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کرهشمالی بدون توجه به آمریکا
روی دور آزمایشهای موشکی بازگشته است
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یک روز پس از اقدام ایران در توقف برخی تعهدات برجامی
و ضرباالجل  60روزه به  4+1برای انجام تعهداتشان در برجام
اتحادیه اروپایی اعالم کرد نهتنها هیچ ضرباالجلی را نمیپذیرد
بلکه ایران باید اجرای تعهداتش در برجام را ادامه دهد

ابد ًا
و یک روز
درخواست روسیه از کشورها برای ادامه تجارت با ایران
انتقاد ظریف از بیانیه برجامی اروپا
دبیر شورای عالی امنیت ملی :در صورت لزوم
تدابیر سختتر از خروج از برجام را اتخاذ خواهیم کرد
صفحه 2

لزوم اعتباربخشی به ضرباالجلها!

حکم فریدون و هشدار به عدالتخواهان!

حسن رضایی

علی حیدری

پیرو تصمیم ش��ورای عالی امنیت
نگاه
مل��ی و دس��تور رئیسجمه��ور،
روند کاهش تعهدات برجامی کش��ورمان آغاز ش��ده
اس��ت .ما پیش از این و در دهه  80نیز با همین تیم
مذاکرهکننده راهی مشابه را طی کرده بودیم که آن
هم به دلیل بدعهدی اروپاییها در نهایت به بازگشت
هستهای انجامیده بود .هر چند آقای روحانی در سال
 92روایت معکوس��ی از تاریخ ب��ه افکار عمومی ارائه
داده ،میگفت« :در کشور ما سالها و دهههاست که
اقتصاد به سیاس��ت خارجی و داخلی یارانه میدهد،
اقتص��اد ما تا کی باید به سیاس��ت یارانه بدهد؟ باید
یک دهه امتحان کنیم و از سیاست داخلی و خارجی
به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی ،معیش��ت و
اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد!» اینکه چرا
ی��ک تجرب��ه را در فاصله یک دهه بای��د  2بار تکرار
کنیم ،موضوع این یادداشت نیست .حتی اینکه چرا
باید دقیقا همان افراد دوباره با هزینهای چندین برابر
همان راه یک دهه پیش را رفته باشند هم فعال محل
بحث نیست.
اکن��ون ،مهمت��ر از تاری��خ پرونده هس��تهای و
حتی مهمتر از س��خنان اخیر آق��ای روحانی درباره
کلیدخوردن روند بازگشت هستهای کشور ،گامهای
بعدی ما به عنوان «ایران» اس��ت .ش��اید یک س��ال
پیش بود که در نوش��تهای ،دالی��ل آنکه راهکارهای
رئیسجمهور در مس��أله هس��تهای و اقتصاد ،جواب
معکوس داده را بررس��ی کردم .در آنجا نوشتم وقتی
دولت قرار را بر واریز یارانه سیاست به اقتصاد گذاشته،
اگر هم راهکارش درس��ت و واقعی باش��د ،در درجه
نخست و همواره ،باید جیب سیاست را پر و پیمان نگه
دارد .اتخاذ مواضع سیاس��ی ضعیف و رفتن همزمان
بر س��ر میز مذاکره ب��رای دادن یارانه همان مواضع
ب��ه اقتصاد ،بیش از بازی برد -برد به تمس��خر خود
و ملت ش��باهت دارد .نوشتم وقتی ما حین مذاکره،
آب خ��وردن مردم را هم به تصمیم طرف مقابل گره
میزنی��م ،او دولت م��ا را گرس��نهای میبیند که نه
سیاست ،بلکه تمام هست و نیست خود در حوزههای

