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خارجی  سیاست 
گ���و مهم ترین گفتو از  یکی 

عرصه های هر دولت است که موفقیت 
یک  عملکرد  کارنامه  می تواند  آن  در 
برعکس،  یا  و  درخشان  را  دولت 
شکست در آن کارنامه دولت را سیاه 
بررسی  زمینه  این  در  کرد.  خواهد 
سیاست خارجی دولت روحانی به دلیل 
خودش  کار  به  شروع  اول  از  اینکه 
سبد  در  را  مرغ هایش  تخم  تمام 
سیاست خارجی و مشخصا برجام قرار 
داد مهم تر است. برای بررسی عملکرد 
خارجی  سیاست  حوزه  در  دولت 
علی اصغر  دکتر  با  فردا  خبرگزاری 
زارعی استاد سیاست خارجی گفت وگو 
کرده است. دکتر زارعی معتقد است 
سیاست  حوزه  در  دولت  عملکرد 
چون  نمی گیرد  قبولی  نمره  خارجی 
در  زیادی  فرصت های  روحانی  دولت 

این عرصه از دست داده است. 

نمای نزدیک

سیدمحسنموسویزاده

کارشناسارشدعلومسیاسی
 

در کمتر از صد س��ال، یعنی بین س��ال های  1285 ت��ا 1357، ای��ران ش��اهد دو انقالب تاریخن���گار
بود؛ انقالب هایی که هرچند هر دو با هدف مبارزه با ظلم و ستم 
حکوم��ت و احق��اق حقوق م��ردم صورت گرفت، ام��ا هر یک به 
نتایج متفاوتی در حوزه های سیاس��ی و اجتماعی منجر ش��د. بر 
این اس��اس، انقالب مش��روطه بعد از کش��اکش های ف��راوان به 
کودتای 3 اس��فند و در نهایت دیکتاتوری رضاخان منجر شد، اما 
انقالب اس��المی منجر به برقرار حکومت اسالمی و نهادینه شدن 
حکومت��ی مبتنی بر مردم س��االری دینی در ایران ش��د. اما چه 
مس��ئله ای باعث ش��د تا این دو انقالب به نتای��ج متفاوتی منجر 
ش��ود؟ این سؤالی است که این مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن 
اس��ت. برای پاسخ گویی به این سؤال نیاز است تا ابتدا به تعریف 
دو انق��الب اجتماع��ی و انقالب سیاس��ی پرداخته و س��پس به 

انطباق آن ها با دو انقالب ایران و نتایج آن بپردازیم.

انقالب سیاسی و انقالب اجتماعی
انقالب سیاسی عبارت است از تغییر حکومت، بدون تغییر در 
س��اختارهای اجتماعی که منازعات طبقاتی و دهقانی نقشی در 
آن ندارد. انقالب های سیاسی ساختار حکومت را تغییر می دهند، 
ولی س��اختار اجتماع��ی را تغییر نمی دهند و ضرورتاً نیز ناش��ی 
از تعارضات طبقاتی نیس��تند. اما یک انق��الب اجتماعی عبارت 
اس��ت از انتقال سریع و اساسی دولت و ساختارهای طبقاتی یک 
جامعه که با اغتشاشات طبقاتی از پایین جامعه همراهی می شود. 
عالوه بر این، باعث دگرگونی های ریش��ه دار در ساختار طبقاتی و 

اجتماعی می شوند.
در انقالب های اجتماعی، انقالبیون به تجدید ساختار دولت و 
سپس دگرگونی های اساسی اجتماعی و اقتصادی دست می زنند. 
دولت��ی که این انقالبی��ون بر ویرانه های دولت قبلی می س��ازند، 
نیرومندتر و کارآمدتر اس��ت و منافع اقش��ار بیش��تری از جامعه 
را تأمی��ن می کند. این انقالب ها پس از اس��تقرار توانس��تند کار 
نوسازی ناقص را با شتاب ادامه دهند و دگرگونی های وسیعی در 
جامعه ایجاد کنند و کشور را به سمت نوسازی در ابعاد اجتماعی 
و اقتصادی س��وق دهند. با توجه به مصادیق ذکرش��ده درباره ی 
انقالب ه��ای اجتماعی و سیاس��ی، به بررس��ی تطبیقی این دو با 
انقالب مش��روطه و انقالب اسالمی پرداخته و نشان می دهیم که 

این دو انقالب با کدام یک مطابقت بیشتری داشته است.
 

قدرت سیاسی
سلسله ی قاجار به قبیله ای ترکمن تعلق داشت. بعد از زمانی 
که شاه اس��ماعیل، آق قویونلو ها را شکست داد، قبیله ی قاجار در 

زم��ره ی حامی��ان او قرار گرفتند و یکی از قبایل قزلباش ش��دند. 
خاندان قاجار در زمان س��لطنت طهماس��ب اول و ش��اه عباس، 
مقامات مهمی را در دست داشتند. آنان در هنگام سقوط صفویه، 
نقش چشمگیری در جنگ برای کسب قدرت در شمال ایران ایفا 
کردند و سرانجام توانستند بعد از زندیه، قدرت را تصاحب کنند.

