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  ها مسئول است روشنفكر حوزه عمومي نسبت به تحريم
 
 

  ۱۶/۶/۹۲:، شنبه۵۸، شماره مجله آسمان :منبع
  

  ش سرقينيسياو: ازگفتگو 
 

ها  ميدر بحث تحر يرانيتاکنون روشنفکران ا. ران نوشتيشده بر ا  اعمال يها ميدرباره تحر يا ش، سروش دباغ مقالهيپ يمدت
گفتگو با دکتر . خود انجام دهند از جانب خود و به سهم يعمل ينکه اقدامياند تا ا ل آن پرداختهيشتر به تحلياند و ب داشته يت اندکيفعال

  . ها پرداخت ميو مقابله با تحر يآن مقاله بود و هم به نقش روشنفکران در حوزه عموم يها دهيهم درباره اسروش دباغ، 
  

د و ين مقاله را شرح دهيا يممکن است کم . دينوشت »ميتحر ي و مسئله يرانيروشنفکران ا«تحت عنوان  يش، شما مقاله ايپ يچند
  م ها مواجه شوند؟يتحر ي توانند با مسئله يچگونه م يرانيد که روشنفکران اييفرماب

م که حوزه کار من علوم ين ابتدا الزم است بگويران مرتبط است در هميا يا هسته ي ک سو به مسالهي م ها ازياز آنجا که تحر 
ل پرونده يتحل . ستيدراز آهنگ آن ن ي و پرونده يا تههس ي الملل و به طور مشخص مسئله نيکلمه، روابط ب يتخصص يبه معن ياسيس

به  . آن را بشکافند يالمل نيو ب ي، حقوقين امر سپرد تا ابعاد فنيد به دست کارشناسان و متخصصيآن را با يت فعليو موقع يا هسته
 يو آزاد يکه دغدغه آبادان يروشنفکرانه است و به عنوان شهروند يها م از منظر دغدغهيگويکه در ادامه م ين جهت نکاتيهم

که  يها و سخنانيد داورين مطلب بودم که بايح ايتوض يد، نخست در پيهم که شما به آن اشاره کرد يا در مقاله . کشورش را دارد
 ي مسئلهن مقوله با يکه ا يقرار داد، دوم، نسبت يابيند را به دقت مورد ارزيگو يران ميا يا ت هستهيوضع ي درباره يالملل نيمراجع ب

ن نکته حائز ياشاره به ا . ن موضوع داشته باشنديتوانند در قبال ا يم يمدن ي و جامعه يرانيکه روشنفکران ا يم دارد و سوم، نقشيتحر
 . است يدن به ساخت بمب اتميرس ي ران در آستانهيهنوز به صراحت ادعا نکرده که ا ياتم يانرژ ين الملليت است که آژانس بياهم

ند و يايش بيکه گام به گام پ ستا  خواسته يرانيمردان ا و از دولت ه کرده يران گاليا يا هسته ي ت برنامهيکه از عدم شفافدرست است 
 ي است، فاصله يا دن به سالح هستهيرس ي ران در آستانهينکه اين ادعا و اين اياما ب . ان کننديتر ب خود را روشن يها استيمواضع و س

 ياتم يژران يالملل نيباره از آژانس ب نياز هموطنان ما در ا يام، برخ ز آوردهيام ن مع األسف، چنانکه در مقاله . وجود دارد يمعنا دار
که  يياست، ادعا يدن به سالح اتميران در آستانه رسيکنند که ا يران ادعا ميا يا هسته يت انرژيرامون وضعياند و پ ش افتادهيپ

شان هرگز  يربط در گزارشات رسميز ير نهادهايو سا ياتم يانرژ يالملل نيت و آژانس بيامن ير سازمان ملل و شوراينظ يينهادها
تر از پاپ   کيوطنان را که کاتول ن دسته از هميدگاه ايد به صراحت ديبا يت حساس کنونيکنم در موقع يفکر م . اند عنوان نکرده

  . اند مورد نقد قرار داد شده
ق يد از طريبا يرانيدارم، درست است که در درجه اول شهروندان ا يجد يه من با آنها اختالف رأک ياز منتقدان ير برخيبه تعب

