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 پیشگفتار

به  یها بعد از سفر و ادداشتی نیکند. ا ینعوم را منتشر م سیسرک یها ادداشتی یرانیا یپلماسیاست که د یسال متوال نیهشتم یامسال برا

جاد یکه در روزنامه النهار ا یراتییتغ لیبه طور مرتب در روزنامه النهار منتشر شده است. به دل ییکایو سابق امر یبا مقامات فعل دارشیو د کایامر

 تیبه آنها وجود داشته و از اهم یکه امکان دسترس ییها ادداشتیاما آن دسته از  میداشته باش یها دسترس ادداشتی نیبه همه ا میشده نتوانست

 منتشر می کنیم. کرده ایم. در این جا فایل کامل این نوشته ها راو منتشر  هیبرخوردار بوده است را ته ییباال تیو جذاب

  



(1) 

 

منطقه  نیفعال بوده و همچنان تحوالت ا انهیمتعدد خاورم یبا کارمند سابق وزارت امور خارجه بود که ده ها سال در کشورها دارمید نینخست

 کایامر یجمهور سیدونالد ترامپ، رئ یصحبتمان تمرکز رو یداند. ابتدا یبه دقت اوضاع کشورش را م یلیحال خ نیکند. او در ع یرا دنبال م

مولر  «ژهیبازرس و»که  یقاتیتحق یاو در پ رامونیحلقه پ»شد، جواب داد:  دهیاش کش یاسسی – یجمهور استیر «ندهیآ»صحبتمان به  هبود ک

در نوامبر  یدوره ا انیانتخابات م قبل از انیپا نیا دیشده است. شا کیراه نزد انیتنگ شده است. او ابتدا به ساکن، به پا یلیدهد، خ یانجام م

هم مجلس سنا را از  دیو شا ندگانیاو باعث شود که مجلس نما دیاند. شا دهیوابسته به او ترس خواهانِیهم بعد از آن. جمهور دیشا باشد ندهیآ

 ییثابت شده است. تالش ها شیدارد و اتفاقات برا گرانیترامپ و معاونانش مثل فلن و مانافورت و د هیادله عل یدست بدهند. مولر به اندازه کاف

دادند، به او وعده دادند که خودش و خانواده اش از  ییکند و در مقابلش به او ضمانت ها یریکنند که از قدرت کناره گ یشد تا ترامپ را راض

اهند رفت و سرنوشتشان مطابق قانون ممکن است حتما آنها زندان خو گران،ید یاما برا رند،یقرار نگ گردیجمله جارد کوشنر، دامادش تحت پ

 «.را رد کرد نهایمدت باشد. اما او همه ا یطوالن یهازندان 

اروپا، شرق و غربش،  یو حت کایدشمن اول امر هیکند. اآلن روس یکار نیبود اما نتوانست چن هیبا روس یترامپ دنبال همکار»: دیافزا یم بعد

کنند  یها اکنون احساس م ییمتعدد در اروپا. اروپا یو انتخابات ها هیروس یجمهور استیدر انتخابات رشده است، به خصوص بعد از دخالتش 

در آنها نفوذ  هیکنند که روس یها هم شروع کرده اند احساس م ییکایامر نیدفاع کنند. همچن هیروس یدخالت ها یاز خودشان جلو دیکه با

گذرانند. لهستان  یرا م یخود از تجسس روس یو اروپا اآلن مرحله پاکساز کایآنها کرده است. امر یکیو تکنولوژ یانسان یکرده و شروع به جاسوس

کند و خود را آماده کرده  یناتو با قدرت کار م مانیمستقر کرده است. پ هیبا روس شیو آنها را در مرزها دهیاسلحه خر کایدالر از امر اردیلیچهار م

 «.خورد یافتاد اما در آخر شکست م شیداد و پ بیفر نیند. پوتک یکار را م نیهم هم کایاست. امر

 ست؟یچ هیو محدود در سور میدخالت مستق قیاز طر یالملل نیو ب یبه صحنه منطقه ا هیبعد از بازگشت روس انهیانتظاراتت از خاورم دمیپرس

دهد با  یم حیترج کایاش ادامه دهد. امر یتهاجم یها استیبخواهد به س رانیا ریبکشد اگ رانیو ا کایامر انیکارها به جنگ م دیشا»جواب داد: 

سپاه »و  یاهلل خامنه ا تیدرها را قفل کرده است. مرجع آ رانیانجام دهد. اما ا یزیم ریگفت وگوها را ز نیحداقل در ابتدا ا ایگفت وگو کند  رانیا

هم  ساکه جواب نداد و اسا لیدل نیبه ا دینرس تیانجام شد اما به موفق یحسن روحان خیبا دولت ش ییسمت رفته اند. تالش ها نیبه ا« پاسداران

شاهزاده محمد بن سلمان  یعنینامند،  یها او را م ییکایآن طور که امر ،یعربستان سعود عهدی. ولستیدر کشور ن یاسیس یاصل ریگ میاو تصم

 هیکه او جنگ عل نیبر ا یشود مبن یاز او زده م یگریکند. البته حرف د یم رانیوکه کشورش را  نیا یخواهد برا یرا نم رانیبا ا میجنگ مستق

 نیا یهمچنان در حال بررس کایانجام دهد نه کشورش. و امر کایجنگ را امر نیخواهد که ا یاست. اما م حیحرف صح نیخواهد، ا یرا م رانیا

 «.موضوع است

 یهر گونه گفت وگو یمتحده را از آن خارج کند درها را جلو االتیوجود دارد. اگر ترامپ ا رانیبا ا یتوافق هسته ا»در ادامه افزود:  سپس

. ددرها همچنان باز خواهند مان ردیبه عدم خروج از آن بگ میباال خواهد رفت. اما اگر تصم اریخواهد بست، و احتمال برخورد بس رانیبا ا یاحتمال

کند.  یخارج م یرا از توافق هسته ا کایترامپ امر« نگاه ما»باشد. از  یطوالن دیبه وقت دارد که شا ازینهم توافق  دیاما ورود به فاز گفت وگو و شا

« پاور رسوپ»کند را  یم یکه بر آن حکمران یا هیموفق نشده روس نی. پوتستیبابت مطمئن ن نیکس در واشنگتن از ا چیرسد ه یاما به نظر م

 انیمرحله به پا نیو از هم گسسته بود. ا دهیفروپاش دیکه به او به ارث رس یکه بود، کند. شورو یشورو ریابرقدرت مثل دوران اتحاد جماه ای

 «کند که اوضاعش را بهبود ببخشد. یاآلن کشور ابرقدرت است. و تالش م نیاست. چ دهیرس

 یروهایخروج حزب اهلل از آن جا با همه ن نیو همچن هیخروج از سور میخواه یم رانیآن چه از ا»جواب داد:  د؟یخواه یچه م رانیاز ا دمیپرس

اش قفل  ینظام داتیتول یکارخانه ها نیشوند، همچن دهیاش برچ یو موشک کیکالس ینظام یها گاهیکه همه پا نیا یعنی نیمسلحش است. ا

کارخانه ها و  نیا نیجدد نباشند، همچنکاربرد م ایهم قابل استفاده  یگریحالت د چینباشند و در ه دیقابل تول گریکه د یا نهشوند به گو



به سال ها زمان  ازیمساله ن نیبماند. اما به نظر من ا یمهم باق یاسیس میت کیبه لبنان هم منتقل نشوند. حزب اهلل در لبنان صرفا  حاتیتسل

منتظر  دیبا نی. همچنستیآسان ن یخواسته ا نیبه چن یابیمشخص شود. دست هیو روس رانیا نیو حزب اهلل و همچن هیسور شتدارد تا سرنو

نوع بحران در  نیکه بدتر نیا یآنها مشخص شود برا یینها تیروشن شود و وضع کایدر امر یتحوالت بحران داخل فیکه تکل مینیبب مینیبنش

 یدارد که ترامپ خطر یینهادها کایاست که امر حیصح نی. استین کایامر یبرا ینگران یشود. البته به نظر من جا یمحسوب م کایمدرن امر خیتار

مولر وجود دارد. اگر  ژهینزد بازرس و یا یقو لیشود. دال میشود. در آخر مجبور است که تسل روزینهادها پ نیا هیتواند عل یآنهاست، اما نم یبرا

را در بر خواهد گرفت. تظاهرات و  کایسراسر امر یصورت بحران بزرگ نیکند مجبورش خواهند کرد که استعفا دهد، در ا وربنا باشد از نهادها عب

 یبه بازساز کایامر دیکند. شا یکه نکشد زنده هم نم یگلوله ا دیگو یهست که م یخواهد داد. ضرب المثل یاتفاقات رو لیقب نیضد و خورد و از ا

 استیآخر دوران ر یاز روزها کایاست را دوباره به دست آورد. امر یجهان یکه صاحب نقش رهبر یتا بتواند کشور ابرقدرت اردد ازیخود ن یایو اح

برنامه توسعه  رانیکرد و اجازه داد ا یخال رانیا یباز یرا برا نیکه زم ینقش را از دست داد، وقت نیسابق ا یجمهور سیباراک اوباما، رئ یجمهور

نقش خود است وعده داد که بعد از توافق  ییزرگ شده است و در حال بزرگ نماب رانیا دیکه د نیرا آغاز کند. اوباما بعد از ا منطقهاش در  یطلب

 تیوضع نیاز ا هیو جنگ با آن بود. روس هیآنها اوضاع سور نیبا آن حول تحوالت منطقه شود، بارزتر دیجد یدولت او وارد گفت وگوها ،یهسته ا

دهم  یهم م حیاست. و ترج یجنگ طوالن نیموفق شد چهار جنگ را ببرد. اما هنوز جنگ را نبرده است. ا رانیا نیکرد. همچن فادهاست یلیخ

 یها گاهیپا یکیاش را به نزد یبیتخر شیموشک ها رانیروبه رو خواهد شد. اگر ا یو مشکالت یهم با سخت هیجنگ نشود. روس نیکه برنده ا

 یایدر در ایفارس  جیها را در خل ییکایبخواهد امر رانیاگر ا نیحمله خواهد کرد. همچن رانیه اب کایبرساند، امر منیق یعربستان از طر یاتیح

دارند که نشان  اریدر اخت یاطالعات کایامر یتیامن یحمله خواهد کرد. سازمان ها رانیکند، باز هم به ا تیتنگه هرمز اذ ایباب المندب  ایعرب 

 «.کند یلبنان قاچاق م قیاز طر دیشا هیو سور منیکم به  اریبس تیاما با کم کیبالست یدهد حزب اهلل موشک ها یم

داده اند  شنهادیربط به ترامپ پ یذ یکرد که طرف ها دیمضمن منطقه فعال است، تاک یکارمند سابق که همچنان در پرونده ها دار،ید انیپا در

 آنها را در دادگاه ها به سال ها حبش محکوم کند.   دیخواهد رفت و شا گریران داو و خانواده اش نخواهد شد اما دنبال توطئه گ کیکه ترامپ نزد

  



(2) 

 

و  هیروس یو همکار هیو ترک کایدر شرق و غرب و کال جهان عرب فعال بوده است، درباره روابط امر یطوالن یکه سال ها ییکایمقام سابق امر

 کایکردند. اما امر یهمکار هیو ترک هیسور انیمنطقه فاصل م جادیا یبرا گریبا همد هیو سور رانیمسکو و ا»گفت:  دم،یپرس هیدر سور رانیا

از لحاظ  یآن به مشکلش در امور داخل لیقبول آن ممکن نبود. دل شیهم اردوغان برا دیکند. شا یکار راض نیا برای را اردوغان – هیترک ستنتوان

 یکه بعد از طوالن ژهیکرد به و یبا آنها برخورد م ستیبا یگردد. او م یباشد، باز م« حزب کارگران کردستان»که همان  یاسیو س یو نظام یتیامن

کردستان  یدر کوه ها یا هیترک یو انتشار کردها هیسور یبعد از آغاز تحرک کردها نیاست، همچن افتهی شیخطر آنها افزا هیجنگ سور شدن

و  هیو روس کایکردها را با موافقت امر هیعل هیدر سور یاحساس کردند. در آخر اردوغان دخالت نظام شیاز پ شیب خطر را نیدر عراق ترک ها ا

 «.برساند انیموضوع را هنوز نتوانسته است به پا نیانجام داد. اما ا رانیا یحت

نبرده است. او از لحاظ  شیاز پ یزند اما عمال کار یحرف م یلیاست، خ فیترامپ ضع»جواب داد:  دم،یاو درباره رابطه ترامپ و اردوغان پرس از

درصد نزد  35از  شتریب تشیاش را همچنان حفظ کرده است، اگر چه محبوب یمردم گاهیجا نیهم یقدرتمند است برا کایدر داخل امر یمردم

در داخل کشورش قدرتمند است، اما از لحاظ  یمثابت مانده است. اما اردوغان از لحاظ مرد بایکه از اول تا کنون تقر یرقم ست،ین کایرمردم ام

کشورش را در  یکه مرزها نیا یرساند. برا یها و جهان م ییکه به اروپا یآزار نیاش و همچن ییعوام گرا لیندارد، به دل یچهره محبوب یجهان

 ریغ لیدل نیهم به ا دیاروپا شدند. شا یکه اکثرا هم راه دینفر هم رس ونیلیرقم به م نیا دیباز کرد، شا یرسوریو غ یهزار آواره سور دهابرابر ص

هم  یشده و برچسب اسالم یاستبداد ای یاوتوکراس یکه حکومت فعل یداد، طور رییحکومتش در کشورش را تغ تیمحبوب است که عمال ماه

 «.را در خود داشت یاز دموکراس یکه قبل از آن سکوالر بود و نوع یدارد در حال دخو یشانیبر پ

توان گفت  یم یبه عبارت ایاست  فیبشار اسد ضع»پرداخت و گفت:  هیفعال در امور جهان عرب سپس به سور ییکایکارشناس برجسته امر نیا

او را  یکس نیهم یتفاوت دارد. برا یلیبا پدرش حافظ اسد خ نیهم یو حزب اهلل شده است. برا رانیو ا هی. او سرسپرده روسستیاز او ن یوجود

 «.ندیب یدر آن مشارکت دارند، نم هیو ترک رانیآن شده و ا یخواستار برگزار هیآستانه که روس یهادر نشست 

« کنفرانس ژنو»خواست که روح  یاگر واقعا م افت،ی ینشست حضور م نیهم در ا کایالزم بود که امر»به مذاکرات آستانه پرداخت و گفت:  سپس

به  هیدانند که سور ینشست دعوت نشد. به هر حال همه م نیا یشد. اما برا یکه در آن اتخاذ شده بود، اجرا م یبود و مقررات یهمچنان زنده م

جز نظام  یزیچ هیکه از سور یدانند که روز یخواهد گرفت. و م یطوالن یگردد، توقف جنگ آن و حل مشکالتش زمان یشکل سابق خود باز نم

 «ها نخواهد بود. یزود نیموضوع به ا نیکار را کرد. اما ا نیهم هم رانیا دیاز آن دست خواهد شست، شا هینماند روس یو شخص باق

درباره آن صحبت کرده و گفته است که دو  کایامر یجمهور سیکه دونالد ترامپ، رئ هیاز سور کایامر ینظام ینینظرت درباره عقب نش دمیپرس

 یبه عبارت ایکنند  یکنند؟ آنها مبارزه نم یاساسا آنها آن جا چه کار م»جواب داد:  ست؟یحضور دارند، چ هیسور یدر اراض ییکایهزار سرباز امر

دو کشور عراق  انیم ییایجغراف یِنیشوند که ارتباط زم یمانع نم یبه عبارت ایکنند  یتالش نم نی. بنابراستیمبارزه ن یدر آن جا برا ضورشانح

در  لحداق ییکایامر یاست که مسئوالن نظام یزیچ نیشود. ا گریکدیو حزب اهلل لبنان با  هیو سور رانیز ارتباط ابرقرار نشود تا مانع ا هیو سور

 «.خواستند انجام دهند که تا حاال انجام نداده اند یرا م ییسه سال گذشته بارها گفته اند، آنها کارها

از  ییکایامر یها یبه خروج نظام میتصم»جواب داد: « شود؟ یاز عراق م ییکایامر ینظام یروهاین ینیمانع از عقب نش یزیچه چ»: دمیپرس

 یشنهادهایکه پ یهستند! وقت ثیها خب یمختلف. عراق لیبود، به دال یاشتباه میسابق اتخاذ کرد تصم یجمهور سیعراق که باراک اوباما، رئ

را در  ینظام یروهایخواهند ترامپ ن یمه را رد کردند. اآلن مه م،یدر کشورشان را به آنها داد ینظام یرویحفظ محسوس ن یبرارا  یمختلف

 شیها و کردها ب یاعتقادند که سن نیها بر ا ییکایامر فتدیب یاتفاق نیبکشد. اگر چن رونیب هیرا از سور ییکایامر یروهایکشورشان حفظ کند و ن



بر  نیشان به مصلحتشان است. همچن یدر اراض ییکایامر ینظام یروهاین یکه بقا ندیگو یم زیعراق ن انیعیکرد، البته ش خواهنداز همه ضرر 

 «.ستین رانیآن جا، وابسته به ا تمرجعی –آن را دوست ندارند و نجف  ای دیآ یبدشان م رانیعراق از ا انیعیدرصد ش 80اعتقادند که  نیا

هم دوست  دیعراق به عرب بودنشان معترف هستند و شا انیعیکه دارم و آن چه خودم شخصا دنبال کرده ام، ش یبر اساس اطالعات»دادم:  نظر

است چرا که آنها را از  کیآنها عمق استراتژ یبرا رانیشود. اما ا ایها اح یآنها با اعراب و در راس آنها سعود انیم یداشته باشند که روابط جد

کنند.  یپشت نم رانیها به ا یعراق نیهم یداد. برا آن نجات داد و به او پناه یمذهب یو حت یاسیو نظام و ظلم و جور س نیصدام حس دست

 رانیا هیعل یکیو استراتژ یباشد که خطر نظام یو عرب یخواهند که عراق کشور صاحب استقالل و مستقل و شکوفا از لحاظ اقتصاد یالبته آنها م

 «.ها مد نظر است یرانیها و ا یامور در محاسبات عراق نیباشد. به هر حال همه ا هنداشت

رهبران  دیشا د،یآ یبدش م رانیکه او از ا ندیگو یشناسند م یمقتدا صدر را م یآقا ،یاسیس یعیش ینیکه رهبر د یدر عراق کسان»داد:  جواب

پردازند. البته مقتدا صدر  ینم رانیکنند و به انتقاد از ا ینم انیخود را ب یاسیهم مثل او باشند اما مواضع سرسخت س یگرید یاسیو س ینید

 «.موضع دهد رییتغ یمقاومت ایتواند در برابر هر فشار  یاست و م یمزاج و منفعل یدم دم مآد

که ممکن  ییها و کردها یوجود سن لیدر کنار وجودش در عراق حضور داشته باشد به دل کایبهتر باشد که امر رانیا یبرا دیشا»نظر دادم:  دوباره

مردم عراق  تیکه اکثر لیدل نیخود در عراق اصرار دارد به ا یو دائم یبر عمق وجود رانیکنند. اما به هر حال ا جادیا یدیآن تهد یاست برا

و منطقه را حفظ  انهیخود در خاورم کیاستراتژ یطرح توسعه طلب رانیطور لبنان. ا نیمهم است، هم رانیا یهم برا هیهستند. البته سور عهیش

دهد تا نفش بزرگتر در آن جا  یهم شده انجام م رممکنیغ یکارها نیهم یاست. برا رانیا یبرا میمستق یکینامیکرده، اما عراق محدوده د

