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دولت یازدهم از روزی که بر سر کار آمد پروژه مرکزی خود را توسعه کشور از مسیر مذاکره و تقویت روابط با غرب تعریف کرد و شالوده خود

 ۶سال پس از انتخابات  ۹۲سیاست خارجی دولت روحانی تغییرات زیادی کرده است

را بر آن بنا نهاد .روابطی که انتظار میرفت بهواســـطه گستردهشدنشـــان و بعد از تنشزداییها در دستور کار ،رفتهرفته محیط بینالمللی
را برای ایران مســـاعد کند و با اتکا به همین اتفاق ،مســـیر را برای جذب ســـرمایههای بینالمللی هموار سازد .روحانی در همین چارچوب  ،به

پیام واقعی ۲۴خرداد
24

ت 92
ش

اردیبه

باکدخدابستنراحتتراست
«آمریکاییها کدخدای ده هستند ،با کدخدا

بســـتن راحتتر است و حاال که رهبر انقالب

داد 92
ر

 27خ

راه مذاکره را باز گذاشتند ،دولت بعد با رعایت

خارجی و به تعبیر دقیقتر هسته مرکزی سیاستهای دولتی بود که

روحانی نام آن را تدبیر و امید گذاشته بود .روحانی از همان ابتدا بنا

پایان راهی که انتخاب کرده تحریمها بهکلی رفع خواهد شد و زندگی مردم به حالت عادی بازخواهد گشت .نتیجه اما تا امروز آنی نبوده که

رئیسجمهور وعدهاش را داده بود و شاید خود روحانی نیز تصورش را نمیکرد کار روزی به جایی برسد که مذاکره با آمریکاییها را دیوانگی
بخواند و گاه و بیگاه بدعهدی اروپاییها را به آنها یادآور شود .امروز  6سال از عمر دولت گذشته و مروری کوتاه بر فرازوفرودهای این  6سال

در یک برداشت ،روایت جالبی را از مواضع رئیسجمهور در سیاست خارجی به تصویر میکشد .مواضعی که گاهی خوشبینی مفرط در آنها

موج میزد و گاه ناامیدانه و نگران آیندهای نامعلوم را انتظار میکشید .در ادامه این روایت را از نظر میگذرانید.

راهحل،اعتمادمتقابلاست
روحانـی در اولیـن نشسـت خبـری بعـد از

پیروزی با اشـاره به آخریـن وضعیت مذاکرات

انتقالمسئولیتمذاکرات

یور 92
ر

زمزمههـا ی ا نتقـا ل پرونـد ه هسـتها ی

 14شه

بدون پاسـخ گذاشـت و گفـت کـه راهحل ایـن موضوع رسـیدن به

اعتماد متقابل اسـت .او رسـیدن بـه چنین نقطـهای را امکانپذیر

گفتوگوبااوباما

هر 92
م

نخســـتین حضور روحانی در مجمع عمومی

سازمان ملل بهعنوان رئیسجمهوری اسالمی

بـه کار دولـت یازدهـم مطـرح بـود تـا اینکـه

ایران با یک بمـــب خبری همراه بود .عصر روز

درنهایـت روز  14شـهریور  92ایـن تصمیـم

جریـان مذاکـرات بـا پیشـنهاد احتمالـی تعلیـق

بخشـی از غنیسـازی مواجـه شـود ،چه خواهـد کرد»

5

ایـران بـه وزارت امـور خارجـه از همـان آغـاز

هسـتهای بـا  5+1ایـن پرسـش را کـه «اگـر در

خطوط قرمز میتواند این رابطه را برقرار کند».

این شاید صریحترین موضع روحانی در حوزه سیاست

مـــردم وعدههایـــی داد و آنها را متقاعد کرد که میتواند هم چرخ زندگیشـــان را بچرخاند و هم چرخ ســـانتریفیوژها را .از همینرو گفت در

پنجم مهـــر  92رئیسجمهـــور آمریکا در یک

کنفرانس خبری در کاخ ســـفید اعالم کرد ســـاعاتی

بهطـور رسـمی اعالم شـد .تـا پیـش از آن مسـئولیت

مذاکـرات در اختیـار شـورای عالـی امنیـت ملـی و دبیـر آن بـود و
بـه همیـن واسـطه چنـد بـار میـان روحانـی ،الریجانـی و جلیلـی

قبل با حســـن روحانـــی ،همتای ایرانی خود مکالمه تلفنی داشـــته؛
مکالمهای  15دقیقهای که در واپســـین ســـاعات حضور روحانی در

