کودکان و زنان فلس��طینی ،منزوی ب��ود و اغلب غربیها نگاه منفی
به عملکرد غاصبان قدس داش��تند .اگر برخی سیاس��تها در دولت
قبل نبود ،رژیم صهیونیستی در همان انزوای سیاسی دچار مشکل
میشد .اما دامن زدن به هولوکاست ،فرصتی برای مظلومنمایی آنها
بود .از طرف دیگر حامیان اسرائیل نیز دنبال بهانه میگشتند و هم ه
اینها دس��ت به دس��ت هم داد تا آن قطعنامهها صادر و تحریمهای
ظالمانه اعمال شود.
راه�کاري که برای ب�رون رف�ت از آن وضعيت
داشتید و دارید ،چیست؟
راهکار هر مشکل سیاسی مخصوصاً در سطح بینالمللی منطق
و استدالل است ،بیمنطقترین دولتها هم وقتی منطق طرف خود
را در مذاکره ببینن��د ،قبول میکنند که منطقی صحبت کنند مگر
اینکه مذاکره هم بهان ه برای اهداف دیگر باشد.
نگاه شما به عملکرد تیم هستهای دولت روحانی
چگونه است؟
ن��گاه من به عملکرد آنان که زحمات زیادی کش��یدهاند و دارند
میکشند ،همچون نگاه اکثریت مردم است .آنها در درجه اول سایه
ش��وم تهدید و تحریم را کن��ار زدند و  6قدرت جهان��ی را مجبور به
نشس��تن در جلس��ات طوالنی مذاکره کردهاند .قانع کردن بزرگان
دیپلماتیک  6کش��ور دنیا که قب ً
ال به خاطر بعضی از شعارها تحریک
ش��ده بودند ،هنر دیپلماس��ی میخواهد .یادم میآی��د ما در زمان
بحثه��ای مربوط به قطعنامه  598جلس��ات متعددی داش��تیم و
تیم دیپلماس��ی ایران به رهبری آقای دکتر والیتی با ظرافتی خاص
واژهها ،عبارات و جمالت را بررسی میکردند .مث ً
ال یکی دو بند را طی
جلسات متعدد پس و پیش کردند که همین تغییر ترتیب بندها ،بار
حقوقی قطعنامه را به نفع ایران اصالح کرد و پس از آن بود که حسن
نیت و مظلومیت ایران در تاریخ جهان آن هم از طریق اسناد سازمان
ملل ثبت شد و افکار عمومی جهان معترف به پیروزی ایران شد.
تأثیر توافق هستهای در روابط ایران با کشورها،
بخصوص همسایگان را چگونه میبینید؟
ما تجرب�� ه تغییر نگاه دیگران نس��بت ب��ه ای��ران و حتی تغییر
سیاستهایش��ان را پس از هش��ت س��ال دفاع مقدس داریم که آن
موقع کش��ورهای عربی عالوه بر تأیید کارهای صدام ،عم ً
ال حمایت
میکردند .غرب و شرق هم که حمایتهای خود را علنی میکردند.
پ��س از جن��گ ،سیاس��ت تنشزدایی را اع�لام و عم��ل کردیم .به
کش��ورهای عربی گفتیم که میتوانید گذشته خود را جبران کنید.
به کشورهای غربی و شرقی با سیاست خارجی تعاملی ،اعالم و ثابت
کردیم که ایران برخالف تبلیغات هش��ت س��اله هم��ه بلندگوهای
تبلیغاتی جهان ،جنگطلب نیس��ت و میخواهد با کشورهای دنیا
تعامل و همکاری داشته باش��د .دیدید و به خاطر دارید که عالوه بر
تعامل س��ازنده با کشورهای منطقه ،بسیاری از طرحهای مهم ما در
زمان سازندگی که تأثیرات زیادی برای آماده کردن زیربناها داشت،
از طرف آنان فاینانس ش��د و حتی برای اج��رای طرح در ایران با هم
مسابقهمیگذاشتند.
االن هم در چنین ش��رایطی هم��ه دنیا باید بدانند ک��ه ایران و
ایرانیان متمدن و با فرهنگ که پیروان مکتب اهل بیت(ع) هستند،
آنی نیستند که در هشت سال گذشته به خاطر تبلیغات سوء و بعضی
از سوء عملکردها در ذهنشان ثبت شده است .اوالً ايرانيان براساس
اج َن ْح لَ َها» با هرکس که برای صلح
ِلسلْ ِم َف ْ
تعالیم اسالم « َوإِن َج َن ُحواْل َّ
و آرام��ش و تثبیت آن پا پیش بگذارد ،همکاری میکنند .ثانیاً از هر
سالحی که باعث کشتار جمعی انسانها بشود و زمین را برای رویش
تهدید کند ،گریزانند .ثالثاً ایران میخواهد با هم ه دنیا کار کند و بجز
رژیمهای جعلی ،هیچ محدودیتی برای همکاری ندارند.
