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ويژگيها و عملکرد روحاني ،نقش برجستهاي در پيشبرد
مذاکرات هستهاي داشته است .روحاني سياستمداري است
که در ميان انبوهي از بحرانهاي اقتصادي ،زيست محيطي
و مخالفان بياخالق ،اس��تراتژي واق��ع بينانهاي را در پيش
گرفت و اين استراتژي را تا حصول نتيجه نهايي ،دنبال کرد.
درک اين موضوع براي سياستمداراني که منابع عمومي را
در دس��ت دارند ،اهميت ويژهاي دارد .اين سياس��تمداران
بايد بدانند که پيگيري سياستها و عقب ننشستن از راهي
ک��ه برگزيدهان��د ،از داليل اصلي موفقيت اس��ت .با خوش
خيالي يا با س��ردادن ش��عارهاي مبتني بر مديريت جهاني
و آوردن نفت سر س��فرههاي مردم ،نميتوان منافع ملي را
تأمين کرد.
در مقابل ،روحاني به جاي س��ردادن ش��عارهاي دور از
واقعي��ت ،ابتدا آرامش را به اقتصاد کش��ور تزريق کرد و در
نهايت هم توانست بحران تحريمها را که سايه شوم آن بر سر
کشور سنگيني ميکرد ،حل کند .در اين جا ،اصرار دارم که
ن��ام روحاني را بار ديگر تکرار کنم ،زيرا گرچه ايران همواره
از تيمهاي مذاکره کننده حرفهاي بهرهمند بوده اس��ت ،اما
تنها يک سياس��تمدار ميتواند اين نيروها رابدرستي بهکار
گرفته و در مسير خود ،تا انتها پيش برود.
مذاکرات هس��تهاي در شرايطي به ثمر رسيد که جامعه
ما با مس��ائل بس��ياري روبه رو بود ،از جمله اين مس��أله که
منابع مادي و معنوي کش��ور در هش��ت سال کشور ،صرف
پروژههاي ضد توسعه شده و نتيجه آن ها ،رويارويي جامعه
با انواع بحرانهاي اقتصادي ،اقليمي و آسيبهاي اجتماعي
بود .ب��راي مهار چنين بحران هايي چه کار بايد کرد؟ محور
اساس��ي حل اين مشکالت ،بازگشت دولت ،جامعه مدني و
مردم به مسير توسعه همه جانبه است ،توسعهاي پايدار که
با کمک مردم محقق ش��ود .يکي از موانع دس��تيابي به اين
هدف که در برنامههاي انتخاباتي روحاني هم به آن اش��اره
ش��د ،تحريمهاي بينالمللي بود .مسأله اين نيست که رفع
تحريمها موجب بروز معجزه اقتصادي در ايران خواهد شد
يا خير ،بلک��ه تحريمها يکي از موانع توس��عه همه جانبه و
پايدار در ايران بوده اس��ت .با يک نگاه کلي به  20کش��وري
که در  20س��ال گذشته به حدودي از توسعه دست يافتند،
در مييابيم که مبادله اقتصادي و رقابت بينالمللي يکي از
عوامل موفقيت آنان بوده اس��ت ،درحالي که در س��الهاي
اخير ،تحريمها سبب شد فضاي ارتباطي ،رقابت و بازيگري

ايران در منطقه و جهان محدود شود.
در اين س��ال ها ،مردم ايران با فش��ارهاي زيادي مواجه
بودهاند ،فشارهايي همچون فسادهاي چند هزار ميلياردي
که هم در تاريخ کش��ور ما و هم در جوامع امروزي بيسابقه
بوده اس��ت .يکي از زمينههاي فس��اد در ايران ،فس��ادهاي
س��اختاري اس��ت که يکي از پيامدهاي تحريمها بهش��مار
م��يرود .ام��ا اکن��ون آقاي روحان��ي با تمرکز ب��ر موضوع
هس��تهاي ،يکي از منابع مهم اين فساد را خشک يا حداقل
تضعيف خواهد کرد .حال ،ب��راي صحبت در مورد آينده و
پيشبيني ش��رايط پس از توافق ،بايد به ياد داش��ته باشیم
که ش��رايط و اتفاقات گوناگوني ميتواند در ش��کلگيري
آينده مؤثر باشد .در يک چش��م انداز خوشبينانه ،روحاني
ت�لاش خواهد کرد تجرب��ه موفق موضوع هس��تهاي را در
سياست داخلي نيز دنبال کند .وی به رغم همه مخالفتها و
کارشکنيها و به رغم تالش يک طرفه صدا و سيما ،توانست
ارکان حکوم��ت و نيروهاي اجتماعي را در موضوع هس��ته
اي ،هماهنگ کند .در يک نگاه خوش��بينانه ميتوان گفت
روحاني خواهد توانس��ت همين هماهنگ��ي را براي حل و
فص��ل بحرانهاي مختلف داخلي نيز ب��ه کار بگيرد .تعبير
سياس��ي اين موضوع به اين معني اس��ت که همه نيروهاي
موافق اين رويکرد ،تالش خود را به کار بگيرند تا تندروهاي
داخلي که وضعيت کش��ور محصول اقدامات آنان اس��ت را
متوجه اشتباهشان کرده و آنها را به سمت اصولگرايان ميانه
رو س��وق بدهند .همچنين مجموعه حکومت متوجه شود
که اگر اين هماهنگي اتفاق نيفتد و هر فرد يا جرياني س��از
خود را بزند ،همچ��ون دوران احمدينژاد و با  800ميليارد
دالر درآمد ،کش��ور به س��مت توس��عه پيش نخواهد رفت.
