
ایران میان روحانی و 
رئیسی، آیا چیز جدیدی 

هست؟

12 سپتامبر 2021

گزارش



2 ایران میان روحانی و رئیسی، آیا چیز جدیدی هست؟

مقدمه
بــا بــه پایــان رســیدن دوره دولــت روحانــی، اینــک دولــت ابراهیــم رئیســی مســئولیت 
را در اختیــار مــی گیــرد. ایــن در حالیســت کــه در محافــل سیاســی، دربــاره اینکــه دولــت 
ــی هــای  ــه زن ــد، گمان ــد چالشــهای موجــود را مهــار کن ــدازه مــی توان ــا چــه ان رئیســی ت
متفاوتــی وجــود دارد. روحانــی اندکــی پیــش از اینکــه قــدرت را تحویــل دهــد، در تاریــخ 
2 اوت 2021 میــادی در آخریــن صحبــت هــای خــود فرصــت را مغتنــم شــمرده و دولــت 
خــود را از اوضاعــی کــه هــم اینــک کشــور را درگیــر خــود کــرده، تبرئــه کــرد. او همچنیــن، از 
برخــی دســتاوردهای دولتــش کــه رژیــم از عمــد آنهــا را پنهــان مــی کنــد نیــز ســخن گفــت. 
در عیــن حــال، ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور تــازه، در ســخنرانی مراســم تنفیــذ حکــم 
ریاســت جمهــوری خــود کــه در تاریــخ 3 اوت 2021 میــادی در حســینیه امــام خمینــی 
ــن  ــه موضــوع چالــش هــای اساســی کشــور اشــاره کــرد کــه ای در تهــران برگــزار شــد، ب
روزهــا افــکار عمومــی داخــل و خــارج از ایــران را بــه خــود مشــغول داشــته اســت کــه از 
مهمتریــن ایــن چالــش هــا، بحــران اقتصــادی و موضــع کشــور در قبــال مذاکــرات هســته 
ــر مــی آیــد،  ای اســت. آنگونــه کــه از ســخنان هــر دو رئیــس جمهــور پیشــین و فعلــی ب
دیــدگاه و برنامــه کاری کــه هــر کــدام از ایــن تیــم هــا بــرای مقابلــه بــا ایــن چالشــها دارنــد 

تفــاوت اساســی بــا یکدیگــر دارد. 
این جســتار در صدد اســت گفتمان ابراهیم رئیســی و حســن روحانی را در پرتو تحوالت 
داخلــی و خارجــی بــه خوانــش بگیــرد تــا ضمــن تبییــن اختــاف روشــهای ایــن دو، راهکارها 
و برنامــه هــای هــر دو را نیــز بیــان کنــد. و بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه در پرتــو 
اســتفاده رئیســی از تجربــه دولــت روحانــی در مدیریــت بحرانهــا، راهکارهــای خــود او تــا 

چــه میــزان موفــق خواهــد بــود؟
نخست: میراثی از بحرانهای پیچیده

ابراهیــم رئیســی؛ رئیــس جمهــور تــازه در حالــی کار خــود را آغــاز مــی کنــد کــه بــا بحرانهــای 
ســختی روبــرو اســت. او در مراســم تنفیــذ بــه وجــود ایــن بحرانهــا اعتــراف کــرد؛ آنجــا کــه 
بــه برخــی از نشــانه هــای بحــران اقتصــادی کشــور اشــاره کــرد کــه از مهمتریــن آنهــا مــی 
تــوان بــه کســری بودجــه، بــی ثباتــی بــورس و بازارهــای مالــی، تــورم افســار گســیخته 
ای کــه از 44 درصــد نیــز فراتــر رفتــه، گرانــی و افزایــش نقدینگــی کــه از 680 درصــد نیــز 

بیشــتر شــده، اشــاره کــرد. 
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هــم اکنــون ایــران در نتیجــه نابســامانی اوضــاع معیشــتی و کمبــود شــدید خدمــات 
ــرو اســت. کــه از  ــت هــا روب ــا مــوج گســترده اعتراضــات منطقــه ای و اقلی اساســی، ب
مهمتریــن آنهــا اعتراضــات منطقــه اهــواز بــود کــه مســأله تنــش آبــی بــه طــور مســتقیم 
و مســائل اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی کــه ناشــی از سیاســت هایــی اســت کــه بــه 
طــور هدفمنــد علیــه ســاکنان ایــن منطقــه اعمــال مــی شــود، بــه طــور غیــر مســتقیم 
در بــه وجــود آمــدن ایــن اعتراضــات نقــش داشــت. هــم زمــان بــا ایــن خیــزش مردمــی 
در اهــواز، موجــی از اعتراضــات مردمــی در قطعــی بــرق برخــی از شــهرهای کشــور را 
فراگرفــت. و چندیــن مــورد تجمعــات صنفــی در اعتــراض بــه شــرایط کار و دســتمزدها 