را بر پیشـــبرد امور کشور از طریق بستن با غرب و نزدیک شدن به اروپا و

دانسـت و یـادآور شـد کـه قبال هـم ایـن اتفـاق افتـاده و بایـد از تجربیات

دستبهدسـت شـده بـود .ایـن بـار امـا زمـام امـور در اختیـار وزارت

نیویورک صورت گرفته بود .همان روز حســـاب توئیتری روحانی هم این

شـــود و وعده شکســـتن تابوی  30ســـاله را بدهد .او برای این نگاهش

روحانـی البتـه توضیـح بیشـتری دربـاره تجربیـات قبـل و ماحصـل ایـن

هسـتهای بـه صـورت یکپارچـه در چارچـوب دولـت و اختیـارات آن

قوی سیاســـی دو طرف برای یافتن راهحلی سریع برای مناقشه هستهای

مذاکـرات سـعدآباد ،بروکسـل و ...چیـزی نگویـد .او ایـن وعـده را هـم

محسـوب میشـد و صحنـه میدانی کنتـرل و هدایـت مذاکـرات را برای

آمریکا گذاشـــت و البته در این میان ترجیح داد به آمریکاییها نزدیک

استدالل هم داشت و با یادآوری تجربه مذاکرات با تروئیکای اروپایی در
اوایل دهه  80گفت که اعتقاد دارد مذاکره با آمریکا راحتتر از مذاکره
با اروپاســـت ،چراکه اروپاییها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند و به

همین واســـطه دولت یازدهم باید بتواند رابطه ایران و آمریکا را از حالت
تخاصم به مرحله تنش که یک مرحله پایینتر اســـت ،برساند.

ند 94
ف
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قبـل اسـتفاده کرد.

تجربیـات نـداد و ترجیـح داد از شکسـت پـروژه اعتمـاد بـه اروپـا در
داد کـه دولتش از حقوق مسـلم مردم ایـران در زمینه فناوری هسـتهای

کوتـاه نخواهـد آمد و تالش خواهد کـرد تحریمهای ظالمانـه قدمبهقدم

برطرف شـود.

برجام،آفتابتابان
یکی دو ماهی از برجام بیشتر نگذشته ،حسن

روحانی همچنان امیدوار است .او در نشست

23

یر 94
ت

خبری با رسانههای داخلی و خارجی از برجام

است؛ چشمها را باید باز کرد».

رئیسجمهور اما نشانههای بدعهدی آمریکا را نیز دریافت کرده و قدری
با واقعیات آمریکا روبهرو شـــده است ،از اینرو بسیار کمرنگ و در لفافه

تعریـف شـد؛ اتفاقـی کـه نسـبت بـه پیـش از آن نوعـی خـرق عـادت
رئیسجمهـور آسـانتر میکـرد .خیلیهـا اقـدام دولـت را گامـی بـرای
کاسـتن از بـار امنیتـی ایـن پرونـده و باال بـردن احتمـال توافق بـا غرب

تفسـیر کردنـد.

طومارتحریمهادرهمپیچید
روز امضای توافق را باید نقطه اوج وعدههای

برجامی روحانـــی تلقی کرد .روحانی پس از

داد 94
ر

که در قطعنامه بوده ،لغو خواهد شد .به گفته او «تمام تحریمهای بانکی،
بیمهای ،مالی ،حملونقل ،پتروشیمی ،فلزات سنگین و تحریمهای

اقتصادی بهطور کامل لغو – و نه تعلیق– خواهد شـــد و حتی تحریم

نیز همراســـتا با حامیان دولت از بهشت بعد از اجرای

برجام سخن میگفت و همهچیز از محیطزیست گرفته تا آبخوردن را به
برجام گره میزد و میگفت تحریمهای ظالمانه باید از بین برود تا

سرمایه بیاید و مشکل محیطزیست ،اشتغال ،صنعت و آبخوردن

البته تناقضهایی هم وجود دارد ،چراکه توضیحات خود را اینگونه تکمیل

ایجاد فضایی نو در منطقه برای گسترش همکاریهاست ،طومار تحریمها

نیز حواله میداد .رئیسجمهور در همین فضا با انتقاد شـــدید از کسانی

میکند« :ممکن اســـت ایراد و اشـــکالهای کوچکی در این رابطه وجود
داشته باشد ،اما آمریکا و اروپا تاکنون به تعهدات اصلی خود عمل کردهاند.
امروز تحریمها ،حتی تحریمهایی که مربوط به موضوع هســـتهای نبوده

برداشته شـــده و این مساله نیز

۱۳۹۵
 2آبان

اعالم شده است».

