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 رد  احتمال تماس تلفنی ظریف
 با وزیر خارجه آمریکا 
وزیر امور خارجه کش��ورمان احتمال گفت وگوی 

تلفنی با وزیر خارجه آمریکا را رد کرده است.
محمدجواد ظری��ف اخیراً در مصاحب��ه ای با این 
خبرگزاری درب��اره اینکه آیا ام��کان دارد یک بحران 
مش��ابه ب��ا ورود 10 مل��وان آمریکای��ی ب��ه آب های 
س��رزمینی ای��ران )2016( و آزادی آنها، به  س��رعت 
حل وفصل ش��ود، اظهار داشت: نه. چگونه می توان آن 

را رفع کرد؟
وی افزود: پامپئ��و هر بار که درباره ایران صحبت 
می کند به من بی احترامی می کند، چرا باید به تماس 
او جواب بدهم؟ از س��ویی دیگر دفتر نمایندگی ایران 
در س��ازمان ملل اعالم کرده که ظریف و مایک پامپئو 
وزی��ر خارجه ای��ران هرگز به طور مس��تقیم گفت وگو 

نکرده اند.  فارس

 محکومیت اقدام فرانسه
 در استرداد مهندس ایرانی 
مرکزغیردولتی س��اماندهی پهپادهای غیر نظامی 
کشور به همراه شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه 
هوافض��ا و پهپ��اد اقدام یک دادگاه فرانس��وی را برای 
اس��ترداد یک مهندس ایرانی بازداشت شده به آمریکا 

را در بیانیه ای محکوم کردند.
در بیانیه منتشر شده از سوی تشکلهای ذکر شده 
آمده اس��ت: راداره��ای موج میلیمت��ری جهت رصد و 
مقابله با پهپادها " تجهیزاتی غیر نظامی و نوظهور جهت 
محافظت فرودگاه ها و اماکن حیاتی هر کشور در مقابل 
ورود ریز پرنده های بدون سرنشین هستند و تهیه آن نه 
تنها امری نظامی و مشمول تحریم نیست بلکه از الزامات 
حفاظت از حری��م هوایی و فرودگاه ه��ای غیرنظامی و 
مطابق با اصول هواپیمایی سازمان ملل )ایکائو( می باشد 

و حق همه کشورهای دنیاست. ایسنا 

 اظهارات ضد و نقیض ترامپ 
در قبال رفتار ایران

رئیس جمهور آمریکا پیش از س��فر خود به ژاپن، 
دیروز در کاخ س��فید اظهاراتی درباره تنش های اخیر 

واشنگتن و تهران داشت.
آمریکا ب��ا تکیه بر ادعای پنتاگ��ون مبنی بر این 
ک��ه ایران ب��رای ش��کل دادن حمالتی علی��ه آمریکا 
برنامه ریزی می کند، تعدادی ادوات جنگی و نیروهای 

نظامی به خاورمیانه اعزام خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کاخ س��فید 
در این باره توضیح داد: این هزار و پانصد نیروی نظامی تا 
حد زیادی نقش حفاظتی خواهند داشت« و ]این اقدام[ 
برای پاسخ به تهدیدی که آمریکا می گوید از سوی ایران 
وجود دارد و به دنبال تقویت قوا« که در ماه جاری به راه 
افتاد انجام می ش��ود. گفتنی است آمریکا ایران را تحت 

شدیدترین تحریم ها قرار داده است.  مهر

اخبار

اظهارات موسوی درباره دیدار ظریف با سناتور آمریکایی
س��خنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرس��ش خبرنگاران در خصوص 
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران با یک س��ناتور آمریکایی اظهار 
داش��ت: بیش از دو دهه اس��ت که در جهت روش��نگری و تبیین سیاست های 
جمهوری اس��المی، با نخبگان سیاس��ی غیردولتی آمریکا شامل اعضای کنگره 

