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بررســی«برجام»درمجلسشورایاسالمی،جزوهیأترئیسه
بودید؛اینتعابیررامیپذیرید؟
برجاماتفاقیاستکهبایدمیافتادوراهگریزیازآننبود.
چراراهگریزینبود؟
نقطه عطف مذاکرات هســتهای ،جمله معروف حضرت آقا بود که در
اینمقطعتاریخیباید«نرمشقهرمانانه»داشتهباشیم.اینتعبیربه
کلیسیاستهایراهبردیراتغییردادوقرارشدباتعاملسازنده،وارد
بازیبرد-بردبارقباشویم.
چرااستراتژیتغییرکرد؟
دالیل زیادی داشت؛ رقیب ما به نا حق ،علیه ما وحدت جهانی ایجاد و
ایــن گونه القا کرده بود که ایران هم برای منطقه و هم جهان ،خطرناک
اســت .حرفهــای بیربطی بــود؛ با این همه موفق شــده بودنــد اتحاد
جهانی به وجود آورده و تحریمهای سنگین و ظالمانهای علیه ما وضع
کنند.منقبالًهمگفتهاماگرکســیتصورمیکندبارفعتحریمها،همه
مشــکالتماحــلخواهدشــد،قطعاًاشــتباهکردهاســت.امامعنایش
ایننیســتکهاگرتحریمهارفعنمیشــد،مامیتوانستیممسائلمان
راحــلکنیــم.هــمدرزماندولــتقبلیوهــمدردولتفعلــیگفتهام
ســهم مشــکالت اقتصادی مــا از
تحریــم  35درصــد بــود و مابقی
مســائل مدیریتــی ،ناشــیگری،
تنــدروی ،بــی تدبیــری و قــس
علیهذابود؛امابایدتوجهداشــت
پایــه رفــع 65درصــد مشــکالت،
همــان  35درصــدی اســت کــه
بواســطه تحریمها به وجود آمده
بود.براین اســاس بر پایــه بیانات
حضــرت آقــا مبنــی بــر «نرمش
قهرمانانــه» یــک دیپلماســی
خوب،قویوقدرتمندشروعشد؛
در واقــع یک جنگ جدی شــروع
شد و سرداران دیپلماسی بخوبی
توگــو کردند .ایده آل
مبارزه و گف 
مــااینبودکــه 10گلبزنیموهیچ
نخوریم؛ اما 7تا گل زدیم 3تا هم
خوردیم.کاشنخوردهبودیم؛اما
درنهایتپیروزشدیم.
میشدگلنخورد؟
هــدف بایــد همیشــه واالتــر از آن
چیــزیباشــدکــهقابلدســترس
اســت؛منظوربلندپــروازیوقدم
زدن در ابرها نیســت .حضرت آقا
زمانی فرمودنــد اصولگرایی بین
ایــدهآلفکــرکــردنو واقعیاتاســت؛بایداینهاراباهمچفتوبســت
بزنیم؛نمیشــودفقطدرابرهاقدمبزنیم.همینامروزاگرکســیازمن
ســؤالکند«:دلتمیخواســتبرجامشروعنمیشــد؟»میگویم:نه؛
برجامیکواقعیتبود.فرماندهاندیپلماتیکماهمخوبکارکردند
و جزو کارهای موفق بود .االن هم «پسابرجام» و بحث اجرای تعهدات
است .از قبل پیشبینی میشد وحضرت آقا بارها و بارها فرمودند اینها
بــهتعهداتخودعملنمیکنند؛همهمااینواقعیترامیدانســتیم
کــه طرف ما ،آدمهایی هســتند کــه اوالًتا بتوانند تعهــد نمیدهند و اگر
تعهد هــم بدهند ،زیــرش میزنند .امــا اینکه یکی بگوید هیــچ اتفاقی
نیفتادهاســت،خبظالمانهاســت؛چونخیلیاتفاقاتافتادهاســت؛
خیلی از تحریمها برداشــته شده و میتوان مجموعهای از تحریمهایی
کهرفعشــدازجملهفــروشنفت،بیمهبازرگانــیو...راردیفکرد.یک
تعدادیهمماندهاستکهاینحتماًبهخاطرخلفوعدهطرفمقابل
اســت.تردید نکنیدقــرارمااینبودکهتحریمهادریکنقطهبرداشــته
شــود؛ االن همه تحریمهای ناشــی از مســائل هســتهای را برنداشــتند؛
ثانیــاًبه میدانهای دیگر رفتنــد و میخواهند یکســری تحریم جدید را
بهوجودآوردهیاتحریمهایقبلی«آیســا»راتمدیدکنند.بعضیجاها
توجومیکنندتاازمنافذوبهتعبیریسوراخهایتفاهمنامه
همجســ 
اســتفاده کنند .اگر ما دقت بیشــتری کــرده بودیم ،این فضاهــا به وجود
نمیآمــد.البتــهبعضیچیزهارامیدانســتیمامادرعملنتوانســتیم
طرفمقابلراقانعکنیم.
