دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

خودداری اروپا و آمریکا از صدور قطعنامه ضد ایرانی از سوی شورای حکام چه معنایی دارد؟

زبان مشترک برجامی

> طرفهای برجام به یک زبان واحد نزدیک میشوند؟!

این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در واکنش به این پرسش که آیا طرفهای برجام
به یک زبان واحد نزدیکتر نشده اند؟! میگوید« :بله! سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا خیلی نرم صحبت کرد یعنی دوباره حتی بعد از درگیریهایی که در
عراق پیش آمد و یک آمریکایی کشته شد احساس میشد آمریکاییها تند
حرف میزنند با اینکه ایران هیچ دخالتی ندارد اما در خبرگزاریها یا بعضی از
نمایندگان کنگره اعالم میکنند که اینها مورد حمایت ایران هستند اما دیدیم
نرمترین زبانی که تاکنون آمریکاییها به کار برده بودند بعد از عقب نشینی از
تصویب قطعنامه ضد ایرانی این زبان بود .غیر از جریان عراق در رابطه با ایران
مسائل دیگری به صورت نرم بیان شد».

> تروئیکای اروپا پیشنویس قطعنامه علیه ایران را پس گرفت

شــبکه الجزیره گزارش داد که کشورهای اروپایی طرف برجام ،پیشنویس
قطعنامــه انتقادی خود علیه ایــران را در آژانس بینالمللــی انرژی اتمی
پسگرفتهاند .به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبری الجزیره ،انگلیس،
فرانســه و آلمان پیشنویس قطعنامه علیه ایران را که اوایل هفته جاری در
اختیار اعضای شــورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داده بودند،
پس گرفتند .خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که تروئیکای اروپا در
حمایت از طرح آمریکا علیه ایران ،پیشنویس یک قطعنامه را به شورای حکام
آژانس ارائه دادند که در آن نسبت به آنچهعدم شفافیت هستهای از سوی ایران
عنوان شده ،به شدت ابراز نگرانی شده است .مقامات روسیه این قطعنامه را
احمقانه و یک اقدام سیاسی خطرناک توصیف کرده و خواستار رفتار مسئوالنه
آژانس بینالمللی انرژی اتمی درقبال برجام شده اند .عباس عراقچی معاون
وزیر امورخارجه کشورمان نیز تاکید کرد که تصویب قطعنامه علیه ایران در
آژانس بینالمللی انرژی اتمی تنها تهدیدی علیه دیپلماسی خواهد بود.
>تهران:تالشکردیم،قطعنامهمنتفیشد

پس از انصراف کشورهای اروپایی از صدور این قطعنامه سعید خطیبزاده،
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ،گفت با «تالش» تهران این اتفاق افتاده
است .خطیبزاده اشــاره کرد« :با تالشهای فشرده دیپلماتیک در تهران،
وین و پایتختهای همه اعضای شــورای حکام و به ویژه سه کشور اروپایی،
و همچنین همراهی چین و روســیه ،طرح قطعنامه منتفی شد ».او اضافه
کرد این تحوالت میتواند «مسیر دیپلماسی را که ایران و آژانس باز کردهاند،
حفظ کرده و زمینه را برای اجرای کامل تعهدات از سوی تمامی طرفهای
برجامی فراهم آورد».
>استقبالروسیه

نماینده روســیه در وین در بیانیهای که در جلســه شــورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ارائه داد ،خواســتار به کار بستن حداکثر دیپلماسی
برای حل و فصل مسائل پیرامون توافق هستهای ایران شد .به گزارش ایسنا،
صفحه توییتر هیئت روسیه در وین به نقل از میخائیل اولیانوف نماینده روسیه
در سازمانهای بینالمللی در وین ،نوشت :مسائل باقی مانده پادمانی باید با
همکاری تنگاتنگ ایران و آژانس شفافسازی شوند .دلگرم کننده است که
مدیرکل آژانس طی سفر  ۲۰تا  ۲۱فوریهاش به ایران ،درباره تالشهای فعاالنه
و متمرکز برای غلبه بر این وضعیت اعالم آمادگی کرده است .ما از عملکرد
حرفهای مدیرکل استقبال میکنیم .صفحه هیئت وین به نقل از اولیانوف
ادامه داد :خوشحالیم در پرداختن به مسائل ایران از گسترش خارج از کنترل
تنشها که میتوانست به بحرانی بینالمللی تبدیل شود ،خودداری کردیم.
از همکارانمان در شورای حکام میخواهیم که مسیر دیپلماسی را انتخاب
کنند .صفحه توییتر هیئت روسیه در وین نقل قول دیگری از اولیانوف را مطرح
کرده و نوشت :باید حداکثر دیپلماسی را برای بازگشت کامل به اجرای برجام
به کار گرفت .موضوع فقط لغو تحریمهای ضد ایرانی نیست بلکه بازگشت
بهراستی آزمایی و نظارت کامل تحت توافق  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان
ملل است که شامل پروتکل الحاقی است.

