خبر خوش روسها از توافق هستهای

میخائیــل اولیانــوف نماینــده روســیه نــزد ســازمان هــای بیــن المللــی در ویــن نتیجــه نشســت روز سهشــنبه کمیســیون مشــترک برجــام را
موفقیــت آمیــز خوانــد .اولیانــوف در توئیتــی نوشــت :دو گــروه در ســطح کارشناســی پیرامــون رفــع تحریمهــا و مســائل هســتهای موظــف شــدند
ی بیــن گروههــای
تــا گامهــای الزم از ســوی تهــران و واشــنگتن را در خصــوص اجــرای کامــل برجــام شناســایی کننــد .وی افــزود کــه کار رایزنـ 
تخصصــی آغــاز شــده اســت .هــم زمــان وزارت امــور خارجــه ایــران نیــز بــا صــدور بیانیـهای اعــام کــرد :دور اول جلســه حضــوری هجدهمیــن
نشســت کمیســیون مشــترک برجــام کــه در گرانــد هتــل شــهر ویــن در حــال برگــزاری اســت ،بــا توافــق جهــت ادامــه رایزنــی هــا در ســطح
کارشناســی پایــان یافــت.

روایت سیانان از نشست وین

ســیانان در تحلیلــی دربــاره نشســت ویــن
نوشــت :ایــن ممکــن اســت بــه نجــات اقتصــاد
ایــران قبــل از انتخابــات ریاســت جمهــوری
منجــر نشــود امــا ایــن نشســت تنهــا راه واقعــی
بــرای پیشــرفت در مذاکــرات اســت.
نشست برجام
ســی ان ان نوشــت :عــده کمــی بــاور داشــتند
کــه ایــاالت متحــده و ایــران ،دیپلماســی را بــه
تشــدید تنــش هــا و احتمــاالً رویارویــی نظامــی
ترجیــح دهنــد .اکنــون ایــن حقیقــت در ویــن
 ،در یــک اتــاق کنفرانــس  ،جایــی کــه اعضــای
باقیمانــده توافــق هســته ای (انگلیــس  ،فرانســه
 ،آلمــان  ،روســیه و چیــن) و ایــران نشســته انــد،
اتفــاق مــی افتــد.
مقامــات آمریکایــی هــم در ویــن هســتند،
اگرچــه مســتقیماً بــا همتایــان ایرانــی خــود
دیــدار نخواهنــد کــرد .تقریبــاً هــر عضــوی از
هســته امنیــت ملــی جــو بایــدن در تحقــق
توافقنامــه  2015ایــران نقــش داشــتند.
حتــی رئیــس ســیا  ،بیــل برنــز  ،بــه دلیــل
شــناخت کافــی از خالصــه مذاکــرات دربــاره
ایــران  ،ممکــن اســت پیــش از نشســت ویــن
کار خــود را انجــام داده باشــد .از میــان همــه

چالــش هــای سیاســت خارجــی کــه اکنــون
ایــاالت متحــده بــا آن روبــرو اســت  ،ایــن
حــل ایــن بحــران بــا ســاده تریــن راه در
دســترس اســت
امــا میانــه روهــای تهــران در آن طــرف میــز چــه
مــی کننــد؟ ایــن فرصــت نیــز آخریــن فرصــت
آنهــا بــرای ارائــه پیشــنهادی بــرای تعامــل
گســترده بــا دنیــای غــرب اســت.
دولــت اعتــدال گرایــان رو بــه پایــان اســت  ،بــا
یــک مجلــس تندروتــر روبــرو هســتند و در مــاه
هــای آینــده انتخابــات ریاســت جمهــوری برگــزار
مــی شــود کــه نتیجــه آن مــی توانــد رویکــرد
ســختگیرانه تــری را علیــه غــرب داشــته باشــد.
بازگشــت بــه تعهــدات برجــام بایــد بــار دیگــر
و ســریعاً مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا میــزان
مشــارکت در انتخابــات را بــه نفــع اعتــدال
گرایــان افزایــش دهــد.
هــر دو طــرف نیــز هــر آنچــه مــی تواننــد بــرای
نشســت ویــن انجــام داده انــد .دولــت بایــدن آرام
بــوده ولــی نســبتاً تحــت تأثیــر مهلــت هــای
فعالیــت هــای گام بــه گام ایــران قــرار گرفتــه
اســت.
ســی ان ان در بخــش دیگــری از ایــن نوشــته

