سخنرانی جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه در مراسم
بزرگداشت روز معلّم در دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه-
1۳۹۶ /2/12
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدمت خواهران و برادران عزیز ،اعضای محترم هیات علمی دانشکده روابط بینالملل
سالم عرض میکنم .روز معلم را خدمت همه دوستان عزیز تبریک میگویم و یلاد و خلاهره
مرحوم استاد شهید مطهری را که این روز به برکت خدمات و تالشهای ایشان نلام گلراری
شده است گرامی می داریم .همه ما به عنوان افرادی که عمر خلود را در ایلن شلش شلری
صرف کردهایم ،شما بیشتر و من کمتر ،افتخار میکنیم که در چنین روزی با چنین افلرادی
همردی و همنام هستیم و البته خود استاد شهید رحمهاهلل علیه نیز افتخارشان این بود کله
همنام انبیا هستند که سرآمد معلمان بشریت بودهاند.
فرمودند که بحثی راجع به شرایط بین المللی و جایگاه و موقعیلت جمهلوری اسلالمی
ایران داشته باشم .شاید بهترین فرصت و بهتلرین جملع بلرای هلری چنلین بحثلی ،جملع
استادان دانشکده روابط بینالمل باشد که عموماً هم سلابهه علملی درخشلان و هلم سلابهه
عملی متمایز در حوزه دیپلماسی دارند؛ شاید بهتر بلود جلسلات بزرگداشلت روز معللم را از
ابتدا به همین کار اختصاص می دادیم و البته بیشتر از اینکله بنلده خلدمت شلما عرایضلی
داشته باشم از دیدگاه و نظرات دوسلتان اسلتداده کلنم .نکلاتی را مطلری ملیکلنم و حتملاً
دوستان از نظر فکری کمک خواهند کرد.

در حال حاضر ،همه ما با چندین چالش عملده روبلرو هسلتیم .شلاید مهمتلرین ایلن
چالشها« ،چالش تشییر و تحول» و در واقع «نامشخص بودن شرایط و غیر قاب پیش بینلی
بودن» آن است .این ،هم یک چالش عمده و هم یک فرصت عمده در روابط بینالمل است.
در قرن گرشته پس از پایان جنگ سرد دورانی آغاز شد کله ،بسلته بله مخلاهبی کله بلا او
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سخن میگوییم ،آن را دوران گرار یا دوران انتهالی ملینلامیم .هلید دورهای را بله شلدت و
کثرت تحوالت و پربسامدی تشییر و نیز با این میزان آشوب و مخاهره و فراز و نشیب سلرا
نداریم .دلی این امر کامالً روشن است .دنیا نظمی را هراحی و به آن عادت کرده و روابطش
را بر اساس آن نظم تنظیم کرده بود .بسیاری حتی فکرش را هم نمیکردنلد کله ایلن نظلم
مستهر به این زودی ها دست خوش تشییر بشود.
همه ما چارچوب های فکری مان را بر اساس این نظم تنظیم کرده بودیم :روابلط غالبلاً
در قالب جنای بندی میان بلوک شرق و غرب بود و هر کنشگر در درون این جنایبندی و یلا
در بازی میان دو بلوک تعری میشد و الاق محیط بازی ،چارچوب بازی و کنشگری و نلو
ارتباهات مشخص و تعری شده بود .قواعد بازی کم و بیش مشخص بلود و کنشلگران ملی
توانستند انتخاب های قاب پیش بینی و با نتایج قاب پیشبینی داشلته باشلند .اکنلون ایلن
منظومه فکری به هم ریخته است .در چنین شرایطی ،یعنی در شرایطی کله نظلم دوقطبلی
کامالً فروریخته است ،این که برخی از ما پسماندهای فکری و تحلیلی همان منظومه را برای
تحلی شرایط فعلی به کار می بریم بسیار خطرناک است .منظورم این است که در دورانلی از
روابط بینالمل که در میانه جنگ جهانی دوم تلا فروپاشلی دیلوار بلرلین و اتحلاد جملاهیر
شوروی است ،کامالً مشخص بود که وقایع چگونه تعری ملی شلوند .در ایلن شلرایط حتلی
میشد پیش بینی کرد که اگر کنشگری  -مث جمهوری اسلالمی ایلران -بخواهلد خلارا از
سیستم بازی کند همه ،اعم از بلوک شرق و غرب و فار از همه تعارضات ایدئولوژیک که بلا
هم داشتند با آن مهابله میکنند .کمااینکه در جنگ ایران و عراق مشاهده کردیم همه علیله
کنشگری که می خواست خارا ازآن نظام کنشگری کند متحد شدند.