ب��ه عبارتی دولت قاجار نی��ز مانند دولت ه��ای قبلی ایران، 
دولت��ی مبتنی بر عش��ایر ب��ود. با این حال، انقالب مش��روطه را 
می توان تالش��ی از س��وی جامعه ی ش��هری برای افزایش قدرت 
اجتماعی تلقی کرد. انقالب مش��روطه به گ��واه تاریخ دو دوره را 
طی کرده اس��ت. دوره ی اول که با اعتراض��ات مردم با رهبریت 
روحانیت به عملکرد قاجارها شکل گرفته و منجر به صدور فرمان 
مشروطه و برگزاری انتخابات مجلس و تدوین قانون اساسی شد. 
در این مرحله طبقه ی ش��هری مانند تج��ار و بازرگانان و اصناف 
توانس��تند با تدوین آیین نامه ی انتخابات، وزن خود را در مجلس 

شورای ملی افزایش دهند.
با این حال، دوره ی اول با به توپ بس��تن مجلس از س��وی 
محمدعلی ش��اه به پایان رس��ید. بعد از آن نیز ب��ا توجه به نقش 
عش��ایر در فتح ته��ران و تغییر نظام انتخابات��ی از دودرجه ای به 
انتخاب��ات یک درجه ای و عمومی، ش��رایط به گون��ه ای گردید تا 
فرصت برای احیای قدرت سیاس��ی عشایر در کشور فراهم شود. 
بر این اس��اس، نگاهی به خاستگاه نمایندگان و وزرا در آن زمان 
نش��ان می دهد که بی��ش از 57 درصد از آن ه��ا زمین دار بزرگ 
بودند که عش��ایر در آن مقطع بخش قابل توجهی از اراضی را در 
اختیار داشتند. به عبارتی دوره  ی دوم مشروطه باعث شد با وجود 
مشارکت طبقات شهری در مجلس، تغییر چندانی در پایگاه های 
طبقات��ی هیئت حاکمه صورت نگیرد و حکومت در اختیار بزرگ 

مالکان و اشراف باقی بماند.
در سال های منتهی به انقالب اسالمی، طبقات شهری ایران 
را س��ه گروه تش��کیل می دادند. گروه اول، گروه مرفه ش��هری و 
طبقه ی باال ب��ود که از اصالحات رژیم پهلوی برای نوس��ازی به 
ش��یوه ی غربی حمایت می کرد و نفع بیش��تری از این اصالحات 
می ب��رد. گروه دوم طبقه ی متوس��ط و پایین ش��هری بودند که 
س��هم چندان��ی از اصالح��ات نمی بردند، ضمن اینکه احس��اس 
می کردن��د ارزش های آن ها مورد تهاجم قرار گرفته اس��ت. گروه 
س��وم حاشیه نشین هایی بودند که احس��اس می کردند بیشترین 

فشارهای اصالحات بر روی آن ها وارد می آید.
با این حال، انقالب اسالمی ایران و تشکیل نهادهای انقالبی 
و فراهم س��ازی مشارکت اقش��ار متوسط شهری و حاشیه ی شهر 
در این نهادها، بس��ترهای الزم برای انتقال توزیع قدرت بیش��تر 
در طبق��ات اجتماعی را فراه��م کرد؛ به طوری که بعد از انقالب، 
گروه های طبقاتی که در س��ال های حکومت پهلوی به حاش��یه 

رانده شده بودند، مشارکت بیشتری در قدرت سیاسی داشتند.
مقایسه ی انقالب مش��روطه و انقالب اسالمی نشان می دهد 

در حال��ی که در اولی طبقات بزرگ مالک و عش��ایر همچنان تا 
روی کار آمدن رضاخان توانس��تند قدرت خود را حفظ کنند، اما 
در انقالب اس��المی در عمل، قدرت به طبقات متوسط شهری و 

پایین و حاشیه نشین منتقل شد.
 

نوسازی اجتماعی
ایج��اد تح��والت اجتماعی یکی دیگ��ر از نقاطی اس��ت که 
نش��ان دهنده ی تمایز انقالب سیاس��ی و اجتماعی است. تحوالت 
اجتماعی را می توان در توس��عه ی حقوق شهروندی به آحاد مردم 
و ایجاد فرصت تحرک اجتماعی و فراهم س��اختن زیرساخت های 
اقتصادی بیان کرد. بر این اس��اس، انقالب مش��روطه هرچند در 
ابتدا با گسترش حقوق شهروندی و ایجاد عدالت خانه آغاز شد، اما 
حوادث دو دهه ی بعد از این انقالب نشان می دهد که این جنبش 

نتوانست موفقیتی در ایجاد تحوالت اجتماعی ایجاد کند.
به عنوان مثال، با وجود مش��ارکت زنان در انقالب مشروطه، 
آن ها نه تنها از داش��تن کرس��ی در مجلس محروم ش��دند، بلکه 
حتی حق شرکت در انتخابات به آن ها داده نشد. اما در جمهوری 
اس��المی به دلیل تأکیدات امام خمین��ی)ره(، زنان عالوه بر حق 
رأی، توانس��تند نه تنها در انتخابات شرکت کنند، بلکه عالوه بر 
نمایندگی مجلس، عهده دار مس��ئولیت های مختلفی نیز در نظام 

جمهوری اسالمی شدند.
 

تغییرات اقتصادی
در دوران قاج��ار، ش��یوه ی اصلی اقتصادی ای��ران مبتنی بر 
اقتصاد روس��تایی و عش��ایری ب��ود. در این سیس��تم، گروه های 
اجتماعی تنها اراضی و اموال را در تصرف داشتند و مالک حقیقی 
شخص ش��اه بود. در این زمان سلطه ی ایالت کوچنده بر کشور، 
اس��تقالل ش��هرها و طبقات اصلی آن، یعنی تجار و اصناف، را از 
می��ان می برد. این امر به جلوگیری از رش��د فعالیت های تولیدی 
و مح��دود مان��دن دامنه ی تجارت انجامید. ه��ر زمان که قدرت 
مرکزی به ضعف می گرایی��د، ناامنی زندگی، مال التجاره و اموال 
افزای��ش می یاف��ت و محصوالت شهرنش��ینان و روس��تاییان در 
شهرها، راه ها و روستاها به غارت می رفت. روستا و شهر ذخایری 
بودن��د که ایالت به هنگام نزاع و جنگ ب��ا یکدیگر و قحطی، به 
س��راغ آن ها می رفتند و از اموال منقول هر چه می توانس��تند به 

