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پنج برداشت از نسخه منتشر شده گزارش رابرت مالر

فیلها و االغها

انگیزههای پای صندوق

روزنامهنگار

فهرســت نامزدهای حزب دمکــرات ،همچنان در حال
گســترش است .بســته به اینکه چطور بشــمارید ،حزب
دمکرات از  ۱۹تا  ۲۶گزینه برای نامزدی سال  ۲۰۲۰پیش
رو دارد .درباره علت کثرت این نامزدها ،البته باید در مسیر
حرکت حزب دمکرات به دنبال نشانه بود اما خود این افراد
که گاهی اسمشان برای بسیاری از مردم آمریکا ناآشناست ،با
چه تصورات و انگیزههایی میآیند؟ اینجا چند دلیل احتمالی
را مرور میکنیم.
یا حاال یا هیچ وقت
برخی چهرههای صحنه سیاســی ،در موقعیت فعلی در
جایگاهی قرار دارند که به لحاظ محبوبیت ،شهرت و حضور
در جریان ،شانسی منطقی برای نامزدی دارند اما به دالیل
مختلف ،احتمــال کمی وجود دارد کــه دور آینده نیز در
همین موقعیت یا موقعیت بهتری باشند ،بلکه احتماالً اگر
این دوره وارد صحنه نشــوند ،دیگر این فرصت را نخواهند
داشــت ،بهخصوص اگر برنده این انتخابات حزب دمکرات
باشــد که در آن صورت فرصت نامــزدی بعدی ،یک دهه
بعد خواهد بــود .این موضوع به طور خاص برای نامزدهای
سنوسالدارتر صدق میکند یا مث ًال برای فرماندارهایی که
به پایان محدودیت دوره رسیدهاند و به دالیل مختلف گزینه
ســنا را هم ندارند .برنی ســندرز ،جو بایدن و الیزابت وارن
از کسانی هستند که شاید دور آینده ،مسنتر از آن باشند
که بتوانند حزب روبهجوانی دمکرات را قانع کنند؛ اما کسی
مثل مایک گرول  ۸۸ســاله احتماالً مثال بهتری برای این
سناریوست.
دیدهشدن
به انگیزههای ثانویه مختلف ،گاهی کسی نامزد میشود
تا نامش در فهرست دیده شود .گاهی برای نوعی جهش در
شهرت به قصد مصرف آینده ،گاهی به انگیزه ارتقا جایگاه در
میانه چهرههای تأثیرگذار حزب و گاهی حتی برای واردشدن
به فهرســت گزینههای نامزد پیروز ،بــرای معاونت اولی یا
کابینه .جو بایدن در سال  ،۲۰۰۸به انگیزه ریاستجمهوری
وارد صحنه شده بود اما بعد از همین رقابت به معاونت اوباما
رســید .ریک پری و بن کارسون نیز از رقبای  ۲۰۱۶ترامپ
بودند که بعــد از پیروزی انتخاباتی نامزد جمهوریخواه به
ترتیب وزیر انرژی و وزیر مسکن شدند.
پلههای لغزنده
این سناریو کمی شبیه به سناریوی اول است اما اگر اولی
بیشتر به کسانی مربوط باشد که در اواخر عمر سیاسی خود
هستند ،این سناریو بیشتر در مقابل جوانتر ها قرار میگیرد.
چهره سیاســی که در موقعیت فعلی ،جایگاه خوبی دارد و
در شــهرت و مقبولیت روندی صعودی را طی کرده ،گاهی
بدون اینکه هنوز به جایگاه باالیی رسیده باشد ،به این نتیجه
میرســد که پلههای بعدی یا حتی ادامه حضور در جایگاه
فعلی برای او ریســک به همراه دارد و ممکن است با ادامه