میدانید اولین بار چه زمانی پی  (P5) 5به عنلوان یله موموعله تشلکی شلدن زملان
تدوین قطعنامه  !598یعنی اولین بار ما اسم پی  - 5گروه پنج عضو دایم شورای امنیت  -را
به عنوان یک موموعه که به عنوان یک گروه کار میکند ،و نه صرفاً به عنوان پنج عضو دائم
شورای امنیت ،همزمان با تدوین قطعنامله  598شلنیدیم .دبیلر کل وقلت ملل متحلد در
سخنرانی خود در اجالس سران کندرانس اسالمی در کویت پیشنهاد کلرد کشلورهای عضلو
دایم شورای امنیت دور هم بنشینند و برای این فاجعه  -جنگ ایران و عراق  -فکری بکنند.
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بعد از این سخنرانی پی  5تشکی شد و موضو قطعنامه  598را دستور کار قرار داد .جاللب
آنکه دیگر شاهد تشکی این گروه نیستیم مگر زمان تدوین قطعنامه  !1696دقلت بدرماییلد
که سال  1987میالدی یعنی سال تدوین قطعنامه  ،598اوا جنگ سرد بود و سلال ،2006
یعنی سال تدوین قطعنامه  1696هم اختالفات جلدی حتلی میلان سله عضلو غربلی دایلم
شورای امنیت وجود داشت .اما موضو ایران بار دیگر منور بله اجملا  5عضلو دایلم شلد .

بهرحال ،در زمان جنگ سرد چارچوب بازی مشخص بود .حتی عواقب بلازی کلردن بیلرون
چارچوب هم مشخص بود .االن وضعیت تداوت کرده است :چلارچوب بلازی کلامالً مشلخص
نیست ،کسانی که می خواهند در این معادله جدید با قواعد جدید کنشلگری کننلد بایلد بله
شدت محاسبه گر باشند و آن هم نه محاسبهگری با قالبهای ذهنلی بلاقی مانلده از جنلگ
سرد بلکه با قالبهای ذهنی جدید که البته هنوز هم به هور کام شک نگرفته است؛ هنلوز
سیال است :هم شرایط خارجی سیال است و هم به تبع شرایط سیال خارجی ذهن ملا بایلد
سیال باشد .کاری که ما باید سر کالس ها انوام بدهیم این است که آن چه را که کم و بیش
از  70سال پیش نوشته شده مث کتابی مهلدس تلدریس نکنلیم .قاللبهلا و روابلط سلیال
شده اند و لرا ما نیاز داریم که هم خودمان و هم دانشوویان و جوانانمان را بلا ایلن سلیالیت
انطباق بدهیم .نمیتوانیم در رسوبات نظریات و چارچوبهای پیشین خود را محدود کنیم؛ نله
کنشگران میتوانند در این قالبها بمانند و نه تحلی گران .این تحول ،تحول عملدهای اسلت.
به نظر من ،هم چالش عمده ای است و هم همراه این چالش فرصتهای عمدهای وجلود دارد.
ما االن از سویی فرصت داریم که برآمدن جدیدی را توربه کنیم و از سویی هم ممکن است
اضمحالل را توربه کنیم .هر دو امکان وجود دارد و چون شرایط ایستا نیست اصالً نمیشلود
گدت ما کنار میایستیم و تماشا می کنیم تا اوضلا بله خیلر و خوشلی بله سلرانوام برسلد.
دیگران در حال حرکتند ،برای آینده خودشان کنشگری ملیکننلد .شلما نملیتوانیلد کنلار
بایستید و منتظر بمانید .اینواست که نهش دانشگاه به ویژه این دانشکده برجسته میشلود؛
دانشکده ای که موموعه کوچکی است متشک از استادانی که عالوه بر وجهه نظری از توربه
عملی خوبی هم برخوردارند .دانشکده میتواند عالوه بر آموزش ،فکلر و تحلیل تولیلد کنلد.
بنابرآنچه عرض کردم بزرگترین چالشی که ما و دیگران با آن مواجه هستیم و الزم است بله
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آن عنایت داشته باشیم همین چالش تشییر است .چالش تشییر باعث سهوط خیللیهلا شلده
است .از صدام حسین بگیرید تا میلوسووید .اشتباه نشود .اینها آدمهای بیحسلاب و کتلابی
نبودند .به تصور خودشان خیلی هم عاق بودند .صدام فکر می کلرد خیللی حسلابگر اسلت.
