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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

مهمترین هدف دشمن ناامیدکردن ملت است

۲
پيشخوان

ایده تشکیل «پارلمان
اصالحات» محقق نمیشود

ایسنا :یــک عضو شورای مشــورتی رئیس
دولــت اصالحات گفــت :برخی دوســتان
پیشنهاد تشکیل پارلمان اصالحات را مطرح
کردهانــد ،اما بــه نظر من ایــن ایده محقق
نمیشود.
عبداهلل ناصری در رابطه با ایده تشکیل پارلمان
اصالحات از سوی برخی اصالحطلبان اظهار
کرد :این دوســتان ایده تشــکیل پارلمان
اصالحات را مطرح کردند ،ولی تصویر و قالب
روشنی از این پارلمان ارائه ندادهاند.
وی در ادامه افزود :این دوســتان در حاشیه
جلسه شورای مشــورتی خاتمی نظر خود را
اعالم کرده و احتماال دیدارهای خصوصی نیز
با رئیس دولت اصالحات داشتهاند ،اما هنوز
این ایده در جمعهای رسمی اصالحطلبان در
دستور کار قرار نگرفته است و تا این لحظه قرار
است فعالیت جریان اصالحات در قالب شورای
مشورتی و شورای سیاستگذاری انجام شود.

عکــس :پایــگاه
اطال عرسانی دفتر
مقام معظم رهبری

جلسه روسای کمیسیونها
با رئیسجمهور
ایسنا :معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت:
هفته آینده جلســه روسای کمیسیونهای
مجلس با رئیسجمهور برگزار میشود.
حســینعلی امیری در حاشیه جلسه هیأت
دولت با اشاره به اینکه روسای کمیسیونهای
مجلس برای بیان نقطه نظرات خود مایلند با
رئیسجمهور دیدار داشته باشند ،اظهار کرد:
به احتمال قوی روز دوشنبه هفته آینده این
جلسه تشکیل میشود.
وی همچنین در پاسخ به ســؤالی در مورد
میزان جــدی بــودن اســتیضاح وزیر کار
خاطرنشــان کرد :غالبا در ایــن زمینهها به
تصمیمات مشــترکی با مجلس میرسیم و
وزرا به دغدغه نمایندگان پاسخ میدهند.

درخواست رئیسجمهور
برای معرفی استانداران
ایلنا :واعظی با اشاره به تعیین استانداران گفت:
رئیسجمهور از وزیر کشور خواستند این چند
اســتاندار باقیمانده را هم معرفی کنند ،تا کار
جدی خود را برای این  ۴ســال شــروع کنند
و در رابطه با ســمنان تأکید جدی بر توسعه
استان داشتند ،بهویژه اینکه دستور دادند که
آقای اردکانیان برنامهریزی خوبی را درباره آب
استان سمنان داشته باشند .وی ادامه داد :در
گذشــته مراجعات مردمی زیادی داشتیم که
اکنون به حداقل رسیده است ،اما این مسئله را
پیگیری و با سیف صحبت میکنم که مشکل
حل شود.

ناطق نوری سخنران
سالگرد آیتاهلل هاشمی
فارس :مراسم نخستین سالگرد درگذشت
آیتاهلل اکبر هاشمی رفسنجانی ،رئیس سابق
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پنجشنبه
هفته آینده ( 21دیماه) با سخنرانی علیاکبر
ناطق نوری برگزار میشــود .این مراسم از
ســاعت  15الی  17در مدرسه عالی شهید
مطهری برگزار خواهد شد.

نبود احزاب منسجم
دلیل عدم جوانگرایی
خانه ملت :عضو فراکسیون والیی مجلس
گفت :عدم وجود احزاب منســجم و پایدار
باعث شده که نتوانیم نخبهیابی کنیم و افراد
شایسته را کشف کنیم .نقوی حسینی اظهار
کرد :باید اذعان کرد که در حوزه اصالحطلبان
جوانگرایی رخ نمیدهد و اصالحطلبان دهه
شصت همچنان در پستهای مختلف حضور
دارند و حتی برخی بازنشســتههای  10الی
 15سال گذشــته ،امروز وزیر ،مدیر عامل و
غیره شــدهاند .وی با اشاره به اینکه معموال
نظامهای سیاســی مکانیزمها و کانالهایی
بــرای پرورش نیروهای سیاســی دارند که
احزاب در این میان نقــش مهمی را ایجاد
میکنند ،افزود :بنابراین شــاید عدم وجود
احزاب منسجم و پایدار باعث شده که نتوانیم
نخبهیابی کنیم و افراد متخصص و شایسته را
کشف کنیم.