حضور در آن جایگاه یا طیکــردن یکییکی قدمها ،مث ًال
از ســمت ایالتی به ملی ،بخشــی از وجهه خود را از دست
بدهند .گاهی سرعت ترقی یک سیاستمدار بهخودیخود
جذاب اســت و اگر این شــتاب از بین برود ،نویی و خاصی
سیاســتمدار را نیز با خود میبرد و فرصتهای بعدی ورود
به صحنه ریاستجمهوری برای او ضعیفتر میشود .گاهی
هم یک سیاســتمدار به خاطر وجههای که او را متفاوت از
جریان مرسوم سیاستمداران نشان میدهد محبوب است و
با یکی دو دوره حضور در مث ًال سنا ،دیگر آن چهره را نخواهد
داشت .شاید بتوان ادعا کرد اگر باراک اوبامایی که از سنای
ایالتی به سنای فدرال رسیده بود ،یکی دو دوره آنجا میماند،
شانس پیروزیاش در انتخابات اولیه کمتر میشد یا الاقل
بیشتر نمیشد .شــهردار پیت بوتجج هم شاید این دوره با
چنین وضعیتی مواجه است ،وقتی مسیر فعلی دیگر سودی
در جهت هدف نهایی ندارد ،چرا نباید پریدن از روی بقیه راه
را امتحان کرد؟
تأثیرگذاری بر جریان
ایــن آخری را شــاید بتــوان سیاســتمدارانهترین نوع
نامــزدی خواند :ورود به انتخابات ،بــدون انگیزه پیروزی و
ریاستجمهوری .چهرههای سیاسی ،گاهی فقط وارد صحنه
میشوند تا بر بحثهای کارزار انتخاباتی و مواضع نامزد نهایی
تأثیر بگذارند و به تعبیری آنها را به سمت مطلوب بکشند.
این گاهی با پیشکشیدن بحثهایی اتفاق میافتد که مطرح
نبودهانــد یا به اندازه کافی مطرح نبودهاند .گاهی این کار با
اتخاذ موضعی جذاب انجام میشــود که نامزد پیش افتاده
را ناچار میکند ،موضع خــود را به آن نزدیک کند .گاهی
با ورود یک نامزد به صحنــه ،گروهی از بدنه بالقوه رأی به
شــکل ویژهای تهییج و به آن نامزد نزدیک میشوند و اگر
چه برای پیروزی او کافی نیســتند ،با هیجان و انرژی خود
نامزد نهایی را ناچار میکنند بخشــی از خواستههای آنان
را در برنامههایش ببیند .به اعتقاد بســیاری ،برنی سندرز
در ســال  ،۲۰۱۶بدون کســب حمایت الزم از چهرههای
دمکرات و بدون برخی آمادهســازیها ،با همین انگیزه وارد
شد و موفقترین نمونه چنین کارزاری را به نمایش گذاشت.
سندرز ،هیالری کلینتون نامزد نهایی را ناچار کرد در بسیاری
موضوعات از موضع خودش نزدیک به میانه یا حتی نزدیک
به راســت ،فاصله بگیرد و برخی رویکردها را کنار بگذارد تا
بتوانــد بدنه رأیی را به حمایت از خود قانع کند که مفتون
کارزار جذاب سندرز شده بودند.
اینها بخشــی از دالیل احتمالی ورود به صحنه هستند.
تعدادی از این نامزدها هــم البته در اتخاذ تصمیم نهایی،
تحت تأثیر گســتردگی صحنه رقابت هم بودهاند .از دیدن
نامهای ناشناخته و غریب در این میان هم نباید خیلی تعجب
کــرد؛ چون جاهطلبی ،به این چیزهــا محل نمیگذارد .به
تعبیر باراک اوباما ،برای خواستن چنین مقامی ،باید کمی
دیوانه بود.