حتی روز حمله به کویت را هم هوری انتخاب کرده بود که همله در تعطلیالت باشلند .فکلر
میکنم روز عاشورا برابر اول اوت بود که از یک هرف ما در ایران تعطیل بلودیم و از هرفلی
هم دنیا ی غرب در تعطیالت بود .میلوسووید به حساب خودش آدم علاقلی بلود .املا هلر دو
اینها اشلتباه محاسلباتی کردنلد و شلما ببینیلد االن کولا هسلتند .نلو دیگلری از اشلتباه
محاسباتی را هم قرافی کرد .اشلتباه صلدام و میلوسلووید در سرکشلی و اشلتباه قلرافی در
سرسپردگی بود .این نشان میدهد اشتباه محاسلباتی چله قلدر ملیتوانلد خطرنلاک باشلد.

بنابراین ک محیط بازی عوض شده و کنشگران جدیدی وارد عرصه شدهاند .چه کسی فکلر
می کرد ما امروزه در شرایطی باشیم که الهاعده و داعش نهلش مهلم و تعیلین کننلدهای در
صحنه بینالمل ایدا کنند.
زمانی صحبت از این بود که شرکت های فراملی و چند ملیتی و بینالمللی نهش تعیین
کنندهای در حوزه اقتصادی ایدا میکنند .االن میبینیم کنشگران و بازیگران غیلر دولتلی در
حوزه امنیتی وارد شدهاند و نهش آفرینی تعیین کنندهای در این حوزه انحصلاری دوللتهلا
دارند .نکته دیگری که در این فرایند تشییر مهم اسلت و امیلدوارم ملا بتلوانیم در جمهلوری
اسالمی به اندازه کافی به آن توجه کنیم این است که اگر چه قدرت های بزرگ ندلوذ دارنلد
ولی کنترل و توان تحمی اراده خودشان را ندارند .دوران هژمونی به سر آملده اسلت .حتلی
کنسرت قدرتهای بزرگ هم نمی تواند تحمی اراده کند .شلما دیدیلد در سلوریه امریکلا و
روسیه تصمیم گرفتند آتش بس بشود اما نشد .این تحول ،تحول عملده دیگلری اسلت کله
مخصوصاً باید مورد توجه کسانی قرار بگیرد که امریکا را قدر قدرت میدانند .بعضیها حتلی
فکر میکنند که اگر جایی امریکا کاری انوام میدهد و ملا منطلآ آن را نملیفهملیم نبایلد
بگوییم امریکا سر در گم است .اگر کاری از روی اجبار و یا ناچاری انوام داد که بله ندلع ملا
تمام شد ،نباید بگوییم آمریکا ناگزیر به آن شده است .اینها می گویند حتملاً آمریکلا برنامله
کلی از پیش هراحی شدهای داشته که ما نمیفهمیم .میگویند مگر ملیشلود امریکلائیهلا
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ندانند ،موبور شوند یا اشتباه کنند .امریکا را در عمآ ذهنشان علالم کل و فعلال ملا یشلا
میدانند .اینها مدل های فکری به جا مانده از گرشته است .اینها رسوبات فکلری دوره پلیش
از گرار است و لرا دومین چالشی که ما داریم این است که بسیاری از ما شرایط فعللی را بلا
رسوبات فکری گرشته ،چه رسوبات نظری چه رسوبات عملی ،بررسی و فهم می کنلیم .ایلن
چالشی است در سطح تحلی که می تواند پیامدهای عظیمی به همراه داشته باشلد :تدلاوت
میان موفهیت یعنی درست فهمیدن و نابودی یعنی فهم غللط از پیاملدهای هملین چلالش
است .بی توجهی به موضو هم گزینه دیگر پیش روست که اگرچه ممکن اسلت بله نلابودی
نیانوامد اما به حرف و به حاشیه رانده شدن منور میشود .اگر تلوجهی نداشلته باشلید بله
این که در دنیا چه می گررد و چه تحوالتی در جریلان اسلت و نتوانیلد خودتلان را بلا ایلن
تحوالت انطباق بدهید حداق منزوی میشوید اگر نابود نشوید .انطباق هم به معنی تسللیم
شدن نیست؛ به معنی کنشگری بر اساس فهم دقیآ این تحول اسلت .بنلده اتداقلاً معتهلدم
شرایط برای کنشگری ایران بسیار مهیاست .ایران ماهیتش این است کله همله داشلتههلای
خود را از درون خود میگیرد .تداوت ما با عربستان و حتی بلا ترکیله چیسلتن اصللیتلرین
تداوت د ر این است که آنها برای روابطشان ،حتی برخی از آنها برای ادامه حیاتشان نیازمنلد
به خارجی ها هستند .ما  37سال است که نه تنها حمایتی از خلارجیهلا نداشلتهایلم بلکله
علیرغم خارجی ها توانسته ایم هم امنیت داشته باشلیم و هلم پیشلرفت فنلی و هلم منلابع
خودمان را مدیریت کنیم .با همه مشکالتی که داریم و همه مان هلم ملیدانلیم .املا توجله
بدرمایید که اگر ایرادی داریم به خاهر سو مدیریت ماست نه به دلیل علدم وابسلتگی ملا.