چپاول می بردند.
هرچند بعد از تشکیل مجلس شورای ملی، با تصویب حذف 

تیول داری، تالش شد تا شیوه ی تولید شهری در مقابل روستایی 
تقویت شود، اما روند تحوالت بعد از مشروطه و مشکالت داخلی 
و خارجی، مانع از تحقق این موضوع شد؛ به طوری که همچنان 
س��ال ها بعد از انقالب مشروطه، ش��یوه ی تولید مسلط اقتصادی 
کشور را ش��یوه ی تولید روستایی و عش��ایری به خود اختصاص 
داده بود. این مس��ئله باعث ش��د تا در عمل، تغییری در شیوه ی 
زندگ��ی طبقات ش��هری ص��ورت نگرفته و در س��ال های بعد از 

مشروطه، همچنان بخشی حاشیه ای از اقتصادی کشور باشند.
در همی��ن خصوص جان ف��وران می گوید: »بع��د از انقالب 
مشروطه و فتح تهران، داد و ستد و پیشه وری در ایران در سطح 
محلی باقی مانده بود. شهرهای کشور دچار تورم بودند و واردات 

بر صادرات پیش گرفته و تجارت وضع بدی داشت.«
از ای��ن رو، می توان گفت انقالب مش��روطه ب��ا وجود تمایل 
طبقات شهری، در عمل تغییری در شیوه ی تولید اقتصادی ایران 
به وجود نیاورد. اما بعد از انقالب اس��المی ایران، شاهد تغییر در 
ش��یوه ی اقتصادی کش��ور و افزایش نق��ش بخش های صنعتی و 

خدماتی و رونق شیوه ی تولید شهری در ایران هستیم.
ب��ه عنوان مث��ال، در حالی که در س��ال 1345 صنعت 25 
درص��د و خدمات 27 درصد اقتصاد کش��ور را به خود اختصاص 
داده بودند، با تحوالت انجام شده بعد از انقالب، این رقم ها به 35 
درصد در بخش صنعت و 49 درصد در بخش خدمات در س��ال 
1385 رس��ید. همچنین توسعه ی زیرس��اخت های شهرنشینی و 
افزای��ش امکان��ات و افزای��ش ایجاد مش��اغل نیز باعث ش��د تا 
شهرنش��ینی از 31 درصد در س��ال 1335 به 77 درصد در سال 

1385 برسد.
به عبارتی انقالب اس��المی ضمن تقوی��ت جنبه های اقتصاد 
خدماتی و صنعتی، که از مؤلفه های مدرن ش��دن است، با ایجاد 
بس��ترهای اقتصادی مناسب، توانست ش��یوه ی تولید شهری را، 
که صدها س��ال زیر فشار شیوه ی تولید روستایی و عشایری بود، 

تقویت کند.

تفاوت فرهنگی دو انقالب
لمبتون، ایران شناس انگلیسی، درخصوص وضعیت اجتماعی 
ایران در زمان مش��روطه معتقد اس��ت که آنچه وحدت جامعه را 
حفظ می کرد اسالم بود و آنچه توده ی مردم را به حرکت در آورد 
مجتهدین بزرگ اسالم بودند که از مردم می خواستند تا در برابر 
ظلم و تجاوز کفار، برای اسالم قیام کنند. اصوالً مشروطه در نظر 

م��ردم، جز در می��ان یک اقلیت کوچک، به مفهوم بازگش��ت به 
معیارهای زندگی اس��المی به کار می رفت و فقط تعداد اندکی از 
مردم نیاز جامعه به دگرگونی های اساس��ی را احساس می کردند. 
این عوامل باعث شد تا انقالب مشروطیت ماهیت اصالحی داشته 
باشد، نه انقالبی و بدین ترتیب، نتواند مفهوم جدیدی از حکومت 
را نش��ان دهد. با این حال، غرب زدگی رژیم پهلوی و تالش برای 
نوس��ازی جامعه به ش��یوه غرب، باعث ش��ده بود تا بازگشت به 
سنت ها و اصول اسالمی و نفی گفتمان غرب زدگی تبدیل به یکی 

از مطالبات اجتماع در سال های نزدیک به انقالب شود.
در همین رابطه، فوکو معتقد اس��ت نوس��ازی ایران در زمان 
پهلوی باعث مش��کالت هویتی برای بسیاری از طبقات اجتماعی 
شد. این طبقات برای یافتن هویت به اسالم روی آوردند. در دوران 
انقالب مردم ایران احس��اس می کردند تنها با رجوع به اسالم، که 
برای قرن ه��ای متمادی، زندگی روزان��ه، پیوندهای خانوادگی و 
روابط اجتماعی مردم ایران را س��امان داده بود، خواسته هایشان 
برآورده می شود. فوکو براساس رهیافت های فرهنگی، علت اصلی 
انقالب و سرنگونی رژیم شاه را ویژگی های تشیع و مخالفت رژیم 

پهلوی با اصول اسالم می داند.
مقایسه ی انقالب مشروطه و اسالمی نشان می دهد در حالی 
که در انقالب اول، مردم به دنبال رفرم سیاسی بودند، در انقالب 
اسالمی مردم در کنار رفرم سیاسی، اصالحت فرهنگی و بازگشت 
به اصول اس��الم و ایجاد تحوالت اجتماعی در این راستا را دنبال 

می کردند.
 