اگر چه  نکرده است، دایکار پ نیبه ا یازیجنگ با دشمنانش در آن جا بفرستد. البته تا اآلن ن یبرا یممکن است ارتش نظام یحت اشدداشته ب

تازه شکل  دیجد یرویکه ن «یحشد الشعب»دهد.  یخود در عراق ادامه م ینیهم به نقش آفر رانیمبارزه در عراق همچنان ادامه دارد و ا استیس

 «شده است. لیتا حاال تبد مییشود، اگر نگو لیتبد« سپاه پاسداران انقالب عراق»است امکان دارد به  اقگرفته در عر
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و  نیو فلسط لیاسرائ انیصلح م اتیدر عمل کیکه از نزد ییکایکه با مقام سابق امر یا دهیچیگوناگون و پ یو پرونده ها رانیروابط با ادرباره 

گذارم  یاحترام م کایسابق امر یجمهور سیکه به باراک اوباما، رئ یدان یم»شرکت داشته است، مطرح کردم، گفتم:  لیاعراب و اسرائ نیهمچن

 یبودم و همچنان هم هستم. اما آن چه م «یتوافق هسته ا». من طرفدار ستمین ییکایکه امر نیدوستش دارم با وجود ا میتوانم بگو یم یو حت

وعده داد که با اوباما بر سر اوضاع نابه  رانیکه ا دیدان یدانم همان طور که شما هم م یاست که: م نیخواهم مطرح کنم و به آن توجه کنم ا

 یخود را پ یمذاکره شود. اما خلف وعده کرد و طرح منطقه ا ایوارد گفت و گو  یتوافق هسته ا یبعد از امضا هیبا شروع از سور منطقه نساما

موضوع ساکت شد  نیو جهان اسالم و به طور گسترده تر جهان است. اوباما بر سر ا انهیدر خاورم شتریبه دنبال نفوذ ب یاریگرفت و به اعتقاد بس

به عنوان مسئول  ستیبا یکه م ی. در حالدیو حل مشکالت آن اهتمام نورز سمیو ترور هیبه جنگ سور یکه او به طور جد نید، کما انکر یارو ک

کرد  یتوافق بود ارائه م یبود و در حال اجرا دهیکه با آن به توافق رس یدر حال رانیپرداختن به گسترش ا یبرا یکشورش و جهان طرح تیامن

به منطقه بازگشت. هر  هیسور قیاز طر هیروس رانیا یرسم یکه با تقاضا نیکار گشوده شده بود تا ا نیمذاکره جلب شود. باب ا زیبه م رانیتا ا

 «.است افتهیگسترش ن مانیروابط تا مرتبه پ نیکه ا یرقم زده اند در حال گریکدیرا با  یخوب یدو روابط کار

 «؟یچه خبر دار هیاز اوضاع سور»: دمیپرس

دارد  ازین شتریب یو نظام یاسیو تحوالت س شتریها را بردند. اما جنگ هنوز تمام نشده است. به زمان ب یریها درگ یرانیبشار اسد و ا»داد:  جواب

که دور دمشق است را خواهد گرفت )که گرفت( اما بعدش چه؟ « غوطه»نخواهد بود.  زیتا جنگ تمام شود. قطعا بشار اسد در آخر برنده همه چ

 «.پناهنده شده اند ایاست و ملتش در داخل کشور و سراسر دن دهیشده و از هم پاش هیتجز هیسور

 «را به پا خواهد کرد؟ یلبنان جنگ هیعل لیاسرائ ایآ»: دیپرس بعد

کل حزب  ریحسن نصراهلل، دب دیسو و س کیها از  یلیاست که اسرائ یزیچ نیبوده است. ا شهیاحتمال جنگ هم یاز لحاظ نظر»دادم:  جواب

که وارد جنگ شوند. اما  نیدو به وجود خواهد آمد بدون ا نیا انیاعتقاد است که توازن بازدارنده م نی. او بر اندیگو یم گرید یاهلل لبنان از سو

با تمام قوا در گرفت او و حزبش  یآن را انجام دهد. اما اگر جنگ لیگذارد اسرائ ینم ایکه خودش باعث جنگ نخواهد شد  دیگو ین را هم میا

 «.وارد آن خواهند شد

 «یبازدارندگ»نقشه جنگ و  میدفتر من بود و برا روزیاز آنها د یکیها که  یلیاز اسرائ یدر نخواهد گرفت. اما شمار یبه نظر من جنگ»داد:  ظرن

موضع  لیاست که اسرائ نیکنم. مهم ا یکنند که جنگ درخواهد گرفت. اما من فکر نم یم دیمعتقدند که جنگ قابل وقوع است و تاک د،یرا کش

 «.را نسبت به آن بداند کایامر لتدو

اش انجام داد، انجام دهد مثل  ییبر قدرت هوا هیبا تک شتریشده نبود و ب یزیکه برنامه ر 2006مشابه جنگ  یجنگ لیاگر اسرائ»دادم:  نظر

 یانجام م ییهوا یتهاجم اتیعمل شتریکه ب نیا یگ را نبرده برا. تا اآلن جننیرا بب منیجنگ قبل شکست خواهد خورد. جنگ عربستان در 

که حدود سه سال است  یتواند به جنگ یوجود م نیمرحله ندارد. اما با ا نیدر ا یانجام جنگ هجوم یبرا ینیزم یکه قدرت نظام نیا یشود برا

 ینم نیدانند. همچن یمتعدد که همه م لیلبنان انجام دهد به دال هیرا عل یمدت یطوالن ییتواند جنگ هوا ینم لیآغاز شده ادامه دهد. اما اسرائ

)که « حزب اهلل» یکه موشک ها یرانیو و یو نظام یو مدن یبشر یتحمل خسارت ها ییکه توانا نیا یانجام دهد برا یسراسر یتواند جنگ

بار همه لبنان را  نیا دیرا آغاز کند شا یکوبنده ا ییه هواکند. اما اگر حمل یتواند خود را بازساز یاست( را ندارد و نم رانیا یهمان موشک ها

آن و شمار  یربناهایو ز یاتیح یها گاهیلبنان و پا یها یخواهد بود. آن موقع آباد 2006جنگ  هیشب یاریآن تا اندازه بس جهیکند اما نت رانیو

 «.شد رونیب یعیش یحداقل در فضا یو مردم یاسیکرد و کشت. اما حزب اهلل برنده س رانیاز مردمش را و یاریبس



 «ست؟ینظرت درباره لبنان و عون و حزب اهلل چ»: دیپرس

 انیحیها در راس آنها مس یرساند، و او را به حال خودش رها کرد تا به لبنان یجمهور استیر یحزب اهلل بود که عون را به کرس»دادم:  جواب

را باور  نیا لیاش، جبران باس یفعل سیجمهور عون و حزبش و رئ سیاست. خود رئ قدرتمند است و کالمش نافذ یجمهور سیالقا کند که رئ

را از او  یکننده ا دیناام یکه رفتارها نیبعد از ا ژهیبه و ست،ین یراض تیوضع نیاساس رفتار کنند. قطعا حزب اهلل از ا نیکه بر ا فتندکردند و ر

 قیعم لیرا نسبت به باس« حزب» یکه مواضع سلب دیرس یانتخابات غاتی. بعد دوره تبلدید یالملل نیهم در داخل هم در منطقه و هم در عرصه ب

افتاد، حزب اهلل  دیکند، به ترد یریجلوگ د،ینام یم «یارث»که آن را  یو از مساله ا ردیاو را بگ یکه جلو نیعون بر ا ییو نسبت به توانا ردتر ک

عون و حزب اهلل  انیم 2006که تفاهم  دیفهم می. قطعا بعد از انتخابات خواهردیدر نظر بگ شیبرا یحداقل انتظار داشت که عون حد و حدود

شده  یلیاز افراد مطلع در لبنان که خ یاری. اما آن طور که بسدیخواهد رس انیبه پا یو آرام یبه سادگ ای کیبه شکل درامات ای افتیخواهد  امهاد

 «.هم اعتماد آن را از دست داده است دیو شا« حزب»را نزد شانس خود  لیاست که باس نیدانند ا یاند، م

از زمان استقالل بر کشور مسلط بودند،  انیحی. مسیرا تو هم معتقد نیشود و ا «یهنیم» ای «یمل»کشور  یکنم لبنان روز یفکر نم»داد:  نظر

شده و به آن  لیو مورد قبول تبد یامر عاد کیبر آن مسلطند. عالوه بر آن فساد به  رانیو ا کیمختلف از جمله دموگراف لیبه دال انیعیو اآلن ش

 «عادت کرده اند.
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است، رفتم.  وستهیمختلف به جمع پژوهشگران پ لیبه دال ریکه چند سال اخ نفلسطی – لاسرائی –لبنان  یایبه سراغ مسئول سابق در امور قضا

آغاز  یسراسر یکار و در گرفتن جنگ نیبه ا شیدهایبه لبنان در صورت ادامه تهد لیدرباره احتمال حمله اسرائ سوال او نیبا پرداختن به ا دارید

داند چه  یکس هم نم چیاست، و ه هیجنگ سور ریکه درگ نیا یبرا ستین لیحسن نصراهلل دنبال جنگ با اسرائ دیبه نظر من س». گفت: شد

 نینش عهیشدن لبنان از جمله مناطق ش رانیو لیاز دال یکیخواهد  یشود، و نم لیجنگ با اسرائ ریخواهد در لبنان درگ یخواهد شد. او اآلن نم

بفهمد و قانع  لیبازدارنده حزب اهلل است تا اسرائ یرویو بقاع شود. همه آن چه او به دنبالش است، حفظ ن تختیپا یجنوب هیدر جنوب و ضاح

 هیحزب اهلل بعد از جنگ در سور نیدارد. همچن اریواقعا نگران کننده در اخت یموشک یاز جمله سامانه ها یبزرگ یامشود که حزب اهلل قدرت نظ

قدرت  کیحزب اهلل انجام شده در حال حاضر به  یکه رو یا یگذار هیشده است. با سرما لیگسترده تبد یصاحب تجربه مبارزات انیجر کیبه 

 یبرا. «یجنگ نظام»را دارد و هم تجربه  «یکیجنگ چر»به حسابش آورد. حزب اهلل هم تجربه  دیشده است که با لیصاحب پول تبد ینظام

و هم بر سر  یآب، هم از لحاظ مردم یخانه ها هیهم در تصف مونا،ید روگاهیمورد آزار قرار دهد )هم در مورد ن اریسرا ب لیتواند اسرائ یم نیهم

 «.ویتل آو

 اهو،ینتان نیامینکند. و به نظر من بن «کیتحر»را  لیباور است که بهتر است اآلن اسرائ نیحسن نصراهلل بر ا دیکنم س یفکر م»در ادامه افزود:  یو

 نیچن مجاهستند که از ان لیدر اسرائ یاریکند به راه نخواهد انداخت. رهبران بس دیکه کل لبنان را تهد یرانگریجنگ و زین لیاسرائ رینخست وز

هراس دارند. او ثابت کرد که بر حفظ منافعش اصرار دارد،  زیها ن یخود لبنان یجنگ نیاو را برحذر داشته اند، همان طور که از وقوع چن یجنگ

 یقیقکه محاسبات د ییبه دنبال داشته باشد، دنبال مانورها یانجام دهد که مخاطرات یاست و دوست ندارد اقدام« حساب و کتاب»او آدم اهل 

 «.کرد 2006که سلف او اولمرت در سال  یرود، مثل کار یبر سر آن نشده است نم

در حال حاضر »پرداخت و گفت:  لیاسرائ رینخست وز اهو،ینتان نیامیبن تیسپس به وضع انهیامور خاورم یمسئول سابق و کارشناس فعل نیا

 یبه جا برمنیل ای دیلیدولت عزل شود ب استیاز ر لیدل نیقرار گرفته است. اگر به ا ییشبهه ناک فساد مورد بازجو یبر سر پرونده ها اهوینتان

ماند  یکه در قدرت م مینیبب میمان ی. به هر حال منتظر مندازندیراه ب یلبنان جنگ هیآنها ممکن است عل یخواهند شد. و هر دو ریوز ستاو نخ

 یناگهان یاگر تحول ردیدربگ یجنگ ستیشود. البته ممکن ن روزیبرگزار شد ممکن است در آن پ یرود. اما اگر انتخابات سراسر یاز آن کنار م ای

را در عبور از مرزها و ورود به خاک  یلیحزب اهلل سربازان اسرائ یروهایدهد، مثال ن یرو 2006حزب اهلل همانند سال  ینشده از سو ابو حس

 «.شوند یزخم ایکشته  یمرز یها یریدرگ یف در پهر کدام از دو طر یروهاین ایکنند،  ریلبنان دستگ

 2006در سال  یلیاسرائ یسربازها یریدستگ انیکنند که در جر یم دیبر اساس اطالعاتشان تاک یلبنان یرسم یاداره ها»سپس افزود:  یو

 ییایآنها قضا نیبه اهدافش برسد که بارزتر لیشد و اجازه نداد که اسرائ روزیپ لیدر آن جنگ با اسرائ دکهیگو ینبودند. به هر حال حزب اهلل م

 «کند اما نتوانست. ییجنگ آنها را نها قیخواست از طر یم لیاسرائ هبود ک

در  کایامر یهوف، مامور رسم کیفردر انیکه م ییگفت وگوها ایاز مذاکرات  یزیچ ایآ»: دمیبه لبنان، از او پرس لیدرباره احتمال حمله اسرائ

حل بحران  یبرا داتشانیخواهد از عا یلبنان م ؟یدان یآنها م یجهت بهره بردار یمنطقه ا یسر نفت و گاز موجود در آب هابر  لیلبنان و اسرائ

 «دالر است، استفاده کند؟ اردیلیم 85به  کیمتراکمش که نزد یها یاش و پرداخت بده یاقتصاد

ها در دوره جارد کوشنر،  یلیها و اسرائ یلبنان انیکه م یرا بعد از مذاکرات سخت« طرح هوف»کار بود و  نیبود که مامور به ا یاو کس»داد:  جواب

متحده انجام داد، مطرح کرد. اما بعد از آن پرونده را به رکس  االتیا یجمهور استیبه منصب ر دنشیداماد ترامپ و مشاور او از زمان رس

سپرد. بعد از  لدیساترف دیویدر لبنان مامور بود، د یسابق که دفعات مکرر پلماتیپرونده را به د لرسونیتداد.  ]وقت[امور خارجه  ریوز لرسون،یت

 «.کرد دنید لیو اسرائ روتیدو بار از ب نیهم یکرد. برا دایپرونده سر و کار پ نیشد با ا ریوز (Acting) که معاون موقت نیا



به لبنان و  لدیکه ساترف یبعد سفر آخر لرسونیو صاحب تجربه بود. اما ت قیو عم یخوب و جد یلیو خ یحرفه ا پلماتید دیوید»گفت:  بعد

دانم.  یگذارد نم یپرونده م نیبر ا یریها چه تاث یرفت و آمدها و برکنار نیاو را برکنار کرد. حاال ا ایداشت از او خواست استعفا دهد  لیاسرائ

که به  ییاریپرونده قرار داد. و گفت که خط در یالف تا  انیجلسه داد و هوف او را در جر لیتشک« هوف»است که او با  نیدانم ا یآن چه م اما

 اه یرا به لبنان یو نفت یگاز ریذخا نیدرصد از ا 50است که  نیانجام داده ا یحرفه ا نیو مشورت با مهندس یبعد از کار جد لیلبنان و اسرائ

را هم به او گفت  نیکنند. ا یدرصد ادعا م 40 ایدرصد  45 گرید یو نه آن طور که عده ا ندیگو یدرصد م 60ها  یلبنانبدهد، نه آن طور که 

درصد اگر نه  50انتظار داشتند حداقل  کایاست. آنها گفتند که از امر امدهیو چندان خوششان ن ستندین یراض شنهادیپ نیها از ا یلیکه اسرائ

 یتا زمان میکن یاما آن را اعالم نم م،یشو یهمراه م شنهادیپ نیبگذارد. اما در آخر به هوف گفتند که ما با ا ارشانیرا در اخت ریذخا نیاز ا شتریب

بر سر  وبرود گفت وگ شیبود. اگر کارها پ« حزب اهلل». منظور آنها موافقت میکن افتیها را در یلبنان یاما جد یررسمیغ ای یکه موافقت رسم

 «.میکن یآغاز م زیالغجر و مزارع شبعا را ن یو روستا یقاط اختالفو ن یخط آب

کرد و از او خواست که  داریوقت د ریبه او اطالع داد که به لبنان رفت و با نخست وز»چه گفت؟ جواب داد:  گرید «لدیساترف»به « هوف» دمیپرس

 هیتوصتالش ها را به اطالع او رساند و به او  نیا جهیکند. نت دایپ یقاتیم بیاز جمله نج گرید یبا نصراهلل و با همه طرف ها یهمکار یبرا یراه

کار »گفت:  ورهیداد. اما سن ینم تیاهم ادیز یریباشند. حر انیدر جر زیبودند ن یریو سعد حر ورهیفواد سن ندگانشانیشد که مخالفان که نما

 یقبول نم لیاست، اسرائ رممکنیباشد. هوف جواب داد: غ انیسازمان ملل هم در جر دی. اما بامییگو یم کیو ما به تو تبر یکرد یخوب اریبس

شود، اما مخالفان  تیرا به لبنان بفرستد تا توافق اعالم شود و از آن حما یئتیسازمان ملل خواست ه رکلیاصرار کرد. هوف از دب ورهیکند. سن

کرد.  دیلبنان تاک یطرح را رد کرد و بر حفظ مرزها لینکردند. جبران باس یهمراه «شنهادیپ»چندان با  زیموافقان طرح ن یمخالفت کردند. حت

 هیدر حالت صلح باشد استفاده نکند. نب لیلبنان و اسرائ انیم یالملل نیب یمرزها شیکه معنا یدو کلمه در صورت نیکرد از ا هیهوف به او توص

رکل یدوره معاون دب نیدر لبنان بود و در ا کایامر ریفلتمن که قبال سف یکرد. در آن موقع جفر یاز همه با هوف همکار شتریمجلس ب سیرئ ،یبر

روز مشاور او باشد،  60 یبرا یداد که هوف به طور رسم شنهادیسمت را ترک کرد( پ نیبازنشسته شد و ا شیسازمان ملل شده بود )چند هفته پ

 «را حل کند، اما او موافقت نکرد. «ییایطرح در»آمد باشد تا مساله  در رفت و لیلبنان و اسرائ نیعنوان ب نیو با ا

را ارائه کرد که کامال  گازی – یتنف« بلوک» شنهادیاو شد. او پ نیجانش نیاو به استعفا، آموس هوکشتا بیترغ ایهوف  یبا استعفا»گفت:  سپس

 «یچک ها»شود، بعد  یگذار هیشرکت توافق شود تا همان شرکت مسئول سرما کیداد که با  شنهادیپ نیهوف متفاوت بود. او همچن شنهادیبا پ

ها  یو لبنان دیهست یطرحش را رد کرد و گفت: اگر واقعا جد لیپرداخت شود. اما اسرائ لیلبنان و اسرائ انینفت و گاز نصف نصف م داتیعا

 ریرا با سمت معاون وز لدیساترف دیویرسما د ستیبا یامپ م. دولت ترمیاو هست ییایو طرح در« هوف»هستند ما همچنان موافق طرح  یجد

مامور حل  راروشن، بعد از آن او  یکرد، البته بعد از کسب موافقت کنگره بر اساس اصول یدر وزارت امور خارجه منصوب م کیامور خاور نزد

