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الریجانی :حضور نخستوزیر ژاپن در تهران
حاصل رویکرد عقالیی ایران است

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :حضور نخستوزیر ژاپن در ایران حاصل
رویکرد عقالیی ایران است که مسائل را از طریق گفتوگو دنبال میکند .علی
الریجانی در حاشیه نخستین سالگرد درگذشت حجتاالسالم احمد احمدی
در جمع خبرنگاران درباره حضور «آبه شــینزو» نخســتوزیر ژاپن در تهران،
اظهار داشــت :در مســائل بینالمللی و منطقهای ما همیشه با دوستانمان و
کشورهایی که عالقهمند هستند گفتوگو داریم .ژاپن یکی از کشورهایی است
که در ســالهای گذشته همیشه با جمهوری اســامی ایران رایزنی و مراودات
اقتصادی داشته است .رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :همچنین از
کشورهای اروپایی مانند آلمان ،افرادی به تهران سفر کردهاند و حجتاالسالم
س جمهوری هم به منظور حضور در اجالس شانگهای سفری به
روحانی ،رئی 
خارج از کشور دارند و با بسیاری از مسئوالن کشورهای مختلف مانند روسیه و
چین مالقاتهایی خواهند داشت .وی ادامه داد :این موضوع نشان میدهد
موضع جمهوری اسالمی ایران برای حل مسائل ،از طریق گفتوگو است.
که ِ
اگر طرفهای مختلف در این موضوع اهلیت الزم را داشــته باشــند و درست
عمــل کننــد ،حل و فصل مســائل راحتتر انجام میشــود .الریجانی در عین
حال گفت :متأســفانه امریکاییها در حال ایجاد مشــکل هســتند ،لذا حضور
آبه شــینزو ،نخست وزیر ژاپن در تهران حاصل رویکرد عقالیی ایران است که
مسائل را از طریق گفتوگو دنبال میکند.

محسنامینزاده:سفر«آبه»
اهمیتی بیش از انتقال یک پیام از سوی امریکا دارد

محســن امینزاده ،معاون وزیر امور خارجه در دوره اصالحات با بیان اینکه
اظهارات ترامپ در توکیو و اعالم نگرانی ژاپنیها نســبت به بحرانیتر شدن
وضعیت خاورمیانه ســبب شــده تصور غالب نســبت به سفر شــینزو آبه به
تهران ،تصور ســفر یک پیامرسان و میانجی مهم میان ایران و امریکا باشد،
گفت« :طبعاً این وجه ســفر اهمیت زیادی دارد اما مایلم تأکید کنم از نظر
من ســفر نخســتوزیر ژاپن بعد از  ۴۱ســال به تهران ،بیش از آنکه سفر یک
میانجی باشد یک سفر دوجانبه مهم در باالترین سطح است».
امین زاده در گفت و گو با ایرنا پالس ،ســفر آبه به تهران را پاســخی به ســفر
آقای خاتمی در سال  ۱۳۷۹به ژاپن تعبیر کرد و افزود« :ظاهراً این سفر قرار
بــوده ماههــا پیش انجام شــود اما با خــروج امریکاییها از برجــام به تعویق
افتاد .به نظر من ژاپنیها برنامهریزی کرده بودند که نخستوزیرشــان بعد
از امضــای توافقنامــه برجــام بــه ایران ســفر کنــد و فصل جدیــدی از روابط
اقتصادی دو کشــور شــکل بگیرد ،اما شــرایط بعــد از برجام در ایــران ،عمالً
این برنامه را به تأخیر انداخت ».او در ادامه با یادآوری دســتاوردهای ســفر
رئیس دولت اصالحات به توکیو و تأثیر چشــمگیر آن بر مناسبات اقتصادی
دو کشور گفت« :آن سفر تأثیرخیلی گستردهتری روی اقتصاد ایران گذاشت.
راه ورود ایران به بازار ســرمایه جهان را هموارتر کرد و در واقع تحول مهمی
در کل مناسبات اقتصادی ایران با جامعه جهانی ایجاد کرد.
همکاری مشــترک وزارت خارجه و وزارت نفت باعث شــد ژاپنیها در طول
ســفر با اعطای ســه میلیــارد دالر وام کمبهــره به ایران موافقــت کنند که در
سالهای بعد تا هفت میلیارد دالر افزایش یافت .ژاپن پیش از چین و پیش
از همــه کشــورهای اروپایــی درهای بانکهــای خود را بــه روی اقتصاد ایران
گشــود .اعطای این وام ارزانقیمت و بدون شــرط به ایران توسط بانکهای
ژاپنی ،باعث شد مسیری به روی اقتصاد ایران گشوده شود که تا پایان دولت
آقای خاتمی هیچ مشکلی تحت عنوان سرمایه برای پروژههای بزرگ ایران
وجود نداشــته باشــد» معــاون وزیر امور خارجــه در دوره اصالحات ســپس
افزود« :من نمیخواهم خوشبینی نادرســتی نســبت به ســفر نخستوزیر
ژاپــن ایجاد کنم .وضعیت کنونی دو کشــور نســبت به  ۲۰ســال پیش بســیار
متفاوت اســت .اما نســبت بــه تصمیم ژاپن بــرای فعالتر کــردن روابط دو
کشــور خوشبین هستم .باید شرایط ژاپنیها را درک کرد و با درک درست،
از ایــن فرصت برای منافع مشــترک دو کشــور حداکثر بهرهبــرداری را کرد».
امیــن زاده تأکید کــرد :به عقیده من ،هرچند بحث ســفر آقای آبه به تهران
س جمهوری امریکا از توکیو اعالم شد؛ ولی سفر آقای آبه
در طول دیدار رئی 
به تهران اهمیتی بیش از انتقال یک پیام مهم از سوی امریکاییها دارد.