)که مقام دولتی محس��وب نمی ش��وند( گفت وگو و تبادل نظر می شود. این افراد 
نه مقام دولتی هس��تند و نه اختیار مذاکره دارند و نه مس��ئولین ایران با آنها مذاکره 

کرده و یا خواهند کرد.
س��یدعباس موسوی افزود: هدف این گونه دیدارها - که البته وقت و نیروی زیادی 
نیز از وزیر امور خارجه در س��فرهای فشرده ایشان می گیرد - جلوگیری از تاثیرگذاری 
گروه های فش��ار همچون گروه بی بر جامعه سیاس��ی و افکار عمومی آمریکاس��ت و به 

همین دلیل هم با واکنش شدید و عصبانیت تندروها مواجه می شود. صداوسیما 

سخنگو 
وقتی ایران خواهان تشدید نیست، بی طرفی بی معناست

نخس��ت وزیر پیش��ین عراق ضمن حمای��ت از ایران در برابر سیاس��ت های 
تنش زای آمریکا در منطقه، اعالم کرد بی طرفی معنایی ندارد.

نوری المالکی اینکه ایران اعالم کرده خواستار هیچ جنگی نیست، برای همه 
الزام آور است که مقابل هرگونه تشدید وضعیتی بایستند و با آن مخالفت کنند.

وی با بیان اینکه امیدوار است تالش های عراق برای تمام کردن تنش موجود 
میان تهران و واش��نگتن نتیج��ه بدهد، گفت: وقتی ایران از زبان س��ران خود اعالم 

می کند که خواستار جنگ نیست، این برای هم الزام آور است که مقابل هرگونه ]اقدامی 
برای[ تش��دید تنش بایس��تند. ادبیات بی طرفی دیگر قابل قبول نیست و باید موضع هر 

کسی را که خواستار تشدید وضعیت است، رد کرد.
نخس��ت وزیر پیش��ین عراق از جامعه بین المللی نیز درخواس��ت کرد که »در مقابل 

تنش های فعلی منطقه، موضعی جدی اتخاذ کند«.  فارس 

دیدگاه
برای هر تالشی جهت آرام کردن اوضاع منطقه آماده ایم

معاون وزیر خارجه کویت تأکید کرد که کش��ورش برای هر گونه تالشی در 
جهت آرام سازی اوضاع و برقراری ثبات در منطقه آمادگی دارد.

خالد الجاراهلل افزود: ما بایس��تی نهایت هوش��یاری و احتیاط را در تعامل با 
روند حوادث در منطقه داش��ته باشیم. این مقام کویتی در عین حال تأکید کرد 

که این اطمینان وجود دارد با عقل و درایت، اوضاع منطقه به س��مت آرام ش��دن 
پیش برود و رویارویی در منطقه رخ نخواهد داد. وی گفت: کویت دائما برای هر گونه 

تالشی در جهت آرام کردن اوضاع و برقراری ثبات آمادگی دارد و قرار است نشست هایی 
از جمله نشس��ت ش��ورای همکاری خلیج )فارس(، برگزار ش��ود و امیدوار هستیم نتایج 

حاصل از این نشست ها به آرام سازی اوضاع کمک کند.
این مقام کویتی گفت: تجربه سناریوی کره شمالی موفق بود و به صراحت می گویم 

که امیدواریم این تنش ها در نهایت به میز مذاکرات ختم شود.  تسنیم 

معادله

عبدالله عبداللهی

پروسه برجام را شاید بتوان از  منظرهای مختلف، پیچیده ترین پرونـــــده
و پراهمیت ترین برهه  تاریخ سیاس��ی پس از انقالب 
اس��المی توصیف کرد؛ خود »متن« 1۵۹ صفحه ای 
برجام، فی نفسه حاوی پیچیدگی های بسیار و حتی 
ابهامات متع��دد درباره تعهدات طرفین اس��ت، اما 
»فرامتن« برجام نیز اگر ظریف تر از متن آن نباشد، 
یقیناً کمتر هم نیس��ت و همین مساله برای عده ای 