ــه راه افتــاد. نیــز توســط کارگــران و پیشــه وران در کشــور ب
ریشــه برخــی از ایــن بحرانهــا بــه از بیــن رفتــن برجــام بــر مــی گــردد کــه امریــکا با خارج شــدن 
از ایــن توافــق آن را بــی معنــا ســاخت و نــه تنهــا ایــران را از دســتاوردها و مخصوصــا 
دســتاورد اقتصــادی آن محــروم کــرد بلکــه آن را بــا تحریمهــای تــازه تــری در عرصــه بیــن 
المللــی بــه انــزوا رانــد. تحریمهــای بعــد از 2018 میــادی کــه صــادرات نفــت ایــران را 
هــدف گرفتــه بــود، توانســت ایــن کشــور را از درآمــدی حــدود 100 میلیــارد دالر محــروم 
کنــد. همچنیــن ایــن تحریمهــا ســبب شــد کــه دارایــی هــای ایــران در خــارج بلوکــه شــود و 
بــه خاطــر مقــررات ســختی کــه وضــع شــده اســت، امــکان اســتفاده ایــران از آن دارایــی 
هــا و یــا انتقــال آن بــه بانکهــای ایرانــی میســر نشــده اســت. روحانــی در آخریــن گفتگــوی 
خــود در روز 3 اوت 2021 میــادی بــه ایــن مطلــب اشــاره کــرد کــه » مهمتریــن مســائل 
دولــت مذاکــره و تعامــل بــا جهــان بــوده اســت. و ایــن تنهــا گزینــه پیــش روی ماســت. 

و مســأله دوم هــم مســأله اقتصــادی اســت«
دوم: آخرین توصیه روحانی 

روحانــی در آخریــن روزهــای دولتــش در تاریــخ 2 اوت 2021 میــادی در آخریــن جلســه 
هیــأت دولــت بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرد کــه »اعتــدال و تعامــل ســازنده« تنهــا راه نجــات 
کشــور از بحــران هــای کنونــی اســت. روحانــی بــا ایــن ســخنان خــود رویکــرد »اعتــدال 
گرایانــه« خــود کــه از حمایــت اصــاح طلبــان برخــوردار اســت را از رویکــرد » تندروانــه« 
رئیســی جــدا دانســت. او کــه هــر دو دوره خــود را بــا همیــن مشــی ســپری کــرد، همچنــان 

ایمــان دارد کــه ایــن روش، کارســاز تریــن شــیوه بــرای تحقــق منافــع ایــران اســت. 
از تنــدروی و کاهــش  از اعتــدال و تعامــل در ســطح داخــل، پرهیــز  منظــور روحانــی 
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محدودیــت هــای جامعــه اســت. و ایــن برخــاف نظــر رئیســی اســت کــه درســت در 
وقتــی کــه کشــور شــاهد نارضایتــی گســترده مــردم از رژیــم اســت و حتــی پیــکان خشــم 
مــردم بدنــه رژیــم را هــدف گرفتــه و کشــمکش هــا میــان جریــان هــای داخلــی علنــی و 
هویــدا شــده اســت بــه گونــه ای کــه یکپارچگــی و ثبــات رژیــم را تهدیــد مــی کنــد، او بــر 

حفــظ ارزشــهای انقــاب تکیــه کــرده و از احیــاِی شــور انقابــی ســخن مــی گویــد. 
ــدال و تعامــل ســازنده در ســطح خــارج، ایــن اســت کــه در تعامــل غــرب  منظــور از اعت
بــه طــور کل، و بــا ایــاالت متحــده بــه طــور خــاص، همچنــان روش گفتگــو و دیپلماســی 
را حفــظ کنیــم. روحانــی در روابــط خارجــی بــه عمــل گرایــی بــه عنــوان اصــل اساســی در 
روابــط میــان کشــورها، بــاور دارد کــه ایــن روش بــه معنــای تحقــق صــد در صــد خواســته 
هــا نیســت چــرا کــه دیگــر طرفهــا نیــز منافــع مــورد نظــر خــود را دارنــد. در واقــع روحانــی 
بــا ایــن ســخنان خــود اتهاماتــی را کــه خامنــه ای در اواخــر مــاه جــوالی 2021 میــادی بــه 
دولــت او وارد کــرد، بــی اســاس خوانــده اســت. خامنــه ای گفتــه بــود » هرجــا کــه کارهــا 
ــد. و هرجــا کــه  ــد، آنجــا شکســت خوردی ــکا  موکــول کردی ــا امری ــه غــرب و گفتگــو ب را ب

