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بررسی مقایسهای وضعیت داخلی و بینالمللی ایران در دو دوره پیش و پس از برجام در گفتوگو با دیپلمات پیشین کشورمان؛

تندروها در دیپلماسی دنبال الگوی کره شمالی هستند
پیام انتخابات ایران به جهان نباید سیاست خارجی ماجراجویانه باشد

مریم ساالری

 ëëبه انتخابات ریاســت جمهوری ایران در حالی
نزدیک میشــویم که دونالد ترامــپ در امریکا با
پیگیری مشی مخالفت جویانه با برجام و اتخاذ
تصمیمهایی چون تصویــب تحریمهای جدید
علیه ایران و ماجراجویی در منطقه ،اما و اگرهای
جــدیای در خصــوص اجــرای توافق هســتهای
و نحــوه تعامل بــا ایران بــه وجود آورده اســت.
با توجــه به چنیــن فضایــی بفرمایید کــه دولت
بعدی در ایران باید در مواجهه با این شــرایط چه
مختصاتیداشتهباشد؟
همانطــور که در گزارش اخیــر وزارت خارجه
به مجلس درباره برجام اشاره شده بود ،رئیس
جمهــوری جدید امریکا تمایــل و اهتمام جدی
بــرای اجرای برجــام نشــان نمیدهــد و این در
حالی است که تحلیلگران ،دشواریهای اجرای
برجام را در دوره ترامپ پیشبینی کرده بودند.
به ایــن معنا که اگرچه ترامــپ مطابق وعدهای
کــه داده بــود برجام را پــاره نمیکند امــا اجرای
آن را بــا دســتاندازهای جــدی مواجه میکند.
خوشــبختانه کارنامه پایبندی ایران به تعهدات
برجامــیاش در برابــر افــکار عمومــی جهــان،
ســازمانهای بینالملــل و بخصــوص آژانــس
بینالمللی انرژی اتمی روشــن اســت و با توجه
به ایــن موضــوع ،امریــکا در درگیریهایی که با
ایران دارد ،وضعیت مناسبی ندارد و کشور ما در
موضع مستحکمتری قرار دارد .اما نگرانیهایی
در ایــن بــاره وجــود دارد .چنانچــه در انتخابات
پیش رو تفکری مشــابه تفکر آقای روحانی روی
کار نیایــد ،دیگر تنها مانع تراشــی بر ســر اجرای
برجــام مطــرح نیســت و در آن صــورت کشــور
وارد یکســری گودالهــای عمیــق و جــدی و بــه
عبارتــی وارد میدان مین میشــود که هر لحظه
ممکن اســت هر یــک از مینها یا بــر اثر غفلت
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برجــام در حالــی به ســند اعتمادســازی دوباره
میــان ایــران و کشــورهای جهــان تبدیل شــد که
مخالفــان دولت یازدهم این روزها و در آســتانه
انتخابات ریاســت جمهوری با طــرح انتظارات
غیــر واقع بینانه ،آن را به ابزاری برای بیاعتماد
کردن ملت به دولت تبدیل کردهاند .با وجودی
که از منظر صاحبنظران ،شــرایط امروز کشور در
صحنه بینالمللــی و تغییرات جدی در صحنه
داخلی و مقایسه تفاوت موقعیت امروز با چهار
ســال قبل ،حتی برای شــهروندان عادی نیز کار
سختی نیست ،مخالفان همچنان دولت را آماج
حمــات تنــد و تیز خــود قرار میدهنــد .نگاهی
مقایســهای به وضعیت کشور در دولت یازدهم
و چرایــی تــاش برخــی جریانهای سیاســی از
سیاهنمایی وضعیت کشــور محور پرسشهایی
اســت کــه بــا جاویــد قربــان اوغلــو ،دیپلمــات
توگویی
پیشــین کشــور در میــان گذاشــتیم .گف 
کــه این صاحبنظر مســائل بینالمللی در آن به
مخاطراتی اشــاره داشــت که با توجه به روی کار
آمــدن دونالد ترامپ در صــورت روی کار آمدن
یــک تفکــر ماجراجویانــه و متفــاوت از گفتمان
دولت یازدهم ،ایران با تهدید مواجه میشــود.
توگو از نظر میگذرد؛
مشروح این گف 

یا تعمد یا بر اثر بیتوجهی منفجر شــود و تمام
دســتاوردهای توافــق هســتهای را از بیــن ببــرد.