از ي��ک زاويه بدبينانه ،ممکن اس��ت نيروهايي که مس��بب
تحريمه��ا و پيامدهاي آن بودهاند ،ب��ه جاي تغيير رويکرد،
دوباره به منابع مالي آزاد شده فشار آورده و به رانت خواري
خود ادامه بدهن��د .در اين صورت  6ماه ديگر اميدي که در
مردم ايجاد شده است ،به يأس منجر خواهد شد.
در نهاي��ت اينکه تقويت و افزايش نفوذ دولت در جامعه،
يک��ي از پيامدهاي مثبت توافق هس��تهاي خواهد بود .بايد
مجلسي در کش��ور تشکيل شود که با برنامههاي توسعهاي
همراه ش��ود ،مجلس��ي که اگر وزارتخانهاي با فساد مبارزه
کرد ،از آن قدردانی کند ،نه اينکه وزير افش��اکننده فساد را
استيضاح کند.
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بهدنبال توافق ايران و کشورهاي  5+1جامعه امروز ايران
فرايند جديد سياسي ،حقوقي و اقتصادي را آغاز کردهاست.
با توجه ب��ه مذاکرات ،تواف��ق و قطعنامه مص��وب ،حرکت
نويني مبتني بر دقت و برنامهريزي ضروري اس��ت تا نهايت
بهرهمندي از اين همه تالش س��خت و نفسگير دو ساله تيم
خس��تگي ناپذير مذاکره کننده کشورمان حاصل شود .لغو
آني ش��ش قطعنامه شوراي امنيت در قالب يک قطعنامه در
تاريخ تحميل تحريم عليه کش��ورها از سوي شوراي امنيت
امري بديع اس��ت .در س��ايه تعامل و گفتوگوي س��ازنده و
مقتدرانه برخالف کش��ورهايي مثل عراق و ليبي که تحريم
و جن��گ را با يکديگر تجربه کردن��د ،ميتوان همانطور که
رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالي) اش��اره داش��تند با يک
نرمش قهرمانان��ه و عزتمندانه ،منطق گفتوگو را بر منطق
زور پيروز کرد .قطعاً توانمندي و اعتماد به نفس در مذاکرات
منبعث از مقاومت يک ملت و مبارزات هزاران ش��هيد براي
استقالل و دستاوردهاي علمي بوده است.
اي��ن اقتدار کم��ک کرد تا تي��م مذاکرهکنن��ده مجرب
کش��ورمان در مقابل شش کش��ور توانمند جهان از حقوق
و منافع ملي ايران دف��اع کنند .اجراي توافق وين نيز نياز به
تدبير ،عزت نفس و دورانديشي دارد تا بتوان با ارزيابي دقيق
برجام و قطعنامه ش��وراي امنيت قدمهاي اساسي براي طي
مراحل مختلف رفع تحريمها برداش��ت .خوشبختانه امروز
سهشنبه  13مرداد 1394

دنيا با مفهوم س��ومي آشنا شده است که همانطور که رئيس
جمهوري محترم بر آن تأکيد داشتند تعامل به دور از تسليم
و تقابل است.
لذا جا دارد گفتم��ان جديد جهاني که حقوق طرفين در
مذاکرات در آن حفظ ميش��ود و در يک اقناع منطقي که به
يک توافق نائل ميشود ،به يک عرف تبديل شود.
پس از توافق وين اين امر به جهانيان اثبات شد که ملت و
دولت ايران بر خالف چهره منفي که س��الها به جهانيان القا
ش��ده بود اهل منطق و تعامل هس��تند .اينامر اثبات شد که
حفظ اصول و مواضع انقالبي به همراه گفتوگو و حضور بالنده
اقتصادي ،سياس��ي در جهان امکانپذير است .ميتوان بدون
اينکه درهاي تعامل مثبت و سازنده را بهروي خود ببنديم از
دستاوردهاي انقالب که حاصل زحمات امام(رحمهاهللعليه)
و شهداي گلگون کفن است پاسداري کرد.
در عرص��ه بينالمللي ،س��ازمان ملل متحد ميبايس��ت
نقش س��ازندهتري ايفا کند و ش��وراي امني��ت خود را براي
چالشهاي عصر نوين آماده کند تا رس��التهاي واقعي خود
را که حفظ صلح و امنيت بينالمللي در فضاي عادالنه است
به سرانجام برساند.
در عرصه داخلي نيز تدوين برنامههايي در چارچوب سند
چش��مانداز وتوس��عه ملي همزمان با رفع تحريم ،ميتواند
عقبماندگيهاي برنامه را جبران کند.