بــدون اعتمــاد بــه غــرب حرکــت و تــاش کردیــد، موفــق عمــل کردیــد«. 
روحانــی تأکیــد دارد بــا روشــی کــه دولــت او در پیــش گرفتــه، کشــور را از جنگــی کــه 
غــرب علیــه ایــران در نظــر داشــته، نجــات داده و موفــق شــده اســت بــا مجموعــه 5 + 1 
بــر ســر معاهــده برجــام بــه توافــق برســد. از برکــت برجــام بــود کــه هفــت قطعنامــه بیــن 
المللــی کــه شــورای امنیــت علیــه ایــران صــادر کــرده بــود، اجرایــی نشــد. برجــام همچنیــن 
بــه اقتصــاد ایــران جانــی دوبــاره بخشــید و ســبب شــد کــه در هــر دو دوره روحانــی، 
چندیــن طــرح توســعه ای کلیــد بخــورد و حمایــت قاطــع ملــت از ایــن رویکــرد را بــه دنبــال 
داشــت. بــه نظــر روحانــی تنهــا گزینــه ایــران، مذاکــره و تعامــل ســازنده بــا جهــان اســت. 
روحانــی بــر ایــن بــاور اســت کــه توســط عوامــل داخلــی و خارجــی بــه دولــت او اجحــاف 
شــده اســت. در داخــل، بــرای نــاکام ســاختن برنامــه هــای او تاشــهایی صــورت گرفــت و 
دســتاوردهای داخلــی دولــت او بــرای مــردم معرفــی نشــد. تحریمهــا مجــددا برگشــت 
و همــه گیــری کرونــا مزیــد بــر علــت شــد. بــه نظــر او، حماتــی نــه از روی نقــد، بلکــه بــا 
هــدف تخریــب، دولــت و شــخص او را نشــانه رفتنــد. بــه گفتــه روحانــی دولــت او کارهــا 
را بــا موافقــت رهبــری پیــش ُبــرد. امــا در داخــل، دولــت او مــورد حمایــت قــرار نگرفــت. 
او مــی گویــد کــه » رهبــری بــه مــن گفتنــد ) شــما فرمانــده جنــگ اقتصــادی هســتید( 
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امــا مــن فرمانــده ای بــودم بــدون ســرباز و اســلحه!«. در اینجــا روحانــی تــاش مــی کنــد 
بخشــی از مســئولیت وضعیــت کنونــی را متوجــه رهبــر بدانــد و بــار دیگــر ایــن مســأله را 

مــورد تأکیــد قــرار دهــد کــه او بــرای تصمیــم گیریهــا اختیــار کامــل نداشــته اســت.
سوم: گزینه های رئیسی و برنامه مبهم او 

بــر خــاف عمــل گرایــی روحانــی، رئیســی اصــل ایدئولــوژی را مبنــا قــرار مــی دهــد کــه بــر 
اســاس منافــع داخلــی و خارجــی کشــور تعریــف شــده اســت. او تأکیــد کــرد که در ســطح 
ــه گام دوم انقــاب آمــده  ــی اســت کــه در بیانی ــت او ایجــاد تحول ــی، برنامــه دول داخل
اســت و ایــن بیانیــه بــه منزلــه برنامــه کاری دولــت او خواهــد بــود. او در مراســم تحلیــف 
در برابــر نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه ویژگیهــای دولــت خــود پرداخــت و 
در مــورد ویژگیهــای سیاســی دولــت خــود هــم اشــاره ای داشــت بــه اینکــه سیاســت 
فشــار و قهــر نمــی توانــد ایــران را از دنبــال کــردن حقــوق خــود بــاز دارد بنابرایــن طرفهــای 
غربــی بایــد بــه سیاســت قهــر خــود پایــان دهنــد و او از هــر راهــکار دیپلماتیــک در ایــن 
راســتا اســتقبال مــی کنــد. او بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنان ایــران علیــه کشــور فعالیــت 
ــان  ــران اطمین مــی کننــد، تــاش کــرد بــه همــه جهانیــان در مــورد برنامــه هســته ای ای
بدهــد. او گفــت کــه برنامــه هســته ای ایــران کامــا »صلــح آمیــز« اســت و مثــل همیشــه 
ــری، ســاخت ســاح هســته ای حــرام اســت. او در جمــع  ــوای رهب ــه فت ــا ب گفــت کــه بن
چهــره هــای بــه اصطــاح »مقاومــت« کــه مــورد حمایــت ایــران اســت، تأکیــد کــرد کــه 
کشــورش در مقابــل قدرتهــای اســتکباری و ســتمگر مــی ایســتد و بــه حمایــت خــود 
از ملــت فلســطین ادامــه مــی دهــد و همچنــان فریــاد مســتضعفان خواهــد بــود. ایــن 
قســمت از ســخنان رئیســی بــه ایــن معناســت کــه رژیــم ایــران طــرح توســعه طلبانــه و 
اندیشــه صــدور انقــاب را همچنــان ادامــه خواهــد داد. و اینکــه صندلــی هــای شــخصیت 
هــای »مقاومــت« در ردیــف اول قــرار داشــت بــه معنــای تأکیــد بــر ادامــه روش تنــش 
زایــی و بســیج شــبه نظامیــان و حمایــت ایــن کشــور از گروههــای شــبه نظامــی در 

کشــورهای منطقــه اســت.  
او بــرای خوشــایند مخاطــب غربــی و شــاید هــم بــرای اینکــه خــود را از اتهاماتــی نظیــر 
ــت او  ــد، گفــت کــه دول ــه کن ــه تبرئ ــل کار او در قــوه قضائی نقــض حقــوق بشــر در اوای
ــا کشــورهای جهــان و نیــز دفــاع از حقــوق بشــر تــاش خواهــد  بــرای تعامــل ســازنده ب