فرجام سخن
نگاهی به تحوالت صورت گرفته در انقالبات مشروطه و انقالب 
اسالمی نش��ان می دهد با وجود تالش برخی از مشروطه خواهان 
ب��رای تغییر وضعی��ت اجتماعی ایران، آنچه در واق��ع اتفاق افتاد 
جابه جایی مسئوالن حکومتی بود؛ به طوری که تحوالت مشروطه 
باعث شد تا برخی از قبایل که تا کنون قدرت حاشیه ای داشته اند، 
بعد از آن قدرت بیش��تری بگیرند. در این بین، به نظر می رس��د 
ب��ا وجود س��عی و تالش طبقات ش��هری برای ارتق��ای وضعیت 
اجتماع��ی، تحوالت بعد از انقالب مش��روطه نه تنها خواس��ته ی 
آن ها را فراهم نکرد، بلکه درگیری های داخلی و خارجی باعث شد 
تا بر مش��کالت آن ها افزوده ش��ود. بر این اساس، می توان انقالب 
مش��روطه را انقالبی سیاسی دانس��ت که با وجود ایجاد نهادهایی 
مثل مجلس و قانون اساس��ی، نتوانست آن ها را در کشور نهادینه 
کند. با این حال، انقالب اس��المی ضمن ایجاد تغییرات سیاسی، 
با ایجاد رفرم های اجتماعی از قبیل تغییر در مناسبات اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، بسترهای الزم برای تغییر و تحوالت زیربنایی 
در جامعه ی ایران را فراهم آورد؛ به طوری که در سال های بعد از 
انقالب، شاهد تغییرات اجتماعی وسیعی در ایران و نهادینه شدن 

برهان نظم انقالبی در کشور هستیم. 

دولتآق�ایروحانیدرپنجمینس�الخودقرار
دارد.سیاس�تخارج�یدولتراچط�ورارزیابی

میکنید؟
همانط��ور که اش��اره کردید در س��ال 5 تصدی 
آق��ای روحان��ی هس��تیم، سیاس��ت خارج��ه دولت 
جمه��وری اس��المی در این 5 س��ال اخی��ر در واقع 
متاثر از عامل اصلی و اساسی به عنوان تعیین کننده 
یک خط مش��ی سیاس��ت خارجی تحت شعاع واقع 
ش��د و آن هم پرونده هس��ته ای جمهوری اس��المی 
اس��ت که می توان گفت تقریبا 15 س��ال اس��ت این 
موضوع بر روند سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی 
س��ایه افکنده اس��ت. اگر ما بخواهیم در واقع عوامل 
تاثیرگذار بر سیاس��ت خارجه را در 5 سال اخیر و یا 
حت��ی قبل از آن را مورد بررس��ی قرار دهیم باید آن 
را به دو حوزه تقس��یم ب��ه دو حوزه عوامل تاثیرگذار 
در حوزه داخلی و عوامل تاثیرگذار در حوزه خارجی 
اس��ت که در حوزه خارجی در دو حوزه منطقه ای و 
بین الملل��ی می توان این عوامل را دس��ته بندی کرد. 
آقای روحانی فرصت های خوبی را طی این 5 س��اله 
در اختیار داش��تند که می توانس��تند ب��ا تکیه براین 
فرصت ها از این طرفیت ها و توانمندی ها که همیشه 
به عنوان یک عامل پش��تیبان برای سیاست خارجی 
و دیپلماس��ی کش��ور می تواند مورد بهره برداری قرار 
بگیرد از آن ها اس��تفاده بهینه کنن��د. ما فاکتور های 
مهمی را هم در سطح منطقه ای و هم بین اللمللی و 
هم در س��طح داخلی در حمایت از دیپلماسی کشور 
می توانستیم مورد اس��تفاده قرار دهیم. توانمندی و 
اثرگذاری جمهوری اس��المی ایران طی 4 دهه ای که 
از عمر با برکت انقالب س��پری شده است روز به روز 
تقویت ش��ده و دایره اثر و حض��ور و نفوذ جمهوری 
اس��المی ایران به اعتراف همه کارشناس��ان مسائل 
منطقه و مس��ائل بین المللی روز به روز افزایش پیدا 
کرده اس��ت و ای��ن حضور و نفوذ یک��ی از برگه های 
قدرت نظامی ب��رای بهره برداری عرصه دیپلماس��ی 
در صحنه منطقه ای و بین المللی می توانس��ته باشد. 
بای��د گفت که آقای روحانی با توجه به رویکردی که 
در سیاس��ت خارجی و ش��عار های انتخاباتی خودش 
دنبال می کردند به نوعی با یک نگرش مثبت نسبت 
به مس��ائل جهان��ی و همین طور ایج��اد یک فرآیند 
مثبت در جمهوری اس��المی ایران ب��ا غرب فعالیت 
خودش را ش��روع کردند و این خوش��بینی و رویکرد 
مثبت به گونه ای بود که باعث ش��د برخی از مسائلی 
را که می توانس��ت در روند دیپلماسی 5 ساله ایشان 
اثرات خوبی را به همراه داشته باشد تا حدود زیادی 
مغف��ول باقی بمان��د و نتواند بهره ب��رداری الزم را از 
این عوام��ل و فاکتور های ق��درت در عرصه خارجی 
و داخلی مورد اس��تفاده ق��رار بدهد. پرونده ای که به 
هر حال در طی دولت های گذش��ته هم روی میز بود 
و م��ورد بحث و مجادله بود و نشس��ت ها و مذاکرات 
مطولی را با طرف های مقابل داش��تیم و در طول این 
مذاک��رات و گفت وگو ها و رفت و آمد ها دیپلماس��ی 
فع��ال و اثرگ��ذار خودمان را دنب��ال می کردیم و در 
کنار آن فناوری و دانش هسته ای خودمان را به جلو 
بردیم و توانستیم به توانمندی های خوبی دست پیدا 
کنیم که همین توانمندی ها به عنوان برگ برنده در 
مذاکرات می توانست مورد استفاده قرار بگیرد و ما از 
این برگ برنده می توانستیم به نحو مطلوبی استفاده 
کنیم. ما در کنار ظرفیت های داخلی که اش��اره شد 
مثل همین دانش و فناوری هس��ته ای. در حوزه های 
مختل��ف، مثل صنایع دفاع��ی و خصوصا های تک در 
بحث مس��ائل موشکی در بحث مس��ائل پهبادی ما، 
در مسائل مختلف یک توانمندی هایی را کسب کرده 
بودیم که رشد علمی و حرکت در لبه مرز های دانش 
ب��رای ما یک نقط��ه قوت و اتکا در عرصه سیاس��ت 
داخلی و سیاست خارجی می توانست باشد. در عرصه 
منطق��ه ای با توجه ب��ه حوزه نفوذ گفتم��ان انقالب 