سوءتفاهم هایی را در فهم آن پدید آورده است.
موضع و رویک��رد آیت اهلل خامنه ای نس��بت به 
پروس ه »مذاکرات هسته ای با آمریکا« و متن توافق 
نهایی، مهم ترین جزء فرامتن برجام اس��ت. پرسش 
مرکزی این اس��ت که آیا آیت اهلل خامنه ای مذاکرات 
هس��ته ای را که به برجام منتهی ش��د راه صحیح و 
مفیدی می دانستند؟ و اگر این چنین نبود، چرا اجازه  

مذاکرات و اجرای برجام را صادر کردند؟
مذاکرات هس��ته ای ایران و آمریکا، از فروردین 
س��ال ۹1 به صورت محرمانه و از اواسط سال ۹2 در 
دولت روحانی به صورت علنی پیگیری ش��ده است؛ 
آیت اهلل خامنه ای از همان سال ۹1 و در بیش از 10 
سخنرانی صراحتاً تاکید کرده اند که به این مذاکرات 
»خوش بین« نیستند. ایشان دالیل متعددی را برای 
ع��دم خوش بینی خود به مذاک��رات بیان و صراحتاً 
پیش بینی می کنند که اوالً دشمن نمی خواهد حتی 
همین موضوع هسته ای حل شود )برای نمونه رجوع 
کنید به س��خنرانی های 2۸ بهمن ۹1 و 1۹ بهمن 
۹1(، ثانیاً حتی اگر »بر فرض محال« مساله هسته ای 
حل شد، آمریکا بازهم موضوعات دیگری مانند بحث 
موشکی، منطقه ای، حقوق بشر و... را پیش می کشد 
)12 آبان ۹2، 2۸ بهمن ۹2 و 16 تیر ۹۳(، ثالثاً اگر 
آمریکا توافقی هم بکند، وعده هایش را نقض می کند 
)1۹ بهم��ن ۹1(، رابعاً مذاک��ره با آمریکا راه را برای 
طرح توقعات جدید از س��وی آنه��ا فراهم و لحن و 
رفتار آنها را تندتر می کند )22 مرداد ۹۳( و خامسا 
مذاک��ره با آمریکا دولتم��ردان را از راه صحیح خود 
}که همان اجرای اقتصاد مقاومتی اس��ت{ منحرف 
می کن��د )1۷ دی ۹۳ و 11 مرداد ۹۵(. با این حال 
آی��ت اهلل خامنه ای مجوز مذاکرات را هم برای دولت 
احمدی نژاد که به صورت محرمانه و از طریق علی اکبر 
صالحی وزیر امور خارجه وقت پیگیری می شد و هم 

برای دولت روحانی صادر کردند.
لذا پرس��ش مهمی که پیش کشیده می شود 
آن است که چرا آیت اهلل خامنه ای با این مذاکرات 
موافقت کرده اند؟ کلید پاسخ به این پرسش، توجه 
به مبنای »مردم س��االری دینی« است و تا زمانی 
که یک درک صحیح از این مفهوم در میان نباشد، 
از رویک��رد و مدیریت آیت اهلل خامنه ای در موضوع 
برجام هم رمزگشایی نخواهد شد. در مردم ساالری 
دین��ی که در دی��دگاه آیت اهلل خامن��ه ای، نه یک 
ترکیب تلفیقی از »مردم س��االری« و »دین«، بلکه 
یک مفهوم بس��یط به معنای احترام به رای و نظر 
م��ردم، آن هم برگرفته از خود دین اس��ت، درنظر 