ادعــا کــرد :هــر دو طــرف جــدی هســتند کــه
مذاکــرات را پیــش ببرنــد .محاســبه اصلــی هــر
دو طــرف ماننــد شــش ســال پیــش اســت :اینکــه
ایــران رفــع تحریــم هــا را بــه داشــتن بمــب
ترجیــح مــی دهــد .و اینکــه ایــاالت متحــده،
ایــران ثروتمندتــر را بــه ایــران هســته ای ترجیــح
مــی دهــد و البتــه اینکــه هــر دو طــرف ترجیــح
مــی دهنــد جنــگ نکننــد.
هــم ایــران و هــم آمریــکا بــه طــور آشــکاری
خواهــان جنــگ نیســتند ،وگرنــه یکــی از آن هــا،
موقعیــت هــای زیــادی را در مــاه هــا یــا ســال
هــای گذشــته بــرای شــروع یــک جنــگ اســتفاده
مــی کردنــد .بنابرایــن گفتگــو؛ راه پیــش رو
اســت.
نشســت ویــن ممکــن اســت منجــر بــه تجدیــد
نشســت کمیســیون برجــام در ایــن هفتــه نشــود.
حتــی ایــن نشســت ممکــن اســت هرگــز بــه
توافــق گســترده ای کــه بایــدن دنبــال آن بــرای
مهــار برنامــه موشــکی و نفــوذ منطقــه ای ایــران
اســت نشــود .ایــن ممکــن اســت اقتصــاد ایــران
را قبــل از انتخابــات ریاســت جمهــوری نجــات
ندهــد .امــا ایــن تنهــا راه واقعــی بــرای پیشــرفت
اســت
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رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت در
آســتانه مــاه مبــارک رمضــان بــرای گروههــای
آســیب پذیــر بســته معیشــتی تــدارک دیــده
اســت ،گفــت :ایــن کمکهــا تــداوم خواهــد یافــت
تــا دولــت در برابــر تکانههــای اقتصــادی یاریگــر
مــردم باشــد.
دویســت و پانزدهمیــن جلســه ســتاد هماهنگــی
اقتصــادی دولــت روز ســه شــنبه بــه ریاســت
رئیــس جمهــور برگــزار و در ایــن جلســه رئیــس
کل بانــک مرکــزی بــه عنــوان رئیــس دوره ای
گــروه  ۲۴گزارشــی از جلســه ایــن گــروه کــه روز
دوشــنبه بــا حضــور وزیــران اقتصــاد و دارایــی
و روســای بانــک مرکــزی  ۲۸کشــور جهــان و
روســای صنــدوق بیــن المللــی پــول و بانــک
جهانــی تشــکیل شــد ،ارائــه کــرد.
گــزارش گــروه  24حاکــی از اثــرات شــدید
اقتصــادی کرونــا بــر اقشــار کــم درآمــد جامعــه
و ایجــاد فقــر و بیــکاری و همچنیــن مشــکالت
جــدی کشــورهای عضــو در تامیــن واکســن مــورد
نیــاز اســت.
بــه گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی ،در مقایســه
بــا رشــد منفــی تولیــد در اکثــر کشــورهای جهــان
 ،عملکــرد جمهــوری اســامی ایــران در ســال
گذشــته در مدیریــت آثــار کرونــا و مثبــت کــردن
نــرخ رشــد تولیــد ,برغــم فشــارهای مضاعــف
تحریمــی ،ممتــاز ارزیابــی شــده اســت.
رئیــس جمهــور در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه
حمایــت از معیشــت مــردم همــواره اولویــت دولــت
تدبیــر و امیــد بــوده اســت ،گفــت :دولــت در ســال
 1399طرحهــای حمایتــی مختلفــی را اجــرا
کــرد و در بودجــه ســال  ۱۴۰۰نیــز منابــع قابــل
توجهــی بــرای ایــن امــر اختصــاص یافتــه اســت.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت در