کسانی که
دیروز همه
امکانات کشور
در اختیار آنها
بود و کسانی
که امروز
همه امکانات
مدیریتی
کشور را
در اختیار
دارند ،حق
ندارند نقش
اپوزیسیون
بازی کنند و
علیه کشور
سخن بگویند،
بلکه باید
پاسخگو
باشند ،ضمن
آنکه مردم
آگاه هستند
و اینگونه
رفتارها در
آنان تأثیرگذار
نخواهد بود
دیپلماسی

پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری:
حضرت آیتاهلل خامنــهای ،رهبر معظم انقالب
اســامی ،در دیدار مســئوالن و اعضای شورای
هماهنگی تبلیغات اســامی در سراسر کشور ،با
اشاره به تالش بیوقفه آمریکا برای شبههپراکنی و
گرفتن «امید و اعتماد به نفس ملت» ،از همراهی
خواسته یا ناخواسته برخی افراد با اهداف دشمن
بهشــدت انتقاد کردند و با یــادآوری تحلیلها و
تبلیغات پوچ چهل ســاله دشمن درباره شکست
یا تضعیف جمهوری اســامی تأکیــد کردند :به
فضلالهی و با اتکا به هوشــیاری و ایســتادگی
مردم ،همچون گذشته بینی دشمنان را به خاک
میمالیم و با تالش مضاعف مســئوالن برای حل
مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم ،راه پیشرفت
و سرافرازی را با اقتدار ادامه خواهیم داد.
رهبر انقالب اســامی با تبریک ســالروز میالد
حضــرت امام حســن عســکری علیهالســام و
گرامیداشت ســالگرد حماســه مردمی نهم دی
سال  ،۱۳۸۸از «تبلیغ» بهعنوان مهم ترین وظیفه
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی یاد کردند و با
اشاره به ریشه قرآنی تبلیغ گفتند :در اسالم تبلیغ
به معنای «رساندن صادقانه ،صمیمانه ،مسئوالنه و
امانتدارانه یک پیام به افکار عمومی بهمنظور تفاهم
با مردم» است تا آنان با احساس مسئولیت به سمت
یک هدف واال سوق داده شوند و حرکت کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :تبلیغ در اسالم
کام ً
ال در جهت مخالف با پروپاگاندای غربیهاست
که با هدف رسیدن به پول و قدرت انجام میشود و
در آن فریب افــکار عمومی ،دروغگویی و بازیگری
نیز جایز است.
ایشان ،دادن امید و اعتماد به نفس به مردم و تبیین
فرصت ها و تهدیدها و شناساندن دوست و دشمن
را از الزامات تبلیغ در اسالم دانستند و خاطرنشان
کردند :امروز مهمترین هدف جنگ نرم دشــمن،
نفس ملت ایران است.
گرفتن امید و اعتماد به ِ
رهبر انقالب اسالمی ،تبلیغ را همانند عرصههای
اقتصادی ،سیاســی ،فرهنگی یــک میدان جنگ
توصیف کردند و گفتند :برخی از اینکه گفته شود
جنگ تبلیغاتــی یا جنگ اقتصــادی و فرهنگی،
خوششان نمیآید و میگویند باید از صلح صحبت
کرد ،در حالیکه جنگ دشــمن با ملت ایران ،در
عرصههای مختلف یک واقعیت است و اگر ما از این
واقعیت غافل باشیم ،طرف مقابل هوشیار و مراقب

