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 نبرد تفسیراه

 51/11/49گنجی در روزنامه جوان مورخ  عبداهلل دکترآقای یادداشت 

باالخره پس از چند ماه خوف و رجا و بيم و اميد به مكتوب ديگري بعد از توافق اوليه ژنو رسيديم كه ظاهراً هنوز پايان راه نيست. به 

 دانند و اين وضعيت براي تحليلگران و خصوصاًصورت طبيعي طرفين مذاكره خود را راضي و برنده اين مذاكرات پيچيده و طوالني مي

تر از تيم ايراني است، به صورتي كه چينش سخنان آنان در كنار ها ملموسهاي امريكاييبل درك است اما سردرگمياصحاب رسانه قا

ها تحريم»بار اعالم نمود 01نيم سال گذشته بيش از وجمهور امريكا در يكسازد. رئيسهمديگر اين تعارضات و سردرگمي را روشن مي

 .گويد ما سه گزينه بيشتر مدنظر نداشتيما در مصاحبه دو روز پيش خود با صراحت ميام« ايران را پاي ميز مذاكره كشاند

 

هاي گذشته نشان داد كه تحريم تأثير ملموسي نداشته است و گويد روند سالجمهور امريكا با صراحت ميها، رئيسادامه تحريم0- 

گويد فقط داند و با صراحت مياي ايران ميا بمباران مراكز هستهوي گزينه دوم ر -2باشد. باره وي مياين اعتراف برخالف ادعاي ده

توافق فعلي كه بهترين گزينه بود. امريكا با صراحت  -3اي قابل از بين رفتن نيست.تواند مؤثر باشد زيرا دانش هستهمدت ميبراي كوتاه

ام معظم رغم تأكيد مقاند اما بهاي غير از مذاكره نداشتهارهتأثير بوده است. بنابراين آنان نيز چكند كه بمباران و تحريم بياعالم مي

، تفسيرهاي متفاوت تنها چند دقيقه بعد از توافق شروع شد. حجم اين تفسيرها به صورتي «برداري توافقعدم تفسير»رهبري مبني بر 

« نام»ي است؟ وقت« توافق جامع»يا « ه مطبوعاتيبياني»، «تفاهم»، «توافق»گيرد. آيا آنچه كه انجام شداست كه نام آن را نيز در برمي

آنچه انجام شده از نظر حقوقي سيال است چگونه نبايد توقع داشت كه محتواي آن قابل تفسير نباشد؟ البته تفسير الزاماً به معني 

« سازرامآ»راني راهبرد دروني شود، باشد. به طور مثال تيم ايبه آنچه انجام مي« معنادهي»تواند بر سر دروغ گفتن نيست؟ چرا كه مي

اما واقعاً اينگونه است؟ « شوداي در ايران تعطيل نميهيچ مركز هسته»خود را اين قرار داد كه بارها در دو روز گذشته اعالم نمايد 

شود اما مثل آن تواند در جاي ديگري انجام شود؟ فردو تعطيل نميگويند. اما آنچه قرار است در فردو انجام شود نميآنان درست مي

 . شود اما حق ندارد بيشتر از يك مسافر حمل نمايدمثل اتوبوسي است كه اجازه حركت به آن داده مي

 

ايم تر از آنچه تفاهم است اينكه آينده يك كشور مستقل و پساانقالبي در نبرد تفسيرها چگونه خواهد بود؟ گيريم كه پذيرفتهشايد مهم

سپرده نشويم تفسير و توافق خطرناكي است   NPTما به« ابد»اشد. اما اينكه دهها سال و به قول كري تا نطنز، فردو و اراك چگونه ب

ها در رسانه، بالفاصله پس از توافق اوليه كه استقالل سياسي و تحقير ملي ايرانيان را نشانه رفته است. حضور پرحجم امريكايي

جمهور امريكا از رهبران عربي براي حضور در كمپ ديويد و... نشان ( و دعوت رئيسجمهور، وزير خارجه، بيانيه كاخ سفيد و...)رئيس

