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وضعیــتپیچیــده،روایتیپیچیــدهخواهدداشــتوتاآنزمــانکهحوصله
شنیدنپیچیدگیهادرایرانبازگردد،گریزیازانجاموظیفهنیست.
هنــوز در بازخوانــی تجربــه دفــاع هشــت ســاله و حتی در ســنگینی ســایه
روایتهــای انحصاری ،میتوان تعدد و تضاد آرا را در انتخاب زمان مناســب
بــرای پایــان دادن بــه جنگ دیــد .اهمیت این یادآوری آنجاســت که شــرایط
پایان جنگ ،الزاماً برترین وضعیت ایران در طول هشــت سال جنگ با عراق
نبوده اســت؛ به دیگر ســخن ،فرصت برتریهای نســبی محدود است و هرگز
پویایــی رخدادها آنهــم در خاورمیانه ،بــه کمالگرایی هیــچ بازیگری ،مجال
نخواهد داد .ایران اینک پس از ماهها صبر راهبردی ،در برتری نسبی اخالقی،
دیپلماتیک و ژئوپولیتیکی اســت .حاال نوبت سیاســتمداران اســت که برتری
نسبی را به پیروزی دائمی بدل کنند و جز به منافع ملی و چشماندازی سزاوار
ایرانیان نیندیشند .همان خردمندی و ارادهای که ایران را پس از خروج ایاالت
متحده در برجام باقی نگاه داشــت و برتری نسبی این روزها را سبب شد ،باید
زمان مناســب بــرای پایان بحــران را بیابد .نباید برتری نســبی کنونی ،ســبب
لَختــی ما نســبت به عواقــب طوالنی شــدن تحریم شــود؛ هرگز نبایــد قربانی
موفقیتهای نسبی خود شویم.
بهیادبیاوریمکهحتیاتفاقاتماههایاخیردرمنطقهنیزجزدرسایهعقالنیت
ستایششدهایران(چهدربرجاموچهدرصبرراهبردییکسالواندیگذشته)
هضمنمیگردید.عقالنیتایرانمســبببرتریاخالقیاســتکــهماراازخطر
انزوادورنگاهداشتهوتازمانیکهعقالنیتایرانبهاعتباردیپلماتیکمیانجامد
بایــدبرایپایاندادنبهبحراناندیشــهکرد.رویدادهاینیویورک،نشــاندادکه
پایــانبحراندســتیافتنیاســتوالبتهنشــاندادعزتایرانیانتــاحدیبرای
دولتمردان ایرانی ،گرانســنگ اســت .حاال که کارزار فشــار حداکثری از آن هلهله
نخستینورقصشمشیرشفاصلهگرفتهواینککهآندورنمایفروپاشیچند
ماهه،فروپاشیده،میتوانازتزلزلسیاسیدرواشنگتنوشرایطتازهترامپبهره
گرفت،رئیسجمهورینامعمولدرآستانهاستیضاحوانتخاباتکهنمیخواهد
درخاورمیانهغرقشود.
آنچهبهرســتگاریازاینبحرانمیانجامدمقاومتیتما مقدوهوشــمندانه
بــرایصلحیتوأمباکرامتاســت؛مقاومتبــرایتأمینمنافعملی،مقاومتی
برایتوافقدرزماندرستومقاومتبرایصلح.روحانیمسئوالنهبایددربرابر
خطرسوءبرداشــتیکهممکناســتپسازبرترینسبیکنونیحاصلشودوراه
رابرتصمیمدرســتدرزماندرستببندد،بایســتد.نبایدبرتریرابهفرسایش
بدلکرد .هراسافکنینســبتبهدیپلماسیکهازپژواکتریبونهایپرشماری
درکشوربهرهمنداست،سیاستیبشدتضدامنیتیاست.اینصلحستیزیکه
ازمنابرتاتلویزیونگستردهاستبایدچارهشودکهجزاین،مزیتنسبیکنونیکه
همان صدایواحد از ایران است ،از دست خواهد شد .یک حاکمیت ،یک دولت
ویکصدا.