است و طراحی خود را به پیش میبرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :البته امروز
جنگ ،جنگ نظامی نیست؛ زیرا آنها جنگ نظامی
نمیکنند و غلط هم میکنند اگر بخواهند جنگ
نظامی کنند.
ایشان جنگ نرم دشــمن را خطرناکتر از جنگ
نظامی خواندند و در بیان علت اصلی دشمنی با نظام
اسالمی افزودند :انقالب اسالمی در طول چهل سال
گذشته ،ساختار و فرمول غلط قدرت حاکم بر دنیا
را تغییر و نشان داده اســت که یک ملت میتواند
نه سلطهگر باشد و نه ســلطهپذیر ،نه زور بگوید و
نه زیر بار هیچ زورگویی برود.
رهبر انقالب اســامی با یادآوری انواع توطئهها و
فشارها اعم از جنگ و تحریم ،تهدید و تهمت ،نفوذ
و ایجاد اختالف داخلی بــرای مقابله با ملت ایران
گفتند :ملت ایران چهل سال مقتدرانه ایستادگی
کرده و توانسته است بر همه این توطئهها فائق آید و
از هفتخوانی عبور کند که دیگر ملتها از یکخوان
آن نیز نتوانستند عبور کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به سرنوشــت
بیداری اسالمی در برخی کشورهای عربی و شمال
آفریقا که منجر به فتنه و جنگ داخلی و اختالفات
مذهبی و قومی شد ،خاطرنشان کردند :ملت ایران
از همه این مراحل با ســربلندی و اقتدار عبور کرد
و مقایســه میان جمهوری اســامی و سرنوشت
بیداری اســامی در برخی کشــورها ،مقایسهای
عبرتآموز است.
ایشان با تأکید بر استمرار دشمنیها با ملت ایران،
گفتند :مهم این اســت که در هر دورهای طراحی
و نقشه دشــمن در عرصههای مختلف را بفهمیم
و براســاس آن ،پیشــگیری ،دفاع خوب یا حمله
پیش دستانه انجام دهیم.
رهبر انقالب اســامی ،مهمتریــن طراحی جبهه
مقابل در مقطع فعلی را ناامید کردن مردم به آینده
و گرفتن اعتماد به نفس آنان از طریق بزرگنمایی
مشکالت و ضعفها و کاستیها دانستند و افزودند:
امروز در فضای مجازی ،هــزاران توپخانه در حال
شلیک به سمت ملت ایران است و اگر گفته میشود
باید مراقب فضای مجازی بود از این جهت است که
دشمن نتواند از این فضا برای هدف قرار دادن هویت
و موجودیت ملت و نظام اسالمی استفاده کند.
حضرت آیتاهلل خامنهای« ،انتشار آمارهای بیپایه،
ادعاهای دروغ ،تخریب چهرههای مورد قبول مردم

و انکار موفقیتهای انقالب اسالمی» را بخشهایی
از اقدامات در فضای مجازی برای بدبین کردن مردم
بهویژه جوانان و نوجوانان دانســتند و خاطرنشان
کردند :متأســفانه برخی افراد بیتقوا در داخل با
متهمکردن افراد و دستگاهها و تالش برای صحیح
جلوه دادن دروغهای شاخدار بیگانگان ،همان کار
دشمن را انجام میدهند.
افرادی که امکانات کشور دراختیار آنها بوده
یا اکنون هست باید پاسخگو باشند نه مدعی