بنابرایــن معتقدم عالوه بر اینکــه باید با پدیده
ترامپ مدارا کرد ،در کنار آن باید با دیپلماســی
هوشمندانه و رایزنیهای ممتد با کشورهایی که
درگیر این موضوع بودند و همچنین دیپلماسی
عمومی فعال سعی کنیم تیم بشدت خطرناک
و امنیتــی ترامــپ را از دســت زدن بــه اقداماتی
کــه ممکن اســت برجــام را دچار مخاطــره کند
بازداریــم .از طــرف دیگر معتقدم ایــران باید با
بردبــاری و صبوری برخورد کنــد و حتی در برابر
برخــی از اقدامــات تحریکآمیز ماننــد افزودن
برخی از تحریمها به بهانه مسائل غیرهستهای
بــه جای اقدامــات تحریکآمیز یــا برخوردهای
واکنشــی به رایزنیهــای دیپلماتیک بپــردازد تا
بتواند از این مرحله عبور کند.
ëëمواجهــه آقــای روحانــی در برابــر اقدامــات
تحریکآمیــز امریکاییهــا را تاکنــون چگونــه
ارزیابیمیکنید؟
برخــورد ایران تاکنون عاقالنه و هوشــمندانه
بــوده و بهانــهای بــه طــرف مقابل نداده اســت
و اگــر چنانچــه در دامهایــی که آنها بــا تحریک
ایــران گســترده بودنــد میافتــاد ،فضــا از اکنون
تیرهتــر بــود .من فکــر میکنــم ارزیابــی کارنامه
دولت یازدهم به انضمام دیپلماسی در جهت
برخورد خردمندانه بوده که توانسته در مواجهه
با این آتش افروزیها یا تنشآفرینیهای طرف
مقابــل که آمــاده چنین کاری اســت مانع ایجاد
کند و نگذارد این اتفاق بیفتد .البته ســوی دیگر
ایــن مســأله بــه تعدیــل سیاســتهای ترامــپ
بازمیگردد .به نظر میرســد کــه ترامپ با ورود
عملی به صحنه سیاست با واقعگرایی به درک
جدیــدی رســیده اســت و بــا مواضــع جدیــد بــا
مسائل برخورد میکند.
ëëســوای دشــواریهایی کــه از ســوی تندروهــای
امریکایی بر ســر اجــرای برجام قابــل پیشبینی
اســت ،برجام در معرض انتقاد و حمله برخی از
جریانهــا و گروههای مخالف دولــت قرار گرفته
است .منتقدانی که در عین حمله به برجام هیچ
آلترناتیوی را برای آن در نظر ندارند...
یکــی از دالیــل اقبال مردم به آقــای روحانی
رویکــرد شــفاف ،آگاهانــه و خردمندانــهاش در
حــوزه سیاســت خارجــی بــود چــرا که ایــران در
همین عرصه تحت تأثیر تنش هستهای ،سالها
درگیر تقابل با ســایر کشورهای جهان بود .ذهن
افالطونی نمیخواهد که کشف کند اگر به شرایط
قبل انتخابات  92و چالش هســتهای بازگردیم،
چه عواقبی برای ایران رقــم میخورد .در حوزه
داخلــی ،اقتصاد کشــور کامــاً با بنبســت رو به
رو شــده بــود و در شــرایطی که بیشــترین اتکای
اقتصاد ایران به نفت است دیگر نمیتوانستیم
نفت بفروشیم .بنابراین چنانچه توافقی صورت
نمیگرفت ،عمالً اقتصاد قفل میشــد و این در
حالــی بود که حتی امکان وصــول پول  900هزار
بشــکهای هم که قرار بود تا پایان سال  92تعداد
آن کمتــر هم بشــود ،وجود نداشــت و آن اواخر
مجبور شــدیم پول فروش نفت را در کشورهایی
ذخیره کنیم که در پس گرفتن آن مشــقتهای
جــدی وجــود داشــت .پولهایــی کــه بعدهــا با
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ëëقطعنامههــای فصــل  7شــورای امنیت ســازمان ملل ،ایــران را بهعنــوان یک
تهدید بینالمللی شــناخته بود .قطعنامه  1929یک اعالن جنگ بــه ایران بود که
به موجــب آن تمام کشــتیهایی که به ســمت ایــران میآمدند یا از ایــران خارج
میشدند ،باید مورد بازرسی قرار میگرفتند
ëëمهمترین دلیلی که باعث میشــود مســببان تحریمها ،خــود به مدعی تبدیل
شــدهاند ،این است که با آشفته نشــان دادن وضعیت کشور در آستانه انتخابات
یک بار دیگر خود را برای رسیدن به قدرت و اهداف سیاسیشان آماده میکنند
ëëوزیر دفاع ســابق امریکا در پاسخ به اینکه چرا امریکا اخیراً از مادر همه بمبها
استفاده کرده است ،گفته اســت« :این بمب در زمان مسئولیت من آماده شده
و قــرار بود کــه اگر ایــران در زمینه هســتهای همکاری نکنــد از آن علیه تأسیســات
هستهایاش استفاده شود»

رایزنیهای جدی توانستیم آنها را پس بگیریم.
