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دربارهرابطهباکشــورخاصیتصمیمخاصیداشــتهباشــد.اگرمجبور
نمیشــد دســت به هیچ کاری نمــیزد .یعنی مانیفســتی از قبل وجود
نداشت.
آیــا فقــط دولــت موقــت و شــورای انقــاب تصمیمگیــری
میکردند؟
واله :شاید اینها بحثها و تصمیم گیریهایی داشتند اما این تصور
درســتنیســتکه فقط ایننهادهــا درعملتأثیرگــذاروتعیینکننده
بودند .شــرایط ابتدای انقالب بســیار بیثبات بود .مراجع و روحانیون،
بخشی از نیروهای ســکوالر که سابقه مبارزات سنتی با رژیم گذشته هم
داشــتند و همچنیــن برخی از نیروهــای چپ و نیز چپ نماهــا از جمله
گروههاوجریانهایتأثیرگذاربهحسابمیآمدند.
بهنظرمیآیدکهدیدگاهجریانچپجزوتفکراتغالببود.
واله:بله فضای روشــنفکری ایران کالً چــپ بود .در دهههای50
و 60چپ غلبه داشــت .در کادر رهبری انقالب ایران همه نیروهایی
که اشاره داشــتم دخیل بودند ولی چپ ارتدوکس حضور نداشت.
چپ دگردیس شــده اما حاضر بود ،زمانی نســبتاًطوالنی طی شــد
تــا تمرکز قدرت صــورت گرفت اما یــک نکته باید تأکید شــود :امام
که بعدها رهبر بالمنازع و در واقع تعیینکننده مســیر اصلی کشــور
شــد ،بــا امریــکا تعارض جــدی داشــت .این تعــارض هم به ســال
 1342بازمیگــردد .امــام بــر ایــن بــاور بود کــه امریکا ادامــه جریان
امپراتورگرایی در تاریخ اســت و جای انگلیس شکست خورده را در
سیطره بر ایران از حاال گرفته است .همچنین تصور میکرد که ایران
به دســت امریکا اشغال خواهد شد اما نه اشغالی که چیزی هم گیر
ایــران بیاید بلکه همه ســودش فقط به جیب امریــکا خواهد رفت.
چنین بدبینی شدیدی به امریکا داشــت .بنابراین امام معتقد بود
کــه بایــد در رابطه با امریکا بســیار محتــاط بود .این تصــور بعدها با
تحوالتی که رخ داد بروز یافت.
روندمناســباتمیانایــرانوامریــکاتحتتأثیرچــهاتفاقاتی
دچارشــکافجدیشد؟اشغالســفارتامریکادراینروندچه
پیامدهاییبهجایگذاشت؟
متقی :انگارههای ذهنی مقام های ایرانی از مهر 58به بعد نســبت
بهامریکاتغییرکرد.نکتهاولتجربهکودتای28مردادونکتهدومالگوی
رفتــاریامریــکادربرخــوردبــاانقالبهابود.الگــویرفتــاریامریکادر
برخوردباانقالبهایسیاسیازجملهمدلیکهآنهادرارتباطباانقالب
کوبــا در پیش گرفتنــد و زمینههای الزم برای شــکلگیری حادثه خلیج
خوکهــا را به وجود آوردند در ذهنیت تاریخــی انقالبیون ایرانی وجود
داشــت .این دو مؤلفه ذهنی با یک واقعیت عینی رو به رو شد .واقعیت
عینی نشــان میداد که امریکاییها در خاک ترکیه در حال سازماندهی
گروههایوابســتهبهحکومتشــاههســتند.فرماندهاننظامیشاهدر
آنجاکارسازماندهیراعهدهدارشدهبودندوازطرفدیگرآشوبیکهدر
کردستانوترکمنصحراوسیستانبلوچستانایجادشدهبود،یکنوع
منازعهعلیهانقالبرابهوجودآوردهبود.
ایــنتجربــهتاریخیایرانوکوبــاباواقعیتهایعینیکــهدرایران
وجود داشــت و مربوط به بحرانهــای امنیتی حوزههــای جغرافیایی
خاصیبودمنجربهشــکلگیریاینتفکرشــدکــهامریکادرصددیک
کودتــای جدید در ایران اســت و مرکزیت ســازماندهی این کودتا هم با

توجــه بــه پیشــینه تاریخــی
این کشــور ،ســفارت امریکا
است .بنابراین این ذهنیت
بــه وجــود آمــد کــه ایــران
میتوانــد یــک نــوع اقــدام
پیشــگیرانه را انجــام دهــد.
اقدام پیشــگیرانه بخشی از
واقعیت حقوق بینالملل
اســت یعنــی اگــر شــما این
ادراک را داشــته باشــید کــه
یک کشــوری اقــدام امنیتی
علیــه کشــور شــما انجــام
میدهد قبــل از انجــام این
اقدام ،شما میتوانید اقدام
متقابــل را انجــام دهیــد.