کــرد. 
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رئیســی در خصــوص پایــان دادن بــه بحرانهــای منطقــه ای گفــت کــه راه حــل ایــن اســت 
کــه بــه دخالــت هــای خارجــی هــا پایــان داده شــود؛ چــرا کــه ایــن دخالــت هــا خــود مشــکل 
اســت. او گفــت کــه ایــران دســت دوســتی بــه ســوی کشــورهای منطقــه دراز کــرده و » 
دســت آنــان را بــه گرمــی مــی فشــارد«. او همچنیــن در مــورد قــدرت ایــران، حــرف هــای 
همیشــگی مســئوالن رژیــم را تکــرار کــرد و گفــت: » قــدرت ایــران موجــب تأمیــن امنیــت 
در منطقــه و ســد محکمــی در برابــر اســتکبار اســت« گویــی او بــا ایــن ســخن خــود نقــش 
کشــورهای منطقــه در تأمیــن امنیــت منطقــه را کــم رنــگ خوانــد. و شــاید هــم طبــق 
تعریــف رئیســی کشــورهای منطقــه در شــمار کســانی اســت کــه او از آنهــا بــه عنــوان 
اســتکبار یــاد کــرد. از طــرف دیگــر، ایــن بخــش از صحبــت او بــا ســخن قبلــی اش کــه گفــت 

دســت دوســتی بــه ســوی کشــورهای منطقــه دراز مــی کنــد، در تضــاد اســت.
او در ســخنان تناقــض گونــه ای گفــت کــه جهــان همــواره در حــال تغییــر اســت و تأمیــن 
منافــع ملــت هــا در جهــان جدیــد بــر تعامــل راهبــردی بــا قــدرت هــای نوپــا بســتگی دارد. 
و یــک سیاســت خارجــی موفــق، سیاســتی اســت کــه متــوازن باشــد. در عیــن حــال او 
ــران تأکیــد داشــت کــه جهــان بــه تاشــهای خصمانــه خــود  ــر نــگاه ســنتی ای همچنــان ب
علیــه ایــران ادامــه مــی دهــد. ایــن ســخن بــه نوبــه خــود بــه معنــای محکــوم کــردن اســت. 
بــه گفتــه رئیســی، جهــان همــواره در حــال تغییــر اســت. امــا گویــا ایــن تغییــر شــامل ایــران 
نمــی شــود! زیــرا رئیســی بــه ضــرورت در پیــش گرفتــن رهیافــت هــای دیپلماتیــک صلــح 

جویانــه بــا جهــان اشــاره ای نداشــت. 
او در مورد اوضاع داخلی، دســتاوردهای کشــور را در آنچه که او » مســیر دموکراســی 
دینــی« خوانــد، ســتود. و بــار دیگــر مشــکات کشــور را حاصــل تبلیغــات بــی رحمانــه 
دشــمنان و همــه گیــری کرونــا دانســت. او گفــت کــه دولــت آینــده بــر اســاس شــفافیت 
و عدالــت و طبــق برنامــه کار خــود را پیــش خواهــد بــرد. امــا بایــد گفــت کــه ایــن حرفهــا 
در میــان ملتــی کــه فســاد و ســوء مدیریــت و سیاســت رژیــم کــه تمــام توجــه خــود را بــه 
طرحهــای توســعه طلبانــه معطــوف داشــته و از حــال مــردم خــود غافــل مانــده، چنــدان 

خریــداری نخواهــد داشــت. 
امــا در مــورد اقتصــاد، همانطــور کــه انتظــار مــی رفــت، او وعــده داد تــا جاییکــه ممکــن 
اســت شــفاف ســازی کنــد. از نظــر او اقتصــاد بایــد در مقابــل آســیب هــا مقــاوم باشــد. 
او همچنیــن وعــده داد کــه بــرای مهــار تــورم و گرانــی و نیــز بــرای ارزش پــول ملــی تــاش 
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خواهــد کــرد. امــا بایــد گفــت اوضــاع ایــن روزگار کــه دوران ریاســت جمهــوری او در آن 
قــرار گرفتــه، و مخصوصــا رهیافــت هــای کنونــی او در قبــال جامعــه بیــن الملــل، نویــد 

تحقــق ایــن وعــده هــا را در دنیــای واقعــی نمــی دهــد. 
علــی رغــم ایــن صحبتهــای رئیســی در مــورد دولتــش کــه اکثــرا هــم تکــراری بــود، مــی 
تــوان گفــت کــه او تــا هنــوز هــم برنامــه مشــخصی ارائــه نــداده اســت. در تبلیغــات 
انتخاباتــی اش او بجــز در مــورد چنــد طــرح اجتماعــی از ســپردن وعــده هــای مشــخصی 
در حــوزه هــای اقتصــادی، دیپلماســی و اجتماعــی، طفــره رفــت. و در صحبــت هــا و 
ــل ســنجش و قیــاس نیســتند مطــرح شــد.  ســخنرانیهای او وعــده هــای کلــی کــه قاب
او بــدون اینکــه خــودش برنامــه مشــخصی بــرای بــرون رفــت از وضعیــت موجــود ارائــه 
دهــد، تنهــا بــه انتقــاد از وضعیــت موجــود پرداخــت. و بدیــن ســان او هــم در همــان 
مســیری گام نهــاد کــه »جریــان تنــدرو« بــرای کنــار زدن اصــاح طلبــان از قــدرت و مراکــز 
ــود.  ــی را آمــاج حمــات و اتهامــات خــود قــرار داده ب تصمیــم ســازی، حکومــت روحان

