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یکشنبه  28مرداد 1397

یادداشت
برجام موردی جدیدتر و ملموستر درباره تجربه
گران غیرقابل اعتماد بودن آمریکا

گفتوگوی«وطنامروز»بادکترجوادمنصوریدربارهدرسهایکودتای 28مردادوتکرارتجربهشکستخوردهاعتمادبهآمریکادردولتروحانی

 18اردیبهشت در کنار  28مرداد

س�یدعلی هدایتینس�ب :تاری��خ معاص��ر ایران
بهواسطه تعدد و وسعت تحوالت اجتماعی ،یک
س��ده ج��ذاب و گرانقیمت ب��رای درسآموزی
و تجربهان��دوزی اس��ت؛ از انقالب مش��روطه تا
کودت��ای رضاخانی گرفته تا کودت��ای  28مرداد
و انقالب اس�لامی .در این بین رخداد  28مرداد
یکی از گزارههای تاریخی ارزش��مندی است که
سالهاس��ت به عنوان یکی از گزارههای ویژه در
تنظیم راهبردهای سیاس��ت خارجی ایران بویژه
پس از انقالب اس�لامی در س��ال  1357مطرح
اس��ت .آنچ��ه در کودتای  28م��رداد اتفاق افتاد
یک تجربه تاریخی برای ملت مظلوم ایران درباره
اعمال نف��وذ قدرت خارجی و تغییر سرنوش��ت
ی��ک ملت بود .البته در تاریخ این س��رزمین کم
نیستند مواردی از تاختوتاز قدرتهای خارجی
در ام��ورات داخلی اما آنچه  28مرداد را از س��ایر
تج��ارب داخلی متمایز کرده نق��ش اراده داخلی
صاحبان ق��درت در رقم خوردن ای��ن اتفاق بود.
اگر محمد مصدق به جای تکیه بر آمریکا ،بر توان
داخلی و ظرفیت جریانهای فکری داخلی پشت
خ��ود را تکیه میداد و قدرت خود را وابس��ته به
اراده آمریکا نمیکرد ،نهتنها حتما وضعیت کرسی
او در س��اختار سیاسی ایران تغییر میکرد ،بلکه
تاری��خ در این س��رزمین به ش��کل دیگری رقم
میخورد .مصدق به جای تکیه بر همزبانانش به
آمریکا تکیه کرد و شد آنچه در  65سال گذشته
مورخان و نویسندگان داخلی و خارجی به تفصیل
شرح دادهاند .درباره زمینههای وقوع کودتای 28
م��رداد و دالیل ش��کلگیری آن حرف نگفتهای
نمانده اس��ت .هر س��اله در موعد رخداد کودتای
 28مرداد حرفها و نوش��تههایی تکراری مطرح
میش��ود تا برای مردم ایران دائم یادآوری ش��ود
که آمریکا قابل اعتماد نیست و ببینید سرنوشت
رجال سیاس��ی را ک��ه به مردم خ��ود بیاعتماد
ش��ده و خود را متکی به آمریکا کردند .امسال و
در س��الروز کودتای آمریکای��ی  28مرداد اما باید
درب��اره تجربه غیرقابل اعتماد بودن آمریکا حرف
جدیدی مطرح شود .امسال یک تجربه جدیدتر
و ملموستر از کودتای  28مرداد نسبت به مقوله
اعتماد به آمریکا نصیب مردم ایران شده است .با
وجود تجربه بزرگ کودتای آمریکایی  28مرداد اما
یک بار دیگر در ایران سیاسیونی در مسند قدرت
قرار گرفتند که به تاریخ بیاعتنایی کردند تا یک