> الوروف :دولت بایدن نشان دهد که
قصدش برای بازگشت به برجام جدی است

وزیر امور خارجه روسیه در گفت و گویی مواضع کشورش را درباره تحوالت
پیرامون توافق هستهای و امکان احیای آن تشریح کرد .به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری تاس ،ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه در
گفت و گویی اختصاصی با مجله اندیشه روسی با توجه به تحوالت پیرامون
توافق هســتهای پس از خروج دولت پیشین آمریکا از این توافق در سال
 ۲۰۱۸و تالشهــا برای احیای آن گفت :ما امیدواریم که بازگرداندن این
رویه به حالت قبل امکانپذیر بوده و بازگرداندن پروسه اجرای برجام (توافق
هســته ای) طبق چارچوبی که ابتدا مــورد موافقت قرار گرفت ،در آینده
نزدیک امکانپذیر باشــد چرا که ایران چندین بار درباره آمادگیاش برای
بازگشت به تعهدات برجامی به محض احیای تعادل از دست رفته منافع
(در توافق) صحبت کرده اســت .ما به سهم خودمان آماده ارائه هر کمکی
برای ایجاد توافق بر این اســاس هستیم .الوروف افزود که مسکو در حال
همکاری تنگاتنگ با تمام طرفهای برجام اســت تا به این هدف برسد و
به ویژه با شرکای اروپاییاش در زمینه راهکارهای احتمالی در ارتباط بوده
است .وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد :همه چیز در برجام به ما یا شرکای
اروپایی بستگی ندارد ،تصمیم دولت بایدن اهمیت ویژهای دارد .از نظر ما،

فرودگاهوصنایعهواپیماسازیامامرضا«ع» یزد
آماده افتتاح اما دچار بیمهری ،چرا؟!

اقداماتی از ســوی واشنگتن که به تهران نشان دهد قصد واشنگتن برای
بازگشــت به برجام جدی است ،میتواند با عبور از بن بست ایران و برنانه
هستهای آن کمک کند.
>هممیخواهندهمنمیخواهند!

عبدالرضا فرجی راد به آفتاب یزد میگوید« :اکنون آمریکای آقای ترامپ از
برجام خارج شده و آمریکای آقای بایدن میخواهد هم برجام را داشته باشد
هم تغییراتی در آن دهد یا اگر تغییراتی ندهد میخواهد تعهداتی بگیرد که بر
اساس این تعهدات بتواند در رابطه با مسائل موشکی و منطقهای و ثبات منطقه
هم با ایران صحبت کنند .شاید هم نمیخواهند این مسئله را مستقیم به
برجام ربط دهند .اما این تعهد را میخواهند ».این کارشناس سیاست خارجه
ادامه میدهد« :از آن طرف هم ایران میگوید شــما از برجام خارج شدید و
باید بازگردید و تحریمها برداشته شود که صحبت ایران درست است .حاال
چرا آمریکاییها این کار را میکنند؟ آنها دو مشکل دارند یک مشکل داخل
آمریکا است و شخصیتهای پر نفوذی که در کنگره هستند و مشکل دیگر در
خارج از آمریکا است متحدین آنها مثل اسرائیل و عربستان که نمیتوانند به
نظر خودشان بیتوجه به آنها باشند .ضمن اینکه یک گزینه سوم هم اکنون
وارد فاز ایران و آمریکا شده به نام اروپا که ظاهرا دارد واسطهگری میکند و
بعضا این واسطهگری تا حدودی موثر است اما از یک سو در این قضیه موش
میدواند در زمانی که برجام میخواست به تصویب رسد این اروپاییها بودند
که مالحظاتی در رابطه با برنامه موشکی و مسائل منطقهای ایران داشتند.
یعنی به نحوی اروپاییها ضمن اینکه میخواهند برجام را حفظ کنند عالئمی
هم میفرستند که فشار هم وارد کنید که ایرانیها مالحظاتی که هم اروپاییها
دارند هم آمریکاییها با توجه به تحریمهایی که فشار میآورد در این قضایای
مذاکرات مجدد گنجانده شود».
> افزایش غنیسازی یا مذاکرات روحانی – مکرون؟