 شیاو چه پ یبرکنار ای لرسونیت یچه؟ بعد از استعفا یعنی نیکار را نکرد. ا نیکرد. اما ا یم ییایبر سر نفت و گاز در لاسرائی –مشکل لبنان 

سوال ها ندارد.  نیا یبرا یکس جواب چیتواند کار او را کامل کند، چگونه؟ ه یم دیامور خارجه جد ریپمپئو، وز کیاو، ما نیجانش ایخواهد آمد؟ آ

 ی)مرکز «لیکانس کیآتالنت»ها در  یو خودش رد کرد. بعضشود. اما ا هیدر سور کایامر ژهیو ندهی، نما«هوف»کردند که  شنهادیها پ یبعض

 «.کند یم دهیچیپ «ییایطرح در» یایاح یاو را برا تیمسئول هیحکومت سور هیاعتقادند که مواضعش عل نی( بر ایپژوهش

 یمهم زیچ دیکند. شا یم قیتحق زیمولر در همه چ»جواب داد: « مولر چه خبر؟ ژهیاز ترامپ و بازرس و»: دمیبعد پرس« کنم. یفکر نم»: گفتم

کند. در  یم قیتحق زین هیبا روس شیو قراردادها یمال ینکند. اما بر سر کارها دایپ هیجمهور ترامپ و روس سی( رئCollusion) یدرباره تبان

کشف مبالغ  شهیگرداند. ترامپ هم یپرداخت شده را به صاحبش بر م اتیاز مال یوجود دارد که بخش Tax Returnموسوم به  یکا قانونیامر

را هم فاش  گرید یایخواهد قضا یکند کشف کند عالوه بر آن که م یاست که مولر تالش م یزیچ نیبرگردانده شده را حاشا کرده است، چرا؟ ا

کار را از  نیا یبه زود دیخواند. شابازخواست فرا خواهد  یکه او را برا نیا ایخواهد کرد  ییبرسد، او را بازجو دیرسد، شا یمهم زیکند. اگر به چ

 یم« Subpoena»ها آن را  ییکایبفرستد که امر یرسم «هیاحضار»او  یتواند برا یدرخواست مخالفت کند مولر م نیاو بخواهد. اما اگر با ا

 «خواهد کرد. جادیرا ا یاتفاق بحران بزرگ نیتواند آن را رد کند که ا یم رامپنامند. اما ت
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داشت  تیکار کرد و مسئول گریو جهان اسالم و خاور دور و مناطق د انهیو خاورم یمنطقه عرب یایقضا یکه رو ییکایمسئول سابق امر به سراغ

 عهدیمحمد بن سلمان، ول»فارس آغاز کرده است، گفت:  جیبا صراحت درباره خل شهیکند، رفتم. صحبتمان را هم یآنها کار م یو همچنان رو

 ]محمد بن سلمان[او  یفعل گاهیجا جادیاست که در ا MBZ ای یامارات متحده عرب عهدیول د،یاست و محمد بن زا MBS ای یعودعربستان س

محمد  ندهیدر آ ایانجام دادند. آ کایو امر هیبا بن سلمان( با روس دیمحمد بن زا یعنی) گریکدیرا با کمک  یاریبس ینقش داشته است. آنها کارها

 یبه عبارت ایکرده است  کپارچهیرا به زور  یاآلن تنها شده است. خانواده حاکم فعل MBS .دانم یاو خسته خواهد شد؟ نم ستبن سلمان از د

  «خواهد افتاد؟ یمثل کشته شدنش، نباشد چه خواهد شد؟ چه اتفاق ،یلیشدند. اما اگر به دل کپارچهی

به آن واکنش  هیسور ایحمله خواهد کرد؟ و اگر حزب اهلل در لبنان  هیبه سور ایکند؟ آ یبه لبنان حمله نظام لیاحتمال دارد اسرائ ایآ»: دمیپرس

 «به آن حمله خواهد کرد؟ اینشان دهد آ

 «.قطعا»داد:  جواب

 یز سوکه او ا یگفت کایامر یجمهور سیقبل از انتخاب ترامپ به عنوان رئ یعنی شیتو دو سال پ». گفتم: میپرداخت کایامر یداخل تیبه وضع بعد

 «؟ینظر را دار نیهنوز هم ایآ .(Impeachment) کنگره طرد خواهد شد و امکان دارد که به دادگاه احضار شود

است.  یمار افع نیمولر هم ؟یدار ییبا آناکُنده )مار بزرگ بوآ( آشنا ایدانم به تو چه گفتم. و تا اآلن هم نظرم عوض نشده است. آ یم»داد:  جواب

 شا یاتیبرسد آنها را خواهد شکست و کامال دستگاه ح شیکه به دنده ها یو حاال شروع کرده است خود ترامپ را خوردن. وقت دهیرس ییبه جا

اتفاق قبل از  نیا دیاست که خواهد افتاد. شا یاتفاق نی. ادیدست از کار نخواهد کش «دنشیبلع»را از کار خواهد خواهد انداخت و تا قبل از 

اگر  ازهخواهد بود ت یدوره ا کی یجمهور سیهم بعد از آن. به هر حال او رئ دیشا فتد،یب ندهیدر ماه نوامبر آ یدوره ا انیم یرانتخابات قانونگذا

 «د.با آن چه گفتم مواجه نشو

دادم، همان نظراتم که در روزنامه النهار هم منتشر شده است، بعد  حیتوض شیآن دو جا را برا تیوضع د،یو لبنان پرس هیمن درباره اوضاع سور از

که آن را به  یانقالب(. عامل ای امی)ق (Popular Movement) ونددیدر آن به وقوع بپ یانتظار دارم تحرکات مردم»به سراغ مصر رفت و گفت: 

 «.است یسخت اقتصاد تیکشاند هم وضع یسمت م نیا

است که دهه ها بر آن مسلط بود و مانع از آن شد تا مردم  یملت مصر از ترس یهم داشته باشد و آن هم خالص یگریعوامل د دیشا»دادم:  نظر

 ودر خالل دو سال گذشته  ابانیمساله با آمدن مردم به خ نیحقوق خود را مطالبه کنند. و ا ایانقالب کنند  ایکنند  امیو ق ندیایها ب ابانیبه خ

گردند،  یباز م یاسیکامل س اتیبه ح ایبه قدرت  «نیاخوان المسلم»که  ستیبدان معنا ن نیمهم ثابت شد. البته ا راتییتغ جادیدر ا تشیموفق

 «.داشتند یآنها عملکرد بد

د جنگن یدر آن جا م یاسالم یتندرو یلیخ یها ستیکه ترور نایو از آنها متنفرند. آنها در س ستندین« داعش»حال مثل  نیاما در ع»داد:  نظر

کند  یمصر کمک م یجمهور سیرئ ،یسیبه عبدالفتاح الس لیگسترده همچنان فعالند، حضور ندارند. به هر حال، اسرائ یو با وجود حمالت نظام

 «.ها بجنگد ستیترور نینا با ایدر س

 یمحمد مرس «یاخوان»جمهور  سیرئ هیعل یکند همان طور که روز یکند کمک م امیق یسیس هیکه عل یبه ارتش مصر اهوینتان ایآ»: دمیپرس

 «کرد؟ امیق



 کیتوان گفت استراتژ یم یو حت یبر مفاصل مهم و اساس یسیدارد که از دست بدهد. س زهایچ یلیکار را بکند خ نیفکر نکنم. اگر ا»داد:  جواب

 «.از آن تحت کنترل اوست یکند مثل اقتصاد که بخش بزرگ یدر کشورش حکومت م

 «.هم داشت یاسیس زیچ کینبود.  یاقتصاد لیداد فقط به دال یکه در آن رو یریتظاهرات اخ»صحبت کرد، گفت:  رانیدرباره ا بعد

هستند که با حکومت حاکم بر آن مخالفت  یاریافراد بس رانیدر ا 1979کنم که از سال  یجلب م نیحق با توست. اما نظرت را به ا»دادم:  نظر

از نظام هستند، دشمنان هم به  یآنها جزئ یروها، که البته هر دو انهیم یتندروها چه از سو یتد، چه از سواف یراه م یتظاهرات یکنند. وقت یم

تظاهرات  لیبار دل نیبه راه انداخته باشند. ا« روها انهیم»تظاهرات را  نیاگر ا ژهیکنند راهش را منحرف کنند، به و یو تالش م وندندیپ یم آن

بزرگ مسکن ورشکست شدند و هزاران نفر از شهروندان متضرر شدند،  یبود. بانک ها و شرکت ها یدر مشهد انجام شد، اقتصاد نشیکه مهمتر

 «وابسته به حکومت تجمع کنند. یآنها دعوت شد که در برابر مسجد زو ا
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رتبه در پنتاگون بود، گفت وگو کردم. به او گفتم:  یعال یکار کرد و افسر کایدفاع امر ریوز س،یمت مزیکه سال ها با ج ییکایبا پژوهشگر امر

 «.ابدیخود را باز گاهیجا هیسور قیاجازه داد از طر هیکرد و به روس فیرا در منطقه تضع کایاشتباهات بوش و اوباما و ترامپ نقش امر»

به  کای. هر وقت امرستیجامعه مصرف کننده ن کیاست و فقط  تیو انسان یدموکراس میق کایکند. امر ینم ینقش مزدور را باز کایامر»: گفت

کرد تا بعد  فیکمک به اروپا تعر یرا برا« خط مارشال» کایکه امر یمجبور شد در جنگ ها مشارکت کند. وقت ایداد  یبزرگ رو یانزوا رفت جنگ

 یلیخ کایامر یداشت. برا زین یآن منافع ینبود. در پ یشود، عامل محرکش فقط موضوع انسان ایقاره اح نیدوم در قرن گذشته ا یاز جنگ جهان

به خصوص  ایکه به دن یعمل کند و دقت کند که در برابر خدمات (Balance Sheet) بودجه ایتوازن  نهیهز نیسخت است که بر اساس تام

آن در داخل  یموازنه را جبران کند اما انزوا از دستاوردها نهیهز نینتواند ا دیممکن است چه به دست آورد. شا ایآورده و  ستاروپا داده چه به د

 «.بود

کرده اند. اگر او  دیدوره او را تهد یشده و اداره ها او و حت ری. ترامپ با نهادها درگدیبر یبه سر م یقیها در مرحله دق ییکایشما امر»دادم:  نظر

 تکه او شکس دوارمیخواهد شد. ام روزیپ کایو اگر او شکست بخورد امر چه در داخل و چه در خارج شکست خواهد  خورد کایشود امر روزیپ

هم با  سشیمتحده از زمان تاس االتیکه ا یرا هم افزود، مشکل یمشکل نژادپرس دیمشکل با نیخواهد شد. حاال به ا نیبخورد و احتماال هم هم

موضوع  نیمشکل را حل کند و در معظم پنج دهه گذشته با ا نیتالش کرد ا کایبوده است. از دهه شست قرن گذشته امر بانیآن دست به گر

 لیکه به دل مینیب یاست. اآلن م یعیطب نیمانده است. ا یباق ییکایجوامع امر ایآن در جامعه  یها شهیوجود هنوز ر نیبود، با ا بانیردست به گ

موضوع  نینژادپرستانه هم نداشته باشد، ا تین دیشا یه حتوقت ها به خاطر مواضع متهورانه اش ک یبعض یو حت شیها تیترامپ و توئ یکارها

خواهد  یترامپ م ایآ نیدارد؟ همچن ازیدچار آن شد، ن شیکه مدت ها پ یمثل جنگ گرید یجنگ داخل کیبه  کایامر ایشده است. آ تیتقو

 نیو همچن یو جنوب یمرکز یکایکه  از امر یا یرقانونیو غ ینژادپرستانه دارد در برخورد با مهاجران قانون کردیرا که آن هم رو یگریمشکل د

و  یاسیشورش س نهیرا در برابر گز کایخواهد آمد اگر ترامپ امر شیبه وجود آورد؟ تصور کن چه پ ند،یآ یکشورش م هب کیاش، مکز هیهمسا

شده  یزیر هیپا قیکه عم «ییکایامر ینهادها» یحت ینظام یرا که نهادها یقرار دهد. تصور کن مخمصه ا یهم نظام دیو شا یتیبعد از آن امن

 «.شوند یآن دچار م بههستند،  «شمنتیاستبل» ایاند 

 «اش )که برگزار شد(؟ یچه خبر، به خصوص از لبنان و انتخابات پارلمان انهیاز خاورم»نشان داد و گفت:  یتوجه یبه نظر من ب نسبت

هستند را شرح دادم و احتمال برد و باخت  میسه دیکه در وضع قانون انتخابات جد یو منطقه ا یداخل تیجوابم اوضاع انتخابات لبنان و وضع در

کردم. بعد حرفمان به  لیاز جمله حزب اهلل را تحل یو احزاب اصل انیو مذاهب و جر فیو فعاالن و طوا یلبنان یاصل یهر کدام از گروه ها یبرا

کرده  میترس لیکه اسرائ یشد. بعد به خط قرمز دهیتا کنون ادامه داشته است، کش 1948که از جنگ  لیلبنان و اسرائ انیم« خصمانه»روابط 

 نیبزرگ را به لبنان و حزب اهلل موجب شود، اشاره کردم. ا یتواند جنگ یم یکند و حت یم هیو گفته است که عبور از آن حمله به لبنان را توج

رساندن آن در  انیبه پا ایلبنان  یاراض یرو یحاتیو تسل کیبالست یموشک ها دیتول یبرا یرانیا یکارخانه ها و کارگاه ها جادیقرمز ا رخط

شود که حزب اهلل  یگفته م»وجود دارند. نظر داد:  ییکارگاه ها نیدارند که چن دیتاک یلیکه عمال آغاز شده باشد، است. مسئوالن اسرائ یصورت

 حیصح یگفت« خط قرمز»آماده اند. اما آن چه تو درباره  شیامکان وقوع آن باشد برا یبه شکل جد خواهند اآلن جنگ شود و اگر ینم لیسرائو ا

مهم است، و اگر حزب اهلل بخواهد در واکنش به  یلیمنطقه خ نیا شیاست که برا نیا یکند برا یحمله م هیبه جنوب سور لیاست. اگر اسرائ

وقت ها  یبعض ینیب یحمله خواهد کرد. اما اگر م یبه آن هم به قصد نابود لیرا بدهد اسرائ لیکند و از لبنان جواب اسرائ مشارکتحمله  نیا

به لبنان  ریحمله فراگ یبرا یا نهیخواهد زم یاست که م نیا یبرا دیکند شا ییخواهد نسبت به حزب اهلل بزرگ نما یکند که م یرفتار م یطور

 «.فراهم کند



(7)  

 

رتبه سابقه امریکایی که در امور خاورمیانه کار می کرد و همچنان مسئولیتی مهم در یکی از مراکز مهم پژوهشی  به سراغ یکی از مسئوالن عالی

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در خصوص جنگ »در داخل واشنگتن دارد، رفتم. صحبت ما از رئیس جمهور دونالد ترامپ آغاز شد؛ گفت: 

ترامپ صحبت کرد. اما خواسته ای رسمی به او نداد تا ایاالت متحده در جنگی که عربستان با ایران و حوثی یمن با رئیس جمهوری امریکا، دونالد 

ها که مورد حمایت ایران هستند، دارد مشارکت کند. اما جیمز متیس، وزیر دفاع در جریان یکی از جلساتی که درباره یمن بحث شد به جوانب 

ار بسیاری افراد بی گناه و شهروندان عادی در این جنگ کشته شده اند. همچنین درباره نظامی گری انسانی این جنگ پرداخت، مثال گفت شم

مدرن و حرفه ای بحث کرد و این که کارشناسان امریکایی هیچ قدرت تجربه نظامی ویژه نزد نیروهای نظامی عربستانی مشاهده نکرده اند، به 

مواضع حوثی های متحد ایران را بمباران می کنند. بعد ماتیس ابراز آمادگی کرد که درباره مسائل ویژه نزد نیروی هوایی عربستان به هنگامی که 

سیاسی با بن سلمان صحبت کند که در خالل آن بر ضرورت رسیدن به تسویه سیاسی برای پایان دادن به جنگ جاری در این کشور تاکید کرد. 

 «و جیمز متیس و ترامپ مطرح شدند. همه این مسائل میان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان

در یمن ممکن نیست فقط با عملیات هوایی جنگ را برد. بعد اگر خلبان هایی که کار بلد هستند و به صورت حرفه ای زبان »بعد در ادامه افزود: 

ای عربستان سعودی یا کسانی درصد خلبان ه 25انگلیسی می دانند، از دست بروند چگونه می خواهی با کسی در این باره صحبت کنی. فقط 

 که از ملیت های دیگر جنگنده های عربستانی ها را هدایت می کنند زبان انگلیسی را می فهمند و به آن صحبت می کنند. این مساله ای ضروری

اما آنها این اطالعات را نمی  را به زبان انگلیسی به آنها می دهند،« داده های تحوالت»است برای این که نیروهای امریکایی موجود در آن منطقه 

 «فهمند. همچنین ضرورت دارد خلبان های حرفه ای و نترس مشغول به کار باشند و جنگنده ها را هدایت کنند.

کنند، بیشتر خلبان ها می ترسند که از ارتفاع باال پایین بیایند و سطح خود را با زمین کم »این مسئول عالی رتبه سابق امریکایی در ادامه افزود: 

در حالی که برای زدن هدف مشخص دیدن آن ضرورت دارد، در حالی که آنها به رها کردن بمب ها و موشک هایی که حمل می کنند اکتفا می 

 عادی کنند و از ارتفاع بسیار باالیی آنها را رها می کنند، برای همین بمب ها و موشک ها به اهداف نظامی و شبه نظامی نمی خورند و شهروندان

 «هدف قرار می گیرند.