اشــارهکردید«برجام»ضرورتملیبودوتالشملیهمشدتا
بهنتیجهبرســد.طیفیازمنتقدان«برجام»،عالوهبردولتبه
مجلسهمنقددارند؛مثــاًعنوانمیکنندتصویب«برجام»
درمجلــس 20،دقیقهایبــود؛بدوناینکهمصلحتســنجیو
منافعملیلحاظشــود.بخشــیبهشــماوآقایعلــیالریجانی
کــهادارهجلســاترابهعهدهداشــتیدانتقادداشــتهومیگویند
هــواداریشــماازدولت،باعثشــدآن«مالحظــاتملی»در
تصویب«برجام»لحاظنشود.اینانتقادوارداست؟
اگر بخواهیم منصفانه ببینیم ،باید به روند نگاه کنیم .مذاکرات منتهی

بــه «برجام» 17- 18ماه طول کشــید؛ مجلس طی ایــن فرآیند ،مرتب
موضــوع را رصــد میکرد .در مســیر خیلی تالش میشــد نقاط ضعف
بــه حداقل برســد .ایده آل مــا این بود نقــاط ضعف به صفر برســد ،اما
همان موقع هم میدانســتیم شــاید نرســد .مثالی میزنم؛ برای اینکه
یــکموشــکرابــههــوابفرســتیم،ســالهاوروزهــامطالعــه،طراحیو
برنامهریزی میشــود اما در نهایت موشــک در یک لحظه به هوا پرتاب
میشود .مجلس هم در روند مذاکرات ،نظارت خود را داشت و باالخره
بایــددرجایــییــکمــادهواحــدهبهتصویــبمیرســیدکههــماقتدار
مجلس را حفظ کند و هم بعداًبتواند نظارت داشــته باشــد .نکته دیگر
این اســت که عموم مجلــس نمیتواند وارد بحثهای ریز کارشناســی
بشــود؛ نه تخصصش را دارد و نه توانش را .همیشــه مســائل مهم ابتدا
به کمیسیونها میرود تا کارهای تخصصی و کارشناسی روی آن انجام
شود و بعد به صحن بیاید .ممکن است به بعضی نمایندگان بربخورد
اما تغییرات یک مصوبه در صحن علنی مجلس ،عموماًاصالحکننده
نیستوممکناستکارراخرابترکند.ازاینمثالهازیادداریم،گاهی
با یک حرف و صحبت ،با دعوا و شــعار ،تریبون خاموش کردن یا روشن
کردنتغییراتیدرصحنعلنیاتفاقمیافتدکهکارراخرابمیکند.
«برجــام» یــک متــن
تخصصــی و پیچیــدهای بــود
برجام اتفاقی
کــه همــه مقامــات دربــاره
است که باید
آن بحــث کردنــد و اگــر یــک
میافتاد و راه گریزی
کلمهاش باال و پایین میشد،
میتوانستخسارتبارشود.
از آن نبود.
بعضــینماینــدگاننــهبرای
اینکه بگویند برجام
اینکه «برجام» اصالح شــود،
 20دقیقهای در
بلکه بــرای اینکه بــه تصویب
مجلس تصویب شد،
نرسد،صدهاپیشنهادمطرح
خیلی ظالمانه است؛
کــردهبودنــدکهیــازمــانرابه
چون ماهها کار شده
عقــب میانداخت یــا جلوی
کیفیت را میگرفت .در حالی
بود .اگر قرار بود این
کــه مصوبــه مجلــس نتیجــه
موضوع در صحن
ماههاکارتخصصیبود.اینکه
علنی مجلس پهن
بگوینــد 20دقیقهایتصویب
شود ،هم زمان و هم
شــده ،خیلی ظالمانه اســت؛
دست
کیفیت کار را از
چــون ماههــا کار شــده بــود.
میدادیم و ممکن
اگر قــرار بــود این موضــوع در
صحــن علنــی مجلــس پهن
بود چیزی تصویب
شــود ،هم زمان و هم کیفیت
کنیم که به نفع
کار را از دســت میدادیــم و
دشمن شود
ممکــن بــود چیــزی تصویب
کنیمکهبهنفعدشمنشود.
مدتییکتعبیریراهافتادکه
دستاوردبرجام«تقریباًهیچ»است...
حتماًاینطورنیست؛اگربخواهیمفقطیکقلمازدستاوردهارابگوییم
ایناستکهمادراوجتحریمها 700هزاربشکهنفتمیفروختیم؛االن
سه میلیون بشکه میفروشــیم .در زمان تحریم خیلی دردسر داشت تا
پولمانبهدستمانبرسد؛االنیکیدوتامانعدارد،ولیقابلعبوراست.