عبدالرضا فرجیرادادامه میدهد«:چرا مابهاینوضعیترسیدیمکهاروپاییها
بامجوزآمریکاازقطعنامهکنارکشیدند؟ازیکطرفایرانغنیسازیراافزایش
داده حتی اورانیوم فلزی  ۳درصد تولید کرده اســت .از طرف دیگر با آژانس
توافق ســه ماههای کردند که ماه اول آن رو به پایان است و پروتکل الحاقی
را ایران به نحوی اما با حفظ نظارت آژانس ملغی کرده اما بعد از دو ماه اگر
ایران به نتیجهای در رابطه به رفع تحریمها نرسد میتواند نظارتهای آژانس را
بیشتر کاهش دهد یا حتی اجازه ندهد انجام شود .این طرف قضیه را اروپاییها
دارند در واقع این سو یک بن بست است و نمیخواهند اوضاع متشنجتر از
این شود از طرف دیگر هم میخواهند آن امتیازات را داشته باشند برجام به
جای خود بازگردد و تحریمها به تدریج برداشته شود اما آن مالحظات را هم
داخل این قضیه بگنجانند .لذا یک راه حل سومی را اجرا کردند که اعتبار هر
دو طرف حفظ شــود با توجه به فشاری که ایران در یکی دو هفته آورد در
واقع اجازه دادند مذاکراتی در رابطه با درخواســت دو ماه پیش آژانس مبنی
بر اینکه ایران اعالم کند که این دو سایت چه اثراتی از اورانیوم در آن است
در مذاکرات فنی که در فروردین انجام میشود این را ایران موافقت کرد البته
به نحوی ایران قبال گفته بود که این با نقل و انتقاالت تجهیزات آن سایتها
آلوده شدند از آن طرف هم اروپاییها با هماهنگی کامل ایاالت متحده آمریکا
از قطعنامهای که قرار بود در آژانس به تصویب برسانند عقب نشینی کردند
و از تشنج بیشتر جلوگیری کردند .به نظر من مذاکرات آقای روحانی با آقای
مکرون روی این قضیه بیتاثیر نبود .ضمن اینکه از سیاســت مدار ناشناس
اروپایی شنیدیم که موافقت شده در آینده صحبتهای اولیهای هم در اروپا در
رابطه با برجام صورت گیرد.
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> دو بند مهم از آن هشت بند

فرجی راد در ادامه اظهار میدارد« :آقای بلیکن  ۸بند را در استراتژی سیاست
خارجی آمریکا را اعالم کرد .دو بند آن خیلی مهم است:
 .1تاکید بر دیپلماسی
 .2مبارزه و مقابله با چین
یعنی اگر اینها بخواهند با ایران تنش را باال ببرند ،سخت گیری کنند و کار
غیرقانونی کنند و اســتدالل منطقی ایران را نادیده گیرند که شما از برجام
خارج شــدید باید برگردید دیر هم میشود خسارت هم باید دهید .لذا اگر
بخواهند این را نادیده گیرند یکی از اصول مهم  ۸بند را در استراتژی روابط
خارجی ایاالت متحده نادیده گرفتند که اگر نادیده گرفته شود بقیه بندها
هم زیر ســوال میرود .یعنی به نوعی تاکید بر دیپلماسی و حل مشکالت
بینالمللی -و حتی گفته شد ما هیچ رژیمی را نمیخواهیم سرنگون کنیم-
دچار مشکل میشود .به همین دلیل ایاالت متحده آمریکا به خوبی میداند
که فقط مسئله برجام و تنش با آمریکا نیست استراتژی تدوین کردند که این
استراتژی دیپلماسی درست مقابل دونالد ترامپ است که آمریکا را در دنیا
منزوی کرده که در سخنرانی آقای بلینکن و بیانیه آقای رئیس جمهور هم
به آن اشاره شد».
> میخواهند به برجام بازگردند اما...

وی ادامــه میدهد« :من تصور میکنم آمریکاییها عالقه مندند که زودتر
بــه برجام برگردند اما مالحظاتی دارند کــه در مالحظات داخلی یا داخلی
باید هزینههایــی هم داد بنابراین بایــد از ابزارهای فشــار خود در مقابل
موضعگیریهای مثال اسرائیل و عربستان و سایر موارد استفاده کنند .بخشی را
مثل خاشقچی ،یمن و بحث فلسطین استفاده کردند که با همه اینها نتانیاهو
مخالف بود .سیاست یعنی همین .آنها هم مجبورند مقداری عقب نشینی
کنند .بنابراین ایران نباید هزینه مشــکالتی که آمریکا دارد را بپردازد .ایران
به اندازه کافی خودش مشکل دارد .همین دوگانگی هم در داخل ایران است
و همچنین مشکالت اقتصادی وجود دارد و ایران تمام اینها را دارد تحمل
میکند و بر همین اساس اعالم میکند که آمادگی کامل دارد که اگر تحریمها
را بردارید به نقطه صفر برگردد و این مسئله را دهها بار مقامات ارشد کشور
گفتند و حتی گفتند اگر تحریمها قرار است ظرف یک ساعت برداشته شود
باید برداشت .این صحبت یعنی مقامات ایرانی این آمادگی را دارند با آمریکا
معامله کنند به شرط آنکه شما دست از کارهای غیرقانونی خود بردارید».
> پاسخ هوشمندانهی ظریف به وندی شرمن