واضــح اســت کــه رئیســی آمــده اســت تــا روحیــه و اقتــدار انقــاب را احیــا کنــد، گفتمــان 
اصیــل و اصــول ثابــت انقــاب را تقویــت نمایــد و بــه »جریــان تنــدرو« قــدرت دهــد. او 
مــی خواهــد از ارزشــهای فرهنگــی جامعــه صیانــت کنــد و پــروژه فرامرزی ایــران را تداوم 
بخشــد. امــا برخــی گمانــه زنــی هــا حکایــت از ایــن دارد کــه مأموریــت او بســی فراتــر و 
حســاس تــر از ایــن مســائل اســت و آن چیــزی نیســت جــز اینکــه فضــا را بــرای انتقــال آرام 
منصــب رهبــری بعــد از فــوت خامنــه ای مدیریــت کنــد بــه گونــه ای کــه اســتمرار والیــت 

فقیــه در رأس حکومــت ایــران را بیمــه کنــد.
در زمینــه سیاســت خارجــی، رئیســی بــر گفتمــان هویــت در تعامــل ایــران بــا غــرب و 
ایــاالت متحــده تأکیــد داشــت. و پیداســت کــه ایــن رهیافــت بــر موضــع تندروانــه رئیســی 
نســبت بــه مذاکــرات و نســبت بــه برخــی مســائل اختافــی همچــون رفتــار منطقــه ای 
ایــران و برنامــه موشــک هــای بالســتیک ایــران تأثیــر گــذار اســت. در نتیجــه، او بــه اصــل 
دشــمنی و یــا عــدم اعتمــاد بــه غــرب و ایــاالت متحــده باورمنــد اســت. او در ایــن زمینــه 
تأکیــد دارد کــه تــاش بــرای بهبــود اوضــاع داخلــی را بــه اراده و خواســت غــرب و ایــاالت 
متحــده گــره نخواهــد زد. و راه لغــو تحریمهــا را هــم در بــی اثــر ســاختن آن مــی دانــد؛ نــه 

لغــو تحریمهــا بــا گفتگــو و دیپلماســی. 
از آنچــه بیــان شــد، چنیــن برداشــت مــی شــود کــه رئیســی نــه تنهــا تــاش مــی کنــد بــه 
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موضــع رهبــری پایبنــد باشــد بلکــه از موضــع رهبــری در مقابــل گوشــه و کنایــه هایــی 
کــه روحانــی در ســخنرانی اخیــر خــود داشــت، نیــز دفــاع مــی کنــد. رهبــر، بــرای سیاســت 
رژیــم در مــورد مذاکــرات خطــوط عریــض و طویلــی وضــع کــرد و تأکیــد کــرد کــه » تجربــه 
ــه درس  ــن تجرب ــد از ای ــه غــرب اعتمــاد کــرد و بای ــد ب ــی ثابــت کــرد کــه نبای دولــت روحان
گرفــت«. او همچیــن در ترســیم خــط دولــت آینــده گفــت: » نبایــد برنامــه هــای داخلــی 
را بــه همراهــی غــرب گــره زد کــه یقینــا کارهــا را بــه شکســت مــی کشــاند«. رئیســی نیــز 
در مراســم تنفیــذ حکــم ریاســت جمهــوری خــود کــه در حســینیه امــام خمینــی در تهــران 
ــر همیــن مســأله تأکیــد داشــت. او گفــت کــه بهبــود شــرایط اقتصــادی  برگــزار شــد، ب
کشــور را بــه » اراده بیگانــگان« گــره نخواهــد زد. او گفــت: » طبیعتــا مــا بــرای رفــع 
تحریمهــای ظالمانــه تــاش خواهیــم کــرد. امــا شــرایط زندگــی مــردم را بــه خواســت و 
اراده بیگانــگان گــره نخواهیــم زد«. انتشــار یــک فایــل ویدیویــی مربــوط بــه قبــل از ســال 
2015 میــادی حــاوی جــر و بحــث بیــن رهبــر و رفســنجانی، توســط وبســایت رســمی 
رهبــر و صــدا و ســیمای ایــران، ایــن گمانــه زنــی هــا را تقویــت کــرد کــه خامنــه ای در صــدد 
اســت بــه مذاکــرات غیــر مســتقیم بــا ایــاالت متحــده در ویــن پایــان دهــد؛ بــه ویــژه اینکــه 
خامنــه ای در مراســم تنفیــذ رئیســی بــر ایــن نکتــه تأکیــد کرد که حل مشــکات گوناگون 
کشــور زمانبــر اســت. از اینجــا فهمیــده مــی شــود کــه از نظــر خامنــه ای گفتگوهــا بــرای 