یعنی آن چه به ما این توان را داده که بتوانیم حضور فعال در صحنه جهلانی داشلته باشلیم
این است که هم امنیت ما ،هم اقتصاد ما ،هم پیشرفت های ما در عرصه علم و فناوری و هم
سایر دستاوردهای ما متکی به داخ است .این به معنی انزوا نیست .ما حتماً نیاز بله تعامل
با خارا داریم ولی اگر روزی هم این تعام نبود نابود نخواهیم شد .این وجه تمایز اصلی ملا
با همسایگان جنوبی مان است .بنابراین تحوالت جدید در عرصه جهانی که به برخی از آنهلا
اشاره کردم برای کشوری مث ما میتواند بسیار مدید و مؤثر باشد.
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در شرایطی که امریکا و روسیه نمی توانند به جنگ در منطهه پایان بدهند ،واضح است
که دنباله رو و وابسته به یکی از این دو بودن نمی تواند مشکالت ما را ح و فص کنلد .بله
نظر من این نو نگرش ناشی از رسوبات تدکرات جهان دوقطبی است .حتی برخلی دوسلتان
روشندکر ما ،دوستان خوش فکر ما بعضاً هنوز با این دیدگاه نگاه میکننلد .علرایم ملن بله
معنی سر شاخ شدن با دنیا نیست ،به این معنی است که آدرس غلط بله هلم نلدهیم .فکلر
نکنیم اگر رفتیم و سر مسألهای با امریکا گدتگو و توافآ گردیم پس از آنوا به بعد مسلیر ملا
با آمریکا یکی خواهد بود .البته این به این معنی هم نیست که هلر روز دعلوا کنلیم .خلوش
خیالی نداشته باشیم نه فهط به عل ایدیولوژیک بلکه به علت درک دقیآ شرایط بینالمللی.
بدانیم که در چنین شرایطی معادله بازی عوض شده است؛ ما باید برای ایلن معادلله جدیلد
راهکارهای جدید پیدا کنیم .این دانشکده مناسبترین جا برای این کار است .اینولا کله هلم
محیط دانشگاهی است و هم توربه عملی متراکم و ارزشمندی وجود دارد و دانشوویانی کله
جز بهترین دانشوویان ایران هستند .باید این جوانها را با دنیای کنونی آنگونه کله هسلت
آشنا کنیم .دانشوو باید بتواند احساس کند آزاد است ،باید فکر کند ،باید آزادانه بیاندیشلد و
فهمش را آزادانه و بدون واهمه بیان کند .دانشوویان من می دانند هلر کلس در کلالس بلا
حرفهای من ،البته با استدالل و نه با شعار ،مخالدت کند نمره بهتری میگیرد .چالش دیگر
دنیای امروز این است که نسخه پیچیده و آماده ای برای ح مشکالت وجلود نلدارد .ملن و
شما نسخه پیچیده شده ای برای مشکالت دنیا نداریم و هلید کلس دیگلری هلم نلدارد .در
گرشته ممکن بود حداق نسخه هایی وجود داشته باشلد ،ملدل هلایی در دسلترس باشلد.
امروز نسخهای وجود ندارد و ما باید جوانترها را آماده کنیم که نسخه بسلازند و ارائله کننلد.
