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موفقیت در نخستین گام عادیسازی روابط با واشنگتن
مخالفان را نسبت به ارتباط امنیت ملی کشور و رابطه با آمریکا قانع کنیم
ی ساله دارد و به نظر نمیرسد
ی و اند 
سیدهآمنه موسوی :کالف سردرگم روابط ایران و آمریکا در حال باز شدن است .هرچند که برخی از گرههای این کالف درهمتنیده عمقی س 
به این زودیها از هم گشوده شود .البته تالش البیهای عربی و صهیونیستی را نیز نباید نادیده گرفت که با تحت فشار قرار دادن کاخ سفید و یارگیری از کنگرهنشینان آمریکایی
تالش میکنند تا آب شدن یخ روابط تهران واشنگتن را به امری واهی مبدل سازند .با هوشنگ امیراحمدی که سالها نقش واسط را در از سرگیری روابط ایران و آمریکا بر عهده
داشت به گفتوگویی نشستهایم تا مشکالت پیش روی روحانی و اوباما در برقراری مجدد این روابط را برای ما تشریح کند و از چند و چون حل و فصل مشکالت پیش رو بگوید.

 ÁÁپیش از س�فر آقای روحانی به نیویورک همه انتظار داش�تند
روس�ای جمهور ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان
ملل ب�ا هم دیدار کنند ،این موضوع عملی نش�د اما درس�ت در
آخرین لحظات حضور آقای روحانی در ایاالت متحده آقای اوباما
با تماس تلفنی خود موجب چرخش تحلیلهایی ش�د که در این
زمینه صورت گرفته بود .یعنی با وجود آنکه برخی گمان میکردند
یخ روابط ایران و آمریکا به این راحتیها آب ش�دنی نیس�ت اما
گفتوگوی تلفنی دو رئیسجمهور نش�ان داد که همیش�ه باید
منتظر گل دقیقه 90ماند.

من نیز این تحلیل را قبول دارم و معتقدم سفر آقای روحانی در مجموع سفر خوبی بود اما اینکه
این سفر به نفع ما بود یا خیر بستگی به این دارد که از چه دیدگاهی به ارزیابی آن بپردازیم .از منظر
دیپلماسی و وارد شدن به جهان ارتباط با دنیا ،اقدامی مثبت است که شاید درهای روابط جدید
را هم به روی ما بگشاید .البته ما میدانیم آنچه در نیویورک اتفاق افتاد با آنچه در گذشته شده
همخوانی چندانی ندارد و متفاوت است .مخالفان نمیخواهند بپذیرند که واقعیت ایران در جامعه
جهانی عوض شده است .االن دیگر نه آمریکا آن گرگ قبلی است و نه ما آن میش گذشته .هر
دو کشور تحوالتی را پشت سر گذاشتهاند .من به عنوان کسی که تقریباً سهدهه در موضوع رابطه
ایران و آمریکا فعال بودهام و تالش کردهام تا این رابطه به نوعی در چارچوب منافع ملی ایران از
سر گرفته شود بسیار خوشوقت هستم که آقای روحانی حرکتهای سنجیدهای در این سفر انجام
داد و حرفهای معقوالنهای زد؛ حرفهایی که در چارچوب دیپلماسی جدید دنیاست و با منافع
ملی ایران سازگاری دارد .در همین حال هم نگران هستم و به این موضوع میاندیشم که هنوز راه
درازی در پیش است و نباید به سرعت به اظهار نظر و نتیجهگیری پرداخت .فضای فعلی حاکم
بر روابط ایران و آمریکا بیشتر حالت شاعرانه دارد اما با این شعر و شاعری نمیتوان کاری انجام
داد .رابطه که تنها با حرفهای خوب گفتن و شنیدن درست نمیشود .طرفین مذاکره کننده باید
مطالبات و خواستههایشان را مطرح کنند و اگر به توافقی دست یافتند آن وقت میتوان به برقراری
رابطه امیدوار بود .طبعاً طرف مذاکرهکننده ایرانی با رعایت مصالح و منافع ملی در مذاکرات حاضر
میشود و حمایت همهجانبه ملت ایران از تیمی که با این هدف تشکیل میشود کمک حال ما در
دستیابی به اهدافمان خواهد بود .فکر میکنم اگر ملت ایران به صورت یکپارچه خواسته خود را
در رابطه با آمریکا مطرح کند به توفیق بیشتری دست پیدا میکند .اینکه چنددستگی ایجاد شود
و واکنش به وجود آید به هر حال نتیجه خوبی برای ما نخواهد داشت.
 ÁÁش�ما اش�اره کردید که باید یکپارچگی به وجود آید .یکپارچگی در رابطه با آمریکا یا عدم
رابطه؟