آســتانه مــاه مبــارک رمضــان بــرای گروههــای
آســیب پذیــر بســته معیشــتی تــدارک دیــده
اســت ،افــزود :ایــن کمکهــا تــداوم خواهــد یافــت
تــا دولــت در برابــر تکانههــای اقتصــادی یاریگــر
مــردم باشــد و مــردم عزیــز ،باالخــص اقشــار
آســیب پذیــر اطمینــان خاطــر داشــته باشــند کــه
دولــت هیچــگاه آنهــا را فرامــوش نکــرده و نخواهــد
کــرد.
در ادامــه ایــن جلســه طــرح پیشــنهادی «ســامانه
الکترونیکــی نظــام بانکــی کشــور در زمینــه کارت
اعتبــاری» مــورد بررســی قــرار گرفــت.
رئیــس جمهــور بــا قدردانــی از اقدامــات انجــام
شــده در طــول یکســال گذشــته بــرای آماده ســازی
بســتر ارائــه تســهیالت بانکــی بــا اســتفاده از کارت
اعتبــاری ،گفــت :بــی شــک الگــوی تســهیالت
دهــی نظــام بانکــی کشــور نیــز تغییــر مــی
کنــد کــه امیــد اســت بــا آمــاده ســازی ســامانه
امضــای دیجیتــال در نظــام بانکــی گام جدیــدی
در راســتای رونــق بــازار و افزایــش تولیــد و راهبــرد
کلــی ســاماندهی نظــام الکترونیــک کشــور توســط
نظــام بانکــی برداشــته شــود.
روحانــی افــزود :بــا اجــرای ایــن طــرح گشــایش
مهمــی بــرای تولیــد کننــدگان در زنجیــره تامیــن
صــورت خواهــد گرفــت و هزینــه تامیــن مالــی
بــرای تولیــد کاهــش قابــل توجهــی خواهــد یافــت
کــه یکــی از مصادیــق بــارز مانــع زدایــی از تولیــد
در آغــاز ســال  1400خواهــد بــود.
همچنیــن در ایــن جلســه رئیــس ســازمان بــورس
گزارشــی از وضعیــت بــازار ســرمایه درســال 1399
و تحلیــل عوامــل نوســان در ایــن بــازار ارائــه
نمــود و برنامــه هــای ایــن ســازمان را بــرای ثبــات
بخشــی بــه بــازار و تــداوم تامیــن مالــی تولیــد از
طریــق بــازار ســرمایه ،تشــریح کــرد.

درباره قرارداد ۲۵

ساله بین ایران و چین
علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت از نقــش رهبــری
در قــرارداد  ۲۵ســاله ایــران و چیــن ســخن گفــت.
علــی ربیعــی دربــاره قــرارداد  ۲۵ســاله ایــران و
چیــن گفــت :از ســال  ۹۲مذاکراتــی بیــن ایــران
و چیــن بــرای مقدمــات ایــن ســند آغــاز شــده
بــود .در ســفر رئیــس جمهــور چیــن بــه ایــران
در  ۳بهمــن  ۹۴مقدمــات ایــن ســند راهبــردی
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و بــه موجــب
پیشــنهاد طــرف ایرانــی بــه منظــور تنظیــم
روابــط بلنــد مــدت در بــازه زمانــی ۲۵ســاله در
حیــن ایــن ســفر طرفیــن در بیانیــه منتشــر شــده
آمادگــی خــود را بــرای رایزنــی و مذاکــره جهــت
انعقــاد ســند اعــام کردنــد و ســپس رهبــری
معظــم نیــز ایــن روابــط را کامــا درســت و
حکمــت آمیــز دانســتند.
او ادامــه داد :در  ۲اســفند  ۹۷رئیــس وقــت
مجلــس شــورای اســامی در ســفر رســمی بــه
چیــن بــه ماننــد همــه ســفرها ،مجموعــه برنامــه
هــا و تفاهــم نامــه هــا را دنبــال مــی کنــد ایــن
موضــوع را هــم مطــرح کردنــد و از نهایــی
شــدن پیــش نویــس در آینــده نزدیــک خبــر
دادند.نهایتــا پــس از یــک بــار تبــادل نظــر در
 ۳شــهریور  ۹۸وزیــر امــور خارجــه ایــران پیــش
نویــس برنامــه راهبــردی را طــرف چینــی ارائــه
داد .طــرف چینــی هــم در فروردیــن  ۹۹نظــرات
خــود را بــه ایــران اعــام کــرد و خــرداد ۹۹
متــن تفاهــم شــده در دولــت بــه تصویــب رســید
و نهایتــا بــا مالقاتهــا و مذاکــرات طرفیــن در ۷
فروردیــن  ۱۴۰۰ســند امضــا شــد.
او گفــت :بــا توجــه بــه اهمیــت کشــور چیــن
بــه عنــوان یــک کشــور آســیایی و نیــز نــگاه
ایــران بــه تحــوالت آتــی جهــان و شــکل گیــری
منظومــه هــای قــدرت جدیــد و نیــز بــا توجــه
بــه رابطــه خــوب رئیــس ســابق مجلــس شــورای
اســامی بــا دولــت و تمایــل دو رئیــس جمهــور
بــه داشــتن نماینــده ویــژه بــرای پیگیــری ،بــا
آقــای الریجانــی بــرای پیگیــری شــد و ایشــان
نیــز پذیرفتنــد و رهبــری معظــم هــم ایــن امــر
را تاییــد کردنــد.
ربیعــی همچنیــن گفــت :الزم بــه یــادآوری
اســت حتــی در کنــار مذاکــرات شــانگهای در
پــی ســوال رئیــس جمهــور چیــن ،مجــددا رئیــس
جمهــور مــا بــر حضــور آقــای الریجانــی تاکیــد
کردنــد .معمــوال در دولــت کمیســیون هــای
مشــترک بــه وزرا یــا ســایر افــراد واگــذار مــی
شــود .ولــی همگــی آنهــا در چارچــوب سیاســت
هــای وزارت خارجــه حرکــت مــی کننــد.

