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مناظرههای داغ هستهای
موضعگیریهای هستهاي نامزدها به شاخصی مهم نزد مردم برای رأی دادن تبدیل شد
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«دیپلماسی آن نیست که ش��ما بروی و در میز مذاکره به طرف
مقابل درس فلس��فه بدهی .دیپلماس��ی این نیس��ت که شما روی
حرفت بایس��تی و بعد هم مفتخر باش��ی به اینک��ه پایداری به خرج
دادهای .دیپلماس��ی باید برای دو طرف برد -برد باش��د .باید امتیاز
بدهی ،امتیاز بگی��ری ».اين جمالت كه در ك��وران رقابتهاي داغ
انتخابات رياس��ت جمهوري سال  92از س��وي علي اكبر واليتي به
عن��وان يك��ي از كانديداهاي رياس��ت جمهوري خطاب به س��عيد
جليلي ،ديگر نامزد انتخاباتي گفته ش��د و حمايت قريب به اكثريت
س��اير كانديداهاي حاضر در رقابت را داشت يادآور آن بود که حتی
در میان چهرههای ش��ناخته ش��ده نظام ،کمتر کس��ی از سیاست
خارجی تهاجم��ی دولت احمدين��ژاد و نحوه پیش��برد مذاکرات
هس��تهاي ،راضی اس��ت .به همين دليل بود كه مناسبات خارجي و
نحوه اجراي اس��تراتژي هستهاي توس��ط دولتهاي نهم و دهم به
طرح پرسش��ي جدي درب��اره اين موضوع��ات در عرصه رقابتهاي
انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال  92منجر شد و زمينه بحثهاي
داغ هس��تهاي در ميان نامزدهاي انتخاباتي را فراهم كرد .موضوعي
كه به يك ش��اخص مهم براي س��نجش ديدگاه نامزدها به موضوع
مذاكره هس��تهاي در ميان مردم تبديل ش��د و به صورت مجادلهاي
ج��دی در برابر دیدگان افکار عمومی به نمای��ش درآمد .اين جدال
ناظر به نگرانيهايي بود كه در نتيجه قريب به  8س��ال سوء مديريت
داخلي و خارجي و افزايش فشارهاي ناشي از پرونده هستهاي دولت
وقت به وجود آمده بود و طي يک دهه بر پيش��رفتهاي اقتصادي و
به عبارتي بر گردش چرخ زندگي و معيش��ت مردم س��ايه افکنده و
حت��ي پيامدهاي نامطلوبي را در زمينههاي امنيتي ،اجتماعي به بار
آورده بود .گروههاي مختلف مردم بويژه طبقه متوس��ط شهري در
سهشنبه  13مرداد 1394

فاصله سالهاي  1384تا  1392به موازات وضعيت نامناسب کسب
و کار و وابس��تگي بيش از پيش اقتصاد کش��ور به درآمدهاي حاصل
از فروش نفت و فرصتس��وزيهاي تاريخي دول��ت در اين ارتباط و
پيگيري بيس��رانجام مذاكرات هستهاي ،نزول وضعيت اقتصادي و
ش��أن اجتماعي -فرهنگي و منزلت سياسي خود را نظارهگر بودند.
انتخابات رياست جمهوري و اميد به تغيير و تحوالت جدي ،مردمي
را كه سالها با تحمل چالشهاي امنيت رفاهي و تنگناهاي معيشتي
حتي زير سايه تهديدهاي نظامي به ايستادگي خود ادامه داده بودند،
به برنامهها و راهكارهاي نامزدهاي انتخاباتي حساستر كرد تا بلكه
با تغيير و تحوالت پس از انتخابات ،ش��اهد دوران «ثبات اقتصادی»
و «جامعه اعتدالی» باش��ند .چهرهها و مقامات سياسي كه آمادگي
خود را ب��راي حضور در رقابت انتخاباتي اعالم ك��رده بودند با درك
مش��ترك از اين موضوع كه اگر مردم و نيروهاي اجتماعي در حوزه
عمومي تغيير محسوسي مشاهده نکنند و مطالبات همچنان پابرجا
باشد يا تنگناهاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي جاي خود
را به گشايشهاي محسوس و دس��تاوردهاي ملموس ندهد ،حس
اميد و اعتماد از جامعه رخت خواهد بس��ت و پيامدهاي گستردهاي
را از جمله بياعتمادي به نظام جمهوري اس�لامي به دنبال خواهد
داش��ت .محدوه زماني سرنوشتس��ازي كه حكم به پيروزي حسن
روحاني به عنوان نماينده گفتمان اعتدال و تدبير داد و ش��هروندان
ایران��ی با امید به گش��ایش در زندگی سیاس��ی و اقتصادی خویش
س��کان دولت را به جديترين منتقد احمدينژاد سپردند .انتخابي
ك��ه در بطن خود ح��اوي اين پيام بود كه اكثريت م��ردم با برنامهها
و سياس��تهاي او از جمله در عرصه بينالملل و مذاكرات هستهاي
موافق هستند.

دیپلماسی تهاجمی دولتهاي نهم و دهم
چرخه انتقاد از سياست هستهاي احمدينژاد كه در مناظرههاي
انتخابات رياس��ت جمهوري بيش از پيش گس��ترده ش��د ،ناظر به
ش��رايطي بود كه دولتهاي نهم و ده��م بدون توجه به واقعيتهاي
موجود در عرصه سياس��ت خارجي هزينههاي متعددي را به ايران
تحميل كرد .مواض��ع تهاجمی رئیس دولت پيش��ين بدون درنظر
گرفتن قواعد ب��ازی حاکم برنظام بینالملل و ش��اخصهاي اقتدار
مل��ی از مهمترين علل آسیبرس��ان به منافع ملی ب��ود .رويكردي
كه اي��ن دولت را از هرگونه نظرات كارشناس��ان زبده بيبهره كرد و
فرصت را مهياي حضور آن دس��ته از افرادي كرد كه حتی درصورت
آگاهی از منطقی نبودن خط مش��يها و اظهارات مسئوالن ذیربط،
در برابر اظهارات و تصمیمات غیرمدبرانه آنها س��کوت اختیار کرده
ی��ا آنها را مورد تأيید قرار دادند .افزایش تحریمهای بینالمللی علیه
ای��ران از رهگذر تصوی��ب قطعنامههای متعدد در ش��ورای امنیت
سازمان ملل در پرتو همین سیاس��ت خارجی ماجراجویانه حاصل
ش��د .احمدينژاد و همفكرانش با اين ادعا كه حقوق حقه جمهوري
اسالمي در مسأله هستهاي پايمال شده است ،بازي را به زمين رقيب
كشاندند و در شرايطي كه دولت اصالحات و تیم مذاکرات هستهای
در آن دوران تم��ام س��عی خود را در نرفتن پرونده هس��تهای ایران
به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در پیش گرفته بودند ،احمدینژاد
به کرات قطعنامههای س��ازمان ملل را کاغذ پارهای بیارزش خواند.
سياس��تي كه نه تنها باعث رهنمون شدن پرونده هستهاي ايران به
شوراي امنيت س��ازمان ملل شد ،بلکه چهار قطعنامه پی در پی هم
در این ش��ورا علیه ایران به تصویب رس��ید .در همين دوران بود كه
كشور بیشترین آسیب را از «پرونده هستهای» متحمل شد و اقتصاد