بار دیگ��ر تاریخ را تکرار کنند .تجربه سیاس��ت
خارج��ی دولت ای��ران در حد فاصل س��الهای
 1392تا  1397یک برهه جدید در تاریخ معاصر
ایران ذیل مقوله اعتماد به آمریکاست .شاید دیگر
الزم نباش��د برای یادآوری تجربه غیرقابل اعتماد
بودن آمریکا و هزینههای گران این تجربه تنها به
ماجرای کودتای  28مرداد پرداخت و تن مرحوم
مص��دق را در گور لرزاند .اگرچه به لحاظ اهمیت
و اثرگذاری ،ش��اید تجربه برجام همرده کودتای
 28مرداد نباش��د اما قطعا از حیث تشابه تجربه
و یکسانی فعل سیاسیون ،یک مورد جدید و بلکه
برای نس��ل جوان ایرانی ،یک نمونه ملموستر از
تجربه  28مرداد اس��ت .ما در دورهای زیستهایم
که دیگر الزم نیس��ت برای فهم تجربه غیرقابل
اعتماد بودن آمریکا ،به کنکاش درباره رکب زدن
و پشت کردن آمریکاییها به دولت ایران در متون
و مواریث کهنه تاریخی بپردازیم .حاال کتب تمیز
و صفحات گالسه روزنامهها و صفحات اینترنتی
پر اس��ت از اخبار و اطالعات دست اول در شرح
مذاکرات هس��تهای و برجام که تجربه  65س��ال
قب��ل دولت محمد مصدق در اعتماد به آمریکا و
گره زدن امورات کشور و سرنوشت خود به قدرت
خارجی را به شکل بسیار ملموسی در اختیار نسل
جوان ق��رار میدهد 18 .اردیبهش��تماه 1397
یک نقطه عطف در وضعیت جایگاه ،مقبولیت و
مشروعیت دولت حسن روحانی در افکار عمومی
داخلی ایران بود .شوربختانه با امضای یک اجنبی
جایگاه دولت آقای روحانی و ش��خص خود آقای
روحان��ی در جامع��ه ایرانی تغییر کرد .مقایس��ه
کنید اخبار و تحوالت دولت و ش��خص روحانی
را تا دیماه س��ال گذش��ته با آنچه پ��س از 18
اردیبهش��ت امس��ال درباره او گفته و میگویند.
یادآوری کنید س��ال گذشته و پس از انتخابات
ریاس��تجمهوری ،اطرافیان روحانی با تکیه بر
برج��ام و رای او در انتخاب��ات چ��ه خوابهایی
برای آینده سیاس��ی او دیده بودند و حاال پس از
 18اردیبهش��ت آن را با آنچ��ه همانها درباره
اس��تعفا یا برکناری او زمزمه میکنند مقایس��ه
کنید .این تغییر بسیار بزرگ تنها و تنها نتیجه
اعتم��اد و تکیه دولت آق��ای روحانی به برجام و
قولآمریکاییهاست.اشتباهنکنید؛رئیسجمهور
آمری��کا قادر به تغیی��ر دولته��ا در جمهوری
اس�لامی ایران نیست ،بلکه اگر امضای ترامپ تا
این اندازه اثرگذار است ،این دامنه اثرگذاری تنها
و تنها تا محدوده همان جریان و تفکری است که
آینده خود را به آمریکا گره زده بود .امضای ترامپ
آمریکایی تنها هم��ان دولتی را بر زمین میزند
که به امضای جان کری آمریکایی اعتماد داشت
و آن را تضمی��ن میدانس��ت 28 .مرداد 1332
را فراموش نکنید اما در کنارش  18اردیبهشت
 1397را هم در خاطر داشته باشید.