اعتراض آمریکا به اصرار ایران بر
لغو تحریمها
نشســت کمیســیون مشــترک برجــام بــا حضــور
هیئتهــای ایــران و گــروه ( 4+1آلمــان ،فرانســه،
انگلیــس ،روســیه و چیــن) و نماینــده اتحادیــه اروپــا
عصــر سهشــنبه در شــهر ویــن پایتخــت اتریــش برگــزار
شــد.
ســید عبــاس عراقچــی معــاون سیاســی وزیــر امــور
خارجــه در رأس هیئتــی بــرای شــرکت در این نشســت
دوشــنبه شــب وارد ویــن شــد .در این ســف ر نمایندگانی
از ســایر دســتگاهها از جملــه بانــک مرکــزی ،وزارت
ی را همراهــی
نفــت و ســازمان انــرژی اتمــی ،عراقچــ 
کردنــد.
در حاشــیه نشســت کمیســیون ،بــه روال معمــول،
جلســات دوجانبــه بــا روســای ســایر هیئتهــای 4+1
برگــزار شــد .شــامگاه دوشــنبه دیــدار دوجانب ـهای بــا
چیــن انجــام و صبــح سهشــنبه نیــز دیدارهایــی بــا
هیئــت روســیه و اتحادیــه اروپــا صــورت گرفــت.
وزارت امــور خارجــه ایــران دیــروز بـا اشــاره بــه نشســت
کمیســیون مشــترک برجــام ،اعــام کــرد کــه هیــچ
نمایندهای از آمریکا در نشســت کمیســیون مشــترک یا
نشسـتهای کارشناســی مرتبط بــا آن شــرکت نخواهد
کــرد .وزارت امــور خارجــه ایــران بــار دیگــر تأکیــد کــرد
کــه هیچگونــه مذاکــره مســتقیم و غیرمســتقیم بــا
آمریــکا در دســتورکار هیئــت ایرانــی نیســت و مذاکرات
ب برجــام و بــا حضــور نماینــدگان
صرفــا درچارچــو 
ایــران و کشــورهای  4+1خواهــد بــود .عصــر دیــروز دور
نخســت نشســت حضــوری کمیســیون مشــترک برجام
کــه در گراندهتــل شــهر ویــن برگــزار شــد ،بــا توافــق
بــرای ادامــه رایزنیهــا در ســطح کارشناســی پایــان
یافــت .دور نخســت ایــن نشســت بــه مــدت یک ســاعت
بــه طــول انجامیــد .بــر اســاس توافق صــورت گرفتــه ،دو
نشســت کارشناســی مــوازی بیــن اعضــای کمیســیون
مشــترک برجــام جهــت انجــام رایزنیهــای فنــی در
حــوزه رفــع تحریــم و هســتهای تشــکیل شــد .در ایــن
نشس ـتهای کارشناســی بحــث و رایزنــی درخصــوص