گرفتن »اراده« و »رای« مردم دس��ت کم یک پایه 
»مش��روعیت« به شمار می رود: »هیچ کس در نظام 
اس��المی نباید مردم ، رای  مردم  و خواست مردم را 
انکار کند. حاال بعضی، رای  مردم را پایه  مشروعیت 
می دانند؛ الاقل پایه  اعمال مشروعیت است.« )1۴ 
خرداد ۷۸، خطبه های نمازجمعه تهران در دهمین 

سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره((
و بر همین مبناس��ت که رهب��ر انقالب غیر از 
تصریح درباره لزوم احت��رام به رای و نظر مردم، بر 
ضرورت حمایت از مسئوالن منتخب مردم هم تاکید 
کرده است: »من مردم ساالری دینی را صادقانه قبول 
کرده ام، ما واقعاً قبول داریم مردم س��االری دینی را؛ 
هر کس��ی را که این مردم انتخ��اب بکنند، ما او را 
رئیس می دانیم، او را مسئول می دانیم، کمک به او 
را الزم می دانیم و وظیفه خودمان می دانیم؛ با همه  
دولت ها اینجور بوده، ب��ا این دولت[ دولت روحانی 
]هم همین جور اس��ت. بنده به همه  دولت ها کمک 
ک��رده ام. البته من در کاره��ای جزئی اینها دخالت 
نمی کن��م، در وظایف ویژه  اینه��ا دخالتی نمی کنم 
اما کمک ش��ان می کنم. همه  دولت ها را بنده کمک 
کرده ام، به این دولت محترم هم همین طور، کمک 

می کنم.« )1۹ دی ۹6، بیانات در دیدار مردم قم(
ب��ا این ح��ال، تف��اوت مردم س��االری دینی با 
دموکراس��ی های لیب��رال و غیرلیب��رال در توجه و 
احترام به رای و نظر مردم آن است که مردم ساالری 
دینی نسبت به »غایت« و »سرنوشت« انتخاب های 
مردم و مس��ئوالن منتخب آنها بی تفاوت نیست و 
اساس��اً نمی توان��د در »جهت گی��ری« حکومت به 
سمت سعادت ساکت باشد. بر همین اساس آیت اهلل 
خامنه ای »جهت گیری« حکومت به سمت عدالت 
و سعادت مردم را نیز یک پایه مشروعیت می دانند. 
)۵ ش��هریور ۸2، بیانات در دی��دار رئیس جمهور و 
اعض��ای هی��ات دولت( اما مس��اله اینجاس��ت که 
جمهوری اس��المی چگونه می توان��د میان »رای و 
نظر مردم« و »راه درست« جمع کند؟ این موضوع 
در زمان های��ی که ای��ن دو را منطب��ق بر یکدیگر 
می پندارد، حل شده است، اما درباره برهه های دیگر 
چگونه است؟ مردم ساالری دینی اهمیت و ضرورت 
مالزمت »خواست و رضایت مردم« و »جهت گیری 
عادالنه حکومت« در راس��تای سعادت را از طریق 
برقراری یک »دیالکتیک« میان »خواست مردم« و 
»حقیقت« پیش می برد. به این معنا که اراده ای را 
بر مردم دیکته نمی کند، با این حال مفتون شرایط 
نیز نیست، بلکه درصدد است با متقاعد کردن مردم 
و مس��ئوالن، جامعه را در یک جهت گیری صحیح 
حفظ و از طریق همراه س��ازی و مش��ارکت مردم، 

اهداف درست را روی زمین محقق کند.
نگاهی به رویکرد آیت اهلل خامنه ای در موضوع 
مذاک��رات هس��ته ای و برج��ام نش��ان می دهد که 

