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روحانی به روایت هاشمی
روحانی نیامده شعاری کار کند
مهراوه خوارزمی

خرس�ندي و نگراني؛ دو حس�ي بود كه در نگاهش موج ميزد .هيجان و انتظاري خوشايند بر فضا حاكم بود .انتظار اعالم يك اتفاق تاريخي كه ما را نيز همچون
توگو با «آيتاهلل» ،خواب را از چشممان
بسياري از مردم در تحريريه روزنامه ايران تا صبح سهشنبه  23تيرماه بيدار نگاه داشته بود .با اين حال ،وعده ديدار و گف 
توگو،اميدمانبراي
ميزدود.آخرينخبرها،حكايتازآنداشتكهتوافقساعت 13بهوقتتهراناعالمميشود.محاسبهسرانگشتيماناززمانآغازوپايانگف 
توگو هويدا بود كه توافق هستهاي بخش عمدهاي از
ديدن پخش زنده نشست خبري ظريف و موگريني را كمرنگ كرد .از همان چند جمله احوالپرسي و آغاز گف 
سؤالوجوابهارابهخود اختصاصخواهد داد .هرچندمهمترينمحور اين پرسشو پاسخچيزيبودكههمماوهم آيتاهلل هاشميرفسنجاني ازمشاهدهتصاوير
لحظاتتاريخيآنبازمانديم .هاشميدرسخنانخودبهسالهاييبازگشتكهحركتبهسويفناوريهستهايدرسكوتوآرامشآغازشد،ازتبليغاتزودهنگام
هستهايانتفادكردوآنرازمينهسازاتهامزنيهايخارجيدانستوسخنرانيهايهيجانزدهدردولتقبلراسببافتادنراهگشايشگرهبهدندانعنوانكرد.
توگوي ما با چهره غايب
براي او حل ديپلماتيك مسأله هستهاي ايران خاطرات سالهاي پس از جنگ و حل و فصل چالش ايران و عربستان را تداعي ميكرد .گف 
انتخابات رياست جمهوري  92كه حتي با وجود حذف نامزدياش نقش آفرين شد ،به ريشههاي «گفتمان اعتدال» رسيد و بعد موانعي كه در مسير اعتدال هست.
توگو در عين حمايت از دولت برخي نقدها را مطرح كرد و در جايي از سخنانش در اشاره به سكوت
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در خالل اين گف 
رئيس جمهوري در قبال برخي كارشكنيها گفت :االن آقاي روحاني يك مقدار مالحظه ميكند و حرفهاي تند نميزند .اما اگر حوصلهاش را سر ببرند ،ميگويد.
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ه�دف اصل�ی ما انج�ام گفتوگویی با ش�ما در
آستانهسومینسالروزاستقراردولتروحانیاست.
درصدد بودیم بحث را با جريان اعتدال و بحثهای
مربوط به آن ش�روع کنیم و بتدریج وارد مسائل روز
ش�ویم .ولی بحث هس�تهای و توافق که به احتمال
خیل�ی زیاد تا ظهر امروز اعالم میش�ود ،بحث روز
است .اگر مایل باش�ید ،از این مسأله شروع کنیم و
این نکته كه چرا پرونده هستهای ایران دچار چالش
شد و هدف فشار قدرتهای جهانی قرار گرفت؟
بس��م اهلل الرحمن الرحیم ،درخصوص پرونده هس��تهای من
فکر میکنم آنها احس��اس کردند كه میتوانند براساس شایعات
و به بهانههای هس��تهای و حقوق بش��ر ،ایران را زمینگیر کنند.
سهشنبه  13مرداد 1394

یعنی فکر میکردند کاری را که در تمام سالهای پس از پیروزی
انقالب نکردهبودند ،در ش��رایط جدید میتوانن��د انجام دهند.
درخصوص پرونده هستهای ،ما از گذشته هم اختالفاتی داشتیم.
گاه��ی منافقین گزارشهای دروغ میدادند و آنها هم حس��اس
میش��دند .در اين مواقع يكي از مسئوالن ایران ،مخصوصاً آقای
امراللهی میرفت و جواب میداد .پایههای کار در دولت من قوی
و کارها برای اس��تفاده صلحآمیز آماده ش��ده بود و آژانس هم به
عن��وان نهاد بینالملل��ی در جریان بود .در دول��ت آقای خاتمی
متأسفانه بعضیها میخواس��تند کار تبلیغاتی کنند که همین
باعث حساسیت غربیها ش��د .در دولت بعدی هم که حرفها و
عملها ناسازگار بود ،آنها حساس شدند و پرونده هستهای ایران
کام ً
ال سیاسی شد.

چرا غرب وارد مرحله تش�دید فش�ار از طریق
قطعنامههای تحریمی سازمان ملل شد؟
دش��منی بعضی از کش��ورهای غربی با ایران ریش��ه در تفکرات
دین��ی مردم ایران مخصوصاً پس از انقالب اس�لامی دارد که با تمام
اندیشههای آنان متفاوت اس��ت ،از طرفی دیگر ایران در زمان رژیم
پهلوی ب��ا تمام منابع و امکان��ات در اختیار غربیها ب��ود که پس از
پیروزی انقالب اسالمی پای آنان از کشور قطع شد ،پس دشمنی آنها
برقرار بود ،نکته مهم در این میان مخصوصاً در پاسخ به سؤال شما که
چرا در هشت سال گذشته چنین اوضاعی پیش آمد ،جمله معروف
یکی از مسئوالن اسرائیلی است که سیاستهای دولت قبل را یکی
از نعمتهای خدادادی برای رژیم جعلی صهیونیس��ت میدانست.
اگر یادتان باشد ،آن روزها اسرائیل به خاطر جنایات زیادش در حق