یادمان نرود در اوج تحریمها اعالم نشــد اما عمالً نفت در مقابل غذا یا
نفت در مقابل دارو بود .فقط برای وارد کردن دارو ،باید کلی بوروکراسی
پیچیدهبینالمللیراطیمیکردیم.االننفتمامیفروشد؛بازرگانی
وبیمهراهافتادهاســت؛رفتوآمدداریم؛امادرجواباینسؤالکه«آیا
 5+1بههمهتعهداتعملکرده؟»بایدگفت:نه؛نکردهاست.
یــکعــدهمیگوینداگــر«برجــام»مؤثــربــود،چرااثــرشدر
سفرههایمردمدیدهنشد؟
بــرایجــواب اینســؤال باید بهقبلتــر برگردیــم؛ یک انتقاد بــه دولت
وارداســتکهدربدوامرتبلیغزیادیکردکهاگرتوافقهســتهایمنعقد
و تحریمها رفع شــود ،همه چیز حل میشــود .این اشــتباه اســتراتژیک
دولتبود؛نکتهدوماینکهبعضیازپارامترهایاقتصادی،زمانبراست
و نتیجهاش با فاصله مشخص میشــود؛ اگر ما سال 93سرمایهگذاری
جدیدی نداشــتیم ،نتیجه ســوءاش را ســال 95میبینیم؛ اگر ســال95
ســرمایهگذاری بشــود ،ســال 97جواب میدهد .نکته ســوم که پیشتر
هم گفتهام این اســت کــه امنیت و احســاس امنیت ،یا رفاه و احســاس
رفاه دو مقوله جداســت .برخی فکر میکنند این دو پارامتر یکی اســت.
ممکن است جایی امنیت باشــد ،اما احساس امنیت نباشد؛ رفاه باشد
امااحساسرفاهنباشد.
یابرعکس؟
بلــه؛ رونــق و تــورم هــم همینطــور اســت .دوســتان میگوینــد تــورم
 45درصــدیرارســاندیمبــه 9درصــد.اماهمهایــنراحسنمیکنند؛
طــرفمــیرودپنیــربخــرد،میبیندگرانشــدهاســت.نهادیکــهآمار
میدهــد ،آمار درســت داده اســت؛ 100قلــم کاالیی از جمله مســکن را
حسابکردهونرختورمرااعالمکردهاست.امابایدتوجهداشتقیمت
مســکنسهسالاست،ایســتادهو 10درصدکاهشتورم،ناشیازتوقف

قیمتمسکنبودهاست.ازطرفدیگرتشدیدرکود،کاهندهتورماست.
نقــدیکهقبالًهمبهدولتمطرحکردمایناســتکههدفگذاریبرای
تورمیکرقمیاشــتباهاســت.آقایروحانیدرایامتبلیغاتانتخابات
ریاســت جمهوری ،گفــت میخواهیم هم چــرخ ســانتریفیوژهایمان
بچرخد ،هم چرخ زندگی مردم .تحریمها برداشــته شده است ،اما این
چرخ،نمیچرخد.
رشد6درصدیکجایاینمعادلهاست؟
 6درصــد رشــد اقتصــادی دروغ نیســت؛ آمار درســتی اســت؛ اما رشــد
اقتصای یک ماهه یــا دو ماه اثری در زندگی مردم ندارد.مثالی میزنم؛
همهقبولداریماززمســتانبهسمتتابســتان،هواگرممیشود.امادر
اینمیانیکروزازروزقبلش 5درجهســردترمیشــودیاممکناســت
یکروزازروزقبلش 15درجهگرمتربشــود.کســینمیگویدچونامروز
هوا 15درجهگرمترشــده،بناســتتاتابســتانروزی 15درجهگرمشود.
ممکناستیکماهفروشنفتماناز1.5میلیونبشکه،بهدومیلیون
بشــکه برســد؛ این خــودش دو واحــد درصد رشــد تعریف میکنــد؛ اما
میتوانیمهرماهیکمیلیونبشکهبهفروشماناضافهکنیم؟قاعدتاً
به3میلیونبشکهرسیدیم،متوقفمیشود.بنابراینچنینمانورهایی
زیبندهنیست.اینهامطالبهعمومیایجادمیکندوبرخیهاکهمحاسبه
دقیقریاضینمیدانند،سوءظنپیداکردهوفکرمیکنندبهشاندروغ
گفتهشدهاست.االنوقتبرایدولتخیلیتنگاست؛مجموعهافکار
عمومــی،منصفاســت.مــردمنمیخواهندتاانتخاباتاردیبهشــت
ماه مســأله اشــتغال حل شــود ،اما یــک روزنههایی میخواهنــد .برای
خانوادهایکه4-5فارغالتحصیلبیکارداردبایداینامیدبهوجودبیاید
کهیکنفرشانشاغل خواهدشد.اینحستابهمردمنرسد،میگویند
رکودهمان-5درصداست.
