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ëëاجراي رسمي برجام تا چه حد
ميتواند بر تحوالت سياسي در
ايران و امريكا تأثير بگذارد؟
شــايد ســخن گفتــن از تأثيــر
مســتقيم برجام بر انتخابــات ايران
و امريكا خيلي علمي به نظر نرســد.
«بــاراك اوبامــا» رئيــس جمهوري
امريــكا نــزد رقبــاي جمهوريخواه
متهم اســت كه به طور مشخص در
خاورميانه از سطح يك دولت كنشگر
و اثرگــذار به يك دولت تماشــاگر و
منفعل تبديل شــده است .همچنين
ايــن دولت براي به نتيجه رســيدن
توگوهاي هســتهاي هزينههاي
گف 
زيــادي پرداخت كرده اســت .نبايد
فراموش كرد مجموعــه اتفاقها در
عــراق ،قاره آفريقــا و برخي ديگر از
رويدادهاي بينالمللي نميتوانســت
به عنوان برگ برنده اوباما محســوب
شــود .بنابراين حل موضوع هستهاي
به عنوان بهتريــن برگ برنده امريكا
به شمار ميرود .به همين لحاظ اوباما
توگوها را به هر
تالش كرد كــه گف 
نحوي كه شــده به نتيجه برساند .در
امريكا موضوعهاي خارجي در اولويت
رأي دهندگان قرار ندارد ،بلكه آنچه
در انتخابات اين كشور مهم است ،به
مســائل اقتصادي ،امنيت ،بهداشت،
آمــوزش و در نهايت به مجادلههايي
باز ميگردد كه مفهوم محافظه كاري
در امريكا را شــكل ميدهد .محافظه
كاران به اين دليل به وجود ميآيند
و در برابــر اصــول ليبراليتهاي قرار
ميگيرند كه حــزب دموكرات آن را
نمايندگي ميكنــد .جمهوريخواهان
و دموكراتهــا هركــدام پايگاههاي
خــود را در جامعه دارند و هركدام به
نوبه خود طبقــه اجتماعي خاصي را
نمايندگي ميكنند .جمهوريخواهان
به ســمت كشــاورزان بزرگ ،زمين
داران ،سرمايه داران نفتي و صاحبان
كمپانيهاي توليد تســليحات تمايل
دارنــد و عكــس آن دموكراتها به
طبقه متوســط جامعه و روشنفكران
متمايل اند .شــايد يكي از برگهاي
برنــده اوبامــا در توافق هســتهاي
پيشگيري از اعزام سربازان به جنگي
مشــابه جنگ عراق و افغانستان بود
كه تلفات زيادي داشت و از آنجا كه
دولت امريكا و ايران به رضايت نسبي
در برجام دســت يافتند اين ميتواند

سیا سی
امتياز مهمي تلقي شــود .امروز اگر
انتخابات در امريكا برگزار شود نامزد
حزب دموكرات به طــور قطع برنده
انتخابات خواهد بود.
ëëتأثير اجرايي شدن برجام را بر
انتخابات مجلس دهم و رياست
جمهوري دوازدهم چطور ارزيابي
ميكنيد؟
بيــش از  2ســال از عمــر دولت
تدبير و اميد صرف اين راهبرد شــد
كه ايران بدون حل پرونده هستهاي
نميتواند راه را براي جذب ســرمايه
فراهــم و بر مشــكلهاي پرشــمار
اقتصــادي غلبه كنــد .بنابراين حل
وفصل اختالف هستهاي ميتوانست
يك نقطه اميدبخش براي اين راهبرد
باشد .پيشبيني مجلههاي معتبري
همچون «اكونوميك» و سازمانهايي
ماننــد بانــك جهانــي و صنــدوق
بينالمللي پول اين است كه ايران در
ســال  2016ميتواند رشد اقتصادي
 4/5يا  5درصدي را تجربه كند .اين
ســطح از پيشــرفت براي جامعهاي
كه تــا  2ســال پيش رشــد منفي
داشــته اســت ميتواند يك فرصت
تلقي شــود .ايــران ميتواند با توجه
به شرايط اســتراتژيك و جغرافيايي،
بهشتي براي ســرمايهگذاران باشد.
در حالــي كه در منطقه خليج فارس
و در كشورهايي چون تركيه ،مالزي
و ســنگاپور تا حد زيادي انباشــت
ســرمايه به وجود آمده است و ايران
ميتوانــد اين عقــب ماندگيها را تا
حد زيادي جبران كنــد .با توجه به
اينكه در اسفندماه انتخابات مجلس
را پيش رو داريم ،بديهي اســت كه
مــوج برجام پــس از انتخابــات نيز
همچنان ادامه خواهد داشت .روشن
اســت كه طرفداران دولت ميتوانند
اميدوار باشــند زيرا موفقيت برجام
بــه آنان اعتماد به نفس ميبخشــد.
همچنين اجرايي شــدن برجام افكار
عمومي را متوجه اين واقعيت خواهد
كرد كــه دولت ميتواند بــا تكيه بر
دســتاوردهاي بينالمللي ،در حوزه
داخلي نيز بــا در اختيار گرفتن يك
مجلس متعــادل و هماهنگ اصول
كلي جمهوري اســامي را به پيش
ببرد؛ اصولي كه عبارتند از پيشرفت،
توسعه و سربلندي ايران .در مجموع
بايــد گفــت كــه برجام هــم براي
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گفت و گو با فياض زاهد ،فعال سیاسی