و ران است يما دولت ا يطرف اصل . »الباطل اراد بهي  حقکلمة « ش بروند، امايپ ييسمت تنش زدااعمال فشار بر دولت خودشان به 
توان به  يکه نم ميدان يم يکين حال همه به نيدر ع يول ؛است رانيت ادولرفتار  رصد کردن معطوف بهدر وهله اول ما هم  ت يفعال
ت تمام يم که وضعيکن يم يزندگ يامروز ما در جهان .ده گرفتيرا ناد يدالنه نظام جهاند و ساختار ناعايشيران در خال انديا لةمسا
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االطراف  جامع يليبه دست دادن تحل يبه نظرم برا . دگر دارنيکدي  با يکيانه، ارتباط ارگانيمنطقه خاورم يژه کشورهايکشورها و به و
و  م در داخليان تحرياز حام ين، برخيعالوه بر ا . توجه نشان داد يالمل نيب يران در فضايا يت کنونيد به موقعيبا يا هسته ي از مسئله

 از يتنابهعم بخش من گمان به . است ربش  حقوق ي مربوط به مسئلهو بالذات  اوالًصورت گرفته  يها ميکنند که تحر يگمان م خارج
ران ندارد که خود يبا نقض حقوق بشر در ا يميران اعمال شده نه تنها ارتباط مستقيه ايکا عليدولت امر توسط ژهيو به که ييها ميتحر

د با مساله ين بايابنابر ؛ گذرانند يرا م يط سختيها شرا مير فشار تحرياست که ز يرانينقض آشکار حقوق شهروندان ا يبرا يمصداق
ز يز مذاکرات نيسر م بر نداشته است، ييجا عمدتاً يبشر ها مسائل حقوق مين تحريدر اعمال ا . ح و روشن برخورد کرديها صر ميتحر

، يحقوق بشرمسائل ، نه ران صادر شدهيه ايکه عل ييها عموم قطعنامه مستمسک . شود يحقوق بشر نم ي بر مسئله يد مؤکديتأک عموماً
نه شدن يآنکه ناظر به نهاد ي، به جارانيدر قبال ا گر يد ياز کشورها يکا و برخيروشن است که رفتار امر . است يا هسته ي مسئله که

  . ران استيک ايت ژئوپلتيبه توازن قوا و موقع معطوف ران باشد،يک و حقوق بشر در ايسازوکار دموکرات
 يا ن ضربهيشتريم بيفراموش نکن . دهند يت نشان نمين مسئله حساسيکه در برابر ااست  يسخنم با دوستان ين رويدر آن مقاله همچن 

که  يشهروندان يطين شرايچن در . جامعه است يشود متوجه مردم و شهروندان عاد يران وارد ميا ي ها به جامعه مين تحريکه از ا
رسانند و آن را  ياري  ن نهال در کشوريبه کاشتن اتوانند  يکه م يک در کشور باشند، و کسانيبناست حامالن سازوکار دموکرات

و پررنگ  ينابسامان . شوند ينابسامان م يتينند و گرفتار وضعيب يب ميش از همه آسيتنومند و پربار شود، ب يکنند تا بدل به درخت ياريآب
ا و يفعال، پو ياول از همه امکان زندگ بان مردم را گرفته، متاسفانهيها که گر مياز تحر يناش يها و بحران يشتيمع يها شدن دغدغه

ران نسبت به يدر شان ملت ا يم که با زبانيمان بخواه مردان د از دولتيک سو باي  به هر حال از . راند يه ميشهروندان را به حاش ياسيس
ر عادالنه يمناسبات و روابط غ د نسبت بهيگر روشنفکران بايد يان بکوشند، از سويان و جهانيرانيدر اذهان ا يا هسته ي ت برنامهيشفاف

 ير است و دل در گرو آبادانيتشان خيکه ن يا م، دستهيتحر ياز هموطنان حام . خود اعتراض کنند يز در جاين يالملل نيدر ساختار ب
زبان  د صراحتاًيان باشد، که بايگر در ميد يها تينکرده ن ييتر از پاپ نشوند، اگر هم خدا کيم تا کاتولين دارند هم بخواهيران زميا

  . ها گشود به انتقاد از آن
  

 . ها وجود ندارد ميعت تحرينفس و طب ي درباره ي، هنوز توافق نسبيمطرح شده در حوزه عموم يها رغم بحث يرسد عل يبه نظر م
ک يپلماتيد يها ابزار ميرم معتقد است، تحيبه تحر نخستنگاه  . نگرند يها م ميرات تحريز از دو سو به تاثيم، نيتحر انو مخالف انموافق

