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ناصر هادیان ،استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بینالملل در گفت و گو با « ایران» تشریح کرد

سناریوی ایران برای «برجام» منهای امریکا
مریم ساالری

امیررجبی/ایران

در شــرایطی کــه رئیــس جمهــوری
امریــکا از هیــچ بهانهجویی بــرای قرار
دادن اجــرای برجــام در برابــر موانــع
و دســت اندازهــا فروگــذار نمیکنــد،
گــزاره مخاطرهآمیز بــودن برنامههای
موشکی ایران بهموضوع قابل اعتنایی
در معــادالت جــاری مناســبات ایــران
و کشــورهای غربــی در دوره پــساز
دستیابی به توافق هستهای تبدیل شده
اســت .گزارهای که تحت تأثیــر رویکرد
غیــر منطقــی ترامــپ بــرای مخدوش
کــردن رونــد اجــرای برجام ،برجســته
شــده و کشــورهای منظومــه غــرب را
واداشــته خواهــان به جریــان انداختن
مذاکــرات موشــکی بــا ایــران بــا هدف
متقاعد کــردن رئیس جمهوری امریکا
برای ماندن در توافق هســتهای باشند.
درباره ابعاد پیدا و پنهان این رویکرد با
ناصر هادیان ،استاد دانشگاه و تحلیلگر
مســائل بینالملــل گفتوگــو کردیــم.
توگوی پیش رو که متن
هادیان در گف 
کامــل آن در ویــژه نامــه نــوروزی ایران
منتشــر میشــود ،چشــمانداز برجــام
منهــای امریــکا را بررســی کــرد و اقبال
ایران به مذاکره غیر هســتهای با جهان
غــرب را عامــل مهمــی بــرای تقویــت
جبهه حامیان بینالمللیاش دانست.
***
چنانچه گزینه خــروج امریــکا از برجام
عملــی شــود ،چــه چشــماندازی بدون
حضور این کشــور برای توافق هستهای
میتوانمتصوربود؟
چهــار گزینــه پیــش روی ایــران
بهعنوان طرف اصلی توافق هســتهای

وجــود دارد؛  -1کشــورمان همچنان که
بهتعهداتــش پایبند بــوده ،به این رویه
ادامه دهــد .یعنی چنانچه کشــورهای
اروپایــی ،روســیه و چیــن و بقیــه دنیــا
تعهــدات خــود در برجــام را همچنان
اجــرا کردنــد ،ایــران هــم بــه انــدازه
تعهداتش بر اســاس چیزی که تاکنون
اجرا کرده نه کمتر و نه بیشتر به برجام
پایبنــد بمانــد -2 .اگر امریــکا برجام را
آتــش بزند مــا آن را پــاره میکنیم-3 .
اگــر امریــکا از برجــام خارج شــد ،ایران
متناســب با خــروج امریــکا از تعهدات
یکاهد.
خود م 
بدیــن معنــا کــه مثــاً اگــر ذخیــره
اورانیــوم مــا ٣٠٠کیلــو باشــد بــا خروج
امریــکا از برجــام آن را بــه  ٤٠٠کیلــو
افزایش دهیــم -٤ .اگر امریکا از برجام
خارج شــد ،ایــران بر عکــس ،تعهدات
خــود را افزایش دهــد و اعالم کند برای
نشــان دادن حســننیت بــه جهــان،
تعهدات خود را به بیش از حد موجود
در برجام افزایش میدهد.
معتقــدم در این گزینههــا ،احتمال
پیگیــری مــوارد دوم و چهــارم کــم و
احتمــال گزینه اول و ســوم زیاد اســت.
ایــران میتواند بــه اروپاییها بگوید که
ما بــه گزینه ســوم عمــل میکنیــم اما
در نهایــت بــه گزینــه اول هــم رضایت
دهــد .چنانچه گزینه اول عملی شــود،
شــرط ایران باید این باشــد که از منافع
اقتصــادی برجــام محــروم نشــود و
اروپــا از عهده جبــران اقتصادی خروج
امریــکا از برجام برمی آیــد .اگر اروپا به
ایــن تعهدات خــود عمل نکنــد ،ایران
میتوانــد از برجــام خــارج شــود .اروپــا
امــکان ایســتادن مقابل امریــکا را دارد

