س��اعت قبل اطالع بدهید که مردم بیرون برون��د و فقط قدرتتان
را نش��ان بدهید و مردم را نکشید .این حرف ،حرف خیلی بزرگی در
جنگ است .صدام به شهرهای ما موشک میزد و خراب میکرد ،اما
ما این کار را نمیکردیم ،رابط ه ما با مردم عراق حتی با سنیهایشان
همان رابط ه برادری است .کردها حسابی ممنون ما بودند و االن آقای
بارزانی کم کم میخواهد راه دیگری برود.
معتقدید یکسری الزامات امريكا را به این نتیجه
رساند که چالشهای منطقهای بدون همکاری ایران
حل نمیش�ود .بعضي معتقدند این سیاست انعطافی
ک�ه اوباما دارد ،مخت�ص او و دموکراتهاس�ت و اگر
رئیسجمه�وري بعدی جمهوریخواه باش�د ،احتماالً
نگاه کاخ س�فید به ایران باز ه�م تغییر میکند و دید
منفی به کشورمان بازمیگردد .تحلیل دیگر این است
که الزامات جهانی امريكا را به سمت همکاری با ایران
س�وق داده و س�وای اینکه رئیس جمه�وري امريكا،
دموکرات باش�د یا جمهوريخواه ب�رای تأمین منافع
ملی خود در س�طح جهان و منطقه ،ب�ه گزینه تداوم
همکاری با ایران تن خواهد داد .نظر شما چیست؟
غیر از مسائل عمومی ،جهانی و منطقهای که امريكاييها دارند،
باید یک مس��أله دیگری را ه��م در نظر بگیرید .م��ا از قدیم و بعد از
انق�لاب ،هر وقت صحبت میش��د که حزب دموک��رات اینگونه و
حزب جمهوریخواه آنگونه اس��ت ،یک تعبیر بیادبانهای داشتیم و
میگفتیم که سگ زرد برادر شغال است .جواب همه چیز را با همین
جمل��ه میدادیم .اما حرف اين اس��ت كه اینها به مصالح خودش��ان
عمل میکنند .یک چیزهایی هست که همه مراعات میکنند .یک
چیزهایی را هم در منطقه باز گذاشتهاند که بتوانند روی آن تبلیغات
کنند و جلو و عقب بروند.
ش�کاف عمی�ق موج�ود می�ان دموکراته�ا و
جمهوریخواهان که بر س�ر توافق هس�تهای پدید
آمده ،چگونه با نظر شما قابل انطباق است؟
االن ی��ک بحث انتخاباتی اس��ت .اس��رائیل یک��ی از قدرتهای داخل
امريكاست که با پول ،تبلیغات ،ماهواره و همه چیز در انتخابات مؤثر است.
یعنی پیشبینی ش�ما این اس�ت ک�ه اگر حتی
رئیسجمهوري بعدی جمهوریخواه هم باشد ،توافق
هستهای برقرار خواهد ماند؟
من فکر میکنم اگر تش��خیص بدهند که ای��ران کار خودش را
میکند و حق خودش را میخواهد ،هر کس بیاید قابل عمل است.
چه آفته�ا و تهدیدهای احتمالی میتواند این
توافق را در معرض خطر قرار دهد؟
فکر نمیکن��م که االن همه دستش��ان را روی ه��م بگذارند و
بگويند تمام ش��د .مخالفان توافق در هر دو طرف تالش میکنند .در
داخل ایران اگر بتوانند کارشکنی میکنند و در آنجا هم همین طور
اس��ت .این اتفاقات میافتد .ما باید کارمان را با قدرت گذشته و مثل
همین مدت ادامه بدهیم .البته اين مخالفتها کار را سخت میکند.
ولی باید کار را ادامه بدهیم ،راه خودمان را برویم و هر چه که مصلحت
کشور و انقالب است ،انجام بدهیم.
برخی از منتق�دان تندروی هس�تهای ،مدعی
هس�تند ک�ه دول�ت در پ�ی تواف�ق به ه�ر قیمتی
اس�ت و حتی از القاب و عناوین�ی مانند «خیانت»
و «ترکمنچ�ای» ب�رای اعلام موضع درب�اره روند
مذاک�رات و توافق اس�تفاده میکنند .بس�ياري از
این منتقدان تندرو ،کس�انی هس�تند که در دولت
احمدینژاد حامی دیپلماس�ی او بودن�د و با وجود
فش�ار تحریمه�ا به م�ردم ،نق�دی به دیپلماس�ی
هستهای یا ادبیات تهاجمی وارد نمیکردند و حتی
حامی رئیس دولت سابق هم بودند و تالش برای لغو
تحریمها را مغایر منافع ملی میدانستند اما االن بر
ع تندی
لزوم لغو سريع تحريمها تأكيد دارند و مواض 
علیه دولت ميگيرند .ریشه این دوگانگی را ناشی از
چه عواملی میدانید؟
برای من خیلی روشن است که مسأله آنها ،مسأله جناحی است و
انقالب و اسالم نیست .اینکه قدرت دست چه کسی باشد یا چه کسی
در مجلس بیش��تر باشد و چه کسی بیشتر پول دستش باشد .مسأله
این حرفهاس��ت .من فکر میکنم اوالً خیلی از کسانی که اینگونه
هس��تند ،هیچ رابطهای با انقالب نداش��تند و اینه��ا روزی انقالب را
مس��خره میکردند و االن آمدند در جای حساس انقالب نشستند.
