طرفداران هاش��مي و حتي اصولگرايان معتدل را کن��ار بزند و آنها را
مقصر مش��کالت موجود اعالم کند و مردم را تحت تأثير ش��عارهاي
خود قرار دهد.
سياس��ت خارجي احمدين��ژاد ،از هم��ان ابت��دا ،تهاجمي بود
و اين ويژگي باعث ش��د که جهتگيرياش در موضوع هس��تهاي هم
همين خصيصه تهاجمي را داش��ته باش��د .اما به نظر ميرسد ،او در
دورهاي از فعالي��ت دولتش ضمن پي بردن ب��ه واقعيتها و مواجهه
با مش��کالتي که نتيجه ديپلماس��ي ش��عار زده اش ب��ود ،بازنگريي
در عملکرد هس��تهاي خود داش��ت .مث� ً
لا برخي معتقدن��د که نامه
نگاريه��اي بيپاس��خ او خطاب ب��ه اوباما ،تالش��ي براي کاس��تن
از تنش بود...
احمدينژاد در دورهاي به دنبال آن بود تا با حل مس��أله هستهاي
براي خ��ود در عرصه داخلي و بينالمللي اعتبار کس��ب کند ،نظام را
وابس��ته به خود کن��د و از آن اعتباري که  -به باور خود  -به دس��ت
م��يآورد ،بهره برداري سياس��ي کن��د تا نامزد مورد نظ��ر خود را در
انتخابات يازدهم رياست جمهوري ،به پيروزي برساند .اما امريکاييها
حاضر نش��دند که مذاکره را با وي پيش ببرند ،زيرا هم به احمدينژاد
بياعتم��اد بودند و ه��م او را جدي نگرفتند .دقيق��اً نقطه مقابل آنچه
امروزه در مورد روحاني اتفاق افتاده است.
ام�ا احمدينژاد در دو س�ال آخ�ر مدعي بود که
نقشي در پيگيري مذاکره هستهاي ندارد؟
بل��ه .در مقطع��ي اصولگرايان ب��ه اين جمع بندي رس��يدند که
ضعفهاي اقتص��ادي را نه به تحري��م ،بلکه به س��وءمديريت دولت
احمدينژاد نس��بت دهند .واکنش احمدين��ژاد هم اين بود که طي
س��الهاي  90ت��ا  92با زيرکي اي��ن گونه القا ميکرد ک��ه تنها دليل
مش��کالت اقتصادي به وجود آمده براي کش��ور ،ناشي از تحريمهاي
جديد اس��ت و نه مديريت او و در عين حال هم تأکيد ميکرد نقش��ي
در نحوه پيگيري مذاک��ره ندارد و مذاکرات را جليلي زير نظر مقامات
عاليرتبه نظام انجام ميدهد .در واقع ،او ميخواست وضعيت نامساعد
اقتصادي را ناش��ي از تحريمها معرفي کن��د و حل تحريمها با مذاکره
را ني��ز خارج از اختيارات خ��ود جلوه دهد تا نقش دول��ت دهم را در
نابساماني اقتصادي انکار کند.
ادعاي احمدينژاد در نقش نداشتن در مذاکرات
را چق�در واقعبينانه ميدانيد ؟ نق�ش واقعي وي در
مذاکرات چقدر بود؟
مسلم است که سکان پرونده هستهاي از سال  84تا سال  - 90که
احمدينژاد به حاش��يه رانده ش��د -در دس��ت وي بود .يعني وي در
مجموع شش سال مسئوليت مذاکره هستهاي را در اختيار داشت.
دو سال آخر چه اتفاقي افتاد که ترجيح داده شد
احمدينژاد به حاشيه رانده شود؟
در دوس��ال آخر همان طور ک��ه امريکاييها احمدينژاد را جدي
نميگرفتند در داخل هم اينطور ش��ده بود .حتي جريانها و کساني
که زمينه س��از انتخاب وي بودند هم تا حدود زيادي اعتمادش��ان را
نسبت به او از دست داده بودند.