موج <برجام> انتخابات را
تحت تأثير قرار خواهد داد

اجرايي شدن توافق هستهاي يكي از رخدادهاي مهم ديپلماتيك
توگوهاي
امسال بود .رويداد مهم و تاريخياي كه نتيجه  27ماه گف 
فشــرده و سخت ميان تيمهاي ديپلماتيك ايران و كشورهاي 5+1
بود .پس از اين رويداد اختالف  12ساله هستهاي ايران و جهان به
پايان رســيد .اكنون در يك طرف ايران است كه با لغو تحريمهاي
هستهاي دريچهاي بزرگ براي ورود به بازار جهاني را در مقابل خود
گشوده ميبيند و در طرف مقابل كشورهاي بزرگ جهان قرار دارند
كه براي حضور و ســرمايهگذاري در ايران به دنبال پيشي گرفتن
از يكديگرند .بيترديد ،اعالن رسمي اجراي برجام پيامدهاي ملي،
منطقهاي و بينالمللي به همراه دارد و حتي تحوالت سياســي در

انتخابات ايــران و هم براي انتخابات
امريكا اثرگذار خواهد بود .طرفداران
دولت اعتدال ميتوانند بعد از اجراي
رسمي برجام ،اسفندماه در انتخابات
با اعتماد به نفس حضور يابند.
ëëمخالفاني كه پيشتر انتقادهايي
آشكار بر برجام وارد ميكردند،

پس از ايــن چه رويكردي را در
پيش خواهند گرفت؟
از آنجا كه ايرانيها در بســياري
از حوزهها پيشــگام هستند تا امروز
نيز دلواپســان ايراني از دلواپســان
امريكايــي يــك گام جلوتــر بودند.
نخستين نشــانههاي حمله به برجام

ايران و امريكا نيز بيتأثير از آن نيست .در اين زمینه ،فياض زاهد،
فعال سياسي اصالحطلب و تحليلگر مسائل سياسي و بينالمللي،
بر اين باور اســت كه اجراي موفقيتآميز برجام بر انتخابات هفتم
اسفند مجلس شوراي اسالمي ،رياســت جمهوري  1396ايران و
نيز انتخابات رياســت جمهوري  2016امريكا تأثير خواهد گذاشت.
نقش طبقههاي اجتماعي و مطالبههاي آنها در انتخابات آينده ايران و
امريكا ،واكاوي رفتار دلواپسان ايراني و امريكايي در فضاي پسابرجام،
تحليل پيامدهاي آزادي ملوانان امريكايي و ميزان احتمال بازگشايي
ســفارتخانهها در تهران و واشــنگتن از ديگر مباحثــي بود كه در
توگوي اين استاد دانشگاه با «ايرنا» به آن پرداخته شد.
گف 

هجــوم به ســفارت عربســتان بود.
بــا توجه به شــرايط مســاعد ايران
در صحنــه بينالمللــي ،عربســتان
زمينههــاي حملــه به ســفارت را
فراهم كرد و دلواپســان ناآگاهانه آن
را اجرا كردنــد .در امريكا هم به نظر
ميرسد كه سنگ اندازيهايي شده

اســت .گنجاندن نام ايران در تبصره
بودجه ساالنه و محدوديتهاي صدور
ويزا براي تجار نمونههايي از ســنگ
اندازيهاي دلواپسان امريكايي است.
دلواپسان در هر  2كشور نگران تأثير
برجام بر انتخابات كشورشان هستند
زيرا اسفندماه در ايران انتخابات مهم