ست ينگر يتوان به آن به عنوان اهرم يقت مياست که در حق يو فشار يجامعه جهان يها از سو تحت فشار قرار دادن دولت ياست برا
 اً، صراحتدوم نگاهاما  . ننديز مذاکره بنشيم يآورد تا پا يفشار م يرانياستمداران ايرد، چرا که به سيگ يجنگ را م ياست که جلو

ملت  يه دسته جمعيتنب يا ها گونه مينکه تحرين نگاه معتقد است به سبب ايا . داند ياعالم جنگ م يا نوعي  ها را معادل جنگ ميتحر
رغم  ي، عليالملل نيمجازات ب ي وهين شيرد، ايگ يهمه اقشار جامعه را دربرم يحداکثر يز به شکليها ن مياز تحر ياست و بحران ناش

که به  ييها انيجامعه و ز يها رساختيز يمدت با نابود است که در دراز يد جديتهد يست، بلکه نوعيو جنگ نيآلترنات ادعاها نه تنها
ز يرا ن يپلماسيها، راه د ميمعتقدند تحر ن گروه عمدتاًيا . گذارد يم يبر جا يب جنگيمشابه تخر ياثرات رساند، اتفاقاً ياحاد مردم م

 يکشورها يزمين مکانيها با چن ميکنند که تحر ياستدالل م يطيکشانند و البته در شرا يم يالمل نيب يانزوا يبندند و کشور را به سو يم
 يساز يعاد يدر راستا يها خود عامل موثر ميشدن تحر ين حال که طوالنيدهند، در ع يف قرار ميضع يتيم را در موقعيتحت تحر

ها نه تنها  مين نگاه تحريب در اين ترتيبه ا . کند يرا فراهم م يات مقابله نظاماست و مقدم يو بحران نزد افکار عموم يت جنگيموقع
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دارد و از  يمخرب يامدهايچون پ . کنند يز سد ميرا ن يپلماسيند، بلکه راه ديآ يک به حساب نميپلماتيشبرد اهداف ديپ يبرا ياهرم
 ييها شود با کنش يها همراه م مين تحرياعمال ا يژه وقتيبه و . کند يم يريجلوگ يجهان يدر فضا کيتپلمايکارکرد هرگونه ابزار د

ن است که يپرسش من ا . شود يشتر مين گروه بيا يک، بدگمانيپلماتيران و قطع روابط دير کنش دولت کانادا در بستن سفارت اينظ
  د؟يکن يف ميها را چگونه تعر ميعت تحريشما طب

گذاشته  يرات جديتأث مردم يمؤثر واقع شده باشد، متاسفانه در زندگ يرانير مسئوالن اش از آنکه بيها ب ميتحرتا کنون الظاهر  يعل
رات مخرب يگر با تاثيد ياز سو . ديکن يز امروز مشاهده مين يطبقه متوسط شهر يدر زندگ ينه حتيرات را به عين تاثيشما ا .است

 . ر بگذارديکشور تاث يها رساختيمدت بر ز تواند در دراز يم که ميهع در کشور مواجيها و صنا ه کارخانهيبحران دارو و بحران مواد اول
 . اب شده استيران کمين در ايوارفار يخواندم که دارو يم ي، در گزارشمانده يدر ذهنم باق يداروسازدانش از آنچه با توجه به 

 يقلب ي ن عوامل سکتهيتر ، که از مهميقلب خون در عروق يها جاد لختهياز ا يريجلوگ ياست که برا يار ضروريبس يين دارويوارفار
خواندم با خودم گفتم آخر  يآن گزارش را م يوقت . ا خواهد رفتياز دنبه سرعت مار ين دارو نباشد بياگر ا . شود ياست ، استفاده م

از کشورها به  يريکه اکنون در کث ييدارو! دا کندين پيوارفار يز خود دارويعز يتواند برا يدارد که نم يهموطن من چه گناه
 . ديآ يبدست م يسادگ

ها به  ميران توسط تحريملت ا ،ح شده استيام، تصر اوباما، که من هم آن را امضاء کردهباراک  خطاب به رِياخ ي چنانکه در نامه 
ها  مياعمال تحر ن مشکل بايم ايکن يد فکر نميهست يا هسته ي ز مسئلهيآم اند و اگر شما به دنبال حل مسالمت گروگان گرفته شده