بــاتوجهبــهمواضــعضــدبرجامــیترامــپدرایــامتبلیغات
انتخاباتریاستجمهوریامریکا،تأثیررویکارآمدنویرادر
مسیراجرای«برجام»چگونهمیبینید؟
ببینیدهرکدامازطرفینگروه،5+1بهتنهاییمیتوانندزیرکل«برجام»
بزننــد؛ اما اوالًمکانیزم برهم زدن توافق راحت نیســت و ثانیاًطرفی که
زیــرتعهداتــشمیزند،دیگرنمیتوانــدیکاتحادجهانــیعلیهمابه
وجــود آورد .ما هــم میتوانیم زیر «برجام» بزنیم؛ فقط امریکا نیســت
که بتواند این توافق را پاره کند؛ ما هم میتوانیم آتشش بزنیم و همواره
هماینگزینهرویمیزماهســت.اینگونهنیســتکهمــاگزینهخروجاز
«برجام» را از روی میز برداشــته باشــیم؛ اما برخی معتقدند االن به آن
نقطه رســیدیمکه این طورنیست؛ االنبه آنجا نرسیدیم .درست است
کهآنهابیتعهدیمیکنندوفشــارغیرمنطقــیمیآورند؛درمقابلما
همبایددیپلماســیفعالداشــتهباشــیموحقمانرابــهصورتکامل
بگیریم .برخیها در کشور میگویند«:کاش از روز اول ،برجام نبود» من
قبولندارم.بعضیهامیگویند«:کاشامضانمیشد»اینراهمقبول
ندارم .بعضیها میگویند«:حاال کــه امریکا میگوید زیرش میزند ،ما
هم زیرش بزنیم» این را هم قبول ندارم .اگر رقیب ،فشــارها را به حدی
برساند که طاقتما طاق شود؛ آنموقعما هممیتوانیم.ممکن است
یک فرصت نیاز داشــته باشد تا به قبل از «برجام برگردیم»  ،ولی حتماً
میتوانیمبرگردیم.امااینکه«آیاارادهداریمبرگردیم؟»نه؛بهعملکرد
رقیببستگیدارد.
باایــناوصــاففرجــام«برجــام»دردورانترامــپراچگونه
یکنید؟
شبینیم 
پی 
ترامپ در 50-60ســاله اخیر تاریخ امریکا ،نخســتین رئیس جمهوری
«بیزینس من» این کشــور است .بقیه رؤســای جمهوری امریکا ،سابقه
سیاسی داشــتند و او نخستین رئیس جمهوری است که فقط تاجر بوده
است که البته میتواند نقطه قوت باشد .در جریان انتخاب ترامپ چند
اتفــاق رخ داد؛ فــارغ از حرفهایی کــه در روزهای پایانــی تبلیغات بین
هیالری و ترامپ رد و بدل شــد ،ترامپ در ایــام تبلیغات حرفهایی زد
کهازدوحالخارجنبود؛یانشانمیدادکهاواصالًسیاسترانمیفهمد
یا اینکه سیاست پیچیدهای دارد که فعالً بر کسی واضح نیست .از طرف
دیگربراینخستینبارموضوعدخالتکشوریمثلروسیهدرانتخابات
و تغییر نتیجه انتخابات امریکاست که برای امریکاییها یک توهین به
شــمار میرود.از طرف دیگر ســیا که یکی از مراکز قدرت در امریکاست،
علیهترامپبعدازاینکهسوگندخورده،حرفمیزنند.بهنظرمنآقای
ترامپ که ان شــاءاهلل خدا عاقبتش را ختم به خیر کند ،ســمبل تناقض
هاست؛ازیکطرفمیگویدرابطهمنبااسرائیلخوباستوازطرف
دیگــراوبامابیخــود 6هزارمیلیارددالربرایامنیــتخاورمیانههزینه
کرد.یکیازشعارهایشاینبودکهامریکامخروبهاستومیخواهمآن
رادرستکنم.برایناساسترامپیاخیلیپیچیدهاستیاپرازتناقض
کهمنفکرمیکنمبخشدواست.منبراساسظواهرامرفکرمیکنم
ترامپبایدیکیدوسالکارکندتاخودشراپیداکند.
 همانطورکهمیگوییــدبرایقضاوتزوداســت،امامیتوان
گفتترامپبرایایرانتهدیدمیشودیافرصت؟
منتوهمتوطئهندارم،امابایدحواســمانجمعباشــد؛بایددشــمنرا
جدی بگیریم؛ طرفدار تعامل ســازنده هستیم ،اما ذرهای نباید غفلت
کنیم.
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