تضعيف اعتماد از کارآمدي احمدينژاد يا اهداف

او ؟
به ه��ر دو .زيرا وي نش��ان داده بود قابل اتکا نيس��ت و نميتوان
روي موضعگيريها و س��خنانش حساب جدي باز کرد .مقامات نظام
و راهبران جريان اصولگرايان متوجه ش��ده بودند که ديگر نميتوانند
مذاکره هس��تهاي با قدرتهاي بزرگ و امريکا را با احمدينژاد ادامه
دهند .امريکاييها وي را قبول نداشتند به همين دليل آقاي واليتي در
يکي دو سال آخر دوره احمدينژاد فعالتر شد و مذاکراتي را در عمان
پيگيري کرد .اين در حالي بود که وقتي ماجراي خانه نش��يني يازده
روزه احمدينژاد پيش آمد ،به نوعي وي از مس��أله مذاکره هس��تهاي
کنار گذاش��ته ش��ده بود و تالش نظام بر اين بود که او را تحمل کنند
تا دوره رياس��ت جمهوري اش با حداقل خس��ارت و درگيري به پايان
برس��د .در حقيقت آقاي واليتي از آنجا که با ورود بيشتر به مذاکرات
هس��تهاي متوج��ه ناکارآمدي رويه تي��م مذاکره کننده به رياس��ت
جليلي شده بود ،به عنوان يکي از منتقدان وي در مناظرات انتخاباتي
صحبت کرد.
معتقديد در س�الهاي آخ�ر فقط «مذاکره براي
مذاکره» و بدون هيچ پيشرفتي انجام ميشد؟
اواخر مذاکرات در دوره جليلي پيشنهادهای قابل توجهي هم رد
و بدل ش��د اما غربيه��ا مطمئن نبودند که اص� ً
لا توافق با اين هيأت
مذاکره کننده ايراني فايدهاي دارد يا نه .از طرف ديگر نوع مناس��بات
جليلي و احمدينژاد هم براي آنها شفاف نبود.
يعني جليل�ي و احمدينژاد در اواخر دولت دهم
دچار اختالف بودند؟
به نظر ميآمد که امريکاييها به تنها کسي که ميتوانستند اعتماد
کنن��د آقاي واليتي بود ،نه جليلي و نه احم��دي نژاد .بنابراين منتظر
روي کار آم��دن دولت جديد اي��ران بودند تا ببينند چه پيامي از ايران
دريافت ميکنند.
در جريان مناظره نامزدهاي رياس�ت جمهوري،
ابعادي از ناگفتهها و انتقادهاي هس�تهاي مطرح شد
که براي مردم بيس�ابقه يا کم س�ابقه تلقي ش�د ،با
توجه به اين نکته ،نقش نامزدهاي رياست جمهوري

را در شکستن تابوي اطالعرس�اني هستهاي چقدر
تأثيرگذارميدانيد؟
تاب��وي انتقاد از نح��وه مذاکره کردن تيم هس��تهاي ايران در
دوران مسئوليت جليلي توسط آقاي واليتي شکسته شد اما هنر
روحان��ي آن بود که بالفاصله از طرح اين بحث اس��تفاه کرد و آن
را پي��ش برد .روحاني ابتدا به خود اجازه نداد که بحث هس��تهاي
را مط��رح کند اما پس از اش��اره واليتي به اين موض��وع ،به ابعاد
بيشتري از آن پرداخت زيرا متوجه شده بود جامعه تشنه شنيدن
اطالعات ،بحث و جزئيات بيشتري از موضوع مذاکرات هستهاي
اس��ت .از سوي ديگر ،تحريم هايي که به واسطه گسترده تر شدن
تنشهاي هس��تهاي از س��وي جامعه جهاني بر ايران اعمال شده
بود فش��ار زيادي بر مردم وارد کرده بود و همين انگيزهاي ش��ده
بود تا مردم ديدگاهها و خبرهاي نامزدها در حوزه هس��تهاي را با
اشتياق بيش��تري دنبال کنند زيرا احساس ميکردند که بهبود
وضعيت معيش��ت آنان ،بهگونهاي با فرجام مذاکرات گره خورده
اس��ت .بنابراين ،مواضع و س��خنان نامزدها ،بازخورد گستردهاي
يافت و اکثر مردم را به اين نتيجه رساند که تا چه حد در بيخبري
هستهاي نگهداشته شدهاند.
اشاره داشتيد که در جريان مناظرات انتخاباتي
آق�اي روحاني بعد از آق�اي واليتي به بح�ث درباره
مذاکرات هس�تهاي پرداخت .اين در حالي است که
احمدينژاد مسئوالن پرونده هستهاي در دوره آقاي
خاتمي را خائ�ن ناميده بود يعن�ي دورهاي که آقاي
روحاني هدايت پرونده هس�تهاي را عه�دهدار بود.
بنابراين چرا آقاي روحان�ي قبل از واليتي اين بحث
را مطرح نکرد؟
آق��اي روحاني تفاوت مهمي با احمدين��ژاد دارد روحاني خود را
موظف ميداند در چارچوب مناف��ع ملي حريم هايي را رعايت کند و
حاضر نيست به هر قيمتي امتياز سياسي بگيرد اما احمدينژاد عکس
وي عمل ميکرد و از هر روش��ي براي رسيدن به اهداف و منافع خود
استفاده ميکرد.