ن خود امکان بر سر کار آمدن يشود و ا يم يران منزويدولت ا ،شود تر يزا تر و قطب تنش نکه هر چه فضايل ايلبه د . فصل شود و حل
م يخواهم بگو ينم ؛ خورده است ير ورقيچند ماه اخ ران دريا تاسيبه هر حال دفتر س . کند يرا در داخل فراهم م ترتندرو يروهاين

اما  . است شانيم ايو ت يروحان يران در دستان آقايا يا است هستهيا تمام سي  شود يران حل ميا يا مشکالت هسته ي ن سبب همهيبد
به طور  . ک گام به جلو بردارندي  زين کايو آمر يجامعه جهاند يگام بردارد، با ياعتمادساز يرود که دولت در راستا ياگر انتظار م

 يمثبت ي ، نشانهيروحان يش از آغاز کار دولت آقايران، آن هم چند روز پيه دولت ايها عل ميد تحريا تشدي  ديتمد بِيمشخص تصو
ن يد کنم که ايجا تاک نيد هميالبته با . دادها نوشته شديقاً ناظر به همان روين نامه هم دقيا . ز دوطرفه نبوديآم مسالمت يدر جهت همکار

 در کشورآنچه  ههمم، با يکن يها اعتراض م ميو نسبت به تحر يناعادالنه در نظام جهان يساختارها به ست که اگر ماين ين معنيسخن بد
نگاه  يعني  نيا! م؛ نهيا دهيدهد چشم پوش يو م که در داخل کشور رخ داده يياطاهاز خ يا بر پاره و  ميکامالً همدل دهد، يرخ م
  . ک بام و دو هوا عمل نکردني  شه کردن ويپ يزيست و ظلم را مد نظر قرار دادن االطراف به ظلم جامع
 ين است که مگر کار روشنفکريدارد؟ پرسش من ا يريها چه تأث تيها و فعال ينگار ن نامهياز دوستان نوشته بود که ا يکي راًياخ

جه ين نتيداشته است که اکنون ناگهان ما به ا ييکار روشنفکران ضمانت اجرا ي ن است؟ مگر تا به حال مجموعهير از ايغ يزيچ
کند، توجه  يساز کند، فرهنگ يرسان ن است که اطالعيهم يکار روشنفکر قلمرو عموم .ميرا انجام نده يين کارهايکه چن ميا دهيرس
ها در  تين دست فعاليگمان ا ين دست به خود جلب کند و بياز ا يالملل نيابعاد مسائل ب ي را درباره يجهان ي وطنان و جامعه هم

حل شود و سخن  کيتپلمايد مسئله از راه دي، بايدارو ا يروشن است که از لحاظ حقوق  . ر خود را خواهد گذاشتيمدت تأث انيم
 . سازد يفراهم م يپلماسيشبرد ديپ يها فضا را برا گونه کنش نيا اما اتفاقاً ؛ندارد يحقوق ي پشتوانه روشنفکران هم
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 يچند . بزنم يخيک مثال تاري ديد حرف شما بگذارييبگذارند در تا يتوانند بر افکار عموم يم يکه روشنفکرا يريتاث ي درباره
کا به يها با ورود امر ييکايدرصد امر ۷۰ش از يخواندم که تا شش هفته قبل از جنگ بيک گزارش مربوط به جنگ عراق مي ش دريپ

وجود داشت و  يان افکار عموميدر عراق در م يکشتار جمع يسالحها ي درباره يجد يدر آن زمان پرسش ها . جنگ مخالف بودند
  393ان يش از جنگ عراق، از مين گزارش آمده بود که تا شش هفته پيدر ا . کرد يکه مردم را مردد م يگريد يها ينگران

پخش  ياسيبا کارشناسان امور س) اس يب يو پ يس يب ي، ايس يب ي، سيس يان ب(کا يامر يکه چهار شبکه بزرگ خبر يا مصاحبه
و  يحوزه عموم ت حضور روشنفکرانينجا است که اهميا . شوند ين ظاهر مويزينفر کارشناس ضدجنگ بر پرده تلود، فقط سه نکن يم

 ضد صراحتاً يمينفر، دست کم ن ۳۹۳ان آن يچه بسا اگر از م . شود يند روشن ميگو يم با مردم سخن ميکه در جامعه مستق يکسان
  . آمد يش نميجنگ صحبت کرده بودند جنگ عراق پ

