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معاون سیاسی وزیر کشور گفت :هیچ راهی برای خنثی کردن توطئه دشمنان بهتر از وحدت و انسجام سیاسی نیست .به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،اسماعیل جبارزاده در اختتامیه
همایش معاونان سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور اظهار داشت :همیشه در جامعه به وحدت و انسجام نیاز داشتیم اما امروز بیشتر از همیشه این نیاز احساس می شود چرا که
امنیت اولویت اول استانداری ها است و وحدت و انسجام مقدمه تامین امنیت پایدار است .وی افزود :در همین راستا ما به مسئوالن استانداری ها توصیه می کنیم تا در حد توان این وحدت ،صمیمیت
و همدلی را عمق بخشند .ما می توانیم با وحدت و همدلی مشکالت جامعه را حل و برنامههای دشمنان علیه نظام و انقالب اسالمی را خنثی کنیم.

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت:

اخبار

امروز روزی نیست که یکدیگر را پای میز سوال ببریم

ش کمیته بازدید
گزار 
س جمهوری داده میشود
از زندانها به رئی 
وزیر دادگستری تاکید کرد :گزارشهای تکمیلی در این باره پس از یکی ،دو
س جمهوری داده میشود.
جلسه دیگر که خواهیم داشت به آقای رئی 
سیدعلیرضا آوایی روز گذشته در پایان نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران در
پاسخ به سوال ایلنا درباره نتیجه کمیته بازدید از زندانها و بازداشتهای حوادث دی
ماه گفت :یک جلسه با آقای شمخانی و یک جلسه هم درخدمت وزیر کشور برگزار شد
زیرا در حقیقت دو ماموریت داده شده بود؛ یکی به آقای شمخانی و هم یکی به آقای
رحمانیفضلی.
وی با بیان اینکه به دنبال آن یکسری از تحقیقات هم صورت گرفته و پاسخهایی هم
داده شده است ،اظهار داشت :گزارشهای تکمیلی در این باره پس از یکی ،دو جلسه
دیگر که خواهیم داشت به آقای رئیسجمهوری داده میشود .ما هماکنون در حال
جمعبندی این موضوع هستیم.

احمد خاتمی درباره بیانیه آیت اهلل جنتی علیه روحانی:

بیانیه برجامی  ،بیانیه مجلس خبرگان نیست
سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بیانیه منتشر
شده در خصوص برجام ،بیانیه مجلس خبرگان نبوده است ،عنوان کرد :این
بیانی ه رئیس مجلس خبرگان به عنوان یک فقیه است.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل احمد خاتمی در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم،
در خصوص بیانیه منتشر شده در مورد برجام اظهار کرد :این بیانیه رئیس مجلس
خبرگان رهبری است ،نه بیانیه مجلس خبرگان و نه حتی بیانیه هیات رئیسه مجلس
خبرگان؛ بیانیه با سربرگ رئیس مجلس ثبت شده است و ذیل آن نیز امضای آیتاهلل
احمد جنتی قرار دارد ،بنابراین اینکه در رسانهها چنین منعکس شد این بیانیه مجلس
خبرگان رهبری است انعکاس درستی نیست .خاتمی افزود :ابتدا به دلیل تعجیلی که
صورت گرفت در سایت خبرگان به اشتباه بیانیه مجلس خبرگان رهبری عنوان شد
ولی بالفاصله اصالح شد .در این بیانیه یک کلمه هم در مورد مجلس خبرگان رهبری
نیامده است و رئیس مجلس به عنوان یک فقیه صاحب نظر این بیانیه را صادر کرده
است .انتظار میرفت کسانی که میخواستند نقد و اظهارنظر در این خصوص کنند در
نظر میگرفتند که این بیانیه رئیس مجلس خبرگان است.