در دوره تشدید تحریمها کاسبان تحریم به اسم
فــروش نفت ،کاله بزرگی ســر ملت گذاشــتند و
اگــر برجام نبــود چنانچــه میخواســتیم کاالیی
را بــا دالر از یــک کشــور در جهــان بخریــم بایــد
بــا دادن مبالــغ ســنگین بــه کاســبان تحریم آن
کاالهــای خــارج از کیفیــت را بــا  30 -20درصد
قیمــت بیشــتر وارد میکردیــم .خب معیشــت
مردم کامالً در معرض مخاطره قرار گرفته بود.
از طرف دیگــر از منظر بینالمللی ایران در دنیا
منزوی شده بود و یک اجماع خفقانآوری علیه
ما به وجود آمده بود.
قطعنامههــای فصــل  7شــورای امنیــت
ســازمان ملــل ،ایــران را بهعنــوان یــک تهدیــد
بینالمللــی شــناخته بود .قطعنامــه  1929یک
اعالن جنگ به ایران بود که به موجب آن تمام
کشــتیهایی که به ســمت ایران میآمدنــد یا از
ایــران خارج میشــدند ،باید مورد بازرســی قرار
میگرفتند .شش قطعنامه باعث شده بود هیچ
کشــوری با ایران کار نکند .حال آنکه اگر کشوری
در عرصــه بینالمللــی روابــط خارجــیاش
فعال نباشــد و منزوی باشــد عالوه بر اینکه یک
تهدیــد بینالمللی به حســاب میآیــد ،تبعات
ســنگین سیاســی و اقتصــادی برایش بــه دنبال
دارد و ایــن در حالی بود که ایــران در نتیجه این
انــزوا همچنین درگیر مســائلی همچون شــیعه
هراســی و اسالم هراسی هم شــده بود .تندروها
در دیپلماسی دنبال الگوی کرهشمالی هستند،
بنابرایــن از نظــر آنها بهتــر بود برجام نباشــد و
وضعیت ایران هم مانند کره شــمالی باشــد که
االن شرایط آن گویاست .رأی مردم به روحانی و
مجلس  94نشان داد آگاه هستند و نمیخواهند
الگوی کشوری مانند کره شمالی را داشته باشند

بلکه میخواهند عزتمندانه با ســایر کشــورهای
جهــان تعامــل داشــته باشــند و بــا رفتارهــای
سیاسی خود این را نشان دادند.
ëëمسأله اینجاست بســیاری از منتقدان برجام و
دولت در زمره کسانی هستند که خوشان در ایجاد
این وضعیت تأثیرگذار بودند و حاال بیش از همه
بر طبل مخالفت میکوبند .اینها با چه هدفی و بر
چه مبنایی این انتقادات را مطرح میکنند؟
این دســته از منتقدان از نظر ما باعث چنین
وضعیتــی بودنــد امــا خودشــان ایــن وضعیت
اســفبار را که نامطلوب نمیدانند .اساساً همین
طــرز تفکــر آنها باعث شــد که چنیــن وضعیت
آشــفتهای برای ایران به وجود آید .شــاید برخی
ایــن را جــزو ســند افتخــارات خــود میداننــد.
وقتی یکــی از همین آقایــان میگوید ما انقالب
نکردیم که مثل ژاپن شــویم خب معلوم است
که الگویش انزواســت .امــا مهمترین دلیلی که
باعــث میشــود مســببان این شــرایط ،خــود به
مدعی تبدیل شــدهاند ،این اســت که با آشــفته
نشان دادن وضعیت کشور در آستانه انتخابات
یــک بار دیگــر خود را برای رســیدن بــه قدرت و
اهــداف سیاسیشــان آمــاده میکننــد .در وادی
رقابت تالش میکنند تمام نقاط ضعف طرف
مقابــل را احصــا و آن را مبنــای حمــات خــود
قــرار دهنــد .مثــاً آقــای روحانــی در ســال  92و
همچنیــن بعد از برجام وعدههایــی برای برون
رفت از وضعیت آشــفتهای که محصول دولت
قبــل بــوده ،داده اســت کــه روند اجرایی شــدن
آنهــا بــا توجه به وضعیــت پیچیدهای کــه ایران
داشت زمانبر است .مانند مریضی سرطانی که
بیماریاش کهنه شــده و در حال احتضار است.