معاون موگرینی به ایران میآید

معــاون سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در پــی
تنشهای اخیر ایجاد شــده در منطقه روز گذشته
عازم خاورمیانه شــد و پس از ســفر به چند کشــور
بــه ایران نیز خواهد آمد .به گزارش ایرنا ،اتحادیه
اروپا با انتشــار بیانیــهای اعالم کرد :هلگا اشــمید
در دوازدهم ژوئن ،ســفری رســمی به کشــورهای
حوزه خلیج فارس خواهد داشــت که در این سفر
بــه ترتیب بــه امارات متحده عربــی ،عمان ،قطر
و ایــران خواهد رفت .همچنین در این بیانیه آمده اســت که این ســفر در برابر
تنشهای همهگیر در منطقه انجام میشود و فرصتی برای تاکید بر درخواست
اتحادیــه اروپــا بــرای کاهش تنشهــای منطقه ،پیــدا کــردن راهکارهایی برای
کاهــش دامنه تنشها و توســعه گفتمان خواهد بود .اتحادیــه اروپا تأکید کرده
است :به عنوان بخشی از تالشهای اتحادیه اروپا برای باال بردن ثبات منطقه،
این ســفر بر مذاکره برای حفظ توافق هســتهای ایران نیز معطوف خواهد بود
که این توافق هنوز هم رکنی مهم در ســاختار عدم اشــاعه تسلیحات هستهای
و ستونی مهم برای امنیت جهانی و منطقهای به شمار میرود .در این بیانیه
آمده اســت :این ســفر فرصتی برای مذاکره درباره روابط دوجانبه و همچنین
موضوعات دیگری در منطقه که اهمیت مشترکی دارند ،خواهد بود.
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نخست وزیر ژاپن به روحانی:

تغییرات مثبت در راه است

گــروه سیاســی /شــینزو آبه ،نخســت
وزیر ژاپن روز گذشــته ســفر تاریخی خود
را بــه تهران آغاز کرد و در کاخ ســعدآباد
مــورد اســتقبال رئیــس جمهــوری ایران
قــرار گرفت .آبــه که به عنوان نخســتین
مقــام عالــی اجرایــی ژاپــن در دوره پس
از انقــاب اســامی به تهران ســفر کرده
است ،میکوشد با بهرهگیری از ظرفیت
دوســتانه و تاریخــی تهــران و توکیو برای
تقویــت مناســبات دوســتانه دو طــرف و
کاســتن از تنشهــای پیــش روی ایران و
امریــکا گام مؤثــری بردارد .چه نخســت
وزیر ژاپن ساعاتی پیش از ترک کشورش
گفــت قصــد دارد از ظرفیــت روابــط
دوســتانه و ســنتی تهــران و توکیــو بــرای
کاهش تنشها در منطقه که به باالترین
حد رســیده اســت ،اســتفاده کند.اگرچه
آبه برای نخســتین بار در قامت نخست
وزیــر به تهران آمده اســت اما این اولین
ســفرش به ایران نیست .او سالها پیش
و در بحبوحــه جنــگ ایــران و عــراق ،بــا
پــدرش کــه به عنــوان وزیر خارجــه ژاپن
بــا هدف پایان بخشــیدن به جنگ میان
ایران و عراق به کشورمان سفر کرده بود،
همراه شده بود.
ســفر آبه در شــرایطی انجام میشود
که تحــوالت مهــم پیرامون برجــام ،کم
کاری اروپــا بــرای محقــق کــردن منافــع
اقتصادی ایــران در چارچوب این توافق
در کنــار افزایــش تحریمهــای اقتصادی
واشــنگتن حضــور تاریخی نخســت وزیر
ژاپــن در ایــران را تحــت تأثیر خــود قرار
داده است .پیشتر دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری امریکا با ســفر بــه توکیو برای
نخســتین بار ایــران را بــه مذاکــره بدون
پیش شــرط دعــوت کــرده و با اســتقبال
از ســفر نخســت وزیــر ژاپــن بــه تهــران،
تلویحاً خواســتار تالش او برای کاستن از
دامنه اختالفات میان تهران و واشنگتن
شــده بــود .خواســتهای کــه مقامهــای
دیپلماتیــک ایرانــی اجــرای آن را بدون
متوقف کردن جنگ اقتصــادی امریکا و
بازگشت بی چون چرا به توافق هستهای

