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وطن امروز

درست میگویید آقای عراقچی!
ادامه از صفحه اول
دیدگاه
ای��ن عب��ارات و گزارهها ،به
اندازهای از س��وی رس��انههای وابسته به جریان
دولت و اصالحات مورد تاکید و ترویج قرار گرفت
ک��ه در میان بخش��ی از جامعه تبدی��ل به یک
«باور» ش��د .به عبارت دقیقتر ،برجام زمانی به
یک موضوع «فروملی» تبدیل شد که «منتقدان
توافق هس��تهای» با س��ختترین تعابیر گفتاری
و س��لبیترین نوع رفتار ممکن از سوی مقامات
دولت یازدهم مورد عتاب و خطاب قرار گرفتند.
 -2هماکنون در س��ال  97بر همگان اثبات شده
نه قول «ج��ان کری» وزیر اس��بق امور خارجه
ایاالت متح��ده «تضمین» ب��وده و نه تروئیکای
اروپای��ی اراده «مهار برجامی آمریکا» را داش��ته
و دارد .همچنی��ن اثب��ات ش��ده عادیس��ازی

رواب��ط بانکی و اعتباری ای��ران و نظام بینالملل
ـ ب��ه عنوان دومی��ن هدف اصلی برج��ام بعد از
رف��ع تحریمها [که آن هم عملی نش��د] ـ حتی
در دوران اع�لام پایبن��دی ظاهری دولت آمریکا
ب��ه برجام نیز تحقق نیافته اس��ت .ب��ا این حال،
منتقدان دلسوز توافق هس��تهای با سکوتی که
منبع��ث از «درد» و «دغدغه» اس��ت ،مش��غول
«رصد هوش��مندانه رفتار مج��دد دولت در قبال
برجام» هستند .اکثریت قریب به اتفاق منتقدان،
ن��گاه «صفر و صدی» به توافق هس��تهای ندارند
و قض��اوت خود در قبال برج��ام ،ماهیت ،محتوا
و نحوه اجرایی ش��دن آن را بر اس��اس واقعیات
جاری در فضای پیرامونی و بینالمللی بیان کرده
و میکنند .با این حال ،رویکرد «سیاسی» دولت
نسبت به یک «موضوع ملی» و «حقوقی» سبب

شده بسیاری از انتقادات راهبردی و پیشبرنده،
در فضای ذهنی و انتزاعی «منتقدان» باقی بماند
و متعاقباً جایی برای بهرهبرداری از این تفکرات،
هشدارها و پیشنهادها در حوزه سیاست خارجی
کشورمان وجود نداشته باشد.
 -3اگ��ر هدف دکت��ر عراقچی از بی��ان موضوع
تبدی��ل برج��ام از ی��ک موض��وع «مل��ی» ب��ه
«فروملی» ،اعتراف دولت و دس��تگاه دیپلماسی
نس��بت به برخورد و مواجهه س��لبی و غیرقابل
توجیه خود با منتقدان توافق هستهای است ،باید
از این اظهارات اس��تقبال کرد؛ چنین رویکردی
میتواند ضمن جبران بخشی از خسارات گذشته،
زمینه را برای ش��کلگیری یک «تعامل پویا» در
حوزه سیاس��ت خارج��ی کش��ورمان مهیا کند؛
تعاملی سازنده که حلقه مفقوده سیاست خارجی

ما طی سالهای اخیر بوده است .با این حال اگر
خدای ناکرده هدف معاون سیاس��ی وزارت امور
خارجه کشورمان از این سخنان ،تخطئه صدباره
منتقدان دلس��وز توافق هستهای است ،نمیتوان
از کنار آن گذش��ت! چنی��ن اقدامی مصداق بارز
«سوءاس��تفاده از س��کوت دردمندان��ه منتقدان
برجام» محسوب میشود .در هر حال بهتر است
جناب آقای عراقچی س��خنان خود را به صورت
شفاف و عینی تش��ریح کند تا مخاطبان متوجه
منظور دقیق ایشان درباره چگونگی تبدیل برجام
از یک مسأله «ملی» به «فروملی» بشوند.
نکته دیگر اینکه تبدیل ش��دن برجام به یک
مس��أله ملی ،در گرو بازی هوش��مندانه دستگاه
سیاس��ت خارجی و استقبال از  3اصل «حمایت
حکیمانه»« ،نقد منصفانه» و «رصد هوشمندانه»

از س��وی منتقدان اس��ت .متاس��فانه اصلیترین
دغدغه دستگاه دیپلماسی ما طی سالهای اخیر،
جلوگیری از تحقق  2مؤلفه «رصد هوشمندانه» و
«نقد منصفانه» در نگاه منتقدان و از سوی دیگر،
تبدیل «حمایت حکیمانه» به «حمایت بیقید و
شرط» بوده است .بهتر است وزارت امور خارجه
کشورمان صراحتا پاسخ دهد از سال  92تاکنون،
چه اقداماتی در راس��تای توجه و بهرهبرداری از
«رصد هوش��مندانه» و «نقد منصفانه» منتقدان
انجام داده است؟ بدیهی است در چنین منظومه
دفرمه و آش��فتهای ،جایی ب��رای تحقق «منافع
ملی» باقی نمیماند؛ چه رس��د به آنکه بخواهیم
مان��ع تبدیل موضوعات ملی به فروملی ش��ویم!
موضوع��ی که قاعدت��ا جناب آق��ای عراقچی به
عنوان دیپلماتی باسابقه نسبت به آن واقفند.
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مزایای تدریس انقالب
با رسم شکل!
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همزمان اما نتانیاهو آنها
را مهمترین س��رمایه اس��رائیل در ایران مینامد!
منط��ق اصیل انقالب اس�لامی اما ب��ا تمام این
دش��منیها ،عهدشکنیها ،نفاقها و توطئهها هر
روز بیش��تر از دیروز ثابت شده و گسترش یافته
است .عهدشکنی اخیر آمریکا در مساله برجام هم
مجددا ً پس از مذاکرات سعدآباد میخواهد قوی
بودن منطق انقالب و امام(ره) را این بار با رس��م
شکل(!) به مدعیان خط امامی دیروز ثابت کند .به
راستی طمانینه ،قدرت و حوصله انقالب اسالمی
در فهماندن بدیهیتری��ن مطالب به احمقترین
دش��منان داخلی و خارجی ستودنی است و این
منطق شکست برنخواهد داشت!