نگاه دیگران

پیشنهاد استیضاح

لشگر نامزدهای حزب دمکرات ،چرا میآیند
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همدلی| گروه جهان -روحاله
نخعــی :از انتصاب بازپــرس ویژه
تــا انجام تحقیقات ،تــا گزارشهای
رســانهها ،تا دادگاهیشدن اطرافیان
رئیسجمهور تا ارسال یک نامه برای
کنگره تا نشست خبری دادستان کل
و باالخره تا انتشــار سندی با حدود
۱۰درصد حذفیات ،همه تحت تأثیر
آنچه در گزارش نهایی مالر منتشــر
شد ،قابلیت بازنگری و تعریف و تفسیر
دوباره دارند .ویلیام بار ،دادستان کل
یا به عبارت دیگر وزیر دادگســتری
آمریکا ،روز پنجشنبه سرانجام گزارش
رابرت مالــر ،بازپرس ویژه را با اعمال
حذفیات منتشر کرد و بخش مهمی
از نتایج دو سال فعالیت مالر در تاریکی
را آشــکار کرد .با انتشار این گزارش،
چیزی حدود ســه ســال ،از ابتدای
کارزار  ۲۰۱۶ریاستجمهوری تا امروز
را میتــوان دوباره مرور کرد و معنای
تازهای از آن برداشت.
اما در نگاه اول ،گزارش مالر و نحوه
انتشــار آن به ما چه میگوید؟ ۴۴۸
صفحه گــزارش ،هر چند بخشهای
بســیاری را به تیغ حذفیات سپرده
باشد ،حرف بسیار برای گفتن خواهد
داشت اما از این میان ،فالن عدد نکته
به نظر برجستهترین برداشتها از این
گزارش میآیند.
 .۱در پرونده اطاله دادرسی،
گزارش مالر عمــ ً
ا از مجرمیت
ترامپ حکایت دارد
گزارش منتشرشــده مالر از چند
زاویه بــا روایت ویلیام بــار ،هم در
نامــه  ۴صفحهای و هم در کنفرانس
خبــری صبح پنجشــنبه ،اختالفی
جدی داشــت ،تا حدی که توصیف
«دروغ» برای صحبتهای بار توصیف
گزافی نخواهد بــود .اولین نمونه در
این راســتا روایت بار از قضاوت مالر
در پرونده اطاله دادرســی است .بار
در نامه  ۴صفحــهای خود گفته بود
تصمیم نهایی برای عدم اقامه دعوی
علیه رئیسجمهور ،ارتباطی به قاعده
دادگســتری که مانع از اقامه دعوی
علیه رئیسجمهور مستقر میشود،
نداشــته اســت .مالر اما در گزارش
خود به این قاعده اشــاره میکند و
خــودداری از صدور حکم نهایی را تا
حدی بر آن استوار میکند .در عین
حال ،مالر اشاره میکند که «اگر بعد
از تحقیقاتی دقیق دربــاره حقایق،
اطمینان داشــتیم که رئیسجمهور
مشــخصاً مرتکب اطاله دادرســی
نشــده ،چنین اعــام میکردیم .بر
اســاس حقایــق و اســتانداردهای
قابلاعمال حقوقی ،ما نمیتوانیم به
این نتیجهگیری برسیم» .در کنار این
دو مســئله ،به تکرار در گزارش مالر
صراحتاً از قصد رئیسجمهور و تیمش

برای ممانعــت از ادامه تحقیقات و
مانعتراشی بر سر راه پیگیردها سخن
گفته میشود که هسته مرکزی قانون
جرم اطاله دادرســی است .از ترکیب
این سه میتوان این را برداشت کرد
که از دید مالــر ،ترامپ فقط به این
دلیل که رئیسجمهور اســت ،تحت
تعقیب قــرار نمیگیرد و به جای آن
بایــد با اقدام دیگری بــه اقدامات او
رسیدگی کرد.
 .۲مالر تصمیمگیری درباره
اطاله دادرسی را نه به دادستان
کل که به کنگره سپرده بوده
بار در نامــه  ۴صفحهای و با نقل
قول از مالر که به نتیجه نرسیده است
و نه تبرئه کرده و نه اعالم جرم ،خود
و معاونش را در جایگاه تصمیمگیرنده
نهایی قرار داد و اعالم کرد اقامه دعوی
در کار نخواهــد بود .در متن گزارش
مالر اما آمده اســت کــه از دید مالر،
کنگره در جایگاه صحیح برای قضاوت
نهایــی در ایــن باره و اقدام اســت:
«نتیجهگیری که کنگره ممکن است
بر بهکارگیری فاسد قدرتهای دفتر
[ریاستجمهوری] در راستای قوانین
اطاله دادرســی اعمال کند ،بر وفق
نظام نظارت و تعادل در قانون اساسی
ما اســت» .به تعبیر جفری توبین،
کارشــناس حقوقی که با نیویورکر و
ســیانان نیز همکاری میکند ،این
جمله به این معناست که مالر کنگره
را به استیضاح ترامپ بر مبنای شواهد
گزارشش دعوت میکند.
.۳اطرافیانترامپباسرپیچی
از شدت اقدامات رئیسجمهور در
اطاله دادرسی کاستهاند