مسأله انقالب نیست .مسأله قدرت است .به نظرم خیلیها اینگونه
هس��تند .نه همه آنها و در این مسأله نان را به نرخ روز خواهند خورد.
البته االن دیگر اقلیت هستند.
اقلیت پر سروصدا هستند...
اقلیت نیزهدار هستند.
روحانی هم اش�اراتی به کاسبان تحریم داشته
است .نقش آنها را چقدر جدی میبینید؟
همین طور است ،هر کسی با ادبیات خودش ميگويد .حاال آقای
روحانی یک مقدار مالحظه میکند و حرفهای تند نمیزند.
منظورتان این است که نگفتهاند؟
میگوید .اما بعضی وقتها نمیگوید .حوصلهاش را س��ر ببرند،
میگوید.

آقای روحانی نیامده که
شعاری کار کند .ایشان
عقایدی دارد و از روزی
که من ایشان را شناختم،
از مجلس و تا االن همین
گونه است .در جنگ هم
این گونه بود و بعد از
جنگ هم این گونه بود و
همانگونه فکر میکند.
ایشان اهل تعامل جهانی
است و راه صحیح را هم با
حفظ اصول خودمان در
تعامل میبیند و این هیچ
منافاتی با آرمانهای
انقالب هم ندارد

اگر مایل باش�ید ،از بحث هستهای عبور کنیم و
ب�ه بحث اعتدال بپردازيم .یکی از مباحث ،نس�بت
اعتدال و اسالم است .به هر حال در نظام ما جناحها،
مبن�ای نگ�رش و عملکردخ�ود را اسلام معرفی
میکنن�د .منته�ا دو خوان�ش متفاوت درب�اره این
تناس�ب وجود دارد .یک خوانش ،اسالم را اعتدالی
معرفی میکند و خوانش دوم میگوید اسالم انقالبی
اس�ت و انقالبی را هم به گونهای تعریف میکنند که
در نقطه مقابل اعتدال قرار میگیرد.
ریش ه اعتدال ،اسالمی و قرآنی است و بعد هم توصيه شیعه است.
اینهایی که این حرفها را میزنند ،فكرش��ان از تفکرات غیر شیعی
مثل همین تفک��رات داعش ،طالبان ،القاعده و بوکوحرام درمیآید.
قب ً
ال هم خوارج بودند .من دو سه سند اعتدال از شیعه به شما میدهم
که کافی اس��ت .ما در قرآن آيه صریح داریم :كه « َو َك َذل َ
ِك َج َعلْ َنا ُك ْم
أُ َّم ًة َو َس ً
اس» ما مسلمانها را امت معتدل
��طا لَِّت ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى ال َّن ِ
قرار دادیم« .وسط» تفسیرهای مختلفی دارد .ولی تفسیر صحیح آن
معتدل است؛ نه افراطی ،نه شرقی و نه غربی بلكه روی قاعده.
اينكه گفته ميش�ود اسلام دین رحمت است،
نوعی تعریف اعتدال از اسالم است...
این یک بعد از اعتدال اس��ت .اعتدال همین حد وسط است .بعد
قرآن میگوید که ش��ما الگوی دیگران باشید« .لَِّت ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى
اس» برای اینکه ش��ما جهانیان را به اس�لام که دعوت میکنید،
ال َّن ِ
نمونه اعتدال باشید .در اين باره آيات متعددي وجود دارد و من تنها
یکی را برای ش��ما خواندم .اعتدال برای دنیا و آخرت است .نه مانند
بعضیها كه آنقدر زهد میفروشند که گويا دنيا هیچ است و نه مانند
ی كه افراط ،اسراف و پرخوری میکنند .اسالم معتدل است .این
بعض 
َعیش اَبَداً
ْیاك َك َأن َ
جملهای معروف است که ائمه گفتندُ « .ك ْن ل ُِدن َ
َّك ت ُ
ِك َك َأن َ
َو ُك ْن لاِ ِخ َرت َ
َموت َغداً» برای دنیا اینگونه کار کن و نگو که
َّك ت ُ
عمر ما کوتاه اس��ت .فرض کن که تا آخر میمانی .برای دنیا اینگونه
کار کن که اص ً
ال ابدیت داری .برای آخرت هم فکر کن که ممکن است
همین فردا بمیری .یعنی هم برای دنیا و هم برای آخرت آماده باشد.
