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«شرق» در گفت وگو با کارشناسان احتمال دسترسی ایران
 به دارایی های مسدودشده اش را  بررسی کرد

آزادشدن اموال بلوکه شده از آرزو تا واقعیت!

کارشــناس ارشد مســائل بین الملل در 
ادامــه بر ایــن نکته تأکید داشــت که 
ساختار سیاســی کنونی و دولت فعلی 
نــگاه  یــک  بر اســاس  کــره جنوبــی 
انطباق جدی  نئورئالیستی کالسیک در 
با سیاســت های ایاالت متحده آمریکا قرار دارد. پس ســئول 
سعی می کند خود را با هنجارهای دیپلماتیک مدنظر واشنگتن 
به خصوص در قبال ایران هماهنگ کند. بدیهی اســت که کره 
جنوبی بــدون هماهنگی با ایاالت متحــده هیچ گونه اقدامی 
درخصوص آزادسازی اموال بلوکه شده ایران انجام نمی دهد. 
در چنین شرایطی حتی اگر شاهد تداوم هشدارهای ایران نظیر 
واکنش کیهان باشــیم، سئول بین نگرانی از تهدیدهای ایران و 
همراهی با آمریــکا، دومی را انتخاب کرده اســت؛ بنابراین با 
وجــود نگرانی کــره جنوبی از تکــرار اتفاقاتــی نظیر توقیف 
نفتکــش از ســوی ایران که نهایتــا به حضــور نماینده ای در 
پایین ترین سطح دیپلماتیک به تهران در دولت دوازدهم منجر 
شــد، ســئول بیــش از آنکه سیاســت های خود را بر اســاس 
هشــدار ها و تحلیل های ایــران تعریف کند، در ســایه ایاالت 
متحده عمل خواهد کرد. با در نظر داشتن این واقعیت هرگونه 
ادعــای سیاســی، رســانه ای و دیپلماتیــک از طــرف دولت، 
رئیس جمهور، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و رسانه های 

منتسب در این زمینه به دور از واقعیت است.
قیه باشی در ادامه خاطرنشــان کرد: اگرچه کره جنوبی به 
طور کامل در مســیر و ریل گذاری ایــاالت متحده آمریکا عمل 
می کند؛ اما در طرف دیگر همه تالش های دیپلماتیک را برای 
آرام کردن جو متشــنج تهران- ســئول به کار خواهد بســت؛ 
کما اینکه پیش تر هم با پرداخت بدهی های ایران به ســازمان 
ملل و مســائلی از این دست توانســت فضای کنونی را قدری 
مدیریــت کند. با این حال به دلیل آنکه مذاکرات وین اکنون در 
یک توقف و حتی سکون و انســداد قرار گرفته و بیم شکست 
مذاکــرات و احیای برجام نیز می رود و بــه تبع آن آمریکا هم 
در چنین شــرایطی به دنبال دادن امتیاز به جمهوری اسالمی 
نیست، قطعا کره ای ها هم هیچ گونه امتیازی به ایران نخواهند 
داد و فقط ســعی خواهند کرد با وعده های دیپلماتیک تهران 
را حداقل تا زمان تعیین تکلیف مذاکرات وین آرام کنند، بدون 