از ابتدای انقالب تاکنون هیچگاه یکپارچگی در مورد رابطه با آمریکا وجود نداشته است .داستان
این اس��ت که برخی که خود را صاحب و محافظ انقالب نیز میدانند با برقراری رابطه با آمریکا
مخالف هستند و تالش میکنند از هر طریقی از این ارتباط جلوگیری کنند .اما طیف وسیعی از
جامعه ایرانی هم که از قطع ارتباط تهران و واشنگتن و اعمال تحریمها را به نفع کشور نمیدانند
خواهان آن هستند که این ارتباط در چارچوب حفظ منافع ملی برقرار شود .معتقدم با وجود این
اختالف نظرها ،مخالفان و موافقان برقراری رابطه با آمریکا نباید سعی در منزوی کردن یکدیگر
داشته باشند یا علیه همدیگر حرف بزنند و یکدیگر را متهم کنند چرا که معیار اصلی که همه باید با
اتکا به آن هدف خود را تعیین کنند ،مشخص است .منافع ملی آن چیزی است که همه باید بر سر

حفاظت از آن اتفاق نظر داشته باشند .بحث رابطه با آمریکا هم اگر
در چارچوب تحقق این هدف باشد میتوان از آن دفاع کرد و در غیر
این صورت موضوعی نشدنی است .به اعتقاد بنده شما چه انقالبی
باشید چه نباشید باید بر اساس منافع ملی کشورتان حرکت کنید
و امیدوارم ملت ایران در چارچوب حفظ منافع ملی کشورشان در
روندی که شکل گرفته متحد شوند و حرکت کنند .بحث رابطه با
آمریکا در چارچوب حفظ مصالح کشور قابل پیگیری است.

آقای امی�ر احمدی چرا با وجود برقراری این ارتباط از س�وی
آقای اوباما ،کاخ س�فید میخواهد اینطور القا کند که این تماس
با خواست مقامات ایرانی صورت گرفته است و نه آمریکایی؟

در پاسخ به این سوال شما ابتدا از دولتمردان جمهوری اسالمی میخواهم که برخورد شفافی
توگوی تلفنی معروف آقای
با مردم داشته باشند .منظور من از طرح این بحث همان موضوع گف 
روحانی با اوباماست که رئیسجمهور ایران میگوید شروعکننده ماجرا اوباما بوده و رئیسجمهور
آمریکا نیز تاکید میکند درخواستی از سوی روحانی برای برقراری ارتباط دریافت کرده است .هیچ
مشکلی نیست که آغازگر این مکالمه یا درخواستکننده آن رئیسجمهور ایران بوده باشد .مهم
داشتن صداقت و حسن نیت است .من اگر جای آقای روحانی بودم و درخواست مکالمه را داده
بودم ،میگفتم که پیشنهاد از جانب من بوده است و تلفن از آقای اوباما و این همان حرفی است
که آمریکاییها در مطبوعات خود میزنند .اگر آمریکاییها دروغ میگویند آن وقت ادامه صحبت
با این دروغگویان بیفایده است .اگر آنها راست میگویند آن وقت مغایر واقعیت حرف زدن اعتبار
آقای روحانی را نزد آمریکاییها خدشهدار میکند .این امر بر روند اعتمادسازی و مذاکرات تاثیر
منفی خواهد داشت.

 ÁÁاما آقای روحانی میگویند من با آقای اوباما تماسی نگرفتهام و آمریکاییها خود درخواست
ارتباطداشتند.

من هم نگفتم که آقای روحانی زنگ زده اس��ت .در اینکه آقای اوباما زنگ زده اس��ت حرفی
نیست و آمریکاییها هم غیر از این نمیگویند .بحث سر این است که چه کسی درخواست اولیه
را مطرح کرده است.
 ÁÁگویا حتی درخواست هم از سوی طرف آمریکایی بوده است.