واکنش رحمانی فضلی به تخریب ویالی منتسب به وی:

دروغ است
وزیر کشور در واکنش به خبر تخریب ویالی متعلق به وی و در ساوجبالغ
گفت :دروغ است.
به گزارش تسنیم وی در پاسخ به این سوال که دادستان ساوجبالغ مشخصا گفته
است ویال متعلق به وزیر کشور است تکرار کرد :دروغ است.
طی هفته گذشته برخی رسانهها گزارش دادند که ویالی غیرمجاز یکی از وزیران
در روستای فشند ساوجبالغ به دستور دادستانی ساوجبالغ تخریب شد» .این خبر
را روزنامه جمهوری اسالمی منتشر کرد و نوشت« :تالش استاندار البرز و فرماندار
ساوجبالغ برای جلوگیری از تخریب ویالی غیرمجاز بینتیجه ماند.

سرمقاله
گم شدن در میان اخبار داغ
ادامه از صفحه یک
بدون شک هر دو موضوع که جنبههای گوناگونی برای پرداخت در رسانه دارند ،مهم
هستند ،با این حال این حجم از پرداختن به یک یا دو موضوع خاص در طول زمانی
چند روزه یا چند هفتهای آن هم به گونهای که همواره در باالترین سطح اولویت خبری
قرار گیرد ،نتایج نامطلوبی هم دارد.
مجاورت و دربرگیری از ارزشهایی هستند که منجر به اصطالحا داغ شدن یک خبر
میشوند .عالوه بر این سوژههایی هم هستند که از دید رسانهها و مردم برای تداوم
مطالبهگری ،ایجاد احساس زیر نظر بودن از سوی رسانه و مردم در مسئوالن ،ایجاد
حساسیت در جامعه ،ایجاد هزینه برای تخلف و  ....الزم دانسته میشود که همواره در
کانون توجه رسانهای قرار گیرند .با این حال تداوم طوالنی مدت داغ بودن یک خبر از
اثرگذاری و مورد توجه بودن آن میکاهد .در واقع به دلیل طوالنی شدن زمان شنیده
شدن کلیدواژههای یک سوژه خبری از سوی مردم ،حساسیت گوشها و چشمها
نسبت به آن کاهش مییابد و این دقیقا مغایر با اهدافی است که باعث شده است یک
خبر در این بازه طوالنی و با شدت فراوان محور توجه رسانهای قرار گیرد .در این شرایط
دیگر تنها تغییرات بزرگ و ویژه و نقاط عطف رویدادهای مرتبط با آن محور خبری
هستند که میتوانند توجهها را به خود جلب کنند ،هر چند هر بار از شدت این جلب
توجههای گاه به گاه هم کاسته میشود.
نکته دیگر این است که در چنین شرایطی ،بسیاری از اخبار مهم و نیازمند توجه
رسانهای نیز دیده نمیشوند یا الاقل چنانکه باید مورد توجه قرار نمیگیرند .البته در
واقع این یک موضوع دو طرفه است؛ رسانهها احساس میکنند که مردم به موضوعات
دیگر کمتر توجه نشان میدهند و در نتیجه کمتر به سمت آنها میروند و از سوی
دیگر در مواردی که از سوی رسانهها به موضوعات دیگر پرداخته میشود ،دیده
نمیشوند و یا کمتر مورد توجه قرار میگیرند؛ آن قدر که حتی برخی از «سکوت
رسانهای» درباره یک موضوع انتقاد میکنند و دنبال دالیل و تحلیلهای دایی جان
ناپلئونی هم برای آن میگردند!
در هفتههای اخیر موضوعاتی مثل اعتصاب در بازار بانه ،اعتراضهای معلمان ،دادگاه
حوادث خیابان پاسداران تهران ،قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان در آسیا ،فیلمهای
سینماگران ایرانی در جشنواره فیلم کن فرانسه ،آغاز طرح ترافیک جدید در پایتخت
و  ....کمتر دیده شدهاند .حتی موضوع انتخاب شهردار جدید تهران نیز علیرغم همه
حواشی مورد توجه ،زیر سایه اخبار داغ روزهای اخیر قرار گرفت.
این کمتر پرداخته شدن به اخبار برای کسانی که احساس مجاورت بیشتری به
سوژههای آن دارند باعث ایجاد حس نادیده گرفته شدن میشود .همچنین گاهی
این رویدادها حاشیهها و جوانبی دارند که به دلیل کم توجهی رسانهها ،بسیاری از این
زوایا کمتر دیده یا به طور کل نادیده گرفته میشوند و با فراموش شدن در گذر زمان،
ممکن است باعث تداوم یا تشدید مسالهای شوند که شاید با زودتر در معرض توجه
قرار گرفتن ،حل میشد .تنوع محتوای رسانهای نیز در ترس رسانه از این که به دلیل
کمتر پرداختن به موضوع داغ روز ،باعث عقب مانده انگاشته شدن از سوی مخاطبان
میشود ،قربانی می شود.
به نظر میرسد رسانههای ایرانی باید سیاستهای بهتری را در پوشش اخبار
رسانهها اتخاذ کنند .از سوی دیگر نیز مردم هم به جای تکیه صرف بر کانالهای
رسانهای فضای مجازی و صرفا گالیه از این که «کاش رسانهها به فالن موضوع هم
میپرداختند» و یا «فالن رویداد در سکوت رسانهای اتفاق افتاد» و  ....کمی بیشتر به
مطالعه مطالب رسانهها اهتمام بورزند ،محتواهای جذاب و نیازمند توجه رسانهها را
برای بیشتر دیده شدن به اشتراک بگذارند و کمک کنند که تنوع اخبار و سوژه در
رسانههای ایرانی شکل و پا بگیرد.

حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیأت دولت با اشاره
به قرار گرفتن در آستانه حلول ماه مبارک رمضان ،این ماه
را ماه رحمت ،برکت و مغفرت توصیف کرد و با تبریک آن
به ملت ایران و همه مسلمانان جهان گفت :ماه رمضان
همراه با رحمتهای الهی ،غفران و آمرزش الهی برای
بندگان است و امیدوارم همه بتوانیم از این سفره الهی که
در ماه رمضان برپا میشود ،نهایت بهره را ببریم و در کنار
سفره حق قرار بگیریم.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه امسال ماه مبارک
رمضان با دو حادثه مهم مواجه شده است ،گفت :از یک
طرف در منطقه با بیتدبیری مقامات آمریکا شرایطی پیش
آمده و سفارتخانه خود را به بیتالمقدس منتقل کرد که
برخالف معاهدات گذشته و حتی قطعنامههای شورای
امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل است ضمن اینکه چنین
اقدامی چیزی نیست که به صلح و ثبات منطقه کمک کند.
وی تصریح کرد :رژیم صهیونیستی و آمریکا تصور میکنند با فشار
بیشتر به ملت فلسطین میتوانند آنان را از حق مشروع خودشان
محروم کنند و یا با فشار ،مسلمانان جهان را از سرزمین خودشان
یعنی بیت المقدس جدا سازند .این یک اشتباه بزرگی است که
انجام میدهند.
روحانی با تأکید بر اینکه ملت فلسطین چنین ظلمهایی را
تحمل نخواهد کرد ،گفت :مردم فلسطین  70سال مقاومت کرده
اند و باز هم مقاومت خواهند کرد تا به حقوق مشروع خودشان
دست یابند .اعمال و رفتار رژیم صهیونیستی همواره تجاوز ،ظلم،
ستم و کشتن بیگناهان بوده و در این چند روز ارتکاب چنین
اعمالی آشکارتر شد و در روز نکبت که مردم مسلمان فلسطین با
دست خالی به میدان آمده بودند همگان دیدند که صهیونیستها
با سرب آتشین با آنان برخورد کردند و ملت مظلوم و آزاده
فلسطین را به خاک و خون کشیدند و دهها نفر را شهید و هزاران
نفر را مجروح کردند.
روحانی تصریح کرد :تردیدی ندارم که اینگونه اعمال تصمیم
ملت فلسطین را برای مقاومت و ایستادگی بیشتر خواهد کرد و به
مسلمانان جهان نیز نشان میدهد که در برابر رژیم صهیونیستی
جز وحدت ،اتحاد ،فشار بیشتر و کمک به مردم فلسطین برای
آزادی سرزمینشان راه دیگری وجود ندارد؛ چرا که رژیم
صهیونیستی ،رژیمی نیست که به اخالق و حتی قوانین و مقررات
بینالمللی پایبند باشد و فقط زور را میفهمد .همچنان که در