اس��المی در بی��ن ملت ه��ای منطقه و ش��کل گیری 
جریان قدرتمندی تحت عن��وان مقاومت در منطقه 
و حرکت بیداری اسالمی متاثر این گفتمان قدرتمند 
انقالبی برگه برنده دیگری بود که می توانستیم از آن 

در دیپلماسی خودمان استفاده کنیم.
چ�هعوامل�یباعثش�ددردولتآق�ایروحانی
ازای�نفرصتهای�یکهمطرحکردی�دنتوانیمبه

درستیاستفادهکنیم؟
ب��ه خاطر اینکه من فکر می کنم در دیپلماس��ی 
ک��ه در دول��ت آقای روحانی ش��کل گف��ت آن نگاه 
خوش بینانه به غرب با یک نوع تس��امح نس��بت به 
رویکردی که غرب نس��بت به انقالب اسالمی داشت 
دنبال می شد و آن ها اساسا برخی از تعارف را خیلی 
قابل درک و قابل قبول نمی دانس��تند. مثل اینکه ما 
می گفتیم دش��من و آن ها قائ��ل به چنین تعریفی از 
طرف مقابل نبودند و اعتم��اد کردن به طرف مقابل 
یکی از میسائلی بود که باعث شد این مفهوم دشمن 
در تعاری��ف آن ها جای خودش را به مذاکره و همین 

طور گفت وگو و تعامل بدهد. 
یعن�یمعتق�دهس�تیدتفک�رغربگرایانهدولت
روحانیباعثشدازاینفرصتهانتوانیماستفاده

بکنیم؟
بله. متاس��فانه تفک��رات غربی بن مای��ه تفکری 
جری��ان دولت و حامی آن ها را ش��کل می دهند و در 
این مکاتب غرب به عنوان کعبه آمال مطرح می شود 
در حالی که در مکتب انقالب اس��المی ما از غرب به 
عنوان دش��من نام می بریم. در همی��ن زمینه وقتی 
مطرح می شد که غرب قابل اعتماد نیست و نمی توان 
به امض��ای آن ها اعتم��اد کرد دولتی ه��ا می گفتند 
امضای کری تضمین است و به ما قول دادند که زیر 
برجام نزنند اما ما می بینم خود کری در گفت وگویی 
می گوید ک��ه دولت آینده هیچ الزام��ی برای اجرای 
برج��ام ندارد و ما مش��اهده کردیم که ترامپ چگونه 

زیر برجام زد.
آقایدکترشمابرجامراچطورارزیابیمیکنید؟

ببینی��د در دول��ت قبل هم ما ای��ن مذاکرات را 
داش��تیم اما ب��ه نظر من برای اینکه بت��وان برجام را 
ارزیاب��ی کرد باید مذاکرات هس��ته ای را مرور کنیم. 
اولین گره ها و اولین مش��کالت زمانی شروع شد که 
وزرای خارجه س��ه کش��ور اروپایی تالش کردند در 
اوایل دهه هشتاد مقابل فعالیت هسته ای ایران سنگ 
اندازی کنند و آن زمان هم اتفاقا آقای روحانی دبیر 
ش��ورای عالی امنیت ملی کشور بودند و نهایتا منجر 
شد به مذاکرات سعدآباد و نهایت آن پذیرش پروتکل 
الحاقی و آن زمان از آمریکا خبری نبود. اما متاسفانه 
در دوره جدید این دامی را که این اروپایی به عنوان 
مذاکره در جلو ای ما گذاش��تند تدریجا باعث شد در 
دولت آقای روحانی، طرف های آمریکایی هم وارد گود 
مذاکرات شوند و نهایتا رسیدند به برنامه عملی اقدام 
جامع برسند یا برجام برسند که به هر حال می بنیم 
که در این روند و فرآیندی که طی شد عنوانی را که 
حضرت آقا ب��رای مذاکرات مبرجام انتخاب می کنند 
می فرمایند ک��ه مذاکرات برای ما بازی دو س��ر برد 
است. خیلی ها در ادبیات سیاسی دچار اشتباه شدند 
و تعبی��ر غلط کردند از ای��ن تعبیری که حضرت آقا 
داشتند. ما در تئوری های روابط بین الملل دو تئوری 
داری��م از توماس گیم تئوری یا تئ��وری بازی تحت 
عن��وان بازی ب��ا حاصل جمع صفرو ب��ازی با حاصل 
جم��ع مضاعف یا ب��رد؛ که خیلی ه��ا فرمایش آقا را 
تعبیر کردند به بازی برد برد که در حالی که اساس��ا 

این طور نبود. تعبیری ک��ه حضرت آقا به کار بردند 
مبتنی بر یک برداش��ت قرآنی بود. اهدی الحسنین. 
یعنی ما می دانیم که در این نبرد احتمال شکس��ت و 
احتمال شهادت برای ما هست. اما با این حال تکلیف 