با ایــران امکانپذیــر نمیداننــد .چنانکه
وزیر امور خارجه ایران در دیداری که روز
گذشــته کمی پیش از سفر آبه با همتای
ژاپنی خود در تهران داشت ،این موضوع
را مورد توجه قرار داد و با اشاره به جنگ
و تروریســم اقتصادی دولت امریکا ضد
ملــت ایــران گفــت« :جنــگ اقتصــادی
را بــا ملــت مــا آغــاز کردهانــد و روزانــه
هــم بــا تبلیغــات و نفــرت پراکنیهــای
امریکاییهــا مواجه هســتیم ».تاروکونو،
وزیر خارجــه ژاپن هم ضمن حمایت از
راهکار صلح جویانه برای کاهش تنش،
خواســتار اســتمرار در پایبندی ایــران به
توافق هستهای شد.
ëëروحانــی :ریشــه تنشهــای منطقــه به
جنگ اقتصادی امریکا علیه ملت ایران
یگردد
بازم 
نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری
کشــورمان بعــد از دیــدار و گفتوگــو در
نشست خبری مشــترکی شرکت کردند.
حجتاالســام والمســلمین حســن
روحانــی شــامگاه چهارشــنبه پــس از
مذاکــرات هیأتهــای عالیرتبــه ایــران و
ژاپــن در کنفرانس مطبوعاتی مشــترک
با نخستوزیر این کشــور ،اظهار داشت:
روابــط ایــران و ژاپــن از قدمــت تاریخی
برخوردار بوده و امســال شــاهد نودمین
سالگرد روابط دیپلماتیک تهران – توکیو
هســتیم.به گزارش پایگاه اطالعرســانی
ریاست جمهوری ،روحانی با بیان اینکه
در طول ســالهای گذشــته مالقاتهای
ســازندهای میان مسئوالن دو کشور بوده
و دیدارهــای خوبی با نخســتوزیر ژاپن
داشــتهام کــه امــروز هشــتمین مالقــات
برگــزار میشــود ،گفــت :در جلســات و
مالقاتهای امروز درخصوص روابط دو
کشــور از جمله همکاریهای مشترک و
سرمایهگذاری ژاپن در جنوب ایران بویژه
در منطقــه چابهــار و ســواحل مکــران،
گفتوگو کردیم.
وی خاطرنشــان کــرد :اراده و عالقــه
ژاپــن بــه ادامــه خریــد نفــت از ایــران و
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حضــرت آیتاهلل خامنــهای در پیامی درگذشــت آیتاهلل
محقق کابلی را تسلیت گفتند.
خبر
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمه تعالی
درگذشت عالم مجاهد آیتاهلل آقای حاج شیخ قربانعلی محقق کابلی
رحمةاهللعلیــه را به عموم برادران افغانســتانی بویژه بــه خاندان محترم و
مقلدان و ارادتمندان و شــاگردان ایشــان تسلیت میگویم و علّو درجات آن
مرحوم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت مینمایم.
سیّدعلی خامنهای
 ۲۲خرداد ۹۸
ëëتسلیت رئیس جمهوری
رئیــس جمهــوری هــم در پیامــی ،با تســلیت رحلــت عالم ربانــی حضرت
آیــتاهلل حــاج قربانعلی محقــق کابلــی ،از درگاه خداوند متعــال برای آن
مرحوم علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و ســامتی مســألت کرد.
بــه گزارش ایرنا ،در متن این پیام آمده اســت :رحلــت عالم ربانی حضرت
آیــتاهلل حــاج قربانعلــی محقق کابلــی موجب تأثر خاطر شــد .ایــن فقیه
وارســته ،سراســر عمــر پربرکــت خــود را وقــف مجاهــدت در ترویــج مکتب
اهــل بیــت عصمــت و طهارت(علیهمالســام) و تدریس معارف اســامی
در حوزههــای علمیه کرد و منشــأ آثــار و خدمات علمی ارزشــمندی گردید.
اینجانب این ضایعه را به حوزههای علمیه ،شــاگردان ،بیت محترم ایشــان
و مــردم افغانســتان تســلیت میگویــم و از درگاه خداونــد متعــال برای آن
مرحوم علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و سالمتی مسألت دارم.
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تالش در راســتای توســعه روابــط مالی،
علمــی و فرهنگــی دو کشــور میتوانــد
توســعه روابط فیمابین را تضمین کند.
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه عالوه
بر مسائل دوجانبه ،در زمینه موضوعات
مربوط به ثبات ،امنیت و تنشزدایی در
منطقه نیز گفتوگو کردیم ،خاطرنشان
کرد :بسیار خوشحالیم که دو کشور برای
ثبــات و امنیت منطقه اهمیــت فراوانی
قائل هستند.
دکتــر روحانــی تأکید کــرد :جمهوری
اســامی ایــران آغازگــر هیچ جنگــی در
منطقه حتی بــا امریکا نخواهــد بود ،اما
اگر بخواهد جنگی علیه ایران آغاز شود،
پاسخی قاطع به آن خواهیم داد.
رئیس جمهوری ادامه داد :نخســت
وزیــر ژاپن نســبت به آینــده خوشبینی
قابل مالحظهای داشتهاند و در مذاکرات
عنــوان کردند که تغییــرات مثبت در راه
اســت.روحانی افزود :بســیار خوشحالم
کــه نخســتوزیر ژاپــن در مذاکــرات
امروز(چهارشــنبه) بــر حمایــت خــود از
برجام تأکید داشــت و این توافق را برای

منطقه و جهان حائز اهمیت دانست.
رئیــس جمهــوری خاطرنشــان کرد:
ایران عالقهمنــد به ادامــه توافق برجام
اســت و اقداماتــی که انجــام میدهد در
چارچوب بند  36برجام خواهد بود.
روحانــی بــا بیان اینکــه ایــران و ژاپن
میتواننــد در زمینــه فعالیتهــای
هســتهای ،همکاریهــای خوبــی بــا هم
داشته باشند ،گفت :دو کشور به فعالیت
صلحآمیــز هســتهای معتقــد بــوده و با
سالح هستهای مخالف هستند.
رئیس جمهوری ریشه برخی تنشها
در منطقه را جنگ اقتصادی امریکا علیه
ایــران دانســت و تأکیــد کرد :هــر گاه این
جنگ متوقف شــود ،شاهد تحول مثبت
در منطقه و جهان خواهیم بود.
وی اظهارداشت :از نخستوزیر ژاپن
و هیــأت همــراه کــه کامالً با حســننیت
و در راســتای تحقــق آرمانهــای مــورد
نظر دو کشــور که همــان صلح ،امنیت و
تنشزدایی است در تهران حضور دارند،
تشکر میکنم و امیدوارم این سفر آغازی
برای توســعه روابط دو کشــور و تحوالت