اشــغال ســفارت امریــکا در
ایران بــا دو واکنش از ســوی
مقــام هــای واشــنگتن رو
بــهروشــدکــهرادیکالیســم
ایــران را تشــدید کــرد .یک،
قطــع رابطــه دیپلماتیــک
و دوم ،حملــه نظامــی
امریــکا بــه ایــران بــود و این
اتفاقات حتــی منجر به این
شــد کهســایرونس ونس(وزیــر خارجه وقــت امریکا) بر اســاس اقدام
دوم اســتعفا دهد .عــاوه بر ایــران در هیأت حاکمه امریــکا هم درباره
ایــنمناســبات دوجانبــه اختــاف نظــر وجــود داشــت؛ اختالفاتی که
ماهیت ســاختاری داشــت .تضادهای ونس و برژینســکی این شرایط
را ایجــاد کــرد یعنی به همــان گونــهای که در ایــران زمینههایی شــکل
گرفت تــا بازرگان اســتعفا دهد به همــان گونه هم رئیس دیپلماســی
امریــکا کــه یــک تکنوکــرات در حــوزه سیاســت خارجــی بود ،اســتعفا
داد و بــه جــای وی یکی از دوســتان برژینســکی به نام ادموند ماســکی
عهــده دار مســئولیت وزارت خارجــه شــد .همیلتون جــردن در کتاب
«بحــران»میگوید«:مابهایننتیجهرســیدیمکهبهاینبازیاختالف
نظــر پایــان دهیــم» بنابرایــن کارتر اصــرار زیــادی برای مانــدن ونس
نداشــت.همانطــورکــهامــامازبــازرگانخواهــشنکردکهدرپســت
خــودش باقی بماند ،یعنی در هر دو کشــور روند به ســمت رادیکالیزه
شــدنپیــشرفت.شــایداگرنقشــیکهشــورایامنیــتملــیامریکاو
برژینسکیدرارتباطباپذیرفتنشاهایفاکرد،انجامنمیشداینامکان
وجود داشــت که اقدام دانشــجویان خط امام هم در اشــغال ســفارت
انجامنشود.
آقــایوالــهآیااقــدامبهاشــغالســفارتامریــکاکهزمینهســاز
چالشهایبعدیتهرانواشنگتنشد،گریزپذیربود؟
والــه:معتقدممســألهاشــغالســفارتامریکاراازســهبعــدعلل،
ابعــادحقوقــیونتایجوپیامدهــایآنمیتوانموردبررســیقرارداد.
اینمســألهایکهشمااشارهداشتیدمربوطبهعللآناستکهآیاقابل

متقی:
مقامهای عالیه کشور
در ابتدای انقالب
معتقد به ارتباط با
امریکا بودند
واله :امام (ره)
با امریکا تعارض
جدی داشت .این
تعارض هم به سال
 1342بازمیگردد.
امام بر این باور بود که
امریکا ادامه جریان
امپراتورگرایی در
تاریخ است و جای
انگلیس شکست
خورده را در سیطره
بر ایران از حاال گرفته
است

پیشگیری بود یا خیر که جواب من این است بله قابل پیشگیری بود ،اما
قابلپیشگیریبهاینمعناکهآیاامریکاییهامیتوانستندبهشاهمجوز
ورودبــهامریــکاندهندیاخیر.معتقدمقضیهخیلــیپیچیدهترازاینها
است و زوایای کوری دارد .یک واقعیت این است که در هیأت حاکمه دو
طرفنسبتبهرابطهتهرانوواشنگتناختالفنظروجودداشتهاست.
فضــای رادیکال چپ در ایران خیلی قوی بود ،ایدههایی برای مهار این
تفکردرایرانوجودداشت.
ازمنظــرحقوقــی،اشــغالســفارتباموازیــنحقــوقبینالمللو
معاهدات جاری آن زمان و حتی با موازین فقه ســنتی جز عناوین ثانیه
ســازگاری نداشــت .از منظر نتایجی هم کــه در سیاســت خارجی ایران
داشــت ،بســیار مهم بود امــا تأثیراتش منفی بــود.ما دربــاره حادثهای
صحبت میکنیم کــه در زمان وقوعش جهان دو قطبی بود و ایران جزو
اردوگاهغربتحتحاکمیتامریکابود.
در آن شــرایط معنای این حرکت آن شــد که ایران آخرین میخ را به
تابوت وابستگی سیاســیاش زد اما بعدها عوارض دیگر این اقدام هم
ظاهرشــد .انقالب ایران انقالبیبودکهباتیروتفنگوگلولهشروعنشد
وباآنهاپیروزنشــد،انقالبیبودکهباکالمومنطقپیشرفت.تصویری
کــه در دنیا ایجاد شــده بود این بــود که انقالب ایران یــک حرکت مدنی
بسیاربزرگپرمعناییاستکهبعددینیهمدارد.یعنیبازگشتدین
به صحنه سیاست در جامعه به شــکلی کامالً قابل پذیرش .انفجار نور
بودامامتأسفانهبعدازاشغالسفارتیکحرکتخشنانتقامجویانه
جلوهگرشد.