خود را عمل می کنیم.
ما وارد این مذاکرات می شویم با اینکه می دانیم 
ط��رف مقابل قابل اعتماد نیس��ت، صداق��ت ندارد و 
بدعهد اس��ت و در س��وابق تاریخی ای��ن دولت همه 
این ها را داریم و در آینده هم تکرار می ش��ود که شد. 
همانطور که پیش بینی می شد و مقام معظم رهبری 
در یکی از تعابیری که از برجام اشاره فرمودند گفتند 
که چیزی جز خس��ارت محض برای م��ا این برجام 
نداش��ت با این مضمون؛ لذا انتقادی که وارد اس��ت 
این هس��ت که در مذاکرات برجام و فرآیندی که در 
سیاس��ت خارجه و دولت آقای روحانی و دیپلماسی 
کشور در طی این 5 س��اله دنبال شد نادیده گرفتن 
فاکتور ه��ای قدرت جمهوری اس��المی ب��ود. پرونده 
مقاومت در منطقه کنار گذاشته شد. شما اگر برگردید 
به 3 الی 4 س��ال اخیر و م��رور کنید در اوایل دولت 
آقای روحانی اساس��ا اعتقادی به حضور در سوریه و 
عراق به عنوان همکاری با مقاومت وجود نداش��ت و 
این را به عنوان یک مشکل برای نظام می دانستند و 
طیفی که در کنار این جریان بودند شعار نه غزه و نه 
لبنان را می دادند و معتقد بودند نباید ورود کنیم، در 
حالی که می توانست یکی از برگ های برنده ما باشد. 
نهایتا هم دیدید که بعد از 7 س��ال س��رمایه گذاری 
نظام س��لطه در عراق و سوریه مقاومت بود که پیروز 
شد و برگ برنده در اختیارش بود و حاصل آن را در 
لبن��ان می بنیم که در انتخابات پارلمانی اخیر چگونه 
م��ردم از حضور و قدرتی که مقاوم��ت برای ثبات و 
پایداری در لبن��ان به ارمغان آورد حمایت کردند وبا 
قاطعی��ت در پارلم��ان لبنان ورود پی��دا کردند. این 
یکی از فاکتور های قدرت بود که نادیده گرفته ش��د. 
فاکتور دومی که در حوزه داخلی نادیده گرفته ش��د 
توانمندی های بالقوه و بالفعل جمهوری اس��المی در 
موضوعات دفاعی وموش��کی بود. ش��ما ببنید از اول 
دول��ت آقای روحان��ی پرونده فضایی م��ا کامال کنار 

گذاشته شد. 
ما در دولت قبل چندین پرونده فضایی داشتیم. 
توانستیم به افتخاراتی دست پیدا کنیم، اما در دولت 
روحان��ی فعالیت ها و فناوری فضایی کش��ور تعطیل 
ش��د و هیچگونه تحولی اتفاق نمی افتد و ما جز این 
نیس��ت که آقای روحانی و تیم دیپلماس��ی کش��ور 
برای خوش��امد طرف ه��ای مقابل حاضر ش��دند که 
ریس��ک های بزرگی کنند. این جدای مواضعی است 
که در روند مذاکرات از ناحیه دیپلماسی دولت آقای 
روحانی مطرح می شود. مثل اینکه در آغاز مذاکرات 
گفته می شود که خزانه کش��ور خالی است. این نوع 
گ��را دادن ها و این ن��وع مواضع به نوعی دش��من را 
حری��ص می کند و بادس��ت پرتر و با گارد بس��یار به 
صورت تهاجمی وارد مذاکره شود و این ها چیز هایی 
بود که باعث ش��د ما بع��د از پذیرش برجام علی رغم 
فرآین��دی که طی کرد و بعد از برجام هم متاس��فانه 
مابا دست باز و گشاده دستی تمام تعهدات خودمان 
را بدون اینک��ه طرف های مقابل به کمترین تعهدات 
خ��ود عمل کنن، ب��ه تعهدات خود عم��ل کردیم و 
بخش قابل توجهی از دس��تاورد های دانش هسته ای 
خ��ود را یک س��ویه متوقف کردیم و س��اقط کردیم 
در حال��ی که آن ها هیچگون��ه کاری را انجام ندادند. 
اگر صحبت های ش��خص آق��ای روحانی ب��ه عنوان 

رئیس جمه��ور و آقای ظریف و آقای عراقچی را کنار 
هم بگذارید در صحبت هایی که در برجام شد، و االن 
می بنیم که 180 درجه این مس��ائل برعکس شده و 

اتفاق نیافتاده و چیزی گیر ما نیامده است. 
یادمانهس�تزمان�یکهبرجاممنعقدمیش�دو
مذاک�راتدرحالانجامبود.معترضینداخلیکه
انتقادمیکردندبهتندرویوکاس�بتحریمبودن

محکوممیشدند
گفتن ش��عار آزادی بدهید، ولی برخالفش عمل 
کن. متاس��فانه افکار عمومی جامعه ما امروز کامال به 
این درک رسیده که دروغ های زیادی را در طی این 
چند س��اله شنیده اس��ت و کامال برعکس وعده های 
داده شده عمل شده است. شما ببنید وقتی نماینده 
توتال می آید می نشیند و مذاکره با آقای زنگنه انجام 
می دهد و می گوید ما در هر شرایطی در فعالیت های 
خودم��ان در ایران باقی خواهیم ماند، بالفاصله هنوز 
9 ماه مانده تا عملی ش��دند تحریم ها بس��از خود را 
جم��ع می کنند و به دنبال این هس��تند که از ایران 
خارج ش��وند و حتی روس ها ه��م اعالم کردند که از 
پرونده همکاری های نفتی در غرب کشور و مرز های 
مش��ترک که همکاری نفتی دش��اتند عقب خواهند 
نشست؛ لذا این ها مسائلی است که ما همیشه این ها 
را می دیدیم، اگر در دیپلماسی گفته شده و اصل اول 
در دیپلماس��ی چانه زنی این است که زمانی مذاکره 
باید اتفاق بیافتد که هر دو طرف احساس کنند چیزی 
گیرش��ان می آید. اینکه باالخره آقای ترامپ معاهده 
را پ��اره می کند آیا رافع مس��ئولیت بین المللی برای 
آمرکی��ا خواهد بود یا نه؟ آیا وقتی قطعنامه ای صادر 
می شود، اما زمان زمان قلدری است. کدام محکمه ای 
و دادگاهی می خواهد امریکا را پای محاکمه بکشد و 
تنبیه کند؛ لذا ما در دیپلماسی مان دچار خود فریبی 
ش��دیم. فکر می کردیم اگر لبخن بزنیم و برویم قدم 
بزنیم با آقای کری، شما روزنامه های آن زمان را نگاه 
کنی��د، تضمین کری پای برج��ام. در حالی که کری 
خودش در جلس��ه ای صراحتا اع��الم می کند دولت 
آین��ده هیچ الزامی ب��رای پایبندی ب��ر برجام ندارد. 
متاس��فانه فضایی ایجاد می شود که دیپلمات های ما 
در بی��رون به گون��ه ای و در داخل ب��ه گونه دیگری 
صحبت می کنند. حتی در ادبیات مذاکرات و صورت 
جلسات تغییر تفسیر های مختلفی هست. برای اینکه 
بتوانند برجام را عملیاتی تر کنند و بتوانند درباغ سبز 
بیش��تری نش��ان دهند می آیند معاهداتی را به نظام 

