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حجت االسالم علی کمساری معاون پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام در نشست خبری معاونان موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت ایراد گرفتن این موسسه به چاپ
جلد سوم خاطرات مرحوم ابراهیم یزدی ،گفت :خاطرات مرحوم یزدی مثل ده ها کتاب دیگری است که طبق قانون وزارت ارشاد به موسسه تنظیم آثار امام فرستاده میشود و ما هم کارشناسی ها را انجام دادیم
و در نامه ای به ناشر موارد پانزده گانه ای را برای اصالح اعالم کردیم که البته ناشر تاکنون در این زمینه با ما همراهی نکرده است .وی در پایان توضیح داد :ما به دنبال ممیزی منفی و سانسور نیستیم چنین حقی
را هم برای خود نمی شناسیم اما آقای یزدی در مواردی خالف گویی کرده که یکی از این موارد خالف وصیتنامه امام است و تا اصالح انجام نشود نمی توانیم مجوز دهیم.

گفتوگوی منتشر نشده از مرحوم ابراهیم یزدی با «ابتکار»

خبر
پاسخ دفتر رهبر انقالب به نامه مولوی عبدالحمید

همه باید با هم برسر بلندی وعزت
ایران اسالمی بیاندیشند

دفتر مقام معظم رهبری به نامه مولوی عبدالحمید که در آن نسبت به برخی
تبعیضها انتقاد کرده بود ،پاسخ داد.در متن نامه آمده است :مرقومه جنابعالی
خطاب به مقام معظم رهبری دریافت و به استحضار ایشان رسید.
معظمله از اظهار عالقهمندی شما به نظام مقدس جمهوری اسالمی و جانبداری و
حمایت و دفاع از کشور و آرمانهای واالی انقالب اسالمی قدردانی کرده و فرمودند:
«همه ارکان جمهوری اسالمی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی
هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند .ما هم به
جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و
عزت ایران اسالمی بیندیشند و در راه آن تالش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و
بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند» .به
این امید که با الهام از تعالیم اسالمی و تمسک به اصول قانون اساسی همه ما به عنوان
ایرانی بتوانیم در جهت اعتالی کشور و تامین منافع ملی و تحکیم وحدت و یکپارچگی
گام برداریم و نقش خود را در انجام وظایف دینی و ملی ایفا کنیم.

سرمقاله
کشور ،ملت و مردم
ادامه از صفحه یک
تالش دارد تعریفی از همبستگی و پیوستگی یک جامعه با زمینههای فرهنگی ،تاریخی،
جغرافیایی و زبانی را با اضافه کردن احساس دلبستگی واحد میان اعضای آن جامعه به
نمایش بگذارد .با این حال نوع و میزان استفاده از این واژه در ادبیات سیاسی و اجتماعی
ایران باعث شده است که به جایگاه مفهومی و کارکردی آن در اذهان عمومی خدشه وارد
شود و شاید به همین دلیل ،برداشتها از به کار بردن این واژه و رفتارهای منتج از آن نیز
دچار چالش مفهومی شوند.