من نمیدانم چه کسی درخواست داده است .اما معتقدم حتی اگر درخواست و یا پیشنهادی
از س��وی رئیسجمهور ایران مطرح ش��ده باشد بهتر است که خود به صورت عیان آن را مطرح
کند .اینکه رئیس شورای عالی امنیت ملی آمریکا بیاید و این موضوع را بیان کند چهره چندان
خوشایندی ندارد .مطبوعات آمریکا نیز اینطور نوشتهاند که این درخواست از طرف آقای روحانی
مطرح شده است .حاال شاید آنها دروغ میگویند ،من نمیدانم و نمیخواهم بگویم چه کسی دروغ
میگوید اما من فکر میکنم برای موفقیت برنامههای دولت الزم است که آقای روحانی با شفافیت
با ملت ایران صحبت کند و از هیچ چیزی هم ابایی نداشته باشد .همانطور که آمریکاییها به
صورت رسمی موضع خود را بیان کردند ،ایرانیها هم از طریق یکی از مسووالن امر اصل ماجرا
را بیان کنند .حتی اگر آقای روحانی این درخواس��ت را مطرح کرده باشد خیلی خوب است که
اوباما به س��رعت به این خواس��ته تن در داده است .این خودش یک موفقیت برای آقای روحانی
محسوب میشود .میدانید آمریکاییها دیپلماسی مردمی بسیار قدرتمندی دارند و به سرعت
افکار عمومی را نسبت به برنامههایشان اقناع میکنند .تیم دولت جدید ایران نیز باید از همین
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سیاس��ت بهره برد چرا که اگر بخواهد وارد این میدان (برقراری رابطه) با آمریکاییها شود اما از
حمایتهای مردمی برخوردار نباش��د ،کارش مشکل است .آقای روحانی نباید اجازه دهد مردم
ایران از طریق دولتمردان آمریکایی از موضوعات فیمابین مطلع شوند .مقامات ایرانی باید یک گام
جلوتر از همتایان آمریکایی خود حرکت کنند .در حال حاضر بیشتر مردم ایران از سیاستهای
رئیسجمهورشان در برقراری ارتباط با آمریکاییها حمایت میکنند .باید این روند به قوت خود
باقی باشد .آقای روحانی به حمایت تکتک ایرانیها اعم از موافق و مخالف نیاز دارد.
 ÁÁآقای امیراحم�دی بازخورد این موضوع (برقراری رابطه میان ای�ران و آمریکا) در جریانات
سیاسی ایاالت متحده به چه صورت بود؟ آیپک (البی اسرائیلی) چه واکنشی به از سرگیری روابط
تهران-واشنگتن نشان داد؟ آیا انتقادات تند و تیزی را متوجه آقای اوباما کرد؟

این حرکت (برقراری رابطه) تازه ش��روع شده اس��ت و هنوز تنور آن به اصطالح آنقدر گرم
نشده است .اما مطمئن باشید در آینده نزدیک نیروهای مدافع اسرائیل غوغایی در این کشور راه
خواهند انداخت و دولت آمریکا و اوباما را مورد سرزنش قرار خواهند داد .سخنرانی آقای نتانیاهو
در مجمع عمومی سازمان ملل مبین این موضوع است .او دوباره تمام مشکالت و مباحثی را که
میان ایران و آمریکا وجود داش��ت زنده کرد و جو قدیمی را دوباره به راه انداخت .البته مطمئناً
برقراری روابط میان مردم ایران و آمریکا طرفداران زیادی دارد اما روحانی و اوباما باید به گونهای
حرکت کنند که بتوانند از حمایتهای تکتک این افراد بهرهمند شوند .معتقدم که راه بسیار
طوالنی و درازی همراه با مش��کالت فراوان در پیش رو داریم .من بارها و بارها گفتهام اگر آقای
روحانی واقعاً خواهان حل مشکل ایران و آمریکاست نباید برای نزدیکی به آمریکا سعی در دور
زدن اسرائیل داشته باشد .این تقریباً غیرممکن است که آمریکا بدون جلب نظر اسرائیل به دنبال
نزدیکی با ایران باشد .ممکن است آقای اوباما االن تلفن بزند و خوشوبش بکند اما واقعیت جامعه
آمریکایی چیز دیگری است .کنگره یکی از این واقعیتهاست که بیش از  90درصد از اعضای آن
طرفدار اسرائیل هستند و حتماً در مقابل اوباما خواهد ایستاد .حتماً کارشکنی میکند و قدرت هر
نوع توافقی را از رئیسجمهور آمریکا سلب خواهد کرد.
 ÁÁاما ایران اساس ًا دولت و کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد.