مثبت در منطقه باشد.رئیس جمهوری
گفت :ژاپن کشوری مهم در منطقه است
و همواره برای توســعه ،صلــح و امنیت
منطقه گامهای مثبتی برداشته است.
روحانــی اظهارداشــت :در مذاکــرات
امروز درباره همکاریهای منطقهای دو
کشــور در بخشهــای مختلــف از جمله
موضوع مهاجرین ،مبارزه با مواد مخدر
و تروریســم و همــکاری در بازســازی
ســوریه و کمــک بــه حــل بحــران یمــن،
گفتوگوهای سازندهای داشتیم.
آبه شــینزو نخســتوزیر ژاپــن نیز در
این کنفرانس مشترک مطبوعاتی ضمن
ابــراز خرســندی از حضــور در کشــورمان
در نودمین ســالگرد روابــط دیپلماتیک
دو کشــور و قدردانــی از حسناســتقبال
جمهــوری اســامی ایــران از وی و هیأت
همــراه ،گفــت :ژاپــن و ایران کشــورهای
کهــن تاریخی با فرهنــگ و تمدنی کهن
هســتند که به آن افتخــار میکنند و تا به
امروز روابط بسیار صمیمانه و پیوستهای
بین دو ملــت برقرار بوده و ادامه خواهد
داشت.نخستوزیر ژاپن با اشاره به اینکه

در حــال حاضــر در منطقــه خاورمیانــه
تنش در حال افزایش بوده و الزم اســت
به هر شــکل که میشــود ،از بروز جنگ و
تنش جلوگیری کرد ،گفت :توسعه صلح
و ثبــات در منطقــه نه تنها بــه نفع رونق
آن ،بلکه به نفع رونق جهان خواهد بود.
آبه شینزو افزود :هیچکس عالقهمند
به افزایش تنش در منطقه نیست و ژاپن
بــا همه تــوان خــود در این راســتا تالش
خواهد کرد.
نخســت وزیر ژاپن با بیان اینکه ایران
از گذشتههای دور و زمان باستان کشوری
بــزرگ در منطقــه بــوده و باقــی خواهد
ماند ،گفت :برای اســتقرار صلح و ثبات
در خاورمیانــه ضــروری اســت تــا ایــران
نقش سازنده خود را ایفا کند.
آبــه شــینزو بــا اشــاره بــه اینکــه دین
اســام ،دیــن صلح و تســاهل و تســامح
اســت و همواره نســبت به تأکید اســام
نســبت بــه میانــهروی و تعــادل در امور
عالقهمند بودهام ،افزود :احترام خاصی
نســبت به فتــوای رهبری ایــران مبنی بر
حرام دانســتن ســاح کشــتار جمعی از
جملــه ســاح هســتهای قائــل هســتم و
اینکــه امــروز ایــران همکاریهــای خود
بــا آژانــس بینالمللــی انرژی هســتهای
را ادامــه میدهــد ،بســیار حائــز اهمیت
اســت و امیدوارم ایران نســبت به توافق
برجــام هــم همچــون گذشــته پایبندی
خــود را ادامــه دهد.نخســت وزیــر ژاپــن
بــا اشــاره بــه اینکــه در مذاکــرات امــروز
در راســتای چگونگــی کاهــش تنشهــا
و برقــراری صلــح و ثبــات در منطقــه
بــا رئیسجمهــوری و مســئوالن ایرانــی
گفتوگــو کردیــم ،اظهارداشــت :اراده
ژاپن توسعه روابط و همکاری با ایران در
بخشهای مختلف و همکاری در زمینه
کمــک بــه ســیلزدگان و واردات دارو به
ایران است.
آبــه شــینزو اظهارداشــت :معتقــدم
مســیری وســیع پیش روی همه مــا قرار
دارد و باید با گســترش همــکاری در این
مسیر تالش کنیم.