در بوسنی مثال، در ایام جنگ نیروهای مبارز جنگنده های امریکایی را فریب می دادند، آنها با توپ و تانک هایشان می رفتند »او سپس گفت: 

د که آن جنگنده در جنگل ها مخفی می شدند، بعد یک جنگنده را نشان می گرفتند و آن را به فضای بازی هدایت می کردند یا کاری می کردن

ک جای آنها را بشناسد بعد که ارتفاع کم می کرد و می رفت که بمباران کند آن را به گلوله های توپ و خمپاره می بستند. برای همین کل تان

 «تانک بود. 28تا  11هایی که در آن جنگ امریکا توانست نابود کند تنها چیزی بین 

 کمکتوانند هر دو با هم به  یم ییایتانیو بر ییکایامر ینظام یالبته خلبان ها»گفت:  یبستانعر یدرباره خلبان ها شیدر ادامه صحبت ها

خودش را نشان داد، آنها  یمساله در جنگ بوسن نیکار را بکنند. ا نیتوانند ا یها نم ییایتالیبه آنها کمک کنند. ا یکیالکترون یدستگاه ها

 نی. چنددار ازین یپرواز یکار به ارتفاع باال نیرفتند. ا یشده بود، م فیآنها تعر یکه فقط برا یمشخص یها تیانجام مامور یبرا ییخودشان تنها

خواهند مزدور استخدام کنند،  یم ایها در حال استخدام مزدور هستند  یشود که اآلن عربستان یندارند. گفته م یعربستان یرا خلبان ها یامکان

 «.دانم یدرست نم ؟ییهوا ای ینیزم یروهاین یبرا

وزارت امور خارجه انتخاب  یبرا رایپمپئو که اخ کیدفاع و ما ریوز س،یمت مزیترامپ و ج یمل تینظرت درباره جان بولتون، مشاور امن»: دمیپرس

  «ست؟یشده است، چ

 دیبا زیرا ن یبه موضوعات نگاه نکنند بلکه جانب انسان کیاستراتژ هیچه خواهند کرد. الزم است که آنها فقط از ناح مینیبب میمنتظر»داد:  جواب

 «.در نظر داشته باشند



به  هیامور خارجه سابق و اردوغان آنها توافق کردند که به همراه روس ریوز لرسون،یآمده است، بعد از جلسه ت هیچه بر سر سور نیبب»گفت:  بعد

 «.در قدرت است رفت، اما اردوغان همچنان لرسونیکردها حمله کنند. اآلن ت

« جنگ» انیرود که پا یشود، انتظار م یها تمام م یریدرگ یرسد که به زود یبه نظر م« غوطه»در »پرداخت و گفت:  هیسور تیبه وضع سپس

 یها، از تمام یها، چه کشته چه زخم یبه ارمغان آورد. تعداد قربان هیو سور رانیاسد و ا یرا برا یبزرگ یروزیمنطقه پ نیها در ا یریدرگ ای

 «م؟یها چه کار کرد ییکایاست که به بار آمده. حاال ما امر ییها یرانیاز و یجدا نیاست، ا ادیز نیسن

تا  میانجام ده گرید یو رسانه ها یجهان یها ونیزیتلو یمستند در تمام یحمله رسانه ا کی دیبا»گفت:  زشیدر پاسخ به سوال سرزنش آم بعد

به خصوص  ایدن نیدر برابر نفر نیکه پوت دید مینشان داده شود. آن موقع بعد از شش ماه خواه هیدر سور روس ها یگر یبه خصوص وحش

در ادلب رخ دهد  یگرید تیکه ممکن است جنا نیا یالزم را زد برا یکرد و حرف ها یکار دیها که دوستش ندارند، چه خواهد کرد. با ییاروپا

با اردوغان حاصل شود. راه  یکه توافق نیها خواهد شد، مگر ا یاز همه متوجه روس ها و احتماال سور شتریبار انگشت اتهام ب نیو احتماال ا

 «  او را گرفت. یجلو دیبا ست،ین یزیگر

توافق اآلن  نی)ا ست؟یشود، چ قضدونالد ترامپ، ن کا،یامر دیجد یجمهور سیبه دست رئ «یتوافق هسته ا» یکه روز نینظرت درباره ا دمیپرس

در  رانیا یدر مورد برنامه هسته ا»گردد(، جواب داد:  یاز برجام باز م کایکارشناس به قبل از خروج امر نیمن با ا ینقض شده است و گفت وگو

 نیه اشتباه بود، اتوافق اشتباه نبود، آن چ یخروج از آن هستم. امضا ایداد. من اآلن مخالف پاره کردن برجام  یرو یدولت اوباما اشتباه یروزها

 هیکه در سور یگوناگون و ترسناک یبعد از جنگ ها ژهیکه با دولت او بر سر اوضاع منطقه و تحوالت آن به و نیا یبرا رانیبود که اوباما وعده ا

 «.به او نکرد یچ توجهیه رانیکه عمال ا یشود را باور کرد، در حال یتوافق وارد مذاکره م یاست، بعد از امضا انیدر جر

قدرتمند و  ییارویرو یاو برا نیداشت تا جانش یدر دست م یطرح ستیبا ینکرد. اوباما م یکار چیرابطه ه نیدر ا رانیا»در ادامه افزود:  یو

آن چه تا کنون انجام داده  یکرد، از آن استفاده کند، تا جلو یعمل م شیخالف وعده ها رانیکه ا یدر صورت لزوم، در صورت رانیبا ا میمستق

که  یوقت ستیبا یکند. اوباما م ینامد را عمل یم رانیطرح توسعه طلبانه ا یبرا «یعیهالل ش»نگذارد آن چه پادشاه اردن،  یعنی رد،یرا بگ تاس

 یکار را نکرد و به ب نیکرد. اما ا یم هیته یطرح دید یرا م شیاز وعده ها رانیا یکردن ها یکرد اشتباه کرده و به سرعت شانه خال یدرک م

 «.بسنده کرد هیبه سور یوجهت



دفاعش، چاک  ریکه خودش با وز یدر حال میمشاهده کرد هیبه سور یاو از حمله نظام یاوباما را در خوددار یتفاوت یب نیا»بالفاصله افزود:  سپس

آن  نجامزمان انجام حمله از ا دنیقبل از رس یده بودند، اما او مدت کوتاهکر نییرا تع یو زمان یزیانجام آن حمله برنامه ر یو پنتاگون برا گلیه

 «.منصرف شد

 یروزیجنگ است، چهار پ انهیکه در م یدر حال رانیشده، ا رید کایامر یبرا گریاآلن هم د»کرد:  دیسپس تاک ییکایرتبه سابق امر یمقام عال نیا

 «.مخالفت و جنگ خود ادامه خواهد داد نی. تا آخر هم به اردیپذ یرا نم یراه حل ایتوافق  چیاآلن ه گرید نیهم یرا محقق کرده است، برا

هم  رانیآمده بود از دست بشار اسد خالص شود، ا هیهمراه خواهد شد؟ روس رانیبا ا هیروس ایآ»و خودش جواب داد:  دیرا پرس یسوال سپس

 هیجنگ در سور گری. اما دهیطور روس نیدر آخر جنگ را نخواهد برد، هم رانیاز خود نشان ندادند. طبعا ا یتحرک چیها ه ییکایطور. اما امر نیهم

حداقلِ آن  هیشوند، روس ینم روزیها پ یرانیدهند. روس ها و ا انیبه آن پا ایکل دن دیو شا هیو روس رانیا دیفقط با د،یطول نخواهد کش ادیز

نخواهد کرد،  یهم کار نیاز ا شتریمحقق کند. ب هیتوانست در سور یبود که م یزیچ نیکمتر نیا دی، شاخواست به دست آورد یرا که م یزیچ

به تحرک  میکرد. اما اگر واقعا عزم خود را جزم کند و تصم یکم یکارها کایکند. امر یتواند کار ینم نیاز ا شتریب مییبهتر است بگو که نیا ای

 کایببرد، امر شیاز پ یتواند کار یم رد،یبگ رویآماده پرواز با تمام ن یماهایمثل استفاده از هواپ ییاجرا یو طرح یمطابق با استراتژ یجد

تواند  ینم یتواند انجام دهد و حت یکار نم چیرا محقق کند، اما اگر برنامه نداشته باشد ه ییتواند دستاوردها یآماده به رزم دارد و م یماهایهواپ

 «.را هم به سرانجام برساند گرید یها تیمسئول

تواند، دورتر از آن چه  یهم نم دیخواهد، شا ینم گریهر کار خواست کرد و اهدافش را محقق کرد و د هیو گفتم که روس دمیپرس هیدرباره روس

قرار  یخوب و ممتاز تیرا شروع نکرده اند و اگر شروع کنند چه بسا در وضع یها هنوز کار ییکایکه امر یبرود. در حال شیرفت پ هیدر سور

که اوباما تالش کرد از ارزش  نیا یها وجود دارد برا ییکایعدم وفا به عهد نسبت به امر ای یمانیپش یاحساس مخف م،یگو یرا من م نی. و ارندیبگ

 یزند کار یاست که ترامپ فقط حرف م نیاست. اما مشکل ا حیصح ییگو یم کایو امر هیآن چه درباره روس»بکاهد، گفت:  یرانیکار مسئوالن ا



با  یکار نکرده است. او از توافق هسته ا چیکرده اما تا اآلن ه هیاز سور ینظام ینیبه عقب نش دیکند و تهد یحمله م رانیگفته به ا د،کن ینم

ندارد. او  گرید یو جاها هیو سور نرایدر قبال ا یا یاستراتژ چیکه ه یخواهد چه کند؟ آن هم در حال یکرد، اما بعدش م ینیعقب نش رانیا

داند چه  یکس نم چیکند. ه ینم یگرید چیکند و ه یاکتفا م تریدر توئ شیها تیبا توئ« تنش جادیا». فقط به ستین استمداریس نیهمچن

چه خواهد  رانیاز برجام ا کایوجود دارد. بعد از خروج امر گرانینزد او و د رانیدر موضوع ا یو شک و عدم آگاه یاعتماد یب یخواهد شد. نوع

چه  رانیا یاز توافق هسته ا کایها چطور؟ حزب اهلل چه خواهد کرد و خروج امر ییاز آن چه خواهد کرد، روس ها و اروپا بعد کایکرد، خود امر

 بر آن خواهد گذاشت و چگونه؟ یریتاث

 نیاز برجام چه کند؟ هم کایقرار است بعد از خروج امر رانیها هم به نظر من وجود دارد. ا یرانینامعلوم نزد ا زیوجود چ ای دیترد نیا»دادم:  نظر

 محافظتها  یبعض کیبا وجود تحر یها مانیاز پ ریتالش کند که امور را آرام نگه دارد و تالش کند با تدب دینزد حزب اهلل هم هست. شا دیترد

المستقبل و  انیو جر یریسعد الحر رهیحزب خارج شده و خود را وارد دا رهیگام از دا کی اما لیاست، باس یجمهور قدرتمند سیکند )عون، رئ

 «.داند حزب اهلل ممکن است چه کند یکس نم چیکرده است(. ه کایعربستان وامر رهیهم در دو دا دیشا

بر لبنان  یکه درباره شان صحبت کرد یو مسائل مجهول دیکه حزب اهلل با وجود همه شک و ترد نیبر ا یوجود دارد مبن یلیتما»داد:  جواب

. من میدان یهم نه. نم دیحرف درست باشد شا نیا دیشود که از پشت پرده حکومت خود را اعمال خواهد کرد، شا یمسلط خواهد شد. و گفته م

 «.کند یکار را م نیهم کند و اعتقاد دارم همچنان هم یاسد کار م هیدانستم که عون به سود سور یدور م یاز زمان ها

 یادیرساند و به واسطه او تا اندازه ز یجمهور استی. حزب اهلل عون را به رمیگو یرا به تو م نیاز ا شتریب یمن با نظرت موافقم. و حت»دادم:  نظر

 یو متحدان او در داخل و خارج کار م لیالجم ری. او در ارتش بود که با بشهنیم یقدرت است نه برا یعون برا تیکند. مشروع یم یحکمران

آن که  یپر کند. اما به جا نیبرادرش ام یجمهور استیدوران ر انیجمهور را تا قبل از پا سیشد تا خالء نبود رئ یدولت نظام سیکرد، بعد رئ

برداشت، و  زیخ یجمهور استیر یبعد از آن برا یرا را انتخاب کرد و مدت کوتاه دیجد یجمهور سیخود را اعمال کند رئ یقانون تیمسئول

دانند که در آخر چگونه به  یها نگرفت. و همه م یاز سور یخالص شدن از دشمنانش کمک کند اما جواب یشد تا به او برا هیبه سور لیمتما

. دندیکش شیو اخراجش از لبنان را پ هیمحاکمه سور ریکنگره وجود دارد، همان ها بودند که قانون اخ یها ییکایبا امر یا یرفت. همکار دیتبع

مارس گره خورد، و در آخر بعد از سال ها توانست دوره  8و به لبنان بازگشت، بعد سرنوشتش به  دیرس یبا او به توافق یدشمن هابعد از سال 

 «.خود را آغاز کند یجمهور استیر

باشند و  بندیها پا میتوافق شده که به تحر یلبنان یده است. با بانک هااعمال ش گرانیو د کایامر یبر حزب اهلل از سو ییها میتحر»داد:  جواب

آن  دیاها ب یانجام شود و طرف لبنان دیاست که با ییمجموعه کارها نیها را دور بزند. همچن میبا آنها تفاهم شده که اجازه ندهند حزب اهلل تحر

 «؟میکن هیاعماد و تک زیبر چه چ دیدارد و با تیما اهم یبرا یزیدر لبنان چه چ یدان یکارها را به انجام برساند. به هر حال م

 : چه؟گفتم

مرحله محور لبنان هستند. اگر لبنان بخواهد آزار برساند و ما و متحدانمان را  نیدو در ا نیبانک لبنان و ارتش لبنان. ا ز،یدو چ»داد:  جواب

گونه  نینه من، ا یشبه دولت )لبنان( همان طور که خودت خطابش کرد نیا نیکرد. همچن میدو را متوقف خواه نیکند توجهمان به ا کیتحر

 «نخواهد ماند. جاپابر

جنگ  نیروزها درباره ا نیا»لبنان چگونه خواهد بود؟ جواب داد:  هیعل لیکند؟ اگر حمله کند جنگ اسرائ یبه لبنان حمله م لیاسرائ ایآ دمیپرس

خطرناک  نیاو ا ی. حرف هایخوان یتو هم م میخوان یو ما م یشنو یتو هم م میشنو یرا م اهوینتان یشود. ما حرف ها یحرف زده م یلیخ

 «.که کل لبنان شعله ور خواهد شد نیا یعنیداشته باشد  یجنگ نیانجام چن یبرا یتیهستند. اگر واقعا ن

ها و متحدان  یرانیا نیحمله خواهد کرد، همچن هیبه حزب اهلل در سور لیبه من گفت که اسرائ شیچند روز پ ییکایدوست امر کی»دادم:  نظر

 یبه مواضع نظام لیگفت وگو قبل از حمله اسرائ نیرا هدف قرار خواهد داد )ا شانیها گاهیو پا یحاتیتسل یو کارخانه ها شانیآنها و موشک ها



اتفاق قطعا خواهد افتاد. اما به لبنان حمله نخواهند  نیا ردیرا بگ هیحمله به سور نیبه انجام ا میانجام شده است(، اگر واقعا تصم هیدر سور رانیا

 یم نظامیآن اما حمله مستق هیشب یزیچ ایکند مثل انجام انفجار  جادیرا ا یمشکالت محدود ایرا به وجود آورد  «ییها ینگران»در آن  دیکرد. شا

 «ست؟یباره چ نینخواهد کرد. نظرت در ا

خواهد کرد و  رانیبه راه انداخت همه لبنان را و یجنگ نظام کی ای« حمله کرد»اگر  اهوینظر من نتانندارم. به  ینظر نیمن چن»داد:  جواب

 «.هم حمله کند هیبه سور یحت دیشا

 یکه برا یحالت اتفاق نیدر بهتر دیشکست حزب اهلل نخواهد بود. شا یبه معنا یهمه لبنان یرانیاجازه بده دو موضوع را روشن کنم. اوال و»: گفتم

 کر. اما موضوع دوم که دوست دارم روشن کنم و ففتدیب اهوینتان یبار هم برا نیاولمرت افتاد ا یریدر دوران نخست وز 2006در سال  لیاسرائ

خواهد شد  تیاذ دیشد اریو بس دیخواهد د یادیز اریبس بیرا آغاز کند آس یجنگ نیچن لیکه اگر اسرائ نیو آن ا یدان یکنم خودت هم م یم

 یجنگ نیدر چن یروزیهر چه سالح داشته باشد به کار ببرد اما پ دیشا یجنگ نیرا متحمل خواهد شد. در چن ینیسنگ اریبس یها نهیو هز

به  ستیمقدر ن لیاسرائ یکه برا یبپردازد، در حال یو نظام یو مدن یانسان نیسنگ یها نهیاصول مهم بگذرد و هز یکه از تمام استمستلزم آن 

 «هست؟ یا نهیگز نیآماده انتخاب چن لیاسرائ ایآ یطیشرا نیشود. در چن یطوالن یوارد جنگ یاقتصاد لیدال

که  یطور ابدیب ینظام یکند. اما اجازه هم نخواهد داد که دشمنش برتر یاصول شانه خال نیاز ا لیکنم که اسرائ یفکر نم تشیواقع»داد:  جواب

کنند که  یها فکر نم یلیسخت شود. به هر حال خود اسرائ شیخطر برا نیپاسخش به ا دیشود و شا یشگیشود که خطرش هم یآن قدر قو

 «هستند. یا مرحله نیاآلن در چن
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 ای: آدمیکرده است، پرس یکننده آن کار م نیو منابع تام سمیمبارزه با ترور یها نهیدر زم یمتعدد یکه در اداره ها ییکایاز مقام مهم سابق امر

است. البته  دهیکند و نترس یستادگیتواند ا یکشور م نی. استین یسخت تیابدا قطر در وضع»برد؟ گفت:  یبه سر م یسخت تیقطر اآلن در وضع

دهد.  یکرد و حاال کامال آماده به مقاومت خود ادامه م یدگیاما فورا به امورش رس دید بیآس یو توسعه ا یامور اقتصاد یسر کیابتدا از  در

کند  یرفتار م یکنند کم است، اما طور یکه در آن کار م یتعداد کارگران یدارد، حت یمردم کم ت،یاست و از لحاظ تعداد جمع یر کوچککشو

 «.است یبزرگ یلیانگار که کشور خ

تواند ملت قطر را به تحرک وا دارد و خود و  یقمار کرده بود که م میبهتر است بگو ایکرده بود  هیمساله تک نیعربستان بر ا»در ادامه افزود:  بعد

فتاد و ین یاتفاق نیچن عتایواگذار کند. طب گرانیآن خالص کند و قدرت و حکومت را به د ریام فه،یبن حمد بن خل میکشور را از حکومت تم نیا

و منابع  سمیکند با ترور یتالش م یتان سعودو عربس یکه قطر مثل امارات متحده عرب نیهم اتفاق نخواهد افتاد. از جمله ا یمختلف لیبه دال

 یآن رهبران یکردند که در پ یاتیرا عمل ییکارها میدان یکه م نی. با وجود اردیآن را بگ یآن مبارزه کند و جلو یحاتیو تسل یکننده مال نیتام

وجود دارد و  گرید یکشورها نیعربستان و امارات و همچن یبرا یمشکل انیم نیسر در آوردند. البته در ا« القاعده»و « طالبان»و « حماس»از 

 شانیهاکار دیاز کشورشان دور کردند. شا ایاز آنها را اخراج  یگرفتند و بعض ییها میتصم یمتعدد عرب یاست. کشورها نیآن هم اخوان المسلم

سال  94از  شیاالصل است ب یکه مصر یالقرضاو خیزمان بخواهند. اما مثال ش« ها ینشت» نیدرز گرفتن ا یداشته باشد و برا «ییها ینشت»

زنبور آوردند،  یاست که خودشان خرس را دم کندو نیها و متحدانشان ا یکنند؟ مشکل عربستان رونشیسن دارد. مقامات قطر با او چه کنند؟ ب

 یعیش یکه کشور نیا لیبه دل یاسالم رانیا دیفارس باز شود. شا جیه خلب شانیاش پا ینظام یروهایو ن هیخودشان باعث شدند که ترک یعنی

که انجام  یو تحرکات کاتیاهل تسنن هستند، داشته باشد، با وجود تحر یکه همگ یعرب یکشورها انیدر م اریتمام ع ینفوذ یاست نتواند روز

در  «نیاخوان المسلم»است که در آن  یمسلمان از اهل تسنن است، کشور یکشور هیاست. اما ترک انیدر جر منیکه در  یگدهد و جن یم

 یها و امارات یخود جلب کند. عربستان یفارس را به سو جیحوزه خل یعرب یاز شهروندان کشورها یاریتوانسته است بس نیقدرت هستند. همچن

 «ساله برخورد کنند؟م نیتوانند با ا یفارس چگونه م جیخل یهمکار یعضو شورا یکشورها گریها و د

شناخته است. و اآلن هم سرگرم انتقال  تیبه رسم لیاسرائ تختیالمقدس را به عنوان پا تیترامپ ب»: دیموضوع خارج شد و پرس نیاز ا بعد