در گزارش مالر درباره بخش اطاله
دادرســی از چند جهت مشــخص
است که تیم تحقیقات شواهد کافی
در اختیــار داشــته و رئیسجمهور
تالشهــای کافی در ایــن جهت را
به کار بســته اســت؛ اما نکته جالب
اینجاست که بخشــی از تالشهای
ترامپ برای این کار ناکام ماندهاست،
چون اطرافیــان او حاضر بــه اقدام
در این باره نمیشــدند .در بارزترین
نمونه ،دان مکگن ،از ترامپ دستور
میگیرد به دادســتان کل اعالم کند
کــه باید بازپرس ویژه را از کار برکنار
کند .مکگن اما تصمیم میگیرد به
این دســتور عمل نکند و به جای آن
پای در مسیر استعفا بگذارد.
 .۴در پرونده تبانی با روسیه،
شخص رئیسجمهور هم خود را
بیگناهنمیدانسته
یک ســؤال مهم پس از انتشار نامه
بار این بــود که اگــر ترامپ مرتکب
تبانی نشــده بوده ،چرا باید در پرونده
اطاله دادرســی بحثی باشد .پاسخی
که از گزارش مالر میگیریم این است
که رئیسجمهور ،با قضاوت نهایی مالر
همنظر نبوده اســت! مالــر ،بر مبنای
توصیفات دقیق و سختگیرانه حقوقی
که البته اساســا عبارت تبانــی را به
رســمیت نمیشناسند ،همکاری بین
تیم ترامپ و روسها را بررسی و به این
نتیجه رسیده است که توافق مستقیمی
بین دو طرف برای رســیدن به هدف
پیروزی ترامپ در کار نبوده اســت .در
همین گزارش اما خبر از ارتباطات بسیار
و گاهی بسیار شــکبرانگیز بین تیم
کارزار ترامپ و مقامات روس میرسد.

ظاهرا از دیــد ترامپ ،ایــن اقدامات
مصداق آنچــه «تبانــی» میخوانده
بودهاند و با اطمینان از آشکارشدن این
حقیقت در نتیجه تحقیقات ،تالش خود
را برای ممانعت از این اتفاق کرده است.
شاهد این ادعا ،واکنش صریح ترامپ به
شــنیدن خبر انتصاب بازپرس ویژه از
جف سشنز است که در گزارش آمده:
«وای خدای من .افتضاح اســت .این
پایان ریاستجمهوری من است .به[]...
رفتم».
 .۵شواهد ،مالر را از گفتوگو
با رئیسجمهور بینیاز کرده بوده
گفتیم که مالر عم ً
ال به این نتیجه
رسیده بود که شواهد کافی را درباره
اطاله دادرســی به دست آورده است.
شــاهد دیگر این ادعا در گزارش به
شــکل روایت گفتوگو با شــخص
رئیسجمهور مطرح میشــود .بعد
از مقاومتهای رئیسجمهور درباره
گفتوگوی مســتقیم بــا بازپرس
ویژه ،تیم تحقیقاتی موفق میشــود
به صــورت مکتوب ســؤاالتی را از
رئیسجمهور بپرســد .پاســخهای
ترامپ که مملو از اظهار فراموشــی
اوست ،البته تیم تحقیقاتی را راضی
نمیکند امــا در نهایت تیم پیگیری
برای دریافت اظهارات رئیسجمهور
را ادامه نمیدهد .با نگاه به تأکیدات
گزارش از «نیت» افراد و رئیسجمهور
در اقدامــات و قضاوتی که درباره دو
پرونده صادر شــده ،بــه این نتیجه
میرســیم کــه تیم مالر نیــازی به
گفتوگو با رئیسجمهور نداشته زیرا
آنچه میخواسته را از راههای دیگر به
دست آورده است.

میرمحمود موسوی درباره رابطه اسالمآباد و
تهران چه میگوید؟

دوستی غیراختصاصی پاکستان
با ایران

ماجــرای مالر ،همچنــان با پایان
فاصلــه دارد .در روزهای آینده باید
بــا دقت نظارهگر مواضع ســران دو
حزب در قبال این ماجرا بود .به نظر
میرســد برای گزینههای احتمالی
رقابت جدی بــا ترامپ در انتخابات
اولیه حــزب جمهوریخــواه ،این
گزارش به اندازهای شدت نداشته که
ترامپ را درونحزبی سرنگون کند.
نیکی هیلی به عنوان نمونه برجسته
این گــروه مانند ترامپ خواســتار
بررســی روند اصلی تحقیقات شده
اســت اما از سوی دیگر ،کسی مانند
میت رامنی ،موضعی منتقدانه علیه
رئیسجمهور گرفته است .دمکراتها
نیز ظاهرا ً قصد ندارند به دعوت مالر
پاسخ مثبت دهند و فرایند استیضاح
را آغــاز کننــد ،اما او را بــرای ارائه
شــهادت به کنگره دعوت خواهند
کرد .اســتنی هویر ،رهبــر اکثریت
در مجلس نماینــدگان به صراحت
استیضاح را رد کرده اما الیزابت وارن،
نامزد  ،۲۰۲۰خواستار استیضاح شده
است.
مهمتــر از ایــن مواضع و شــاید
تأثیرگــذار بر همه آنها ،شــاخص
دیگری است که باید با احتیاط و دقت
تعقیبش کرد :نظرسنجیهای حمایت
و مخالفت رئیسجمهور .اگر حمایت
از رئیسجمهور که در مقابل بسیاری
اخبار مثبت و منفی ،واکنش نداشته،
در نتیجه انتشار گزارش ،به اندازهای
معنادار و برای بــازه زمانی کافی به
پایین حرکت کند ،واشــنگتن شاهد
صحنههای جالبی خواهد بود.