در یک نظام دموکراتیک ،از آن جا که هر توفق و حضور بر راس هرم قدرت و تصمیمگیری
با رای مردم مشروعیت مییابد ،جذب اکثریت مردم غالبا با گفتارها و رفتارهایی انجام
میشود که بتواند در میان جمع بیشتری از مردم درباره دلبستگی و انتخاب یک فرد یا
جریان سیاسی اتفاق نظر ایجاد کند .به همین دلیل است که خواندن مردم با واژهای چون
«ملت» در این زمان بسیار به کار میآید .در واقع سیاسیون در این زمان با خواندن مردم
یک کشور به نام واحد ملت تالش دارند با اشاره به همه ریشههای مشترک این مردم و
دلبستگی آنان به این ریشهها ،از یک سو همه آنها – و نه تنها طرفداران تفکر و مرام فکری
و عملی سیاسیشان – را مخاطب خود قرار دهند و از سوی دیگر با معرفی خود به عنوان
اصلح افراد و جریانهای سیاسی برای برگزیده شدن به عنوان راهبر یک ملت در مسیر
موافق همه آن ریشههای مشترک و همراه با همبستگی و دلبستگیهای ملی جامعه ،رای
بیشتری را به سمت خود جذب کنند .در چنین شرایطی مرز استفاده از پوپولیسم و نیت
واقعی ملیگرایی یک فرد یا جریان سیاسی بسیار مبهم است .این روند در هنگام تصدی
قدرت نیز برای نمایش مشروعیت اعمال ،رفتار و خواستههای حاکمان پی گرفته میشود؛
چنان که هر عمل ،رفتار یا خواستهای در عرصه داخلی و خارجی که احیانا با اعتراض و
انتقاد مواجه شود ،در بسیاری موارد خواسته «ملت» تلقی شده و بدین طریق مشروعیت
آن به رخ مخالفان و منتقدان کشیده میشود.
در بسیاری موارد چنین روندی شاید درست به نظر برسد .مثال در هنگامه جنگها و به
طور خاص تجاوز یک کشور به کشور دیگر ،کنشهای ملیگرایانه به اوج خود میرسند .در
واقع در هر شرایط تهدیدآمیزی که دلبستگیهای مشترک یک ملت را هدف قرار گیرد،
روحیه ملی مردم به جنبش در خواهد آمد .با این حال بسیار پیش میآید که معرفی یک
دلبستگی خاص به عنوان دلبستگی کلی یک ملت از سوی برخی با رفتارهای آمیخته به
سیاستورزی انجام شده و چالش مفهومی واژه «ملت» از همین جا آغاز میشود.
در درجات باالتر از دموکراسی و مردمساالری – و به تعبیری مردمساالری مدرن – به
مفهومی به نام پلورالیسم یا همان تکثرگرایی بر میخوریم .مفهومی که گوناگونی عالیق،
سالیق و عقاید را در جامعه مورد احترام قرار میدهد .در واقع در مردمساالری با استفاده
از پلورالیسم ،به یک همزیستی مسالمتآمیز میان این گوناگونیها میاندیشد و در ادامه
تالش میکند با استفاده از گفتوگو ،به مشخص شدن و متعاقب آن به درک بهترین راه
برای تک تک افراد جامعه یا همان «مصلحت عموم» بینجامد .چنین شرایطی هر چند
از سوی بسیاری از فیلسوفان و نظریهپردازان سیاسی ایدهآلگرایانه ،اتوپیایی و حتی گاه
ناممکن تلقی میشود ،اما در تالش به رسیدن آن میتوان این نکته را مد نظر قرار داد که
«مصلحت عموم» برآیند نقاط مشترک همه گوناگونیهاست.
در یک نظام ایدئولوژیک هر چند با مفهوم دموکراسی و جمهوریت آمیخته شده باشد،
نمیتوان انتظار داشت که مفهوم پلورالیسم دینی – اگر ایدئولوژی سیاسی دینمحور
باشد – و یا به طور کلی پلورالیسم سیاسی به طور تام و تمام اجرایی شود .با این حال
باید دقت کرد که کدام خواسته ،گفتار ،رفتار و عمل را به کل یک ملت تعمیم میدهیم.
در واقع برچسب «مصلحت عمومی» را نمیتوان روی هر موضوعی چسباند و با پشتوانه
نام بردن از «ملت» اجرای آن را توجیه کرد .چنین رفتاری در سطح حداقلی آن موجبات
خنده و تمسخر را فراهم میآورد و در سطوح حداکثری به نارضایتی و بی اعتمادی در
میان منتقدان و مخالفان آن حرف ،رفتار یا عملی که از سوی یک فرد یا جریان سیاسی ،به
«ملت» نسبت داده شده منجر خواهد شد که گاه میتواند رفتارهای متقابل حتی شدیدی
را به دنبال داشته باشد.