جنگ  33روزه دیدیم که وقتی ملت بزرگ لبنان ایستادگی و
مقاومت کردند ،فهمیدند که در برابر این ملت بزرگ نمیتوان
کاری از پیش ببرند .در غزه هم زمانی که با مقاومت مواجه شدند،
مجبور به عقبنشینی شدند .در شرایط کنونی هم راه دیگری غیر
از مقاومت وجود ندارد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره
مدافع حقوق مردم فلسطین بوده و این راه را ادامه خواهد داد،
گفت :ما همواره در مقابل متجاوزین و ظالمین خواهیم ایستاد و
معتقدیم پیروزی نهایی ازآن مظلومین و فلسطینیان خواهد بود.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در موضوع هستهای به دنبال
دو دستاورد اصلی بودیم ،اظهار داشت :دستاورد اول احقاق حقوق
ملت ایران بود .مطابق قطعنامههای سازمان ملل ،غنیسازی ایران
غیرقانونی اعالم شده بود که البته به هیچ وجه این موضوع را قبول
نداریم ،اما این مسأله به مستمسکی برای فشار به کشورمان تبدیل
شده بود و لذا قصد داشتیم آن را از بین ببریم .بر این مبنا زیربنای
ادعای آنها موضوع  PMDو ادعای فعالیتهای غیرصلحآمیز بود و
ما این زیربنا را از بین بردیم و معلوم شد که ادعاهای آنها نابجاست

و از طرفی حقوق ملت ایران را تثبیت و قطعنامههای مربوط به
این موضوع را لغو کردیم.
روحانی گفت :دستاورد و هدف دیگر رفع تحریمها در راستای
تأمین منافع ملی بود که در این راستا ،اگر چه ممکن است از صد
در صد خواستههای خود در عمل به  80درصد دست یافته باشیم
اما باید توجه داشت در مذاکره و تعامل با کشورهای بزرگ غربی و
آن هم کشور خاصی مثل آمریکا که همواره با ملت ایران تخاصم
داشته است ،معلوم است که مشکالتی ایجاد میکنند .اما باید در
ارزیابی دستاوردها بین برجام و نبود برجام مقایسه انجام دهیم
در این صورت به خوبی مشخص میشود که ملت ایران چه کار
بزرگی انجام داده است.
روحانی تصریح کرد :امروز روزی نیست که همدیگر را پای میز
سوال ببریم .البته ممکن است چنین فرصتی بعدا ً پیش بیاید که
بسیار از آن استقبال میکنیم اما در زمان کنونی همه باید در برابر
فشارهای آمریکا متحد باشیم.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه شرایط کنونی با سالهای
 90 ،86و  91کام ً
ال متفاوت است ،گفت :در آن روزها در جریان