قــاب
به روایت نیویورکتایمز

حدود  ۱۰درصد از گزارش مالر ،مشمول حذفیات دادستانی بوده است
همدلی| گروه جهان :نیویورک تایمز ،با نمایش تمام
صفحات گزارش منتشرشــده کنار هم ،تصویری کلی از
میزان حذفیاتی ارائه میکند که دادستان کل ،ویلیام بار،
بر گزارش مالر اعمال کرده اســت .به گزارش این رسانه،
بخش اول :دخالت روسیه در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶

بخش دوم :تحقیقات اطاله دادرسی

حــدود  ۱۰درصد از گزارش حذف شــده اســت و علت
این حذفیات با کدهای رنگی مشــخص شده۶۹ .درصد
از حذفیات به خاطر ارتبــاط محتوا با تحقیقات در حال
انجام بوده است۱۸ ،درصد به هیئت منصفه عالی مربوط
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بوده۸ ،درصد اطالعات طبقهبندیشــده بوده و ۵درصد
نیز به خاطر نقش حریم شخصی حذف شده است .بخش
اول گزارش ،مربوط به همکاری با روســیه نیز حذفیات
بیشتری داشته است.

همدلی| گروه جهان :زمانی که عمرانخان کمکم
به پیروزی در انتخابات نزدیک میشــد ،بســیاری به
مواضع مثبت او در قبال ایــران توجه کردند و امیدوار
شدند که در دوران نخستوزیری او ،پاکستان به شریک
قابلاتکایی در منطقه برای ایران تبدیل شــود .پس از
پیروزی ،عمرانخان البته بــه موضعگیریهای مثبت
و از در دوســتی با ایران ادامه داد امــا از طرفی رابطه
حسنه پاکستان با عربستان در دوره او همچنان از نقاط
اتکای دولتش دیده شد و از طرف دیگر ،اقدام تروریستی
دوبارهای در مرز مشترک دوباره ایران و پاکستان اتفاق
افتاد .این اتفاقات باعث شد برخی در ایران چنین نتیجه
بگیرند که عمرانخان تظاهر به دوستی با ایران میکرده
و یا بعد از کسب قدرت ،به ناچار از موضع خود برگشته و
به حفظ رابطه با عربستان تن داده است .این نگاه به طور
خــاص ،بهبود روابط با ایران را به معنای تضعیف رابطه
پاکستان با عربستان دیده بود.
میرمحمود موســوی ،دیپلمات باســابقه کشورمان
است که سابقه سفارت در پاکســتان و هند را دارد .او
در گفتوگویی با «انصافنیوز» ،به رد این نوع تحلیلها
پرداخته است و تفسیر خود از شکل روابط بین دو کشور
در دوران عمرانخان را مطرح کرده اســت .بخشــی از
صحبتهای موسوی را در این باره میخوانید:
«انصافنیوز» :میرمحمود موسوی :نمیتوانیم
انتظار داشته باشیم که پاکستان تنها با ما دوست
باشد
«من در این چهلسال که با دقت تحوالت پاکستان
را دنبال کردهام هیــچ دولتی را ،چه دولتهای نظامی
مشــرف و ضیاء الحق باشد و چه دولتهای غیر نظامی
بینظیر و نواز شریف و عمران خان باشد -هیچ دولتی را
نمیبینم که قصد و نیتی برای تخریب رابطه این کشور با
ایران داشته باشد .این به عنوان یک اصل است؛ پاکستان
دلیلی هم برای انجام این کار ندارد.
«اتفاقا برخالف ایــن به اندازه کافی دالیلی داریم که
پاکستان مایل است با ایران بهترین رابطه را داشته باشد.
اینکه ما بگوییم دولت پاکستان برنامهای دارد که امنیت
را در بخشهایی بــه مخاطره بیندازد در این چارچوب
نمیگنجد».
«به نظر من عوامل دیگری است که مسایل اینچنینی
را در این منطقه حســاس بهوجود میآورد و اگر به آن
