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ایراندرتقابلمیانکنگرهورئیسجمهوری

ایران برای ایاالت متحده هم��واره مهم بوده و مهم 
خواهد مان��د. مهم ترین دلیل، توافقی اس��ت که روز 
پنجش��نبه در لوزان صورت گرفت. با هر استانداردی 
بس��نجید این عمال توافقی میان تهران و واش��نگتن 
ب��ود. الوروف ک��ه غای��ب ب��ود، چین ک��ه حضوری 
حاشیه ای داش��ت و وزیر خارجه اش بالفاصله به پکن 
بازگشت، فابیوس در رفت و آمد لوزان – پاریس به سر 
می برد و ظاهرا ترجیح داد اجازه دهد تحوالت مسیر 
طبیعی خ��ود را طی کند، همون��د بریتانیایی خود را 
زیر س��ایه جان کری پنهان کرده بود و لوزان را ترک 
نکرد. منابع دیپلماتیک نزدی��ک به مذاکرات گفتند 
به طرز شگفت انگیزی اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان 
نقش آفرینی داش��ته اس��ت. خانم موگرینی نیز که 
موضعش از پیش مش��خص بود. یک دیپلمات غربی 
مستقر در لوزان می گوید: »اغراق نیست اما همه کنار 
کشیدند و فقط ظریف و کری وس��ط میدان بودند.« 
نیویورک تایمز نیز روز پنجش��نبه نوش��ت این حجم 
از مذاکرات مس��تقیم با یک ط��رف خارجی در تاریخ 
دیپلماس��ی ایاالت متحده پس از جنگ جهانی دوم 
بی سابقه بوده است. شگفتی قابل تحسینی است. بهتر 
اس��ت واقعیتی که با آن روبه رو شده ایم را زودتر قبول 
کنیم. این تنها به مخالفان مذاک��رات با ایران مربوط 
نمی ش��ود، گرچه باورش برای آنان س��خت و دشوار 
خواهد بود. بلکه پذیرش این واقعیت ش��گفت انگیز و 
ارزشمند بیشتر به موافقان مذاکرات و دیپلمات هایی 
مربوط می شود که طی 18 ماه گذشته سرمایه گذاری 
هنگفتی برای به نتیجه رسیدن آنچه پنجشنبه اتفاق 
افتاد، انجام دادند اما می تواند از سوی همان مخالفان 

با مواجهه و مقابله جدی روبه رو شود. این که می گویم 
بهتر است این واقعیت را موافقان دیپلماسی زودتر از 
مخالفان توافق هس��ته ای درک و قبول کنند به این 
اعتبار اس��ت که ضروری اس��ت موافق��ان قانونی هر 
چه زودتر از فضای احساس��ی و هیجانی عبور و برای 
آنچه ظریف، وزی��ر خارجه ایران »تدوین پیش نویس 
توافقنامه نهایی« اعالم ک��رده، آماده کنند و موافقان 
عمومی فرصت ادامه دیپلماس��ی و تدوین توافقنامه 
نهایی را مثبت نگه دارند؛ توافقنامه ای که تا ماه ژوئن 
باید آماده و به مانیفست دایمی یا کتاب مقدس میان 
ایران و جامع��ه جهانی خصوصا ایاالت متحده تبدیل 
شود. در مقابل آنچه مایه نگرانی است، مخالفان توافق 
هسته ای و دیپلماس��ی اند که به نظر می رسد مصمم 
هستند با این واقعیت آن طور که خود می خواهند کنار 
بیایند، چرا که از دید آنها فعال کار از کار گذشته است. 
در ایاالت متحده کم نبودند کسانی که اعتبار و سابقه 
سیاسی خود را بر سر پرونده هسته ای ایران قمار کرده 
بودند، اینک و بالدرنگ آم��اده حرکت جدی و نهایی 
خود علیه این توافق و شخص رئیس جمهوری تا پیش 
از موعد ماه ژوئن می ش��وند. بینر، مک کین، منندز، 
کروز، کروکر، ش��ومر، گراهام و کاتن و صدها سناتور 
پشت آنها آشکارا 3 ماه است هر آنچه می توانستند به 
کار بستند  تا کار به این جا نکشد، حال به دلیل مخالفت 
با ایران یا کینه ش��خصی با آق��ای رئیس جمهوری یا 
ترکیبی از هر دو. بینر که پای ش��رافت حرفه ای خود 
را به میان کشید تا ثابت کند توافق با تهران امکان پذیر 
نیست، به قول اهالی تنس��ی چاقو را تا آن جا در قالب 
پنیر فرو برد که در اقدامی برخالف تمامی پروتکل های 
دیپلماتیک و عرف 200 س��اله تاریخ ایاالت متحده، 
نتانیاهو را برای س��خنرانی علیه برنام��ه اتمی ایران و 
درواقع تحقیر رئیس جمهوری در 4 مارس به کنگره 