اگر این کار را نکنیم نسخه های قدیمی رسوب شده دائما باز تولید می شوند .دانشوویان ملا
باید نسخههای جدید تولید کنند .املروز متاسلدانه در محلیط عملومی کشلور مخصوصلاً در
مطبوعات بسیاری از کسانی که عنوان دکتر را یدک میکشند تدکرات رسوب کرده از دوران
جنگ سرد را بازتولید می کنند .در دنیای کنونی که همه چیلز در حلال تحلول اسلت بایلد
آماده و مهیای اندیشیدن ،شناختن و ارائه نسخه های جدید باشیم .این تحول سیستمی کله
به آن اشاره کردم در منطهه ما هم اثرات عمیهی داشته است .شاید منطهه ما بلیش از همله
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مناهآ جهان ،دستخوش تحوالت سیستمی شده است .حتلی در جاهلایی کله ملدل دوللت
ملت جا افتاده داریم ،کنشگران غیرحکومتی مداخله و ایدای نهش مؤثر میکنند چه رسد به
منطهه ما که مدل دولت  -ملت موفآ هم نداریم .نهشی کله در بسلیاری از کشلورهای ایلن
منطهه کنشگران غیرحکومتی ایدا می کنند از نهش دولت ها قدرتمندتر است .اتداقی کله در
منطهه ما در حال رخ دادن است هملان تحلوالت سیسلتماتیک اسلت بله اضلافه نابسلامانی
موجود در منطهه که عبارتست از ضع دولت و ناکارآمدی و ناتوانی موموعه جهلان علرب.
دولتهای منطهه نتوانسته اند پاسخگوی آنچه باشند که یک دولت باید انولام بدهلد و ایلن
واقعیت ،شرایط بحرانی و ناهنواری را در منطهه ملا ایولاد کلرده اسلت .شلرایط بحرانلی و
نابهنوار منطهه نه تنها برای ما بحران و نابهنواری ایواد میکند بلکه ملا را بلا چلالشهلای
روزمره مواجه کرده است و به همین خاهر است که این منطهه این قدر در اضطراب بله سلر
می برد .منطهه ما واقعاً «در حال شدن» است و «در حال شلدن» بلودن هملواره هملراه بلا
چالش ،درگیری و تنش خواهد بود .این منطهه در حال شک گیری است .نکته مهم دیگری
که من فکر می کنم ما به عنوان کارگزار سیاست خارجی و هم به عنوان تحلی گلر سیاسلت
خارجی باید به آن توجه داشته باشیم این است که بر خالف تصور عمیآ و نهادینه بسلیاری
از افرادی که دعوی انهالبیگری دارند ،ما «موضو » روابط بینالملل نیسلتیم بلکله «ایولاد
کننده» آن هستیم .به حرف های خیلی تند افراد نباید نگاه کرد؛ به رسوبات فکری ،به عملآ
فکر آنها که نگاه می کنید می بینید باورشان این است که ما یک «موضلو » ،یلک «سلوژه»
هستیم؛ یک کنشگر نیستیم .اما تحوالت جهان آن قدر شدید و جدی اسلت کله اگلر توجله
نداشته باشیم حتماً متضرر خواهیم شد .دنیای تک کنشلگر و دو کنشلگر بله پایلان رسلیده
است .ان حصار کنشگری در دنیای کنونی به پایان رسیده است .حتی دولت ها دیگلر انحصلار
ندارند .این حرفهایی که بنده می زنم ممکن اسلت از نظلر برخلی از دوسلتان کله در ایلن
حوزه ها مششول مطالعه و تحهیآ هستند بدیهی به نظر برسد املا بلرای بسلیاری از ملردم و
حتی اه اندیشه و سیاست چنین نیست .وقتی تحلی میکنند که مثالً اگر آمریکا برجام را
قبول کرد این حتما قسمتی از هراحی ،قسمتی از نهشه ،قسمتی از پازل امریکلا بلوده و تلو
اگر نمیفهمی چگونه ،حتماً مشک از توست .این یعنی هر کاری که آمریکا کرده باید حتملاً
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یک کار از پیش حساب شده و پیش بینی شده و تدوین شده باشد .باورشان ایلن اسلت کله
هر اتداقی در سوریه میافتد حتماً آمریکا یک برنامهریزی کرده و این قسمتی از پازل اوسلت
و تو اگر نمیدهمی مشک از فهم توست .می گویند مگر میشود امریکای قلدر قلدرت بلدون
پیش بینی وارد سوریه شده باشد .تحلی هلا و محلاورههلا را در سلطوی بلاالی فکلری  -نله
سیاسی -کشور ببینید .بعضاً در همین سطح است! این واقعیت کار ما را به عنوان افرادی که
تالشمان فهمیدن و فکر کلردن و جلا انلداختن ایلن موضلو بلرای دانشووهاسلت دشلوار
میکند .اینکه به جوانهایمان بیاموزیم که فکر کنند و بیلرون قاللبهلا فکلر کننلد بسلیار
حیاتی است و این هم خود یک چالش بزرگی است .