هستند. اما در ايران اوضاع طور « پيروزي تلخ»اي و مردم امريكا نسبت به يك دهد كه آنان به دنبال قانع كردن حاميان منطقهمي

 . ديگري است

 

 هايعث گشايش در زندگي شما خواهد شد اما اين وعده توسط دولت، رسانهاي بابه مردم امريكا القا نشده است كه مذاكرات هسته

هاي همسو با دولت به مردم ايران داده شده است. دولت با دو گزينه بيشتر مواجه نيست يا بايد رسماً توافق را اعالم غرب و رسانه

و يا بايد بگويد توفيقي حاصل نشد كه نتيجه آن كند و خود را پيروز مذاكره بداند كه با اين اعالم، ملت منتظر گشايش هستند 

شود. تفسيرهايي كه اكنون افزايش ظرفيت شناختي ملت نسبت به روحيه استكباري غرب است اما دستاورد دولت محسوب نمي
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ق دوچندان خواهد دارد كه بار آن با انتظارات پس از توافدهد نه تنها باري را از دوش دولت برنمياي ارائه ميدولت از توافق هسته

وان گفت تواند دوسويه باشد. شايد بتبينند نه در بيانيه. از سوي ديگر تفسيرهاي پيروزمندانه نميشد. مردم پيروزي را در گشايش مي

 .توان تفسير پيروزمندانه دوطرفه از آن ارائه كرده است اما نميبود« معقول»نتيجه براي طرفين 

 

ا با آن ر« مصلحت نظام»ون جنگل بر جهان به تفسير بپردازيم قطعاً ما پيروز هستيم اما اگر از منظر اما اگر از منظر حاكميت قان

براي  ايم. آنچه در تفسير فني مسئلههاي دروني و بيروني انقالب اسالمي غفلت كردهها و سرمايهتساهل تفسير كنيم، قدري از داشته

و  رويم؟ اين تساهلروز قرار بود به كجا برويم كه با وضع موجود باز همين راه را مياي ديتوده ملت مهم است اينكه با وضعيت هسته

 اما  كند و آن اينكه مذاكره براي چه بود؟كند، سؤال جدي ديگري را به ذهن متبادر ميتعديل اگر هيچ ضرري را متوجه كشور نمي

اي تفسير شود كه ايستادگي وحدت يافته و ق اخير بايد به گونهتواف اميدهاي و هاتلخي همه اينكه است مهم آنچه داخلي تفسير در

نند كنشود. مسئوالن امريكايي در دو روز گذشته با صراحت اعالم مي هاي دشمن كمرنگهمدلي ملي براي ايستادن مقابل دشمني

 . هاي بالستيك و حقوق بشر و تروريسم همچنان باقي استها به خاطر موشككه تحريم

 

هاي ديگر اضافه شود كه حاصل جمع، اي منتزع و به پروندههاي امريكا توسط كنگره از پرونده هستهاست بخشي از تحريم لذا ممكن

ها نهاند. ما نيز نبايد اين گزيدهد كه آنان با دشمن مذاكره كردهها نشان ميحفظ وضع موجود خواهد بود. بنابراين تفسيرهاي امريكايي

د با دشمناني كه وجود انقالب اسالمي را در افق حمالت پيچيده خود دارند پايان نيافته است. ادبيات مسئوالن را فراموش كنيم كه نبر

 .كشور نيز بايد به صورتي باشدكه ادامه مبارزه كند نشده است

 

ها در تعقيبمان نيستما چه بخواهيم و چه نخواهيم استكبار و صهيو»خداوند بر درجات امام راحل بيفزايد كه هوشمندانه فرمود:  

يروز شويم اي پبنابراين چه توافق بشود و چه نشود و چه در پرونده هسته«. دار كنندمان را لكهخواهند بود تا شرافت و حيثيت مكتبي

 . پايان نيافته است« عدم وجود»و « وجود»و چه بازنده، بازي 

 

اي بر« حديقف»اي، آماده مبارزه در سنگرهاي ديگر است چرا كه ستهدولت بايد ملت را در اين تراز رهنمون شود كه پس از سنگر ه

 .دشمن وجود ندارد