 یزیها بوده است. بعد از آن چه چ یلیاسرائ تختیپا ویتل آو لیاسرائ سیتاس یکه از ابتدا یشهر است، در حال نیبه ا ویاز تل آو کایسفارت امر

 «خواهد گذاشت؟ یها باق ینیفلسط یبرا

از  یبعض دیکند. شا یالمقدس را ابدا فراموش نم تیب ،یعرب ریو غ یجهان اسالم، همه اش، عرب یدان یکنم که خودت م یفکر م»دادم:  نظر

که در آن  یاست. هر راه حل رممکنیالمقدس را فراموش کنند، غ تیکه ب نیرا فراموش کنند اما ا نیو ملت فلسط نیکشورها و ملت ها فلسط

 «.نخواهد رفت شیوجه پ چیالمقدس وجود نداشته باشد به ه تینسبت به ب لتاز عدا یزیچ

 «خواهد آمد. شیچه پ ندهیداند در آ یکس نم چیبا تو موافقم اما ه»داد:  جواب

اش است. امارات با  یو دموگراف ایرغم جغراف یعل یکوچک اما کامال جد یواقعا کشور ؟ینیب یرا چگونه م ینقش کشور امارات متحده عرب

از  دیبرسد که با جهینت نیامارات به ا یروز دیشا»دهد؟ جواب داد:  یکار ادامه م نیبه ا ایمشارکت دارد. آ منی هیعل یعربستان در جنگ نظام

 «.ردیفاصله بگ ضوعمو نیا

موضوع قطر  یباورند که ممکن است برا نیها بر ا یبعض م،یبه هر حال، بگذر»نزد، اما بعد در ادامه افزود:  یموضوع حرف نیدرباره ا نیاز ا شیب

 ازکند. قطر  دایآنها ادامه پ انیهم تنش م دیشود. اما شا دایپ یراه حل ندهیسال آ کیظرف  یو امارات متحده عرب ی)دوحه( با عربستان سعود

 یشود. از آن جاست که جنگنده ها یم دهینام «دیدیالع»وجود دارد که  کایامر ینظام گاهیقطر پا یموش نکن که بر اراضترسد. فرا ینم یزیچ



 زگشتبا یبرا کایامر یکن یفکر م ایدالر خرج کرده است. آ اردهایلیم گاهیپا نیا سیتاس یبرا کایکنند. امر یبه سمت افغانستان پرواز م ییکایامر

 گاهشیداشت پا گاهیپا کایکند، امر هیبخواهد آن را تخل کایکه عربستان از امر نیدر عربستان که قبال قبل از ا« حفر الباطن»اش به  ینظام گاهیپا

 عربستان عهدیمحمد بن سلمان، ول یعنی MBS قیو از طر اضیدارم ر اریکه در اخت یدانم و بر اساس اطالعات یدر قطر را ببندد؟ آن چه من م

 گاهیتقاضا رد شد. پا نیکند. اما ا ییبازگشا« حفر الباطن»که گفتم را در  یگاهیپا نیکه ا نیا یفرستاد برا کایبه دولت امر یدعوت نامه ا

شود. عربستان  یاز آن م تیباعث حما گاهیپا نیکم است. بر عکس حضور ا تیقطر کشور کوچک با جمع ست،ین دیدر قطر مورد تهد «دیدیالع»

 گاهیپا یبرا یتواند خطر یدر آن خطر وجود دارد و م یعنیدر آن حضور دارند،  انیاست و اسالم گرا یکشور بزرگ یو انسان ییایظ جغرافاز لحا

 «.میکن هیرا تخل گاهیپا نیباشد. عالوه بر آن، عربستان که متحد ماست، در دوره قبل از ما خواسته بود که ا ییکایامر یها
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به  دیاست و شا یکه پژوهشگر مسائل مال یرفتم، کس کایمهم در داخل دولت امر یلیخ یاز اداره ها یکیاز آن به سراغ مسئول سابق در  بعد

 ییکایامر شیکنند که به ر یها فکر م یلبنان»با صحبت درباره لبنان آغاز شد، گفت:  دارمانیشود. د کایدر دولت امر گرید یصاحب منصب یزود

 ازیدارند و ن یخواهند به ما بقبوالنند و ما را قانع کنند که کشور و ارتش یخواندند. م یبه خودشان م تیو در واقع قتیدند، اما در حقخن یها م

و ثبات آنها  تیکه امن نیما ثبات لبنان و ملت آن مهم است، اما نه ا یمحافظت از ثباتشان دارند. البته برا یما با پول و سالح ما برا تیبه حما

هم هستند که متحد ما  گرید یکشورها ست،ینوشته شود. تازه فقط هم که لبنان ن لیبه حساب ما و حساب متحدان ما در منطقه از جمله اسرائ

 «باشند.

سالح ها را  نیبه آنها ا دیچه با یبدهد. برا رهیمثل موشک و غ یو عمل دیجد یبه ارتش لبنان سالح ها دیبا کایکه امر ندیگو یم»گفت:  سپس

 بانیو پشت یحام یگریبدهد و د رونیجمهور ب سیرئ یکیبه نظر من، دو کار مهم دارد،  یبه عبارت ایارتش به نظر ما  نیکدام هدف؟ ا یبدهد، برا

 «ابد؟یادامه  دیما به ارتش با یکمک ها یکن یفکر م ایآن باشد. آ یکشور و نهادها

 یها یاست که ارتش هم با مواضع و افکار و وابستگ یعیارتش متشکل از فرزندان ملت لبنان است. ملت چند دسته است و طب»دادم:  جواب

 یمشخص به نوع یاست که طرف یعیطب ش،یوازنه قدرت حاکم بر لبنان از مدت ها پم لیچند دسته باشد. به دل یو مذهب یا فهیو طا یاسیس

نحو  نیبه بهتر شیها تیاست و به مسئول کپارچهیارتش  نی. اما استینفوذ مطلق ن نینهادها نفوذ کند، و البته ا گریدر د ونفوذ داشته باشد 

 نیقبل از ا ردیرا بگ دیجد ای یهر اختالف ناگهان یتواند جلو یکه حداقل م نیا یاست برا یاز آن ضرور تیحما ن،یهم یممکن عمل کرده، برا

مهم است، و اگر ارتش  نیرا به وجود آورد. ا یجنگ ایفتنه  ایکند  جادیکشور ا یرا برا یمنجر شود و مشکل سخت ونتکه آن اختالف به خش

 یسطوح منطقه ا نیو در باالتر یو خارج ینگ در سطوح مختلف داخلشعله ور کردن ج یبرا ییها میآن گاه تصم رد،یجنگ را بگ ینتواند جلو

«.جواب را به او دادم نیو من هم هم دیسوال را پرس نیهم شیچند سال پ ییکایمقام امر کیبار  کیاتخاذ خواهد شد.  یالملل نیو ب

 



است  یکه ملت لبنان به وجود آورده باشند، بلکه ثبات ستین یاست ثبات یلیتحم ی. اما ثبات فعلمیخواه یالبته ما ثبات ملت لبنان را م»داد:  ظرن

. چرا تها در منطقه به وجود آورده اس تختیپا گریو د هیسور نیبا تسلط بر آن و همچن رانیاست که ا یکه حزب اهلل در لبنان حاکم کرده و ثبات

 نیهم رانیبه ما ندارند؟ ا یها توجه یکنند و لبنان یمحافظتش م گرانیدارد و د یتیوضع نیکه چن یدر حال میخواهند از آن دفاع کن یاز ما م

موشک  وبه آن نخواهد داد و نخواهد گذاشت که کار کند  تیاجازه فعال لیحزب اهلل ساخته است. اسرائ یبرا یاآلن در لبنان کارخانه موشک ساز

در  رانینفوذ حزب اهلل و ا تیاست که محدود نیکار ا نیا یبرا گرید یاصل لی. دلردیگ یکه جنگ در م نیا یعنیکند.  یم رانشیکند. و دیتول

  «ست؟یقانون چ نیاز قانون انتخابات چه خبر؟ نظرت درباره ا»: دیبعد پرس« بلکه لبنان کال تحت کنترل آنهاست. ست،یلبنان محدود ن

 یرفته، در آن جاها ب شیشود و پ یاعمال م شرفتهیو پ کیدموکرات یکه در کشورها یتی. نسبستمیقانون موافق ن نیمن کال با ا»دادم:  جواب

دارند واقعا باز شود.  یکم ندگانیرا متشتت کرده و اجازه داده است که راه در برابر احزاب کوچک که نما تیکرده و اکثر جادیدولت ا یبرا یثبات

 رفعالیغ شیاست و نهادها یآن ظاهر یرد و دموکراسکرد که از اساس مشکل دا ادهیمثل لبنان پ یتوان در کشور یرا م یزیچ نیچگونه چن

را  تینسب نیبزرگ وجود داشت ا یانتخابات یبود و اداره ها یدر لبنان بود و کشور مدن یو سالم زیمسالمت آم یحزب یاگر زندگ دیهستند. شا

 یا فهیو طا یو مذهب یاسیس یاز برابر یبی( ترکدی)جد یواحد بود. اما قانون فعل یانتخابات رهیدا کیاگر لبنان  یحت دیشا ای ردمک یقبول م

 «.است

  «ست؟یچ لیالجم ینظرت درباره سام»: دیپرس

که جدش  یکند، حزب یو بازساز ایرا اح بیکند که حزب کتا یحال تالش م نیاست، در ع یا یآدم باهوش و بافرهنگ و مردم»دادم:  جواب

 یم دیتقل ل،یالجم ریبش ش،یکرد، او از عمو فایرا ا یلبنان نقش بارز یداخل ریو غ یحزب در جنگ داخل نیکرد. ا سیقبل از استقالل لبنان تاس

که دهه ها از آن  نیا یاشتباه است، برا نیاش را آغاز کند ترور شد. به نظرم ا یجمهور استیکه سمت ر نیاز انتخابش و قبل از ا عدکند که ب

از رحم  «یلبنان یروهاین»ندارند. البته  ریاز بش یادیشناخت ز دیجد یمده است، عالوه بر آن نسل هابه وجود آ یدیجد تیموقع گذشته و ظرف

سطح  نیدر ا یاست تا اندازه ا «روهاین»دار  راثیکه م« آزاد یمل انیجر» نیآن دور شد. همچن راثیاز م یاریآمد اما تا اندازه بس رونیکتائب ب

به دست آورده است.  یبزرگ یها تیگرفتند موفق شیکه رهبران آن در پ یروشنش و راه یو منطقه ا یداخل یها استیس یموفق بوده و در پ

 «...لیجبران باس ان،یجر نیا سیاما رئ

همراه  ئتیکه ه یافتاد، وقت کایامور خارجه وقت امر ریوز لرسون،یت یکه برا یاست اتفاق ادتیحرف نزن،  لیاز باس»را قطع کرد و گفت:  حرفم

جمهور وارد سالن شد که منتظر  سیاستقبال کرد. بعد از ورود او رئ شیآمد از همتا لیربع ساعت در کاخ بعبدا منتظر گذاشت بعد باس کیاو را 

 سیو رئ ریوزشود که  میوقت تنظ یطور دیها تذکر ندادند که نبا یکدام از لبنان چیکلمه بد است. ه یواقع یرفتارها بد است، به معنا نیبود. ا او

 ریوز ستوفر،یوارن کر یبار برا کیاندازد که  یم یاتفاق ادیمرا به  نهایهم نبود. همه ا یدنیآب آشام یمالقات شوند. حت کیجمهور با هم وارد 

معطل نگه  یمدت طوالن کی یاو را در فرودگاه دمشق برا یمایآمد و در آن وقت حافظ اسد هواپ هیبار او به سور کیامور خارجه اسبق افتاد، 

به  بارها. من دندیرس رید لرسونیاستقبال از ت یبرا نیهم یبود برا کیعذر و بهانه آوردند که تراف یداشت تا به استقبالش آمد. مسئوالن لبنان

 ندیآ یکه از خارج م یمرس همانانیم ایجمهور  سیرئ ایمجلس  ندگانینما ای یمقامات دولت یها نیکه ماش یام وقت دهیسفر کرده ام، د روتیب

در فرودگاه  ایآ د؟آن کار را نکر لیآنها باز باشد. چرا باس ریتا مس رندیگ یها را م نیماش یبندند و جلو یها را م ابانیشوند، خ یها رد م ابانیاز خ

آمده بود  فیدانم که در همان روز ظر یامور خارجه بود؟ م ریوز ف،یاستقبال از محمد جواد ظر یبرا یبر هینب تیهئ سیمعاون رئ ،یبز یبا عل

 «.بگو میو عون و عربستان برا یریبود؟ به هر حال، درباره حر ریتاخ یبرا یاصل لیدل نیا ایاما آ

 یجمهور عون از آن برا سیکه حزب اهلل و رئ نیاش صحبت کردم، و ا یاجبار یدر عربستان گفتم و از استعفا یریاز حبس کوتاه حر شیبرا

آزاد شود و به لبنان برگردد اگر  دیلبنان است و با رینخست وز یریگفتند که حر یبود، م حیآنها صح هیبا عربستان استفاده کردند، توج ییارویرو

 .استعفا اصرار دارد نیخواهد واقعا استعفا دهد و بر ا یمهم 



آن که  یاسیرسیو غ یاسیس لی. دالدیشود، پرس یگفته م یریدفتر حر ریمد ،یریبا نادر الحر لیباس ریوز انیکه از شراکت م یدرباره اخبار بعد

کند و  تیاو را تقو انیاش با عون و جر یدارد همکار لیتما ریهم اشاره کردم که نخست وز نیدانند، شرح دادم. به ا یم یدشمنانش آن را مال

 .نامند را محفوظ نگه دارد یبا حزب اهلل م« نبود منازعه»خواهد تا بعد از انتخابات آن چه  یم یتح
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از  یکیسهم داشت، و اآلن در  یمنطقه ا یایقضا گریو د انهیصلح خاورم اتیدر عمل ییکایمختلف امر یرتبه سابق، که در دولت ها یمقام عال

رود و اجرا  یم شیباشد پ  (Constituency) که مناسب نظر طرفدارانش یمیهر تصم»کند، درباره دولت ترامپ گفت:  یکار م یمراکز پژوهش

ارائه شود که قانع شوند خودشان صاحب آن فکر  یا وهیکه به ش نیشود، مگر ا یکه مناسبشان نباشد با آن مخالفت م یمیتصم هرشود، و  یم

 زیدفاع ن ریوز س،یمت مزیبگذارد. ج ریاو تاث یامور خارجه شده است، رو ریکه حاال وز ،یا یآ یسابق س سیپمئو، رئ کیما دیو طرح هستند. شا

 «.ترامپ دارد رمهم در کنا ینقش

که ترامپ  یبه استعفا کرده اند در صورت دیتهد گرانیو د کایمسلح امر یروهایستاد ارتش در ن سیو ژنرال دانفورد، رئ سیکه مت دمیشن»: گفتم

 «است؟ حیصح یزیچ نیچن ایبکشد. آ رونیب هیرا از سور ییکایدو هزار افسر و سرباز امر ردیبگ میتصم

 ینظام یروهاین نیو ا ندازدیب قیرا به تعو میتصم نیکرد که ا یبود که ترامپ را راض سیخود مت نیام. اما ا دهینشن یزیچ نیمن چن»داد:  جواب

کنند در برابر  یتصور م کایها در داخل و خارج امر یلیخ ایشود  یاز آن چه تصور م شتریب سینگه دارد. مت گریشش ماه د یبرا هیرا در سور

آزار و خسارت ها را تا حد ممکن  یخواهد جلو ی، او م(Obligation) دارد ییباال یهنیبه اصول م یبندیکه حس پا نیا یبرا ستدیا یم ترامپ

 «.کند یاست که او م یکار نی. اردیتاوان را بگ ای یدگرگون یو جلو ردیبگ

سابق است. او طرفدار  ریترامپ است، او جان بولتون، سف میحضور دارد که در ت دیاآلن در کاخ سف یدیجد گریباز کیالبته »در ادامه افزود:  بعد

جنگ  گرانیو د یکره شمال هیخواهد عل یم دیجد گریباز نیکه ترامپ انزواطلب است. ا یدر حال کاست،یامر Interventionist یدخالت طلب

 «.کند ینیمختلف عقب نش یاز کشورها کایخواهد امر یکه ترامپ م یدر حال تد،فیبراه 

 یشما را با توجه به تجربه طوالن یباشد، اظهارات باال یکه در باال گفت یفاتیتوص هیکمک کننده در سا یتواند ابزار یبولتون چگونه م»: دمیپرس

 شیمثل او ب یباهوش تر از ترامپ هم باشد، اما افراد دیشک باهوش است، و شا یکنم که او ب یکنم؟ فکر م یو اطالعات و شناخت شما باور م

کند که  یبولتون دور از چشم آنها تالش م نندیکه بب یشوکه شوند وقت سیپمپئو و مت دیکه شا میدان یرا هم م نیاز اندازه متهور هستند. ا

 کایامر یها ونیزیکه تلو ینشست نیانجام دهد. در اول یکار نیکه چن اوردیفشار ب ایکند  بیدر خارج از کشور ترغ یترامپ را به دخالت نظام

استقبال کرد،  مشیاو به ت وستنیکه از پ یبودند. وقت ستادهیکه وزرا و معاونانش ا یپشت ترامپ نشست در حال ییدادند، بولتون به تنها ششپو

برسد  یممکن است روز دیکن یم قیطور که تشو نیهم ایمضمون گفت: آ نیبه ا بیقر یزیچ یشد، و به شوخ دهیاز اندازه شن شیب یقیتشو

 «؟Fire Him کنم رونشیکند که ب قیکه مرا تشو

به وجود  یا یدر ماه نوامبر اتفاق نخواهد افتاد. اگر سونام ندهیآ یدوره ا انیتا انتخابات م یزیچ چیدر هر حال اوضاع سخت است. ه»داد:  جواب

ها هم از او  خواهیبه دست آورند، ترامپ شکست خواهد خورد، و جمهور ندگانیرا در مجلس نما تیو دموکرات ها به واسطه انتخابات اکثر دیآ

 یترسند و تالش م یم شانیها یکرس یاست که برا نیا ینکرده اند برا یکه او را دوست ندارند، اگر تا حاال کار نیا یبرا دیدست خواهند کش

فرق  خواهانیباز شود. به هر حال دموکرات ها با جمهور Impeachmentاحضار او  یراه برا دیصورت شا نیشوند. در ا روزیانتخابات پکنند در 

( وجود داشته Checks and Balances« )سنجش و توازن»در چارچوب قانون و نهادها و نظام  میدو ت نیا انیم یاختالفات شهی. همکنند یم

 «.ستین زیچ چیآنها سر ه انیم یتوافق چیاست. اما اآلن ه
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کرد در چند سال  یکه با او کار م یوقت یجمهور سیرفتم که قبال به خاطر اختالفاتش با رئ ییکایرتبه سابق امر یاز مسئوالن عال یکیبه سراغ 

 یراز امو یبه بعض ژهیکه رابرت مولر، بازپرس و ستین یشک»گفت:  دم،یصحبتمان درباره ترامپ و دولت او پرس یاستعفا داده بود، در ابتدا ش،یپ

کرده و  انیب «لزیدان یاستورم»درباره آن چه  یپرداخت که طناب را دور گردن ترامپ تنگ تر کرده است. چرا ترامپ سکوت کرده و اظهار نظر

 سالهم نیمکتوب ارائه دهد، نکرده، ا یت دهد و توافقاو را متهم به رابطه با او کرده و گفته است که تحت فشار و پول تالش کرده به او حق السکو