دعوت کرد.

اما آیا با توافق لوزان همه چیز تمام شد؟ و دیگر جایی 
برای بدبینی وجود ندارد؟ می توانیم خوشبین باشیم 
و در همراهی با 18ماه دیپلماسی به جای زور و تفاهم 
به جای اقدامات قهرآمیز مدتی را خوشحال باشیم اما 
به همان میزان که خوشبینی، می توان نگران هم بود. 
مخالفان توافق با تهران تاکنون به امید آن که ش��اید 
ایران میز مذاکره را ترک یا هیأت های شرکت کننده 
بیش از این حاضر به کوتاه آمدن در برابر تهران نباشند یا 
پرزیدنت اوباما باالخره به اشتباه تقریبا 2 سال خود پی 
خواهد برد، همه برگه های مقابله با این توافق و مشخصا 
مخالفت با آقای رئیس جمهوری را رو نکرده بودند اما 
این کاری است که از فردا و سناتورهای کینه جو پس 
از پایان تعطیالت ماه آوریل کنگره آغاز خواهند کرد 
اما موفق خواهند شد؟ به باور من این بستگی زیادی به 
برخورد آقای رئیس جمهوری با کنگره دارد که بخواهد 
از مسیر تعامل و همکاری با سناتور ها وارد شود یا از راه 

قانونی و اختیارات رئیس جمهور.
در هر صورت تا اندازه ای نگران کننده اما نه تا آن حد 
ناامیدکننده، دیر یا زود با تقابل بر سر ایران در کنگره 
روبه رو خواهیم شد. اوباما اینک و پس از توافق با تهران 
راه و انتخاب س��ختی در رس��یدن به تفاهم یا اعمال 
اختیارات پیش رو دارد. شخصا فکر می کنم اکنون که 
مذاکرات به نتیجه نسبتا مطلوبی رسیده، آقای اوباما در 
موضع اخالقی بس��یار برتر و باالتری در برابر مخالفان 
قسم خورده اش قرار گرفته است اما چنانچه با شرایط 
متفاوتی روبه رو شود، صرف نظر از ضرورت های امنیت 
بین المللی و نقطه نظرات جامع��ه جهانی، هم قانون 
اساسی، هم قدرت اجرایی رئیس جمهوری و هم کارت 
قرمز وتو اجازه رویارویی با کنگره را به رئیس جمهوری 
خواهد داد. در آن صورت ما شاهد اتفاقاتی بی مانند در 
صحنه داخلی آمریکا خواهیم بود. باید امیدوار باشیم، 

کار به آن جا نکشد.

همكار گرامي جناب آقاي محمود محرابي
مصيبت وارده را تسليت گفته و براي آن مرحومه از درگاه خداوند طلب 

مغفرت و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.