فشاری که آمریکا بر ایران وارد میکرد ،بسیاری از کشورهای دنیا
را همراه و در کنار خود داشت و اجماعی در حد بزرگ علیه
ایران ایجاد کرده بود و همه کنار آمریکا بودند و افکار عمومی
و کشورهای دنیا نیز با ما نبودند اما امروز به جز یکی دو کشور
کوچک مرتجع منطقه و رژیم غاصب صهیونیستی ،کسی با آمریکا
نیست و تمام دنیا با ایران هستند و این امتیاز بزرگی است و نباید
از دست بدهیم.
رئیس جمهوری افزود :حتی اگر داخل آمریکا نظرسنجی شود
باز هم افکار عمومی با ما است و این به معنای انزوای واقعی دولت
آمریکا است و همین امروز هم ما پیروز هستیم.
رئیس جمهوری اضافه کرد :ترامپ کارت اول خود را روی
میز آورد ،اما در کارت دوم اشتباه محاسباتی داشت .بعد از
اعالم نظام جمهوری اسالمی ایران ،اینها ماندند که دستگاههای
اطالعاتیشان چرا نتوانستند اطالعات درست را ارائه کند چرا که
براساس گزارش دستگاههای اطالعاتیشان جمهوری اسالمی
ایران پس از خارج شدن آمریکا از توافق برجام یا همان ساعت و
یا صبح فردا از این توافق خارج میشود لذا امروز همه نقشههای
آمریکا به هم ریخته است.
او اظهار داشت :با تصمیمی که گرفتیم امروز مردم کشورمان
اعتماد بیشتری به مسئوالن خود دارند چرا که اگر با احساسات
برخورد میکردیم و از توافق خارج میشدیم ،مردم سوال
میکردند که چه عجلهای داشتید و چرا فرصت ندادید ،چه بسا
اگر خارج نمیشدید ،اتحادیه اروپا هم اعالم میکرد که اگر ایران
فرصت میداد و در برجام میماند آنها در برابر آمریکا میایستادند
و منافع ایران را تأمین میکردند.
حتی شاید روسیه ،چین و سایر کشورهای بزرگ دنیا هم به
ما میگفتند که چرا عجله کردید .لذا امروز با تصمیم خود در
برابر تمام کشورهای دنیا اتمام حجت کردیم و مردم هم آشکارا
میبینند که کار نظام ما دقیق و منطقی است.
روحانی در پایان اضافه کرد :اگر فرض کنیم که نتوانستیم به
توافق مورد نظر دست بیابیم ،باز هم چیزی را از دست نمیدهیم
چرا که تمام پیشبینیهای الزم را در اینکه کشور بدون برجام
اداره شود را به عمل آوردیم.
البته قبل از برجام هم از نیمه دوم سال  92تا دیماه  94که
اجرایی شد ،کشور را اداره کردیم و باز هم اداره میکنیم .فع ً
ال
حرفها بر این مبنا است که همه  5کشور تالش خود را به کار
میگیرند که تمام منافع ایران تأمین شود.

مهدی مطهرنیا در گفت و گو با «ابتکار»:

در ماجرای برجام ،مردم با مردم و حکومت با دولت یک صدا شوند

.
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دولت ها همیشه دو پای اتکای مهم دارند که به هم وابسته اند و باعث می
شوند تا آن دولت محکم تر گام بردارد .چنانچه یک پا آسیب ببیند امکان
حرکت دولتمردان آن کشور میسر نخواهد شد و این دو نقطه اتکا :مردم و
سیاست خارجی است .در کشور ما این مسئله هماره دچار چالش بوده است
که یکی از عوامل آن انقالبی بودن نظام حاکم برکشور ما است .توجه به
آرمانهای مبتنی بر گفتمان انقالب و ایدئولوژی حاکم بر آن در عین تاکید بر
واقعیت سیاسی به ویژه در حوزه روابط بین الملل کار را پیچیده کرده است.
حفظ استقالل و تمامیت ارضی ،رابطه با امپریالیسم و در صدر آن آمریکا و
اسرائیل ،نفوذ در منطقه و تعامل با شرق و غرب مبتنی بر شعار «نه شرقی،
نه غربی جمهوری اسالمی» از جمله دالیل پیچیدگی ماجرا است.در عین
حال دولت ها معموال با تکیه بر نیروی داخلی می توانند گام های موثرتری
در عرصه بین المللی بردارند .سیاست قدیمی چماق و هویج همچنان
الگویی برای نشستن پشت میز مذاکرات است و عده ای در ایران معتقدند
که برجام ستیزی را می توان ابزاری برای فشار به آمریکا دانست در حالی
که موافقان برجام ضمن احترام به آزادی انتقاد ،صدای ضد برجامیان را در
شرایط فعلی کشور به مصلحت نظام نمی دانند .مهدی مطهرنیا کارشناس
روابط بین الملل است .او اذعان دارد که جمهوری اسالمی در مسیر سختی
قرار گرفته و حمایت مردم از سیاست های حکومت مشروط شده است
بنابراین باید مراقب بود تا بهترین تصمیم در حوزه سیاست داخلی به جهت
پشتیبانی از سیاست خارجی ایران گرفته شود تا بار دیگر به عقب باز
نگردیم .سطور پیش رو مصاحبه ما با این استاد دانشگاه در فضایی است که
پشت دیوار خانه های شهر نگرانی از آینده ایران موج می زند.
همانطور که می دانید بعد از خروج آمریکا از برجام بسیاری از سیاسیون
دعوت به وحدت کردند .این مسئله ای بدیهی است اما با چه ابعادی باید
رخ بدهد؟
کار سیاست خارجی ،پلی به سیاست داخلی کشورها است .یک سوی این پل در
زمین سیاست داخلی استقرار پیدا می کند .اقتدار ملی در هر جامعه بیش از آنچه
که متکی بر قدرت اقتصادی ،نظامی ،امنیتی و حتی قدرت سیاسی باشد متکی
بر اتحاد ملی در درون مرزهای جغرافیایی میان اقوام ،فرقه ها و اقشار گوناگون با
یکدیگر و همگی آنها با دولت ها به معنای حکومت های حاکم بر مرزهای جغرافیایی
است .وقتی از دولت نام می بریم منظورمان فقط قوه مجریه نیست بلکه کل نظام
حکومتی است و شامل چهار رکن مردم ،سرزمین ،حاکمیت و حکومت می شود.
لذا اتحاد ملی هم باید میان آحاد مردم با یکدیگر در سطوح گوناگون ایجاد شود و
هم با نظام حکومتی و اگر این اتحاد ملی وجود نداشته باشد سیاست خارجی از نظر
درونی نمی تواند از استحکام معنادار جهت مانور بیرونی برخوردار باشد .هرچه این
استحکام درونی ضربه بخورد و به گونه ای اتحاد ملی مختل شود دستگاه دیپلماسی
که تنها ماموریت اجرای ابالغیه های دستگاه سیاست خارجی یک کشور را دارد
محدود می شود.
متاسفانه ما در سطح حاکمیت هم صدای واحدی نمی شنویم هرچند که
صدای وحدت طلبان بلندتر است اما باز شاهد صدور برخی مواضع مخالف از
تریبون های مختلف رسمی هستیم...
بله ،برای همین است که می گویم دستگاه سیاست دیپلماسی زیرمجموعه
دستگاه سیاست خارجی است که در یک قوه خالصه نمی شود .اینکه این دستگاه
بخواهد از تالی صالح های یک اقدام در عرصه بین الملل بهره ببرد و تالی فاسدهای
آن را تنها به دولت نسبت دهد شکاف دیگری به وجود می آید که معروف است به
شکاف حکومت -دولت که اکنون در عرصه سیاست خارجی ما به واسطه عدم تمرکز
مسئولیت در دستگاه سیاست خارجی انتقادات شدیدی متحمل شده است .در این

