه هم
کار را برای ایران ســختتر کرده اســت .منظور
مــن نتایج ایــن توافق در صحنه عمل اســت.
ممکن اســت از منظر تئوریک و حقوقی بتوان
گفت ما قبل از برجام ،شرایط خاصی داشتیم
و ذیل فصل  7شــورای امنیــت بودیم .ولی در
این موقعیت و در صحنه عمل ،اتفاقی به نفع
ایــران رخ نــداده و تا االن برجــام نتایجی برای
تحقق منافع اقتصادی ما نداشــته و به نفع ما
کار نکرده است .این سند با همه فراز و نشیب
تاکنــون نفعی از منظر لغــو تحریمها برای ما
نداشتهاست.
 ëëآیا برای مذاکره جهت احیــای این توافق در
وین به شکلی که محققکننده منافع اقتصادی
ماباشد،آمادههستید؟
من در نیویورک با برخی از درخواستها برای
بازگشت به مذاکره در وین مواجه شدم .برخی
طرفها به من میگفتند که شما به مذاکرات
وین برگردید و از همان نقطهای که از آن خارج
شــدید ،مذاکره کنید؛ یعنی شــش دور مذاکره
کردیم که در دور ششــم توافقاتی انجام شــد و
نقاط اختالف و بنبســت هــم در موضوعاتی
باقــی ماند و آنهــا االن از مــا میخواهند که به
ویــن برگردیم و مذاکرات را از نقطهای شــروع
کنیم که ترک کردیم.
ëëوشماقبولنمیکنید؟
مــن در صحبتهای اولیه خود به ســه کشــور
اروپایــی و آقــای «جــوزپ بــورل» و آقــای
«گوتــرش» گفتــم کــه مــا دربــاره چگونگــی
مذاکــره و نقطه آغاز آن بحث داریم و در حال
جمعبنــدی هســتیم امــا اگــر بخواهیــم روند
منطقی مذاکره را ببینیم شاید یک راه سادهتر
وجــود دارد و آن اینکــه توافــق کنیــم دقیقاً به
همان نقطهای که ترامپ از برجام خارج شد،
برگردیم .براساس نظر شــخص من اگر برای
بازگشــت بــه برجــام ارادهای جــدی در امریکا
وجود داشــته باشــد ،اصالً نیازی بــه این همه
مذاکره وجود ندارد .کافی اســت از همین فردا
یــک فرمــان اجرایــی از ســوی رئیــس جمهور
امریکا صادر شود و آنها اعالم کنند به نقطهای
کــه ترامــپ از آن خــارج شــد ،برمیگردند اما
مســأله اینجاســت مــا ایــن اراده و نیــت را از
امریکاییها در پیامهایشان میشنویم ،ولی در
رفتارشاننمیبینیم.
 ëëیعنــی از کانالهای مختلف ایــن پیامها را از
مقامهایامریکاییدریافتمیکنید؟
بله مــا از کانالهای مختلــف دیپلماتیک این
پیامهــا را دریافــت میکنیــم و آنهــا میگویند
ما نیــت جــدی داریم و آقــای «بایــدن» برای
بازگشت به برجام جدی است .آنها همچنین
خیلــی تالش کردنــد از من یک بــازه زمانی یا
تاریخ دقیقی برای بازگشــتمان به مذاکرات
احیای برجام در وین دریافت کنند.
من در واکنش به این درخواســتها ســؤالم از
مقامهای واسطه این بود که آیا آقای «بایدن»
ارادهای جــدی برای بازگشــت به برجام دارد؟
میگفتنــد بله .ســؤال میکــردم که ایــن اراده
جــدی را چطــور میخواهد به ما نشــان دهد،
میگفتند که اگر ســر میز مذاکره بیاید ،نشــان

میدهد .خب آنها پیشنهادهایی هم از سوی
دولت امریکا داشــتند من بــه آنها گفتم :باید
نشــانهای وجــود داشــته باشــد کــه ثابــت کند
شــما در این مســیر ثابتقدم و جدی هستید
بنابرایــن باید اقدامی را به عنوان نشــان دادن
حســننیت خود انجام دهید؛ مثالً  10میلیارد
دالر از پولهــای ایــران در بانکهــای خارجی
را آزاد کنیــد .تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه
معلوم میشــود «بایدن» نیت واقعــی دارد.
در این میان برخی ایراد گرفتند که مثالً ارزش
برجــام بیشــتر از  10میلیــارد دالری اســت کــه
وزیرخارجــه دربــاره آن صحبــت میکنــد در
حالــی که هدف من از طرح این پیشــنهاد این
است که بتوانیم حداقل نشانه و اقدامی مثبت

«بورل» گفتــم ما به میز مذاکره باز میگردیم
امــا شــما کــه اینقــدر نگــران هســتید و برای
بازگشــت ما به میــز مذاکره اصــرار میکنید و
در روند تحوالت برجام نقش هماهنگکننده
داریــد ،باید به امریــکا هم فشــار بیاورید .گویا
در بســیاری از اوقات اتحادیه اروپا و ســه کشور
اروپایی فقط به ما فشــار میآورند و در مقابل
امریکابیعملند.
ëëفــارغ از اینکــه امریــکا گامــی را بــه نشــانه
حســننیت بردارد یا نــه ،آیا ما به میــز مذاکره
بازمیگردیم؟
تصمیم ما این اســت به میز مذاکره برگردیم
امــا در حال بررســی این موارد هســتیم که در
میز مذاکــره چگونه قرار اســت مذاکره کنیم و