کاری کــه روحانی کــرد این بود که ایــن بیمار در
حــال احتضار کــه تمام بدنش را غده ســرطانی

گرفتــه بــود ،معالجه کرد اما خــب معالجه این
بیماری زمانبر اســت و حــاال این جریان که خود
مســبب بــروز ایــن وضعیــت شــدهاند در مقام
طلبکار ظاهر شدهاند و این وضعیت را بهعنوان
نقطــه ضعــف دولــت مطــرح میکننــد ،بدون
اینکه متوجه باشــند خودشــان این باتــاق را به
وجود آوردهاند.
امــا ایــن افــراد در حالــی صــدای خــود را در
اعتــراض بــه دولــت بلنــد کردهانــد کــه دولــت
دستاوردهای مهمی در همین چهار سال داشته
اســت .عــادی شــدن وضعیت ایــران در صحنه
بینالمللی ،بیش از دو برابرشدن فروش نفت،
افتتــاح طرحهــای مهم و بزرگ بهرهبــرداری از
منابــع گاز و آغــاز ســرمایهگذاریهای جــدی با
کشــورهای مهم جهان از جمله این دستاوردها
بــود .از همــه مهمتــر آن بــود که فضــای جنگ
رخت بربست .وزیر دفاع سابق امریکا در پاسخ
بــه اینکه چــرا امریکا اخیــراً از مــادر همه بمبها
استفاده کرده اســت ،گفته است« :این بمب در
زمــان مســئولیت من آماده شــده و قــرار بود که
اگــر ایــران در زمینه هســتهای همــکاری نکند از
آن علیه تأسیسات هستهایاش استفاده شود».
خب ایران توانست با پیشگیری مذاکرات جدی
و دســتیابی به برجام ســایه شــوم جنگ را از سر
کشور بردارد.
ëëبنابرایــن با این شــرایط اگر تندروهــا در دولت
بعدی بر ســر کار بیایند ،کشــور با چــه مخاطراتی
مواجهمیشود؟
اگر گزینهای غیــر از تفکر اعتدالی رأی بیاورد
کلیت نظام ،از االن باید برنامهای داشــته باشــد
تــا چنانچــه اتفاقــی بیفتــد در ســطح باالتــر از
دولــت ،وقایــع را کنتــرل و مدیریت کنــد .یعنی
در این شــرایط حســاس منطقه و بینالملل اگر
تفکر تهاجمــی و مقابله جویانهای در انتخابات
پیروز شــود ،نبایــد در تصمیــم گیریهای مهم
در عرصه سیاســت خارجــی دارای اختیار کامل
باشــد .چنانکه مســأله هســتهای هم تحت نظر
رهبــری و بــا موافقــت ایشــان پیگیــری میشــد
امــا راهبــرد ســازنده دولــت یازدهــم حصــول
بــه توافــق را ممکــن ســاخت .حــاال حفــظ این
دســتاورد بینالمللــی بــا توجــه بــه مخاطــرات
پیشبینیناپذیــر بودن ترامــپ در امریکا بیش
از پیــش ضروری اســت .ترامپ بــا حملهای که
بــه ســوریه انجــام داد ،نشــان داد کــه تصمیــم
گیریهای غیر قابل پیشبینــی دارد و از منطق
خوبــی هــم بــرای اقداماتــش بهــره نمیگیرد.
او بــا اوباما کــه حضورش فرصتــی طالیی برای
ایــران بــود و آقای روحانی هم بخوبی توانســت
از فرصــت اقبــال او بــه رویکــرد دیپلماتیــک
اســتفاده کند ،تفاوتهای جــدی دارد .بنابراین
اگــر گفتمان و تفکری شــبیه تفکــر احمدینژاد
روی کار بیایــد و رویهای ماجراجویانه و هیجانی
و غیر قابل کنترل داشــته باشــد ،معلوم نیست
که ترامپ با چه رویکردی برخورد کند .بنابراین
پیــام انتخابــات ایران بــه جهان نباید سیاســت
خارجی ماجراجویانه باشــد .انتخاب فردی غیر
از روحانی پیامی ســهمگین به دنیــا خواهد داد
کــه مــا داریــم دوره سیاســتهای ماجراجویانه
احمدینژاد را تکرار میکنیم.

اعتراف برجامی دولت دونالد ترامپ

تیلرسون :ایران به تعهدات خود براساس برجام عمل کرده است

دولــت جدید امریکا برای نخســتین بــار از زمان
آغاز به کار خــود بر پایبندی ایران به تعهداتش
در چارچوب برجام تأکید کرد .رکس تیلرســون،
وزیر خارجه امریــکا در نامهای خطاب به رئیس
مجلس نمایندگان امریکا ،اعالم کرده اســت که
ایران تا روز  ۱۸آوریل (سهشنبه ۲۹ ،فروردین) به
تعهدات خود براساس برجام عمل کرده است.