خداوند در آیهای صریح که مس��لمانها را در زمان پیامبر(ص)
س��رزنش میکند که بعضیها زهد میکردند و ریاضت میکشیدند
و هر روز روزه میگرفتند .آیه نازل ش��د که ب��ه اینها بگویید که چرا
شما حاللهای خدا را حرام میکنید؟ چرا این کار را میکنید؟ اینها
ِین آ َم ُنوا فِی
ِی لِّلَذ َ
مال شماست .آی ه صریح قرآن این است که « ُق ْل ه َ
الدنْیا» نعمتهای الهی مال مردم مؤمن در درجه اول اس��ت.
الْ َحیا ِة ُّ
ِص ًة
منتها در دنیا خالص نیس��ت و در آخرت خالص میش��ود« .خال َ
یَ ْو َم الْقِیا َمةِ» در آنجا خالص و بیحاش��یه میشود .اسالم در زندگی
اینگونه است.
صدها آیه ،روایت و س��ند داریم که زندگی کفاف و عفاف اس��ت.
بهترین زندگی اقتصادی این اس��ت که انسان به انداز ه کفاف داشته
باش��د و مصرفش هم در حد عفاف باش��د .نه اسراف و نه تقلیل کند.
برای بچههایش و اطرافیانش سخت نگیرد و اسراف هم نکند .اسالم
اینگونه است.
به س��راغ شیعه میرویم .ش��ما خیال میکنید این عدلی که در
شیعه هست ،چیس��ت؟ پیش خودتان فکر میکنید همین عدالت

اس��ت که عمل میکنند؟ اینگونه نیست .عدل این است که شیعه
معتدل اس��ت و از اعتدال گرفته شده است .پيشتر دو گروه اشاعره
و معتزله بودند .معتزله میگفتند که هم ه کارها دس��ت خود انسان
اس��ت و خداوند دخالتی ندارد و هر چه هس��ت ،خودمان هس��تیم.
اش��اعره میگفتند که همه چیز مال خداست و انسان مثل مردهای
در دس��ت غسال است و این طرف و آن طرف میگردد و کاری دست
خودش نیس��ت .ائمه(ع) فرمودن��د که اینگونه نیس��ت« .أم ٌٍر بین
االَمرین» .هم دس��ت خداست و دس��ت خود انسان است؛ یعنی حد
وس��ط .اص ً
ال ش��یعه را از این جهت عدلیه میگویند ،یعنی معتدل.
این س��ابق ه فرهنگی که شما دنبال آن هستید ،آن قدر زیاد است که
میتوانید یک دایرئالمعارف بنویسید.
یکی از ادعاهایی که تندروها در تقابل با اين ديدگاهها دارند ،این
اس��ت که میگویند اگر اعتدال حاکم ش��ود ،منجر به سکوالریسم
میشود .یعنی جامعه در فرهنگ و سیاست از اسالم دور میشود.
فرق سکوالریس��م با ما در این چیزها نیس��ت ،فرقش در عقاید
است .ما در عقایدمان معتقد به خدا ،رسالت ،قیامت و حساب و کتاب
هس��تیم .سکوالریست به اینها کاری ندارد .او هر چه که خواست ،به
آن صورت اس��ت .والاّ ما دعوای آنگونه نداریم .سکوالریس��تها در
بحث اعتدال از اسالم استفاده کردند .ابوذر میگوید« :اذا ذهب الفقر
الی بلد قال له الکفر خذنی معک  -چون فقر رهس��پار کشوری شود
کفر به او میگوید :مرا همراه بگیر و ما هر دو با هم هستیم».
برخ�ي تندروها اي�ن گونه تلقي�ن ميكنند که
اگر اعتدال حاکم ش�ود ،بتدریج فرهنگ اسلامی
کمرنگ میشود.
اینها کارش��ان همینهاس��ت .تض��ارب آرا باید باش��د .حضرت
علی(ع) را که خدا تعیین کرده بود که بعد از پیامبر(ص) ،امام باش��د
و پیغمبر(ص) در راه برگش��ت از مکه دس��ت او را بلند و معرفی کرد
و گف��ت که علی(ع) بعد از من ولی شماس��ت .اما وقتی پیامبر(ص)
رحلت فرمودن��د ،حضرت علی(ع) را برکن��ار کردند و میبینیم که
قبول نکردند .قب��ل از آن پیامبر(ص) ،حضرت علی(ع) را به صورت
خصوصی خواس��تند و گفتند که شما امام و ولی این مردم بعد از من
هستید .ولی اگر مردم نخواستند پافشاری نکن و به خودشان واگذار
ک��ن .حضرت علی(ع) هم کام� ً
لا به این وصیت عم��ل کردند و 25
سال در خانه نشس��تند و کشاورزی میکردند و کاری به این چیزها
نداشتند و به حکومت هم کمک میکردند.