این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه میگوید« :معتقدم آمریکاییها عالقهمندند
برگردند حتی خانم شرمن که آن نکته را گفت و آقای ظریف جواب داد دوباره
تاکید کرد که میخواهیم بازگردیم .لذا همه این تاکید را دارند و نمیخواهند
تشــنج بیشتری را ایجاد کنند و به نوعی میخواهند هزینههای خود را کم
کنند .البته تصور میکنم با اشاره به مشکالتی که ذکر کردم هست و نکاتی
که اروپاییها در این قضیه موش میدوانند کار خیلی سریعی نیست اما فکر
میکنم در روزها و هفتههای آینده برای روانتر شدن قضایا چشم پوشیهایی
از سوی ایاالت متحده خواهیم دید .مثال ایران به نماینده آژانس اجازه میدهد
در فروردین به ایران آید یا در مورد بازگشت پولها یا فروش نفت بیشتر .چون
این چشم پوشیها راحتتر از این است که مسئلهای را دولت آمریکا به نفع
ایران اعالم کند چون ممکن است در داخل آمریکا دچار مشکل شوند .اما اگر
چشمشان را روی یک سری مسائل مثل آسیا یا همسایگان ببندند ،طرفهای
دشمن زیاد نمیتوانند روی آن مانور دهند بنابراین اگر این اتفاقات هفتههای
آینده بیافتد ما به تدریج از این جاده خاکی به یک جاده آسفالت در حال ساخت
میرسیم که زمان میبرد تا بتوان روی این جاده آهسته حرکت کرد.

گروسی :اوایل آوریل در ایران نشست فنی برگزار میکنیم

مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعالم کرد که این آژانس قصد دارد اوایل ماه آوریل در ایران نشست فنی برگزار کند .به
گزارش ایسنا ،به نقل از اسپوتنیک ،رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست خبری گفت :ما روند تجزیه
و تحلیل هدفمند اوضاع را با نشست فنی که اوایل ماه آوریل در ایران برگزار خواهد شد ،آغاز خواهیم کرد؛ جلسهای که امیدوارم
نشستهای فنی و سیاسی دیگر در پی داشته باشد .الزم است فرایند را آغاز کنیم .مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ابراز
امیدواری کرد که بررســی مسائل حل نشده از حدود «نامه نگاری و پیام» فراتر برود و طرفین به درک و تفاهم برسند .رافائل
گروسی همچنین در خصوص اینکه روابط ایران و آژانس صرفا فنی است ،تاکید کرد :ما کانالهای فنی را باز میکنیم .این چیزی
است که ما میتوانیم انجام دهیم .ما در سطوح سیاسی نیستیم بلکه راه حلهای فنی ارائه میدهیم.

ادامه ازصفحه : 10
او ادامه میدهد« :در یزد و استانهای همجوار ،کویرهای بکر و بیابانهایی
بســیار زیبا داریم با امکانات زیســت محیطی کم نظیر که قادریم بخشی
از ظرفیــت فرودگاهی و پروازهای خود را در خدمت گردشــگری هوایی و
اکوتوریسم قرار دهیم».
او در بخش درآمدی این چنین توضیحات خود را کامل میکند« :در ایران
اگر بخواهیم خلبان شویم رقم بسیار باالیی باید هزینه شود  ۲۰۰ -میلیون
تومان در ســال  ۹۴و حاال شــاید تا یک میلیارد تومان  -بخش مهمی از
این هزینه شــامل خرید هواپیما و اســتهالک و نگهداری آن میشود که با
راهاندازی این مجموعه ،این هزینه تا  ۳۵درصد کاهش پیدا خواهد کرد».
حسینی نســب ادامه میدهد« :سالها است تمام آلیاژهای مورد نیاز برای
ســاخت هواپیما در ایران به آسانی در دسترس است پیشتر که در مراحل
برنامــه ریزی بودیم و فکر نمیکردیم تــا این اندازه زمان صرف فائق آمدن
بر مشــکالت و دست اندازها بشــود برای خود افقی ۱۰ساله تعریف کرده
بودیم که خود را به مرز تولید هواپیماهای تا  ۵۰نفر برسانیم .آن افق و آن
چشــمانداز به قوت خود باقی است همین امروز هم استارت بزنیم در کمتر
از  ۱۰ســال میتوانیم به آن مرزها دســت پیدا کنیم زیرا خوبی این مدت
زمانی صرف شــده برای غلبه بر سختیها کمک کرد مصمم تر ،باتجربهتر
و با افق دیدی وســیعتر به این پروژه بنگریم و حاال در کورهی ســختیها
آنقدر آبدیده شده و دارای نیروی مضاعف شدهایم که هر یک سال به اندازه
دو سال پیشرفت خواهیم کرد».