د به روش يبا ين المللينکه روابط و مناسبات بيا . »کند يماعدا نم يء نفياثبات ش« ونيمنطقبه قول  . باره با شما همدلم نيدر ا
نکنند و اعتراض  يساز رهنگشود که ف ين نميندارند، مانع از ا يوفصل شود و روشنفکران سمت حقوق ان دولتها حليک در ميپلماتيد

عطاء اهللا  يآقا . نقل کنم يا د خاطرهيرامون جنگ عراق اشاره کرديست متناسب با آنچه شما پيبد ن . خود را به بانگ بلند اعالم نکنند
 يکه آقا يداريش در ديحدود سه سال پ . ز استيبرانگ تأمل م نقل کردند کهيبرا يا ش در لندن خاطرهيپ ميو ن سال دو يمهاجران
 ي نظر شما درباره: پرسد يشان مياسترو از اجک  يآقاداشتند، ) انگلستان ي ر اسبق وزارت خارجهيوز(جک استرو  يبا آقا يمهاجران

کنم و  يران دفاع ميا يا من از حقوق هسته« :دهند يهم به صراحت پاسخ م يمهاجران يآقا ست؟يچ يا هسته ي ران و مسئلهيت ايوضع
ران باز يرد، به ايدر بگ يشود و جنگ يران جديجنگ به ا ةاگر قص ن،يهمچن. وم را داشته باشدياوران يساز يد حق غنيباران يقاعدتاً ا

: فراتر گذاشته و در ادامه گفته بودند راشان پايا .» کنم يفروگذار نم يچ کوششيکشورم از ه يانت از مرزهايص يگردم و در راستايم
 .» شد يد نميد برادر من در جنگ شهي، شاميقدرتمندتر بود يبه لحاظ نظامران و عراق ما ينگ اکنم اگر در زمان ج يمن فکر م«

ک جنگ عراق، ينزد يجالب است، اما وقت«: ديگو يم يمهاجران ياسترو به آقا ينجا است که آقاين گفتگو در ايا ي ن نکتهيتر مهم
نداشتند و کم و  ين مواضعيم چنيکردين صحبت ميام حسن صديخالفاز روشنفکران و م يري، با جمع کثيالديم ۲۰۰۳دور و بر سال 

 يمهاجران يآقا  .» ت داشتيما اهم يت آنها برايدر آن مقطع نگاهشان به مسئله و عدم حساس ؛ کردنديت ميش از حمله به عراق حمايب
نخبگان اعم از نخبگان  ياست رأ ياقداماتن يانجام چن ي شهيدر اند يجهان ي جامعه يدهد وقت ينشان مامر ن يگفتند که ا يبه من م

ة از جامع يدست کم بخش يتلق آن زمان، . ت دارديشان اهميشود برا يده ميآنها در جامعه شن يکه صدا ي، روشنفکران، و کسانياسيس
کنم سکوت ينه تنها فکر من، يبنابرا . اند ن حمله تن دادهين به اياز دولت صدام حس ياز مردمِ ناراض يريکه بخش کث ن بودهيانگلستان ا
مخرب مترتب بر جنگ و  ياامدهين باره اعالم کرد و پيموضع خود را در ا يد به روشنيکه با ن باورميبر ا ست، بلکهين ي کار موجه

  .نشان داد م رايتحر
حائز  يمقطع کنونران دارند در يبه دولت ا يکه نگاه انتقاد يروشنفکران يريگ ژه موضعينجا مواضع روشنفکران و به ويدر ا  
قات ييا در داخل با اصناف تضي  اند ا از کشور خارج شدهي  يستند و برخيمند ن که از مواهب حکومت بهره يکسان يعني ت است؛ياهم

شود که  يکنند، مشخص م يم ها اعتراض ميبلند نسبت به تحر ين گروه از روشنفکران با صدايا يوقت . ار موثر استيمواجه هستند، بس
  .ستيان نيدرم يفع شخصمنا يپا