شرایط دستگاه دیپلماسی عمال نمی تواند با پشتوانه و اطمینان کامل و با قدرت،
رودرروی دیپلمات های دیگر کشورها قرار بگیرد چراکه هراس از خالی شدن پشتوانه
های موجود در دستگاه سیاست خارجی همیشه همراه او است .لذا این اتحاد ملی
در درون کشور در حمایت از تصمیم دستگاه دیپلماسی در دو سطح باید انجام شود:
نخست در سطح حکومتی یعنی حکومت و نهادهای فرادولتی که کامال باید با دولت
ادبیات یکسانی داشته باشد .از طرف دیگر با توجه به این اوضاع موجود ،ملت ایران
باید باالترین میزان حمایت خود را از آقای ظریف و تیم او به عمل آورد .این نیازمند
این است که نخست یک اتحاد درونی در ساختار قدرت و نظام حکومتی به وجود
آید و دوم اتحاد در میان نخبگان حاکم به بدنه مردم منتقل شود تا سرآمدان ملی و
روشنفکران آن جامعه بتوانند به رسالت خود عمل کنند .مادامی که این شرایط به
وقوع نپیوندد ایجاد یک اتحاد در درون مردم و همگرایی با عرصه سیاست خارجی با
مشکل مواجه خواهد شد و نتیجهای در بر نخواهد داشت.
مخالفان برجام نمی توانند خوشحالی خود را پنهان کنند .آنها کار خود
را می کنند اما برخی معتقدند که ایران می تواند از آنها به عنوان چماق
استفاده کند که در صورت شکست مذاکره سیاست خارجی ایران را
رادیکال می کنند .آیا با این نگاه موافقید؟
خیر .مخالفین برجام بیش از آن که نسبت به خروج آمریکا از این قرار داد بین
المللی خوشحال باشند از شکست دیپلمات های کشور و دولت روحانی پایکوبی
می کنند وگرنه خوشحالی از این اتفاق که منجر شود به کاهش ارزش پول ملی و
مسائل عمده و بحران های مختلف در جامعه ایران ،برای هر انسان معتقد به نظام
اسالمی چندان امر شایسته ای تلقی نمی شود .لذا دلیل این رفتار آنها بیشتر متوجه
سوءاستفاده از این وضعیت در عرصه سیاست داخلی و ایجاد شکاف و اختالف میان
نیروهای موجود در کشور است که در حقیقت مخالفت با اتحاد ملی قلمداد می شود
و این بیشتر آسیب است تا نفع و دست باال برای مذاکره.
فرض بگیریم که این وحدت ملی ایجاد شد و تداوم یافت ،کشورما چگونه
می تواند از آن به عنوان اهرم فشار استفاده کند؟
خروج آمریکا از برجام براساس استدالالت کذبی انجام شده است که ترامپ آن را
به ایران نسبت می دهد .ترامپ می گوید ایران برجام را رعایت نکرده ،فعالیت های
موشکی را ادامه داده و در پس ماجرا به دنبال افزایش فعالیت های هسته ای خود
بوده است و درواقع راستی آزمایی های آژانس بین المللی انرژی هسته ای را صحیح
نمی داند و به آنچه استناد می کند که دستاوردهای سیستم اطالعاتی صهیونیسم
است .اینکه کدام یک حقیقت را بازگو می کنند بحث دیگری است اما آنچه که از
نظر عینی و واقعیت سیاسی مسجل است این ادعای ترامپ است که خروج از برجام
را برای اعمال فشار به ایران انجام داده است .ایران باید با دیپلماسی و عملیات رسانه
ای بسیار موثر به افکار عمومی جهان در دو بخش توده ها و نظام موجود در جهان
ثابت کند که دلیل ادعا شده برای خروج ترامپ از برجام حقیقت ندارد .اینجا است
که ایران باید در وضع کنونی سامانه جامع اطالعاتی اش را در جهت تداوم چهره صلح
طلبانه خود در جامعه جهانی با قدرت به کار گیرد.
اما شما در پشتیبانی داخلی این را در نظر نمی گیرید که مردم شیء و
ابزار نیستند که به آنها دستور وحدت بدهند و آنها هم متحد شوند و این
به پاسخگویی به مطالبات آنها نیز بر می گردد .چگونه این مسئله را تحلیل
می کنید؟
مردم دیگر حمایت خود را مشروط کرده اند .ما در الیه های مختلف حیات
اجتماعی می توانیم به عینه مشاهده کنیم که آنها امتیازاتی را از نظام خواهانند و
براساس دریافت آن امتیازات بتوانند آرام آرام اعتماد از دست رفته را دوباره به دست
آورند .آنچه در جامعه دیده می شود لغزندگی این اعتماد نسبت به سیستم های
گوناگون در حوزه نیروهای اجتماعی و مدنی است و التیام بخشی آنان در شرایط
موجود چندان کار آسانی نخواهد بود.
این شروطی که از آن حرف می زنید چیست؟
شروط مردم را می توانید در اعتراض های گوناگون نسبت به مسائل اقتصادی و مدنی
دیده بانی کنید .مردم مخالف فساد و خواهان گسترش آزادی های مدنی و سیاسی
مطابق قانون اساسی هستند.