بنا به گفته وزیر خارجه امریکا ترامپ دســتور
داده اســت تا یک بررســی میان ســازمانی تحت
رهبری شــورای امنیت ملی برای بازبینی برنامه
جامــع اقــدام مشــترک و تاثیر رفــع تحریم های
ایــران بر منافــع امنیتــی امریکا انجام شــود و بر
این اســاس دولت آمریکا کنگره را مطلع خواهد
کرد کــه آیا تعلیــق تحریم های ایران بر اســاس
توافق هســته ای در راســتای تأمیــن امنیت ملی
امریــکا بوده اســت یا نــه .زمانی که ایــن بازبینی
میان ســازمانی بــه اتمام برســد ،دولت خواهان
همکاری با کنگره درباره این مسئله است».
وزیــر خارجه امریــکا در مورد مــدت زمان به
نتیجه رســیدن این بازنگری توضیح نداد ،اما در
نامــه خود به پل رایان نوشــت کــه دولت ترامپ
خواســتار همکاری بــا کنگره بر ســر این موضوع
است .نامه این مقام بلندپایه امریکایی در حالی
منتشر شده است که از منظر صاحبنظران ،تأیید
عمل ایران به تعهدات هستهای ،خود به معنی
آن اســت کــه فرمــان رئیــس جمهــوری ســابق
امریکا بــرای تعلیق تحریمهای ایــران به مدت
 ۹۰روز دیگر تمدید میشود.
دولت امریکا هر  90روز یک بار باید گزارشــی
مبنــی بــر تأییــد پایبنــدی ایــران بــه تعهــدات

هســتهایاش ذیل برجام را به کنگــره ارائه دهد
و ایــن نخســتین بار اســت که دولــت ترامپ این
تأییدیــه را ارائــه میکند .بر اســاس اصول توافق
شده میان ایران و قدرت های بزرگ در چارچوب
برجــام ،رئیسجمهــوری امریــکا متعهد شــده
است تحریمهای هستهای و اقتصادی کشورش
علیه ایران را برداشــته یا متوقف کند .این دستور
از زمــان اجــرای برجــام تاکنــون هر ســه ماه یک
بار تمدید شــده اســت .آخرین بار بــاراک اوباما
رئیسجمهــوری پیشــین امریــکا در آخریــن روز
کاری خــود یعنی  19ژانویه  2017این دســتورات
را تمدید کرد.
دولت جدید امریکا در حالی برای نخســتین
بار به پایبندی ایران در چارچوب توافق هستهای
مهــر تأییــد میزنــد کــه پیــش از ایــن ترامپ در
خــال مبــارزات انتخاباتــیاش برجــام را یــک
«رســوایی بــزرگ بــرای دموکراتهــا» خوانده و
دولــت اوباما را به ایــن بهانه آماج حمالت خود
قــرار داده بــود .او پیــش از انتخابش وعــده داده
بــود که در صورت پیروزی برجام را آتش خواهد
زد امــا کمــی بعــد و پــس از آنکه حضــورش در
کاخ ســفید رنگ واقعیت به خود گرفت ،در یک
عقبنشــینی آشــکار ،گزینــه بازنگــری و مذاکره
مجدد در برجام را جایگزین پاره کردن آن نمود.
نهایتاً هم گفت که آنقــدر در اجرای این قرارداد
ســخت میگیرد که ایران کمترین شانســی برای
تخطی نداشــته باشد .در راســتای همین اجرای
ســختگیرانه برجام بود که کاخ سفید حدود یک
مــاه پیــش اعالم کرد کــه دولت ترامــپ فعالً به
توافق هســتهای پایبند اســت و قصــد دارد آن را

در مورد ایران به طور مســتحکم به اجرا بگذارد.
کریستفر فورد ،مدیر ارشد امور سالحهای کشتار
جمعــی و منــع گســترش تســلیحات هســتهای
شــورای امنیت ملی امریکا در آن زمان گفت که
روند بازبینی در سیاســت امریکا در قبال ایران و
توافق هستهای همچنان ادامه دارد اما تا زمانی
کــه تصمیــم تــازهای اتخاذ نشــده ،امریــکا خود
را بــه برجــام متعهد میدانــد .فورد گفــت« :ما
اطمینــان حاصل خواهیم کرد که ایاالت متحده
اکیــداً بــه تعهداتــش در چارچــوب برجام عمل
کند .ما همچنین ســخت تالش خواهیم کرد که
ایران نیز همین کار را انجام بدهد».