و میتواند به کمپانیها و شــرکتهای
خود تضمین بدهد.
توان اروپا برای این ایستادگی چه اندازه
است؟
توافــق هســتهای بــه  ٤دلیــل بــرای
اروپاییهــا مهــم اســت؛ نخســت آنها
معتقدنــد در حــل اختــاف هســتهای
و دســتیابی بــه برجــام نقــش اصلــی
را داشــتهاند دوم؛ معتقدنــد برجــام،
پیــروزی دیپلماســی بــر جنــگ اســت.
ســوم ،برجــام را یــک ســند مهــم در
زمینــه منع اشــاعه میداننــد .چهارم،
برجــام را پیــروزی چندجانبهگرایــی بر
یکجانبهگرایــی میداننــد .اگــر امریــکا
از برجــام خــارج شــود ،یــک احتمــال
مقاومــت اروپاســت و احتمــال دیگــر
پذیرفتــن گرههای درهم تنیــده رابطه
بــا امریکاســت که ممکن اســت باعث
شــود بهدلیــل ایــن رابطــه پیچیــده،
مقابل امریکا ایستادگی نکند .اما نکته
اینجاســت کــه اگــر اروپاییهــا در برابر
خواســته امریکا کوتاه بیایند ،این امر به
معنای تضعیف جایــگاه اتحادیه اروپا
در برابر امریکاســت .خــب باید دید که
آیا اروپاییهــا حاضر به پذیرش چنین
فضاییهستند؟
بحث تشــکیل کارگروه مشــترک اروپا و
امریکا بــرای اصــاح برجام چــه اندازه
جدیاست؟
ایــران که با بازگشــایی هر مذاکرهای
درباره موضوع هستهای مخالف است
ســایر کشــورهای طرف توافق هستهای
هــم همینطــور .در واقــع هــر اقدامــی
کــه آنهــا انجــام میدهند بــرای جلب
رضایــت ترامپ در جهت حفظ توافق
هســتهای اســت .این موضــوع را حتی

خــود امریکاییهــا و رکس تیلرســون که
در حــال پیگیــری ایــن موضوع اســت،
بخوبــی میداننــد .منتهــی اروپاییهــا
بهدنبال فریــب دادن ترامپ هســتند.
اکثریــت مســئوالن امنیتــی و سیاســی
نزدیک بــه ترامــپ میدانند کــه باقی
ماندن امریــکا در برجام در مجموع به
نفع این کشــور اســت .اما در عین حال
میخواهند فضــا را به نحوی مدیریت
کنند که در عیــن حفظ پایبندی امریکا
به برجام ،فضا را طوری نشان دهند که
گویــی او به وعده انتخاباتــیاش درباره
برجام عمل کرده است.
ایــن هــدف از چــه مجرایــی قابلیــت
اجرایی شدن دارد؟
کنگره عهده دار انجام بخشی از این
مســئولیت است و بخشــی از آن نیز به
اروپاییها محول شده است .ایران باید
خود را برای ســناریوی خــروج امریکا از
برجام آماده کند و به اروپا فشــار بیاورد
کــه در ایــران مخالفتهــای جــدی بــا
تــداوم اجــرای برجــام وجــود دارد چرا
کــه طــرف مقابــل بــه تعهــدات خــود
وفادار نبوده اســت .اروپاییها هم باید
بدانند که توافق هستهای از سوی برخی
جریانهــای داخلی ایــران در معرض
خطر قــرار دارد کــه واقعاً هــم اینطور
اســت .ایران باید به این سمت برود که
بگویــد اگر ما از منافــع برجام بهرهمند
نشــویم از برجــام خارج خواهیم شــد.
این بدان معنا اســت که شــرط حضور
ایــران در برجــام ،منتفــع شــدن از آن
اســت .مقامــات کشــورمان بایــد بــا در
نظــر گرفتن ســود و زیــان خــود ،درباره
بقــا یــا خــروج از برجــام تصمیمگیری
کنــد چنانچــه منافــع حاصــل از حفظ

نیم نگاه

ëëیکی از گزینه های پیش رو در صورت خروج امریکا از برجام
آن اســت که ایران همچنان که بهتعهداتــش پایبند بوده ،به
این رویه ادامه دهد .یعنی چنانچه کشورهای اروپایی ،روسیه
و چیــن و بقیه دنیا تعهدات خــود در برجــام را همچنان اجرا
کردنــد ،ایران هــم به انــدازه تعهداتــش بر اســاس چیزی که
تاکنوناجراکردهنهکمترونهبیشتربهبرجامپایبندبماند.
ëëاروپاییها در همین چارچوب به ترامپ قول دادهاند که سر
مسألهموشکیوحقوقبشربهایرانسختبگیرندامامشکل
ترامپبرجاماستاوخواهانتغییراینتوافقاست.