مشکل همین جاست .یادتان باشد  99درصد مشکل ایران و آمریکا مشکل ایران و اسرائیل و
به عبارتی به دلیل نوع روابط تهران و تلآویو است .مساله غنیسازی ،تهمت حمایت از تروریسم
و مشکل فلسطین تماماً از جانب اسرائیل مطرح شده است .البته عالوه بر اسرائیلیها ،پادشاهی
سعودی نیز نمیخواهد که ایران و آمریکا رابطه خوبی با هم داشته باشند .واقعیت این است که اگر
ما با خوشخیالی بخواهیم در برقراری رابطه با آمریکا به دنبال دور زدن اسرائیل و عربستان باشیم
و از اوباما بخواهیم که سر میز مذاکره بنشیند و با خوشحالی امکان از سرگیری روابط را در سر
داشته باشیم خیالبافی کردهایم .نه اینکه اوباما نتواند با ایران توافقی حاصل کند که حتی در صورت
توافق هم نمیتواند آن را به مرحله اجرا بگذارد چرا که با سد کنگره و آیپک مواجه میشود .البته در
داخل ایران نیز وضع به همان منوال است .یعنی آقای روحانی نمیتواند بدون جلب نظر نیروهای
مخالف به دنبال برقراری روابط با آمریکا باشد .اینکه بگوید نظرات و دیدگاههای این افراد به من
ارتباطی ندارد به هیچوجه منطقی نیست .آقای روحانی باید به صورت شفاف و روشن مرزهای
سیاسی خود را مشخص کند .واقعاً اگر آقای روحانی بخواهد دولتی اعتدالگرا داشته باشد باید در
همین چارچوب هم حرکت کند و سعی کند نیروهای مخالف خود را نیز به میدان بیاورد تا اینطور
نشود که عدهای با دسته گل و عدهای با لنگه کفش به استقبالش بروند .برخوردی که در فرودگاه
با رئیسجمهور صورت گرفت نشاندهنده لزوم مطالعه مجدد سیاستهای دستگاه اجرایی کشور
اس��ت .به همین دلیل اعتقاد دارم آقای روحانی در داخل کشور عالوه بر کسب موافقت رهبری
باید به دنبال جلب نظر گروههای مخالف نیز باشد چرا که در غیر این صورت دچار کشمکش و
سرگردانی میشویم به بیراهه میرویم.
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 ÁÁآقای امیراحمدی من از جمعبندی صحبتهای شما دچار پارادوکس شدهام .شما میگویید
آقای روحانی باید با همه نیروها در برقراری رابطه با آمریکا که الزمه آن شناسایی اسرائیل است،
اجماع حاصل کند .اما این نیروها اص ً
ال کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نمیشناسند و در کل
خواهان نبود رژیم صهیونیستی هستند .حاال شما چطور از آقای روحانی میخواهید با نیروهایی
که معتقد به حذف اسرائیل هستند پای میز مذاکره بنشیند و نظرات آنها را جلب کنید و عالوه
بر این مدام هم تکرار میکنید که ما نباید در برقراری رابطه با آمریکا به دنبال دور زدن اسرائیل
باشیم .این تناقض چطور قابل تعریف است؟

من عرض کردم معیار آقای روحانی باید حرکت در چارچوب منافع ملی کشور باشد آنچنان
که به این گونه نیز عمل کرده است .رهبر جمهوری اسالمی ایران هم بیان کردهاند که دیدگاه
ایشان بر منافع ملی متمرکز است .بنابراین دیگر گروه و نیرویی نمیتواند باالتر از این گفتمان و

اعتقاد داعیه دیگری داشته باشد .البته اگر کسی میگوید من منافع ملی کشور را نمیپذیرم و قائل
به حرکت در چارچوب آن نیستم بحثی جداست و در دایره گفتوگوی ما نمیگنجد .صحبت ما
در رابطه با کسانی است که اعتقاد به حفظ منافع و مصالح کشور دارند و بر تحقق اهداف انقالب
تاکید میکنند .قاعدتاً هر اقدام و رابطهای تنها در صورتی قابل انجام و پیگیری است که منطبق بر
دستیابی به منافع کشور باشد .ایران در گذشته با آمریکا رابطه نداشت و اسرائیل را هم به رسمیت
نمیشناخت اما حاال که خواهان برقراری این روابط هستیم باید در قالب جدید ،فکری هم برای
اس��رائیل داشته باشیم .به آقای روحانی پیشنهاد میکنم که در چارچوب سیاست جدید ایران
اسرائیل را نیز وارد میدان کند .این را هم اضافه کنم که منظورم از وارد میدان کردن اسرائیل ایجاد
رابطه با آن ،شناسایی آن رژیم یا حتی گفتوگو بین دو دولت نیست .بدیهی است که این موارد
غیرممکن است .اما میتوانیم مانند عربستان رفتار کنیم .اسرائیل را به رسمیت نشناسیم اما بحث
نبود آن را نیز مطرح نکنیم.
 ÁÁآقای روحانی در دیدار با اندیشمندان و فرهیختگان آمریکایی زمانی که از ایشان در خصوص
اسرائیل سوالی پرسیده شد اینطور جواب دادند که دیدگاههای ما در رابطه با این موضوع فراتر
از خواس�ت مردم فلس�طین نیس�ت .هرچه را که آنها بپذیرند ما نیز میپذیریم .آقای روحانی
دیدگاهشان در مورد اسرائیل را به این شکل بیان کردند.