وطن امروز

شماره 5 2515

خ�روج آمری�کا از برج�ام و شکس�ت راهب�رد
چندینس�اله غربگرای�ان در اعتماد ب�ه آمریکا
برای حل مش�کالت کش�ور ،هر چن�د هزینههای
بس�یاری بر گ�رده م�ردم و کش�ور گذاش�ت اما
همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند افزایش
پش�توانه تجربه ملت ایران از جمله دالیل ایشان
برای موافقت با مذاکرات هس�تهای با آمریکا بود.
تجرب�ه برج�ام و عب�رت از فرآیند طی ش�ده در
 5سال اخیر بیش از هر چیز یادآور اعتماد نافرجام
مصدق به آمریکاس�ت .در همین راستا و همزمان
ب�ا  28مرداد و س�قوط دولت دکتر مصدق ،با دکتر
جواد منصوری ،معاون س�ابق مرکز اس�ناد انقالب
اسلامی گفتوگو کردهایم تا زوایای بیش�تری از
مش�ابهتهای این دو تجربه مل�ت ایران در مقابل
آمریکا را بازگو کند.

عبرت نگرفتند ،عبرت شدند!

***

به نظر ش�ما چرا تجربه شکستخورده مصدق
در اعتماد به آمریکا هم از سوی بخشی از جامعه و
هم در میان نخبگان سیاسی کشور به عنوان یک
عبرت تاریخی مورد توجه قرار نگرفت؟

معم��وال اف��راد از تاری��خ درسه��ای الزم را
نمیگیرن��د .اگ��ر اف��راد و نخب��گان سیاس��ی از
تاری��خ درس گرفته بودند قطعا بخ��ش زیادی از
مش��کالت و گرفتاریهای بش��ر تکرار نمیش��د.
امیرالمومنین عل��ی(ع) میفرماید« :ما اکثر العبر
و اقل االعتبار؛ چه بس��یارند عبرتها و چه کمند
عبرتگیرن��دگان» .نکته مهم دوم این اس��ت که
ش��اید در نظام آموزش��ی ما ضعفها و اشکاالتی
وج��ود دارد که افراد در ط��ول تحصیل ،اطالعات
و آموزشهای الزم در موضوعات مختلف از جمله
رویدادهای تاریخی را به عنوان یک آموزه جدی و
مهم برای زندگی خودش��ان فرا نمیگیرند .همین
موضوع اش��تباهات و مشکالت بس��یاری را برای
نخب��گان و همچنین برای توده به وجود میآورد،
چ��را که تجارب تاریخی آنگون��ه که باید در ذهن
افراد ثبت و ضبط نش��ده و زمینه تکرار خطاهای
جمعی را فراهم میکند.
تا چند س�ال پیش شاید تنها تجربه ملت ایران
از بیاعتم�ادی به دولت آمریکا به انجام تعهداتش
محدود در دوره مصدق و دولت او میشد اما اکنون
و با تجربه برجام و مش�اهده اینک�ه در ازای عمل
به هم�ه تعهداتمان ،آمریکا زیر این توافق زد ،به
نظر میرسد نسل جدید جامعه هم این واقعیت را
به چش�م دید و میتوان برج�ام را هم مانند دوره
مصدق به عن�وان یک تجربه تاریخی معرفی کرد؛

نظر شما چیست؟

درس��ت اس��ت! البته عالوه بر این مورد ،سابقه
بیاعتمادی به آمریکا در س��الهای گذش��ته صرفا
محدود به دوره مصدق نیست و ما در زمان پیروزی
انقالب اس�لامی هم چندین م��ورد از نقض عهد و
خالف وع��ده از آمریکاییها را دیدهایم و این موارد
در حافظه ملت ایران ثبت ش��ده اس��ت .متاسفانه
مس��ؤوالن ذیربط نخواس��تند یا نتوانستند به این
تجربههای پرش��مار توجه کنند و همین بیتوجهی
زمینهس��از شرایط امروز کشور ش��ده است .به نظر
من ،تجرب��ه بیانیه الجزایر در اثب��ات خلف وعده و
نقض تعهدات آمریکا کمتر از برجام نیس��ت .ش��ما
میدانید ک��ه دولت آمریکا تم��ام تعهدات خود در
بیانی��ه الجزایر را زیر پا گذاش��ت .همه آن تعهدات
را زیر پا گذاش��تند و یک م��ورد را هم اجرا نکردند.
درباره موارد دیگر هم این ادعا صادق اس��ت ،مانند
موضوع افغانستان ،عراق و لبنان و تعهداتی که ابتدا
مطرح و س��پس نقض کردند .به هر حال یکس��ری
توافقات درباره این کش��ورها ب��ا آمریکا مطرح بود
ولی بهرغم صحبتهایی که در جلس��ات مطرح شد
و تعهداتی که دادند ،در نهایت زیر همه چیز زدند و
به هیچ کدامشان عمل نکردند .مسؤوالن دیپلماسی
متاسفانه از دوره مصدق عبرتهای الزم را نگرفتند
و خودشان برای نسلهای بعد عبرت شدند.

درباره عبرت از برجام نکتهای که معموالً مغفول
میماند ،هزینههایی اس�ت که ب�ه لحاظ فرهنگی
متوجه مردم و کش�ور میشود .به عنوان مثال در
این مورد خاص ،عالوه بر امتیازات مادی بیشماری
که داده شد و تمام امور کشور هم برای چند سال
معطل و مش�روط به مذاکرات ماند ،ما شاهد پمپاژ
ای�ن ذهنیت در می�ان مردم از س�وی غربگرایان
بودیم که میش�ود به آمریکا اعتم�اد کرد! به نظر
میرسد هزینه اینگونه القائات بیشتر از هزینههای
مادی آن باشد.