بدبینی به دیپلماسی؛ کارشناسی یا جناحی
گــروه سیاســی  /در روزهای گذشــته دســتگاه دیپلماســی
کشــور دوباره مورد هجمه و انتقاد مخالفــان داخلی قرار
گرفت.
برخــی رســانهها نســبت به ســفر وزیــر خارجــه آلمان و
نخســت وزیر ژاپن نــگاه بدبینانهای را بــروز دادند با این
فرض که آنها درصــدد میانجیگری بین ایــران و امریکا یا
کاســتن از تنشهای موجود بین دو کشــور هستند .کار به

جایی رســید کــه دیروز و هنگام ورود شــینزو آبه نخســت
وزیــر ژاپن بــه ایران تعــدادی کــه خبرگزاری فــارس آنها
را دانشــجو خواند ،در فــرودگاه مهرآباد تجمع و نســبت
بــه احتمــال میانجیگــری آبــه میان تهــران -واشــنگتن
اعتراض کردند.
حال آنکه مذاکره نکردن با امریکا در شــرایط فعلی به هر
دلیلی به مصلحت نیست یک بحث است اما تحرکات

محمدجواد حقشناس از تبعیض در حق اظهار مخالفت میگوید

مخالفت با سفرهای دیپلماتیک نظر اکثر مردم نیست
همزمان با ســفر وزیر خارجــه آلمان و
نخستوزیر ژاپن به ایران ،رسانههای
اصولگــرا چنیــن اقدامی را زیر ســؤال
بردند .دیروز نیز شاهد اعتراض برخی
افــراد پــاکارد به دســت در فــرودگاه
مهرآبــاد همزمان بــا ورود شــینزو آبه
به ایران بودهایم .نگرانــی این افراد از
اقدامات دستگاه دیپلماسی چیست؟
گاهــی رونــد کشــور بــه گونــهای
اســت کــه احــزاب و جریانــات
سیاســی ایــن فرصــت را دارنــد کــه
درخصوص تحرکات سیاســی و ســفر
دیپلماتهــا مخالفــت خــود را بیــان
و موضعگیریهــای خــود را اعــام
کننــد .امــا ایــن اتفــاق در شــرایطی
خوب اســت که فضای مناســب برای
مخالفــت در اختیار عموم مردم قرار
بگیــرد و شــاهد سیاســت دوگانــهای
در کشــور نباشــیم .آزادی بیان و نگاه
مردمســاالرانه بایــد در کشــور وجــود
داشته باشد تا بتوان قبول کرد بخشی
از جامعه که ممکن است به سیاست
دولــت یا سیاســت خارجــی اعتراض
داشته باشند آن را براحتی بیان کنند.
مــن ســفر دونالــد ترامــپ ،رئیس
جمهــوری امریــکا بــه انگلســتان را
مثــال میزنم .در این ســفر کــه هفته
گذشــته انجام شــد ،شــاهد بودیم که
بخشــی از مردم انگلیس با حضور در
خیابانها به این سفر اعتراض کردند
امــا اتفــاق خاصــی رخ نــداد .دولــت
انگلیــس میزبانــی خــود را تمــام و
کمــال انجام داد و ترامپ نیز با ملکه
و نخســتوزیر این کشــور دیدار کرد و
ایــن ســفر به پایان رســید .امــا تفاوت
آنچه در انگلســتان و یا ســایر کشورها
رخ میدهــد بــا ایــران ایــن اســت که

این روند همیشــه از یک رویکرد برابر
برخوردار نیست.
یعنــی بــه نظــر مــی رســد نوعــی
تبعیــض در بیــان نظــرات و اظهــار
مخالفــت هــا یــا موافقت ها دیــده می
شــود .در حالــی کــه برخــی جریــان هــا
از یــک حاشــیه امنــی بــرای بیــان
نظــر یــا حتــی مخالفت بــا موضوعی
برخوردارنــد ایــن حاشــیه امــن برای
جریان سیاسی دیگر وجود ندارد .این
موضوعــی اســت کــه نمونه هــای آن
را در برخوردهــای متفــاوت با رســانه
هــا هم شــاهد هســتیم .به ایــن معنا
که برخــی روزنامه هــا آزادانه و بدون
هراس هر نظــری را مــــــــــــــــــــــطرح
مــی کنند اما برخی رســانه ها همواره
باید محتاط باشند.
چقدر ایــن رفتار را مــورد اقبال درصد
قابل توجهی از مردم میدانید؟
ایــن نــگاه مــردم نیســت.
نخســتوزیر ژاپــن بعــد از  40ســال
بــه ایــران آمــده اســت .ایــن اتفــاق
قابــل توجهــی اســت .در عصــری که
رفتارهــا به ســمت خشــونت میرود،