ایشان افزودند :این افراد بهجای آنکه سیاست خود
را «دینی» کنند ،برای رســیدن به اهداف پَست و
حقیر سیاسی ،دین خود را با سیاسی کاری همراه
کردهاند.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :این افراد ،بی مالحظه
و بدون در نظر گرفتن خدا و دین و انصاف ،در جهت
اهداف دشمن سخن میگویند و به قیمت ناامید
کردن مردم و نسل جوان ،دشمن را شاد میکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :کسانی که دیروز
همه امکانات کشور در اختیار آنها بود و کسانی که
امروز همه امکانات مدیریتی کشــور را در اختیار
دارند ،حق ندارند نقش اپوزیســیون بازی کنند و
علیه کشور سخن بگویند ،بلکه باید پاسخگو باشند،
ضمن آنکه مردم آگاه هستند و اینگونه رفتارها در
آنان تأثیرگذار نخواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به خدمات مهم همه
مدیران جمهوری اسالمی از ابتدا تاکنون ،تأکید
کردند :البته در کنار ایــن خدمات ،صدماتی هم
بوده اســت که باید از خدمات سپاسگزاری شود
و صدمــات هم مورد نقد منصفانه و مســئوالنه و
عاقالنه قرار گیرند نه نقد همراه با فحاشی و تهمت،
چراکه نقد و نقدپذیری واجب اســت؛ اما تهمت و
لجن پراکنی حرام است.
ایشــان خاطرنشــان کردند :اینکه فردی مکرر،
دستگاهها یا قوای مختلف را مورد حمله و تهمت
قرار دهد ،هنر نیست زیرا هر کودکی میتواند با یک
سنگ ،شیشهای را بشکند ،هنر آن است که انسان
خدا را در نظر داشته باشد و منطقی حرف بزند و از
سخن گفتن برای هوای نفس و جهات شخصی و
دستیابی به قدرت پرهیز کند؛ چرا که خداوند بابت
هر سخنی از انسان سوال و مؤاخذه خواهد کرد.
حضرت آیــتاهلل خامنــهای با تأکید بــر اینکه
«انقالبینمایــی» غیر از «انقالبیگری» اســت،

گفتند :انقالبیگری کار سختی است زیرا پایبندی
و تدین الزم دارد و نمیشــود که انســان در یک
دهه همهکاره کشور باشد و در دهه بعد ،تبدیل به
مخالفخوان کشور شود.
ایشان تأکید کردند :روز نهم دی با آن عظمت ،روز
پاسخ ملت به چنین بازی هایی و دفاع از ارزشهای
انقالب و دین بود که البته امروز هم بحث پایداری
بر ارزشها وجود دارد.
۹دی پاسخ ملت به بازیها و ایستادگی بر
ارزشهای انقالب بود؛ امروز هم ایستادهایم

ایشان خاطرنشــان کردند :در آن زمان در دفاع از
انتخابات ایستادگی کردیم و همانگونه که اعالم
کردم و با وجود فشــارها ،زیر بــار ابطال انتخابات
نرفتم.
رهبر انقالب اسالمی با یادآوری سخنان حکیمانه
امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «میزان حال فعلی
افراد است» خاطرنشــان کردند :همه باید مراقب
باشیم زیرا هیچکس ضمانت درستماندن تا لحظه
مرگ را ندارد.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان
وظیفه مهم دستگاههای تبلیغاتی و رسانهها را در
پاسخگویی به شبهات ایجاد شده از جانب دشمن
خاطرنشان کردند و افزودند :نباید جوان ما احساس
گیجــی و حیرت کند و باید شــبهات را برطرف و
ذهنها را قانع و آسوده کرد.
ایشــان بزرگنمایی رسانههای دشــمنان درباره
میزان مخاطبان را همچون وعدههای آنان درباره
اضمحالل جمهوری اسالمی ،پوچ و دروغ خواندند
و افزودنــد :روز اول انقالب گفتند نظام اســامی
 6ماه بیشتر دوام نمیآورد ،در پایان 6ماه گفتند دو
ســال ،و بعد هم مدام این تحلیلهای بی اساس را
تکرار کردند؛ اما بعد از  ۴۰سال جمهوری اسالمی
به حیات طیبه خود ادامه میدهد.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :همه بدانند
در این مرحله نیز آمریکای جنایتکار و همدستان او
را به فضل الهی زمینگیر خواهیم کرد.
ایشان رژیم ایاالت متحده آمریکا را از فاسدترین و
ظالمترین حکومتهای دنیا برشمردند و افزودند:
حمایــت این رژیــم از داعش و تروریســتهای
تکفیری ،همدســتی بــا حکومتهــای ظالم و
دیکتاتور همچون آل سعود و حمایت از جنایتکاران
صهیونیست و جنایتکارانی که هر روز در یمن مردم