خیلی از کشورهای منطقه هستند که اسرائیل را به رسمیت نمیشناسند اما مانند ایران نیز
در مورد آن حرف نمیزنند .عربستان یکی از این کشورهاست که گفتمانش در مورد اسرائیل با
جمهوری اسالمی کام ً
ال متفاوت است .ببینید در دیپلماسی میان سفید و سیاه ،رنگ خاکستری نیز
وجود دارد و تمام موضوعات لزوماً سیاه و سفید نیست .بحث اسرائیل نیز از آن بحثهای خاکستری
دیپلماسی است که باید به آن توجه شود .موضعی که آقای روحانی مطرح کرد موضع جدیدی نبود.
اینکه بگوییم ما خواست مردم فلسطین در مورد اسرائیل را میپذیریم برای سالهای سال موضع
رسمی جمهوری اسالمی بوده که همه آن را میدانند .ما در زمان آقای خاتمی از این دیدگاه هم
فراتر رفتیم و راهحل دودولتی را به صورت ضمنی پذیرفتیم .حاال بعد از  16سال سر موضع قبلی
رفتهایم .البته من دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد را از این بحث جدا میکنم که همواره
بحث نابودی اسرائیل را مطرح میکرد .ما بعد از سی و اندی سال به دنبال برقراری رابطه با آمریکا
هستیم پس باید در رابطه با اسرائیل هم چارهای بیندیشیم .قاعدتاً در چارچوب دیدگاههای نیروهای
انقالبی اسرائیل نامشروع است اما در قالب تامین منافع ملی میتوان دیدگاه خاکستری نسبت به این
موضوع داشت یعنی نه این کشور را به رسمیت شناخت و نه با آن دشمنی کرد.

 ÁÁآقای امیراحمدی بر فرض که ایران به مواردی که شما اشاره کردید عمل کرد .بعد از آن فکر
میکنید سیاستها و برنامههای دو کشور باید در چه راستایی تدوین شود؟

اول اینک��ه آق��ای روحانی در آمریکا دیدگاهه��ای خود را در رابطه با بس��یاری از موضوعات
چالشبرانگیز میان دو کشور چون هولوکاست مطرح کرد .باید منتظر ماند و دید که آیا همچنان
بر آن دیدگاهها مصر اس��ت یا خیر؟ آیا حاضر اس��ت در داخل کشور نیز همان مباحث را مجددا ً
مط��رح کند؟ او باید هرچ��ه را در خارج از ایران گفت در داخل هم بگوید و مالحظهکاری نکند.
این خیلی مهم است که آقای روحانی یک زبان منسجم داشته باشد .بعد هم اینکه آقای روحانی
باید سعی کند با زبان گفتوگو و منطق در جلب دیدگاههای نیروهای مخالف برای برقراری رابطه
بکوشد .نباید تنها دیدگاههای منتقدانه به آنها داشت و به دنبال خارج کردن این نیروها از میدان
بود .کارهایی اینچنین در گذشته نیز صورت پذیرفته اما نتیجهای در بر نداشته است .بنابراین باید
اجماعی در مورد کلیه برنامههای دستگاه اجرا به وجود آید و از رفتارهای حذفی پرهیز کرد .اعتدال
یعنی همین .آقای روحانی باید با یک گفتمان بسیار جدید منتقدان را راضی کند چرا که در غیر
این صورت اجماع بدون تامین دیدگاههای نیروهای دیگر تبدیل به کارشکنی میشود .باید توجه
داشته باشیم که همه مردم ایران به یک اندازه در تصمیمگیریها سهیم هستند و باید همه در به
ثمر رسیدن اهداف یاریگر دستگاه اجرایی کشور باشند .بهتر بود که رئیسجمهور پیش از ترک
تهران دیدگاهش را با تمامی نیروها و گروهها مطرح میکرد و پس از جلب دیدگاههای آنها پای
میز مذاکره با  5+1مینشست و با آمریکا گفتوگو میکرد.
 ÁÁآقای امیراحمدی قاعدت ًا آقای دکتر روحانی بدون کس�ب اجازه از مقام رهبری به این سفر
نرفتند و به مذاکره با  5+1نپرداختند .آیا نباید دیگران نیز دیدگاهشان را با نظرات رهبری تطبیق
دهند؟