انقلاب اسلامی ه�م انقلاب اعتدال�ی بود.
یعنی با وجود اینکه در ش�رایط انقالبی یک س�ری
افراطیگری گریزناپذیر اس�ت ،با وجود اين انقالب
سال  57یک انقالب اعتدالی محسوب میشد .شما
بارها در خاطراتتان اشاره کردید که خود امام(ره)
هم بارها مانع آزادی عمل خیلی از افراطیها شدند.
منته�ا عده اي س�عي دارند اين گون�ه القا كنند كه
امام(ره) اه�ل اعتدال نبودند و انقالب�ی بودند .آن
هم در حالي ك�ه انقالبی بودن از نظ�ر آنها مترادف
تندروی است .آیا چنین برداشتی از امام(ره) دقیق
است؟ خاطرتان هست كه امام(ره) مشخص ًا در چه
مواردی جلوی تندرویها را گرفتند و اجازه ندادند
که در آن فضای انقالبی تندروها حاکم شوند؟
موارد زیادی داریم .فقط یک مورد را میگویم که س��ند اس��ت.
امام(ره) وقتی دیدند که افراطیها کم کم دارند در قضاوت و مصادره
و خیلی کارهای دیگر اذیت میکنند ،فرمان هشت مادهای را صادر
کردند .همه میدانیم که نظر امام(ره) آن فرمان اس��ت .یعنی ایشان
با تجرب�� ه تندرویهای اول انق�لاب نتیجه گرفتند ک��ه آنچه را که
حقیقت است ،به مردم بگویند و آن تبدیل به آن  8ماد ه شد .در کنار
همین مصاحبه آن فرمان  8مادهای را چاپ کنید تا خوانندگان شما
ببینن��د که امام(ره) چه حرفهایی زدند و جلوي هم ه اینهایی را که
افراطکاری میکنند ،گرفتند.
یعنی اگر همان فرمان  8مادهاي را شاخص قرار
بدهیم ،برای امروز هم کاربرد دارد؟
بل��ه ،كفايت ميكند .اعت��دال امام(ره) در ای��ن فرمان به عنوان
یک س��ند امضا شده اس��ت .این فرمان را محور قرار بدهید ،متوجه
میشوید که االن این افراطیها چقدر منحرف هستند!
حداقل طی 250س�ال گذشته ایرانیها به هیچ
کش�وری تجاوز نکردهاند آیا با چنین نظری موافق
هس�تید که ریش� ه اعتدال در فرهن�گ ایرانی هم
وجود دارد؟
ای��ن را قبول دارم و حتي بی��ش از این فکر میکنم .چرا ایرانیها
مکتب اهل بیت(ع) را پذیرفتند و ش��یعه شدند؟ آنها رفتار حضرت
علی(ع) و اعتدال را در ایش��ان دیدند .نظ��ر عربها اینگونه بود که
آنها ش��هروند درجه اولان��د و عجم موالی اس��ت .حضرت علی(ع)
این را شکس��تند و گفتند که قرآن میگوید هم ه ش��ما از یک پدر و
مادر زاییده ش��دید و همه یک جور هستید و اگر ما تغییراتی درست
کردیم ،برای این است که همدیگر را بشناسید وگرنه همه یک حق
داری��د .ایرانیها آن موقع مظلوم بودند و روی آنها فش��ار بود .دیدند
تنها کسی که حرف درست میزند ،حضرت علی(ع) است .در لشكر
ب بودند.
مختار فارسها بیشتر از عر 
ی (ع) ،ایرانیها را ج��ذب کرد .همان
روحی�� ه اعتدال ام��ام عل�� 
موقع و قبل از اس�لام ایرانیها دانش��گاه جندی شاپور را داشتند که
سهشنبه  13مرداد 1394

ویژه
انتخاب
یازدهم
چرا دولت اوباما
ورود به میدان مذاکره
با ایران را پذیرفت و به
وزیر خارجه خود برای
پیگیری مذاکره آمادهباش
کامل داد و در نهایت هم با
دریافت امتیازاتی و متقاب ً
ال
واگذاری امتیازاتی ،توافق
را با وجود مخالفت شدید
اسرائیل و جمهوریخواهان،
به رسمیت شناخت .علت
دگرگونی یا حداقل ،تغییر
تاکتیک کاخ سفید درباره
ایران چه بود؟
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