آنکه امتیازی به تهران داده شود.
این پژوهشــگر پســادکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران به 
تفاوت و تبعیض واکنش های دیپلماتیک جمهوری اســالمی 
ایران درباره آزادسازی اموال بلوکه شده خود در کره جنوبی با 
کشــورهایی نظیر چین، عراق، ژاپن و... پرداخت و در این زمینه 
اذعان کرد: به دلیل آنکه کره جنوبی در قیاس با دیگر کشورها 
به جدی ترین بازیگر حامی سیاست های کاخ سفید ضد تهران 
در منطقه شــرق آسیا بدل شده است، شرایطی را رقم زده که 
شــاهد نوعی تبعیض آشکار و عیان ذیل شدت تفاوت واکنش 
دیپلماتیک تهران با ســئول در مقایســه با پکــن و حتی توکیو 
باشــیم. در کنار آن نباید ســایه ایدئولوژی بر سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی ایران را فراموش کرد.
به هرحال دیپلماســی ایران در ۴۳ ســال گذشــته عمال در 
مســیر نوعی ایدئولوژی خــاص قرار گرفته اســت که با روی 
کار آمدن دولت ســیزدهم شدت این ایدئولوژی و سنگینی آن 
بر دیپلماســی افزایش پیدا کرده اســت. از این رو قطعا شاهد 
انفعال تهران در برابر عدم پرداخت بدهی های کشوری چون 
عراق به مانند ادوار گذشته خواهیم بود، چنانکه ایران هیچ گاه 
نتوانست یا نخواست واکنش جدی به عدم پرداخت خسارات 
ناشی از جنگ هشت ساله از سوی عراق از خود نشان دهد. این 
در حالی است که بغداد تمام خسارات حمله و اشغال کویت 
را به این کشور پرداخت کرد. به دلیل همین عمال فرصت های 
گوناگونی در منطقه و جهان از ایران ســلب شــده اســت. با 

در نظر گرفتن این مهم که جمهوری اســالمی ایران کشورهایی 
مانند لبنان، ســوریه، یمن، فلسطین و به خصوص عراق را جزء 
محــور مقاومت در خاورمیانه و بازیگــران فرامنطقه ای مانند 
روســیه، چین، ونزوئال، کره شــمالی و... را هم در زمره محور 
ایدئولوژیــک ضدآمریکایــی تعریف می کنــد، تعامل جدی با 
مسکو، پکن، بغداد و... دارد. کما اینکه اخیرا ادعاهایی مبنی بر 
تالش بغداد برای پرداخت بخشی از بدهی ها به ایران مطرح 
شــده است که به نظر می رسد با توجه به سایه سنگین آمریکا 
بر اقتصاد و مناســبات بانکی عراق این مهم بدون چراغ ســبز 

ایاالت متحده امکان وقوع ندارد.
این تحلیلگر ارشد حوزه بین الملل آسیب شناسی جدی ای 
درخصــوص عملکرد سیاســت خارجی دولت ســیزدهم در 
هشت ماه گذشته داشــته و پیرو آن تصریح کرد که متأسفانه 
دستگاه سیاست خارجی دولت رئیســی نوعی تعجیل ناشی 
از نگاه ایدئولوژیک را در دیپلماســی به کار می برد تا جایی که 
با کوچک ترین اتفاق و موضع گیری ســعی دارند یک واکنشی 
را بــا هدف موازنه ســازی دیپلماتیک در برابــر آمریکا مطرح 
کنند. در این بین واکنش های موازی برخی نهادها هم چالش 
مذکور را به مراتب پررنگ تر می کند. البته در آن ســوی داستان 
این گونه به نظر می رســد که بخشــی از این موضع گیری های 
عجوالنه مقامات دســتگاه سیاســت خارجی دولت رئیســی 
برای مدیریت فضای داخلی باشد. برای مثال احتماال دستگاه 
سیاســت خارجی با اتخاذ موضع سریع در رابطه با آزاد شدن 
اموال بلوکه شــده ایران در کره جنوبی که پیش تر ذیل تبادل با 
ســیامک نمازی، محمدباقر نمازی و مراد طاهباز مطرح شده 
بود یــا تالش عراق برای پرداخت بخشــی از بدهی های خود 
نوعــی گفتاردرمانی برای کنترل بازار ارز را در دســتور کار قرار 
داده باشــند که این روزها  مرتب سیر صعودی را طی می کند. 
این در حالی اســت که این واکنش هــای عجوالنه دیپلماتیک 
در دیگر کشــورها مانند آمریکا دیده نمی شــود. برای مثال در 
تبادل انوشــه آشــوری و نازنین زاغری با بدهی ما تا زمانی که 
هواپیمــای این دو نفر از خاک ایران خارج نشــد و در فرودگاه 
عمان بر زمین ننشست، دولت بوریس جانسون از موضع گیری 
رســمی در این زمینه اجتناب کرد. در همین راستا نیز مقامات 
دولــت آمریکا، هم درخصوص آزادشــدن اموال بلوکه شــده 
ایران، احتمال تبادل زندانیان دوتابعیتی، احیای برجام، توقف 
مذاکرات وین، ســپاه و... هیچ گونــه موضع گیری عجوالنه ای 