نمود چنین موضوعی را میتوان به عنوان مثال در مجموع حواشی دیدار روز سهشنبه
تیمهای ملی فوتبال ایران و سوریه در هفته پایانی رقابتهای مقدماتی جامجهانی  2018در
منطقه آسیا مشاهده کرد؛ جایی که مسائل مختلفی از بحث ندادن اجازه ورود زنان ایرانی
به استادیوم آزادی و حضور زنان – حتی بی حجاب – سوری در ورزشگاه ،امکان تبانی دو
تیم برای ایجاد امکان صعود سوریه به پلیآف مقدماتی جام جهانی ،جدالهای درون زمین،
سخنان سردار آزمون (مهاجم تیم ملی ایران) درباره فحاشی بازیکنان سوری در زمین و
البته ویدیویی که از سوی دو بازیکن تیم ملی سوریه بعد از کسب تساوی برابر ایران پخش
شد و شعارهای توهینآمیز ضد ایرانی در آن شنیده میشد ،مشاهده کرد .ایران و سوریه
سالهاست در ساحت حاکمیتی دوستانی استراتژیک محسوب میشوند .این موضوع به
خصوص با حضور مستشاری ایران در مقابله سوریه با داعش بیش از پیش به چشم آمد و
تلفات ایران در این جنگ با نام «شهدای مدافع حرم» نامیده شدند .تا بدین جای کار و با
همه استداللهایی که دو طرف برای این دوستی و حمایت دو جانبه دارند بر پایه مباحث
دیپلماتیک و استراتژیک قابل تحلیل است .مساله در واکنشهای مردمی به این حواشی از
جایی شروع میشود که دو طرف در تبیین این روابط ،از واژگان «ملت» «دوست» و «برادر»
استفاده میکنند .شاید بخش قابل توجهی از جامعه هر دو کشور قائل به چنین دوستی و
برادری باشند ،اما نمیتوان این بخش قابل توجه را «ملت» ایران نامید .کما این که در سوی
دیگر ماجرا ،بخش بزرگی از مخالفان بشار اسد – رئیسجمهوری سوریه – جمعی از مردم
سوریه هستند که به دالیل نزدیکی دولتهای دو کشور ،ایران را دوست و برادر نمیدانند و
نمیبینند .استداللهای این جمع – درست یا غلط – منجر میشود که در مقابل نوشتن
این روابط به پای «ملت»ها و نه تنها «دولت»ها واکنش نشان دهند .یا در مثالی دیگر ،زمانی
که محمود احمدینژاد و هوگو چاوز ونزوئالیی ،در رفتوآمدهای فراوان خود از دوستی
«ملت»های ایران و ونزوئال میگفتند ،حتی این نزدیکی جغرافیایی ،تاریخی و در زمان
حاضر استراتژیک ایران و سوریه هم وجود نداشت که بتوان تصوری از آن ارائه داد .شاید این
موارد در بادی امر چندان حساس و مهم تلقی نشوند ،اما جمع شدن آنها باعث خواهد شد
که «ملت» ایران در واکنش به استفاده به جا یا نابجا از عبارت «ملت ایران» دیگر آن روی
وحدت و همبستگی و دلبستگی را بروز ندهند و آن را بازیچهای برای تحریک احساسات
ببینند و این نکتهای است که سیاسیون باید به آن دقت و توجه بیشتری داشته باشند.

جریانی که به دنبال حذف روحانی باشد ،حیات خودش هم تهدید میشود
قهر قهر تا روز قیامت در دیپلماسی معنا ندارد
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« 22میلیون نفر به آقای خاتمی رای دادند اما واقعا وزن
 22میلیون رای را متوجه شدند؟ مثال میزنم .ایشان در
سال اول ریاست جمهوری خود به دانشگاه تهران رفتند.
ما وعدهای از دوستان از ایشان خواستیم که این کار را
نکنند .پیشنهاد ما این بود که ایشان به عنوان رئیس
جمهوری از مردم دعوت کنند به میدان آزادی بیایند
تا آنها را در جریان عملکرد یک ساله خود بگذارد .االن
روحانی هم وزن این  18میلیون را متوجه نشده است».