> مشکالت را میدانیم اما نباید تنهایمان بگذارند

چشممان را روی مشکالت نبسته ایم! این را حسینی نسب میگوید و ادامه
میدهد« :این گونه نیست که متخصص در امر ُغر زدن باشیم ،مشکالت را
میدانیم ،تحریم و دشــمنیهای غرب و آمریکا را میشناسیم اما باور کنید
تحریم و عوامل بیرونی تنها ۲۰درصد روی موضوع کاری ما تأثیر دارد».
رضا حســینی نسب با تأکید بر این موضوع که هرگز به دنبال حاشیهسازی
نبــوده و نخواهیم بود چــون همه داریم برای ســربلندی ایران عزیز تالش
میکنیم خاطرنشان میکند« :با این عبارت آشنا هستیم« :بودجههای دولت
محدود است ».میدانیم و معترفیم بخشهای مهمتری در این مملکت وجود
دارد که باید ترمیم شــود تا معیشــت و زندگی مردم آسیب نبیند اما نباید
تنهایمان بگذارند ،نبایــد از حمایت دولتی صرف نظر کنیم ،ما با هزینهی
 ۱۵۰۰میلیارد ریالی به صورت کام ً
ال عملیاتی «حسن نیت» خودمان را نشان
دادیم و این یعنی دولت هم آستین باال بزند چون االن و به نسبت  ۶۱ماه قبل
تجربهی بیشــتری داریم تا جایی که میتوانیم دیگر مجموعهها را همراهی
کنیم تا برخی از هزینههای آزاردهنده که بخشی از سرمایهی آنها را به واقع
میبلعد را کاهش دهیم اگرچه تالش کرده و میکنیم که اســتان یزد قطب
هوا  -فضای کشــور شود اما در همین مرحله نیز ادعا داریم پایلوت ورود به
دنیای فرودگاههای آموزشی تفریحی و تجاری در ابعاد کوچک شده ایم».
حسینی نسب اظهار میدارد« :استان یزد ،اگرچه پهناورترین استان نیست اما
استان پهناوری است برخی شهرستانهای استان یزد از مرکز استان بیشتر از
 ۱۰۰کیلومتر فاصله دارند  -خاتم حدود ۲۳۰کیلومتر ،ابرکوه  ۱۶۰کیلومتر،
بافق و بهاباد  ۱۱۰و ۲۰۰کیلومتر  -نکتهی مهم دیگر معدنی بودن اســت و
ترددهای مهمی که گاه به واســطهی فاصله بسیار و راههای نامناسب از نظر
دور داشــته میشود که در برخی شهرســتانها تنها با تعبیهی باند مناسب

امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.

برجام قابل مذاکره مجدد نیست ،این همان صدای واحدی است که آمریکا و غرب جز این نباید انتظار داشته باشند زیرا موضع اعالم شده از سوی
رئیسدستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران ،محکم ،صریح و غیر قابل تردید است .الوروف و اولیانوف به عنوان اصلیترین وزنههای روسیه در آژانس
و سیاست خارجه نیز معتقدند بایدن باید گامهای عملیتری بردارد تا نشان داده شود بازگشت به برجام یک شعار نخ نما شده نیست بلکه یک تعهد بر
زمین نهاده شده است که باید احیا شود .در کنار این گونه اظهار نظرها ،یک دیپلمات سابق به آفتاب یزد میگوید« :برجام تنها مسیر پیش روی بایدن است
و مقاومت برای بازنگشتن یا بازی با عبارات دیپلماتیک صرف ًا زمان را از بین میبرد و توافق را سختتر خواهد کرد .در این میان برخی اظهارات حاکی از آن
است که آمریکاییها برای بازگشت به برجام به دنبال مسیری هستند که اعتبار خدشه دار شدهی آنان توسط ترامپ خیلی زود ترمیم شود!
آفتاب یزد  -رضا بردســتانی :یک کارشناس سیاست خارجه و استاد
دانشگاه در گفت و شنودی تحلیلی به آفتاب یزد گفت « :تا به اینجای ماجرا
و پس از روی کار آمدن بایدن در آمریکا ،گامهای برداشته شده اگرچه کند
و کم اثر ولی همچنان در مســیری مثبت و رو به جلو اســت ».فرجی راد
اظهار میدارد« :پیشتر نیز گفته بودم اگر آمریکاییها خواسته باشند مطالبات
منطقی جمهوری اسالمی ایران را نادیده انگارند آن وقت برای خروج از برجام
ایران حتی میتواند مطالبهی خسارت کند که این موضوع شرایط را به بدترین
وضعیت ممکن هدایت خواهد کرد».
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دنیای اقتصاد :الزامات راهبردی در سیاست خارجی