آی��ت اهلل خامنه ای بر همین من��وال عمل کرده اند؛ 
یعنی درحالی که بارها نس��بت ب��ه خود مذاکرات و 
نتایج آن ابراز عدم خوش بینی و نارضایتی داشته اند، 
اما به دلیل خواس��ت مردم و ایده  دولت ها، آن را به 
محک تجربه گذاشته و در این مسیر تمام توان خود 
را ب��ه کار گرفته تا هزینه های این تجربه برای مردم 
و حکومت ایران به حداقل برس��د و نهایتاً منجر به 
تغییر مس��یر دولت و جامعه به س��مت راه درست، 
یعنی پیش��رفت درون زا ش��ود. آی��ت اهلل خامنه ای 
چرایی صدور این مجوز را ش��خصاً توضیح داده اند. 
سخنرانی های 12 آبان 1۳۹2 در دیدار دانش آموزان 
و دانشجویان و 2۸ بهمن ۹2 در دیدار مردم تبریز، 

حاوی نکات بسیار مهمی در این باره است.
آیت اهلل خامنه ای در این دو دیدار تاکید می کنند 
صدور این مجوز در پی »اصرار دولت ها« و برای کسب 
»تجربه ملت« صورت گرفته است. آیت اهلل خامنه ای 
اشاره می کنند که چه در دولت احمدی نژاد و چه در 
دولت روحانی مسئوالن و دولتمردانی فکر می کردند 
اگر در ماجرای هسته ای با آمریکایی ها مذاکره کنیم، 
موضوع حل و مش��کالت اقتصادی برطرف می شود 
)2۸ بهمن ۹2، بیان��ات در دیدار مردم تبریز( و نیز 
تاکی��د می کنند ک��ه این مذاکرات ب��رای مردم نیز 
تجربه ای مهم به ارمغان می آورد تا کسی تصور نکند 
که اگر ایران در موضوع هسته ای کمی عقب نشینی 

می کرد، مشکالت حل می شد.
 آیت اهلل خامنه ای با یادآوری تجربه س��ال های 
۸2 و ۸۳ در موضوع هسته ای می گویند: »تجربه ای 
که در س��ال ۸2 و ۸۳ در زمینه تعلیق غنی س��ازی 
انج��ام گرفت، که آن وقت تعلیق غنی س��ازی را در 
مذاکرات با همین اروپایی ها، جمهوری اسالمی برای 
یک مدتی پذیرفت، خب ما دو س��ال عقب افتادیم، 
لکن به نفع ما تمام ش��د. چرا؟ چون فهمیدیم که با 
تعلیق غنی س��ازی، امید همکاری از طرف شرکای 
غربی مطلقاً وجود ندارد. اگر ما آن تعلیق اختیاری 
را -که البته به نحوی تحمیل شده بود، لکن ما قبول 
کردیم، مسئوالن ما قبول کردند- آن روز قبول نکرده 
بودیم، ممکن بود کسانی بگویند خب، یک ذره شما 
عقب نشینی می کردید، همه مشکالت حل می شد، 
پرونده هسته ای ایران عادی می شد.« )12 آبان ۹2، 
بیانات در دیدار دانش آموزان و دانش��جویان( با این 
ح��ال آیت اهلل خامنه ای دول��ت و تیم مذاکره کننده 
هس��ته ای را در رون��د مذاکرات به ح��ال خود رها 
نمی کنن��د؛ خطوط قرمز اعالم ش��ده توس��ط رهبر 
انقالب چارچوبی را برای تیم مذاکره کننده ترسیم 
می کند تا مذاکره کنن��دگان ایرانی حتی المقدور به 
س��مت یک »توافق خوب« حرک��ت کنند و هزینه  
این تجربه برای م��ردم کاهش یابد. »متوازن بودن 
تواف��ق نهای��ی«، »اخذ تضمین ه��ای الزم از طرف 
مقاب��ل برای اجرای تعهدات« و از همه مهم تر »لغو 

کام��ل تحریم ها از هم��ان روز اول اجرای برجام«، 
مهم ترین خطوط قرمزی بود که توسط رهبر انقالب 
برای تیم مذاکره کننده هسته ای وضع شد؛ اما امروز 
نیازی به هیچ اس��تداللی هم نیست که بدانیم تیم 
مذاکره کنن��ده تا چ��ه میزان به ای��ن خطوط قرمز 