ëëفراز و فرودهای مواضع برجامی ترامپ
ایــن مواضــع مســئوالن جدیــد امریکایی به
معنــای پرهیــز آنهــا از مانعتراشــی بر ســر روند
اجرایی شــدن برجام نبود .چنانکه ترامپ کمی
بعد تــاش کرد با امضای فرمــان توقف صدور
ویزا برای شهروندان  6کشور خاورمیانه از جمله

ایــران و تصویــب تحریمهــای جدیــد بــه بهانه
موضوع هستهای ،اعتراضش به توافق هستهای
بــا ایران را که پیش از این وعده کنارهگیری از آن
را صــادر کرده بود ،نشــان دهــد .چنانکه وزارت
خزانــهداری امریــکا هفتــه گذشــته اعــام کــرد
واشــنگتن خــارج از چارچوب برجــام ،در موارد
نقــض حقــوق بشــر ،موشــکهای بالســتیک،
تروریسم و بیثباتی منطقه به تحریمهای خود
علیــه ایــران ادامه خواهــد داد .در همین راســتا
استیون منوچین وزیر خزانهداری امریکا با بیان
اینکــه دولتش تحریمها علیه کشــورهایی مانند
ایــران و کــره شــمالی را دارای اهمیــت زیــادی
دانسته ،گفته است که تحریمهای غیر هستهای
علیــه تهــران تشــدید خواهــد شــد .منوچیــن،
در گفتوگــو بــا فایننشــیال تایمــز بــا تأکیــد بــر
اینکــه تحریمهــا علیــه کــره شــمالی افزایــش
خواهد یافت ،اظهار داشــت« :ما هفته گذشــته
تحریمهایــی علیه ایران بــه دلیل نقض حقوق

بشــر اعمال کردیم و تحریمهای غیر هســتهای
بیشــتری علیه ایران اعمال خواهد شــد ».اشاره
منوچیــن بــه تحریمهــای هفتــه گذشــته علیــه
اداره کل زندانهــای اســتان تهــران و ســهراب
ســلیمانی ،رئیــس ســابق ایــن ســازمان و برادر
قاسم سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس ایران بود.
ایــن تحــرکات امریکا بود که موجب شــد وزارت
خارجه ایران در پنجمین گزارش خود از اجرای
توافــق اتمی ویــن که چند روز پیــش به مجلس
شــورای اســامی ارائه داد ،نوشــت کــه مواضع
مقامهــای دولــت دونالــد ترامــپ «تردیدهایی
را در مــورد جدیــت» امریــکا «در ایفــای کامل و
با حســن نیت تعهداتش» در ایــن توافق ایجاد
کرده است.
ایــن در حالی اســت که پیــش از این مواضع
ضد و نقیض مقامهای جدید کاخ ســفید درباره
برجــام بــا واکنش برخی از چهرههــا و مقامهای
بلندپایــه غربــی از جملــه فدریــکا موگرینــی،
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا روبهرو
شــده بــود .موگرینــی گفتــه بــود برجــام توافقی
دوجانبــه میــان تهــران و واشــنگتن نیســت کــه
دونالــد ترامپ در مقــام رئیس جمهوری امریکا
بتواند آن را برهم بزند بلکه «توافقی چندجانبه
اســت که از راه مذاکره ب ه دست آمده و خود من
هــم شــخصاً مســئولیت مســتقیم در آن دارم و
هماکنون رئیس کمیســیون مشــترکی هستم که
بر اجــرای آن نظارت دارد تا اجرای این توافق از
ســوی همه طرفها را تضمین کند .و این توافق
در قطعنامــه شــورای امنیت ســازمان ملل قرار
گرفته است».