برجام بر زیان فروپاشی آن افزون شد،
در برجــام بماند .اروپاییهــا در همین
چارچوب به ترامپ قول دادهاند که سر
مســأله موشکی و حقوق بشــر به ایران
سخت بگیرند اما مشکل ترامپ برجام
است او خواهان تغییر این توافق است.
اینکه تیلرســون دنبال تشکیل کارگروه
مشترک با اروپاست به این دلیل است
کــه بــه ترامــپ بگوید عــاوه بــر بحث
موشکی ،تغییرات مد نظر او در برجام
را نیز اعمال کرده است.
یعنیازطریقکارگروهمشترک؟
در حقیقت موضوع تشکیل کارگروه

بــه نوعــی بــرای اتــاف وقــت جهــت
پیشــبرد اجرای برجام برجســته شــده
اســت .یعنی اینطور کــه اروپاییها به
ترامــپ میگویند تحریمهــای ایران را
تعلیــق کــن تــا ببینیــم در مرحله بعد
چــه میشــود .امــا ایــن رونــد بــه ضرر
ایران شده اســت یعنی امریکا کالً قادر
شــده موضــوع را طــوری مدیریت کند
که از اروپا گرفته تا چین و روسیه تالش
میکنند ترامــپ از برجام بیــرون نرود
یعنی برای جلوگیری از این اقدام ،همه
کشورهای طرف توافق ،سیاست راضی
کردن ترامپ را دنبال میکنند.

رجوع دوباره امریکا به آمانو برای اصالح برجام

پاریس خواهان ادامه گفتوگوی شفاف و قوی با تهران است

پــس از آنکــه آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمی
در جدیدتریــن گــزارش خــود ،پایبنــدی ایــران
بــه تعهــدات برجامــیاش را تأیید کــرد ،هیأت
نمایندگــی امریــکا در آژانــس خواســتار اصــاح
نواقــص برجام شــد .هیــأت امریکایی بــا صدور
بیانیهای ضمن اســتقبال از گزارش جدید یوکیو
آمانو ،مدیر کل آژانس با اشــاره به اینکه «امریکا
نگرانیهــای خــود را دربــاره برجــام مشــخص
کــرده اســت» ،مدعــی شــد« :مــا انتظــار داریــم
کــه بــه کاســتیهای ایــن توافق رســیدگی شــود.
مــا همچنین مشــخص کردهایــم که بــه اجرای
تعهداتمــان در چارچــوب ایــن توافــق ادامــه
میدهیم و از ایران نیز میخواهیم بهطور دقیق
به تعهداتش عمــل کند» .در ادامه این بیانیه با
تأکیــد بر اینکه «هیچ چیزی غیــر از اجرای کامل
توافــق بــه آژانس اجــازه نمیدهد کــه اطمینان
دهد ایــران به تعهداتش عمــل میکند» ،آمده
ی آزمایــی و نظــارت آژانــس بــر
اســت« :راســت 
تعهــدات هســتهای ایــران ضروری اســت .هیچ
تعهــد مرتبط هســتهای در این توافق از راســتی
آزمایــیآژانــس مســتثنی نیســت؛هر زمــان که
ســؤال یا نگرانی دربــاره فعالیتهای هســتهای
ایران شــامل هرگونه مســأله احتمالی مرتبط با
تسلیحاتی بودن بهوجود آید ،آژانس از اختیارات
کامل برای بررسی آن برخوردار است».
ب ه گــزارش ایرنا هیــأت نمایندگــی امریکا در
آژانس همچنین در بیانیه خود مدعی شده است
که آژانس بینالمللی انرژی اتمی تحت پروتکل
الحاقــی و توافق جامــع پادمانها ایــن اختیار را
دارد که درخواســت دسترســی به هــر مکانی در
ایران را برای راســتی آزمایــی اعالمیههای ایران
مطــرح کند .همچنین در ادامــه این بیانیه آمده
اســت«:عالوه بــر ایــن مــا از درخواســت آژانس
برای شفافســازی بیشتر تحت پروتکل الحاقی
در ارتباط با طرحهای ایران برای توسعه چرخه
سوخت هســتهای شامل فعالیتهای تحقیق و
توسعه مرتبط با پیشرانهای هستهای استقبال
میکنیم .ایران باید بهطور کامل با خواستههای
آژانــس بــرای اطالعات و دسترســی در ارتباط با
ایــن طرحها همکاری کند و تمــام فعالیتهای
مرتبــط هســتهای بایــد بهطــور کامــل مطابق با
الزامــات پادمانی ایــران و تعهدات برجامیاش
باشد».
این بیانیــه همچنین با قدردانــی از حرفهای
بــودن گــزارش هــای مدیــرکل آژانــس از رونــد
اجــرای برجــام ،آورده اســت« :بایــد اعالم کنیم
کــه در نوامبر گذشــته کمک یک میلیــون دالری
بــرای انجام راســتی آزمایی و نظــارت بر اجرای
برجــام در ایران ارائــه دادیم .بودجه مضاعف از
ظرفیتهای ضروری آژانس در ایران پشتیبانی
میکنــد و بــه آژانــس اجــازه میدهــد تــا درباره
برنامههــا و بودجــه خود در ســال آینــده ارزیابی
درســت داشته باشــد .ما از همه کشورهای عضو
شــورای حــکام میخواهیم تا بــه حمایت مالی
خــود از مســئولیتهای آژانــس در ایــران ادامــه
دهــد ،چراکــه مســئولیتهای برجامــی آژانس