احیــای برجــام بــه ایــن زودی هــا نتیجــه نخواهــد داد. 
چهارم: فرصت های موفقیت دولت رئیسی 

ــت هــای بســیاری  ــا محدودی ــی در اجــرای برنامــه هــای خــود ب ــت روحان در حالیکــه دول
روبــرو بــود و همانطــور کــه او در آخریــن صحبــت هــای خــود گفــت: او فرمانــده ای بــوده 
کــه نــه ســربازی داشــته و نــه ســاحی. و رســانه هــا نیــز در مقابــل دولــت او قــرار داشــتند 
و اینکــه رهبــر در جریــان تمــام سیاســت هــا و تصمیمــات دولــت قــرار داشــت، نشــان از 
ایــن امــر دارد کــه رهبــر بیــش از آنکــه حامــی دولــت روحانــی باشــد، یــک مانــع بــر ســر راه 
آنهــا بــوده اســت.  ایــن در حالیســت کــه رئیســی از حمایــت تمــام قــد رهبــری برخــوردار 
اســت و در نتیجــه، حمایــت همــه قــوا، نهادهــا و همچنیــن رســانه را بــا خــود دارد. رهبــر 
در مراســم تنفیــذ از او دفــاع کــرد و گفــت کــه ابراهیــم رئیســی پایــگاه مردمــی و نیــز 
تجربــه طوالنــی در مدیریــت دارد. او از کارکــرد رئیســی در قــوه قضائیــه ابــراز رضایت کرد 
و گفــت: »آقــای رئیســی کارنامــه درخشــانی در مدیریــت دارد«. خامنــه ای بــرای توجیــه 
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اســتقبال کــم رنــگ مــردم از انتخاباتــی کــه حاصــل آن رئیســی بــوده اســت، از طرفهایــی 
کــه انتخابــات را تحریــم کــرده انــد، انتقــاد کــرد و ادعــا کــرد کــه تحریــم انتخابــات در اتــاق 
هــای فکــر دشــمنان ایــران طــرح ریــزی شــده بــود. او گفــت کــه ملــت بــا هوشــیاری ایــن 
توطئــه را خنثــی کــرد. او همچنیــن گفــت کــه »دشــمنان« تــاش دارنــد افــکار عمومــی 

ایــران را تغییــر دهنــد. 
ایــن نــوع حمایــت خامنــه ای از رئیســی نشــان مــی دهــد کــه رئیســی در اجــرای برنامــه 
هــای داخلــی خــود بــا مانعــی روبــرو نخواهــد شــد. و اکنــون کــه »تندروهــا« همــه مراکــز 
قــدرت را در اختیــار گرفتــه انــد، بهتریــن فرصــت فراهــم آمــده تا میان ارگانهــا و نهادهای 

منتخــب و غیــر منتخــب در مــورد تعییــن سیاســت هــای رژیــم، اجمــاع صــورت گیــرد. 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه رویکــرد ارتجاعــی رئیســی در جامعــه ایــران کــه از زمــان 
انقــاب تــا کنــون تغییــرات زیــادی بــه خــود دیــده و مــی رود تــا بــه یــک جامعــه مــدرن 
تبدیــل شــود، چنــدان خریــداری نــدارد. و علــی رغــم اینکــه رئیســی از سیاســت هــای تغییــر 
ــده.  ــه ســوی آین ــه حرکــت ب ــه گذشــته اســت ن ــد امــا منظــور او بازگشــت ب دم مــی زن
رئیســی قبــا گفتــه بــود کــه دولــت او مردمــی و پایبنــد بــه اصــول انقــاب اســامی و 
خــط خمینــی خواهــد بــود. از ایــن ســخن چنیــن فهمیــده مــی شــود کــه او در سیاســت 
داخلــی ایــران هیــچ تغییــر اساســی ایجــاد نخواهــد کــرد و او مطیــع و فرمانبــردار رهبــر 
خواهــد بــود و رفتارهــای رؤســای جمهــور پیشــین در تخطــی از مشــِی رهبــری را تکــرار 