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دومي��ن سالگش��ت تنفي��ذ زماني فرامي رس��د
که رئيس جمه��وري ،روحاني ،يک��ي از مهمترين
وعدههاي انتخاباتي خود را عمل و ايران را به فضاي
ت��ازهاي از مناس��بات و همکاريه��اي بينالمللي
وارد کرده است .چش��مها اينک اميدوارانه بهسوي
رئيس جمهوري دوخته ش��ده که در مس��ير تحقق
وعدهه��اي ديگر با هم��ان حزم و تدبي��ر و حوصله
گام بر ميدارد.
در مصاف بينالمللي ،دولت روحاني با تشخيص
دقيق و بموقع اقتضائات دوران ،نقاط ضعف حريف
ت خود را آغاز
خارج��ي و امکانهاي داخلي فعالی�� 
کرد .اکن��ون تش��خيص اقتضائات مرحل��ه جدید
میتواند چراغ راه آينده است .نه تنها دستاوردهاي
ملم��وس محکي خواهن��د بود که پيروزي کس��ب
ش��ده را براي عموم معنادار ميس��ازند ،بلکه اساساً
ترجمه اين پيروزي به دس��تاورد ملي خود پروژهاي
ب��س پيچيده اس��ت .فض��اي تازه بر خ�لاف آنچه
درظاهر به نظر ميرس��د ،بيشتر به مديريت و تدبير
نياز دارد.
از مختصات فض��اي جديد خصلت تکثرزايي آن
است .مديريت تکثر بسيار دشوار تر و البته موفق تر
از مديريت تکصدايي است ،حتي اگر تجربه اتحاد به
سبک تکصدايي را بهکلي محکوم به شکست ندانيم،
ترديدي نيس��ت که در فضاي تازه بالموضوع ش��ده
است .نيروهاي تازهاي در اين ميدان فعال ميشوند
که پيشتر غايب بودند .نيروهاي قديمي در جامههاي
ن��و به ميدان ميآيند .قدري اغتش��اش طبيعي اين
مرحله گذار است.
تا قديمي ترها يادبگيرند رفتار خود را متناس��ب
ش��رايط جديد تغيير دهند قدري زيگزاگ خواهند
رفت .تا تازه واردها به ش��رايط اطمين��ان کنند و با
تمام وجود به بازي وارد ش��وند لختي ترديد و درنگ
خواهند کرد ،اما همگان ناچار سوار اين قطار خواهند
ش��د .مديريت اين فرآيند بايد منحصراً در دس��ت
دولت باشد.
مش��خصه ديگر فضاي ت��ازه ،انفج��ار انتظارات
اس��ت .اليهه��اي مختل��ف اجتماعي هر ک��دام به
فراخور حال خويش چش��م انتظار گش��ايش هايي
هس��تند .ش��تابزدگي نيز در اين ميان س��هم خود
را در انفج��ار انتظ��ارات دارد .بدتري��ن س��ناريوي
متصور ،تس��ليم ش��دن دولت ب��ه اين م��وج و پناه
ب��ردن به تکنيکهاي ع��وام گرايانه ارضاي عواطف
ب��يدر و پيکر اس��ت .حت��ي عواط��ف عوامگرايانه
نخبگان! توجيههاي نخ نما براي چنين اش��تباهات
کم نيستند.
به ک��رات اس��تدالل ميش��ود که حف��ظ اميد
عمومي و کس��ب مش��ارکت پيوس��ته ملي ش��رط
ضروري پيش��برد برنامهها و فائق آم��دن بر موانع و
مانع تراشيهاس��ت و اين ني��از دارد به اينکه دولت
ب��ا تقاضاها همراه��ي کند .اما اي��ن رويکرد ممکن
اس��ت در عمل به انحراف مس��ير و بروز بحرانهاي
بيدلي��ل بينجامد که قادرند اهداف اصلي را بهکلي
از ي��اد ببرند .بهجاي اين رويک��رد ،بايد انتظارات را
مهار کرد .راهي که تا اينجا طي ش��د نشان ميدهد
تجلي خواس��ت عمومي توأم با مديريت اختالفها
براي دستيابي به موفقيت کفايت دارد .حفظ اين دو
شرط براي مراحل بعدي نيز حياتي است.
دول��ت روحان��ي راهي را ک��ه آغاز ک��رده ادامه
خواهد داد .در قلمرو سياست خارجي ،واقعگرايانه
آرمانه��اي انقالب ايران را پي خواهد گرفت؛ موانع
تصنع��ي را حذف و موان��ع طبيع��ي را دور خواهد
زد و ج��اي اي��ران را در جامعه جهان��ي طبيعي تر
خواهد س��اخت .لکن کاميابي ت��ام در همين زمينه
هم ني��از ب��ه پيش��رفتهايي در سياس��ت داخلي
دارد .آي��ا متناس��ب ب��ا مقتضيات مرحل��ه حاضر،
ش��اهد ابت��کار عملهاي��ي در سياس��ت داخل��ي
خواهيم بود؟