اين را مرحوم ابراهيم يزدي ،وزیر امور خارجه دولت موقت
پیش از پیشرفت بیماریش و انتخابات ریاست جمهوری
سال جاری گفت .وي كه معتقد بود رقابتهای سال 92
بیانگر انعکاس یک سری تحوالت جدی در درون جامعه
ما بود ،در اين گفتوگو به بررسي عملكرد حسن روحانی
پرداختهاست که در ادامه می خوانید:
ارزیابی شما از فضای سیاسی از زمان آغاز به کار حسن
روحانیچیست؟
من معتقدم که انتخابات خرداد  92سرآغاز یک دوره جدیدی
در نظام جمهوری اسالمی ایران است که من نامش را جمهوری
پنجم گذاشتهام .البته در این جمهوری پنجم یک مفهوم استعاری
هم وجود دارد .شما میدانید که االن در فرانسه جمهوری پنجم
 22میلیون رای را متوجه شدند؟ مثال میزنم .ایشان در سال
است و از زمان دوگل شروع شد .هنگامی که جنگ الجزایر به اوج
اول ریاست جمهوری خود به دانشگاه تهران رفتند .ما و عدهای از
خود رسید ،فرانسویها قادر نبودند که استقاللطلبان الجزایری
دوستان از ایشان خواستیم که این کار را نکنند .پیشنهاد ما این
را مهار کنند ،بنابراین جنگ خونینی رخ داد .بهطوری که تمامی
بود که ایشان به عنوان رئیس جمهوری از مردم دعوت کنند به
جامعه فرانسه دچار یک التهاب شدیدی شدند .لذا دولت اعالم
میدان آزادی بیایند تا آنها را در جریان عملکرد یک ساله خود
کرد که ارتش از الجزیره خارج شود اما آنها تمرد کردند .در چنین
بگذارد.االن روحانی هم وزن این  18ملیون را متوجه نشده است.
شرایطی دوگل آمد و با اعتمادی که مردم به وی داشتند توانست
ما قبل از ارائه گزارش  100روزه از ایشان هم خواستیم که این
مسئله را حل و فصل کند و ارتش هم به فرانسه بازگشت و
کار را بکند.
جمهوری پنجم در این کشور آغاز شد.
تبعات ندارد؟ به هرحال جمعیت زیادی هستند و
این تقسیمبندی را بر چه اساسی انجام دادید که دولت
احتمال هر اتفاقی وجود دارد .مخصوصا جناح مقابل را به
حسن روحانی جمهوری پنجم شد؟
شدت نگران میکند...
به نظر من جمهوری اول دوران امام(ره) و سالهای جنگ
ممکن است داشته باشد .اما توجه داشته باشید که وقتی این
بود .جمهوری دوم دیگر امام(ره) به عنوان رهبر کاریزماتیک در
پیشنهاد مطرح میشود به این معنی نیست که حتما باید انجام
قید حیات نبودند و نخست وزیری حذف شد و آیتاهلل هاشمی
شود .موضوع این است که اگر رئیس جمهوری این را اعالم کنند،
رفسنجانی آمدند و دوران سازندگی شروع شد .جمهوری سوم
سریعا نیروهای امنیتی به ایشان فشار
یک صفحه جدیدی بود.
میآورند تا منصرف شوند .اینجاست
از این جهت که دو قطب
سال  92در حالی که میان نامزدها
که آقای روحانی میتواند امتیاز
کامال مشخص اصالحطلبان و
شش غیرروحانی بود ،مردم برخالف
بگیرند و برنامه را لغو کنند .لذا این
اصولگرایان سنتی با یکدیگر
رفتارهای سیاسی خود ،به یک فرد
میتواند یک اهرم فشار باشد .درست
رقابت کردند و در نهایت آقای
روحانی رای دادند و این نشان دهنده
است که سیاسی کاری غلط است
خاتمی در انتخابات پیروز شد.