جنبههــای فنــی و جزئیــات مســائل مربــوط بــه لغــو
تحریمهــا و مســائل هســتهای انجــام شــد و قــرار شــد
نتیجــه بحثهــا بــه کمیســیون گــزارش شــود.
رفــع تحریمهــا ،اولیــن و ضروریتریــن اقــدام
بــرای احیــای برجام
ی معــاون سیاســی وزیــر امــور
ســید عبــاس عراقچــ 
خارجــه و رئیــس هیئــت ایرانی در نشســت کمیســیون
ی آمریکا،
مشــترک برجــام تأکیــد کــرد :رفــع تحریمهــا 
اولیــن و ضروریتریــن اقــدام بــرای احیــای برجــام
اســت و جمهــوری اســامی ایــران آمادگــی کامــل دارد
بــه محــض رفــع تحریمهــا و پــس از راســتیآزمایی آن،
اقدامــات جبرانــی هســتهای خــود را متوقــف کــرده و به
اجــرای کامــل برجــام برگــردد.
آنگونــه کــه ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی جمهــوری
اســامی ایــران پیــش از ایــن عنــوان کــرد دســتورکار
ایــن جلســه ،رفــع تحریمهــای ظالمانــه آمریــکا علیــه
ایــران و چگونگــی اجــرای تعهــدات طرفهــای مقابــل
اســت.
ایــن نشســت پــس از آن برگــزار شــد کــه در
نشســت مجــازی قبلــی کمیســیون در روز جمعــه ۱۳
فروردینمــاه طرفیــن توافــق کردنــد ادامــه مذاکــرات
را در روز سهشــنبه  ۱۷فروردینمــاه بهصــورت
رودررو ادامــه دهنــد .آنگونــه کــه ســعید خطی ـبزاده
روز دوشــنبه  ۱۶فروردینمــاه در نخســتین نشســت
هفتگــی خــود بــا خبرنــگاران در ســال  ۱۴۰۰اعــام
کــرد گفتوگوهــا ناقــص بــود و ادامــه آن رفــت بــرای
کمیســیون حضــوری.
فرمول آمریکا در مورد رفع تحریمها
نــد پرایــس ،ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا در
نشســت خبــری شــامگاه دوشــنبه دربــاره ســازوکارهای
مدنظــر واشــنگتن درخصــوص رفــع تحریمهــا علیــه
ایــران توضیحاتــی ارائــه کــرد.
پرایــس در پاســخ بــه ســؤال یــک خبرنــگار مبنــی بــر
اینکــه آیــا امیــدوار اســت بازگشــت بــه برجــام ظــرف

