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مخالفان دولت و تغییر
جای نقد با تخریب
همکار -امضا محفوظ

بیتردید دولت یازدهم در دو حوزه سیاست
خارجی ونفت ،افتخار آفرینیهای بسیار داشته
اســت .دولت اعتدالگرای دکتر روحانی در این
مسیر تا حد زیادی توانســته چالشها یا موانع
فراروی توسعه ایران را بردارد .به نظر میرسد که
در این مسیر ،مخالفان دولت دو وجه راهبردی
و نقطه قوت دولت یازدهم را نشــانه گرفتهاند.
این نشــانه گیری از ســوی مخالفان همچنان
ادامه دارد و در موارد متعدد ایجاد مزاحمت نیز
میکند .علت روشن اســت؛ مخالفان دولت در
نظر گرفتهاند که با توجه بــه نزدیکی انتخابات
سال آینده ،چنانچه دولت بخواهد از این دو وجه
راهبردی خود بهره ببرنــد و آن را با فرافکنی و
سیاه نمایی خنثی کنند .این دو وجه راهبردی
به طور قطع بــه وزارت نفــت و وزارت خارجه
برمیگردد .مخالفان دولت همچنین در تالش
هســتند تا بســتر اجتماعی و زمینهای را که با
دیپلماسی خارجی و نفتی به دست آمده است،
مخدوش کنند .البته افکار عمومی این آگاهی را
دارد که این کارشکنیها و سیاه نماییها با چه
هدفی صورت میگیــرد .اتفاقاً منتقدان وزارت
نفت و وزارت خارجه بــه صرافت دریافتهاند که
سیاست خارجی و سیاست نفتی دولت (به ویژه
نشســت اخیر اوپک و عملکرد درخشان وزیر
نفت در آن) توانســته اســت اثر بسیاری روی
افکار عمومی بگذارد .به همین علت اســت که
این جریان مراکز ثقل دولت را نشانه گرفتهاند.
واضح و مبرهن اســت که منتقدان دولت از
روی کار آمدن روحانی و از همــه مهم تر ادامه
کار وی در چهار سال آینده به شدت ناخرسند
خواهند شد .اگر چه تجربه در ایران اثبات کرده
که ادامه این رویکردها نتیجه عکس داده است.
مردم به پشــت قضایا توجه دارنــد؛ آنهایی که
بدنه دولت به ویژه وزارت نفت و وزارت خارجه
را نشانه گرفته اند و مهم تر از همه از جیب و درد
مردم ســخن میگویند ،زمانی که در کســوت
قدرت بودند ،چه کاری یا چه گرهی از مشکالت
مردم گشودند؟ اساساً این جریانات ،اعتقادی به
وضعیت معیشت مردم ندارند .این گروهها تنها به
فکر منافع حزبی و گروهی خود هستند .اگر نیت
این جریانات ،در برخــورد با دو بال اصلی دولت
یعنی وزارت خارجه و وزارت نفت با چاشــنی
منطق همراه میشــد ،جای نقــد را با تخریب
تغییر نمیدادند.
باید در نظر داشته باشیم که تمامی بحرانها
و اختالالتی که در دولت گذشته گریبان اقتصاد
و منافع ملی کشور را گرفت ،در این دوره به نوعی
امکان جبران خسارت پیدا کرده و طبیعتاً این
راهبرد اســت که مخالفان دولت را نگران کرده
است.
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ظریف و زنگنه
همزمان هدف سختترین حمالت مخالفان دولت هستند ،چرا؟!...