تحمیل می کنند که می تواند هزینه های س��نگینی را 
درپی داش��ته باش��د. مثل 2030 در حوزه فرهنگی. 
در ح��وزه اقتص��ادی اف ای تی اف را ک��ه اگر با آن 
چارچوب��ی که آن ها اعالم کردند به ما تحمیل ش��ود 
ما تمام ارتباطات وتعامالت مالی و پولیمان با دنیای 
خارج تحت کنت��رل آن ها قرار می گیرد تحت عنوان 
مبارزه با پولش��ویی و تروریس��م و یا بحث پالرمو که 
مطرح می شود خوشبختانه در مجلس حرکتی انجام 
شد و کمیسیون سیاس��ت خارجه و امنیت ملی این 
اف ای ت��ی اف مورد بحث و بررس��ی واقع ش��د و حق 
تنفس های مختلفی را برای آن قائل شدند که معلوم 
نیس��ت با این حق تنفس هایی که نوش��ته شد طرف 
مقاب��ل بپذیرد و یا نه. چون مفهوم تروریس��م از نگاه 
ما در اف ای ت��ی اف با مفهوم آن ها می تواند متفاوت 
باشد؛ بنابراین پذیرش همچین تعهداتی و دادن چک 
سفید دست دش��من باعث می شود ما هر چه بیشتر 
در تنگن��ا قرار بگیری��م. تجربه های تلخ��ی را ما در 
همین دو سه دهه اخیر بعد از پیروزی انقالب دیدیم 
که رفتار دشمنان نظام و امت اسالمی با کشور هایی 
مث��ل لیبی، اقای محمد قذاف��ی چگونه بود. صدامی 
که آن همه خدمت کرد چگونه بود. حتی خود آقای 
مب��ارک و افراد دیگر؛ لذا آن ه��ا قابل اعتماد نبوده و 
نیس��تند و اتکا دیپلماسی ما بیش از هر چیز باید بر 
توانمندی های بالقوهو بالفعل داخلی و منطقه ای باشد. 
س��عی کنیم از برگ های توانایی خودمان درپیگیری 
سیاس��ت خارجه اس��تفاده کنیم و به موقع استفاده 
کنیم. هر برگی، دوس��تانی ک��ه ورق بازی می کنند 
یا ش��طرنج بازی می کنند هر ب��رگ و یا هر مهره ای 
در جای خودش می تواند اثر موثری داش��ته باش��د و 
اگر به موقع اس��تفاده نش��ود اثرش کمتر می شود و 
ی��ا از بین می رود. ب��رای مث��ال در ورق در 4 برگ، 
وقتی ش��ما 4 سربازت را نگه می داری و کف دستت 
س��ربازت را حریف زمین می زند و کل زمین را جمع 
می کند و س��رباز شما کمترین اثر را در بازی نخواهد 
داش��ت.. لذا ما باید بتوانیم با یک مطالعات شناختی 
نس��بت به ظرفیت های خودمان و حریف، نسبت به 
توانمندی های خود و حریف، تهدیدات خود و حریف 
بتوانیم از نقاط قوت خودمان اس��تفاده بهینه کنیم. 
لزوما یک کشور قدرتمند ممکن است در دیپلماسی 
برنده نباش��د. مهم این اس��ت دیپلمات ه��ای آن ها 
بتوانند پای میز مذاکرات با دست پرتر، شناخت بهتر 
و دقت بیش��تر از توانمندی های خود استفاده بهینه 
کنند. شما ببینید امروز کره شمالی همین تحریم ها 
را داش��ته و در خیل��ی از مقاطع حتی آمریکایی ها تا 
حمله نظامی پیش می روند، اما در نهایت با اقداماتی 
که کره ش��مالی انج��ام می دهد ان ها عقب نش��ینی 
می کنن��د، می گویند ما بنا نداری��م بجنگیم، مذاکره 
ی��م کنیم و یا لغو دیدار ها را انج��ام می دهند. به هر 
حال ما در دیپلماسیمان متاسفانه باید عرض کنم که 
مهمترین پرونده سیاس��ت خارجه جمهوری اسالمی 
و دیپلماس��ی ما طی چند س��ال گذش��ته، تا قبل از 
دولت آقای روحانی پرونده هسته ای بوده. در کنار ان 
حوزه های اثر گذار خوبی را داش��تیم. مثل مقاومت، 
موش��کی، توانمندی های نظام��ی و گفتمان انقالب 
اس��المی، بیداری اس��المی و... که نتوانستیم از ان ها 
اس��تفاده کنیم. ب��ه نوعی ان ها امدند و پا را پیش��تر 
گذاشتند و برجام را به ما تحمیل کردند و توانمندی 
هس��ته ای ما را بالقوه و توقف و رکود کشاندند. امروز 
به دنبال این هستند که در بحث مقاومت دست ما را 
ببندند. در بحث صنایع دفاعی و موشکی دست ما را 
ببندند و این دامی است که پیش پای ما گذاشته اند 
و ما باید عبرت بگریم. می گویند انس��ان مومن نباید 
از یک سوراخ دوبار گزیده شود و متاسفانه اعتماد به 
دشمن کالم قران است اعتماد به شیطان چیزی جز 