تفاوت که  یگذرا و ب یلینکرد )البته در آخر اظهار نظر کرد اما خ یاظهار نظر چیاز کنار آن گذشت، او هم ه یتوان به سادگ یاست که نم یا

 نگاربا اندرسون کوپر، خبر CNN که با شبکه یونیزیدر برنامه تلو لزیدان یکه استورم یواکنش هم به ضررش تمام شد(. در برنامه ا نیالبته هم

 دیسوال و پاسخ شا نیماه رابطه داشته است. ا 10گفت که با ترامپ  یچند وقت با او رابطه داشت دیاز او پرس یشبکه داشت، وقت نیمشهور ا

 ریدرگ کایامر یجمهور استیانتخابات ر غاتیترامپ در زمان تبل لیکوهن، وک کلیتعاملش با او باشد، ما وهیشدن ترامپ در ش ریبر درگ یدیتاک

برگزار  گریکنگره که چند ماه د یدوره ا انیاحساس را دارند که در انتخابات م نیا خواهانیاست. جمهور ییموضوع بود، اآلن او تحت بازجو نیا

کنند  یم تیاز آنها همچنان از ترامپ حما یاست که بعض حیصح نیمجلس سنا را هم از دست بدهند. ا دیشود، شکست خواهند خورد، شا یم

نبوده است، همان  خواهیروز هم جمهور کی یاو حت خواهانی. به نظر جمهوردیآ یشوند، اما اکثر آنها از او بدشان م روزیدر انتخابات پ نندتا بتوا

 «.وقت دموکرات ها نبوده است چیطور که ه

 یباز کند برا یجمهور استیاو را از ر« راندن رونیب»تواند باب  یکنگره م یدوره ا انیها در انتخابات م دموکرات یروزیپ»در ادامه افزود:  یو

 سیو رئ نیپوت ریمیخواهد مثل والد یخواهد کرد. ترامپ م یمجلس سناست که دادرس نیآورد. اما ا یرا فراهم م یکار نیکه ابزار چن نیا

 «.دهد یزد و همچنان آن را آزار م کایبه امر یاریبس بیجمهور شود. ترامپ آس سیکند تا مادام العمر رئ لیرا تعد یقانون اساس نیچ یورجمه

 یدعوت م یجنگ کیرا به  یبدان معناست که کره شمال نیا ایاو باشد. آ یمل تیحاال بولتون به دولت او آمده تا مشاور امن»در ادامه افزود:  یو

سمت حرکت  نیاست، اما جرات ندارد به ا هیروس یبرا یکه ترامپ خودش دنبال راه حل ستین یکند که مدت هاست به دنبال آن است؟ شک

بودن و  «یا یآ یس» سیتواند درک کند که رئ یم ایبه وزارت امور خارجه آمده است. آ (CIA) «یمرکز تیسازمان امن»ک پمپئو از یکند. ما

 «چه؟ یعنیآمدن « ارت امور خارجهوز»از آن جا به 

جواب داد:  دم،یترامپ، پرس شان،یجمهور سیاش با رئ یریو توافق اساط کایعربستان و روابطش با امر عهدیاو درباره محمد بن سلمان، ول زا

 «کند. اما چگونه و با کدام ابزار؟ ییرا به سرعت اجرا دهیچیپ« دستور العمل»خواهد  یعجله دارد، م ،یکه به او اشاره کرد یعهدیول»

محمد بن  ریام یگریمتعب بن عبداهلل و د یکیدر عربستان دو نفر هستند. »بعد گفت:  وست،یما پ داریوارد اتاق شد و به د یاثنا دوست نیا در

  «شود اعتماد کرد؟ یم شانیکیدام بر آنها ممکن است، اما اآلن چه خواهد شد؟ و بر ک هیمعروف است، تک MBN ها به ییکایکه نزد امر ف،ینا

 جادیا زیعبداهلل بن عبدالعز ریبه دست ام شیرا از سال ها پ «یگارد مل»حساب کرده است. شما  کایامر تیحما یرو شهیعربستان هم»گفتم: 

بود. البته عربستان ارتش هم دارد اما مدتهاست از  ینقشش و حکومت پادشاه ندهیخودش و آ یبرا تیامن نیتام شتریب تشیاما مسئول دیکرد

نزد  یفکر نی. چنفتندیحکومت ب هیبه فکر کودتا عل شیاز افسرها یکه مبادا بعض نیشود از ترس ا یبه آن نم یحکومت توجه کاف یاعضا یسو

( به رهیو غ سی)پل یتیامن یروهایارند. ننگه د فیکرده اند آن را ضع یسع شهیهم نیهم یموجود در منطقه وجود دارد. برا یاکثر ارتش ها

شود  یعربستان م هیکه در منطقه عل ییدهایاست که بعد از تهد سمیمبارزه با ترور تشانیو پدرش قبل از آن هستند که مامور فیبن نا یرهبر

هم به آن کمک  گریبزرگ د یو کشورها کایکه امر ژهیکار هم موفق شده است به و نیدهد. در انجام ا یخود همچنان ادامه م تیمامور نیبه ا

 تیدرباره اش صحبت کردند، بع ایدن یکه همه رسانه ها یروشن تیدر آن وضع عهدیمحمد بن سلمان، ول ش،یکه با پسر عمو یکرده اند. اما وقت

 «.نکرد تیگر از او حماید کشیکرد، دوست نزد



  به لبنان و حزب اهلل حمله خواهند کرد؟ لیو اسرائ ران،یبه ا کای: به نظرت امردیمن پرس از

 شیها نهیباشد. هز یو به دنبالش تحوالت بزرگ نیسنگ یمتحمل خسارت ها دیکار را بکند با نیاگر ا لیدادم: احتمالش هست. اما اسرائ جواب

کرد  فایرا ا ینقش اصل هیه در جنگ سورک نیبعد از ا نیخواهد بود. حزب اهلل هزاران موشک دارد که متنوع ع هم هستند. همچن شتریبه مراتب ب

 ،ینیحاال چه زم ندازدیراه ب یبخواهد جنگ لیشده است. اگر اسرائ لیتبد ینقش است، به قدرت منطقه ا نیا یفایهمچنان هم در حال ا لبتهو ا

 بیو چه از لحاظ آس ینظام یها یرانیرا در داخل خود، چه از لحاظ و ینیسنگ اریبس اریبس یها نهیهز ،یو چه موشک ییچه هوا ،ییایچه در

را هم بدان که حزب  نیهم کامل لبنان شود، البته ا دیبزرگ و شا یرانیباعث و یجنگ نیمتحمل خواهد شد. البته که چن ،یمدن و یبشر یها

 «.سالم از آن جنگ خارج خواهند شد یجنگند در هر صورت یآن م یکه برا یاهلل و مردم و طرفداران آن و کسان

هم  1970که از سال  یوجود نخواهد داشت، حکومت کینزد ندهیدر آ هیسور یبرا یا یبازساز»گفت:  دم،یپرس هیز او نظرش را درباره سورا بعد

 دیخواهد ماند، شا یشود و همچنان طوالن یخود را بازگرداند، جنگ آن تمام نم تیکند نخواهد توانست بر کل کشور حاکم یبر آن حکومت م

 «.ردیزد، بپذ نیتوان زمان آن را تخم یجنگ که از اآلن نم انیرا بعد از پا یهم حکومت فدرال دیاز گذشته بشود. و شا یمتفاوت هوارد مرحل

حاکم و چه در  یفرزندان خانواده ها انیمردم چه در م انیچه در م یاسالم یادگراهایدر شرق اردن بن»جواب دادم:  د،یدرباره اردن پرس سپس

هم که فعالند. در کنار  نی. اخوان المسلمیشنو ینظر دارند، م ریکه به دقت اوضاع را ز یرا از همه کسان نیحضور دارند. ا یحوحکومت به هر ن

 نیآواره شدند. ا 1967و  1948به شرق اردن بعد از  یاست که از کرانه باختر ییها ینیهم هست، آن هم فلسط یگریدو حالت مساله د نیا

توانند مثل همان ها بشوند. مساله  یاما خطرناکند و م ستند،ین ند،یگو یها م ییکایها مثل داعش، آن طور که امر یاخوان نیدرست است که ا

از بابت اردن امروزه وجود  یا ی. اما نگرانابدی یم شیها افزا یدو طرف کرانه و اخوان یادگراهایبن انیم یشود که همکار یم اکخطرن یزمان

شود در آن وجود  یکه باعث وقوع جنگ داخل یچندان یدارد و اختالفات داخل یحرفه ا تیو سازمان امن یکه ارتش قو نیا یندارد. اوال برا

از آن و حکومتش اصرار دارد،  تیبر حما زین میرژ نیبرد، ا یآن است، در صلح به سر م ییایکه هم مرز جغراف لیکه با اسرائ اندارد، و از آن ج

«بوده است. کایامر یها استیثابت س هیپا شیاز آن از مدت ها پ تیمتحده است و حما االتیا داریکه متحد پا نیا یبرا

 

  



(12) 

 

منتقل شد که با مردم  کیپلماتید ریغ گاهیجا کیکرد و بعد به  یکار م «سمیمبارزه با ترور»سال در بخش  یرفتم که سال ها یپلماتیبه سراغ د

 یتکه با مشکال نیبا صحبت درباره دونالد ترامپ آغاز شد و ا دارمانیکرد. د یرا دنبال م سمیآن بحث مبارزه با ترور قیدر ارتباط بود و از طر

که با  یارتباطات دائم قیو از طر یدر موضوع داخل»گفت:  د؛یشود به کجا خواهد انجام یکه درباره او م یقاتیاست و تحق بانیدست به گر

دارد  هیبا روس ی. نه رابطه استیمتوجه ترامپ ن یزیدارم من مطمئنم که چ گرانیو د یامنبت مل یشورا ای NSC و «یجمهور استیر»مجموعه 

 «شیها ییو ماجراجو شیها یزن باز»امور و مشکالت مثل  یسر کیسخت باشد. البته  شیمتوجه اوست که خالص شدن از آن برا یمتو نه ته

قانون گذاران دنبالش را گرفته اند و  ایشود  یکه در رسانه ها منعکس م ستین یهستند اما آن طور یو منف یهم البته مسائل سلب نهایهست، ا

 «.بزرگش کرده اند

کند. اما امور و  یهمکار رانیو ا هیو دو موضوع سور انهیبه خصوص در خاورم هیخواست با روس یجمهور ترامپ م سیرئ»در ادامه گفت:  بعد

 گرانیکار سخت شد. او هم مانند د نیهم ا نیجمهور پوت سیخود رئ یکار را سخت کرد و هم زمان برا نید که ارفتن شیپ یتحوالت به گونه ا

درباره روابط او با روس  قاتیکه تحق یآسان تر خواهد شد. اما چگونه، در حال یلیخ رانیکند حل مشکلش با ا یهمکار هیاگر با روس هداند ک یم

 یشود که تمام یاو م هیعل ییمتوجه اوست و تالش ها یاریوجود دارد و حمالت بس نهیزم نیدر ا یاریاست و شبهات بس انیها همچنان در جر

 «.ندارند

است. البته در  Nitghmareترامپ و دولت او کابوس  یموضوعات برا نیهمه ا»جواب داد:  دم،یو لبنان پرس رانیو عراق و ا هیدرباره سور بعد

آن قدر اوضاع  ایشود  ریدرگ ادیخواهد ز یکند. اما نم یرا در آن جاها دنبال م یمنافع کایدارد و امر یدوستان گرید یها کشورها و طرف نیا

 یمتحدان کایچشممان است. البته امر یبا افغانستان جلو یشود، همچنان جنگ شورو دهیکش یا نهیجنگ پرهز کیشود که به  میو وخ دهیچیپ

به  ستیاما قرار ن میهم دستش را بشکن دیدشمن ماست. و شا رانی. در منطقه امیکن یها متنفرند، و ما به آنها کمک م یرانیدارد، اعراب از ا

. یگریچه هر طرف د گرانیچه عربستان چه د م،یستیعرب ها ن یعاشق چشم و ابرو م،یندازیراه ب رانیا هیعل یعرب ها جنگ ندیخاطر خوشا

شود با پول  یرا م یزیکنند هر چ یرا هم بفهمند. آنها فکر م نیخواهند ا یو ظاهرا نم ستندیگونه ن نیا یعرب یکشور نهادهاست. کشورها رانیا

 «ست.یطور ن نیا د،یخر

و دموکرات،  خواهینخبگان دو حزب جمهور»گفت:  دم،یاصرار ترامپ بر خارج ماندن از آن پرس هیدر سا رانیامضا شده با ا «یتوافق هسته ا»درباره 

 وشکم دیدر تول تیمحدود جادیا یبرا رانیشد. فشارها به ا انهیدر خاورم یبزرگ یجنگ نظام ریدرگ دیاند که نبا دهیرس جهینت نیدو، به اهر 

کنند که  یتوانند دولت ترامپ را راض یباور بودند که همچنان م نیبر ا کایها در دولت امر یلی. خافتیو توسعه آنها ادامه خواهد  کیبالست یها

 «.رفت نیاز ب یمل تیامن یباور با آمدن جان بولتون به سمت مشاور عال نیدر برجام بماند اما ا

 تیها،  محبوب یرسد به استناد نظرسنج یو تفاهم کامل با ترامپ است. به نظر م یامور خارجه در هماهنگ ریپمپئو، وز کیما»در ادامه افزود:  بعد

 یکگمر یها تعرفه ها ینیواردات آهن و فوالد چن ینامند را اعالم کرد و برا یم یکه ترامپ آن چه جنگ تجار یاست. وقت شیترامپ رو به افزا

. افتیخواهد  شیاما کاهش آن باز هم افزا ستین یدیجد زیچ رانیا ی. البته کاهش پول ملافتیکاهش  رانیا یوضع کرد، ارزش واحد پول مل

سال است  40به  کیکه نزد یو حکومت اسالم رانیملت ا انیانجام نشود که م یاست که کار نیکه در درون دولت ترامپ وجود دارد ا ینگرش

چه بر سر فساد که ملت  یچه در امور اقتصاد یاسیهست، چه در امور س یاریشود. مسائل بس جادیا یکپارچگیکند، وحدت و  یم تبر آن حکوم

روهاست. پول  انهیتندروها و م نیب یمختلف مردم یها فیط انیدر درون نظام م یاساس یاز اختالف ها ریغ نیکند. ا یا مو دولت را از هم جد

ملت را با  ،یچه نظام یاسیچه س رد،یصورت بگ رانینظام ا هیکه عل یشده است. اما هر کار بزرگ فیضع رانیاقتصاد ا امردم کم شده و عموم

 «.میکن تیرا تقو گریکدیجدا کردن آنها از  میرمستقیبه صورت غ دیها با ییکایکند. ما امر یم کپارچهی تیحاکم



انجام خواهد داد؟  هیآن در سور هیشب یزیچ ای شتریب ینظام اتیعمل ایو سوال کردم که آ دمیپرس هیو نقش آن در سور هیدرباره روس سپس

 یآن چه در گذشته م یبرا یکند. حت یکار نم چیه کایانجام دهد را انجام داد. امر هیتوانست در سور یکه م یکار نیشتریب هیروس»جواب داد: 

 «دوریکور» ایگذرگاه  نیا نینکرد. بنابرا یهم کار میریو لبنان )حزب اهلل( را بگ هیو سور رانیعراق و ا انیم ییایاتصال جغراف یجلو دیباگفت که 

با  دیصورت خواهد گرفت؟ شا ریفراگ یروشن و استراتژ کردیگذرگاه بدون اتخاذ رو نیحفظ ا یباز و مستمر برا یجنگ ایهمچنان باز است، اما آ

 «  .میریرا بگ رانیا یرگذاریتاث یجلو یتا اندازه ا میبتوان هیوسر

 لیبه نظر من اسرائ»جواب داد:  ندازد؟یراه ب هسوری –لبنان  هیعل یگسترده جنگ نظام ایبه صورت محدود  لیاسرائ یکن یفکر م ایآ دمیپرس

 یدهد، به نظر هم نم یهمه روشن است، رو یکه ابعاد آن برا یکه تحوالت گسترده ا نیمگر ا ندازدیلبنان راه ب هیگسترده عل یخواهد جنگ ینم

را حفظ  شیکند دستاوردها یدرصدد حمله به آن باشد. حزب اهلل اآلن تالش م ایعجله داشته باشد  لیحمله به اسرائ یحزب اهلل برا کهرسد 

 «.آن مرتبط است یها میها و تصم استیو س رانیدر آخر با سرنوشت ا شیها میکند. اما سرنوشت و تصم

و بعد از دخالت موفق  لیجنوب از اشغال اسرائ یاست. اما حزب اهلل بعد از آزادساز حیحرف صح نیو ابتدا به ساکن ا یاز لحاظ اصول»دادم:  نظر

نظر حزب اهلل  ،یشود. از لحاظ لبنان یم دهیسطوح شن یدر تمام رانیکه حرفش در ا دهیرس ییو عراق اکنون به جا منیو  هیاش در سور ینظام

وقت ها تهران  یبعض یو الزم شده است، حت یمشورت با آن ضرور منیو عراق و  هیشود. در سور یشود و مورد احترام است و عمل م یم دهینش

 «.کند فایخورند، ا یکه به اختالف م یسه کشور در مواقع نیدر ا مانانشیهم پ انیرا در م یزیآم تید که نقش موفقخواه یاز آن م

خارج  روزیاز آن پ 2006تواند همانند سال  یحزب اهلل م ایرا در لبنان نابود کند. اما آ زیتواند همه چ یم ردیاگر در بگ لیجنگ اسرائ»داد:  نظر

 «شود؟

 انیدر م نیسنگ یها نهیتواند متحمل هز یکه نم نیا یبرا ست،ین یآماده جنگ سراسر لیکه اسرائ نیا یکنم بتواند برا یفکر م»دادم:  جواب

 «.شود انشیشهروندان و نظام

 «ست؟یحاال خودت نظرت درباره لبنان چ»: دیپرس

 «.که در آن هستند یانیحیمس ندهیآ نیاش غامض است همچن ندهیباثبات است. اما آ گرید یاز کشورها شیلبنان ب»دادم:  جواب

. اورندیسلطه خود ب ریشرق را به ز انیحیها اشتباه کردند و اشتباه خواهند کرد اگر بخواهند خود را قهرمان نشان دهند و مس یحیمس»داد:  نظر

قرار گرفته اند را بستانند. در مصر « مورد ستم»ت که سال هاس یحیمس یها تیاقل ایشرق  انیحیدانند که حقوق مس یخود م فهیاگرچه وظ

کنند که حدودا صد  یم یاز مسلمانان زندگ ییایشود. اما در در یزده م نیکمتر، تخم ای شترینفر، ب ونیلیم 10 ای 9در حدود  انیحیمسشمار 

بهتر شود. در عراق  گرید یجاها ایلبنان  انیحیاگر اوضاع مس یحت ابدی یبهبود نم ادیاوضاع آنها ز نیهم یشوند. برا یزده م نینفر تخم ونیلیم

که تا  یبحران و جنگ یگرفتن هستند. البته در عراق طرف ها انیپا ریبتوان گفت در مس دیکه شا نیا ایها تمام شده اند  یحیکه مس هیرو سو

 یزهایچ یلیدهند و خ یرا به آنها م یند، حقوق ساده و کمکن یها، از آنها استفاده م عهیها چه کردها و چه ش یحاال هم تمام نشده، چه سن

را سامان  شانیخواهند کارها یبه فکر مهاجرت هستند و م شترشانیمانده اند ب یآن دسته از آنها هم که باق نیهم ی. برارندیگ یم آنهااز  گرید