دیپلماسی و نفت ،زیر تیغ

مسعود رفیعی طالقانی

جواد ظریف در یک نیمروز پاییزی
چند هفته قبل وقتی محمد 

آمد تا با همکسوت نفتی اش ،بیژن نامدار
به ساختمان وزارت نفت 
زنگنه دیداری تازه کند ،هنوز نشســت  171اوپک در وین برگزار
نبود تا مهر
نشده و خبری از پیروزی چشمگیر ایران در آن نشست 
وجود این اما وزیر
تاییدی بر دیپلماســی موفق نفتی ما باشــد ،با 
خارجه جمله ای در وصف صنعت نفت کشور گفت که البته رسانهها
حق مطلب را درباره آن ادا نکردند و بازتاب الزم را نیافت.
جملــهای ،کوتاه و ســاده اما بســیار اثرگذار ،نغــز و پرمغز.
محمدجواد ظریف گفت« صنعت نفت برجام را زنده نگه داشــته
است».
شد پرسشهای بســیاری درخصوص این
در همان زمان می 
جمله طرح کرد و اساســا این جمله،واجد پرسشهایی چندگانه
بود که معمار
در درون خود بود .آیا برجام هــر لحظه رو به احتضار 
ایرانیِ آن ،صنعت نفت را احیاگر برجام میخواند؟ آیا وزیر خارجه
از دهلیزهای هولناکی که مخالفان پر و پا قرص برجام ســاخته و
ند تا این توافق بینالمللــی را به درون آنها بیفکنند،
پرداخته بود 
خود را در آغوش همیشه پرتالش
بود و ناگزیر میخواست 
بیمناک 
صنعت نفت و نفتیها بیفکند؟ و باز آیا دیپلمات همیشه خندان ما
بفهماند که روح برجام برای کشور ما،

بود تا به همه ناظران
د 
در صد 
نه سیاسی ،که عمدتا اقتصادی است؟
تواند آری باشد ،چه آنکه
ید می 
پاسخ همه این پرسشها بی ترد 
در تمام ماههای پس از تصویب برجام،به چشم دیدیم که این سند
بینالمللی هردم تا مرز بی اعتبار شــدن مطلق پیش رفته و از این
خود را مصروف
روســت که دولت یازدهم ،بخش زیادی از توان 
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حفظ و صیانت از این د
کرده است.
برجام را بیراه نیست اگر مانند طفلی بیپناه در قایقی شکسته
در اقیانوســی قلمداد کنیم که نامش هر چه هســت« ،اقیانوس
آرام» نیست!
دیگر بر هیچ کس پوشــیده نیســت که «برنامه جامع اقدام
مشــترک» چــه مخالفانــی دارد؛ مخالفــان و مخالفخوانانی
«مطلقاندیش» که حقیقت را جز در انبان خــود ،در هیچ جای
دیگر بر نمیتابند .دست کم نگارنده این سطور تاکنون هیچ منتقد
برجامی را ندیده اســت که خود را از رویکرد صفر و صدی بر حذر
نگاه داشته باشــد.از این رهگذار ،برجام برای منتقدانش اهریمن
مطلق اســت ،پس به طریق اولی منتقدان آن ،خود را خیر مطلق
قلمداد میکنند.
در وضعیتی اینچنین ،بدیهی اســت که وقتــی وزیر خارجه
آمد و نفــت را احیاگر و زنده
کشــورمان به دیدار از وزارت نفــت 
نگهدارنده برجام برشــمرد ،عمق حرفهایش دوچندان بود و این
یعنی صنعت نفت ایران ،راه مردم را بسی بیشتر و دقیق تر از آنچه
که باید و شــاید ،در پیش گرفته و پیموده است .راه مردمی که در
انتخابات خرداد  92رای به اعتدالگرایی ،تعامل سازنده با جهان و
پرهیز از تنش در همه سطوح و نهادهای کشور دادند .مردم ایران
در آن سال نشان دادند که در پی اقتصادی مولد ،آرام و بی هیاهو
هســتند و چنین اقتصادی تنها و تنها میتوانست و میتواند زیر

سایه تعامل ســازنده و روابط بی تنش با جهان و نیز بهرهبرداری
منطقی و توسعه گرایانه از منابع و ثروتهای ملی نظیر نفت محقق