در ای��ن راس��تا  2نکت��ه مهم به ذه��ن بنده
میرسد؛ نکته اول اینکه متاسفانه یک ضعفی در
میان روشنفکران ،سیاستمداران و نخبگان کشور
وجود دارد که خس��ارات و ضربههای زیادی را به
کشور ما وارد کرده است .این ضعف عبارت است
از اینکه وقتی  2گروه یا  2حزب با هم مشکالت
و اختالفی دارند به جای اینکه با همدیگر مسأله
را ح��ل کنن��د ،میآیند و ب��رای رقابت یا حذف
رقیبش��ان به مسائلی بسیار غیرمنطقی متوسل
میش��وند .به طور مش��خص در نظ��ر بگیرید 2
حزب که رقیب یکدیگرند بهخاطر رقابت و حذف
دیگری میآیند و از رضاخان تعریف میکنند! یا
آمریکا و انگلیس را تطهیر کرده و ذهنیت منفی
درباره این کش��ورها را پاک میکنند ،صرفا برای

اینکه دیگ��ری را بکوبند و از میدان خارج کنند.
این موضوع ،مس��أله زش��ت و بس��یار خطرناکی
اس��ت .نکته دوم این اس��ت که در رس��انههای
ما مناظ��رات تاریخی خیلی کم انجام میش��ود.
در صورت��ی ک��ه بهنظرم ه��م در تلویزیون و هم
سایر رسانهها باید ش��اهد مناظرههای زیادی در
ح��وزه تاریخی و با حضور جریانهای معارض در
مقابل یکدیگر باش��یم .اگر این اتفاق تحقق یابد،
آن تهدید فرهنگی هم که اش��اره کردید خود به
خود خنثی خواهد شد .متاسفانه صداوسیمای ما
میترسد که  2جریان متضاد را مقابل هم بگذارد
و مناظره پخش کند.

آقای دکتر! به اعتقاد شما تجربه الزم و عمیق از
قضیه برجام برای نخبگان و آحاد جامعه ما حاصل
شده است؟

حص��ول همین نتیج��ه هم در گ��رو تحقق
برگ��زاری جلس��ات و مناظرهه��ای تاریخی در
رسانههاست؛ و اال ممکن است این تجربه هم به
فراموشی سپرده شود .قطعا برجام این ظرفیت را
دارد که به عنوان یک تجربه مهم تاریخی درباره
بیاعتمادی آمریکا به مردم معرفی شود اما باید
در این راستا کار کرد تا ذهن مردم به طور کامل
روشن ش��ود .نکته دیگری که باید به آن توجه
کرد این است که جدا از عبرت گرفتن از تجارب

تاریخی ،متاس��فانه دس��تگاههای مسؤول هم به
وظای��ف خود عمل نمیکنند ک��ه اگر میکردند
شاهد خیلی از خسارتها نبودیم .االن در کشور
م��ا قوه مجریه ه��ر کاری بخواهد انجام میدهد
و به کس��ی هم پاسخگو نیس��ت .االن متاسفانه
رئیس دولت ما هم رئیس قوه مجریه اس��ت ،هم
قاضی و هم نظریهپرداز! این رویه غلط اس��ت و
برای کشور مش��کل ایجاد میکند .اصال فلسفه
تش��کیل نهاده��ای قانونی مانند ش��ورای عالی
امنیت ملی یا کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس چیست؟ چرا نمایندگان مجلس
بای��د بگویند که در جریان رس��یدگی برجام از
مف��اد آن بیاط�لاع بودهاند؟ ی��ک موافقتنامه
فرهنگی بین ای��ران و تانزانیا را در نظر بگیرید.
ای��ن کج��ا و برجام کج��ا؟! همی��ن موافقتنامه
بخواهد تصویب ش��ود باید برود در کمیسیون و
صحن مجلس و کلی بحث و چکشکاری ش��ود
تا بتواند به فرآیند اجرا برس��د .به همین خاطر،
س��وال ما از مجلس و قوه قضائیه این اس��ت که
اصال چرا اج��ازه دادید دولت برج��ام را فارغ از
فرآینده��ای قانونی جلو ببرد؟ حاال اینکه نتیجه
آن چه بود ،بحث دیگری است.