نخواهــد کــرد. 
ــر اینترنــت  ــرای وضــع محدودیــت هــا ب ــی ب اکنــون کــه مجلــس در صــدد تصویــب قانون
اســت، رئیســی کــه مــی خواهــد از جامعــه و ارزشــهای انقابــی آن صیانــت کنــد، در 
مقابــل ایــن نــوع اقدامــات و امثــال آن کوچکتریــن مخالفتــی از خــود نشــان نخواهــد 
داد. و سیاســت هــای اقتصــادی پوپولیســتی بــه بهانــه اقتصــاد مقاومتــی بــرای حــل 
بحرانهــای اقتصــادی کنونــی، هیــچ دردی از مشــکات مملکــت و مــردم دوا نمــی کنــد؛ 
زیــرا تنهــا راه چــاره بــرای حــل نیازهــای اساســی مــردم، دسترســی بــه منابــع مالــی اســت. 
در بخــش روابــط بیــن الملــل نیــز بایــد گفــت کــه نــگاه ایدئولوژیــک بــه ایــن مســأله مــی 
توانــد رونــد مذاکــرات را بــا مشــکل روبــرو کنــد. و احتمــال درگیــر شــدن بــا غــرب و ایــاالت 
متحــده نیــز وجــود دارد. مســیر بازگشــت مجانــی بــه برجــام و دســت یافتــن بــه همــان 
دســتاوردهایی کــه دولــت حســن روحانــی کســب کــرده بــود، دور از دســترس مــی نماید. 
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زیــرا امریــکا بــرای احیــای برجــام شــروط ســختی تعییــن کــرده اســت کــه پذیــرش آن بــرای 
دولــت رئیســی بــه معنــای نوشــیدن جــام زهــر اســت. و بازگشــت بــه برجــام طعــم تلــخ 
شکســت را دارد؛ بویــژه اینکــه مجلــس ایــران سیاســت تندروانــه ای در مــورد فعالیــت 
هــای هســته ای اتخــاذ کــرد و اقدامــات دولــت حســن روحانــی در ایــن عرصــه را محــدود 
ســاخت. اگــر مجلــس بــرای اینکــه امتیــاز امضــای توافــق هســته ای بــه رئیســی برســد، 
از ایــن سیاســت هــا کوتــاه بیایــد، آنــگاه هــم اعتبــار مجلــس و هــم اعتبــار رئیســی لطمــه 

خواهــد خــورد.
ــران و مواضــع سرســختانه اش در دنبــال کــردن اهــداف و  ــا توجــه بــه رویکــرد رژیــم ای ب
سیاســت هــای رژیــم، موضــع ابراهیــم رئیســی نیــز در مــورد دو مســأله رفتــار منطقــه 
ای ایــران و پرونــده موشــکی ایــن کشــور کــه دولــت امریــکا تــاش دارد آن را در برجــام 
بگنجانــد، قطعــا یــک موضــع مخالــف خواهــد بــود؛ چــرا کــه ایــن دو مســأله از اهــداف 
اساســی رژیــم و مخصوصــا ســپاه پاســداران اســت. و بــه احتمــال زیــاد سیاســت مداخلــه 
ــز ادامــه خواهــد یافــت. رئیســی  ــران در امــور داخلــی کشــورهای منطقــه نی ــه ای جویان
ــات بــه همیــن مطلــب اشــاره کــرد  در اولیــن کنفرانــس خبــری بعــد از پیــروزی در انتخاب
و گفــت کــه مــردم در ایــن انتخابــات بــه ادامــه راه خمینــی و راه قاســم ســلیمانی رأی 
دادنــد. او همچنیــن صراحتــا تأکیــد کــرد کــه مســائل منطقــه ای و موشــکی ایــران »قابل 
ــا صحبــت هــای او در تضــاد اســت کــه  ــری ب ــوع موضــع گی ــن ن مذاکــره« نیســت کــه ای
گفتــه بــود دولــت او بــرای بهبــود روابــط بــا کشــورهای منطقــه تــاش خواهــد کــرد. 

ماجراجویــی ایــران در حملــه بــه یــک کشــتی اســرائیلی در دریــای عمــان در تاریــخ 3 اوت 
2021 میــادی، و واکنــش هــای بیــن المللــی بــه ایــن حادثــه، از یــک ســو تعامــل جامعــه 
بیــن المللــی بــا ایــران را پیچیــده تــر ســاخت و از ســویی دیگــر نشــان داد کــه ســپاه 
پاســداران همچنــان سرســختانه تــاش مــی کنــد بــا اســتفاده از هــر فرصتــی قــدرت چانــه 
زنــی ایــران در مقابــل جامعــه بیــن المللــی را بــاال ببــرد و ایــن رفتارهــا مــی توانــد دســت 

یابــی بــه توافــق هســته ای در کوتــاه مــدت را بــا مشــکاتی روبــرو کنــد. 
اگــر رئیســی بــه گفتمــان تندروانــه چنــگ بزنــد و بــه بلندپــروازی هــا و ماجراجویــی هــای 
ســپاه پاســداران میــدان دهــد، قطعــا مذاکــرات هســته ای بــی نتیجــه خواهــد مانــد کــه 
در اینصــورت اوضــاع داخلــی دچــار بــی ثباتــی خواهــد شــد و ایــن وضعیــت بــه نوبــه خــود 
فضــای آرام مــورد نیــاز بــرای انتقــال قــدرت بــه رهبــر بعــدی را بــه تنــش مــی کشــاند و 
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همچنیــن رئیســی را در انجــام مأموریــت احیــای میــراث انقــاب بــا مشــکل مواجــه مــی 
کنــد. و خامنــه ای کــه در مســائل هســته ای و منطقــه ای حــرف آخــر را مــی زنــد، بایــد 
هزینــه گزینــه هایــش را نیــز بپــردازد. یعنــی اگــر خامنــه ای شــروط امریکاییهــا بــرای احیای 
برجــام را قبــول کنــد، بــه اعتبــارش صدمــه خواهــد زد و اگــر ســر ســختی بــه خــرج داده و 
همچنــان گزینــه مقاومــت و تقابــل را ادامــه دهــد، آنــگاه بایــد پیامــد هــای اقتصــادی و 