سیاســت بیــش از آنکه
فکــر میکنیــد اهمیت
دارد و همگان گمان میبرند که اوضاع همیشه
ثابت است .سیاست بهمعنای بازیهای قدرت
است و انسانهایی که برای تغییر جایگاه خود
دســت به هر اقدامی با روبناهای مشــروعیت
بخش میزننــد ،نتیجه کار آنهــا گریبانگیر
ملت میشود .اخالق حکمرانی و اخالق فردی:
آنچه در صفات اخالقی فــردی و خانوادگی و
حتی اجتماعی مطلوبیت و کارآمدی محسوب
میشــود ،در سیاست و کشــورداری میتواند
ویرانگر باشد .سیاســت متغیر مستقلی است
کــه همه روایتهــا را جــذب میکند و هیچ
قاعــدهای جز ســاختارها و قدرت تــوان رام
کردن آن را ندارد .سیاســت داخله با توجه به
قانون اساســی و تفکیک قوا و مناسبات حوزه
عمومی و تقویت دموکراسی ،اخالقیات مدنی را
شکل داده است اما شطرنج سیاست در فضای
بینالملل محیط آشوبزده و جنگلی است که
تنها اصل قدرت بر آن حاکم است .انسانهای
اخالقی ،تک بعدی ،خیرخواه و آرمانگرا شاید
بتوانند شــعارهایی جهت جذب افکار عوام در
سیاســت داخله بدهند اما در سیاست خارجه
جز سیاسبودن برای دفاع از منافع ملی صفت
دیگری جواب نمیدهد.
منافــع ملی و منافع حزبــی :منافع ملی
فلســفی ،پیچیده ،متغیر ،ســیال و پسامدرن
نیســت بلکه کامال مشــخص و عینی اســت.
منافع ملی بهمعنای حفظ مرزهای ســرزمینی
و تمامیــت ارضی کشــور ،حفــظ حکومت و
ساختارها و نهادهای حاکمیتی ،دفاع همهجانبه
از شهروندان در برابر تهدیدات و افزایش رفاه و
سالمت و شــادی ملت است .منافع ملی چراغ
راهنمای سیاســت خارجی کشــور است و هر
زمان سیاستمدارانی بدون شناخت کشورداری
به زد و خوردهای گروهی و حزبی و شــخصی
در سیاســت خارجی اقدام کنند با سرنوشت
کشور در حال بازیکردن هستند .احزاب الزمه
دموکراسی هســتند و سیاستمداران نخبگان
و مراجع سیاســی جهت چرخش نخبگان در
فرآیندهای دموکراتیک بهحســاب میآیند اما
گاهی سیاستمدارانی فاقد فهم ملی یا بیبهره
از هوش سیاســی الزم ،منافع ملی و سیاست
خارجی کشور را بازیچه تبلیغات سیاسی خود
میکنند و با اقدامات ناپخته آینده دولت و ملت
را بهخطر میاندازند.
اصول سیاست خارجه :هیچ اصلی باالتر از
حفظ دولت-کشور نیست .یکی از شاخصهای
کشورداری ،حاکمیت اســت و به هیچ عنوان
در مــورد امور حاکمیتی نمیتــوان مذاکره و
چانهزنی کرد .توان نظامی و کیفیت اســتفاده
از آن موضــوع داخلــی و حاکمیتی اســت و
هرگونه چانهزنی و موضــوع مذاکره قرار دادن
آن به معنای سوق پیدا کردن به سمت دولت
شــکننده و فروپاشــیده اســت .اصل اساسی
محیط بینالملل اســتفاده از هــر ابزاری برای
دفاع از منافع ملی اســت .سیاســت خارجی
محیط قهرمانبازی و رفتارهای ایدهآلیستی و
اخالقی نیست بلکه باید با حفظ تعادل و موازنه
میان بازیگران بیشترین منفعت را برای کشور
به دست آورد .افزایش توان نظامی و هر اقدامی
برای دستیابی به هر شکلی از توان نظامی که
امنیت کشــور را تضمین کنــد و هر مذاکره و
نشســتی که قدرت ملــی را افزایــش دهد،
الزامی است.
جایگاه آرمانها در سیاست خارجه :همه
آرمانهــا منبع قدرت و ابــزاری جهت تامین
منافع ملی اســت .هر روایتــی که متعصبانه و
انحصاری جای قواعد سیاست خارجی را بگیرد
باعث هدررفت انرژی ملی کشــور میشــود.
اندیشهها ،فرهنگها ،آیینها و هر آنچه قدرت
نرم محسوب میشــود ،روبنایی است که برای
کســب قدرت اقتصادی ،سیاسی و نفوذ بهکار
میآید .سیاســت خارجی نرم ،سیال ،متغیر و
شبیه بازی شطرنج است که اگر سیاستمداران
بهترین نقشــهها را با احتماالت شــرورانه در
جهت منافع ملی کشور در نظر نگیرند؛ سربازها