در حالی که وزیر خارجه فرانسه پرسش از فروش
تســلیحات این کشــور به عربســتان و امارات را با
فرافکنی و ادعای وجود تسلیحات ایرانی در یمن
پاسخ داد ،پاریس خواســتار گفتوگوی شفاف با
ایران در موضوعات موشکی و منطقهای شد.
وزارت امــور خارجــه فرانســه روز گذشــته در
بیانیــهای با اشــاره بــه دیــدار «ژانایــو لودریان»،
وزیــر خارجه این کشــور با رئیسجمهــوری ،وزیر
امور خارجه و رئیس مجلس و دبیر شــورای عالی
امنیت ملی ایران تأکید کرد« :پاریس در راســتای
توافق هســتهای ایــران و قدرتهای جهانی که در
ژوئیه  2015حاصل شد ،خواهان ادامه گفتوگوی
شفاف و قوی با ایران است».
به گزارش ایســنا ،این بیانیه در ادامه با اشــاره
بــه اینکــه لودریــان در دیدار بــا مقامهــای ایرانی
ســه موضــوع توافق هســتهای ،برنامه موشــکی و
سیاســت منطقهای ایران را مــورد بحث و رایزنی
قرار داده است به تکرار مواضع این کشور اروپایی
درباره این ســه موضوع پرداخــت .وزارت خارجه
فرانســه با بیان اینکه «فرانســه مصمــم به ادامه
برجــام اســت و از تمام طرفهــا میخواهد تا به
تعهداتشــان عمل کنند» ،برجــام را یک توافق
قوی توصیف کرد و افزود« :همزمان برای ایران و
فرانسه مهم است که ازسرگیری سرمایهگذاری و
تجارت اروپا در ایران ادامه یابد».
این بیانیه در ادامه با طرح خواســت همکاری
مثبــت ایران بــرای حــل بحرانهــای خاورمیانه،
دربــاره برنامه موشــکی بالســتیک ایــران ،افزود:
«همان طــور که فرانســه بارها تکرار کرده اســت،
موشــکهای بالســتیک ایــران موجــب نگرانــی
فرانســه و شــرکایش اســت .این برنامه مطابق با
قطعنامــه  2231شــورای امنیــت ســازمان ملــل
نیســت و عاملــی بیثبــات کننــده در منطقــه به
شــمار میآید .به همین دلیل مــا خواهان انجام
مذاکرات شفاف و صریح با ایران بر سر این مسأله
هستیم».
طرح ادعای تطابق نداشــتن برنامه موشــکی
ایران با قطعنامه  2231شــورای امنیت در حالی
اســت که این قطعنامه تنها از ایران خواســته «از
آزمایش موشکهای بالستیکی که قابلیت حمل
کالهک هستهای دارند ،پرهیز کند» و در حقیقت
این قطعنامه هیچ ممنوعیتی برای موشکهای
ایــران تعیین نمیکند .مقامات کشــورمان نیز در
همین زمینــه بارها تأکید کردهاند کــه این برنامه
بخشی از ظرفیت دفاعی ایران است و جمهوری
اسالمی همچون هر کشور دیگری این حق مشروع
را دارد کــه توان دفاعی خــود را برای محافظت از
مرزهایش در برابر تهدیدات و خطرات گسترش
دهد .با این حال وجه ناموزونتر موضع فرانســه
علیه برنامه موشــکی ایران که در ماههای گذشته
با ادعای ارسال موشکهای ساخت ایران به یمن
همراه بوده روز گذشــته در پاسخ وزیر امورخارجه
فرانسه به پرسش خبرنگاران رخ نمود.
لودریان روز سهشنبه در کمیته روابط خارجی
پارلمان فرانســه در پاســخ بــه این ســؤال که چرا
پاریس به فروش تسلیحات به عربستان سعودی