بر خالف نظر شما عده ای معتقدند که دیگر قدرتی برای اصالح حاکمیت
در راستای مطالبات مردم وجود ندارد.
مخالفم ،چراکه امیدواری وجود دارد اما زیاد نیست.
اگر مقصود شما از اعتراض های گوناگون به عنوان مثال تظاهرات خیابانی
مردم در دی ماه سال گذشته است آنها نیز بابت حداکثری شدن ناامیدی به
اصالح پذیر بودن تصمیمات غلط به میدان آمدند پس چگونه از وجود امید
به اصالح می گویید؟
آن بخش از جامعه اگرچه از اصالح طلبی گذشته اند اما از اصالح گری نگذشتند.
عبور از اصالح دو بخش دارد :بخش نخست گریز از اصالح طلبی است که در
سال  96انجام شد و نماد آن شعار اصالح طلب اصولگرا دیگر تمام ماجرا بود
که عبور مردم از اصالح طلبی را نشان داد اما مردم هنوز از اصالح گری عبور
نکرده اند.
به این معنا که کسانی وارد حکومت و نظام و ساختار قدرت شوند که جایگاه مناسبی
را در اختیار بگیرند و به جای شعار ،اصالح گری را عمال انجام دهند و اساسا قدرت
انجام این کار را داشته باشند .اینکه پست بگیرند اما اختیاری برای انجام اصالحات در
هیچ زمینه ای نداشته باشند این موجب می شود که اصالح طلبان سر کار بیایند اما
توان اصالح گری نداشته باشند و این در نهایت منجر به عبور از اصالح گری نیز خواهد
شد.
این مردم قطعا تحلیل منطقی می خواهند .تصور شما چیست؟ از کدام
تئوری استقبال خواهند کرد؛ مسیر کره شمالی و روسیه و خروج از برجام
و از سرگیری فعالیت های سابق هسته ای یا ماندن در برجام به هرقیمتی؟
در این باره باید بگویم که در تئوری نخست ما مشروطیم به باال بردن توان
نظامی و حکومت در ساماندهی به وضعیت موجود که در یک فرآیند بسیار پیچیده
و نامتوازن قرار می گیرد و قدرت باالیی را طلب می کند .امروز بازدارندگی مسکو
برای ایاالت متحده آمریکا تا چه اندازه است؟ نمایش قدرتی که آمریکا در سوریه
نشان داد خود گواه ماجرا است .در مورد کره شمالی و آنچه که کیم جونگ اون در
پنج سال اخیر به نمایش گذاشت در انتها به کجا می انجامد؟ لذا باید پرسید که آیا
ایران می تواند یک جامعه ویژه باشد که بستر مقاومت در برابر این همه تحریمی که
در گذشته گفته می شد هیچ اثری جز اثرات مثبت در اقتصاد ایران ندارد و اکنون
خواهان برداشتن همه تحریم ها است؟ آیا می تواند در آن شرایط اقتصاد خود را
سرپا نگه دارد؟ اقتصادی که امروز یک هزار افغانی (پول ملی افغانستان) اندازه 85
هزار تومان ایران است ،آیا این اقتصاد که در مقایسه با پول ملی همسایگان شرقی
ما یعنی افغانستان دارای این طراز پرداخت است می تواند دوباره خود را بازیابد؟
مسائل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،نظامی و امنیتی و هزینه های باالی این مقاومت
آیا شدنی است؟ اگر هست و می توان برآورد کرد پس بسم اهلل ،باید سریعا و همین
امروز نه تنها خروج از برجام بلکه اعالم خروج از ان پی تی را به جهان اعالم کنیم .اما
اگر نه ،سریعا باید وارد مذاکرات جدی در حل و فصل کلیه مسائل برای جلوگیری از
آسیب های حاصل از آن شد.