همكاران شما در روزنامه شهروند

همكار گرامي، سركار خانم بهاره گائيني
درگذشت پدر گرامي تان موجب تألم و تأثر شد. ضمن عرض تسليت، از 
درگاه خداوند براي آن مرحوم غفران الهي و براي بازماندگان و وابستگان 

صبر و شكيبايي مسألت داريم.
همكاران شما در روزنامه شهروند

حضرت  حجت االسالم والمسلمين 
سيدمحمد خاتمي

و آقايان علي خاتمي و محمدرضا خاتمي

با اندوه و تألم فراوان درگذش�ت مادر ارجمند 
و عزيزتان را تس�ليت گفته و از درگاه خداوند 
متعال ب�راي آن مرحومه علو درج�ات و براي 

تمامي بازماندگان شكيبايي و اجر آرزومنديم.

روزنامه شهروند

متین مسلم
کارشناس روابط بین الملل
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مهمترازتحریمورفعتحریم

این روزها تمام توجه ما معطوف به مذاکرات ایران و 
1+5 ش��ده که آیا توافقي صورت مي گیرد یا خیر؟ چرا 
چنین حساس��یتي داریم؟ به دلیل تصوري است که از 
اثرات تحریم و رفع احتمال��ي تحریم بر زندگي روزمره 
خود داری��م. ولي در این میان باید به یک نکته بس��یار 
مهم توجه کنیم، و آن این اس��ت که مس��أله مهم تر از 
برقراری تحریم یا رفع تحریم، اندیشه و سیاستي بود که 
مقدمه این دو وضعیت اس��ت. درواقع ما بیش از این که 
از تحریم هاي بین المللي ضربه بخوریم از آن سیاست 
و اندیشه اي ضربه خوردیم که ما را به آن وادي هدایت 
کرد. و در این میان، تحریم فقط یکي از تبعات و نتایج 
آن اندیش��ه بود. و آن اندیش��ه تبعات بس��یار مهم تر و 
ویرانگرتري نیز داش��ت. برای نمونه نحوه رفتار آنان با 
منابع مالي و پولي کشور، نحوه رفتارشان با نظام اداري، 
نگاه آن گروه به حاکمیت قانون یا بالیي که بر سر نظام 
کارشناس��ي کش��ور آوردند، همچنین نحوه شخصي 
کردن اداره کش��ور که رشد و گس��ترش فساد یکي از 
نتایج آن اندیش��ه و برنامه بود. براساس آن ذهنیت بود 
که صدها میلیارد دالر از منابع کشور اتالف شد و هیچ 
دستاوردي در اقتصاد کشور نداشت، حتي بدتر این که 
طرح هاي نیمه تمام و غیراقتصادي آن اندیش��ه اکنون 
روي دس��ت دولت کنونی مانده و نه تنه��ا هیچ ارزش 
افزوده و تولیدي ندارد، بلکه باید براي نگهداري آنها نیز از 
جیب مردم و بودجه عمومی هزینه کرد. همین ذهنیت 
بود که بي خود و بي جهت حساسیت هایي را علیه ایران 
برانگیخ��ت. نمونه اش بحث هولوکاس��ت بود که یکي 
دو سال طرح کردند و تمام ش��د و رفت. و در نهایت هم 
معلوم نشد این بحث از کجا آمد و چرا آمد و چه تبعاتي را 
براي کشور داشت؟ بحثي که از ابتداي انقالب مسکوت 
مانده بود. حذف نس��بي این ذهنیت از اداره امور کشور 
بود که دولت جدی��د با وجود تحریم ها و ته کش��یدن 
ارزهاي نفتي نه تنها تورم را کاهش داد، بلکه رشد منفي 6 
درصدي را به رشد مثبت 3 درصدي تبدیل کرد. حذف 
نسبي همین ذهنیت بود که نگرش دیگران را نسبت به 
ایران تغییر و جایگاه منطقه اي و جهاني کش��ور را ارتقا 
داد. بنابراین مهم تر از بود یا نبود تحریم، ذهنیتي است 
که پیش از این دو پدیده در مصدر امور قرار می گیرد. با 
وجود ذهنیت منجر به تحریم ها، حتي اگر تحریم ها هم 
برقرار نباشد، آن ذهنیت اثرات تخریبي خود را دارد. و 
البته شکل گیري تحریم این تأثیرات را تشدید مي کند. 