را به خاک و خون میکشــند ،نمونههایی است که
ماهیت پلید و فاسد رژیم آمریکا را نشان میدهد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تبعیض نژادی حاکم
بر آمریکا و سیستم قضایی این کشور گفتند :با وجود
این مشــکالت و ایرادهای مبنایی ،آنها دســتگاه
قضایی دیگر کشــورها از جمله دســتگاه قضایی
متدین ایران را متهم میکنند.
ایشان افزودند :البته دستگاه قضایی ما بدون ایراد
نیست و بنده از اشکاالت قوه قضائیه و قوه مجریه
بیاطالع نیســتم اما باید نقاط مثبت و منفی را در
کنار هم دید و نباید همه را با یک چوب راند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای هزینههــای فراوان و
طرحهای پیچیده آمریکا را بــرای ایجاد اختالف
سیاسی ،مذهبی ،قومی و زبانی در ایران ،بی فایده
و شکســت خورده دانستند و افزودند :به اذن الهی
ملت ایران و نظام اسالمی در همه عرصه ها آمریکا
را مأیوس خواهند کرد.
رهبــر انقــاب اســامی با مقایســه ریــگان از
رؤســای جمهور ســابق آمریکا با رئیس جمهور
فعلی این کشــور گفتند :ریــگان از این فرد فعلی
هم هنرپیشــهتر بود و هم قویتر و البته عاقلتر،
و عم ً
ال هم علیه مردم ایران اقدام کرد و هواپیمای
مسافربری ما را زد ،اما اکنون در درگاه عذاب الهی
مؤاخذه میشــود و جمهوری اســامی با اقتدار
افزونتر به رشد و پیشرفت ادامه میدهد.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :این مسیر
در دوره رئیس جمهور فعلی آمریکا هم ادامه خواهد
داشت و داغ از میدان خارج شدن یا ضعیف شدن
جمهوری اسالمی بر دل اینها هم باقی خواهد ماند.
ایشــان افزودند :البته بعضی مقامات آمریکایی با
نرمشهای ظاهری و پوشاندن دست چدنی خود با
دستکش مخملی ،توانستند در برهه ای سر بعضی
از ما را گرم کنند اما زود رسوا شدند و امروز حقیقت
نیات پلید آمریکا در قبال اسالم و جمهوری اسالمی
کام ً
ال آشکار شده است.
رهبر انقالب در بخش پایانی سخنانشــان ،اقتصاد
درونزا و مقاومتی را عالج ابزار اصلی دشمن یعنی
تحریم برشــمردند و افزودند :مســئوالن اقتصاد
مقاومتی را جدی بگیرند و به زبان آوردن آن اکتفا
نکنند و متوجه باشند که اقتصاد مقاومتی با واردات
بی رویه و ضعف تولید داخلی نمیسازد.
ایشان با تأکید بر خرید اقالم مورد نیاز دستگاهها
از تولیــدات داخلی ،مــردم را به اقبــال جدی به
محصوالت داخلی توصیــه کردند و افزودند :اینها
باطلالسحر دشمن است ،البته نیاز به زمان دارد و
ممکن است در شش ماه یا یک سال جواب ندهد،
اما تنها عالج واقعی است.
حضرت آیــتاهلل خامنهای هوشــیاری در مقابل
روشهــای مختلف دشــمن از جملــه نفوذ در
دســتگاههای تصمیمســاز و تصمیمگیر راکام ً
ال
ضروری خواندند و گفتند :باید نقشه دشمن را درک
کرد و چاپلوسی ،ابراز محبتها و ارادتها و دعوت
توگو را جدی نگرفت.
او برای دست دادن و گف 
ســخن پایانی رهبر انقالب این جمله بود :اگر این
موارد را رعایت کنیم جمهوری اسالمی به حرکت
رو به جلو ادامه میدهد و مشکالتی نظیر تورم ،رکود
و مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم که بنده از آنها
مطلع هســتم با همت و تالش مسئوالن قابل رفع
است و خداوند گره ها را باز خواهد کرد.
پیش از سخنان رهبر معظم انقالب ،آیتاهلل جنتی
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی در
گزارشی با اشاره به مسئولیت این شورا در برگزاری
مراسمها ،گفت :شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
متعلق به همه مردم اســت و تالش میکند بدون
وابستگی به جریانهای سیاسی ،در همه برنامهها،
شــعارها و قطعنامههای خــود ،انقالبی و مردمی
عمل کند.
آیتاهلل جنتی حماســه  ۹دی را یوماهلل و معجزه
الهی دانســت و با بیان اینکه مــردم انقالبی ایران
قریب  ۴۰سال در صحنه حاضر بودهاند ،افزود :برای
بزرگداشــت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب و
برگزاری مراسمی باشکوه از ظرفیت همه نیروهای
انقالب استفاده خواهیم کرد.