ب�ه لح�اظ تاریخی چه مش�ابهتهایی در زمان
دولت مصدق و دولت روحان�ی در موضوع اعتماد
به آمریکا میبینید؟

واقعی��ت قضی��ه ای��ن اس��ت ک��ه ملیگراها،
س��کوالرها و غربزدهها چه بخواهند ،چه نخواهند
عمال نقش ستون پنجم دشمن را در این مملکت
بازی میکنند .در  150س��ال گذش��ته این نقش
به تناوب از س��وی این گروهها اجرایی شده است
و همچنان هم ادامه دارد .تاس��ف اینجاس��ت که
دس��تگاههای ذیربط به وظایف خودشان در این
راستا عمل نمیکنند .نکته دیگر و پاسخ به سوال
شما این است که بله! تشابهات این دو دورهای که
پرس��یدید بسیار زیاد است .اینطور نیست که یک
واقع��های در یک زمانی اتف��اق افتاد و دیگر تکرار
نمیشود .موارد متعددی از تکرار وقایع را میتوان
فهرس��ت کرد .نمونهاش اختالفاتی است که برای
پیشبرد اهداف خود میان مردم و مسؤوالن ایجاد
کردند .همینطور رواج شایعات و دروغهایی که به
مردم گفتند .تشابه  2دوره در اعتماد به آمریکا هم
بخش دیگر آن است .جالب است که پس از برجام
هم مذاکرات کرهش��مالی با آمریکا را داشتیم که
با وجود مذاکره رهبر کرهش��مالی با رئیسجمهور
آمریکا ،دوباره این کشور تحریم شد!