يعن�ي اگر آقاي واليتي بحث هس�تهاي را مطرح
نميکرد آقاي روحاني وارد اين موضوع نميشد؟
نمي دانيم ش��ايد اگر هم آقاي روحان��ي موضوع را مطرح ميکرد
با احتياط بيش��تري طرح ميکرد و مسأله تأثيرمشکالت اقتصادي و
ارتباط آن با نحوه پيگيري مذاکره مسأله هستهاي بيشتر مورد توجه
قرار ميگرفت.
در ميان نامزدهاي انتخاباتي سال  92به استثناي
جليليوتاحدوديحدادعادل،اشتراکنظريدرباره
انتقاد از سير پرونده هس�تهاي در دوره احمدينژاد
وجود داش�ت.اما به نظر ميآمد ساير نامزدها برنامه
مشخصي براي حل پرونده هستهاي نداشتند و فقط
روحان�ي راهکار مش�خصي داش�ت ،از جمله اينکه
روحان�ي تأکيد داش�ت که اي�ران بايد ب�ا امريکا به
عنوان کش�ور اصلي طرف دعوا در مناقشه هستهاي

اواخر مذاکرات
در دوره جليلي
پيشنهادهای قابل
توجهي هم رد و بدل
شد اما غربيها مطمئن
نبودند که اص ً
ال توافق
با اين هيأت مذاکره
کننده ايراني فايدهاي
دارد يا نه .از طرف ديگر
نوع مناسبات جليلي و
احمدينژاد هم براي
آنها شفاف نبود.

مس�تقيم ًا مذاکره کند آيا اين وج�ه تمايز روحاني با
ساير نامزدها مورد توجه مردم قرار گرفت؟
بله.در جريان رقابتهاي انتخاباتي نکتهاي که مشخص شد آن بود
که در ميان کانديداها تنه��ا آقاي روحاني به طور جدي به دنبال تغيير
فضاي موجود اس��ت و س��ايرين به دنبال استمرار وضع موجود ،البته با
انجام اصالحاتي بودند .در واقع تنها کس��ي که روند  8س��ال گذشته در
دولت احمدينژاد را به چالش کش��يده بود آقاي روحاني بود .وي فقط
موضوع هس��تهاي را به نقد نکشيد بلکه در ساير حوزهها از جمله نحوه
مناس��بات ايران با جهان و همچنين در عرصههاي امنيتي ،فرهنگي و
اقتصادي هم دنبال تغيير بود .روحاني توانس��ت به مردم نشان دهد که
براي اين تغييرات برنامه دارد.البته اصالح طلبان ،دگرانديشان ،چهرهها
و شخصيتهايي که به هر حال براي بخش هايي از مردم مرجع هستند
در برجسته شدن ديدگاههاي روحاني و حمايت از آن نقش داشتند.
بع�د از انتخ�اب آق�اي روحان�ي وقتي مس�أله
هستهاي در اولويت برنامههاي وي قرار گرفت برخي
انتقاد کردند که تمرکز دولت بر مسأله هستهاي باعث
غفلت وي از س�اير حوزهها ش�ده است .ش�ما با اين
انتقادموافقيد؟
بله موافقم ،البته با يک تبصره .من هم اگر جاي روحاني بودم همين
کار را ميکردم زيرا معتقدم اگر وي نتواند مسأله هستهاي را حل کند
امکان پيش��رفت در حوزههاي ديگر عمال برايش وجود ندارد .چرا که
درصورت حل نشدن موضوع هستهاي امکان حل مشکالت اقتصادي
و همچنين چانه زني با قدرتهاي بزرگ وجود نخواهد داشت.
برخ�ي از منتقدان ميگويند درس�ت اس�ت که
اولويت دولت بايد هس�تهاي باش�د ام�ا نبايد باعث
غفلت از ساير حوزهها شود؟
بعد از انتخاب آقاي روحاني در سال  92تاکنون بسياري از انتقادات از
وي متوجه عزل و نصبهاي سياسي(استاندارها) در استانهاي مختلف
کش��ور بوده است .البته معتقدم که سياست روحاني بنا بر اين نبوده که
هر مديري را به صرف اينکه در دوره احمدينژاد فعاليت ميکرده است،
کنار بگذارد .ولي منتقدان هم ميگويند که روحاني بايس��تي سوابق و
صالحيت مديران ابقا شده را بررسي کند و ببيند که کارايي اين مديران
در دوران احمدينژاد چقدر بوده اس��ت که البته اين حرفشان صحيح
اس��ت .روحاني بايد تيمي را تعيين کند که کارش��ان بررسي صالحيت
مديران باش��د .اين انتقادات از روحاني در حالي اس��ت که وي ابتدا وارد
يک توافق نانوشته با مجلس شد و به اين ترتيب مهمترين پست کابينه
خود يعني وزارت کش��ور را به نماينده طيف اصولگرايان واگذار کرد .اما
متأس��فانه مجلس متقاب ًال به تعهد خود مبني بر همکاري با دولت عمل
نک��رد .يکي از رخدادهاي بدي که اتفاق افتاد اين بود که بعد از انتخابات
 92ب��ه جاي اينکه خط ميانه روي مجل��س ،فضا را در اختيار گيرد ،يک
جريان تندروي  36نفري مديريت مجلس را در اختيار گرفت.