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ëëسرمقاله«:نامههایغیرمستند»؛کامبیزنوروزی
هر دو نامه رئیســی مبتنی بــر یک «مصادره بهمطلوب»
دگرخوان
اســت .او ابتــدا ایــن را ثابــت و مســلم جلــوه میدهد که
روحانــی بــه اخــاق انتخاباتــی توجهــی نــدارد و صــدا و
ســیما هم در انتشــار اخبار مربوط به او عدالت را رعایت
نمیکنــد .هــر دو نامــه ایشــان فاقد هر دلیل و مســتندی
است که این ادعا را ثابت کند .کسی که سالهای متمادی
متصدی ســمتهای قضایی بوده باشــد ،قاعدتاً باید عادت کرده باشد که سخن یا
ادعایش ،مســتدل و مســتند باشــد .اما این نامه نشــان نمیدهد که حسن روحانی
چه کرده است که موجب شائبه نمایش تبلیغاتی شده و در نتیجه مغایر با اخالق
تبلیغات انتخاباتی است .همچنین این نامه معلوم نکرده که صدا و سیما نسبت به
روحانی چگونه برخورد کرده که از نظر آقای رئیسی باعث ایجاد «شائبه جانبداری
به نفع یک کاندیدای» خاص شــده اســت؟ ادعاهای غیرمســتدل و غیرمســتند به
س جمهوری است .یک
تعبیر قضایی اصوالً مســموع نیست ...حســن روحانی رئی 
س جمهوری عالوه بر اینکه به حکم قانون وظایفی برعهده دارد ،در عرف این
رئی 
ســمت نیز کارهایی را باید انجام دهد .مثالً شــرکت و ســخنرانی در بعضی مراسم
ملی یا افتتاح پروژههای مهم .اینها تکلیف قانونی یا به تعبیری که رئیسی در نامه
س جمهوری نیستند .اما انجام
به علی عسگری نوشته است ،از شئون انحصاری رئی 
س جمهوری اســت ...وقتی
آنهــا عرفاً و بــه دلیل نمایندگی حاکمیت ملــی ،با رئی 
س جمهوری پــروژه عظیمی مانند فازهایی از پارس جنوبــی را افتتاح میکند،
رئیــ 
اخبار گزارشهای آن ارزش و اهمیت بینالمللی برای کل کشور دارد .در جهان پر
س جمهوری
حادثهای که هر روز پر از انواع و اقســام وقایع ریز و درشــت اســت ،رئی 
بهخاطر منافع ملی باید حضور خبری فعال و مســتمری داشــته باشد .انجام امور
کشوری را نمیتوان بهخاطر ریاستجمهوری تعطیل کرد ...نگرانی آقای رئیسی از
رعایت اصل بیطرفی صدا و سیما نگرانی درخور تأملی است اما زمانی این نگرانی
درست و مؤثر و مقید خواهد بود که دقت شود صدا و سیما سالهای طوالنی است
که اصل بیطرفی را کنار گذاشــته و اتفاقاً رو به ســمت همان گرایش و جناحی دارد
که حامیان ابراهیم رئیسی در آن قرار میگیرند.
ëëیادداشت« :امنیت پایدار؛ محور اصلی انتخابات»
همه ما به عنوان یک شهروند نگاهی بدبینانه
به وضعیت خود و کشور و آینده این دو داریم.
نمیدانیم آیا فردا همین را هم که داریم یا در
آن هســتیم ،خواهیم داشــت یا خیر؟ به دلیل اقدامات این دولت ،این
نگرانی در  ٤سال اخیر کاهش یافته .ولی آنان که سال  ١٣٩١و  ١٣٩٢را به
یاد دارند ،خوب میدانند که حتی هنگام خرید یک کاال ،فروشنده زنگ
میزد و ابتدا از بورس کاالی خود ،قیمت میگرفت و بعد آن را با قیمت
لحظهای میفروخت .این یعنی امنیت اقتصادی نیست .هرچند مردم
فکر میکنند که این مشکل یعنی امنیت حل شده است ولی دو خطر آن
را تهدیــد میکند .اول از همه آمدن ترامپ و به چالش کشــیدن امنیت
جهان اســت که کشــور ما به دالیل گوناگــون و با قرار داشــتن در منطقه
ناامــن خاورمیانــه و نیز اســتقالل نســبی از قطبهای جهانــی ،بیش از
ســایرین در معــرض ترکشهای ناامنکننــده این فرد نابکار قــرار دارد.
عامل دیگر نامزدهایی هســتند که به صورت بالقــوه دارای گرایشهای
افراطی و تندروانه در سیاســت داخلی و خارجی هســتند که این فضای
ناامن را تشــدید میکنند؛ رفتاری که دشــمنان ایران مترصد آن هستند
که در ایران رخ دهد .شــاید گروهی باشــند که مســأله امنیــت را فقط به
مســائل نظامــی و تنشهــای خیابانی یا بمبگــذاری و امثــال آن تقلیل
دهند در حالی که امنیت یک مقوله همهجانبه است و به طور مشخص
امنیت پایدار بیش از هر چیز دیگری به رشد و توسعه اقتصادی و حتی
اجتماعی کمک میکند .وقتی که مالکیت امنیت نداشــته باشــد ،وقتی
که شغل و تداوم آن امن نباشد و ناپایدار باشد ،وقتی که امنیت سیاسی
نیست ،سرمایهگذاران وارد میدان نمیشوند.