دو مــاه محقــق شــود گفــت کــه نمیتوانــد بــرای ایــن
موضــوع چارچــوب زمانــی تعییــن کنــد .او همچنیــن
در پاســخ بــه اینکــه آیــا ممکــن اســت واشــنگتن
تحریمهــای غیرهســتهای علیــه ایــران را رفــع کنــد
گفــت چیــزی کــه میتوانــد بگویــد ایــن اســت کــه
آمریــکا هیــچ اقــدام یکجانبـهای بــرای «قــرار دادن ایران
در وضعیتــی بهتــر» انجــام نخواهــد داد.
نــد پرایــس گفــت :چیــزی کــه میتوانــم بگویــم
ایــن اســت کــه مــا هیــچ حرکــت یکجانب ـهای بــرای
قــرار دادن ایــران در وضعیتــی بهتــر یــاترغیــب ایــران
انجــام نخواهیــم داد .وی اضافــه کــرد :هــدف مــا از ایــن
گفتوگوهــا ،فراهــم کــردن مقدمــات بــرای پایبنــدی
دوجانبــه اســت .فرمولبنــدی اولیــه هنــوز هــم صــادق
اســت کــه عبــارت اســت از رفــع محــدود تحریمهــای
هســتهای در ازای وضــع محدودیتهــای دائمـیو قابــل
راســتیآزمایی علیــه برنامــه هســتهای ایــران.
همچنیــن جــن ســاکی ســخنگوی کاخ ســفید دربــاره
نشســت ویــن گفــت :دیپلماســی ممکــن اســت
زمــان ببــرد و گاهــی اوقــات ســرعت آن نیســت
کــه همهترجیــح دهنــد .انجــام فرآینــد دیپلماتیــک
زمانبــر اســت و مــن پیشبینــی نــدارم کــه چقــدر
طــول میکشــد .ســاکی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
«آیــا رئیسجمهــوری همچنــان بــر کاهــش نــدادن
تحریــم پیــش از بازگشــت ایــران بــه انطبــاق کامــل
بــه تعهداتــش باقــی اســت» گفــت :سیاســت او در ایــن
زمینــه یــا اینکــه مــا بایــد از طریــق گفتوگــو حرکــت
کنیــم ،تغییــر نکــرده اســت.
روزنامــه لسآنجلستایمــز در گزارشــی نوشــت:
چنــد مقــام پنتاگــون بــر ایــن باورنــد کــه بــا توجــه
بــه تشــدید اوضــاع ،بهتــر اســت واشــنگتن در حصــول
توافــق محدودکننــده بــا ایــران تاخیــر نکنــد.
توافق طوالنیتر و کاملتر!
رابــرت مالــی ،نماینــده ویــژه دولــت آمریــکا در امــور
ایــران گفتــه واشــنگتن بعــد از بازگشــت بــه برجــام

دنبــال توافــق طوالنیتــر بــا ایــران خواهــد بــود.
ن.پی.
«مالــی» در مصاحبــه بــا رادیــوی ملــی آمریــکا (ا 
آر) در پاســخ بــه اینکــه دولــت آمریــکا در صــورت
بازگشــت بــه برجــام در توافــق بعــدی دنبــال چــه
خواهــد بــود گفــت« :چیــزی کــه دنبــال آن خواهیــم
بــود ،اول از همــه ،توافقــی طوالنیتــر خواهــد بــود».
او در ادامــه گفــت :بــا آنکــه ایــن توافــق بــرای مدتــی
پابرجــا اســت و برخــی از مفــاد آن هــم تــا ابــد ادامــه
دارنــد امــا بهتــر اســت در اینجــا هــم مثــل همــه
توافقهــای کنتــرل تســلیحاتی ببینیــم آیــا میتــوان
بــه توافقــی متعاقــب بــرای طوالنیتــر کــردن
چارچوبهــای زمانــی رســید یــا خیــر.
ایــن مقــام آمریکایــی در ادامــه بــه تکــرار ادعاهــا
دربــاره برنامــه موشــکی و فعالیتهــای منطقــهای
ایــران پرداخــت و آن را مایــه نگرانــی بــرای آمریــکا
توصیــف کــرد.
رابــرت مالــی گفــت« :همانطــور کــه میدانیــد مــا
نگرانیهایــی دربــاره برنامــه موشــکهای بالســتیک
ایــران داریــم .مــا نگرانیهایــی دربــاره فعالیتهــای
آنهــا در منطقــه داریــم .میخواهیــم دربــاره همــه ایــن
مــوارد گفتوگــو کنیــم».
مالــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا از نظــر او الزم
اســت قبــل از انتخابــات ریاســتجمهوری ایــران بــر
ســر برجــام توافــق حاصــل شــود گفــت« :ضرورتــی
نــدارد».
نماینــده دولــت آمریــکا در امــور ایــران گفــت :مــا بــا
هــر کســی کــه در قــدرت باشــد مذاکــره خواهیــم
کــرد .اگــر بتوانیــم قبــل از انتخابــات بــه تفاهــم
برســیم ،خــوب اســت .اگــر هــم نتوانیــم ،بــا هر کســی
کــه ســر کار باشــد ،ایــن مســیر را ادامــه میدهیــم.
رابــرت مالــی تصریــح کــرد :نمیتوانیــم واقعیــت
انتخابــات را نادیــده بگیریــم ولــی نمیتوانیــم اجــازه
دهیــم ایــن موضــوع ســرعت کارمــان را بــه مــا دیکتــه
کنــد.