تفاوت ما و ترامپ در نگاه به سیاست خارجی

دیپلماسی ایران به شیوه احمدینژاد
مرتضی سیمیاری
روزنامهنگار

ترامپ تصمیم گرفته است تا سهم خود از بودجه
ســازمان ملل را تا  285میلیــون دالر کاهش
دهد ،آمریکاییها اعتقاد دارند که سازمان ملل
«سیاسی کاری»کرده است ،اشاره کاخ سفید به
تصویب قطعنامه مخالفت با تبدیل شدن قدس
بهعنوان پایتخت اســرائیل در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد است ،هرچند که آمریکاییها
از موضــع باال در شــورای امنیت ایــن طرح را
وتو کــرده اند ،اما ترامپ از اینکــه بازی خورده
ناراحت اســت ،او با شــعار «آمریکا نخست»به
قدرت رســیده و تحمل نمیکند که تنها چند
جزیره کوچک حامی او در سازمان ملل باشند،
از ایــن رو به ســرعت ابتکار بازی را در دســت
میگیرد و بودجه ســازمان ملل را کم میکند،
اما آیــا ایرانیها هم میتوانند به شــیوه ترامپ
بازیهــای منطقه را بهــم بزنند؟ یــا در برابر
سایر کشــورها با روشهای متناســب با خود
ابتکارعمل را به دســت بگیرنــد؟در میانههای
دهه شــصت وقتــی رابطــه بریتانیا بــا ایران
بر ســر یــک ماجــرا تیره و تــار شــد یکی از
روزنامههــای پــر تیــراژ در ســرمقاله خــود

نوشت؛«بهتر است چندتا از قراردادهای چرب
با ملکه را لغو کنیم تا حســاب کار دستشــان
بیاید» امــا نه تنها هیــچ قراردادی لغو نشــد
بلکه ســهدهه بعد تهران بارها تالش کرده پای
شــرکتهای انگلیســی را هم به تهران باز کند
و حتی در سفر جانســون به تهران تمام تالش
دیپلماتیک ایران آن اســت تا گشــایش بانکی
برای بستن قراردادی با غرب برای کشور ایجاد
شــود .واقعیت ماجرا آن است که در دیپلماسی
باید به اندازه توانمان وزنه بلند کنیم ،درســت
شــبیه صحنه یک مســابقه وزنهبــرداری که
قهرمان کســی نیســت که وزنه بیشــتری را
برداشــته ،بلکه مــدال طال برای ورزشــکاری
اســت که وزنه را باالی ســر خود برده اســت،
اما مقامات سیاســی در تهران عــادت کردهاند
که بازی را شــروع کننــد که انتهــای آن پر از
گرد و غبــار اســت ،بارها و بارهــا دیپلماتها
کارتهــای خــود را روی میــزی چیدهاند که
نمیتوانند در آن بازی طرف مقابل را درســت
حدس بزنند برای همین وقتی روسیه از سوریه
سرباز خارج میکند ،مقامات دیپلماتیک وزارت
خارجه استراتژی دقیقی از آینده منطقه منتشر
نمیکنند و همــه چیز به قضا و قدر الهی واگذار
میشود.