رویترز

هیأت نمایندگی واشنگتن در آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه منتشر کرد

وزارت خارجه فرانسه پس از سفر «لودریان» به ایران:

نباید دیدهبان هســتهای ســازمان ملل را از دیگر
مســئولیتهای جهانــیاش در امــور پادمانــی،
امنیت ،ایمنی و استفادههای صلحآمیز از انرژی
هست های بازدارد».
مســئوالن امریکایــی پیــش از ایــن هــم
درخواســت بازرسی از ســایتهای غیر هستهای
ایــران را مطــرح کــرده بودنــد که با پاســخ منفی
مدیر کل آژانس رو به رو شدند.
ëëرضا نجفــی :آژانــس در جایگاه تفســیر برجام
نیست
بیانیــه هیأت امریکا در حالی منتشــر شــد که
نماینده دائم ایران در آژانس بینالمللی انرژی
اتمــی در ســخنانی در نشســت فصلــی شــورای
حکام در چارچوب بررسی گزارش اخیر مدیرکل
آژانــس بــا تأکیــد بــر اینکه امریــکا باید بــه همه
ی به طور کامل و بیقید و شــرط
تعهدات برجام 
عمل کند ،گفت« :اجرای تعهدات از سوی ایران
فقط در صورتی ادامه مییابد که همه طرفها به
اجرای کامل و بیقید و شــرط تعهداتشان ادامه
دهنــد ».نماینــده دائم کشــورمان در ســخنرانی
خود ضمن اشاره به ادامه برنامه هستهای ایران
در چارچــوب برجام که برای دهمین بار متوالی
مــورد تأیید آژانس قرار گرفته اســت ،تأکید کرد:
«اجــرای متقابل و کامل تعهدات از ســوی همه
طرفهــا ،شــامل کشــورهای  5+1بنیان اساســی
برجام و عنصــری ضروری برای پایــداری آن به
یرود».
شمار م 
نجفــی افزود« :هــر چیزی بجز اجــرای کامل
تعهــدات با حســن نیــت ،بر خالف متــن و روح
برجام است».
وی همچنین ضمن اشاره به اینکه وضعیت
اجــرای تعهدات ســایر طرفهای برجــام بویژه
امریکا ناامیدکننده و غیرقابل قبول است ،گفت:
«دولــت امریــکا بــر خــاف متــن و روح برجــام
خصوصــاً بندهــای  28 ،26و  29آن بــا محــدود
کــردن منافــع ایــران از توافــق مزبــور رویکــردی
مخرب در جهت تضعیف اجرای موفقیتآمیز
برجــام در پیــش گرفته اســت ».نجفی بــا تأکید
براینکه آژانس در جایگاه تفســیر برجام نیست،
خاطرنشــان کــرد« :ایــن موضــوع منحصــراً در
صالحیــت کمیســیون مشــترک قــرار دارد که با
اجماع در این زمینه اقدام کند».

قاسمی در واکنش به اظهارات «لودریان»:

ایران هیچ گونه سالحی در یمن ندارد

برش

بهرام قاسمی در واکنش به ادعای اخیر وزیر امور خارجه فرانسه در کمیته
روابــط خارجی پارلمان این کشــور مبنــی بر اینکه ایران تســلیحات زیادی
در یمــن دارد ،گفــت« :مقامات برخی از کشــورها هنگامی کــه نمیتوانند
پاســخگوی افکار عمومی و نخبگان جامعه خود در چرایی صدور انبوهی
از تســلیحات مــدرن بــه کشــورهای متجاوز در منطقه باشــند بــه فرافکنی
پرداختــه و دیگــران را در ایجاد بحرانها در منطقه متهم میکنند .آنها به
جای پاســخگویی و شفاف ســخن گفتن ،پیرامون چرایی صدور تسلیحات
و ارائه دیگر کمکها به متجاوزین از جمله عربســتان از شــیوه فرار به جلو
استفاده میکنند و دیگران را در این زمینه متهم میکنند».
بــه گزارش «ایران» ،قاســمی با بیان اینکه وزیر امور خارجه فرانســه در
سفر به تهران و دیدار با مقامات ایران به صورت مفصل از مواضع اصولی
جمهوری اســامی ایران در مورد مســائل منطقه آگاه شــد ،افــزود« :ایران
بارها مواضع خود را پیرامون کشــور یمن و بحرانی کــه متجاوزان در آن به
وجود آوردهاند اعالم کرده اســت .ایران هیچ گونه سالحی در یمن ندارد و
همگان میدانند که یمن در محاصره کامل متجاوزان قرار دارد».
ایــن دیپلمات ارشــد کشــورمان با تأکید بــر اینکه بحران یمــن با تجاوز
سعودیها آغاز شد و همچنان به کمک تسلیحات فرانسوی و برخی دیگر
از کشــورهای فرامنطقــهای ادامه دارد ،گفت« :ما به مقامات این کشــورها
توصیــه میکنیم بــه جای این گفتــار ناصحیح و برداشــتهای نادرســت
و غلــط از اوضــاع منطقــه بــا پیــروی از یــک واقعبینــی و درک درســت از
واقعیتهای موجود در منطقه در مســیر کمک به پایان تجاوز و بازگشــت
آرامش ،ثبات و امنیت در منطقه قدم بردارند و متجاوزان را از تجاوزهای
سبعانه خود باز دارند».
ســخنگوی وزارت امــور خارجه همچنیــن دربیانیه ای دیگــر با محکوم
کردن اتهامات علیه ایران در بیانیه مشترک عربستان و مصر گفت « :اتهام
مداخله ایران در کشورهای منطقه به هرشکل و از سوی هر طرفی محکوم
اســت و جمهوری اسالمی ایران همواره کشورهای همسایه را اولویت خود
در سیاســت خارجی دانســته و به اشــکال مختلف در جهت حل منازعات
منطقــه و افزایــش همگرایی تا حاکمیت امنیت و ثبــات در منطقه تالش
کرده و می کند».