ادعای دولتمردان مبنی بر رش��د اقتصادی ،آخرین
گزارش کمال لطف�ی« :گ��ذار از مصدق
هزینههای اعتماد به آمریکا را چه کسانی پرداخت کردند؟
آمار رسمی از وضعیت صنعت نشان میدهد رکود
به ظری��ف» را میتوان مهمترین
همچنان گریبانگیر کشور است.
تیتر رسانههای حامی دولت در تجلیل از وزیر امور
خارجه دولت روحانی برای انعقاد «برجام» دانست.
بررس��ی رون��د افزای��ش نقدینگ��ی ه��م آثار
تالش برای چهرهسازی از ظریف با توسل به تشبیه عجی��ب و غریب ب��ه خود میگرف��ت و اوضاع به شود»! این گره زدن حل همه مشکالت کشور به ارز ،سکه و قیمت کاالها در بازار بیندازیم :هر دالر حیرتانگی��زی را در بردارد ب��ه گونهای که دولت
وی به فردی که با اعتماد به آمریکا ،زمینه تسلط گونهای شد که تمام امورات مردم و حل مشکالت تحریمها در حالی بود که شخص حسن روحانی آمریکا که در س��ال  ۹۲حدود  ۳۲۰۰تومان بود به یازده��م کش��ور را ب��ا  506هزار میلی��ارد تومان
این کش��ور بر تمام امورات کش��ور را تا  25س��ال آنها به بعد از توافق هستهای موکول شد!
بارها پیش از حضور در پاستور مدعی بود «همه  ۳۷۴۰تومان در سال  ۹۵یعنی اواخر دولت یازدهم نقدینگی در ش��هریور  92تحوی��ل گرفته و امروز
فراه��م آورد ،هرچند عجیب بود اما ش��اید حتی
علی یونس��ی دس��تیار رئیسجمهور «ازدواج مشکالت کشور ربطی به تحریم نداشته و ناشی رس��ید اما در طولسال  ۹۶و  ۴ماه ابتدایی  ۹۷با نقدینگی کش��ور براساس آماری که بانک مرکزی
خود طراحان این پ��روژه هم تصور نمیکردند در جوان��ان را به رف��ع تحریمها» گ��ره زد ،نوبخت از س��وءمدیریت دولتمردان اس��ت» ام��ا پس از انفجار ناگهانی از مرز  10هزار تومان نیز عبور کرد .درباره حجم نقدینگی در پایان خردادماه امس��ال
کمتر از  3سال ،سرنوشت این  2نفر در اعتماد به «تکمیل پروژههای عمران��ی» را به بعد از برجام انتخاب به عنوان رئیس دولت ،اداره کشور را رها
قیمت س��که که در س��ال  ۹۲در آغ��از دولت اع�لام کرده به بیش از  1582هزار میلیارد تومان
آمریکا یکسان باشد! هرچند اشتباه محمد مصدق موکول کرد ،محمدعلی نجفی دبیر وقت س��تاد ک��رده و حل همه ام��ور را منوط به لغو تحریمها یازده��م  1/1میلیون تومان بود و تا س��ال  ۹۵نیز رسیده است! هرچند این امیدواری وجود دارد که
در اعتماد به آمریکا نخس��تین و آخرین اش��تباه هماهنگی دولت «خ��روج از رکود» را حواله داد ،کرد! اما هرچه دلس��وزان کش��ور دولت را از این با رش��دی اندک به  1/2میلیون تومانرسیده بود ،امروز دولتمردان به اشتباه خود در گره زدن امورات
وی ب��ود اما ظریف که س��ابقه چندین بار اعتماد اکبر ترکان وعده «هجوم س��رمایههای خارجی» می��زان توجه به مذاکرات و متوقف کردن امورات اکنون با رشدی حیرتانگیز و باورنکردنی به مرز  ۴کشور به مذاکره با آمریکا پی برده باشند اما نکته
ب��ه وعدههای واهی آمریکا در دهههای ش��صت و را به مردم داد ،ولیاهلل س��یف رئیس سابق بانک کش��ور به انعقاد توافق هستهای انذار دادند ،تنها میلیون تومان رسیده است! در بازار مایحتاج روزانه تلخ و عبرتآموز این اعتماد به آمریکا این است که
هفتاد و هش��تاد ،از ماجرای
امید به حل مشکالت بهوسیله
مرکزی س��ال  94یعنی سال جوابی که گرفتند فحاشی و اهانت از سوی قاطبه مردم نیز اوضاع خوب نیست
تواف��ق الجزایر ت��ا ماجرای اکنون ک�ه در س�الگرد کودتای  28انعقاد برجام را «سال شکوفایی دولتم��ردان بود! اما امروز با گذش��ت نزدیک به و قیمته��ا ه��ر روز افزایش ب�رای درک بهت�ر هزینههای تحمیل مذاکره ،باعث ش��د سرمایهها
آزادی اس��رای آمریکایی در مرداد قرار داریم ،مردم ایران نتیجه اقتص��اد ای��ران» معرفی کرد 3 ،س��ال از امض��ای «برجام» و چن��د ماه پس از پیدا میکن��د .به عنوان مثال شده به مردم ،تنها کافی است نگاهی و ارزش اموال م��ردم ایران به
لبنان و همینطور ماجرای عبرت نگرفتن برخی سیاس�یون از س��یروس ناصری (ک��ه امروز خروج آمریکا از این توافقنامه بهتر میتوان درباره براساس اعالم بانک مرکزی ،به وضعی�ت امروز ارز ،س�که و قیمت یک س��وم کاهش پیدا کرده و
مذاکرات هس��تهای نیابتی تجرب�ه  28م�رداد  1332و اعتم�اد به دلی��ل برخ��ی پروندههای مواضع آن روز حسن روحانی ،محمدجواد ظریف قیمت خردهفروش��ی لبنیات کاالها در بازار بیندازیم :هر دالر آمریکا در واقع مردم  3برابر ضعیفتر