او بــرای انجــام گفتوگــو بــه ایــران
آمده تــا فضــای جامعــه بینالمللی
را نســبت بــه ایــران تلطیف کنــد .اما
در ایــران گروهی هســتند کــه با چنین
رویکردهــای دیپلماتیکــی تقابــل
میکننــد .مشــکل اینجاســت کــه
نمیتوان چنین اقداماتی را مبتنی بر
وجود چندصدایی در جامعه بدانیم.
چنین اقداماتی سازمان یافته است؟
ایــن حــرکات ســازمان یافتــه هــم
نباشــد ،حداقل با برنامهریزی انجام
شــده است .مشــکل اینجاســت که ما
در عرصــه سیاســت دچــار دوگانگــی
هســتیم .در حالی که فضای عمومی
جامعــه و بخــش زیــادی از احزاب بر
ایــن مبتنی اســت کــه حقانیت مردم
ایــران را به جامعــه بینالمللی ثابت
کند اما کاری که انجام شده ،برخالف
قاعــده و حقــوق بینالملل بــوده و از
منطق به دور است.
بــا توجــه بــه اینکــه مقامــات ایرانــی
همــواره بــر اصــل دیپلماســی تأکیــد
داشــتهاند ،بــروز چنیــن رفتارهایــی
را تأثیرگــذار در عرصــه بینالمللــی
نمیدانید؟
فکــر نمیکنم که مقامات خارجی
و از جمله نخســتوزیر ژاپن با چنین
فضایــی ناآشــنا باشــند .باالخــره در
خیلی از کشــورها برخی افــراد هنگام
ســفر مقامــات خارجی به کشورشــان
اعتــراض دارنــد و آن را بــا انجــام
تظاهــرات نشــان میدهنــد .بنابراین
دیــدن چنیــن مناظــری دلیل بــر این
نمیشــود که این صدا را برخاســته از
فضــای اکثریت جامعه ایــران بدانند
و فکــر کننــد کــه ایرانیــان مخالــف
دیپلماسی و مذاکره هستند.

دیپلماتیک برای کاســتن از تنشهــا یک موضوع دیگری
است.
این قبیل مخالفتها این سؤال را به ذهن متبادر میکند
که آیا این نگاههای بدبینانه به دیپلماســی ریشه در برخی
واقعیات و تحلیلهای کارشناســانه دارد یا برخی اهداف
سیاسی و جناحی را دنبال میکند.
نکتــه مهمتر اینکــه آیا مخالفــان راهکار بهتــری به جای

دیپلماسی برای کاستن از تنشها و حل و فصل مشکالت
موجــود در سیاســت خارجــی دارنــد؟ آیــا مســئولیت
اقدامــات خــود و تبعــات آســیبزای آن به منافــع ملی
را میداننــد و میپذیرنــد؟ دربــاره همیــن موضوعات با
محمدجــواد حقشــناس عضو شــورای مرکــزی اعتماد
ملی و عضو شــورای شــهر تهــران و ناصــر ایمانــی فعال
سیاسی اصولگرا گفتوگو کردهایم که در ادامه میآید.

ناصر ایمانی ،فعال سیاسی اصولگرا:

مخالفت با رفت و آمدهای دیپلماتیک موضع اصولگرایان نیست
در ماههــای اخیــر شــاهد افزایــش
بی اعتمــادی نســبت بــه دســتگاه
سیاســت خارجــی هســتیم .دلیــل و
پیامد آن را چه میدانید؟
بــه طــور کلــی هنــوز در کشــور
مــا تحمــل شــنیدن افــکار مخالــف
پاییــن اســت .بــه ایــن معنــی کــه در
کشــورهای بــه اصطــاح دموکراتیک
هــم انتقادهــای تنــدی نســبت بــه
سیاســتهای دولت آن کشور مطرح
میشــود کــه هیــچ کــدام بــه معنــای
چوب الی چرخ گذاشتن نیست.
بــه هــر حــال بایــد بپذیریــم
گروههایی منتقد یا مخالف هســتند و
این دولتها هســتند کــه باید تحمل
شــنیدن و خوانــدن ایــن مخالفتهــا
را داشــته باشــند .امــا ایــن مخالفــت
بــه معنــای ایجــاد مانــع در پیشــبرد
سیاســتها نیســت .همیــن حاال هم
منتقــدان حرفهای خــود را میزنند
و اساساً کسی نمیگوید چرا مخالفت
میشــود ،مســأله بیاعتمادی نسبت
بــه کلیــت دســتگاه سیاســت خارجی
اســت .اساســاً الزمــه انتقاد نداشــتن
اعتمــاد اســت .در همــه کشــورها،
وضعیت منتقــدان و مخالفان از این
دو حال خارج نیست؛ یا اساساً نسبت
بــه دولت اعتمــاد ندارند که اشــکالی
نــدارد ،یا اعتماد دارند اما به مســیر و
سیاست خاصی نقد دارند .اما درباره
کشــور مــا ،اتفاقــاً در ماههــای اخیــر
ادبیات و سیاســت آقای ظریف برای
منتقــدان راضــی کننــده بوده اســت.
این بــه معنــی تغییر مواضع ایشــان
نیســت ،منظورم این است که بخش
زیــادی از منتقــدان از ادبیات ایشــان
راضی هستند.