و امــارات متحــده عربی بــا توجه بــه جنگ یمن
پایــان نمیدهــد ،از جــواب دادن طفــره رفــت و
گفت« :ایران نیز تسلیحات زیادی در یمن دارد».
او با بیان اینکه اولویت یافتن راهحلی سیاسی
بــرای بحــران یمن اســت ،مدعــی شــد« :من به
معنای واقعی نگران وضعیت یمن هستم .این
واقعیت دارد که تسلیحات سعودی در این کشور
هســتند اما آیا باور میکنید که تســلیحات ایرانی
نیــز در آنجا وجود داشــته باشــد؟ بله ،بــه میزان
زیادی هســت ».این اظهار نظر در حالی است که
به گزارش رویترز ،پادشــاهی عربســتان که از سال
 2015تاکنون ائتالفی را برای مقابله با حوثیها در
یمن که اکنون شــمال این کشور و صنعا پایتخت
آن را تحــت کنترل دارند ،به راه انداخته اســت ،با
حمالت هوایی خود به این کشــور منجر به کشــته
شــدن بیــش از  10هــزار تــن و آوارگی بیش از ســه
میلیون یمنی شده است.
به گزارش ایســنا ،دولت فرانسه بویژه از زمان
ریاســت جمهــوری امانوئــل مکرون بــا انتقادات
شــدیدی از سوی گروههای حقوق بشری به دلیل