عوامل رسیدگی شود تصور میکنم که مساله در میان
مدت قابل مدیریت است .اما در کوتاه مدت خیر! چون
مسایل منطقه مسایلی سطحی نیست و ریشهدار است
و مســایل ریشهدار هم زمانبر اســت؛ برای مدیریت و
نوشتن نســخههای درمانی برای این معضالت احتیاج
به زمان داریم .در نهایت من با این نظر موافق نیســتم
که دولت پاکســتان در پی ناامن کردن ایران یا بخشی
از ایران است.
«متاســفانه بعضی مســایل در حوزه سیاسی بسیار
سطحی و مبتذل میشوند ،این موضوع هم از آن جمله
مسایل اســت .من در متن اولیه اظهارات آقای عمران
خــان چنین گزارهای ندیدهام که“ :من قصد دارم که به
عنوان اولین سفر خود به ایران بروم” اما این را در بعضی
رســانههای رسمی و غیررسمی شــنیدم .دلیلی ندارد
که ایشــان بیاید بگوید که من میخواهم ســفر اولم را
به ایران انجام دهم و بعد به عربســتان برود! طرح یک
چنین موضوعی اصال بیمعنا و مضر اســت و نباید به
آن دامن زد».
«فرض کنید که ایشــان آخرین ســفرش را به چین
انجام داده اما یک معامله  ۶۰میلیارد دالری داشته باشد،
آیا این بهتر است یا اینکه سفر اول بیاید و هیچ کاری هم
صورت نگیرد؟! در عالم سیاست به اینها نگاه میکنند.
«در مورد ایران و عربستان هم این نکته را باید مورد
توجه قرار داد که اصوال ما نباید رابطه خودمان با پاکستان
را در این معادالت بیندازیم ،چون این موضوع امتحانش
را در ایــن گونه معادالت پس داده اســت؛ اگر بخواهم
نمونههــا و مواردش را از  ۴۰ســال پیش بگویم فراوان
اســت ،که ایران و پاکســتان جنس روابطشان چگونه
است ،چه ســوابقی دارند ،ریشههایش کجاست و نکته
دیگر اینکه سیاست خارجی پاکستان بر چه محورهایی
سوار است که این دو باهم تجمیع میشود و آنگاه جایگاه
ما در این معادالت مشخص میشود .در طول تمام این
سالها پاکستان توانسته است بر اساس منافع ملی خود
همزمان رابطه متعادلی را با ایران ،عربســتان و امریکا
داشته باشد .تسلیم خواستههای دیگران نشده است.
«از اینطرف هم توجه داشــته باشــیم کــه ما اصال
نمیتوانیم انتظار داشــته باشیم که پاکستان تنها با ما
دوست باشــد و با کشــورهای دیگر هم ارتباطاتش را
گســترش ندهد .این انتظاری بیربط اســت؛ مثل این
است که پاکستان از ما درخواست کند که شما فقط با ما
رابطه داشته باشید و طرف غرب و سوریه و عراق و ...را
نگاه نکنید ،چقدر این مضحک خواهد بود!»
«رهبران پاکســتان حق دارند که با عربستان رابطه
داشته باشند و رابطه خوب هم داشته باشند .اگر غیر از
این باشــد جاهالنه است و در آن صورت باید از رهبران
پاکستان ترسید؛ اگر غیر از این رفتار کنند آن وقت باید
بگوییم که ُعقال بر پاکستان حکومت نمیکنند».
«ایــران بایــد در رابطه خود با پاکســتان دایرههای
مشترک را پیدا کند؛ یعنی منافع مشترک تعریف کند.
نه با پاکســتان که با کشــورهای دیگر هم باید منافع
مشترک تعریف کنیم .نمیشود بدون داشتن برنامهای
انتظار توسعه و پیشــرفت داشته باشیم .رابطه هیچ دو
کشوری نمیتواند بدون برنامهریزی جلو برود؛ کارهایی
است که باید انجام دهیم و کارهایی هم هست که نباید
انجام دهیم ،هردو بخش هم مهم است».