نه ،البته که نباید هر کسی ساز خودش را بزند .اما نباید از مخالفت این افراد هم برداشت افراطی
داشت .باید آنها را درک کرد .برخی از این افراد کسانی هستند که در راه انقالب شهید دادهاند و از
جان و مالشان هزینه کردهاند و بر اساس اعتقاداتشان از این انقالب حمایت میکنند .تعدادی هم
درون آنها فتنهگرند و باید برابر قانون با آنها برخورد شود .اما این حرف که چون رهبری پشتیبان
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آقای روحانی است پس دیگران حرفی نباید داشته باشند اشتباه است .ما یک جامعه متکثر داریم و
مردم حق دارند حرف بزنند اما حق ندارند نظم را بههم بزنند.

 ÁÁدرست است .اما آیا هر کسی میتواند به شیوه خود عمل کند .به این شکل که سنگ روی سنگ
بند نمیشود .

نه ،هیچ کس حق ندارد بیقانونی کند و هیچکس هم حق ندارد قانون را بهدست خود بگیرد و با
چوب آن مردم را بزند .قانون باید از سوی همه رعایت شود و آنها که مسوول اجرای آن هستند آن را
عملی کنند .اجازه دهید برای فهم بهتر این مساله مثالی برای شما بزنم .در انتخابات ریاست جمهوری
اخیر ،شعار آقای جلیلی این بود که اگر یک روزی تحریمها برداشته شوند آن روز ،روز عزای ماست.
این شخص بیش از  4/5میلیون رای آورد یا آقای قالیباف که آرای بسیاری را در سبد خود داشت .خب
مطمئناً آن  4/5میلیون نفری که به آقای جلیلی رای دادند نگرشی مانند او داشتند و ما نمیتوانیم آنها
را از روند اتخاذ تصمیمات کشور حذف کنیم.

 ÁÁاما منظور من این شخصیتها نبودند .بحث من در رابطه با نیروهای خودسری است که نه امروز و
دیروز بلکه همیشه متفاوت از جمعیت حرکت کردهاند.

من هم از ش��خص خاصی حرف نمیزنم .از هوادارانش میگویم .ممکن اس��ت بعضی درون این
رایدهندگان خودس��ر باش��ند که باید با آنها برابر قانون برخورد کرد .این را هم اضافه کنم که نظرم
البته دفاع از نیروهای خودسر و آشوبگر نیست .من از یک جمعیتی حرف میزنم که مخالف نظر آقای
روحانی نظر دارد و میگویم اینها را نباید حذف کرد بلکه باید آنها را جذب کرد .همین .این افراد هم
برای انقالب هزینه کردهاند .نمیتوان پس از این همه سال حاال که زمان مذاکره فرا رسیده است به
آنها گفت بروند دنبال کارشان.
 ÁÁاما بحث ما در مورد گروههای خودسر بود نه نیروهای انقالب.