ایران گسسته شده است .او از برداشته شدن خشتهای دیوار بیاعتمادی
درصورت اجرای قدم به قدم توافق ســـخن گفت و خاطرنشـــان کرد که در
این برنامه جامع همه اهداف محقق شده است.

فعالصبرکنید
ایــام انتخابــات ریاســتجمهوری آمریــکا

آ نقــد ر فضــا ســنگین میشــو د کــه

داد 96
ر

4م

پیشبینیهــا دربــاره آینــده روابــط ایــران

در این ایام آمریـــکا تصمیمات جدیدی برای

بــا آمریــکا دوبــاره بــه شــرایط پیــش از برجــام

بازمیگــردد و از ایــنرو روحانــی میگویــد انتخــاب

بیــن «نامزدهــای ریاس ـتجمهوری آمریــکا» انتخــاب بیــن بــد و بدتــر
اســت .رئیسجمهــور امــا بــا وجــود مشــاهده این فضا همچنــان حاضر

آمریکا از برجام بیشـــتر و عملیتر میشود.

شـــد ،تصویب و با امضای ترامپ اجرایی میکند .در تحریم کاتســـا
بخشهـــای مهمی از اقتصاد ایران به اضافه اکثر افراد و نهادهای

فروردین  94بعد از دو دور مذاکرات فشرده در

حد فاصل  25اسفند تا  13فروردین ،طرفین

بر ســـر بیانیهای درباره راهحلهای الزم جهت

نیـــل به برنامه جامع اقدام مشـــترک به تفاهم

رســـیدند که به بیانیه لوزان معروف شد .بیانیهای که

اگرچه در پاســـخ به انتقادات درباره ضعفهای محتوایی آن گفته میشد
جنبه حقوقی نداشته و صرفا راهنمای مفهومی تنظیم و نگارش متن

برجام است ،اما در ماههای بعد توافق هستهای مو بهمو در چارچوب

آن منعقد شد.

او البتـــه منتقدان را هم با شـــدیدترین الفاظ مینواخت و آنها را به جهنم
که به گفته وی «مذاکرههراســـی» را رواج میدهند ،گفت« :یکعده بزدل

اقتصادی و قطعنامههای شـــورای امنیـــت در روز اول اجرای توافق ،لغو

سیاسی هستند و تا حرف مذاکره پیش میآید ،میگویند ما میلرزیم؛ به

جهنم ،بروید یک جای گرم برای خود پیدا کنید .خداوند شـــما را ترســـو و

لرزان آفریده است».
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اردیبه

یکعضومزاحمخارجشد!

عمـــل به وعدههای انتخاباتیاش گفت و تاکید کرد که همه تحریمهای

خواهد شـــد .او ادامه داد« :چرخش سانتریفیوژها زمانی ارزشمند است
که چرخ اقتصاد در کنار آن درحال چرخش باشـــد و خوشبختانه این کار
و هدف بســـیار نزدیکتر از ماهها ،هفتهها و حتی روزهای پیش است».

ترامــپ در اردیبهشــت ســال  97باالخــره مقصــود نهایــی خــود را اجرایــی

کــرد و بــا امضــای یــک دســتور اجرایــی ایــاالت متحــده را از توافــق

هســتهای ایـران و گــروه کشــورهای  5+1خــارج کــرد .او در ایــن روز و پس
از خــروج از برجــام اعــام کــرد همــه تحریمهایــی کــه در اثــر توافــق بــا

ایــران تعلیــق شــده بودنــد در بازههــای  3و  6ماهــه یعنــی بخشــی در نیمــه مــرداد و بخشــی در نیمــه آبــان دوبــاره اجرایــی

تکمیل پازل تحریمی ایران میگیرد و قانونی

به نام کاتســـا را که بعدها به مـــادر تحریمها معروف

ین 94
فرورد
13

توافق لوزان

کمتر از  24ســـاعت بعد رئیسجمهور در یـــک گفتوگوی تلویزیونی از

کاتسا و باز هم دفاع از برجام!
تابستان  96همان ایامی است که انتقادهای

گستردهای داشت.

دولتیها دانســـت .در این مدت رئیسجمهور

از آمریـــکا انتقاد میکند و میگویـــد« :آمریکاییها باید در اجرای برجام

را درهم پیچیده تلقی کرد و مدعی شد که زنجیرهای تحریم از پای اقتصاد

آمریکایی بهشمار میرفت ،در رسانههای داخل و خارج از ایران انعکاس

گ و وارنگ
باید دوره اوج گرفتـــن وعدههای رن 

تسلیحاتی نیز کنار گذاشته میشود و محدودیتهای پنج ساله نیز بعد از

فعالتر باشند؛ خواست ما این است».در این صحبتهای حسن روحانی

تماس شفاهی مقامهای ارشد جمهوری اسالمی ایران با مقامهای ارشد

و چندماه بعد ،روز اجرای توافق هســـتهای را

مردم حل شود ،منابع آبی زیاد شده و بانکها احیا شوند.