و برعکس در صورت غلبه ذهنیت جدید که منشاء رفع 
تحریم است، نیز اثرات مثبت خود را برجاي مي گذارد، 
حتي اگر تحریم ها کماکان برقرار باش��د، همچنان که 
تاکنون اثرات مثبت خود را بر جای گذاشته است. البته 
این به معنای کم اهمیت جلوه دادن تحریم ها نیس��ت 
چرا که ادامه تحریم ها، مانع مهمي در بهبود ش��رایط 
خواهد بود. اکنون ممکن اس��ت این پرسش پیش آید 
که تفاوت میان این دو ذهنیت در چیست، که باید مورد 
توجه قرار دهیم؟ بیش از هر چیز وجود یا عدم عقالنیت 
و دانش محوري منشأ تفاوت میان این دو نگرش است. 
در ذهنیت گذش��ته، سیاس��ت موضوعي ش��عاري و 
اراده گرایانه بود، گویي که در جایگاهي خیالي نشسته اند 
و هرچه اراده کنند محقق خواهد شد. اعتماد به نفس 
فراوان در کنار ضعف و خودباختگي مفرط دو روی یک 
سکه و ویژگي آن سیاست بود. از یک سو درصدد تغییر 
جهان بودند و از سوي دیگر عکس انداختن چند سرباز 
غربي را با خود با افتخار بیان مي کردند! در برابر، سیاست 
در ذهنیت جدید، یک امر واقعي و موضوع موازنه قدرت 
است. ذهنیت جدید نه درصدد طرحي نو درانداختن و 
زیر و زبر کردن جهان اس��ت و نه آنچنان خودباخته که 
براي اثبات خود از افراد خیالي نقل قول هاي تأییدآمیز 
نماید و بگوید که زنبیل در دس��ت صف کشیده اند! یا 
جمالت نامفهوم ی��ک دختربچه آمری��کاي التین در 
خیابان را از درون ماش��ین ضدگلوله بشنود و در جهت 
تأیید خود بداند و از آن مشعوف ش��ود!  متعادل بودن 
ذهنیت جدید ویژگي دیگر آن اس��ت. نه آن قدر براي 
علم و پیشرفت هاي علمي حساب باز مي کند که گویي 
با یک جهش علمي، دنیا را تسخیر خواهیم کرد و همه 
انگش��ت به دهان خواهند ش��د و نه آن قدر ساده انگار 
که فکر کن��د، یک دختربچ��ه 17س��اله در زیرزمین 
خانه مشغول غني سازي اس��ت یا کساني در ایران پیدا 
مي شوند که با دیدن علف زمین، مي گویند که زیرزمین 
چه معدني وجود دارد!! نه آن قدر مدرک گرا هستند که 
جز دکتر دکتر به یکدیگر چی��زي نگویند، حتي اگر از 
کارشناسي باالتر هم نخوانده باشند و نه آن قدر بي توجه 
به علم و دانش هستند که اقتصاد را خارج از گردونه علم 
معرفي کنند. بنابراین فراموش نکنیم که مسأله مهم تر 
از وجود یا رفع تحریم ها ذهنیت هایي است که پشت این 
دو مقوله خانه گزیده است و آثار خود را در تمامی عرصه 

حیات جمعی ما نشان می دهد.