 يناراحتن است که يا ،شوديده ميد هم از هموطنان يو در اظهار نظر برخ دهد ينجا رخ ميکه در ا يياز خطاها يکي  ادمان باشدي 
ران و يدر باب دفاع از ا يپندارند که هر سخن ينگونه ميه افکنده و ايشان سا يهايماً بر داوريمستق ياسالم يجمهور از آنها قيعم
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 يهايريموضع گ يرخبا ب به شخصه . ستندياست که با آن بر سر مهر ن يم منافع حکومتيتحک ياورند، در راستايکشور بر زبان ب يبادانآ
ن ياما ا رود؛  يان مي نيل و آنچه بر فلسطيدولت اسرائ ةرفتار ظالمانر نقد ينظ ،هستم همدل ياست خارجيس ي ران در عرصهيحکومت ا

ام که انتقاد از  چ وقت گمان نبردهيه . ده باشميدهد چشم پوش يدرباره آنچه در داخل کشور رخ م مينقدها زاهرگز باعث نشده که 
 ياسيس يها فيط يمتاسفانه در رفتار برخ . د بشوديا باي شده ياز مسائل داخل ام يچشم پوشباعث ، ين الملليبناموجه  يهااستيس يبرخ
کوبند، چشم خطاپوش دارند بر آنچه در  يم يم و تندرويکه در داخل کشور بر طبل تحر يکسان . نميب يناموجه م يخطا پوش ينوع

د که دولت اعتدال و يبا برنشستن دولت جد ميدواريام قتاًيحق ،گذشته مطرح بود يشتر در سالهايبن مسئله يگذرد، البته ا يداخل م
 ي درباره ين المللياً بر آنچه در مناسبات بيد، قوهم که در خارج کشور هستن يت بهتر شود؛ کسانيج وضعيبه تدر ر است،يتدب

کنند و نگاهشان صرفاً معطوف است  يسکوت م ين الملليب ي پوشند و نسبت به نظام ناعادالنه ياست چشم م يو سار يکشورمان جار
   . نديگويم يرانيگذرد و دولتمردان ايبه آنچه در داخل م

  
به نظر  . کننديم اتخاذ ياسيس سپهر در ها ميتحر از تيحما  در يار تندي، مواضع بسخارج از کشور ياسين سياز فعال يمتأسفانه برخ

  دارد؟ ياسيدر حوزه س يريت ها چه تاثينگونه فعاليشما ا
د که در باب مسائل روز هم قلم يکه شما برشمرد ييها يژگين ويبا هم ياسين سياز فعال يکي خواندم که يمش يپ ياز قضا چند

 ياست که ملت مصر برا يا نهيهزن امر ياگفت  يم يو به راحت کرده بود دييتأ صر رخ دادهکه در مرا  يکشتار زند، متأسفانه يم
به انقالب  يمنته يها ا در ماهي  در بهمن پنجاه و هفت که ز خطا کردينکه شاه نيو ا . د بپردازديک بايدن به ساز و کار دموکراتيرس

  نکرده ييد که خدايريم، در نظر بگين سخنان که بگذريموجود در ا ياز حجم نفرت پراکن . گرا نزد اسالم يروهايدست به کشتار ن
تاک «و نه از گرفت  ينشان» تاک«از  توان ين نه مآد که در خواهد مان يبر جا يا سوختهن يمسرز ؛ ران رخ دهديدر ا ين حوادثيچن

 يصراحت و روشنما به  که انه،يگرا لنگاه عم يحت هم، و يدوست هنيم هماقتضا کند،  يروشنفکر ي فهيوظ همکنم  يم تصور .» نشان
   از يکنم امروز بخشيچ آرزو نميام، ه ران دل بستهيدر ا ياصالح يها من که به حرکت .ميد کنرا نق يمخرب يها دگاهين ديچن

اً به ين قويهم يران شود و برايب ايصه نيتر سور از همه دهشتاک و مصر تا گرفته عراق و افغانستان ةتجرب از منطقه مردم تلخ اتيتجرب
 .اصالح طلبانه باور دارم يمش

مردم،  يشتيت معيدر وضع يدا کند که تحولين مجال را پيا ه زده،يتک ياست جمهوريمسند ر بر کنونکه ا يروحان يدوارم آقايام 
ه آبراهام کچنان . جاد شوديگر ايد يغه هاو دغد يپرداختن به مسائل فرهنگ يبرا يفرصت تا جاد کنديهاست، اآن ي ن دغدغهيکه مهمتر

 يموالنا . ه برسديثانو يازهايتا نوبت با ن برطرف شود هيو حاجات اول يشتيمع يازهايابتدا ند يباگفت  يازها ميمازلو در سلسله مراتب ن
ز  ين به نادر گشت مستغنچو/ زان که قوت و نان ستون جان بود / ر نان بود ياول اس يآدم« :گفت يمش يل پان هم چند صد ساخودم