مختلف را هم حاضر است تنها در ازای وعدههای -و
نه عواید! -اقتصادی حراج کند.
پیرو همین سیاس��تها ،حاال اتحادی��ه اروپایی
نیز پس از یک س��ال بدعهدی و با گس��تاخی تمام،
ضرباالج��ل  2ماه��ه م��ا را همان روز نخس��ت از
اس��اس رد کرده اس��ت .اتحادیه عزیز ،در کنار اینها
یک سورپرایز جدید هم برای ما داشته تا نشان دهد
برج��ام چقدر بین او و آمریکا فاصله انداخته و آنها را
از هم دور کرده است« :در صورت بروز جنگ آمریکا
با حکومت ایران در قالبناتو در کنار آمریکا خواهیم
بود!» آقای روحانی متاسفانه در تمام  6سال گذشته
به این توجه نداش��ت که وقتی آب خوردن یک ملت
 80میلیونی را هم به خواست غرب گره میزند ،دیگر
اینکه بگوید« :توافق ژنو یعن��ی زانو زدن قدرتهای
بزرگ مقابل ملت ایران» هم چیزی از تصویر ضعیف
ای��ران در نگاه طرف مقابل را تغییر نخواهد داد .کنار
هم گذاش��تن تمام این واقعی��ات ،باز هم ما را به این
میرس��اند که گامهای بعدی ایران از امروز ،بیش از
س��خنان رئیسجمهور در  18اردیبهش��ت  98حائز
اهمیت است.
طرف اروپایی اکنون بخوبی میداند توقف فروش
آب س��نگین و اورانیوم غنیش��ده از س��وی ایران،
وقتی فروش آنها قبال توس��ط آمریکا تحریم ش��ده،
ضعیفترین واکنش��ی است که میش��ود به نقض
عهده��ای اروپا و آمری��کا داد .لذاس��ت که به جای
عذرخواهی و ارائه تعهد واقعی به تامین حقوق ملت
ای��ران ،همان ابتدا با رد کام��ل ضرباالجل  2ماهه
ای��ران ،س��عی دارد گام بعدی م��ا در جهت احقاق
حق��وق خود در برجام را هدف قرار دهد .طبق اعالم
رئیسجمهور ،ایران در مرحله بعدی ،خود را متعهد
به رعایت سقف غنیسازی مندرج در برجام نخواهد
دانست و فعالیت رآکتور اراک را نیز به روال پیش از
برج��ام بازخواهد گرداند ،مگر آنکه به منافع خود در
برجام ،بویژه در  2موضوع نفت و بانک برسد .امری که
تحقق آن با توجه به گربهرقصانیهای اروپا و آمریکا
چیزی نزدیک به محال است .اروپا طی  2ماه آینده

چنانکه گفته اس��ت کار خاصی انجام نخواهد داد و
اساسا به ضرباالجل اعتقادی ندارد.
ل��ذا اقدام��ات اتحادیه در ماههای اردیبهش��ت و
خ��رداد ،احتماال ملغم��های از تاس��ف و تهدیدهای
لفظی باقی خواهد ماند .چنین واکنشی هم یک دلیل
بس��یار ساده دارد :ما متاسفانه قبال با عمل نکردن به
ضرباالجلهای متعدد خ��ود در برابر اروپا ،آنها را از
اعتبار س��اقط کردهایم! روز خروج آمریکا از برجام به
اروپا گفتهایم صبر ایران اندک است و شما تنها چند
هفته فرصت داری��د ما را به ماندن در برجام متقاعد
کنید! بعدتر درباره عملیات��ی کردن  SPVگفتهایم
«اروپاییها تا  13آبان وقت دارند و از این تاریخ به بعد
فایدهای ندارد که بخواهند انجام دهند!»  10ماه بعد
اما همین آقای عراقچی بیاعتنا به سخنان گذشته ،در
توجیه وقتکشی اروپاییها گفته است« :این سازوکار
در ابتدای راه خود است که ما هنوز نمیدانیم چطور
میخواهد کار کند و مشکلگشا باشد! از این رو نیاز
است بحثهای کارشناسی داشته باشیم».
دول��ت اگ��ر دوس��ت دارد دومین��وی خیانت و
گستاخی اروپا نسبت به منافع ملی ما پایان یابد ،ابتدا
باید دومینوی بیاعتنایی خود به خط و نش��انهای
خودش برای طرف مقابل را تمام کند .آقای روحانی
در گفتوگ��وی زنده تلویزیونی پس از خروج آمریکا
از برجام گفت��ه بود« :من به وزارت خارجه دس��تور
دادم ظرف چند هفته آینده با مذاکرات با کشورهای
اروپای��ی هماهنگیهای الزم و مذاکرات الزم را انجام
دهند .اگر ببینیم منافع ما تضمین نخواهد شد بزودی
من با مردم ای��ران صحبت خواهم کرد و تصمیمات
نظام را در آن شرایط به اطالع مردم میرسانم» .دلیل
اینکه اروپاییها حاال وقعی به ضرباالجل  2ماهه ما
نمینهند ،در درجه اول این اس��ت که آن چند هفته
تبدیل به یک س��ال شد و حاال هم وعده  2ماه دیگر
دادهایم .بهنظرم جمعبندی اروپا این است که با همان
حساب چند هفته سابق ،ضرباالجل این بار هم ،بر
خالف ظاهر  2ماههاش 5 ،ـ  4ساله است! و خب! واقعا
چرا باید چنین ضرباالجلی را جدی گرفت؟!