چهبسا بشود مدیریت بهتری بر برخی بخشها اعمال کرد».
> دانشکدهی هوانوردی

سال  ۹۴که با بنیانگذار پیشــگامان توسعهی پرواز یزد گفتگو کرده بودیم
اعالم آمادگی شــده بود تا بزرگترین دانشــکدهی هوانوردی در این استان
تأســیس شــود تا خلبان و متخصص در امر پرواز تربیت شود این بار البته
در مصاحبهی اســفند  ۹۹سراغی از این سؤال نگرفتیم اما وقتی پرسیدیم:
«توانستهاید با دانشگاه ارتباط بگیرید؟» میگوید« :آمادگی کامل داریم به
محــض آغاز به کار از نیروهای فهیم و متخصص اســتفاده کنیم منتها با
یک دســت چند هندوانه قرار نیست برداریم اما در این که چنین مراکزی
کــه میخواهد در حوزهی هوا  -فضا فعالیت کند حتما باید با مراکز علمی
 دانشگاهی در ارتباطی تنگاتنگ باشد کوچکترین تردیدی وجود ندارد».حسینی نسب روی باند قدم میزند باندی که مدعی است از استانداردترین
باندهای کشــور اســت با درصد خطای زیر یک درصد ،پشت به ما و رو به
زادگاه خور (مشرق) سکوت میکند سکوتی که میتوان فهمید دارد تالش
میکند بغض  ۶۱ماههاش را پنهان کند و  ۶۱ماه برای کســی که آرزوهای
بزرگی در ســر دارد قطعا مــدت زمان ویران کنندهای نیســت اما تورم و
گرانیهای اخیر اگر تمهیداتش اندیشــیده نشده بود و اگر توان هضم آن را
نداشتند قطعا آنها را در همان میانه زمینگیر میکرد ،نمیگوییم مشکالت
مالی نداریم اما مشــکالت مالی را مانع نمیدانیم! این یکی از آن جمالتی
است که امیدوارانه اما سخت بر زبان جاری شد.
> چرا اصرار داریم محمدباقر قالیباف این گزارش را بخواند؟

در راهی که باز میآمدیم تا به فرودگاه یزد برســیم و از آن جا راهی تهران

حتی اگر بهترین بازی را انجام دهند شکســت
قطعی خواهد بود .میــان تعیین اهداف و کم
و کیف ابزارها باید ارتباط وجود داشــته باشد
یعنی اگــر اهدافی بزرگ بــا امکاناتی محدود
همراه شــود ،منابع ملی کشــور هدر خواهد
رفت و ناواقعگرایی بر سیاســت خارجی حاکم
میشود.
آرمان ملی :سایه سنگین احمدینژاد
بر بازی سیاست!