و  انیاز اد یاست و تعدادشان هم قابل توجه است. ملت لبنان از مجموعه ا یلبنان همچنان وضعشان در حد معقول انیحیدهند تا بروند. اما مس

لبنان را با  انیحیمس ندهیتوان آ یهستند. به نظر من م ادیراه حل ها ز ایامکانات حل  نیهم یشده است. برا لیگوناگون تشک یاه فهیطا

در لبنان  یمیقد ییالبته آرزو نیاقامت آنها در نظر گرفت که ا یبرا یکه کانتون خاص نیا یعنیکرد.  نیدر داخل لبنان تضم یخط زندگ دنیکش

 «.است

 سمیفدرال دیبه اصول جد هیشود به تک هیممکن باشد اما قبل از آن که در لبنان به آن تک دیشا»ممکن است؟ و افزودم:  یزیچ نیچن ایآ دمیپرس

 بایتقر یبه امر هیحکومت بر سر سور یاو برا ییحکومت اسد و توانا یه بازسازک نیدارد. با علم بر ا ازیشده ن میتقس ایشده  هیتجز هیسور ای

به نظام  هیشده است. به هر حال سور رممکنیبه مرکز هم به نظر غ لیبه شدت متما ایمرکزگرا  یکشور لیتشک نیشده، همچن لیتبد رممکنیغ



وجود  یهم نقش رانیا یدر آن برا دی. باییکاامری – یروس یبه تفاهم رد،یحکومت لبنان بتواند بر اساس آن شکل بگ دیدارد، تا شا ازین دیجد

 «.چشم آن باشد یکه به کور نینه ا کایبا امر رانیاما با تفاهم ا باشدداشته 

 «.کند یاستفاده و آنها را مسلح م یعراق «یشبکه ها»از  رانیا»داد:  نظر

کند  یهستند و حزب اهلل تالش م یکرده اند، اما منزو امیاسد ق هیهستند که عل هیدر جنوب سور یمجموعه ا کی»حرفش گفت:  انیدر پا بعد

به وجود خود در لبنان اعتقاد  تین نی. با همدیآن بگشا هیرا عل «یجبهه سور»کند و  بیترغ لیاسرائ هیکه آنها را جذب کند و آنها را به جنگ عل

 «آن کند. هیخارج و عل لیاز دست اسرائ هیسور یتواند امور را در طرف مرزها یکند که م یو فکر م اردد
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متمرکز بوده است، حرف  هیبر اوضاع لبنان و اردن و سور کایمهم سه گانه دولت امر یاز اداره ها یکیکه در  ییکایاز مسئوالن سابق امر یکی

که خودش وضع  یدفاع یخود را به استراتژ یبندیعون بعد از انتخابات پا شلیجمهور م سیرئ»: دیاما از من پرس دینداشت که به من بگو یخاص

انجام « کاخ بعبدا»در  ییسابق گفت وگو یجمهور سیرئ مان،یسل شلیدر دوران م»جواب دادم: « خواهد شد؟ نیچن ایکرده اعالم کرده است، آ

 یریآن توافق شد که لبنان خود را از درگ یدر لبنان مشارکت داشتند، ط مذهبی – یا فهطای – یاسیجامعه س یطرف ها یشد که در آن تمام

مختلف منتشر  یرابطه اعالم و در رسانه ها نیدر ا یرسم یا هیانیکند. در آن موقع ب فیخود تعر یبرا یدفاع یو استراتژ ندمنطقه دور ک یها

او با دشمنانش در رسانه  انیرا م یمساله بحث و جدل نی. استیموافق ن حزب اهلل گفت که با آن ندهینشست، نما انیبعد از پا یشد. مدت کوتاه

 نیبه ا ایآ نیکاغذ ماند. حاال ا یرو یتنها به جوهر یاستراتژ نیبه ا یبندیو پا هیانیب بیترت نی. و به ادینرس جهیها به وجود آورد، اما به نت

که مورد قبول همه است  یدفاع یکه استراتژ رفتهیعون و حزبش پذ شلیبا م مانشیداده و بعد از پ رییمعناست که حزب اهلل موضعش را تغ

 «.کنم یمن فکر نم رد؟یبپذ

کرده است، اما  دیبه اصل سه گانه ملت و ارتش و مقاومت تاک یبندیحسن نصراهلل دائما بر لزوم حفظ و پا دیکل حزب اهلل، س ریدب»گفتم:  سپس

امور خارجه لبنان  ریوز ل،یعون که جبران باس «انیجر»کنند.  عالوه بر آن روابط حزب اهلل با  یم اصل او مخالفت نیدشمنانش در داخل با ا

 نیدانند. البته ا یکه اعالم شوند همه م نیها هم بدون ا یشده و بعض یاز آنها علن یرا شاهد است که بعض یرا بر عهده دارد اختالفات استشیر

 «.آنها تمام شده است انیکه تفاهم م ستیبدان معنا ن

به  بایامور را تقر هیو حکومت اسد در سور رانیاست و ا انیرو به پا هیکه جنگ در سور یتواند اآلن و در حال یحزب اهلل م ایآ»گفتم:  نیهمچن

ترامپ  گریند، از طرف دا ستادهیکشورها ا گریو د یو امارات متحده عرب یو عربستان سعود لیطور کامل در دست گرفته اند و از آن طرف اسرائ

باشد،  یاسیگروه س کیعملش را فدا کند و صرفا به اوضاع لبنان بپردازد و صرفا  یاست، سالحش را کنار بگذارد و آزاد ستادهیا یهم با دشمن

 «اصرار کند. یزیچ نیدانم که عون بر چن یم دیرا هم بع نیدانم. ا یم دیاش بر کل لبنان مسلط است؟ من بع یفعل تیکه در وضع یدر حال
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: نظرت دمیاز او پرس دارید یبه عراق و اوضاع و تحوالت آن دارد، رفتم. در ابتدا یدگیرس تیکه مامور کایدر دولت امر یبعد از آن به سراغ مسئول

 در آن چگونه است؟ رانینقش ا ست؟یدرباره اوضاع امروز عراق چ

باشد و به تعاملش با  رگذاریکند حضور خود را حفظ کند و تاث یدر عراق حضور دارد و تالش م کایکه امر میبذار اول از همه بگو»داد:  جواب

و نظام  نیصدام حس یبعد از سرنگون یروزها یعنیگردد،  یدهد. البته روابطش با عراق همانند دوره قبل برنم یو ملت آن ادامه م استمدارانیس

کنند  یاستقبال م ینینقش آفر نیها هم از ا یرا در عراق دارد. عراق ینقش ادامه دار کایاز آن. اما امر ییکایامر یروهاین ینیقبل از عقب نش و،ا

 «.شود لیتبد کایوابسته به امر یکه کشورشان به کشور ستیبه آن معنا ن نیاما کال ا

 تیدرصد جمع 51گفتند که  یداشتند و مپن یم تیخودشان را اکثر کیمدت زمان نزد نیتا هم یاهل تسنن در عراق حت»ادامه داد:  سپس

 نیاآلن هم هم نیتا هم یحت دی. شاستین حیزنند صح یکه م یتوانست آنها را قانع کند که حرف یکس هم نم چیدهند. ه یم لیعراق را تشک

 «.شوند یدرصد از ملت عراق را شامل م 51اهل تسنن  یخودشان و کردها ندیگو ینظر را داشته باشند. اما اآلن م

 یدادند، اما اآلن بعض یبه استقالل خود ادامه م کینزد یدر هر حال، کردها اشتباه کردند. به خودمختار»کردها پرداخت و گفت:  تیبه وضع بعد

ز استقالل ا یهمه پرست یرا مرتکب شدند و بر برگزار یفاحش یشدند و خطا یکه دچار دو دستگ نیا یها را از دست داده اند، برا یژگیو نیاز ا

گفت از  یهمواره به آنها م کایامر ستند،یهمراه ن کایبا امر یحت گریکنند بلکه د ینه تنها گوش نم کایامر یها هیعراق اصرار کردند. آنها به توص

به  فقطبود. او  یکردستان، مسعود بارزان میاقل سیرئ زیاشتباه ن نیمسئول ا نیبسنده کنند. نخست یکنند و به خودمختار یاعالم استقالل دور

را هم از دست بدهد. او  یخودمختار یرفت که حت یرا باخت، و م یگوش داد و معرکه همه پرس لیاسرائ رینخست وز اهو،ینتان نیامیحرف بن

 ستیمعنا ن به آن نیسخت شده است. البته ا تشیاستقالل بود را از دست داد. اآلن وضع فیداشت و هم رد اریکه عمال در اخت یاراتیاز اخت یلیخ

عراق خواهد بود نه همانند  کپارچهیآنها فقط در چارچوب کشور  یدهند. اما خودمختار یرا از دست م یعراق رسما خودمختار یکه کردها

 «.گذشته

 اهل تسنن عراق چگونه است؟ تی: وضعدمیپرس

است که با وجود  نیاست ا دیکند. آن چه جد یآنها فرق م تیندارند. وضع یسن یکه نزد کردها موجود است عرب ها یوحدت»داد:  جواب

که  یسن ای یا فهیرطایغ یگروه ها گرید ای «یبعث» یاز گروه ها گریآنها باشد. اما د انیاز داعش در م ییایهنوز بقا دیشا ان،یعیاختالفاتشان با ش

است که اآلن دنبالش  یزیچ نیاز کشور عراق باشند. و ا یکنند جزئ یکه تالش م یا فهی. شدند طاستین یکردند، خبر یرا دنبال م تخشون

 «.ابدیگسترش  رمتمرکزیغ ای یعراق فدرال ندهیدر آ دیهستند. شا

در عراق به حکومت خود بر همه  عهیش تیکه اکثر یشود. در حال یختم م هیدر جهان سوم معموال به تجز سمیکه فدرال یدان یاما م»دادم:  نظر

 «ست؟یدهد. نظرت درباره انتخابات چ یعراق ادامه م نیمطابق با قوان یرمرکزیو غ یبا وجود حکومت فدرال

خواهند  یخواهند مشارکت در قدرت است. م ی( میها )سن یآن چه ما و عراق»گفت وگو قبل از انتخابات عراق انجام شده است( جواب داد:  نی)ا

مختلف مشارکت داشته  یها و مبارزه با فساد و پروژه ها یگذار هیو دولت و سرما ندگانیدر انتخابات و مجلس نما یهمه آنها به عنوان عراق

 یریرسد از نخست وز یخواهد و به نظر م یرا م یمالک رانیکند )!( ا یدر عراق حضور دارد و دخالت م رانیهم هست. ا ی. البته مشکالتدباشن

 «.کند یاستقبال نم یالعباد دریح

 «خورند؟ یم رانیو به همراه او، کردها، به درد ا دیکه با داعش جنگ یعباد یکن یفکر م ایآ»: دیپرس بعد



 مایمستق رانیگرفت. در انتخابات عراق ا یآن را جد دیموضوع مهم وجود دارد که با کیخورند. اما  یقطعا در انتخابات به دردش م»دادم:  جواب

که آنها در  لیدل نیبه ا دیتوانند با همان قدرت و در همان سطح ورود کنند شا یمثل عربستان نم رانیکه دشمنان ا یکند، در حال یورود م

 «.مخالف است یعباد یریاما با نخست وز «یحشد الشعب»از رهبران  یکیهم  دیخواهد شا یرا م یمالک رانیعمال متفرق هستند. ا تیقعوا

را رقم زده که با اظهارات  یریدرگ زیچ تیبعد از انتخابات عراق واقع عتاینقل شده است، طب نایشده ع هیمطلب قبل از انتخابات عراق ته نیچون ا[

 ]دارد. رتیمغا ییکایمقام امر
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 سیرئ ایآ»: دیاست، از من پرس سمیتعامل با پرونده موضوع مبارزه با ترور تشیکه مسئول کایاز مسئوالن سابق در دولت امر یکیبا  دارمیدر د

 «حزب اهلل خارج شود؟ رهیتواند از دا یعون م شلیجمهور م

 یاریبس لیکند. دال یحزب اهلل خارج شود، اشتباه م ارانیراحت از جمع  یلیتواند خ یعون م شلیکند م یهر کس که فکر م»دادم:  جواب

امور خارجه هم  ریکه وز لی، جبران باس«آزاد یمل انیجر» استیدارش در ر راثی. اما مدیدان یکنم شما در واشنگتن م یوجود دارد که فکر م

او با حزب اهلل اتفاق افتاد که  انیم یخروج دارد. البته اختالفات متعدد نیبه ا یلیاصال تما ایخارج شود  رهیدا نیتواند از ا یم نمدا یهست، نم

حزب اهلل در حال « .ستیخروج از حمام مثل ورود به آن ن» ندیگو یها دارند که م یمصر یضرب المثل کیکرد؛ اما  دییاز آنها را عون تا یبعض

برسد.  یگاهیکرد تا به جا دایهم فرصت پ لیرساند و باس یجمهور استیحزب اهلل بود که عون را به ر نیعون اعتماد دارد، هر چه باشد ا بهحاضر 

شود تا مجبور شود او را به  دیاست که از او ناام دهینرس یله انظر دارد. اما هنوز به مرح ریرا ز لیباس یحزب اهلل تحرکات و مواضع و رفتارها

 نیا یبرا یگذارد حزب اهلل به پاسخ یم ریکه بر لبنان تاث یالملل نیو ب یدولت و تحوالت منطقه ا لیبعد از تشک دیکه بود برگرداند. شا ییجا

 «.سوال برسد

آن سخت است  یمهمات برا نیتام میدان یو م میارتش خبر دار تیاز وضع»گفت:  ییکایمقام امر نیشد و ا دهیصحبت به ارتش لبنان کش بعد

 ریکه غ یرا ادامه ندهد، اما به گونه ا شیکمک ها کایشود که امر یباعث نم تیوضع نیاست. اما ادامه ا ادیارتش و لبنان ز یبرا شیها نهیو هز

 «.الح ها را نداشته باشندس نیحق استفاده از ا ،یرسم ریغ ینظام یروهایمثل ن تش،از ار

از آن خواسته باشد که در کنارش  هیاگر روس ژهیاست، به و رممکنیغ»خارج شود، جواب دادم:  هیامکان دارد حزب اهلل از سور ایآ دیاز من پرس عدب

 یحت اندخواهد م هیکنند. حزب اهلل در سور یتوافق را عمل نیوجود دارد، البته اگر بتوانند ا کایو امر هیروس انیم یتوافق مهم کیمبارزه کند، 

سوال بر اساس  نینقشش است؟ پاسخ به ا فیتضع ایآن  انیپا یبازگشتش به لبنان به معنا ایسوال مطرح است که آ نینخواهد. اما ا هیاگر روس

 شیجنگ سخت پ کیشود و تحوالت به سمت  دهیچیمنطقه پ تیکه وضع نیمگر ا ست،ین نیوجه چن چیاست که به ه نیموجود ا یها تیواقع

 «.برود

در خاک  ینظام یها گاهیپا ای گاهیپا جادیآن و ا ییپوشش جنگنده هوا نیمسلح کردن ارتش و تام یبرا هیروس شنهادیلبنان پ ایآ دیپرس سپس

 شنهادیسخ مثبت دهد همان طور که به پپا ییشنهادهایپ نیکنم لبنان به چن یفکر نم»جواب دادم:  رد؟یپذ یاز آن را م تیحما یلبنان برا

 نیبه چن یپاسخ مثبت نیهم کمک کنند که لبنان چن رانیآن، ا یکنم که حزب اهلل و حام یجواب مثبت نداد. فکر هم نم رانیا یسو زا یمشابه

 یکسانیمواضع  ییشنهادهایپ نیها در قبال چن یکه خود لبنان نی. کما اردیپذ یرا نم یزیچ نیهم چن کایبدهد. عالوه بر آن امر ییشنهادهایپ

 «ندارند.

شود از جمله  یآنها مشاهده م انیآن چه م»چگونه است؟ جواب دادم:  هیو روس رانیبه نظرت روابط ا د،یاشاره کرد و پرس رانیبه موضوع ابعد 

ح یرا ترج کایتعامل با امر رانیوجود دارد، مردم ا رانیارج اکه از داخل و خ یاری. به استناد اطالعات بسمانیروابط خوب است نه پ ه،یدر مورد سور

 «د.و مزمن دوست ندارن یخیتار لیاز جمله دال اریبس لیرا به دال هیروس رانیکنند. مردم ا یمطلق را رد م یدهند اگرچه سرسپردگ یم

 رانیا ینظام یها گاهیپا لیکه گفت اگر اسرائ ،یخامنه ا یعل دیاهلل س تیآ ه،یفق یالملل ول نیمشاور امور ب ،یتیاکبر وال یعل دیتهد»گفتم:  بعد

 ف،یاز جانب محمد جواد ظر یدیتوان باور کرد. اما اگر تهد یرا م مینشان خواه یرا هدف قرار دهد، واکنش تند هیدر سور رانیا یحضور نظام ای

اهلل  تیزند، آ یم رانیکه حرف اول و آخر را در ا یکه کس نیا یاش گرفت. چرا؟ برا یجد ادینتوان ز دیشود، شا انیب رانیامور خارجه ا ریوز

 یگریپس از د یکیصحبت کنند، آنها  لیاسرائ هیعل دیتوانند جز با لحن شد ینم یرانیاست. رهبران و مسئوالن ا رانیرهبر انقالب ا ،یخامنه ا



چند  کایکه امر ژهیداشته باشد، به و یافتد، بستگ یاتفاق م کایو امر هیروس انیبه آن چه م دیشا دهایتهد نیشدن ا یکنند. اما عمل یم دیتهد

 «.انجام داد هیسور ییایمیش ساتیتاس هیعل ینظام اتیعمل شیماه پ

 «شوند؟ یم ریبا هم درگ هیها در سور ییکایبه نظرت روس ها و امر ایآ»: دیپرس بعد

 یروهایخواهد ن یگفت که م شیپ ی. ترامپ چندستیداناست و دنبال افغانستان دوم ن نیاست. پوت دیبه نظرم بع میمستق یریدرگ»دادم:  جواب

بسپارد. البته اآلن از موضعش برگشته،  گرانیخارج کند و امور را به دست د هیشود دو هزار نفر باشند از سور یزده م نیاش را که تخم ینظام

منصرف شد.  میتصم نیبمانند، از ا هیدر سور گریحداقل شش ماه د ییکایامر یروهایناو را قانع کرد که  سیمت مزیدفاعش، ج ریآن که وز ازبعد 

 دهینباشد، فا ریطرح فراگ کیاز  یکه بخش یدر صورت یریاز درگ یخوددار ای ینیبه عقب نش میداد که تصم حیتوض سیکه مت نیبعد از ا دیشا

منافع کشورش هم  نیتام یبرا انهیمفصل مرتبط با خاورم یاستراتژ چیه نینداشته. همچن ینظرش عوض شد. ترامپ تا حاال اقال طرح ،ندارد یا

 یرا م یاز نسل کش یو خوددار ییو کثرت گرا یثبات و دموکراس ایخواهد. آ یمنطقه چه م نیداند او از ا ینم اینداشته است. عالوه بر آن، دن

 یو جاها انهیو خاورم قایدر آفر یبه نسل کش یترامپ، توجه یجمهور استیبل، قبل از رق یمثال در دوره ها کایداند. امر ینم کس چیخواهد؟ ه

را به  کایامر یزیسال از آن گذشته است. امروزه چه چ یلیداد. تنها استثنا، کوزووو بود که خ یهم از خود نشان نم یتحرک چیکرد، ه ینم گرید

که  نیا یادامه دهند برا ک،یبه حکومت خود، ولو سمبل هیدهد اسد و حکومت او در سور یم حیترج ایآ ست؟یمنافعش چ دارد؟ یتحرک وا م