سیاسی

چه کسی معیشت مردم را
گروگان گرفته است؟

جهانگیــری نــه میتوانــد آبــروی از دســترفته
اصالحطلبــان و نــه اعتبــار لک ـهدار شــده دولــت
را ترمیــم کنــد.
اســحاق جهانگیــری ایــن روزهــا بازهــم در قامــت
مدافــع وضــع موجــود ظاهــر شــده و تمامقــد از
دولــت حمایــت کــرده اســت تــا حــدی کــه تمــام
مشــکالت کشــور را بــر گــردن مجلــس و مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام انداختــه و گفتــه اســت:
«از مجلــس و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
گلــه داریــم؛ موضوعاتــی را بــرای حــل مشــکل
مــردم ارجــاع داده ایــم امــا شــش ،هفــت ســال
اســت کــه بالتکلیــف مانــده ،آن وقــت بــرای مــا
قصــه تعریــف مــی کننــد ...مــردم کار و زندگــی
خــود را از دولــت توقــع دارنــد و امــور اجرایــی
بــر عهــده دولــت اســت بــا دخالــت هــای خــود
بــه زندگــی مــردم آســیب نزنیــد ...کار دولــت را
ســلب میکننــد و زندگــی مــردم را گــروگان
میگیرنــد بعــد مدعــی هســتند چــرا دولــت کار
نمیکنــد .چــرا زیــاده خواهــی میکنیــم؟»
ایــن ســخنان در حالــی اســت کــه شــخص
اســحاق جهانگیــری در مهمتریــن اقداماتــی
کــه کالن اقتصــادی مــردم را بــه خطــر
انداخــت بــه طــور مســتقیم دســت داشــته
اســت؛ نمونــهاش دالر  4200تومانــی معــروف
بــه «دالر جهانگیــری» بــود کــه نهتنهــا باعــث
واردات کاالهــای اساســی نشــد کــه صرفــا بــر
رانتهــای اقتصــادی عــد های خــاص دامــن زد
و در عمــل بــه جــای آنکــه ســفره مــردم را پــر
کنــد ،منابــع کالن ملــی را نابــود کــرد .از طرفــی
جهانگیــری کــه در ســال 96زبــان تنــد روحانــی
بــود و ســخنانی کــه روحانــی تمایــل نداشــت
شــخصا بــه زبــان بیــاورد را بــه جــای او بیــان
میکــرد و بــرای دولــت ســینهچاکی میکــرد
بعــد از گذشــت چهارســال از دولــت دوم پاســخ
نمیدهــد کــه آیــا تمــام ناکارآمد یهــای دولــت
در زمــان تشــکیل مجلــس یازدهــم بــوده اســت؟
فرامــوش نمیکنیــم کــه ارتبــاط تنگاتنــگ
دولــت بــا مجلــس دهمــی بــود کــه بخــش مهمــی
از نماینــدگان یــا اصالحطلــب بودنــد یــا بــه
تعبیــری مســتقل و نزدیــک بــه دولــت .بنابرایــن
بــه نظــر میرســد جهانگیــری در پــی ســخنان
اخیــرش دو هــدف را دنبــال میکنــد؛ نخســت
آنکــه در آســتانه انتخابــات ریاســتجمهوری
رقیــب خــود و همجناحیهایــش یعنــی
اصولگرایــان را تخریــب کنــد و اقدامــات مثبــت
آنهــا خاصــه در مجلــس را بــه حاشــیه ببــرد و
از ســوی دیگــر اگــر احیانــا در انتخابــات نامــزد
شــد ،بــا تکیــه بــر همیــن دســت ســخنان یعنــی
بــه دنبــال مقصــری غیــر از دولــت گشــتن ،بــا
یــک فرافکنــی بــزرگ دولــت را مظلــوم نشــان
دهــد و بگویــد کــه اگــر مشــکالتی در پــی
اقدامــات دولــت بــرای مــردم بــه وجــود آمــد،
ایــن اقدامــات نتیجــه کارشــکنی مخالفــان بــوده
اســت.
البتــه بــه نظــر میرســد کــه جهانگیــری هرچــه