خسارت به بار نخواهد آورد.
االنراهحلش�مادروضعیتفعلیبرایسیاست

خارجیچیست؟
در همان فرآیندی که جل��و می رفتیم در دولت 
قبل هم بود. ما داش��تیم براس��اس منافع ملی مان و 
اهداف عالی نظام حرکت می کردیم. دش��من زمانی 
آمد پ��ای میز مذاکره ک��ه ما در اوج ق��درت بودیم 
و لی متاس��فانه به یکب��اره ورق برگش��ت. آن زمان 
ببینید کی دش��من می آید مذاک��ره می کند، زمانی 
که احساس می کند در موضع ضعف هست؛ لذا ورق 
برگشت و ما باید برگردیم به شرایط قبل. یعنی امروز 
م��ا باید به نوع��ی این حرکت را پرش��تاب در جهت 
اهداف عال��ی نظام دنبال کنیم. ما در صنایع دفاعی، 
موش��کی و مقاومت نباید عقب نش��ینی کنیم. امروز 
اگر، این حرف امروز من نیس��ت، در درس سیاس��ت 
خارج��ه جمهوری اس��المی هم سالهاس��ت تدریس 
می کنمی، فرمایش خود حضرت امام ره هس��ت که 
وقتی فرمودند: صدور انقالب خیلی ها وحشت کردند. 
ماهیت گفتمان انقالب اس��المی یک گفتمان جهانی 
اس��ت. مااگ��ر بخواهیم این گفتم��ان را د. رمرز های 
خود محص��ور کنیم آن زمان بای��د فاتحه انقالب را 
بخوانیم. در قانون اساس��ی و اصول اولیه آمده است 
باید از مس��تضعفین و محرومین انجام ش��ود. یعنی 
برآمده از اصول اس��الم ناب، بنابرای��ن ما نمی توانیم 
آرمان ه��ای انقالب را محصور در مرز های جغرافیایی 
کنی��م. همانطور ک��ه آن ها از ما آرمان گراتر اس��ت. 
رژیم جعلی صهیونیس��م یک رژیم آرمان گرا اس��ت. 
حاضر نیس��ت از آرمان هایش یک قدم عقب نشینی 
کن��د. نظام لیبرال دموکراس��ی آمریکا هم یک نظام 
آرمان گرا اس��ت و تفکر آمریکایی را می گوید که باید 
در جهان حاکم شود. جهانی شدن و جهانی سازی دو 
مفهومی بود که س��ال ها روی آن کار می شد. جهانی 
ش��دن و جهانی س��ازی اتفاق نمی افتد مگر در س��ه 
عرصه سیاس��ت، اقتصاد و فرهنگ. یعنی باید در این 
سه عرصه الگو ها و اس��تاندار های لیبرالیسیتی غرب 
و س��رمایه داری غرب برجهان حاکم ش��ود. ان ها به 
دنبال ارمان های خودش��ان هس��تند. از همه بستر ها 
هم اس��تفاده می کنند. امروز م��ا در یک فضایی قرار 
داریم که حضرت آقا از این فضا تحت عنوان استعمار 
فرانو یاد می کنند. این هم باز یک مفهوم سازی جدید 
اس��ت که حضرت آقا مثل اقتص��اد مقاومتی مثل دو 
س��ر برد واژگان جدیدی است که به ادبیات سیاسی 
روز دنیا پمپاژ می کند. این ها در ادبیات سیاسی دنیا 

نبوده است.
ب�اتوجهب�هتوضیحاتیک�هفرمودی�دبخواهید
نمرهایبهسیاستخارجیدولتدرطیاینپنج

سالبدهیدچهنمرهایمیدهید؟
من نمره منفی می ده��م. زیر 10. چون ما واقعا 
هم��ه عرصه ها را تعطیل کردی��م. ما حتی با روس ها 
می توانس��تیم کار های خوبی انج��ام دهیم و به آن ها 
نزدیک شویم. اما نگاه خوشبینانه به برقراری رابطه با 
غرب فرصت یک تعامل خوب با روس ها را از ما گرفت 
. ما نگاه به شرق را به عنوان یک رویکرد در سیاست 
خارجی همیش��ه داشتیم. اما متاس��فانه در برخی از 
جریان��ات حاکم در سیاس��ت خارجی و دیپلماس��ی 
ما نگاه به ش��رق کامال کنار گذاش��ته ش��ده و اساسا 
اعتق��اد ندارند و هر کجا صحبتی می ش��د می گفتند 
این ها طرفدار روس��یه هستند. اما امروز شما می بنید 
در دوره آق��ای هاش��می این اتفاق افت��اد، آقا هم به 
نوعی در صحبت هایشان اشاره کردند، علی رغم همه 
در باغ س��بزها، محکوم کردند و حکم کیفر خواست 
و حک��م پیگرد برای آقای هاش��می در دادگاه آلمان 
صادر شد، در دوره آقای خاتمی باز این اتفاق افتاد و 
ما را محور ش��رارت اعالم کردند. ایشان بحث گفت و 
گ��وی تمدن ها را مطرح کرد و یک حرکت لیبرالی را 
دنبال می کردند. در دوره آقای احمدی نژاد ما یک به 
قول معروف تغییری در سیاست خارجی داشتیم که 

می توانست موفق باشد. 
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