این دوران هم ویژگیهای یک بلوغ سیاسی در سطح کشور است.
اما نیاید فراموش کرد که ما در یک
جامعه پوپولیستی زندگی میکنیم و
خاص خودش را داشت .اما
در این شرایط یک رئیس جمهوری
جمهوری چهارم که به نظر من
باید بداند که چگونه بازی کند .من این انتقاد را به مرحوم بازرگان
جمهوری اسالمی ایران بدترین دوران خود را سپری کرد متعلق
هم داشتم .ایشان هم هر وقت قصد داشتند مسئلهای را مطرح
به آقای احمدینژاد بود .اینکه میگویم بدترین دوران ،به این
کنند یا گزارشی بدهند به صدا و سیما اعالم میکردند که خبرنگار
دلیل است که خرابکاریهایی که در دوران ایشان رخ داد ،قطعا
بفرستند .صادق قطب زاده هم که بنا به دالیلی با مهندس چپ
به راحتی جبران نخواهد شد .حاال هم که به آمدن آقای روحانی
افتاده بود ،نمیفرستاد و یا اگر هم خبرنگارشان میآمد سر و ته
جمهوری پنجم آغاز شدهاست.
صحبتهای مهندس را حذف میکرد .من هم به ایشان میگفتم
شما در ابتدای صحبتهایتان در توضیح جمهوری پنجم
که شما رفیق  40ساله آیتاهلل طالقانی هستید ،بروید در نماز
ماجرای فرانسه را مثال زدید ،انتخاب روحانی به عنوان
جمعه صحبت کنید .بنابراین انتقاد من به دولت این است که
رئیس جمهوری چه مولفههایی داشت؟
آقای روحانی این بازی را بلد نیست و یا نمیخواهد انجام دهد.
همین انتخاب ایشان در رقابتهای سال  92بیانگر انعکاس یک
درحالی که اگر بخواهد موفق شود باید این اقدام را انجام دهند.
سری تحوالت جدی در درون جامعه ما بود .به عنوان مثال تا
اگر دقت کرده باشید هرگاه ایشان در جمع مردم صحبت میکنند
قبل از انتخابات  92چه در سطح شوراها یا مجالس و ریاست
عالوه بر اینکه به نکات خوبی اشاره میکنند ،تاثیرگذاری بیشتری
جمهوری ،اگر رقابت میان یک روحانی و یک مکال بود ،مردم به
هم دارند.
فرد مکال رای میدادند .به همین دلیل اشتباه بزرگی که آیتاهلل
اگر از مقوله سیاست داخلی بگذریم،ارزیابی تان در
هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال  84انجام داد این بود که در
خصوص سیاست خارجی دولت چیست؟ به هرحال این
دور دوم ،انصراف نداد و مردم نه بهخاطر خصوصیتهای رقیب
مسئله این روزها به جد پیگیری میشود و دولت آن را راه
بلکه به لج هاشمی به احمدینژاد رای دادند .اما در انتخابات سال
برون رفت از بسیاری از مشکالت میداند....
 92در حالی که میان نامزدها شش غیرروحانی بود ،مردم برخالف
سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی هر کشور است .یعنی
رفتارهای سیاسی خود ،به یک فرد روحانی رای دادند و این نشان
دیپلماسی برای دیپلماسی ،معنا ندارد .هیچ کشوری در دنیا وجود
دهنده یک بلوغ سیاسی در سطح کشور است .دوم مسئله این
ندارد که بی نیاز از ارتباط با بیرون باشد .حتی ابرقدرتهایی مثل
بود که در جمهوری اول و دوم به غیر از انتخابات اول ،مسئله
آمریکا ،انگلیس ،چین و ...بنابر این ایران اگر میخواهد توسعه
انتخابات رقابتی نبود .اما در جمهوری سوم فضا کامال رقابتی بود.
اقتصادی داشته باشد ،نمیتواند رابطه خود را با خارج قطع کند.