اجتماعــی و همچنیــن آشــوب هــای داخلــی احتمالــی را نیــز بایــد بــه جــان بخــرد. 
  علــی رغــم اینکــه ایــران چنیــن وانمــود مــی کنــد کــه در مســأله گفتگــو بــا کشــورهای 
5 + 1 بــه هیــچ عنــوان تســلیم فشــارها نخواهــد شــد، امــا اگــر تمــام راههــا را بــه روی 
خــود بســته ببینــد و کاری هــم از روســیه و چیــن ســاخته نباشــد جــز اینکــه ایــران بــا قــدرت 
هــای بــزرگ جهــان کنــار بیایــد، قطعــا بــرای توجیــه پذیــرش تنهــا گزینــه ممکــن در نمــی 
مانــد. امــا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تهــران بــه امیــد اینکــه وضعیتــی بــه وجــود آیــد 
کــه بتوانــد بــا برهــم زدن اجمــاع جهانــی، موضــع امریــکا را در مذاکــرات تضعیــف کنــد، 

مذاکــرات را بــه درازا بکشــاند. 
روشــهای  ای و  رســانه  تبلیغاتــی  از فشــارهای  کــه  اســت  اکنــون فرصــت مناســب 
دیپلماتیــک بــرای مقابلــه بــا برنامــه هســته ای ایــران و رفتــار منطقه ای و خطر موشــک 
هــای دوربــرد ایــن کشــور بــر امنیــت منطقــه ای و بیــن المللــی بــه کار گرفتــه شــود. و 
در ایــن زمینــه بــه ماجراجویــی هــای ایــران نظیــر حملــه بــه کشــتی هــا کــه کشــتیرانی بیــن 
المللــی را تهدیــد مــی کنــد و اســتفاده ایــن کشــور از تجهیــزات موشــکی و پهبــادی 

بــرای تهدیــد کشــورهای همجــوار و امنیــت انــرژی جهــان، اســتناد شــود. 
بــا اینکــه رونــد گفتگوهــای ویــن طبــق رویکردهــا و رهیافــت هــای رهبــر و شــورای 
ــران  ــازه ای امنیــت ملــی تعییــن مــی گــردد، امــا انتظــار مــی رود کــه سیاســت دولــت ت
ــی نداشــته  ــت قبل ــا سیاســت دول ــی ب ــل تفــاوت چندان ــن المل ــا مســائل بی در تعامــل ب
باشــد. و از آنجــا کــه دولــت همــان رویکردهــای رهبــری را دنبــال مــی کنــد، اگــر یــک فشــار 
قدرتمنــدی رفتــار دولــت را تعدیــل نکنــد، انتظــار مــی رود کــه دولــت جدیــد ایــران موضــع 
سرســختانه تــری در تعامــل بــا جهــان در پیــش بگیــرد کــه ایــن امــر مــی توانــد فــوران 
آتشفشــان خشــم مردمــی کــه رژیــم از آن هــراس دارد، را نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد.  
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نتیجه گیری 
مــی تــوان گفــت بــا اینکــه گفتمــان روحانــی و رئیســی هــر دو از دل رژیــم برآمــده و 
قــدرت در ایــران بــا نظــر و نظــارت رهبــری میــان دو جنــاح دســت بــه دســت مــی شــود، 
ــن گفتمــان هــا رویکردهــا و دیدگاههــای  ــن اســت کــه هــر کــدام از ای ــت ای امــا واقعی
متفاوتــی را دارنــد. و در ایــن شــرایط کــه رهبــری موفــق شــده یکــی از دیدگاههــا کــه 
معتــدل تــر و تعامــل گراتــر بــود را از صحنــه قــدرت و تصمیــم گیــری کنــار بزنــد، نگاههــا 
در داخــل و خــارج ایــران بــه جریــان تنــدرو رئیســی دوختــه شــده اســت تــا بنگرنــد کــه او 
چــه مســیری بــرای کشــور ترســیم مــی کنــد. ایــن در حالیســت کــه رئیســی ســر دو راهــی 
قــرار گرفتــه اســت کــه گام نهــادن در هــر کــدام از دیگــری ســخت تــر بــه نظــر مــی رســد؛ 
یــا اینکــه از موضــع سرســختانه جمهــوری اســامی کوتــاه آمــده و بــه خواســته هــای 
غربیهــا تــن دهــد و یــا اینکــه فشــار کمرشــکن تحریمهــا و انــزوای بیــن المللــی را تحمــل 

کنــد کــه در اینصــورت همــان سرنوشــت دولــت روحانــی را خواهــد داشــت.






