شعارها و وعدههای روحانی در سال  1392و  1396از نظر «ضرورتهای ملی» و «نیازهای جاری کشور» کامالً بجا ،منطقی و
عقالنی انتخاب شدند و او در طرح این آرمانها ،جانب صدق و درستی را رعایت کرده است .از همین رو بود که بخش عمدهای
از ملت ایران ،این وعدهها و عملی شدن آنها را برای حفظ کشور الزم تشخیص دادند و متعاقباً به او و وعدههایش رأی دادند.

محمد برنو
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دولتمردانوهواداراندولتنبایدمرعوبشعارهایجریاناتافراطی
خارج از نظام یا گروههای رادیکال داخلی مبنی بر ناکارآمدی دولت در
تحقق به وعدههایش شــوند؛ چون این جماعت اساســاًوعدههای انتخاباتی
رئیسجمهوریراقبولنداشتهاندکهحاالمدعیناکارآمدیدولتدرتحقق
وعدههایشباشند.
بهطــور خالصــه میتوان گفــت کــه اوالً؛ شــعارها و وعدههــای روحانی در
ســال 1392و 1396از نظــر «ضرورتهــای ملــی» و «نیازهــای جاری کشــور»
کامــاً بجا ،منطقی و عقالنی انتخاب شــدند و او در طرح این آرمانها ،جانب
صدق و درســتی را رعایــت کرده اســت .از همین رو بود که بخــش عمدهای از
ملت ایران ،این وعدهها و عملی شدن آنها را برای حفظ کشور الزم تشخیص
دادنــد و متعاقباًبه او و وعدههایــش رأی دادند .بنابراین ،تا اینجا رفتار و کنش
غیراخالقــی از ســوی رئیسجمهــوری رخ نــداده اســت .اما نکتــه دوم اینکه،
روحانــی بــا درک عمیــق شــرایط سیاســی و گفتمانــی کشــور از اقتضائــات و
محدودیتهای کشــور و نظام آگاهی داشت و فردی بیرون از سیستم و ناآشنا
بافرآیندهایتصمیمگیریدرکشورنبود.روحانیشخصیتسیاسیمنزوی،
حاشیهایونابلدنسبتبهپیچیدگیهاوظرایفسیاستگذاریدرکشورنیست
و لــذا وعدههایش دارای خاســتگاهی واقعبینانه بود ه اســت و از نظر اخالقی،
انحراف و اعوجاج و غشی در معامله ایشان با رأیدهندگان رخ ندادهاست.
ش خــود را بــرای تحقق
ســوم آنکــه ،دکتــر روحانــی تمــام مســاعی و تــا 
وعدههایــش بــ ه خرج داده و موفق شــد بــا توافقنامه برجام بخــش مهمی از
شــعارهای خــود را عملی کند .مردم ایــران عمیقاًبه کارآمــدی و تأثیرگذاری
برجــام بر وضعیت معیشــتی و اقتصادی خود و بهبود اوضاع کشــور آگاهی و
اعتقاد عمیق دارند و هنوز هم میدانند کلید بخش زیادی از مشــکالت کشور
دربهبودمناسباتبینالمللی ایرانباجهانخارج است.
به ســخن دیگر ،روحانی وعدههایی داده که بجا بوده و در عمل هم محقق
شــدهاند امــا اینکــه اوضــاع بینالمللی بنابــر عــدم قطعیتهایــی از جمله
برآمدن ترامپ ناگهان بهم ریخت و با خروج از برجام موانع جدی و جدیدی
بــرای ایــران فراهــم ســاختند ،بخش دیگــری از داســتان اســت کــه ربطی به
وعدههایرئیسجمهوریندارد.درغیراینصورتوازموضعیغیرمنطقی
و غیرمتعادل شــاید انتظار آن باشــد که دولت دوازدهم بایــد خروج امریکا از
برجامراهمپیشبینیمیکردکهانتظاریغیرمنطقیاست.

آیــا واقعاًدولت دوازدهم میتوانســت تمام جنبهها و آیندههای محتمل
برای برجام را پیشبینی کند؟ انصافاًچه کســی و چه نهادی در درون یا بیرون
از کشور (در مقطع امضای برجام) میتوانست تصور خروج امریکا از برجام و
آغاز دور جدید تحریمها و شــروع دوره جدید فشــار حداکثری را داشــته باشد.
به واقع ،دولت چه کاری غیر از آنچه که
عمالً انجام داد ،باید صورت میداد؟!
مجمل کالم آنکه ،آنچه که رفته
و مســیری کــه در دولــت یازدهم
نقطهثقل وعدههای روحانی
و دوازدهــم طی شــده ،فرآیند و روندی
«تدبیر صحیح» امور کشور و
عقالنــی و طبیعی بــوده اســت .دولت
تولید امید ،انگیزه و شور ملی برای
دوازدهــم در طــرح شــعارها ،وعدههــا
و آرمانهــای خــود و نیــز در پیگیــری و
ایرانیان بود .حاال نباید مرعوب
عملــی کــردن آنهــا دچــار ســوءتدبیر و
شعارهای جریانات افراطی خارج
ناکارآمــدی و انحرافــی نبــوده اســت.
داخلی
از نظام یا گروههای رادیکال
دولت در میدان عمل و اجرا ،بسیاری از
مبنی بر ناکارآمدی دولت در
وعدههای خود را عمالً تحقق بخشیده
تحقق به وعدههایش شویم؛ چون
و حداکثر کارآمدی را داشته است.
نبایدفراموشکردکهایندولتبعد
این جماعت اساساًوعدههای
ازگذشــتحدوددوســالازکارزارفشــار
انتخاباتیرئیسجمهوریرا
حداکثریدولتترامپبخوبیازعهده
قبول نداشتهاند که حاال مدعی
رتقوفتقاموربرآمدهوتوانستهپایداری
ناکارآمدی دولت در تحقق
وانســجامملــیراحفظکنــدوخدمات
اساسیمردمرابرآوردهسازد.ایندولت
وعدههایشباشند
توانستهاستدراوجفشارهایتحریمی
امریــکاوباحداقــلمنابعوبــاکارآمدی
قابلقبولــی،نیازهــایمــردموکشــوررا
برطرفنماید.دولتوهوادارانآنونیز
ملتایراننبایدازرأییکهدادهانداحساسپشیمانیکنند.همهبایدباحداکثر
امیــدواریوخوشــبینیبهعبورازبحرانهــایجاریفکرکنند.ایــنایده،مغزو
هسته اصلی وعدههای اولیه دولت یازدهم و دوازدهم بود که رئیسجمهوری
به«درستی»و«امکانپذیری»آناطمینانداشتهاست.
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