انسان برطرف نشود نوبت  يشتيمع يازهايتا ن ؛ است يو سار ين سخن امروزه هم جاريانصافاً ا .»مدح شاعران و طالب نام است/ نان 
 نياز ا يو امور يو مجاز يات کاغذي، نشربا دانشگاه، کتاب، قلم يسبتاست و ن يما که کارمان فرهنگ . رسد يگر نميد يازهايبه ن

 يمدن يمردم برطرف شود و نهادها ي هيم که حاجات اولياً خواستاريد، قونشو يه محسوب ميحاجات ثانو ي م که در زمرهيدست دار
 ات تلخِيو تجرب نقطه اول م بهيگرد يرموگرنه پس از چهار سال باز ب ؛ نده شکننده نباشديدر آ ين اقدامات فرهنگيرد تا ايشکل گ
 ي جامعه يست و همراهين يروحان ين امر فقط متوقف بر اقدامات آقايالبته ا .خواهد شد دوباره تکرار گريد ي، به نحونيشيدولت پ

ن يدوارم از ايام . است يمتعادل ي کا چهرهين امريشيپ س جمهوريرئاس با يدر ق هم اوباما يآقا خوشبختانه ؛ طلبد يرا هم م ين الملليب
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ت به نفع ملت ينکه کارها در نهايحرکت کنند تا ا يالملل نيب يها ونيمطابق با کنوانس ينرايمردان ا بشود و دولت يطرف هم اعتمادساز
 يها ها و رسانه تياز جک استرو در سا يمهم ي جمهور شد مصاحبه سيرئ يروحان ينکه آقايادمان باشد پس از اي . ش بروديپ
 . از دست دادند يخاتم يرا در زمان دولت آقا ييالفرصت ط ، چرا کهکرديکا را نقد ميمرآدولت وقت منتشر شد که  يالملل نيب

ت يامن ير وقت شوراي، که در آن زمان دبيروحان يآقا قي، از طريا در قصه هسته يخاتم يد، دولت آقايگو يچنانچه جک استرو م
 اگر جک استرو، ي به گفته. انجام نداد يچ اقدام مثبتيبوش ه اما دولت ؛برداشت يمثبت ي، گام هايا هسته ي بود و مسئول پرونده يمل

ن اقدامات يبه قول جک استرو ا . ميستاده بودينجا نايبه طور قطع ما اآلن در ا، کرد يکا عاقالنه و مدبرانه رفتار ميدولت آمر در آن زمان
 . ديايکار ب نژاد سر ياحمد ي، دولت تندرويخاتمان دولت يپس از پا ،رانيکا سبب شد که در ايدولت امر ي دهينابخردانه و نسنج

بر سر  يروحانبه نام  ييرو انهيمدار م استيکه دوباره س باشد، حال ييو اروپا ييکايان امرمرد ش چشم دولتيات پين تجربياکنون اگر ا
ن يم که ايدواري، امران بودهيا يا هسته ي چم و خم کار آشنا است و سالها مسئول پرونده و ين الملليب يفضا خوب با که کار آمده

در  يچ روزگار خوشيه ،حرکت کند شدن يا هيا سوري  ران به سمت مصريت ايبه طور قطع اگر وضع . دا کنديسامان پ يبه نحومسئله 
  . انتظار ما نخواهد بود

ن يهم از ا کشور   ج بدل به گفتمان غالب شود ويرا گسترش دهند تا به تدر» ها مينه به تحر«ن يدوارم روشنفکران بتوانند کمپيام
ن است که يمن اق يعم يها ياز نگران يکي  . ديج درآيبه تدر ،دچار آن شده يا ک منطقهيژئوپلت ي ژهيت ويکه به علت موقع يدگيچيپ

، و سامان ببخشد ن حالت خارج کنديمردم را از ا يشتيت معيموفق نشود وضع يروحان يابد و دولت آقاي ها ادامه ميتحر ي اگر قصه
 يو شکست روحان يابيعدم کام . فتديبه دست تندروها در داخل ب يبعد يها کشور در دوره نکال يياجرا ي دوباره کار در عرصه

  . اهد بودران خويتحول خواه در ا يروهايک معنا شکست ني به