آن زم�ان پیشبین�ی میکردی�د ک�ه ای�ن
موضعگیریه�ای تن�د داخلی ممکن اس�ت مورد
سوءاس�تفاده قرار بگی�رد؟ آیا مراج�ع باالتر مثل
مجمعتشخیصوامثالاینهاصحبتخاصی،توصیه
یا مشاور ه خاصی برای بازنگری در لحن و نگاه خود؛
به احمدین�ژاد میدادند تا پیامدهای ناگوار س�وء
استفادههای جهانی از مواضع وی مهار شد؟
اینکه به عنوان وظیفه «مجمع » به این مسائل بپردازیم ،نه .ولی
گاهی بعضی از اعضا درباره بعضی از مسائل حرف میزدند .البته این
دیگر روش��ن است که همیش��ه از حرفهای تند بیحسابی که زده
میش��ود ،ضرر میکنیم .هنوز هم همین اس��ت .نباید فضای روانی
جامعه را به هم بزنیم و باید با منطق حرف بزنیم .حرفی که با منطق
باش��د ،شکست ندارد .هیاهو کردن و شعار دادن و گفتن حرفهایی
که همه میدانن��د و نمیتوان به آن عمل ک��رد ،جز ضرر چیزی در
آن نیست.
از مش�کالتی که برای روحانی به جا ماند ،همین
بح�ث هس�تهای و پیامدهای مختل�ف آن در حوزه
اقتصادی و بویژه در حوزه ارتباط با جهان بود .ش�ما
کارنامه دولت یازده�م را در حل و فصل این معضل
چگونه دیدید؟
کام ً
ال مثبت ارزیابی میکنم.
هیچ انتقادی را وارد نمیبینید؟
من این گونه میدیدم که اگر حقیقتاً طرف ما حسن نیت داشته
باشد و بخواهد مسأله ختم شود ،این مقدار زمان و بحث نمیخواهد.
همه مسأله این است که آنها میگویند که ما به شما اعتماد نداریم و

نامزد انتخابات خبرگان میشوم
توافق هسته اي،مسير را براي همكاري
كشورهاي منطقه هموار مي كند.
اگر دلواپس هاي ما و مخالفت كنگره
و اسرائيل نبود ،توافق  6ماه پيش انجام
مي شد.
كس��اني ك��ه هي��چ جاي��ي در انقالب
نداش��تند و آن را مس��خره مي كردند،
االن در ج��اي حس��اس انق�لاب
نشستاند.
طبق نظر سنجي ها راي من  70درصد
بود.
برخ��ي مطمئ��ن بودند روحان��ي راي
نميآورد و مي گفتند او هشتم است.
اگ��ر آق��اي ع��ارف كن��ار نرفت��ه
بـ��ود ،روحانـ��ي در دور اول پي��روز
نمي شد.
نقطه قوت آقاي روحاني اين است كه
سر حرف هايش مانده است.
ح��رف و عمل دولت قب��ل ،غربي ها را
پرونده هسته اي حساس كرد.

شما باید کارتان را خیلی روشن شفافسازی کنید .اگر ما واقعاً سالح
هستهای را نمیخواهیم ،چرا شفافسازی نکنیم؟ هنوز هم افرادی
هستند که به گونهای حرف میزنند که تردید ایجاد کنند ،البته آنها
هم تردید ندارند.
دولت س�ازندگی چ�ه به لحاظ اقتص�ادی و چه
ب�ه لحاظ ن�وع نگرش جه�ان به ایران با مش�کالت
زیادی بعد از جنگ مواجه بود ،آقای روحانی هم در
شرایطی مشابه ،دولت تشكيل داد .البته دولت پس
از جنگ نیست ،ولی مس�ائل و مشکالت اقتصادی
ای�ران در مواردی با آن دوره قابل مقایس�ه اس�ت.