 «.ندارد گرید اریمشابه بس یسوال ها و سوال ها نیا یبرا یقیکس پاسخ دق چیآن را در تنگنا قرار نداده است؟ ه 1973بعد از توافق جنگ 

 «دهد؟ یآزار م هیرا در سور لیاسرائ زیچه چ»: دمیپرس بعد

دهند.  یکه در داخل و خارج از آن وجود دارد، آزارش م ییمنطقه با موشک ها نیو وجود حزب اهلل در ا هیدر جنوب سور تیوضع»داد:  جواب

کرده است،  یبرپا کرده و کارخانه ساخت آنها را راه انداز رانیا تیکه با حما یمیعظ یموشک یحضور حزب اهلل در لبنان با سامانه ها نیهمچن



 یسراسر یبدان معناست که اآلن جنگ نیا ایکند. آ یدر لبنان جمع آور یساز نهیرا بعد از به یادیز «یرانیا» یتوانسته موشک ها هللحزب ا

که ناگهان حمله  نیسوال ندارد، مگر ا نیا یبرا یجواب یخواهد بود؟ کس شیاز آن جنگ ها یکیحزب اهلل راه خواهد انداخت و لبنان هم  هیعل

انجام  ی. اما حمله بزرگ را زماندیآ یکند و کوتاه نم یم یریگیرا پ زیدر صحنه حضور دارد و همه چ دیکه بگو نیا یشود برا دیتشدکند و تنش 

 «.کرده است، عبور کنند فیخودش تعر یکه برا یاز خطوط قرمز هیدر سور رانیو ا« حزب اهلل»خواهد داد که 

  



(16) 

 

جواب داد:  دم،یسازمان و اصالحات آن پرس نیکه در سازمان ملل فعال است، درباره ا ورکیوین میمق یها یاز سوئد یکیبا  دارمید یدر ابتدا

 شیسال پ کیاز  شیکل، گوترش که ب ری. دبمیکن یاصالحات کار م نیتحقق ا یدارد. ما برا ازین یسازمان ملل به اصالحات متعدد تشیواقع»

اعمال کند و  یالملل نیسازمان ب نیبهبود کار در ا یبرا ییطرح ها ایکند برنامه ها  یبود، تالش م کل خواهد ریچهار سال دب یو برا شدانتخاب 

مهم  یایمجمع از زمان انتخاب گوترش تالش کرده درباره قضا نیدارد. ا ازیبه اصالح ن یاصالحات الزم را در آن انجام دهد. مثال مجمع عموم

 «.داشته باشد یریحداقل، موضع گ ،یمتعدد

قدرت  ایشوند. همه کشورها  ینم ییآور است و اجرا رالزامیغ شیها میکه تصم یدان یندارد. تو م یعمال وزنه ا یاما مجمع عموم»دادم:  نظر

 یتوانند بر سر موضوع ینم تیامن یشورا یکه اعضا یبه خود در سازمان ملل دارند، وقت لیمتما ای یحام یاز کشورها یبزرگ مجموعه ا یها

از پنج کشور عضو  یکیاز اعضا جلب نشود  یکیاگر نظر  ایخورند،  یها شکست م یریگ میالزم را کسب کنند، در تصم یبرسند و آرا قبه تواف

. در آن جاست ندیآ یم یبه مجمع عموم شانیها یوقت ها بعض یخود استفاده کند. بعد از آن است که بعض یتواند از حق وتو یدائم در آن م

دهه  یعضو مجمع عموم 194ندارد. مثال  یعمال وزن یمیتصم نیرسند. اما چن یبه توافق م یبر سر موضوع اد،یاندک چه ز چهحاال  ت،یکه اکثر

به مهاجرت وادار کرده است،  یبه زور آنها را از آن اراض لیکه اسرائ ییها نیبه سرزم دیبا ینیکردند که پناهندگان فلسط بیتصو شیها پ

آن هم  یکند و با اجرا یرد م لیآن هستند اما اسرائ یدارند و همچنان خواستار اجرا دیقطعنامه تاک نیا یبازگرداند. اعراب همچنان بر اجرا

«.کند یقطعنانه را اجرا نم نیکند که چرا ا یسازمان ملل هم اعتراض نم یکس از اعضا چیمخالف است. ه

 

انتقال سفارت کشورش به  یبرا کایامر یجمهور سیدونالد ترامپ، رئ میتصم ایالمقدس مثال،  تیمثل ب یمیحق با توست اما تصم»: داد جواب

مهمتر  نیاست. از ا یاتفاق مهم نیدادند. ا یآن را هیاعضا عل تیمواجه شد و اکثر یالمقدس، با انتقاد قاطع مجمع عموم تیب یقسمت شرق

 «.کند یرا باطل م یقبل «یمحاسبه ها»و « دستور العمل»است که مشورت و گفت وگو بدون  یریاتخاذ تداب

گذشته باعث قفل شدن آن شدند.  یاوقات در سال ها شتریقفل شده است، روس ها خودشان ب تیامن یروشن است که شورا ایدن یبرا»: گفتم

در  یگریاست و د هیدر حوزه روس یکیکه با هم بخواهند آن را باز کنند.  نیر اشود مگ یدارد و در آن باز نم دیشورا کل نیدانند که ا یهمه م



از  رعضویغ یکه اعضا ردیبگ میشورا مجبور شد تصم سیبحث آن قدر باال گرفت که رئ تیامن یشورا ریاخ یاز نشست ها یکی. در کایحوزه امر

 دندیرفتند و منتظر ماندند تا بعدا فهم رونیب شتر،یهم ب دیساعت شا مین یآن برا رعضویغ ی. اعضاابدیجلسه خارج شوند تا بحث و مناقشه ادامه 

است، و از اظهارات او بود که رسانه ها  افتهی انیاز آن خارج شد آن وقت معلوم شد نشست پا هیروس ندهینما یچه گذشت. وقت راتدر آن مذاک

از همکارانش  یکیکنم مغرب بود( به  یجهان سوم در سازمان ملل )فکر م یکشورها ندگانیاز نما یکیدر جلسه چه گذشته است.  دندیفهم

 «خارج شد. صریگفت: ق

 ست؟یعرب باشد، منظورت چ هیمثل اتحاد یزیچ هیشب دیسازمان ملل با ییگو یتو م دیاز من پرسبعد 

 یها م ییایها و آس ییقایاز غرب تا شرق که شامل آفر یعرب یشود، همه کشورها یرا شامل م یعرب یعرب همه کشورها هیاتحاد»دادم:  جواب

و  یخارج استیکند که امور س یاست که همه اعضا )کشورها( را ملزم م یجار یقانون کنفدرال یآنها نوع انیدر م یدان یشود. همان طور که م

 یبسنج یبخواه یشود. اما از لحاظ عمل یخاذ نمجز با اجماع همه اعضا ات یمیهماهنگ کنند. تصم گریکدیرا با  یو اقتصاد یرهنگو ف یدفاع

در سطح نشست مگر  ژهیشوند به و یوقت دور هم جمع نم چیآن ه یرسد، اعضا یاش به مرحله اجرا نم یاجتماع یها میتصم یلنگ است. حت

اساسا مورد توافق باشد و اختالف  ایکه عموما  یا هیانیموافقت با ب یعنیآن حاصل شود. اجماع  هیشب یزیچ ای نظرشانکه اجماع مورد  یدر صورت

 «.اهداف باشد تیاجرا و واقع یها وهیو ش اتیصرفا بر سر جزئ

است  نیشود ا یفعالتر است و آن چه ازش خواسته م ییچه از لحاظ محتوا یکند. چه از لحاظ شکل یفرق م یلینه. سازمان ملل خ»داد:  نظر

همه امور را  نیهم یآمده ام برا ایبه دن نیکه خوشب نیا یکند. من برا یتالش م شیاست که گوترش برا یزیچ نیفعال باشد. ا نیاز ا شیکه ب

 «.نمیب یم ینیبا خوشب

 رهیو غ قایآفر هیاتحاد ایعرب  هیبزرگ مثل اتحاد یمنطقه ا یبهتر از سازمان ها اریبس اریبهتر است و بس یلیدانم که سازمان ملل خ یم»: گفتم

 یلالمل نیکننده تولد نظام ب انیدوم متولد شد و ب یکند. سازمان ملل بعد از جنگ جهان نیرا تضم ندهیتواند آ یکس نم چیکند. اما ه یکار م

در داخل  راتییتغ نیهم یسازمان اآلن متزلزل شده اما هنوز سقوط نکرده است. برا نیجنگ به وجود آمد. ا نیا انیبود که بعد از پا یدیجد

در آن داشته باشد. و  یا ندهیو نما ابدی شیافزا تیامن یشورا یخواهد اعضا یم یسخت است. هر مجموعه ا یلیآن خ قیل و از طرسازمان مل

را بر نظام  یمهم راتییشود تغ نیهم خواهانش باشند، اگر چن تیامن یدر شورا یحت دیدر سازمان ملل، شا« بزرگان جهان»است که  یزیچ نیا

 «.خواهد کرد لیالملل تحم نیب

سازمان ملل  رکلینزد دب ییدارند، طرح ها ازیوجود دارد که به بهبود ن یاریسخت است. اما امور بس تیامن یدر چارچوب شورا رییتغ»داد:  نظر

رد که در سوئد دعوت ک تیامن یشورا یبار از اعضا کیطرح ها را اجرا کند. مثال  نیکند که ا یتالش م تیتحقق آنها وجود دارد، او با جد یبرا

بلند فکر  یخواست اعضا دور هم جمع شوند تا با صدا یداشته باشد. فقط م یخاص یبرنامه کار ای« دستورالعمل»که  نیبدون ا ندیگرد هم آ

 یاسیکند، او خواست که آنها چه در امور س یم دیو اقتصادش را تهد ربنایو ز تیو مهم در جهان که سالمت و امن یاصل یایکنند، درباره همه قضا

 «بحث و تبادل نظر کنند. یو چه در امور اقتصاد یتیچه در امور امن

را از  هیاوباما روس یکایامر»جواب دادم:  «؟ینیب یخودت آن را چگونه م»داد:  یگریجوابم را با سوال د ست؟یچ هینظرت درباره سور دمیپرس

 اکرد، و ب جادیا یخوب یروابط کار رانیا قیدر آن دارد، و از طر ینظام یکه اآلن حضور یبازگرداند به گونه ا نهایدوباره به خاورم هیسور قیطر

اسالم گرا شدند. البته  یستیترور یگروه ها انیمخالف اسد و حکومت او حام یعرب یو کشورها کایکار کنند. امر سمیترور هیتوانستند عل گریهمد

 «.افتیادامه  زیکه جنگ به وجود آورد ن یا یرانیآن و یبرده بلکه آن را ادامه داد و در پ هیجنگ را در سور هیکه روس ستیبدان معنا ن نیا

 نیا ستندیاگر هم پولش را بتوانند فراهم کنند آماده ن یجنگ ندارند. حت انیرا بعد از پا هیسور یبازساز یپول الزم برا هینه روس رانینه ا»: گفت

دالر  اردیلیم 300و  200 نیب هیسور یبازساز نهیمبرم به آن دارند. هز ازیخودشان ن یکه کشورها نیا یکنند برا هیسور یپول را صرف بازساز

 «کند؟ یآن را حل م یو کل جهان هم مطرح است. چه کس هیپناهندگان و آوارگان به لبنان و ترک هیاست. بعد، قض



خواهند،  یم یرا از جامعه جهان زیدو چ لیوزارت امور خارجه آن، جبران باس قینان آمده اند از دولت لبنان، از طرکه به لب یآوارگان»دادم:  نظر

که به لبنان آمده اند، پاسخ دهد. دوم، خارج کردن آنها از لبنان و بازگرداندنشان  یبه لبنان تا بتواند به مطالبات آوارگان سور شریاول دادن پول ب

کشور است. در  یکند خطر دموگراف یم جادیمساله که دافعه ا کیامن شده است. البته  گریاآلن د هیاز مناطق سور یاریکه بس چرا ه،یبه سور

همه  یلمح یها ئتیو ه یالملل نیب یو سازمان ها افتهیاست و گسترش  یدر لبنان جار یو افق یفساد عمود یدان یرا هم که م نیحال ا نیع

 «.پرونده هستند نیا ریدرگ

کردم  دیبرپا شود. و تاک هیبا سور یدر لبنان در منطقه مرز یآوارگان سور یبرا ییداده بودم که اردوگاه ها شنهادیپ شیاز مدت ها پ»داد:  جواب

 «.آنها رفع شود یازهایشود تا همه ن نیآن تام یمال یوجود دارد تا بودجه ها یباره آمادگ نیکه در ا

 یمساله خطر نیرا رد کرد و بهانه آورد که ا شنهادیپ نیا لیامور خارجه، باس ریدانند اما وز یخوب م یلیرا خ تیواقع نیها ا یلبنان»دادم:  نظر

شد  ندبعدا هم مجبور خواه ،ینیفلسط یدر لبنان بمانند مثل اردوگاه ها یمدت طوالن یشود تا برا یلبنان به وجود خواهد آورد، و باعث م یبرا

آن به عهده خواهند گرفت و دنبال  یها یگذار استیدر س یاز لبنان خواهند شد و نقش یجزئ گریبه آنها بدهند. آن موقع د یکه حق شهروند

 «.لبنان را متزلزل خواهند کرد یاسیو س یتیروند و بعدش ثبات امن یم شانیو مذهب یا فهیطا یخواسته ها

به لبنان هم  یالملل نیب یاردوگاه ها موافقت کند، چه بسا کمک ها ییبرپا شنهادیکمک هاست. اگر با پ شیاما او که دائما دنبال افزا»داد:  پاسخ

 «.کمک گرفتند هی. همان طور که اردن و ترکابدی شیافزا

 یخطر یلبنان آن هم به شکل نامنظم و تصادف یادر شهرها و روستاه یحق با توست. اما به نظر من پخش شدن آوارگان سور»دادم:  جواب

اردوگاه  لیبا تشک لیباس نیهم یکند، برا جادیا یشغل یفرصت ها شانیشود مثال برا یها خواهد شد و آنگاه دولت مجبور م یلبنان تیامن یبرا

با مطالبه بازگرداندنشان به کشورشان قهرمان نشان دهد، و دائما  یکند خودش را در برابر افکار عموم یکند. او اآلن تالش م یمها مخالفت 

و معتقدند اآلن بازگشت  ستندیهم مخالف نظر او ن یمتعدد لبنان یدارد و آزاردهنده است. البته گروه ها تیکه پخش کردن آنها مسئول دیبگو

 یماتیمختلف لبنان تصم یها یآنها سبب شده تا شهردار یفکه پخش شدن تصاد دیآنها ممکن شده است. به هر حال الزم است بدان یامن برا

 «.و دستور دهند حق ندارند از شب تا صبح آوارگان در شهرها بچرخند رندیبگ

 ست؟یچ هی: نظرت درباره ترامپ و سوردمیپرس بعد

دفاعش نظرش را  ریساعت وز کیخارج کند.  هیرا از سور ییکایامر یروهایخواهد ن یم دیگو یساعت م کی. دیگو یم زیچ کیهر روز »: گفت

 یروهایندارد ن میتصم دیگو یگردد و م یکند بعد از حرفش بر م یحمله نظام هیبه حکومت سور ردیگ یم میساعت تصم کیکند.  یعوض م

دستور  هیاز سور ییکایامر یوهارین ینیبه عقب نش کایامر یجمهور سیالبته اآلن دونالد ترامپ، رئ[« بکشد. رونیب هیسور زرا ا ییکایامر ینظام

 .]داده است

خواهند آسان  یم یکایدشمنان امر ایکند  یآن طور که ترامپ تصور م هیاز سور کایامر ینظام ینیاست که عقب نش نیاحساسم من ا»دادم:  نظر

کند آن چه  یدر عراق هم است و تالش م رانیمحقق کرده است. ا ییها تیکند و موفق یحضور دارد و مبارزه م هیهمچنان در سور رانی. استین

از عراق و قبل از آن  ینظام ینیعقب نش یبرا کایفشار به امر رانیدر لبنان کند. هدف ا« حزب اهلل» هیمعروف است را شب «یحشد الشعب»به 

 کیو استراتژ یاتیبه منافع ح یبزرگ یکه خسارت ها نیا یخواهد برا یدر واشنگتن نم «شمنتیاستلب» ایاست که نهاد  یزیچ نیاست. ا هیسور

 «.وارد خواهد کرد انهیخاورم رمتحده د االتیا

 «.کند یبرخورد م زنسیب تیبزرگ و کوچک داخل کشورش و در عالم با ذهن یایترامپ با قضا»: گفت

کند،  یمعامله م نیکند انگار دارد زم یرفتار م ی. او طورستیهم ن یتجار حرفه ا یارهایبر اساس مع« من زنسیب»تاجر مثل  یاو حت»: گفتم

 «.کار بارها وارد شده و موفق هم نبوده است نیاو در ا



هم در  یگریمشکالت د کایمشکالت است. امر نیدرصد ا 50 ندهیوجود دارد که او نما کایدر داخل امر یبه هر حال مشکالت متعدد»داد:  جواب

 میامور خارجه اش را به آن کشور فرستاد تا با ک ریوز ندازد،یراه ب یمراودات تجار یگرفت با کره شمال میترامپ تصم رایخارج دارد. مثال اخ

 «.خواهند بود دیجلسات مف نیا ایآ مینیب یو م مینینش یجلسه دهد. منتظر م لیتشک یاون، رهبر کره شمال گجون

و طرح  قیمطالعات عم ازمندیو خطرناک ن قیموضوع مهم و دق نیباشند. اما ا زیآم تیتالش ها موفق نیخواهد که ا یهمه اش م ایدن»دادم:  نظر

کند به  یجونگ اون قبول م میک ایاست که آ نیو مذاکرات سخت و صبر فراوان دارد. اما سوال ا یبه استراتژ ازین زیدارد، قبل از هر چ یزیر

 «بردارد؟ شیهسته ا یجان بولتون گفت دست از سالح ها ش،یمل تیمنبار ترامپ به زبان آورد و بعدش مشاور ا کیآن طور که  یبیوه لیش

 «.مهم است یلیخ نیچ نیو همچن یو کره جنوب یبه هر حال، موضوع کره شمال»داد:  جواب

 یاریتواند کمک بس یم نیکه چ میجونگ اون تمام شد. اتفاق نظر داشت میآن به عنوان تنها متحد ک تیو اهم نیما با اظهار نظر درباره چ دارید

بسنده « کردن تیتوئ»را برگزار کند و فقط به  یجلسات هدف دار کایباشد. ترامپ اگر در داخل امر یکند اگر ترامپ جد« مشکل کره»حل  یبرا

کره در  رهیدارند. اگر جنگ در شبه جز یمشکل منافع نیحل ا یها برا ینیکه چ میباور بود نیشود. هر دو هم بر ا دایپ یراه حل دیشا ند،نک

خواهد  یمشکل سخت نیهم یپناهنده خواهند شد. برا شیبه اراض یو جنوب یها نفر از کره شمال ونیلیآن باشد م یطرف اساس کایو امر ردیبگ

است و دخالت  زیاو مسالمت آم اتیکه ن کنند یباور م نیاول از همه چ ا،یدن ایکند؟ آ یکارها را م نیترامپ ا ایبر آن سخت تر است. آ هبود و غلب

 ممکن است؟ یزیچ نیباور چن ایاوست آ یمل تیمثل جان بولتون که مشاور امن یندارد، با وجود کس بیفر زهیانگ یدر کره شمال ینظام
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