آنچه نماد آزادی بیان اســت ،آزادی اعالم نظر شــهروندان ،نهادهای مدنی
واحزاباســتنهتریبونهایحاکمیتیورســانهملیکهازمنابععمومیارتزاق
میکننــدوواگــراباقــدرتمنتخباعالمموضعکنند.شایســتهاســتکــهعاری

ازلکنــتفهماندهشــودکهســتیزباراهبردهایرســمیآنهمازســویبخشــیاز
قدرت،ســتیزباجمهوریتاســتوشــوریدنبرقانوناساســیایکهمیثاقملّی
ماست.تفکیکقوا،بریدنکیکدراندازههایمساوینیستوقرارهمنبودهکه
بخشهایغیرمنتخبوغیرپاسخگویقدرتبههماناندازهدولت،مشروعیت
کالنسیاســتخارجیراداشــتهباشــند.روحانیپیشازگام
اظهارنظردرجزءو ِ
نهاییبرایصلحبایدقانوناساســیرایادآورباشــدچراکهواگراییها،نشــانهای
نادرستوپیامینابهنگامبهجهانپیرامونیاست.
سازآنکهغباربنشــیندوآرامشبازگــردد،برتریاخالقیمــامیراثیبرای
پــ 
آینــدهایــرانخواهدبود.ســالهاوســالهاازقــدرتنــرمگفتهشــدهواینکاین
باالترینسطحقدرتنرمایراناستکهحتیبهجلوهکردنقدرتسختایران
نیزامکانمیبخشــد؛موقعیتیکهپیشترهرگزوهرگزتجربه نشدهبود.برتری
اخالقیومقبولیتجهانیرامیشــوددرســفراخیرروحانیبهنیویورکدید،در
تعــدددیدارهــاوالبتهکیفیترهبرانیکــهبهمحلاقامتهیــأتایرانیآمدند.
گرچــهاینقدرتنرم،اینبرترینســبیآشــکار،دررســانههایشــعارزدهایکه
«گاندو» میسازند ،برجسته نمیشود اما حافظه جامعه ایرانی هنوز به یاد دارد
کهسالهایکمیدورتر،نیویورکیادآورچهرویدادهایناخوشایندیبرایایران
بــود؛نمادهرچهبــودجزاعتبارجهانی.مانایــیاینمیراثبرایایــرانتابعیاز
شجاعتسیاستمداراندرانتخابصلحدرزماندرستوالبتهتعاملسزاوارانه
بادرخواســتهایاخالقیصلحازسویدیگراناستکهردپیاپیدرخواستها
حفظبرتریرادشوارخواهدساخت.
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ماههایسختیگذشتهوروزهایسختیمیگذردامابراییکسرزمینکهن،
چنــدماه،خاطرهکوتاهیاســتحتــیاگرعمریبــراییکیکماباشــد.خارج
ازدولــتوقدرت،صدایمشــارکتسیاســیوهمراهینحیفاســتامــاباوربه
صلح،ریشــهدارترازهرجایدیگریاست.میتواندوبارهازصلحشروعکردوبا
آن بهکنشهاجان دادوهویت بخشید.مهمترینمأموریتروحانی،به فرجام
رساندنپروژهصلحدرایراناست؛ایناَبرپروژهحتیفراترازبرجام،بزرگترین
نســبترأیدهندگانوکنشگرانباروحانیاست.اگرتحریمشکستهشودفصل
دوبارهبازگشــتناســتحتیدرپاییز.وقتیتالشهایبیوقفهسیاستخارجی
هنــوزفرصتمیآفرینــد،وقتیمقاومتنفتــیهمچنانتصورتســلیمایرانرا
ناشدنیمیسازدووقتیتدبیربانکمرکزی،آشوبسالگذشتهرابهثباتنسبی
بازمیگرداند،میشــودامیدداشــتکهدولتحسنروحانی،آندولتیباشدکه
برخالفســاکنسلفپاستور،ثباترابهجایتحریمبهدولتبعدبسپارد؛هنوز
میشودردیازانتخابپیشینرادرباقیماندنشانسصلحدید،هنوزمیشود
ظریفوزنگنهوهمتیرانتیجهیکتصمیمدانستوهنوزشایدبشوددرکارزاری
«ضدتحریم»دوبارهدرکنارروحانیبرایصلحجنگید.شجاعتهمانفداکاری
استوقتیکنشگرانیآزردهدوبارهبهمیدانبیایند.
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