این مدت لغو میشود ».رئیسجمهور با بیان اینکه دستاورد واقعی توافق

تلفنی رئیسجمهور ایران با رئیسجمهور آمریکا بود و به نوعی نخســـتین

حدفاصل توافق لـــوزان تا روز امضای برجام
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زنده تلویزیونی وعده داد که تمام تحریمها حتی

تحریمهای موشکی ،تسلیحاتی و اشاعهای به صورتی

ایران و غرب تاکید شـــده اســـت .این تماس از آنجا که نخستین تماس

درانتظاربرجام

اعالم جمعبندی و توافق نهایی در گفتوگوی

با عنوان «آفتاب تابان» یاد میکند و میگوید:

«اما اگر کســـی چشم خود را ببندد ،فکر میکند شب

خارجـه قـرار گرفـت و بـا این اقـدام عملا همـه مسـائل پیرامـون پرونده

خبر را تایید کرد و نوشت که در گفتوگوی تلفنی روحانی و اوباما ،بر اراده

خواهنــد شــد .در واکنــش بــه ایــن اقــدام آمریــکا ،حســن روحانــی بالفاصلــه مقابــل دوربیــن صداوســیما قــرار گرفــت و راهبــرد

دولتــش در قبــال اقــدام ترامــپ را توضیــح داد.

روحانــی در ایــن ســخنرانی ،بــا واکنشــی عجیــب کــه نشــان م ـیداد او تــا چــه حــد بــه سیاســت خارجــی و مســاله مذاکــره بــرای حــل مشــکالت

نیســت از موضــع اولیــه خــود کوتــاه بیایــد .او در اجتمــاع مــردم اســتان

در ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند و به عبارتی این اقدام مهمترین

کشــور امیــد دارد ،تنهــا بــه بیــان ایــن نکتــه اکتفــا کــرد که«برجــام از  ،5+1یــک را از دســت داده اســت ،کار ترامــپ جنــگ روانــی و فشــار اقتصــادی

مانــع بــود و امــروز زنجیــر نیســت».روحانی امــا بــا دفــاع مکــرر از برجــام

در جلســـه هیات دولت و در واکنش به این اقـــدام باز هم از مزیتهای

قصــد دارد برجــام را ادامــه دهــد تــا منافــع ایـران از ایــن مســیر تامیــن شــود و از ایـنرو بــه وزارت امــور خارجــه دســتور داده اســت کــه بــا پنــج کشــور

مرکــزی اظهــار میکنــد« :زنجیــری کــه روی پاهــای اقتصــاد ایـران بــود،
تــاش میکنــد هزینــه انتقــاد از آن را در جامعــه بــاال نگــه دارد و از ایـنرو

میگویــد« :غاصبــی بــاغ مــا را غصــب کــرده بــود ،غاصــب را بیــرون کردیم،

حــاال یــک عــده کــودک بــه درب بــاغ آمدهانــد میگوینــد ســیب و گالبــی
کجاســت؟ مــا بــاغ را از دســت غاصبــان درآوردیــم و درخــت کاشــتهایم و

ایــن بــاغ آمــاده بــاروری اســت و صبــر بــرای بــاروری ایــن باغ الزم نیســت؟»
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اقدام ترامپ در راســـتای نقض روح و جسم برجام بود .رئیسجمهور اما

برجـــام گفت و توضیح داد که «قبل از توافـــق برجام آمریکاییها به هر
بهانهای یک تحریـــم جدید علیه ملت ایران وضع میکردند ،ولی برجام
دســـت و پای آمریکا را هم برای بردن اینگونه تحریمها به بهانه مسائل

ســـاح کشتار جمعی و هستهای به شورای امنیت و هم در راستای وضع
تحریمهای جدید بسته است».

آمریـــکا اعمـــال شـــد ولـــی اروپاییهـــا بـــرای چندمینبـــار زیـــر قـــول

خ ــود زدن ــد و هی ـچ اق ــدام عمل ــی ب ــرای تامی ــن مناف ــع ای ـران در برج ــام
انج ــام ندادن ــد.

رس ــمی اع ــام کردن ــد ک ــه بن ــا دارن ــد ف ــروش نف ــت ایــران را ب ــه صف ــر برس ــانند و ب ــرای ای ــن اق ــدام هم ــراه ب ــا تحریمه ــای

نفتـــی معافیتهـــای موقـــت و محـــدودی را بـــرای چنـــد کشـــور در نظـــر گرفتهانـــد.