زیرا واقعا میان آقای خاتمی و ناطق نوری رقابت بود .ولی در
بگذارید اینجوری توضیح بدم .ما ساالنه نیاز به دو میلیون شغل
انتخابات سال  84تنوع شد و اصالحطلبان چند نامزد داشتند و
داریم ،چطور میتوانیم دم از توسعه اقتصادی بزنیم وقتی جمعیت
هیچ کدام حاضر به انصراف به نفع دیگری نشد و آرا شکست .اما
در انتخابات سال  92آقای عارف به نفع روحانی کنار رفت .همین
مسئله بیانگر یک تحول در عرصه سیاسی است .اما عالوه بر اینها،
چینش سیاسی در درون جامعه به شکلی شده است که حیات
هریک از این نیروها مشروط بر حیات دیگری است .به این معنی
که هرچند رقابت هست اما اگر جریانی به دنبال حذف روحانی
باشد ،حیات خودش هم تهدید میشود .خب این هم نکته مهمی
در مسئله دموکراسی است.
یک انتقادی که معموال این روزها در خصوص دولت
مطرح میشود این است که نتوانسته به وعدههای
انتخاباتی خود طی این مدت عمل کند.آیا این انتقاد به
دولت وارد است؟
هم وارد است هم نیست .وارد نیست از این جهت که فضای
سیاسی کامال در اختیار دولت نیست .گروههای راستی که
نهادهای امنیتی را در اختیار دارند ،عالقهای به اصالح ندارند .به
عنوان مثال هیچ دلیل منطقی و قانونی در خصوص تصمیم اعالم
شده برای رئیس دولت اصالحات وجود ندارد .بنابراین باید در
نظر داشت که همه مسائل در اختیار رئیس جمهوری نیست .اما
روحانی میتواند یکسری کارها انجام دهد و نقد من هم مربوط
به همین بخش است .من این نقد را به رئیس دولت اصالحات
هم داشتم 22 .میلیون نفر به آقای خاتمی رای دادند اما واقعا وزن

فارغالتحصیالن بیکارمان روز به روز افزایش پیدا میکند و درگیر
معضل فرار مغزها هستیم؟ حتی من اخیرا شنیدم که این افراد
به افغانستان هم میروند .لذا اگر ما بخواهیم به این نیاز ملی پاسخ
دهیم و موقعیت شغلی ایجاد کنیم و وابستگی نفت به بودجه کاهش
پیدا کند ،باید توسعه ملی داشته باشیم .تحقق توسعه ملی هم با
سرمایهداری تجاری امکان پذیر نیست بلکه نیازمند سرمایهداری
صنعتی هستیم .سرمایهگذاری صنعتیهم مقوله مهمی است و
زمانی این سرمایهگذاریها صورت میگیرد که امنیت وجود داشته
باشد .یک زمانی در آمارهای جهانی ،اقلیتهای چینی خارج از
سرزمین مادری ،ثروتمندترین اقلیت قومی دنیا بود .براورد میکردند
که سرمای ه این چینیها در حدود 800میلیارد دالر است .دولت این
کشور بعد از دارودسته مائو ،توانستند با برنامهریزی و مهارت آن
 800میلیارد دالر و سرمایههای آمریکاییها را نیز را جذب و خود
را تبدیل به یک کشور مولد کنند .االن برآوردهایی که وجود دارد،
سرمایه ایرانیهای خارج نشین بالغ بر 600میلیارد دالر است .خب
دولت ملی نمیتواند و نباید اینها را نادیده بگیرد .حاال آقای روحانی
برای جذب این سرمایهها چیکار میخواهد بکند؟ بدون ایجاد امنیت
که نمیتواند آنها را برای سرمایهگذاری در ایران مجاب کند .بنابراین
سیاست خارجی ما باید در ادامه سیاستهای کالن ملی باشد.