مخالفت با دولت از س�وي اقليت تندرو از جمله
پايداريها با چه هدفي صورت ميگيرد؟
دو مس��أله اصلي مطرح اس��ت؛ اول آنکه اين گروه به طور جدي با
رويکرد روحاني مخالفند بنابراين علي القاعده با هر اقدامي که توسط
روحاني صورت گيرد ،مخالفت خواهند کرد .نکته دوم که مهم تر است
و نديدم کس��ي آن را مطرح کند آن است که پايداريها خيلي جدي
نگران به خطر افتادن مشي امريکا ستيزي هستند و متوجه شدند که
اگر نظام جمهوري اسالمي بتواند درباره موضوع هستهاي با امريکا به
توافق برس��د  -يعني پيچيده ترين مسألهاي را که ميان ايران و امريکا
وجود دارد حل کند -ساير موضوعات هم حل ميشود .زيرا دردسرها
و مش��کالت ميان دو طرف در موضوعات ديگر خيلي کمتر است .اين
در حالي اس��ت که در مسأله هستهاي هيچ اشتراک نظري ميان ايران
و امريکا وجود نداش��ت و در هيچ موضوعي مانند مس��أله هستهاي تا
اين ان��دازه تنش به وجود نيامده بود تا جايي که امريکاييها تا تهديد
نظامي هم پيش رفتند .ولي با وجود اين تعارضات دو طرف توانستند
در دوره روحاني به اش��تراک نظر برس��ند و به حل موضوع هستهاي
نزديک ش��وند .بنابراين در صورت حل اين مسأله دو طرف ميتوانند
مشکالتش��ان را در س��اير موضوعات منطقهاي از جمله افغانس��تان،
س��وريه و عراق که کمتر از چالش هس��تهاي است حل و فصل کنند.
اين در حالي اس��ت که کم کم يک نوع بازنگري در امريکا درباره نقش
ايران در منطقه به وجود آمده است .امريکا پذيرفته است که منشأ همه
مش��کالت و تندرويهاي اس�لامي در منطقه فقط ايران نبوده است
بلکه بسياري از آشوبهاي منطقهاي از سوي عربستان صورت گرفته
اس��ت .اين بازنگري در ايران هم درباره سياستهاي جديد امريکا در
منطقه به وجود آمده است.
افکار عمومي هم در سطح کارشناسان و هم مردم
با اين برداش�ت موافقند اما چرا صداي پايداريها تا
اين اندازه بلند است؟ آنها چه ابزارهايي براي اعالم
مخالفت دارند؟
اولين دارايي آنها رويکرد سي و شش سال امريکا ستيزي آنها بوده
اس��ت .بنابراين اگر اين موضوع هستهاي حل شود و طرفين به توافق
برسند ،جريانهاي راديکال بر س��ر اجراي آن مانع تراشي ميکنند.
ابزار ديگر آنها صدا و س��يما و س��کوهاي نماز جمعه اس��ت .مجلس و
تريبونهايي که از اين طريق در اختيارشان قرار ميگيرد و همچنين
رسانههاي حکومتي ،س��ايتها و خبرگزاريها هم از ديگر ابزارهايي
است که آنها در اختيار دارند.
سهشنبه  13مرداد 1394

پيش از برگزاري
انتخابات رياست جمهوري
سال  1392مذاکرات
هستهاي دولت نهم و دهم
اطالعرساني نميشد و فقط
خبرهاي کلي در اختيار
رسانهها و افکار عمومي
قرار ميگرفت و در واقع،
نوعي سياست سکوت حاکم
بود اما در آستانه انتخابات
رياست جمهوري  92و
برگزاري مناظرات سياسي
ميان نامزدها ،انتقادهاي
زيادي به مذاکرات هستهاي
در دوران سعيد جليلي
مطرح شد که حاوي برخي
اطالعات و خبرهايي نيز بود
که براي اولين بار به اطالع
مردم ميرسيد.

ویژ ه
انتخاب
یازدهم
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