در واکن ــش ب ــه ای ــن اق ــدام آمری ــکا ،حس ــن روحان ــی ک ــه اداره دولت ــش را ب ــا خط ــر مواج ــه میدی ــد در س ــفر اس ــتانی ب ــه س ــمنان و در دی ــدار

ب ــا م ــردم ش ــاهرود ،آمریکاییه ــا و کش ــورهای خلیجف ــارس را متقاب ــا تهدی ــد ک ــرد و گف ــت« :اگ ــر آمری ــکا مان ــع ص ــادرات نف ــت ایــران ش ــود،
ای ــن اظهارنظ ــر بهعن ــوان تندتری ــن س ــخن روحان ــی در عرص ــه سیاس ــت خارج ــی و خط ــاب ب ــه دش ــمنان ایــران در دوران ریاســتجمهوریاش

در اف ــکار عموم ــی بازخ ــورد زی ــادی داش ــت.

بــرای آینــده برجــام وارد مذاکــره شــود.

او در ایــن ســخنرانی تاکیــد کــرد« :اگــر اهــداف ایــران را ســایر طرفهــا تامیــن کننــد ،برجــام برجــا خواهــد مانــد ».بــا ایــن ســخنرانی ،ایـران بالفاصلــه

مذاکراتــی را بــرای یافتــن مســیری جدیــد بــا اروپاییهــا و دو عضــو دیگــر آغــاز کــرد و چنــدی بعــد مشــخص شــد کــه توافقهــا بــه ســمتی حرکــت
کــرده اســت کــه ســه کشــور اروپایــی بــرای تجــارت بــا ایــران در شــرایط تحریمــی ،ســازوکار مناســبی تــدارک ببیننــد ،اتفاقــی کــه تــا همیــن امــروز

هنوز رخ نداده است.

آب ــان س ــال  97در ش ــرایطی ب ــه پای ــان رس ــید ک ــه دور دوم تحریمه ــای

شـــرایط بـــرای ایـــران ســـختتر و همزمـــان راهبـــرد جدیـــد آمریـــکا نیـــز اعـــام شـــده بـــود .آمریکاییهـــا بـــه صـــورت

هی ــچ نفت ــی از خلیجف ــارس ص ــادر نخواه ــد ش ــد».

بــود؛ ملــت ایــران از امشــب متحدتــر اســت ،خوشــحالم شــر یــک موجــود مزاحــم از برجــام کــم شــده اســت ».او در ایــن ســخنرانی اعــام کــرد کــه
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بعد از اینکه مذاکراتی که قرار بود چند

هفتهای به اتمام برســـد ،حدود

یک ســـال به طول انجامید و اروپاییها از حداقلیترین اقدام برای تامین
منافع ایران در برجام و تجارت با ما امتناع کردند ،حسن روحانی در جریان

تصمیمی که کلیت نظام گرفته بود ،خبر مهمی را در  18اردیبهشت یعنی

سالگرد خروج آمریکا از برجام اعالم کرد .او در این روز و در جمع اعضای هیاتدولت از تصمیم ایران برای مقابله با اقدامات

آمریـــکا و اروپـــا خبر داد و گفت« :برجام یا برد -برد یا باخت -باخـــت خواهد بود؛ اجازه نمیدهیم آمریکا آن را به برد -باخت تبدیل

کند .هفت ماه پیش در سازمان ملل اعالم کردم استراتژی ما تعهد در برابر تعهد و نقض در برابر نقض است؛ امروز به آن سخنان عمل میکنیم .امروز
روز پایان برجام نیست ،روز گام جدید در اجرای آن است .امروز فروش ذخایر اورانیوم غنیشده و ذخایر آب سنگین را متوقف میکنیم؛ این تصمیم

برای  ۶۰روز اســـت».روحانی در این ســـخنرانی شـــروط ایران را برای ادامه اجرای تعهداتش در برجام اعالم کرد و گفت« :اگر طرفین برجام پای میز

مذاکره آمدند و منافع اصلی ما بهخصوص در نفت و امور بانکی تامین شد ،به نقطه قبلی بازمیگردیم ».او البته تاکید کرد که ایران تنها در جریان
برجام حاضر به مذاکره اســـت و توضیح داد« :آغازگر نقض تعهد نبودیم و آغازگر جنگی نخواهیم بود ،اما به هر متجاوزی پاســـخ قاطع خواهیم داد.
در چارچوب برجام همچنان آماده مذاکرهایم؛ نه یک کلمه بیشتر و نه کمتر».