تحلی��ل وضعیت کنونی کش��ور
دیدگاه
به هیچ روی کار آس��انی نیس��ت.
دش��واری و ابهام مذکور نیز بیش از هر چیز معلول
عملکرد نامشخص مجموعه دولت در رابطه با مسائل
مختلف است .هیچکس نمیداند دولت دست آخر
همچنان معتقد به بازار آزاد است یا به کوپنی کردن
برخ��ی اقالم و کنترل نرخها رضای��ت خواهد داد؟!
ش��واهد میگویند خود دولت ه��م دقیقا نمیداند!
در موارد مش��ابه و متعدد دیگر هم وضعیت همین
است .بنزین ،برجام ،طرح تحول سالمت ،حذف یارانه
ثروتمندان ،تعطیلی یا تداوم دالر جهانگیری و یک
لیست بلندباال در حوزههای مختلف را میتوان به این
فهرست افزود .کارها مدتهاست در وضعیت برزخی
مانده است .انگار استخاره آقایان ،میانه آمده باشد یا
چیزی ش��بیه این! همزمان ب��ا این بیعملی که در
برخی حوزهها به انگاره بیدولتی محض دامن میزند،
در حوزه فضای مجازی ،مجموعه افکار عمومی کشور
حکم گوش��ت قربانی را پیدا کردهاند .فضایی که با
تاخت و تاز شبکههای اجتماعی خارجی ،ما تقریبا
هیچ حاکمیت خاصی بر آن نداریم و دولت هم ظاهرا
از این وضعیت بدش نمیآید!
در براب��ر این حج��م از تدبیر و امید گس��ترده
و متنوع ام��ا مهمترین برنامه و راهبرد دش��من بر
ناامیدسازی جامعه از کلیت دولت ،نظام ،حاکمیت،
دین و خالصه! همه چیز متمرکز اس��ت .امری که
نقط��ه کانونی آن در رس��انهها و به طور دقیقتر در
فضای مجازی است .غلبه جو خبری منفی و عالقه
وافر ادمینه��ای کانالها و پیجه��ای پرطرفدار به
منفیبافی مداوم ،چنان اس��ت که عوارض ناشی از
آن بعضا دام��ن عدالتخواهان ،انقالبیون ،نخبگان،
فعاالن منصف سیاس��ی -اجتماعی و ...را هم گرفته
است .بایکوت و حذف اخبار خوب از حافظه جمعی
ایرانیان ،بخشی از این وضعیت نامطلوب است.
ورود ب��ه مصداق��ی خاص ب��رای نش��ان دادن
وضعیت گفته ش��ده آسان نیس��ت .در میان تعدد
س��وژهها اما «صدور حکم حبس حس��ین فریدون،