محمــود احمدینــژاد
بــا اســتناد بــه کامنتی
در یــک رســانه مجازی
منســوب به تندروهای اصولگرا ،احتمال ترور
خــود را جــدی گرفتــه اســت .او از اقدامات
پیشــگیرانه خود در این زمینــه نیز خبر داده
و تاکید کرده اســت که دســتهای پشتپرده
چنین توطئهای را پیشــاپیش معرفی کرده که
در صورت اجرای توطئه بهطور اتوماتیک افشــا
خواهند شــد .احمدینژاد اما در خنثی کردن
سیاســت نادیدهانگاری اصطالحا استاد است و
معموال بر نکاتی انگشت میگذارد که رسانهها
از جمله رسانههای دو جناح مخالفش ،ناچارند
ســخنان و تحرکات او را پوشش دهند .در این
میان ،بسیاری از مردم عادی هم که از سخنان
تکراری و کپکزده و بعضا بیسروته بسیاری از
تریبونداران رسمی خســته و ملول شدهاند و
در این تنگنای مصیبتبار پاندمی و معیشــتی
و روانی ،هر نوع هیجانی را غنیمت میشمرند،
با اشــتیاق فراوان ســخنان احمدینژاد را در
رسانههای مجازی دنبال و برای همدیگر ارسال
میکنند .احمدینژاد مدعی است؛ در راهی که
انتخاب کرده از جانش گذشته است! اگر او بهواقع
از جانش گذشته باشد ،جدیترین چالش دوران
اخیر در برابر وضع موجود باید به حســاب آید!
هرچند که او ظاهرا صاحب تشکیالتی نیست و
حلقه یاران نزدیکش نیز از هم پاشیده و هر دو
دســت راست و چپش یعنی مشایی و بقایی به
زندان محکوم شدهاند ،اما او در فضایی که فقدان
نهادها سبب برجسته شــدن نقش افراد شده
است ،میتواند یکتنه بهخصوص برای متحدان
اصولگرای پیشین خود دردسر بیسابقهای پدید
آورد؛ از همین رو ،درحالیکه اغلب اصالحطلبان
با ابراز نفرت از رفتار احمدینژاد ،نگران گسترش
نفوذ سیاسی اصطالحا تودهوار و پوپولیستی او
در شــرایط ســرخوردگی و نومیدی اجتماعی
هستند ،اصولگرایان در برابر احمدینژاد کامال
مســتاصل به نظر میرسند! احمدینژاد در هر
حال ،برســاخته اصولگرایان اســت .آنها او را
در مقابل اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات
سال  ۸۴حمایت کردند .آنها حتی بسیاری از
چهرههای برآمده از انقالب  ۵۷و یاران معتمد و
نزدیــک امام را عمال قربانی احمدینژاد کردند.
بنابراین ،اصولگرایان فــردی را که تا این اندازه
بــرای او هزینه کردهاند ،بهراحتی نمیتوانند به
اتهام انحراف و وابســتگی به حلقهای مشکوک،
بیگانه با خــود معرفی کننــد .در هر صورت،
احمدینــژاد روی دســت اصولگرایــان مانده
اســت! نه میتوانند به بازگشت او به رقابتهای
انتخاباتی و قدرت گرفتن رسمیاش تن دردهند
و نــه میتواننــد مانع فعالیتهای سیاســی و
تبلیغاتی او شــوند .ایجــاد محدودیت برای او
نیز عالوه بر آنکه بمبی خبری است ،از یکسو
بــر محبوبیتــش میافزاید و از ســوی دیگر،
هوادارانش در بین بدنه اصولگرایی را به واکنش
میاندازد .در چنین وضعیت بغرنجی اســت که
برخــی از افراد عصبانی و ناشــناس ،بهمنظور
ســاکت کردنش ،به یادآوری تکرار سرنوشــت
شاپور بختیار برای او متوسل میشوند؛ اما این
نوع تهدیدها جز اینکه به مطرح شــدن بیشتر
احمدینژاد منجر شــود ،حاصل دیگری ندارد.
در هر صورت ماجــرای احمدینژاد خود گواه
کوتهبینی سیاســی اصولگرایان است .آنها به
خالف ادعای خــود ،با چشــماندازی به اندازه
پیش پایشــان ،بازی سیاسی را پیش میبرند و
بعد که اســیر پیامدهای آن میشوند ،همگان
را مقصر جلــوه میدهند جز خودشــان را که
مقصر واقعیاند!

شــویم به این مسئله اندیشــیدیم که گزارش را خطاب به کدام قوه و مقام
ارشد مملکتی بنویســیم؛ به روحانی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری،
به رئیســی و حوزهی اقتصادی قوهی قضائیه یا به مجلس و کمیسیونهای
مربوطه که یادمان آمد این گزارش باید بیهیچ واســطهای برسد به دست
محمدباقر قالیباف ،خلبانی که ســابقهی  ۱۲سالهی شهرداری و ریاست بر
مجلس نیز باعث نشد در سفری که راهی مشهد بود پشت سکان هواپیمای
حامل وی ننشیند.
یک خلبان حتی اگر سیاســت مردی کهنه کار نیز شده باشد با پرواز زنده
اســت پس همهی این گزارش را به رئیس مجلــس حواله میدهیم تا اگر
ضعف قوانین باعث این وقفهی طوالنی شده است بررسی شود ،اگر کم کاری
شده اســت به عنوان رئیس قوهی مقننه و دستگاه ناظر بر کار دولت تذکر
بدهد و اگر میشود با رایزنی برخی و بخشی از مشکالت را حل کرد که چه
کسی بهتر از رئیس قوهی مقننه!؟
این گزارش البته میتواند سنگ محکی نیز باشد برای تیم رسانهای در خدمت
رئیس مجلس و حلقهی پرتعداد مشاوران وی که معلوممان کند حوزهی عملکردی
تنها به غیزانیه و سیستان و بلوچستان و کارگاههای اطراف تهران ختم میشود
یا این حوزه میتواند تا دل کویر نیز امتداد پیدا کند و شامل یکی از پروژههای
مورد عالقهی محمدباقر قالیباف نیز بشود رئیس قوهای که فرودگاه و هواپیما و
هوا  -فضا و همهی ریز و درشت این صنعت را میداند؟!
اصال راســتی آزمایی شود ،بررسی شود ،مشکالت از سر راه برداشته شود و
این فرودگاه با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،وزیر راه و رئیس
قوهی مقننه افتتاح شــود فرض را نیز بــر این میگذاریم که یکی دو هفته
دیرتر افتتاح شود برای طی مسیر وفق مقررات و قوانین موضوعه نیز فرصت
هست شاید تا آن زمان مجوز سازمان هواپیمایی کشوری نیز از راه رسید!