در حال حاض�ر نوع نگاهه�ای دیپلماتهای جهان
ب�ه ایران در حال تعدیل اس�ت ،ولی هن�وز به نقطه
مطلوب نرسیدهايم .با توجه به تجاربی که در دولت
س�ازندگي داشتید و ش�ناختی که از فضای داخلی
ایران و فض�ای بینالمللی دارید ،فکر میکنید گذر
دولت آقای روحان�ی از بحرانهایی که با آن مواجه
است ،روندی میان مدت خواهد بود یا بلندمدت؟
البته آنچه آقای روحانی میخواهد انجام دهد ،يك كار درازمدت
اس��ت .آقای روحانی نیامده که ش��عاری کار کند .ایش��ان عقایدی
دارد و از روزی که من ایش��ان را ش��ناختم ،از مجلس و تا االن همین
گونه اس��ت .در جنگ هم این گونه بود و بع��د از جنگ هم این گونه
بود و همانگونه فکر میکند .ایش��ان اهل تعامل جهانی اس��ت و راه
صحی��ح را هم با حفظ اصول خودم��ان در تعامل میبیند و این هیچ
منافاتی با آرمانهای انقالب هم ندارد .من فکر میکنم ایشان بايد در
حرکتی که آغاز کرده ،پایداری كند .البته ایشان تنها نیست .مردم از
سیاستهایشان حمایت میکنند.
پیامده�ای منطقهای تواف�ق و تأثیری که روی
مناس�بات ایران با کش�ورهای منطقه میگذارد را
چگونه پیشبینی میکنید؟ زیرا برخی کارشناسان
پیشبین�ی میکنند که بعضی از کش�ورهای عربی
ممکن اس�ت تحت تأثی�ر مخالفت با ای�ن توافق به
سمت اتخاذ مواضع تندتر علیه ایران پیش بروند.
اتفاق��اً من فک��ر میکنم همین توافق ،مس��یر را ب��رای همکاری
کش��ورهای منطقه هموار میکند .اوالً اینه��ا تا االن به بهانه همراهی
با جهان ،تحریمها را برجسته میکردند .ثانیاً وقتی ببینند کشورهای

اروپایی برای حضور در ایران مس��ابقه گذاشتهاند ،تحریک و تشویق
میش��وند که بیایند .البته ما این تجربه را در س��الهای پس از جنگ
داریم .در جنگ همین کش��ورهایی که االن در مورد ما موضع دارند،
به نفع صدام بیحس��اب پول خرج میکردن��د .پادگانها ،فرودگاه و
بنادرش��ان در خدمت ص��دام بود .هر زمان که صدام نمیتوانس��ت از
مرزه��ای خودش به دریا بیاید ،از بنادر اینها وارد دریا میش��د .وقتی
که نمیتوانس��ت از بن��ادر خودش باره��ا را ببرد ،از بن��ادر اینها وارد
میش��ود و میبرد .این کش��ورها خیلی به صدام کم��ک میکردند و
هنوز هم طلبهایشان پرداخت نشده است و منتظر هستند که روزی
طلبشان را بگیرند .اوضاع این گونه بود .بعد از جنگ وقتی که ما با یک
تدبیر -با همین عقالنیتی که االن آقای روحانی کار میکند ،آن زمان
هم آقای روحانی مش��اور من بود و ما با هم کار میکردیم -قطعنامه را
به نفع خودمان اصالح کردیم ،همین کشورها یکی یکی به سوی ایران
آمدند .دست بردن در قطعنامه سازمان ملل که ماهها روی آن کار شده
بود ،آسان نیست .ما قطعنامه را به نفع خودمان اصالح و تأیید کردیم.
عراق بدهکار جنگ شد و ما طلبکار شدیم .وقتی در سازمان ملل این
قطعنامه تصویب شد ،حقانیت ایران را تاریخ جهانی پذیرفت .چون در
جنگ ،هشت سال به ما جنگ طلب میگفتند.
دستاورد بزرگی بود.
دس��تاورد بزرگ سیاسی در دنیا بود .بعداًهم گفتند که شما صد
میلیارد دالر طلبکار هستید و باید بدهند .ما میخواستیم تجاوزگر
محاکمه ش��ود که نش��د و چیزهای دیگری هم میخواستیم .ولی
خداوند بهتر محاکمه میکند که کرد.
قضاوت افکار عمومی هم پیروزی ایران است...
بله ،پیروزی نصیب ما شد .قدم دوم ما ،تعامل جهانی بود .همین
شعار آقای روحانی که االن مطرح شده است .تعبیر من این بود که ما
نمیخواهیم دشمنتراشی کنیم .ما میخواهیم با دنیا کار کنیم .این
حرف خیلی زود مورد پذیرش همه واقع شد .چون در قطعنامه ما را
خیلی خوب ش��ناخته بودند و جواب دادند .عربها وقتی دیدند ما با
همراهی دشمنان قدیم و همراهان صدام داریم کشور را میسازیم و
هر چه فایناس بخواهیم به ما میدهند و طرحهای عمده ما را فایناس
میکنند ،تقاضای همکاری کردند .البته در آن موقع ما هنوز به اینجا
نرسیده بودیم که آنها سرمایهگذاری مستقیم کنند .این چیزی نبود
ک��ه دولت بتواند عمل کند .ولی فاینان��س را قبول کرده بودیم و لذا
فاینانس را دادند .اگر شناس��نامه همه طرحها را در دوره سازندگی
ببینید ،این طرحها آن موقع طراحی ش��ده که بعضیها عمل شد و
بعضیها در راه بود و بعضیها هم در حد مطالعات اولیه شکل گرفت.