پایبند بوده است!
به ه��ر صورت مت��ن تواف��ق برج��ام، 2۳ تیر 
۹۴ ب��ا عبور از بخش مهم��ی از خطوط قرمز رهبر 
انقالب توسط تیم مذاکره کننده ایرانی نهایی شد و 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز رسماً به رهبر 
انقالب گفت که نتوانسته برخی از این خطوط قرمز 
را محقق کن��د: »وزیر خارجه  محترم ما در مواردی 
به بنده گفت که ما ]مثاًل[ اینجا را یا این خط قرمز 
را دیگر نتوانستیم حفظ کنیم.« )اول فروردین ۹۵، 

بیانات در جمع مردم در حرم مطهر رضوی(
ع��دم خوش بینی رهبر انق��الب به مذاکرات و 
همچنین برجامی که اینک بخش مهمی از خطوط 
قرم��ز را رد کرده، این تص��ور را پیش می آورد که 
آی��ت اهلل خامن��ه ای قاعدت��اً نباید اج��ازه اجرایی 
ش��دن برجام را به دولت بدهد. با این حال مبنای 
مردم ساالری دینی که در ابتدای متن به آن اشاره 

شد، اقتضای دیگری دارد.
دولت و گروه های سیاس��ی حامی او تبلیغات 
بسیار گس��ترده ای به نفع برجام آغاز کرده و آن را 
»پیروزی بزرگ بدون جنگ« برای ایران و »آفتاب 
تابان« ی توصیف می کنند که به زودی مش��کالت 
بزرگ اقتصادی را برطرف خواهد کرد؛ به نحوی که 
حتی مشاور ارش��د رئیس جمهور علی اکبر ترکان، 
نماین��دگان را تلویحاً تهدی��د می کرد که »هر روز 
تاخیر در اج��رای برجام، روزانه 100 میلیون دالر 
برای کشور هزینه دارد!« بر اثر این تبلیغات، فضای 
اجتماعی که با رای به روحانی در س��ال ۹2 نشان 
داده بود تصور می کند از طریق مذاکرات هسته ای، 
بهشت بزرگ اقتصادی نیز در انتظارش خواهد بود، 
حاال و پس از نهایی ش��دن برجام هم همچنان این 
تصور را با خود حمل می ک��رد؛ به نوعی که برخی 
نظرس��نجی ها مانند ایران پل، حکایت از آن داشت 
ک��ه توافق هس��ته ای امید مردم ب��ه بهبود اوضاع 
اقتصادی را بیش��تر کرده اس��ت. درحالی که پیش 
از امضای برجام )می 201۵، بازه  10 اردیبهش��ت 
ت��ا 10 خ��رداد( ۴۹ درصد از مش��ارکت کنندگان 
در نظرس��نجی معتقد بودند اوض��اع اقتصادی به 
س��مت بهبود پیش می رود و معتق��دان به آینده  
بدت��ر اقتصادی ۳۷ درصد بودند، این اعداد پس از 
امضای برجام و در نظرسنجی سه ماه بعد )آگوست 
201۵(، ب��ه ۵۷ درص��د خوش بی��ن و 2۹ درصد 
بدبی��ن تغییر پیدا کرده ب��ود؛ یعنی نزدیک به 60 
درصد مردم تصور می کردند اوضاع اقتصادی پس 
از برجام، به واسطه برجام، بهتر خواهد شد. همین 

موسس��ه در آگوست 201۵ گزارش داد ۷6 درصد 
از م��ردم ایران کاماًل یا ت��ا حدی از برجام حمایت 
می کنند. براساس نظرسنجی ایران پل، در سپتامبر 
201۵ )شهریور ۹۴( درصد افرادی از جامعه ایران 
که تصور می کردند آمریکا به تعهدات برجامی اش 
پایبند خواهد بود )۴۵ درصد(، از آنها که نسبت به 