سیاست به شیوه احمدیتژاد

مثال پشــت مثــال بــرای رفتار ناســنجیده
دیپلماتیک ایران وجود دارد ،حســن روحانی
در خاطــرات خــود مینویســد ،در روزهایی
کــه آژانــس بینالمللی اتمی به تهران بر ســر
برنامههایش فشار میآورد محمود احمدینژاد
او را بــه دفترش فراخوانده به نوشــته روحانی،
احمدی نژاد گفت «هزینههای آژانس در ســال
چقدراست؟گفتمنمیدانم.مث ً
الچندصدمیلیون
دالر .گفتند شــما همین حاال به البرادعی زنگ
بزنید و بگویید ما کل مخارج آژانس را پرداخت
میکنیم .گفتم اوالً آژانــس نمیتواند بپذیرد،
چون برای مخارج آژانس و بودجه آن ،مقرراتی
وجــود دارد و ثانیــاً مــا همچنیــن اختیاری
نداریــم ،چون اگــر بهجایــی بخواهیم کمک
بالعوض کنیم ،مجلس باید تصویب کند .آقای
احمدینژاد گفتند من به شــما میگویم ،شما
ن طور
چهکار دارید! گفتــم روش کاری من ای 
نیســت و من چنین کاری نمیکنم .اگر اصرار
دارید ،خودتــان با البرادعــی صحبت کنید».
دیپلماسی احمدینژاد در پرداخت هزینههای
آژانــس در نهایت باعث شــد قطعنامهها یکی
پس از دیگری علیه تهران صادر شــود و ســایه
جنگ بر سر کشــور افتاد .اما احمدی نژاد تنها

سیاستمداری نیست که شلخته و بدون برنامه
قدرتمند و مطمئن وارد صحنه میشود ،همان
ابتدای انقالب نیــز وقتی ماجرای گروگانها در
مجلس گره خورد برخیها در یک نگاه فانتزی
اعتقاد داشتند که باید رادیو و تلویزیون آمریکا 48
ساعت دست انقالبیها قرار بگیرد تا ایران بتواند
به صورت مستقیم با مردم آمریکا حرف بزند!این
فقط گوشهای کوچک از تالش برای بازیهای
بزرگ در ســطح جهانی اســت ،اینکه یک روز
تصمیم بگیریم مدیریت جهانی بکنیم ،یا آنکه
رئیس کل بانک مرکزی دوران دولت احمدینژاد
تصور میکرده که میتوانســته برای بانکهای
اروپایی برنامه جلوگیری از ورشکستگی بنویسد
تنها گوشــهای تراژیک و البته کمدی از شیوه
مدیریت دیپلماتیک احمدینژاد درگذشــته
بوده است.
بازگشت میانهروها به دیپلماسی

پس از روی کارآمــدن میانهروها در ایران رویه
دیپلماتیــک نیز به شــکل قابــل تاملی تغییر
کرده اســت ،تیلرســون محمدجــواد ظریف
را مــردی زیــرک و اهل مذاکــره میداند و در
برجام آنقدر ظرافتهای حقوقی رعایت شــده
که آمریکاییهــا به ســادگی نمیتوانند آن را

بهم بزنند ،دیگــر در ایران کســی قطعنامه را
کاغذ پاره نمیخواند و قرار نیســت معاملههای
سیاســی را با ســادهترین شــیوه ممکن انجام
دهیم ،در این روزهــا میانهروها با عاقالنهترین
شــیوه ســنگها را از چاه بیرون میکشند؛ اما
هنوز راه طوالنی در دیپلماســی پیش رو داریم،
تهران در دومینوی حــوادث خاورمیانه باید به
اندازه توان و قدرت خود وارد معادالت شــود و
با کارتهای خود بــا مهارت باالتری بازی کند،
در خیابان پاستور شیخ دیپلمات خوب میداند
که باید به اندازه توانش وزنهها را انتخاب کند و
باالی ســینه ببرد ،او به خوبی میداند باید یک
روز مذاکره کنــد و روز دیگر بــا رزمندگان در
صحنه بجنگد ،گاهی اسلحه را روی میز بگذارد.
گاهی به سوی حریف شــلیک کند ،اما صحنه
سیاســی در ایران همواره پیوسته نیست ،خطر
بازگشــت پوپولیســتها همواره دیپلماســی
ایــران را تهدیــد میکنــد .آمریکاییهــا اگر
بــا ترامــپ اشــتباه هم انجــام دهنــد آنقدر
پتانسیل سیاسی دارند که بتوانند حتی با قلدری
هم که شده بازی را برای خود حفظ کنند ،اما در
تهران مهارت کافی بــرای مدیریت واقعه وجود
نــدارد ،تفاوت مــا و آنها در سیاســت خارجی
همین است!