اوضاع که این گونه ش��د ،عربها هم طبق خصلتشان خیلی آسان
با ما رفاقت کردند و ما دیگر مش��کلی نداشتیم .فقط یک بار مشکلی
پیش آم��د و آن اینکه یک نف��ر از امارات با قایق مس��لح تا نزدیکی
ابوموسی آمد که بازداشت شده بود .رئیس امارات به من نامه نوشت
که البته خیلی دوستانه و خواهشمند بود که این فرد را آزاد کنید.
البت��ه من به جای اینکه یک جواب نرم بدهم ،در جواب نوش��تم
ک��ه ما تا االن منتظر بودیم که ش��ما در نخس��تين نامهای که به من
مینویس��ید ،از ظلمهایی که به ما کردید ،عذرخواهی کنید اما االن
طلبکار هستيد .وزیر خارجه آنها آمده بود جواب را به او دادند و رفت.
البته اثر بدی نداشت .ولی یک مقدار به آنها برخورد و بعداً همه اینها
آمدند و رفاقت و دوس��تی کردند که در رأس آنها عربستان سعودی
بود که پای ما را در محرمانهترین اماکنشان باز کردند.
ب�ه عربس�تان اش�اره کردی�د .یک�ی از دالیل
عمدهای ک�ه چالش ایران و ریاض را تش�دید کرد،
همی�ن تواف�ق ب�ود و موضعگیریه�ای منف�ی که
عربس�تان علی�ه تنشزدایی روابط غ�رب با ایران
داش�ت .با توجه به تجاربی که شما بویژه از حاکمان
و سیاستهای عربس�تان دارید ،فکر میکنید بعد
از اعلام توافق ،ریاض چه موضع�ی اتخاذ کند؟ آیا
سیاس�ت س�عودیها در قب�ال ای�ران ،منعطفتر
خواهد شد یا سختتر؟ به هرحال ،ایران و عربستان
دو کش�ور بزرگ منطقه و دو پای�گاه مهم در جهان
اسالم هس�تند و شاید چالش�ی بودن روابط خیلی
به سود طرفین و مسلمانان دنیا نباشد .با لحاظ این
نکات ،فرجام چالشهاي کنونی ایران و عربستان را
چگونهمیبینید؟
همان وضع س��ابق تکرار میشود .یعنی باید عاقالنه رفتار کنیم.
اگر االن آنها ش��روع کنند و بخواهند مس��ائل را حل کنند ،ما نباید
گذشته را به رخ آنها بکشیم.
مثل قضیه حجاج؟
بله ،امام راح��ل در قضیه حجاج گفته بودند ک��ه اگر ما از صدام
بگذریم ،از اینها نمیگذریم .ولی وقتی که دیدند حج تعطیل شده و
ما نمیتوانیم جواب خدا را بدهیم ،مثل این اس��ت که نماز را هم باید
تعطی��ل کنیم .حج با نماز چه فرقی دارد؟ امام(ره) ما را جمع کردند
و گفتند که من نمیخواهم حج بیش��تر از این تعطیل باشد ،بروید و
مس��أله را حل کنید .یعنی امام(ره) زود متوجه قضیه ش��دند .ما هم
رفتیم و کمکم راه حج را باز کردیم.
در سالهای پس از جنگ یک رفتار من ،مسأله عربستان و هم ه
عربها را حل کرد .در اجالس س��ران اسالمی در سنگال که معمول
بود سران با هم مالقات میکردند .ملک عبداهلل ولیعهد بود و در آنجا
حاض��ر بود .من هم رئیسجمهور بودم و به طور طبیعی او بايد پیش
سهشنبه  13مرداد 1394

ویژه
انتخاب
یازدهم
پیامدهای منطقهای
توافق و تأثیری که روی
مناسبات ایران با کشورهای
منطقه میگذارد را چگونه
پیشبینیمیکنید؟
زیرا برخی کارشناسان
پیشبینی میکنند که بعضی
از کشورهای عربی ممکن
است تحت تأثیر مخالفت با
این توافق به سمت اتخاذ
مواضع تندتر علیه ایران
پیش بروند.
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