من میخواهم عرض کنم ما همه باید جمع شویم و به یک تصمیم مشترک برسیم .به هر حال
حتی گروههای خودسر نیز از مردمان این کشور هستند .البته متاسفانه این چند درصد درگیر جناحبازی
و دیدگاههای تند ش��دهاند که باید با گفتوگو با آنها به یک تصمیم جمعی مش��ترک در مورد ایران
دست پیدا کرد .ما باید واقعبین باشیم .اینها مشکالتی است که در سر راه مذاکره با آمریکا وجود دارد.
تازه در ایران وضع ما بهتر است .در ایاالت متحده هم نیروهای جنگطلب اوباما را راحت نمیگذارند.
برای همین است که میگویم آقای روحانی راه دشواری را در پیش رو دارد .او باید منافع ملی را معیار
تصمیمگیریهایش قرار دهد و اعالم کند که برای حفظ این اصل مهم و حیاتی کشور همه باید به
صورت یکپارچه عمل کنیم .مخالفان و موافقان نیز بیایند حرفهایشان را بزنند و در مورد آن بحث
شود .خوشبختانه رهبر انقالب نیز از این شیوه حمایت میکند .ایشان به آقای روحانی اجازه دادهاند که
در چارچوب شعارهای عزت ،حکمت و مصلحت سیاستهای خود را به پیش برد که به نظر من آقای
روحانی نیز به همین شکل عمل کرده است؛ اینکه با منطق و تدبیر و اعتدال میخواهد مصالح نظام را
تامین کند .رئیسجمهور ایران که محور سیاستهای خود را بر اساس شعارهای اعتدالگرایانه قرار داده
است پیوسته متذکر شده که هر کسی هم که با ما اختالف نظر دارد بیاید .ما در چارچوب منافع ملی با
هم توافق میکنیم .اگر ما بخواهیم به مذاکره با آمریکاییها بپردازیم باید بر اساس این سیاست حرکت
کنیم واال اگر قرار باشد هر کسی آن طور که میخواهد سخن بگوید و حرکت کند آمریکاییها پا به فرار
میگذارند .زمانی که آنها ببینند در داخل کشور اختالف نظر وجود دارد و مردم با هم متحد نیستند
بیشک از این موضوع سوء استفاده خواهند کرد .من فکر میکنم مهمترین کاری که آقای روحانی باید
انجام دهد این است که با تکتک نیروهایی که در پروسه قدرت ایران شریک هستند گفتوگو کند و
دیدگاههای خود را در چارچوب منافع ملی برایشان تشریح کند .معتقدم افراطیترین گروهها و چهرهها
اگر متقاعد شوند که هدف مورد نظر در چارچوب منافع ملی کشور است از آن حمایت میکنند.

 ÁÁآقای امیراحمدی بیشتر مردمی که بحث ارتباط با آمریکا را پیگیری میکنند و از آقای روحانی
میخواهند این مسیر را ادامه دهند خواستشان کاهش تحریمهاست .از دیدگاه جنابعالی اگر روزی
دولتمردان ایرانی و آمریکایی بر سر از سر گیری روابط به توافق برسند آیا در آینده نزدیک امکان
کاهش یا توقف اعمال تحریمهای یکجانبه و جهانی وجود دارد؟

در رابطه با تحریمهای مهم و کشنده باید گفت که خیر .ما راه درازی در پیش داریم و متاسفانه
اکثر تحریمهای یکجانبه به شکل قانون درآمدهاند و باید با موافقت کنگره لغو شوند .تحریم صنایع نفتی
و بانکهای ایرانی همه و همه به صورت قانونی درآمدهاند .اسرائیل نفوذ بسیار باالیی در کنگره دارد.
برای همین هم است که موضوعاتی که در حمایت از ایران در کنگره مطرح میشود در همان اثنای کار
فراموش میشود و مباحثی که در دشمنی با ایران به میان میآید با حمایت 90درصد اعضای کنگره
مواجه میشود .تنها راهش این است که آقای اوباما در داخل کشور خود و آقای روحانی نیز در جامعه
ایران بتوانند اتفاق نظری را به وجود آورند و البته کشورهای دیگر یعنی اسرائیل و عربستان و همچنین
اتحادیه اروپا نیز باید از این روند حمایت کنند.