ایــراندردولــتآقــایهاشــمی،درشــرایطیقــرارگرفتــهبود
کــهمختصــاتجدیدیحاکمشــدهبــود؛جنگایــرانوعراق
بهعنــوانیکیازطوالنیتریــنجنگهایقرنتمامشــدهبود
وشــرایطاقتصــادیدرموقعیتمطلوبیقرارنداشــت.آقای
هاشــمیدرچنینشــرایطیرویکــردســازندگیراانتخابکرد
منتهییکوجهاینرویکردبادیپلماسیتالقیپیداکرد.
واله:آقایهاشمیناچاربودنهاینکهانتخابکرد.
تفاوترویکرددیپلماســیایراندردورانسازندگیباسالهای
پیشازآنچــهبود؟دولتآقایهاشــمیبهبرقــراریرابطهبا
کشورهایغربیمتمایلشدواروپایغربیهمنقطهشروعاین
تعامالتبود.علتاینتغییررویکردچهبود؟
متقی :آقای هاشــمی محور اصلی پیروزی رادیکالیسم در ایران بود
اگرچه امروز ذهنیتی که از ایشــان وجود دارد ،این است که خیلی لیبرال
بودهوکنشمســالمتجویانهایداشتهاستاماحوادثانقالبغیراز
ایــنرامیگوید.جابهجاییقدرتواتخاذتصمیماتاساســیدرهردو
زمینه سیاســت داخلی و خارجی با نقش محوری آقای هاشمی انجام
گرفتهبود.زمانیکهامامبراینموضوعتأکیدداشتکهحزبجمهوری
اســامی باید با بنی صدر کار کند و قدرت دولت را بپذیرد و روحانیت در
حاشیه نقش نظارتی داشته باشد ،مسائلی مانند تجربه ،مشروعیت و
متقاعدکردنگروههاوافرادیکهدردههاولانقالب،محوریتساخت
قــدرت ایران را داشــتند ،مطــرح و آقای هاشــمی رهبری رادیکالیســم
را عهده دار شــد .ایشــان در شروع و مدیریت بســیاری از بحران ها که در
ســالهــای 1359و 1360شــکلگرفت،نقشداشــتامــاازآنجاییکه
نقش آقای هاشــمی فراتــر از نقش یک رئیس مجلــس بود ،موقعیت
ویــژهای در حــوزه مدیریــت دولــت هــم ایفــا میکــرد .یعنی اگــر آقای
هاشمینقشمؤثریآنهمبارویکردمبتنیبرحمایتازرادیکالیسم
نداشت هیچ گاه میرحسین موســوی نمیتوانست در کابینه سال های
 1360تــا 68بهعنوان نخســتوزیر ایفای نقش کند .اواســط دهه1980
اداره جنگ و مدیریت امور داخلی کشــور فضایــی را ایجاد کرد که حفظ
یک ساختار سیاسی به اولویت آقای هاشمی تبدیل شد و حفظ ساختار
سیاســی بدون انگیزههای انقالبی و بهرهگیــری از نیروهای تکنوکرات و
بروکراتحاصلنمیشد.
یعنیازیکفردایدئولوژیکبهیکفردعملگراتبدیلشد؟
متقــی:بلــه؛ به همیــن دلیل اســت که غربیهــا آقای هاشــمی را
نخستین شــخص عملگرا در ســاختار قدرت ایران در سال های دهه
 1980کــه رادیکالیســم را گســترش داد میدانند زیــرا هدایت اصلی
سیاســتخارجیایراندررابطهباامریکاواروپاتوســطایشــانانجام
گرفــت .در ایــن راســتا موضــوع مــک فارلیــن در ســال  1986را بایــد
یــکنقطهعطفدانســت.فکرمیکنــمآقایهاشــمیدرآندوران
در چارچــوب مبادلــهای که بیــن ایــران و امریکا انجام گرفــت ،نتایج
مطلوبی هم به دســت آورد و همین امر ایده همکاری با جهان غرب
رابهنوعیگسترشداد.
بعدازجنگیکتنشاساســیمیانایــرانوجهانغرببویژه
بــاامریکابهوجودآمدکهاینروابطتیرهدردولتســازندگیبه
ســمتوســویتنشزداییرفت...بهنظرشــماچهعواملیدر
پیگیریتنشزداییسوایحضورآقایهاشمیتأثیرگذاربود؟
متقی:ســاخت قــدرت در ایران از ســال 68با تغییراتی روبه رو شــد
که طی ســال هــای 65به بعــد به وجود آمــده بود و ماهیت زیرپوســتی
و محدود داشــت امــا از ســال 1368به بعــد اوالًجهان غــرب الگوهای
محدودکننده وسیاســت تهاجمیاش را در ارتباط بــا ایران کاهش داد؛
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