ظرفیت کشور در سطح ملی باید به کمک مذاکرات هستهای
بیاید .ضمن اینکه ما حتماً برای تولید محتوا نیازمند
کمکهای اندیشکدهای و استادان صاحبنظر دانشگاهی
هم هستیم؛ یعنی تصمیم داریم از ظرفیت حقوقدانان
و استادان مرتبط با این موضوع استفاده کنیم کمااینکه
همین االن در این مرحله و برای مشورت جهت بازگشت به
مذاکرات در حال استفاده از این ظرفیتها هستیم

را از سمت امریکا برای گام برداشتن به سمت
برجام ببینیم البته اگر راســت میگویند که ما
تردیــد جــدی در مــوردش داریم .بــه هر حال
ما نســبت به طرف مقابل بیاعتماد هستیم
و ایــن بیاعتمــادی هــم فقــط در ایــن دولت
نسبت به طرف مقابل وجود ندارد .آقای دکتر
ظریف ،وزیر خارجه دولت قبلی هم این اواخر
بیاعتمــاد بــود و به این نتیجه رســیده بود نه
به امریکا میتوان اعتماد کرد نه به ســه کشور
اروپایی طرف برجام.
نکتــه بعــدی اینکــه مــا در بحــث مذاکــرات
هســتهای به صراحت به طــرف مقابل اعالم
کردیــم صرف نظــر از اینکه ایــن بیاعتمادی
وجــود دارد ،ما باید شــاهد تالشهایی از ســه
کشــور اروپایــی بــرای فشــار آوردن بــه طــرف
امریکایــی هم باشــیم .آنها بایــد تالش کنند
این اعتماد را احیا و تقویت کنند .من به آقای

آیــا میخواهیم بــه همان نقطــهای برگردیم
که از آن خارج شــدیم یا روش دیگری را اتخاذ
کنیــم .باالخــره ما یــک طرف هســتیم و چند
کشــور دیگــر در طــرف مقابل مــا قــرار دارند.
مهم این اســت مصمم به مذاکــره و در حال
بررســیهای دقیق برای شــیوه مذاکراتی خود
هستیم .در بررسی خود به این مسأله واقفیم
کــه مذاکره چندجانبه اســت و ما همه مذاکره
نیســتیم ولی طــرف اصلــی مذاکره هســتیم.
بایــد ببینیــم چگونه عمــل کنیم کــه حقوق و
منافــع حداکثری ملت ما تأمین شــود و اینکه
تضمینی برای استمرار آن وجود داشته باشد.
ëëبه نظر میرسد فشــارهای طرف مقابل برای
ازسرگیری مذاکرات بسیار افزایش یافته است.
ضرباالجلــی هــم از طــرف آنهــا اعالم شــده
است؟
هنــگام حضــورم در نیویــورک طرفهــای

مقابل از من مرتب درباره زمان میپرسیدند
و میخواســتند بداننــد که منظور مــن از تکرار
واژه ( Soonزود) چه وقت است؟ به صراحت
گفتــم :کلمــه «زود» در فرهنــگ ایرانــی بــا
فرهنگ غربی تفاوت زیادی دارد .من خطاب
به آنها گفتم شما مقامهای غربی پنج سال و
نیم بعــد از برجام به ما دائمــاً میگفتید قرار
است کانال مالی «اسپیوی» یا «اینستکس»
بزودی باز شود اما با گذر چند سال هیچ اتفاق
مهمی کــه در تراز اقتصاد بزرگ ایران باشــد،
رخ نــداد پــس کلمــه «زود» از نظر شــما ســه
کشــور اروپایی یعنی پنج سال و نیم و بیشتر و
بعــد از ایــن همه مدت هنوز هیــچ اتفاقی رخ
نداده اســت امــا از نظر ما اینطور نیســت و به
محض اینکه به جمع بندی برسیم به مذاکره
برمی گردیم.
 ëëبهاینجمعبندیرســیدهایدکــهمذاکراترا
دقیقاً از کدام نقطه آغاز کنید؟ با مبنا قرار دادن
توافقات اولیه در پایان دور ششم مذاکرات وین
یــا آغــاز دور جدیــدی از مذاکرات با دســتور کار
جدید؟
اتحادیــه اروپــا تأکیــد دارد مذاکــرات از همان
نقطهای شروع شــود که در دور ششم متوقف
شــد .ما در حال بررسی و جمعبندی مباحث
محتوایی هســتیم .روزی که بخواهیم مذاکره
کنیم یک ســند به نــام برجام روی میز اســت
و یکســری نــکات از مذاکرات صــورت گرفته
و همچنیــن یــک پیشنویــس از مجمــوع
شــش دور مذاکــره در ویــن و نقــاط اختالفــی
در اختیــار داریــم که نتیجه شــش دور مذاکره
است؛ باالخره میخواهیم مذاکرهای کنیم که
خروجی ملموسی داشته باشد.
موضــوع مورد بحث در شــروع مذاکرات جزو
توگوهــای تهران
مســائلی اســت که ما در گف 
و بروکســل دربــاره آن صحبت کردیــم و هنوز
نیازمند بررســیهای بیشــتر اســت تــا به یک
درک مشــترک برســیم .مــا فعــاً بــه صورت
جداگانه با اعضای طرف مذاکره هم مشورت
میکنیم.
 ëëچــرا بروکســل را بــه عنــوان محــل ایــن
گفتوگوهاانتخابکردید؟
آقــای باقری ،معــاون سیاســی وزارت خارجه
کمتر از دو هفته پیش میزبان آقای انریکه مورا
بــود .ما بحــث کردیم که نباید در بنبســتها
متوقف ماند .از جمله بنبستها اینکه ایران
میتوانــد طبق بنــدی از برجام امــکان خرید
و فــروش آزادانــه ســاح را داشــته باشــد امــا
امریکاییها مخالف اجرای این بند هســتند و
این مخالفت کامالً با برجام در تعارض است.