ب��ا اروپاییه��ا در اوایل دهه مجدد به قول و عمل و امضای آمریکا اقتصادی از کشور متواری شده و دیگ��ر دولتمردان قضاوت کرد! هر چند در آن در هفته منتهی به اول تیرماه که در سال  ،۹۲حدود  ۳۲۰۰تومان بود بش��وند و این مس��اله نتیجه
هش��تاد را در کارنام��ه خود را از س�فره و جیبش�ان پرداخ�ت و در آن زمام جزو مش��اوران و روزها دولتم��ردان بویژه رئیس دولت و وزیر امور نس��بت به هفته مشابه سال به  ۳۷۴۰تومان در سال  ۹۵یعنی اواخر اعتماد به آمریکاس��ت! اما این
دارد ،این ب��ار نیز وعدههای میکنند .ش�اید ای�ن ملموسترین معتمدان اصلی تیم مذاکرات خارجه وی با سر دادن شعار و جمالت مبالغهآلود قبل  11/9درص��د ،تخممرغ دولت یازدهم رس�ید اما در طولسال روزها که برخی َدم از مذاکره با
س��ران آمریکایی را پذیرفت تجربه مردم ایران نس�بت به مقوله ب��ود) هزینه تاخی��ر روزانه در درب��اره برجام ،با تکیه بر وعدههای واهی آمریکا 56/8 ،درص��د ،برن��ج  ۹۶ 3/8و  ۴ماه ابتدایی  ۹۷با انفجار ناگهانی ترامپ که حتی حسن روحانی
و ج��واد ظریف به عدم اهلیت
اجرای برجام را « 150میلیون مدعی حل مش��کالت در کوتاهم��دت بودند اما درص��د ،حب��وب  0/5درصد ،از مرز  10هزار تومان نیز عبور کرد
و موجب محروم شدن کشور اعتماد به آمریکا بوده است
از منافع ملی خود در حوزه
وی برای گفتوگ��و و مذاکره
دالر» اعالم ک��رد و در نهایت امروز مردمی که در این چند سال منتظر تحقق میوههای ت��ازه  38/1درصد،
انرژی هستهای ش��د .اما هزینه این اعتماد حسن این حس��ن روحانی بود که مبالغ��ه در تقدیس وعدههای دولت بودند ،هزینه این شعارهای حسن سبزیهای تازه  7درصد ،گوشت قرمز  20/6درصد ،اذع��ان دارند ،میزنند ،تص��ور کنید یک بار دیگر
روحانی و محمدجواد ظریف را چه کسانی دادند؟ برج��ام و مزایای آن برای ملت را به اوج رس��انده روحانی و محمدجواد ظریف را میدهند!
مرغ  4/7درصد ،چ��ای  22/2درصد و روغننباتی دولتمردان مرتکب اشتباه اعتماد به آمریکا بشوند،
ب��رای درک بهتر هزینههای تحمیل ش��ده به  8/1درصد رشد داش��ت ه که این افزایش قیمت در آیا کسی این توانایی را دارد به محاسبه بالیی که
«آمریکاییها کدخدا هس��تند و با کدخدا بس��تن و مدعی ش��د« :تحریمها باید برود تا مشکل آب
راحتتر اس��ت» جمله تاریخی منتسب به حسن خوردن مردم حل ش��ود ،تا منابع آبی کشور زیاد مردم؛ تنها کافی اس��ت نگاهی ب��ه وضعیت امروز مردادماه نیز ادامه دارد! در بخش صنعت نیز بهرغم اینبار بر س��ر اقتصاد و ارزش س��رمایههای مردم
روحانی در تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری 92
خواهد آمد ،بپردازد؟
بود که نش��ان داد برنامه وی برای حل مش��کالت
اکنون که در سالگرد کودتای  28مرداد قرار
کش��ور تنها و تنها از مس��یر گفتوگو و مذاکره با
داریم ،م��ردم ایران نتیجه عبرت نگرفتن برخی
آمریکا میگذرد .بر همین اساس بود که بالفاصله
سیاس��یون از تجربه  28مرداد  1332و اعتماد
پس از آغاز دولت یازدهم و با انتخاب محمدجواد
مج��دد به قول و عم��ل وامضای آمری��کا را از
ظری��ف به عن��وان وزیر امورخارجه ،تم��ام توان و
س��فره و جیبشان پرداخت میکنند .شاید این
همت دولت به سمت توجه به دستگاه دیپلماسی
ملموسترین تجربه مردم ایران نسبت به مقوله
رفته و ترجیح دادند برای حل مش��کالت منتظر
اعتماد ب��ه آمریکا بوده و این بار این امید وجود
بلند شدن دود سفید از محل مذاکرات با طرفهای
دارد ک��ه انتخاباتهای بعدی بس��تر و مجرای
غربی بمانند .در حالی که مش��کالت مردم روز به
خوبی باش��د که مردم ای��ران همواره تجربه تلخ
روز در حال افزایش بود ،توقف فعالیتهای دولت
اعتماد به آمریکا در سالهای تلخ  ۹۲تا  ۹۷را در
به امید موفقیت در مذاکرات موجبات ایجاد رکود
آن مورد اعمال قرار دهند و عبرت گرفتن از این
سنگین در اقتصاد کشور شد .هر چقدر مشکالت
دوره برای جلوگی��ری از تکرار تاریخ و پرداخت
افزایش پیدا میک��رد ،وعدههای دولتمردان برای
هزینههای سنگین از جیب مردم ،معنای واقعی
حل مش��کالت با انعقاد توافق با آمریکا هم اشکال
«گذار از مصدق به ظریف» باشد!

تجربهای از جیب ملت!