در چنیــن مســیری تــاش کنــد نــه میتوانــد
آبــروی از دســترفته اصالحطلبــان و نــه
اعتبــار لکــهدار شــده دولــت را ترمیــم کنــد
زیــرا قضــاوت افــکار عمومــی بــر عملکــرد دولــت
روشــن اســت .دولــت در طــول هشتســال
فعالیــت خــود بــا تکیــه بــر مذاکــرات هســتهای
و پیونــدزدن همهچیــز بــه نتیجــه مذاکــرات از
بســیاری از ظرفیتهــای داخلــی غافــل شــد.
مــردم فرامــوش نمیکننــد کــه روحانــی بــه
صراحــت گفــت کــه آب خــوردن مــردم نیــز در
گــرو برجــام اســت و همیــن نــگاه بــه سیاســت
و اقتصــاد باعــث پدیــد آمــدن مشــکالت انبــوه
اقتصــادی در کشــور شــد .بــا ایــن اوصــاف
جهانگیــری نمیتوانــد مدافــع وضــع موجــود
باشــد و ایــن شــیوه از ســوی مــردم پذیرفتنــی
نیســت.
از ســوی دیگــر او بــا چنیــن گفتمانــی
نمیتوانــد بــرای خــود جایــگاه انتخاباتــی
مناســبی دســتوپا کنــد زیــرا جهانگیــری
قریــب بــه هشــت ســال معــاون اول ایــن دولــت
بــوده اســت و در تمــام تصمیمگیر یهــای
مهــم نقــش اساســی داشــته اســت .در حقیقــت
جهانگیــری نمیتوانــد هــم ژســت اپوزیســیون
بــه خــود بگیــرد و هــم خــود را معــاون اول
دولــت معرفــی کنــد .بــا در نظرداشــتن ایــن
پیشفــرض احتمــاال مــردم اقبــال چندانــی
بــه او نشــان نمیدهنــد زیــرا معمــوال مــردم
منتقــد وضــع موجودنــد و بهخصــوص در دولــت
روحانــی کــه میــزان فشــارهای اقتصــادی بــه
قــدری بــود کــه عمــا فقــرا فقیرتــر و حتــی
بخــش مهمــی از طبقــه متوســط هــم بــه طبقــه
فرودســت ســوق داده شــدند.
عــاوه بــر ایــن جهانگیــری حتــی پایــگاه
حزبــی مناســبی هــم نــدارد و در همیــن
چندوقــت اخیــر مشــاهده شــده اســت کــه
حــرب کارگــزاران ســازندگی بــه عنــوان حــزب
متبــوع جهانگیــری تمایلــش بــه ســمت علــی
الریجانــی اســت؛ چنانکــه اخیــرا فائــزه هاشــمی
بــه صراحــت گفــت غالمســحین کرباســچی بــه
عنــوان دبیــرکل ایــن حــزب تمایــل بــه حمایــت
از الریجانــی دارد .از طرفــی بســیار بعیــد هــم
بــه نظــر میرســد کــه اصال حطلبــان بــر او
اجمــاع کننــد زیــرا اصالحطلبــان در چندمــدت
اخیــر کوشــیدهاند خــود را اپوزیســیون دولــت
نشــان دهنــد و در چنیــن شــرایطی بســیار بعیــد
اســت بــا نامــزدی وارد انتخابــات شــوند کــه
نمــاد و نمــود دولــت ناکارآمــد روحانــی اســت.
در کنــار همــه اینهــا جهانگیــری حتــی در
بیــن نزدیــکان دولــت و مشــخصا حــزب اعتــدال
و توســعه نیــز جایــی نــدارد و حتــی نمیتوانــد
حمایــت دولتــی را داشــته باشــد کــه معــاون
اولــش بــوده اســت.
بــه هــر روی اینکــه اســحاق جهانگیــری در
آســتانه انتخابــات بــاز هــم بــه دفــاع از دولــت
میپــردازد و همــه مشــکالت را بیهیــچ
ســندی بــر دوش مخالفــان دولــت میانــدازد،
حکایــت از تصمیــم انتخاباتــی او دارد کــه البتــه
بعیــد اســت بــه نتیجــه موردنظــرش دســت یابــد
زیــرا مــردم هشتســال عملکــرد او و دولــت
روحانــی را قضــاوت کردهانــد.