مجلس شوراي اسالمي و اواخر 2016
در امريــكا انتخابــات تعيينكننده
رياست جمهوري برگزار ميشود .در
ايران اگر نزديــكان دولت بتوانند از
انتخابات سربلند بيرون آيند« ،حسن
روحاني» رئيس جمهوري كشورمان
ميتواند براي چهار ســال دوم دولت
خــود برنامهريزي كنــد .دولتمردان
تدبيــر و اميد اگر نتواننــد انتخابات
مجلس دهــم را با موفقيت پشــت
ســر بگذارند و با مجلس ناهماهنگ
روبه رو شوند ،نميتوانند بخش دوم
برنامههــاي اقتصاد داخلــي خود را
كه متأثر از برجام اســت اجرا كنند.
در نتيجــه ،اين امر موجب نارضايتي
قشــرهاي مختلف جامعه ميشــود.
گــروه اجتماعي خاكســتري كه در
انتخابات گذشته با اميد بهبود شرايط
به روحاني رأي داده بودند بتدريج از
صحنه كنار خواهنــد رفت .بنابراين،
روحانــي در فضاي پســابرجام بايد
بيشتر با مردم سخن بگويد .از طرفي،
مردم و گروههاي متعدد نيز بايد براي
رفع مشــكلهاي اقتصادي به دولت
كمك كنند ،زيرا اگر اين مسائل حل
نشــود تنها دولت نيست كه متضرر
خواهد شد ،بلكه اساس نظام به خطر
خواهــد افتاد .در مقابــل ،زماني كه
گروههاي حاشيه نشين به خيابانها
ميآيند قابل كنترل نيستند.
ëëبازگرداندن  10تفنگدار نيروي
دريايي امريكا و ســپس آزادي
زندانيــان سياســي  2طرف با
اينكه در بحثهاي هســتهاي
نميگنجد ،اما در فضاي توافق
هســتهاي انجام گرفــت .آيا
ميتوان تسري توافق هستهاي
را به ساير مســائل اختالفي با
امريكا انتظار داشت؟
حل پرونده قطور هســتهاي نشان
داد كه ميتوان مســائل كالن جهاني
و منطقــهاي را از راه ديپلماســي به
سرانجام رســاند .رهبر معظم انقالب
در يكــي از ســخنرانيهاي زمــان
مذاكــره فرمودنــد كه ما بــه رفتار
دولتمردان امريكا در هنگام مذاكرات
توجه ميكنيم .اين ســخن معظم له
غيرمســتقيم می تواند نشانه ای باشد
كه اگــر دولت امريكا رفتــار خود را
عوض كند امكان آن وجود دارد كه در
توگو صورت
زمينههاي ديگر نيز گف 
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مــوج برجام پــس از
انتخابــات نيز همچنان
ادامه خواهد داشت .روشن است
كه طرفــداران دولت ميتوانند
اميدوار باشند زيرا موفقيت برجام
به آنان اعتماد به نفس ميبخشد.
همچنين اجرايي شــدن برجام
افــكار عمومــي را متوجه اين
واقعيت خواهد كــرد كه دولت
ميتواند با تكيه بر دستاوردهاي
بينالمللي ،در حوزه داخلي نيز با در
اختيار گرفتن يك مجلس متعادل
و هماهنگ اصول كلي جمهوري
اسالمي را به پيش ببرد؛ اصولي
كه عبارتند از پيشرفت ،توسعه و
سربلنديايران

گيرد .ايران در تالش است تا چهرهاي
مثبت از خود به دنيا نشان دهد و اين
بخشي از ديپلماسي دولت تدبير و اميد
توگوهاي ايران
است كه در زمان گف 
و كشــورهاي  5+1بخوبي نمايان بود.
نكته ديگــر ،آزادي ملوانان امريكايي
بود كه يك پيــام اقتدارگرايانه براي
جهان و اعراب در برداشت و آن اينكه
ايران هم ميتواند دشــمن را به زانو
درآورد و هم با آنها به شكل مهربانانه
برخورد كند .اگر تا ديروز چهره ايران
به عنوان كشوري حامي تروريسم در
جهان معرفي شــده بود اما اينك به
عنوان كشوري شــناخته ميشود كه
توگو پرونده هســتهاي را حل
با گف 
كرده و در زمان اقتدار رفتار مهربانانه
با ملوانان امريكايي داشــته است .اين
مجموعه شرايط براي روابط سياسي و
تجاري با ايران كمك فراوان ميكند.
ëëشما عنوان كرديد كه پرونده
هستهاي ميتواند الگويي براي
حل ديگر مســائل بينالمللي
باشــد ،آيا موفقيت در اجراي
برجــام ميتواند زمينه ســاز
بازگشايي سفارتخانهها شود؟
طبيعي اســت كه ایران و آمریکا
دچار مشكلها و اختالفهايي با هم
هستند و بايد اعتراف كرد كه در يك
يا  2سال آينده امكان اين كار وجود
نــدارد ،اما با توجه به فراهم شــدن
زمينه ،بايد بزرگان نظام و شــوراي
عالــي امنيت ملي تصميــم نهايي را
بگيرند.