بخش دیگر سیاست خارجی این است که ما نمیتوانیم با کشورها تا
ابد قهر باشیم .قهر قهر تا روز قیامت در دیپلماسی معنا ندارد .میان
بسیاری از کشورها اختالف بهوجود میآید ولی به این معنا نیست
که تا همیشه باید رابطه قطع باشد .آن هم به بهانههای بیهوده .مثال
میگویند آمریکا به دنبال منافع خودش است .مگر ما به دنبال
چی هستیم؟ مگر جز این است که ما هم به دنبال منافع خودمان
هستیم؟ خب هر کشوری منافع خود را دنبال میکند .منتها بین
هر دو کشوری در دنیا سه منطقه باید شناسایی شود .اصطالحا من
به این مناطق میگویم ،مناطق سفید ،سبز و قرمز .منطقه سفید
مسائلی است که در هر دو کشور در جریان است ولی ربطی به
دیگری ندارد .منطقه قرمز منطقه تعارض منافع است که میان همه
این کشورها این منطقه وجود دارد .اما منطقه سوم منطقه سبز است
که به معنی منافع مشترک است که میان همه کشورها وجود دارد.
سالها است که ما با آمریکاییها ارتباط نداریم .اما در افغانستان بر
سر مسئله طلبان با یکدیگر منطقه سبز پیدا کردیم و این همکاری
منجر به پیروزی ارزشمندی شد .ایران بیشترین و موثرترین نقش
را در سقوط طالبان و توافق جلب نظر گروههای جهادی برای روی
کار آمدن حامد کرزای در کنفرانس «بن » داشت .اما نتوانستیم از
این موقعیت بهرهبرداری کنیم .االن هم در عراق یک منطقه سبز
میان ایران آمریکا به وجود آمده ،تحت عنوان داعش .در مجموع
منظور من این است که میان هر کشور یک منطقه سبز وجود دارد
و وظیفه دیپلماسی پیدا کردن این مناطق است .نیازی نیست که
وارد مناطق سفید و قرمز شویم .باید به دنبال منطقه سبز باشیم و
اصرار بر آن نکات داشته باشیم .با تمام این تفاسیر اگر بخواهم در
خصوص سیاست خارجی دولت اظهار نظر کنم ،باید بگویم که من
کامال دیپلماسی دولت آقای روحانی را تائید میکنم.
چرا؟ جدا از مسئله برجام چه اقدامی انجام داده است؟
ببینید وقتی میان دو کشور  36سال تیرهگی روابط وجود دارد

به این راحتی و طی  2یا  3سال قابل حل نیست .برخی کشورها
مثل کوبا و آمریکا یا چین و آمریکا سالهای سال مذاکره کردند
تا به توافق نهایی دست پیدا کردند .قرآن در باره با رفع اختالف
میان زن و شوهر میگوید«:برای اصالح رابطه ابتدا باید اراده وجود
داشته باشد ».گاهی این اراده وجود ندارد و طرفین هیچ عالقهای
به گفتمان و حل و فصل مشکالت ندارند .لذا اگر ایران و آمریکا
اراده اصالح داشته باشند ،قطعا راهها پیدا میشوند.مثال میزنم.
