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عکس :سجاد صفری/ایران

رئیس دفتر رئیس جمهوری در گفتوگو با «ایران»:

اولویت دولت
رفع مشکالت مردم است
مرتضی گلپور

خبرنگار حوزه دولت

محمــود واعظی ،رئیــس دفتر رئیس جمهوری مشــکالت موجود در کشــور را انــکار نمیکند و
معتقد است که ســال  97هم برای مردم و هم دولت سال سختی بوده است .عامل اصلی آن
را نیز فشــارهای خارجی میداند که نسبت به سال  91بیشتر و منسجمتر هم شده است .با این
حال ناامید نیســت و میگوید دولت با همکاری دیگر نهادها و البته پشتیبانی مردم ،پیروز این
میدان خواهد بود.
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ëëدر نخســتین ســال دولت دوازدهم ،اتفاقات
دی مــاه  96روی داد و اندکــی بعــد در ســال 97
ترامــپ از برجــام خــارج شــد .مجموعــه ایــن
شــرایط باعث شــد  ،97ســال ســختی هم برای
مردم و هــم دولتمردان باشــد .بفرمایید دولت
و رئیــس جمهوری این ســال را چطور گذراندند
و آیــا از قبــل پیشبینــی میکردید که بــا چنین
مشکالتی مواجه شوید؟
بلــه 97 ،ســال ســختی بــود .امــا دربــاره
پیشبینــی ایــن فرآینــد ،براســاس حرفهایی
کــه آقــای ترامپ در انتخابات زد یــا وقتی رفتار

او بــا کشــورهای مختلف ،حتی دوســتان امریکا
را رصد میکردیم ،میشــد پیشبینی کرد که با
توجه به تأثیری که ایشان و خانوادهاش از رژیم
صهیونیســتی میپذیرنــد ،قطعاً شــرایط ایران
پیچیدهتر از گذشته خواهد بود.
ترامــپ همــواره میگفــت از برجــام خــارج
خواهــد شــد ،امــا سیاســتمداران عاقلتــری
هــم بودند کــه در وزارت خارجــه و حتی حزب
جمهوریخــواه ،به او میگفتند کــه این تصمیم
درســتی نیســت ،بویــژه اینکــه وقتــی دولــت و
کشــوری پــس از ایــن همــه مذاکــره و تــاش،

تعهــد و توافقــی بینالمللــی و تأییــد شــده از
ســوی شــورای امنیت را امضا میکند ،تا او هم
بــه این ترتیــب زیر امضــای خود نزنــد و اعتبار
کشــور خود را زیر ســؤال نبرد .اما هنگامی که با
خروج ترامپ از کنوانسیونهای مختلف مانند
معاهده پاریس مواجه شــدیم ،مسجل شد که
از برجــام هــم خارج خواهد شــد .پــس از آنکه
در تحلیلهــای خــود خروج امریــکا از برجام را
قطعی دیدیم ،ســعی کردیــم خودمان را برای
شــرایط جدید آماده کنیــم .تحریمهای جدید
تنهــا از جانــب امریــکا اســت ،پــس میتوانیــم
بــا بســیاری از کشــورها روابط اقتصادی داشــته
باشــیم .به عبــارت دیگر پیشبینی مــا این بود
کــه شــرایط ایــن دوره از تحریمهــا آســانتر از
تحریمهــای  91خواهــد بــود ،زیــرا ایــران اکنون
تحــت تحریــم شــورای امنیــت ســازمان ملــل
نیســت و با برجــام از آن تحریمها خارج شــده
است ،یا دیگر ما تحریم اتحادیه اروپا یا تحریم
دوجانبــه هیچ کشــور دیگــری را نداریــم ،امروز
بــا توجه به نوع خصومت و فشــاری کــه امریکا
بــر کشــورهای مختلف بــرای ارتبــاط اقتصادی
بــا ایــران میگــذارد ،دیگــر نمیتــوان گفت که
آنچــه در جریــان اســت تنهــا تحریــم یا شــبیه
بــه تحریمهــای ســال  91اســت ،بلکــه همــان
طــور کــه رهبــر معظــم انقــاب اشــاره کردند،
ایــن یــک جنــگ اقتصــادی اســت و نــه صرفــاً
تحریم.