ëëسرمقاله« :انضباط مالی؛ نقطه قوت دولت»؛ هادی حقشناس
این روزها که دولت تدبیر و امید تبدیل به ســیبلی شــده
اســت و در معــرض آمــاج تیراندازیهــای رقبایش قرار
دارد ،الزم اســت بــه یکــی از نقــاط قوت آن کــه در طول
تاریخ ایران زمین بیســابقه بوده اســت ،اشاره کنیم؛ انضباط مالی! دولت تدبیر و
ط ترین دولت تاریخ کشور بوده است .آبشخور این گزاره از آنجایی است
امید منضب 
کــه انعکاس نمره و خروجی انضباط مالی و پولــی این دولت ،در کنترل نرخ تورم
دیده میشــود ...بانک مرکزی در طول  4ســال گذشــته نه تنها بخشی از مؤسسات
مالــی غیرمجاز را تحت نظــارت و کنترل خود درآورد که مجوزهای غیراســتاندارد
هــم صادر نکرد .در بخــش مالی هم همین طور .با وجــود اینکه این دولت متهم
به این است که بودجه عمرانی کمتری را هزینه کرده ولی علت این کمبود بودجه
عمرانی ،کمبود منابع درآمدی بوده اســت .این ســخن بدان معنا است که دولت
آقای روحانی دســت به کلنگزنیهای بیمورد نزده اســت که تعهدی ایجاد شود
و بیش از منابع بودجه عمرانی ،کار را تعریف کند .به نظر میرسد اگر آرامشی در
بازار پول حاکم است ،نتیجه انضباط پولی و مالی دولت بوده است.
ëëسرمقاله« :سنگِر رها شده!»؛ علی اکبری
رئیسجمهوری محترم و معاون اول وی به
عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
دوره بعــد ثبتنــام نمودهانــد ...اگــر قــرار
اســت مســیر ترســیمی این دو بزرگوار برای دولت آینده یکسان باشد و
از عملکــرد دولت کنونی دفاع شــود که نیازی به حضور هــر دو بزرگوار
نیســت و یکی از ایــن دو نفر میتواند برنامه دولت بــرای آینده را برای
مــردم بیان نماید لیکن اگر این دو بزرگوار تصور میکنند که بهواســطه
کثرت انتقاداتی که به دولت کنونی و عملکرد چهار ساله آن وارد است
نمیتــوان یــک نفره از پس پاســخگویی به این انتقــادات برآمد ،قطعاً
حضور دو نفر یا بیشتر نیز توفیری نخواهد داشت چراکه اگر پاسخهای
دولت مســتقر کنونی قانعکننده بــود ،وضعیت کنونی پیش نمیآمد و
نگرانی از عدم اقبال ملت به دولت مستقر وجود نداشت لیکن نگرانی
از ناتوانی دولت در پاسخ به افکار عمومی ،آشکارتر از آن است که قابل
کتمــان یا پوشــاندن باشــد و با این وصــف دولت باید دیگــر معاونان و
وزیران نیز وارد این عرصه کند و این همان مطلبی است که ذکر گردید؛
یعنی ورود همهجانبه دولت در عرصه انتخابات.
ëëسرمقاله« :در شأن آرامش سیاسی»؛ حامد حاجیحیدری
نکتــه اول :آیــتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی ،بــا شــعار
«بازگــردان آرامش بــه مردم» ،وارد میدان مهمی شــد،
بویــژه با این شــعار مهم« :بازگردان آرامــش به مردم».
نکتــه دوم :حکمرانــی ،نیــاز مبرمی بــه «آرامش سیاســی» دارد ،تــا تصمیمهای
صحیــح ،امــکان وقوع پیدا کنند .آیتاهلل ســید علی حســینی خامنــهای در اولین
واکنــش مهــم خــود به رویدادهــای ســال  88و در خطبه نخســت آن نماز جمعه
مهــم و تاریخــی ،تحلیل و تمرکز خود را بر «آرامش سیاســی» معطوف و محصور
کردند .آنجا تحلیل درخشانی ارائه شد در موضوع صلح حدیبیه و اینکه «آرامش
سیاسی» مؤمنان در شرایط دشواری همچون صلح حدیبیه ،چقدر در تمرکز کلی
نیروهای مســلمان در مســیر درســت ،مؤثر است .البته آن ســخنرانی و آن خطابه
تاریخی ،همین تأثیر را هم در زمان خود داشــت و نیروهای انقالب در آن شرایط،
مهمتریــن نقــش را در کنتــرل بحــران ،بــا «آرامــش» خــود به انجــام رســاندند...
رئیسجمهوری دکتر حسن روحانی ،در کنار بسیاری از نارساییها که در مقام یک
مدیر ملی دارند ،از توان اندک در مدیریت احساسات و عواطف ملی رنج میبرند.
ناگزیر ،این وضع باید تغییر کند و خیلی زود هم باید تغییر کند...