یک خطای کوچک در این محیط پرتنش و پرتشنج ملیتوانلد شلرایط را علوض کنلد.
ببینید! ما در آستانه اجرایی شدن برجام دو تحلول مهلم داشلتیم :یکلی حملله بله سلدارت
عربستان و دیگری اتداقی در خلیج فارس که برای ناو آمریکایی اتداق افتاد .یکی بد مدیریت
شد و دیگری درست مدیریت شد .حاال به این ادعا که هر دو حادثله بلا هلدف جللوگیری از
اجرایی شدن برجام هراحی شده بود نمی پردازیم .اما نو مدیریت بسیار مهم اسلت .ملا روز
حمله به سدارت عربستان در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشتیم و در آنوا اجما
داشتیم که اگر به سدارت عربسلتان حملله شلود بهانلهای بلرای شلرارت جدیلدی از سلوی
سعودی آماده می شود که همین هور هم شد .اهمینان داشته باشید اگر ایلن حماقلت و بله
نظر من خیانت تاریخی رخ نداده بود امروز شرایط به شک دیگری بلود .ملن ایلن را بلدون
هرگونه تردید به شما میگویم .کما اینکه اگر ما آن شب تلا صلبح بیلدار نبلودیم و موضلو
ملوانان امریکایی را با عزت و حکمت و سربلندی ح و فص نکلرده بلودیم املروز وضلعیت
دیگری داشلتیم .وقتلی آقلای تراملی ریلیس جمهلور آمریکلا شلد علدهای گدتنلد تراملی
گرفتاریهای داخلی دارد و نمی خواهد در خارا وارد بحرانها بشود .یک اتداق ،یعنی وضعیت
شیمیایی در سوریه ،که اگر ساختگی هم باشد دیگر بلدتر! -باعلث شلد  180درجله برنامله
آمریکا تشییر پیدا کند .حاال برخی می گویند این اتداق از پیش تعیین شده بوده اسلت؛ کملا
اینکه میگویند رخداد  11سپتامبر هم از قب برنامهریزی شده است.
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در مورد بوش پسر هم همین اتداق رخ داد .استدالل بوش پسر این بلود کله ملا نبایلد
خودمان را نخود هر آشی بکنیم .من در دوران ریاست جمهوری بوش مهالهای نوشتم کله در
موله دانشگاه هاروارد چاپ شد .به همین صحبت های بوش استناد کردم و گدتم تو کله در
زمان انتخابات و مبارزات انتخاباتی گدته بودی امریکا نباید درگیر مشکالت بیرونی بشود .در
مهاله نه قول مستهیم هم از بوش کردم .بوش هم که او را رییس جمهور جنگ میخواندند
درست مث ترامی پیش از تصدی ریاست جمهوری همین ادعا را داشلت وللی یلک اتدلاق،
حاال هر چه که بوده توهئه بوده یا هراحی ،باعث شلد تلاری علوض بشلود .یلک اتدلاق در
سوریه باعث شد جریان به هم بخورد و این به خاهر شرایط سیال روابط بینالمل اسلت .در
دوران دوقطبی کمتر مشاهده میشد که یک اتداق بتواند مسیر تاری را عوض کنلد .للرا ملا
نیاز داریم به این که به این تحوالت توجه کنیم و دقت کنیم و تحلی بدهیم و دانشلوویانی
را پرورش بدهیم که اه تحلی باشند .جوانهایی که تلو سلری خلور نباشلند و نترسلند از
معلم و خیال نکنند حرف معلم وحی منزل است .چون فکر می کنند حرف من و شما وحلی
منزل است ،فردا هم فکر میکنند حرف رییس شان در اداره و سازمان ،وحی منلزل اسلت و
ما آن وقت یک سیستم بله قربلان گلو تولیلد ملیکنلیم کله فهلط تلابع فرمایشلات ریلیس
می شویم .البته در دوران کوتاهی که من رئیس هستم بدم نمیآید فرمایشاتم تأیید بشود اما
باالخره این فرهنگ فرهنگ خطرناکی است .هر رییسی روزی رییس نخواهد بلود« .و تلک
ایام نداولها بین الناس و لیعلم اهلل الذین امنوا و یتخذ منکم شهداء واهلل الیحب الظالمین» .خیللی
متشکرم