فــروش تســلیحات بــه ســعودیها مواجه شــده
است .آنها میگویند که فرانسه اجازه میدهد این
تســلیحات علیه مردم یمن در عملیات نظامی
ریــاض علیه این کشــور اســتفاده شــود .برخالف
برخــی کشــورهای اروپایی فرانســه تاکنــون هیچ
تمایلــی بــرای کاهش یــا توقف فروش ســاح به
ائتالف تحت رهبری عربستان نشان نداده است.
ëëادعای وزیر خارجه انگلیس درباره نقش نظامی
ایراندرمنطقه
وزیــر خارجه انگلیس نیز در اظهاراتی مدعی
شد« :ما هرگز بکارگیری موشکهای ایرانی علیه
عربستان را قبول نمیکنیم و خواهان پایان دادن
به این موشکها هستیم».
به گزارش ایسنا ،بوریس جانسون در گفتوگو
با روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن در پاسخ به
ســؤالی دربــاره نگرانی برخی کشــورهای عربی از
نقش ایــران در منطقه ،گفت« :ما با آنها موافق
هســتیم ،نقش ایــران در یمن باید کنترل شــود و
تحقق این امر نیازمند حمایت از راهحل سیاسی
است».
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ëëسرمقاله«عصبانینشویدآقایرئیسجمهوری»
انتقــادات از لحــن و ســخن دکتر حســن روحانی علیه
دگرخوان
منتقدان دولت در ســخنرانی اخیر ایشــان چه درســت
باشد ،چه نادرست و چه آن را یک نقد اخالقی بدانیم
و چه سوء تفاهمی رسانهای ،گویای یک واقعیت است
و آن ،آســان بــودن نقــد رئیــس جمهــوری در ســاختار
حقوقی و اداری کشور است....بدون تردید اگر بخواهیم
در مقام مشورت با دولت سخن بگوییم ،با توجه به شناختی که از ظرفیت این
دولت در پذیرش نقد داریم -که بخصوص در قیاس با دولت قبل قابل بررسی
است -باید به اولیای دولت توصیه کنیم که بیش از این خود را درگیر حاشیهها
نکننــد و بــا همدلی بیشــتری بــه منتقدان خــود بنگرند .امــا در مقــام اصحاب
مطبوعات هیچ کس نمیتواند پنهان کند که تنها مقام سیاســی و اداری کشــور
کــه در نقــد او میتوان مرزها را درنوردید و هر چه خواســت به او گفت ،شــخص
رئیــس جمهــوری اســت و اتفاقــاً ناراحتی یاران و دوســتان رئیــس جمهوری از
حاشــیههای این گونه همین است که به قول عامه دولت هم چوب را میخورد
و هم پیاز را!...ما ضمن دعوت رئیس جمهوری محترم و همه مدیران دولت به
صبر حتی در برابر نقدهای بی پروا و توهینهای ناروا ،تأکید میکنیم که هرگونه
کاستن از حرمت نهاد ریاست جمهوری ،تضعیف نهاد جمهوری در کشور است
و این مسأله اصولگرا و اصالحطلب ندارد .از یاد نبردهایم رئیس جمهوری را که
به گفته ســخنگوی شورای نگهبان ،برای تمدید ریاست جمهوری خود تعجیل
داشت و جمهور مردم را خس و خاشاک خواند .تردید نکنید که روحانی چنین
رئیــس جمهوری نیســت نشــان بــه آن نشــانی که نقــد رئیس جمهــوری هیچ
هزین های ندارد.
توگوباعطریانفر
« ëëدولتحقداردسکوتشرابشکند»،گف 
در مقطعــی آقای جهانگیــری در نقد دولت
آقای احمدینژاد ســخنانی را مطــرح کرد و
از برخــی نهادهــای فراتــر از دولت از ایشــان
خواستند که سطح اظهارات نقدآمیز خود را کاهش داده و بیشتر به
دســتاوردهای دولت خود بپردازند .این تذکر البته از جهتی درســت
و صحبتی هم که منتقل شــده دلســوزانه بوده است ...به هر صورت
بهعنــوان یــک اقدام سیاســی و هوشــمندانه ایــن امر پذیرفته شــده
اســت .لیکن ســکوت دولت و معاون اول یا رئیس جمهوری مبنای
این نمیشــود که چهرههایی که در گذشــته پرونده تباهی داشتهاند،
جــرأت کــرده و دوباره به صحنه شــانتاژهای تبلیغاتــی بازگردند .در
چنین موقعیتی دولت مجدداً به پاســخ به فضاسازیها و رفتارهای
شــانتاژآمیز برخواهــد آمد .بــه طور طبیعــی دولت حــق دارد که در
چنین شرایطی موضعگیری کند .اینکه آقای جهانگیری دوباره موتور
را روشن خواهد کرد در شرایطی مطرح شده که دولت روحانی زبان
نقدآمیــز خود را کنتــرل کرده اما طرف مقابل شــانتاژهایش را ادامه
میدهــد .منطــق این ســکوت یا به ســکوت واداشــتن حداقل حکم
میکند که آنان نیز ،در شــانتاژ سیاســی و فضاســازی ،خــود را کنترل
کننــد .وقتی کــه عوامل دولت آقای احمدینــژاد بخواهند فضا را به
هم بریزند ،این حق مســلم دولت اســت که از حقوق خویش دفاع
کند و به جامعه نشان دهد که به چه دلیل این نقدها مطرح میشود