تفاهمهستهای
وامکانیتازهبرایتوسعه

باالخره تفاهم سیاسی الزم برای عبور از موانع 
تحمیلی بر س��ر فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
ایران، به دس��ت آم��د و یک اتف��اق تاریخی برای 
توسعه در ایران ش��کل گرفت. سال ها همه مردم 
و در رأس آنه��ا کس��انی که در رش��د، بالندگی و 
افزایش قدرت رقابتی ایران در عرصه توسعه جهانی 
نقش بیش��تری ایفا می کنن��د، در انتظار چنین 
اتفاقی بودند تا موانع برای شتاب ایران در کورس 
توسعه از میان برداشته شود. به نظر می رسد این 
انتظار تا حد زیادی به پایان رسیده است یا حداقل 
امکان تجدید قوای موثری برای توسعه ایرانی به 
وجود آمده اس��ت. به عبارتی اگر با نگاه حداقلی 
نیز به میزبانی تفاهم لوزان برویم، نمی توانیم این 
واقعی��ت را نادیده بگیریم که تفاهمی براس��اس 
ضوابط دیپلماتیک با قدرت ه��ای بزرگ به دلیل 
آن که جایگاه ای��ران را در جغرافیای دیپلماتیک 
جهان تغییر می ده��د، می تواند یک فرصت برای 
آغازی دوباره باش��د. منتها برای استفاده مطلوب 
از چنین مجالی یک نکته را نباید فراموش کرد و 
آن هم این که مالک و محکی جز »توسعه« برای 
رویارویی و مواجهه با سناریوی لوزان نباید به وجود 
بیاید یا شکل بگیرد. اگر این گونه باشد یا به عبارتی 
اگر با ذهنیتی جز احترام و اکرام به توس��عه سراغ 
تفاهم لوزان برویم، حت��ی از حداقل فرصت هایی 
که می تواند به وجود بیاورد نیز نمی توانیم استفاده 
کنیم. این را از آن روی می گویم که از همین امروز 
و درست بالفاصله با اتمام نشست های لوزان حتما 
منتقدانی پیدا می ش��وند که هرک��دام به نحوی 
در مقابل تفاهم سیاس��ی ایران می ایستند. البته 
بدون  شک انتقاد حقی است که نمی توان سلبش 
کرد ام��ا می توان تقاض��ا کرد که ه��ر منتقدی و 
در هر جایگاهی قب��ل از آن که بخواهد این تفاهم 
دیپلماتیک را ارزیابی کند، روزها و ماه ها و همین 
چند  سال گذشته توسعه را در ایران به یاد بیاورد 
که چه تنگناهایی در این س��ال ها بر توسعه ایران 

تحمیل  شد...

|  مصطفی عابدی  |   روزنامه نگار   |

نادر هوشمندیار
استاد دانشگاه
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سیاست اقتصادحادثه

   صفحه18   صفحه 2

گزارش »شهروند« ازحوادث سال 94

  رئيس جمهوری، رئيس مجلس
 و رئيس مجمع تشخيص مصلحت به 

سيد محمد خاتمی تسليت گفتند

تصادف هاي 
نوروزي 12درصد 

كاهش يافت

درگذشت همسر 
آيت اهلل خاتمی

 صفحه    4

 صفحه 3

»شهروند« در گفت وگو با كارشناسان تبعات بيانيه لوزان را بررسی كرد رئيس جمهوری در گفت وگوی زنده تلويزيونی

اقتصادایرانازامروز
چهتغییریمیکند؟

عبورظریفایران
ازگردنهلوزان

ايران و 1+5 سرانجام بر سر چارچوب توافق نهايی به تفاهم رسيدند

20صفحه
500 تومان

فاجعه  درگذشت همكاران فقيدمان ميالد حجت االسالمی  
و حسين جوادی در سانحه سقوط هواپيمای جرمن وينگز 

را به خانواده های اين عزيزان  و جامعه رسانه ای ايران تسليت 
می گوييم.

روزنامه  شهروند

مذاکراتهستهایپلهاول
تعاملماباجهاناست