برادر رئیسجمهور مستقر» طی روزهای گذشته را
میتوان به عنوان یکی از این نقاط روش��ن و مثبت
در زمینه مبارزه با فس��اد بر سر دست گرفت .امری
ک��ه ظاهرا در نگاه کس��انی که دغدغ��ه عدالت هم
دارن��د ،چندان واجد ارزش پرداخت و اهمیت نبوده
است! این در حالی است که برخورد دستگاه عدلیه
با مفاس��د نزدیکان رئیسجمهور مس��تقر هیچگاه
چنین مس��تحکم ،قاط��ع و بدون مماش��ات نبوده
اس��ت .صدور حکم حبس برای یکی از اقوام درجه
یک رئیسجمهور مستقر با توجه به پرونده روشن
او میتواند این معنای بدیهی را داشته باشد که عزم
کامال قاطعی در برخورد با فساد وجود دارد؛ عزمی که
میتواند هیچ استثنایی در بر نداشته باشد.
چنین واقعیتی طبعا نیازمند حمایت مجموعه
عدالتخواهان از جناحهای مختلف سیاس��ی است.
واقعیتی که آن را میتوان در کنار پالسهای مثبت
رئیس قوه نسبت به اصالحات ساختاری در دستگاه
قضایی ،به عنوان خبرهای خوب و امیدوارکننده این
روزها سر دست گرفت .آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی
چندی پیش در توئیتی اظهار داشت« :اینکه بعضی
مطرح میکنند که چه ایرادی دارد آرا با حذف نامها
به صورت شفاف در منظر نخبگان و دانشگاهیان و
محققان قرار بگیرد ،به نظر ما کامال قابل اقدام است.
نقد حتما بر صحت آرا کمک خواهد کرد .اگر بتوانیم
سامانهای داشته باشیم که آرا در معرض خبرگان قرار
بگیرد ،نباید باکی داشته باشد» .عملیاتی شدن این

مهم ،طبعا میتواند ریشه فساد در ساختار قوهقضائیه
را تا حد زیادی بخشکاند.
مجموعه فعاالن عدالتخواه و فعاالن سیاس��ی-
اجتماعی ام��ا نهتنها واکنش خاص��ی به این خبر
نش��ان نمیدهن��د و پیگیر عملیاتی ش��دن آن از
رئیس دستگاه قضا نیستند ،که در مسالهای مانند
ص��دور حکم حبس برای ب��رادر رئیسجمهور هم
س��کوت کرده و عمدتا س��وتزنان از کن��ار آن رد
میش��وند! تغافل و نادیده گرفتن اقدامات خوب اما
همانقدر برای س�لامت جامعه خطرناک است که
برجستهس��ازی اخبار منفی در فضای بیدر و پیکر
مجازی میتواند قاتل امید عمومی باشد .طبق اصل
ی انجا م میشود
 165قانون اساسی« ،محاکمات ،علن 
ص
ت مگر آنکه ب ه تشخی 
و حضور افراد بالمانع اس�� 
ی یا نظ م
ت عموم 
ی عف 
ن مناف 
نآ 
ی بود 
دادگاه ،علن 
ن دعوا
ی طرفی 
ی خصوص 
ی باش��د یا در دعاو 
عموم 
ی نباش��د» .قرار دادن
تقاضا کنند ک ه محاکم ه علن 
آرا با حذف نامها در منظر نخبگان ،قدم نو و بسیار
مثبتی در راس��تای اجرایی ش��دن بهتر این اصل
مهم قانون اساسی است و با کنکاش و مطالبهگری
رس��انهای نخبگان پیرامون آن ،میتواند تصحیح و
تکمیل شود.
در مقابل ،سکوت نخبگان و عدالتخواهان در برابر
این اظهارات مثبت میتواند روند برخورد با فساد در
سطح کشور را بیپشتوانه ،گنگ و پرابهام کند.
ادامه در صفحه 6
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