اقتـصـاد ایران

دیپلماسی

گردش چرخهای دیپلماسی
به شرط تامین منافع ملی
با سفر آقاي روحاني به نيويورك و ارتباطي كه ميان روساي جمهور آمريكا و ايران برقرار شد
برخي گمان میکنند كه روابط تهران-واشنگتن يكشبه به حالت گذشته خود در سي و
اندي سال قبل بازگشته و ديگر مشكلي براي عاديسازي روابط باقي نمانده است .اين در
حالي است كه موضوع بسيار فراتر از اين سادهانگاريهاست و به واقع به اين راحتيها قابل
توگويي نشانگر رابطه
حل و فصل شدن نيست .ديپلماسي فرآيندي زمانبر است و هر گف 
نيست .ما بايد توقعمان را از ديپلماسي كاهش دهيم و نخواهيم كه تخاصمات چندين و
چندساله به سرعت جاي خود را به صلح و دوستي دهد .اين جادهاي است كه بايد پيموده
شود اما نه با آن سرعتي كه برخی انتظار دارند .البته در اين ميان نيز هستند برخي از افراد
كه منافعش��ان در عدم برقراری رابطه ايران و آمريكاست .نيروهاي تندرو و افراطي در دو
كشور ،البي عربي و صهيونيستي و افرادي كه تمايل به از سرگيري اين روابط ندارند چرا
كه آنها پايداري خود را در افزايش ديوار بياعتمادي تهران و واش��نگتن میبینند ،ما اگر
میخواهیم در مسير رابطه با آمريكا قدمي هم برداريم بايد نسبت به تحركات اين نيروها
هش��يار باشيم .البته ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه حتي اگر هم رابطهاي ميان
ايران و آمريكا برقرار شود ما تا چند دهه شاهد روابطي سرد و پرتنش خواهيم بود .مدت
زمان مديدي طول میکشد تا روابط به حالت طبیعی خود بازگردد .بنابراین نبايد انتظار
معجزه ناگهانی در روابط دو كشور داشته باشيم .دشمنان برقراری روابط دو كشور مترصد
هستند تا با هر بهانهاي اين روابط آغازنشده را به نابودي بكشانند .بر همين اساس هم ما
بايد با دقت فراوان وارد عمل شويم و اجازه هر گونه سنگاندازي و دخالتهاي کینهتوزانه
را از آنها سلب كنيم .هرچند كه به اين موضوع نيز اعتقاد راسخ دارم كه احياي روابط ايران
و آمريكا نبايد موجب ناديده گرفتن واقعيتهاي موجود شود .اينكه ما فكر كنيم اوباما نيز
تنها با درنظرگيري منافع ايران در رفع ابهامات از پرونده هستهای كشورمان خواستار رابطه
با ماس��ت .رئيسجمهور آمريكا نماد نظام سرمایهداري غرب است كه تنها براي پيگيري
منافع دولت متبوع خود براي از سرگيري رابطه با ايران اعالم آمادگي كرده است .یعني اگر
درخواستي هم مطرح شده ما نبايد برداشت نادرستي از آن داشته باشيم و اين موضوع را
به معناي دوستي آمريكاييها تلقي كنيم اما در عين حال بايد در یک مقطعی از زمان به
جاي به کار بردن ادبیات کام ً
ال انقالبی از ادبیات دیپلماسی استفاده کنیم و نتیجه این رفتار
خودمان را بسنجیم .طبیعتاً اولویت ما در این مذاکره دوست شدن با آمریکا یا بازگشتن به
روابط گذشته نيست .قدم اصلی ما در این شرایط ،حفظ منافع ملی كشور با کمترین هزينه
وارده اس��ت .اگر دیدیم از این طریق نمیتوانیم منافع ملیمان را حفظ کنیم ،روشهاي
دیگ��ري هم برای ما وجود دارد كه آقاي دكتر ظريف در يكي از گفتوگوهاي تلويزيوني
خود با رسانههاي آمريكايي آن را تشريح كرد .ايشان با اظهارنظري کام ً
ال منطقی اينگونه
عنوان كردند كه ما به دنبال عاديسازي روابط با آمريكا نيستيم بلكه هدف ما تنها دستيابي
به يك راه حل ديپلماتيك است .ديپلماسي ما تنها به شرط حفظ منافع ملیمان به چرخش
میافتد و مطمئناً در صورتي كه بدانيم رابطه با آمريكا به ناديده گرفتن مصالح كشور منجر
میشود به سرعت از سوي كابينه آقاي دكتر روحاني منتفی ميشود .یكي از اهداف دولت از
طرح موضوع گفتوگو با آمريكا عاديسازي پرونده هستهاي كشور و پس از آن توقف اعمال
تحريمهاست .االن هم اتفاق خاصي نيفتاده است .گفتوگوهايي در سطح نخست صورت
گرفته است و طرفين براي از سرگيري روابط و ادامه مذاكرات اعالم آمادگي کردهاند .اگر
اين گفتوگوها با موفقيت همراه شود آن وقت ايران و آمريكا میتوانند در مورد مسائل عراق
و افغانستان ،مناقشات سوريه و در مجموع آنچه در منطقه میگذرد به يك توافق نظر دست
پيدا كنند .اما مجددا ً میخواهم به اين موضوع اشاره كنم كه هدف دولت آقاي دكتر روحاني
از طرح گفتوگو با طرف آمريكايي تنها تامين منافع ملي كش��ور و دستيابي به راه حلي
براي بهبود اوضاع است .معتقدم در زمان حاضر بهترين راه پيمودن مسير ديپلماتيك است.
ما حاضريم براي حفظ ارزشهايمان از روشهاي موجود بهرهبرداري كنيم .در مقطعي ما
حفظ ارزشهايمان را در جنگ و شهادت میدیدیم و به آن افتخار میکردیم اما در زمان
كنوني پيمودن مسيرديپلماتيك منطقيترين روش است.
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