بــه نشســت آقــای ظریف بــا وزیر
خارجــه آلمــان نــگاه کنیــد ،فکــر
نمیکنم اگر یــک منتقد آقای ظریف
هم وزیــر خارجــه بود ،نمیتوانســت
چیــزی بیــش از آن بگویــد که ایشــان
گفت.
پس چــرا هر کنش دســتگاه سیاســت
خارجــی ،یــا اصــل مذاکــره و اصــل
گفتوگو را زیر سؤال میبرند؟
تاکنــون هیچ کــدام از اصولگرایان
نگفتنــد که مــا به هیــچ وجــه نباید با
اروپاییهــا یا مقامهای دیگر کشــورها
کــه دربــاره مســائل اخیــر بــه ایــران
بیایند ،مذاکره نکنیم .به عنوان مثال
هیــچ کــس نگفــت اگــر وزیــر خارجه
آلمــان میخواهــد بــه تهــران بیایــد،
اصــاً نبایــد او را راه بدهیــم .قاطبــه
اصولگرایــان این طور فکــر نمیکنند.
شــاید افراد خاصی این طور فکر کنند
و سخن بگویند که نباید به آنان توجه
کرد .آنان افراد خاصی هستند.
منظور شــما از اینکه آنان افراد خاصی
هستند ،چیست؟
این عده تأثیرگذار نیستند و قاطبه

اصولگرایــان که بایــد مالک داوری ما
باشند ،یعنی در شخصیتهای مهم
و احــزاب تأثیرگــذار اصولگرا ،موردی
را نمیبینیــد کــه بــا ســفر مقامهــای
اروپایــی بــه ایــران مخالفــت کننــد.
قاطبــه اصولگرایــان با اصــل مذاکره
با اروپاییها مخالفتــی ندارند ،اما دو
دغدغه دارنــد؛ یکی موضعی که باید
نســبت به آنان داشته باشــیم و دیگر
اینکه فریب مواضــع آنان را نخوریم.
بنابرایــن در جریان اصولگرا کســی با
نفس سفر نخست وزیر ژاپن به ایران
مخالفتــی نــدارد ،بلکــه بحث بر ســر
این اســت کــه میانجی هــر مقام و هر
کشــوری که باشد ،ما تســلیم خواسته
آنان نشــویم .هیچ کس نگفته اســت
کــه اساســاً نبایــد فالن مقــام خارجی
اروپایی ،یا نخســت وزیر ژاپن یا مقام
عمانــی به تهران بیایــد .مضافاً اینکه
مواضع دولــت و وزارت خارجه کامالً
بــا سیاســت خارجــی رســمی کشــور
هماهنگ بــوده و تا حد زیــادی اقناع
کننده اصولگرایان است.
اتفاقاً معتقدم این جریان طرفدار
دولت اســت که با مواضع وزارت امور
خارجــه مخالــف اســت ،کمــا اینکــه
نســبت بــه ادبیــات آقــای ظریــف در
دیــدار وزیر خارجه آلمان انتقاد کرده
و آن را غیردیپلماتیک دانسته بودند.
آیا آن افراد خاص و فاقد تأثیر در میان
اصولگرایــان ،جایگزینــی هــم بــرای
مذاکره دارند؟
قاطبــه اصولگرایــان مخالــف این
رفــت و آمدهــا و مذاکرههــا نیســتند،
فقــط افــراد جزئــی خاصــی مخالــف
هســتند کــه نمیتــوان آن را موضــع
جریان اصولگرا دانست.