این مساله مردد بودند )۴1 درصد(، بیشتر است.
در چنین شرایطی آیت اهلل خامنه ای برجام را 
ب��ه نهادهای قانونی برآمده از رای مردم س��پردند 
تا درب��اره آن تصمیم گیری کنن��د و تاکید کردند 
هر تصمیمی ش��ورای عال��ی امنیت ملی و مجلس 
ش��ورای اس��المی در این باره بگیرند، به آن عمل 
خواهد ش��د. )12 ش��هریور ۹۴، بیان��ات در دیدار 

اعضای مجلس خبرگان(
عقی��ده نگارنده این اس��ت که اگ��ر در چنین 
وضعیتی، مجلس ش��ورای اسالمی و شورای عالی 
امنیت ملی به این موضوع پی می بردند که اجرای 
برجام از عدم اجرای آن برای کشور هزینه بیشتری 
دارد و م��ردم نیز در پی بحث و گفت وگوهایی که 
به ویژه در مجلس ش��کل می گرفت نس��بت به این 
مساله آگاه و از شر تبلیغات رنگی رسانه های غالباً 
متعلق به جبهه دوم خرداد رها می شدند، احتماالً 
رهب��ر انقالب با عدم اجرای آن موافقت می کردند، 
ام��ا کار به نحوی پیش رفت که ای��ن آگاهی برای 

مردم هنوز حاصل نشده بود.
به همین دلیل و به رغم آنکه شورای عالی امنیت 
ملی 10 مالحظه و مجلس شورای اسالمی نهایتاً در 
21 مه��ر ۹۴ با یک مصوبه ۹بندی، ش��روطی برای 
اجرای برجام توس��ط دولت تعیی��ن کرده بودند، اما 
بازهم آیت اهلل خامنه ای این شروط را کافی ندانستند 
و ضمن تایید آن 1۹ ش��رط، ۹ شرط را نیز مستقاًل 
به آن افزودند ک��ه بازهم گرفتن تضمین های کافی 
از ط��رف مقابل و لغو تمام تحریم ها از همان ابتدای 
اجرای برجام جزء ش��روط اصلی بودند که البته این 

شروط هم در ادامه توسط دولت تامین نشد.
بنابراین، آیت اهلل خامنه ای نه به این مس��یری 
که معتقد بودند با مذاکرات هسته ای همه مشکالت 
اقتصادی حل خواهد ش��د اعتقادی داشته و به آن 
خوش بین بودند و نه برجام را توافق خوب و بدون 
نقص و می دانس��تند، اما ب��رای اینکه یک آگاهی 
و تجربه ای برای ملت و مس��ئوالن ش��کل بگیرد و 
مس��یر دولت و جامعه به صورت طبیعی به سمت 
درس��ت آن هدایت شود، با این مذاکرات و اجرای 
مش��روط برج��ام موافقت کردند. به نظر می رس��د 
ح��اال و پ��س از گذش��ت چهار س��ال از مذاکرات 
هسته ای، این هدف گذاری آیت اهلل خامنه ای بیش 
از هدف گذاری س��ایر مسئوالن محقق شده است؛ 
چراکه امروزه کار درباره برجام به جایی رسیده که 
آن��ان که برج��ام را آفتاب تابان و ب��ارش باران بر 
س��ر ملت ایران توصیف می کردند، تاکید می کنند 
مذاک��ره با آمریکا دیوانگی اس��ت و از آن باالتر، بر 
س��ر نخواس��تن برجام به قدری دعوا به پا شده که 
»بی بی سی« هم سرپرس��تی آن را قبول نمی کند 
و مدام در تالش است که بگوید آیت اهلل خامنه ای 

هم در برجام نقش داشته اند!  جهان نیوز

–

چرا رهبر انقالب با اجرای برجام موافقت کردند؟

توجه به مبنای »مردم ساالری دینی«