و باید در برابر به هم خوردن این تعادل سیاسی و اقتصادی در دولت
قبل لب به سخن بگشاید...
ëëسرمقاله«پیامدهایپنهاناستیضاح»،بایزیدمردوخی
اســتیضاح اختیاری قانونی اســت که قانون اساسی به
نماینــدگان مجلس داده اســت و با  ١٠امضا رســمیت
مییابد .این اختیار و حق قانونی ،تشکیکپذیر نیست؛
اما یک نماینده مجلس احتماالً از مردم عادی مســئولیتپذیری باالتری دارد.
ممکن است افراد در سطوح مختلف جامعه ،به تحلیلی برسند و بر مبنای آن،
یک مسئول یا یک قوه را اسبابالعلل همه مشکالت فرض کرده و از آن انتقاد
کننــد؛ اما یــک نماینده از حدود وظایــف در چارچوب قوانین عادی و اساســی و
همچنین تأثیرگذاری عوامل ملی ،سیاســی و اجتماعی و البته مســائل خارجی
بر عملکردها اطالع کافی دارد .در شرایطی که دولت دوازدهم نیمی از سال اول
فعالیت خود را گذرانده ،به نظر میرسد میتوان همچنان مسائل را با جلسات
درونکمیســیونی و نوعی همراهی به پیش برد تا اینکه کار به اســتیضاح کشیده
شــود .در این میان ،توجه به چند نکته ضروری اســت .نخســت ،اگر نمایندهای
متوجه انحراف یا مغایرت در رفتار وزیر یا وزارتخانهای شــود ،حق تذکر و ســؤال
دارد .دوم ،وقتی دولت یا وزیر برنامهای به مجلس ارائه کرده ،نماینده میتواند
به اســتناد آن ،مدعی انحراف شــود؛ اما حتماً باید توان اثبات و ارائه اسناد آن را
داشته باشد .نباید با موضوعات پرچالش امروز کشور به شکلی مکانیکی مواجه
شد و گفت چون حق استیضاح وجود دارد ،هر آن میتوان از این اهرم استفاده
کرد و شــرایط اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی را در نظر نگرفت .صاحبنظران
اتفاق نظر دارند که برخی مشکالت ایران وارد فاز بحران یا ابربحران شده است.
ëëسرمقاله«عملکردمطلوبدولتدوازدهم»،مصطفیهاشمیطبا
بهنظر میرسد در شرایط فعلی هیچ دولتی
بهتــر از ایــن دولت نمیتوانــد کار کند .البته
ایــن چیــزی از عملکــرد خــوب دولــت کــم
نکرده و خدمات آقای روحانی و مجموعه دولت مطلوب بوده است.
نه اینکه دولت نتواند بهتر از این عمل کند ،اما بهخاطر وجود برخی
نگرشها و مســائلی از این دســت بهتر از ایــن روش احتماالً ممکن
نیســت ...در باب تحرکات اخیر آقای احمدینژاد میتوان گفت این
تحرکات در راستای تخریب دولت بوده و بحث انتخابات زودهنگام
نیــز در همین راســتا تعبیر میشــود ،اما در اصل آقــای احمدینژاد
جرمی مرتکب نشــده اســت ...در این میان نکته جالب این است که
آقــای احمدینژاد عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام اســت و
ســخنان او این پرسش را ایجاد میکند که آیا عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،مصلحت را در این میبیند که ارکان و عناصر اصلی
نظام را که برخی مستقیماً منصوب رهبر معظم انقالب هستند ،زیر
ســؤال ببرد؟ آیا ادامه این روند عضویــت وی را با چالشهای جدی
روبهرو نخواهد ســاخت؟ ...دولت باید در مســائل اجرایی و تصمیم
گیریها بسیار قاطع و با شجاعت بیشتری کار کند.
ëëسرمقاله«رازفریادوناسزاگویی!»حسینشمسیان
ادبیات مقامات ارشــد دولتی در روزهای اخیر ،بشدت
مشــوش و ناشــی از اضطرابــی درونــی اســت ،ماننــد
شــخص نگران و فاقد اعتماد به نفســی که برای غلبه بر مشکالت درونی ،بلند
و بلندتر فریاد میزند! همینجا باید این نکته را یادآور شــد که اغلب کســانی که
نمیخواهنــد صدایــی جز صدای خودشــان در عالم منتشــر و منعکس شــود،
دائمــاً در توهم دشــمنپنداری همه هســتند و هر صدای مخالفــی را به جریان
رقیب و مخالف و ...نسبت میدهند .این را حاال در حرفهای دولتمردان بخوبی
میتوانیــم ببینیم .اینکه ســخنگوی دولت ناگهان به یک رســانه حمله میکند
و اتهام ســیاهنمایی میزند ،دقیقاً در همین چارچوب اســت .آنها مدام در این
تصــور باطلنــد کــه جریانی در حال دشمنتراشــی برای دولت اســت ،مــردم را
تحریک میکند و باعث میشــود دســتاوردهای(!) دولت دیده نشــود! در حالی
که هیچ دشــمنی وجود ندارد جز عملکرد غلط و پر ابهام واشــکال خودشــان!
آنهــا نمیخواهنــد بپذیرند که نارضایتیها نه سیاســی که عمومــی و اجتماعی
اســت .یعنی دولت وظیفه اصلی خود یعنی برآوردن کف توقعات اقتصادی و
اجتماعی مردم را هم رها کرده است.