در زمان بوش پسر آمریکاییها به هیچ عنوان عالقهای به برقراری
رابطه با ایران نداشتند .حتی بعد از همکاری در افغانستان بوش
اعالم کرد ایران محور شرارت است .اما در دوران اوباما آمریکا این
اراده اصالح رابطه را پیدا کرد و این بسیار مهم است .زیرا اوباما
مصمم بود که چند گره کور را تا پایان دوران ریاست جمهوری
خود ،باز کند .یکی کوبا بود که حل شد .یکی دیگر مسئله صلح
فلسطین بود و تالش میکرد که اسرائیل این کشور را به رسمیت
بشناسد و به مرزهای قبل از جنگهای  1967و به قطعنامه 249
عمل کند .یکی دیگر از این گرهها ایران بود که اوباما به شدت
سعی داشت این مسئله را حل کند .منتها دو گونه روش برای حل
اختالفات وجود دارد .البته نه به این شکل که بگویند با شرایط
آنها توافق صورت بگیرد .زیرا اوباما واقعا شرایط را درک کردهبود
و سعی داشت با مذاکره به یک راهحلی برسند که دو طرف راضی
باشند .درباره ایران هم واقعیت این است که اگر اراده اصالح وجود
داشته باشد ،به نفعمان است که با اوباما به توافق برسیم .زیرا اگر
در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده( ،اشاره
ایشان به انتخابات اخیر ایاالت متحده آمریکا است که هنوز برگزار
و ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشده بود) جمهوری خواهان پیروز
شوند ،مسیر بسیار سختی پیش روی ما خواهد بود .من معموال
برای بچههای روزنامهنگار یک مثالی میزنم که شما خیلی ساده
شرایط را درک کنید .من  50سال پیش یک کتابی به اسم شطرنج
باز خوندم که مترجم آن آقای نجفدریابندری بودند .ماجرایش این
است که فردی مهرههای شطرنج را بر روی صفحه بازی میچیند
تا با خودش شطرنج بازی کند .یعنی وقتی در هر سوی میز بازی
مینشیند توجه میکند تا ببیند طرف روبرو(خودش) چگونه بازی
کرده است .ما هم در عرصه سیاست باید کار این شطرنج باز را انجام
دهیم .یعنی تخته بازی را در مقابل خودمان قرار دهیم جای اوباما
بشینیم .آن موقع است که متوجه میشویم رئیس جمهوری آمریکا
واقعا خوب بازی کرده است.
آیا همان الگوی موفقی که در افغانستان در خصوص
طالبان عملی شد را نمیتوانستیم در عراق مجددا اجرا
کنیم؟
اتفاقا یکی از انتقادهای من به سیاست خارجی دولت آقای
روحانی همین است .ما سیاستمان هرچقدر در مذاکرات هستهای
مناسب و قدرتمند است ،درخصوص عراق به شدت اشتباه است .ما
هرچند در عراق به دولت این کشور کمک میکنیم اما باید بهتر
عمل میکردیم .میتوانستیم از آمریکاییها امتیاز بگیریم و یک
همکاری مجدد با این کشور داشته باشیم و تجربه پیروزی در مقابل
طالبان را هم تکرار کنیم .االن در عراق وزارت امور خارجه فعال
نیست و هر اقدامی علیه داعش صورت میگیرد توسط سپاه است.
هرچند این اقدامات صحیح است اما نکته اینجاست که ما در این
کشور و جنگ در حال پرداخت هزین ه هستیم ولی بدون دریافت
امتیاز .با این حال به عقیده من سیاست خارجی دولت در خصوص
آمریکا و  5+1کامال صحیح و مناسب بود.
یکی از مسائلی که در خصوص مذاکره ایران با  5+1هنوز
مطرح میشود لغو یک جای تحریمها است و اینکه برخی
معتقدند این توافق حاوی اشتباهاتی است که موجب شده
طرف مقابل از آنها استفاده کند .این را چقدر قبول دارید؟
لغو تمامی تحریم ها امکان پذیر است اما نه به آسانی .این نیازمند
یک برنامه و سیاست صحیح است .ما نمیتوانیم سرمان را به دیوار
بکوبیم و بگویم برو عقب .زیرا همه تحریمها از سوی آمریکا نیست.
ایاالت متحده و اروپا در این مسئله مشترک عمل کردهاند .گروه
 5+1هم حاضر به لغو تحریمها باشند ،تحریمهای مسائل حقوق
بشر،توان موشکی و ...باقی میمانند .اما درباره تحریمهای هستهای
در یک نقشه راه ایران میتواند نظر سازمان انرژی هستهای را جلب
کند و گروه  5+1تعهد بدهند که به محض اینکه امپیتی گواهی
داد که ایران تمام شروط را رعایت کردهاست ،تحریمهای خود را لغو
کنند و بالفاصله به شورای امنیت بروند و درخواست لغو تحریمها
را تحویل این نهاد بدهند .یعنی یک پکیج .حرف ایران در خصوص
لغو یکجا درست است اما این نیازمند یک برنامه اینچنینی است.