نداشته و ندارند.
قیه باشــی کالبدشــکافی عمیقی روی موضع گیری تهران 
در قبال اســتقالل مذاکرات مربوط به آزادسازی اموال ایران با 
مذاکــرت مربوط به تبادل زندانیــان دوتابعیتی و نیز مذاکرات 
وین داشــت و دراین باره صراحتا عنوان کرد که به هیچ عنوان 
مذاکــرات مربوط به آزادســازی اموال ایرانی در کشــورهای 
دیگر با مذاکــرات مربوط به زندانیــان دوتابعیتی و همچنین 
مذاکرات وین بی ارتباط نیســت. هرچند تهران اصرار دارد که 
این مذاکرات را مذاکراتی مســتقل و در عین حال موازی بداند 
اما بی شــک هرکدام از این مذاکرات با دو مذاکره دیگر ارتباط 
داشــته، از آنها تأثیــر می پذیرد و بر آنها تأثیــر می گذارد. البته 
در این بین نقش محوری بر مذاکرات وین اســت. بنابراین اگر 
مذاکرات احیای برجام فضای مثبتــی پیدا کند، می تواند روی 
مذاکرات درباره آزادســازی اموال بلوکه شده ایران و به تبع آن 
تبــادل زندانیــان دوتابعیتی اثر بگذارد و ایــن مذاکرات را هم 
اصطالحا روی غلتک بیندازد. ولی چون ما شــاهد بن بست در 
احیای برجام هستیم، بی شــک مذاکرات مربوط به آزادسازی 
اموال بلوکه شده ایران و نیز تبادل زندانیان دوتابعیتی هم کنار 

گذاشته شده است.
این پژوهشــگر پســادکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران در 
پایان بخش تحلیل خود روی نکته مهمی دســت گذاشــت و 

در این راستا اذعان داشــت که از نگاه ایاالت متحده هر زمان 
توافقات به آزادشدن بخشــی از اموال بلوکه شده ایران منجر 
شــده این دارایی ها در تحرکات منطقه ای ضد منافع و امنیت 
آمریکا و بازیگران همسو با واشنگتن صرف شده است؛ بنابراین 
دولت بایدن که اکنون تحت فشــار سیاســی جدی کنگره ذیل 
خروج ســپاه از لیســت FTO، آن هــم در آســتانه انتخابات 
میان دوره ای قرار دارد، فعال درباره نشــان دادن چراغ ســبز به 
کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، ژاپن یا عراق برای آزادسازی 
اموال بلوکه شــده ایران، حداقل تا زمــان تعیین تکلیف برجام 
و سپاه دست نگه داشته اســت. در عین حال برخی اقدامات 
و تصمیمات داخلی درخصوص افراد دوتابعیتی ســبب شده 
اســت که عالوه بر نادیده گرفتن درخواســت های مکرر دولت 
روحانی و رئیســی مبنی بر ســرمایه گذاری خارجی ها و حتی 
ایرانیان در داخل کشور، جامعه جهانی هم در ترسیم چهره ای 
خاص از ایران تا جایی پیش رود که سخنان وزیر ورزش دولت 
رئیســی مبنی بر پذیرایی از گردشــگران جــام جهانی قطر در 
کیش با واکنش گسترده ای همراه شود، چنانکه بیشتر کاربران 
شــبکه های اجتماعی به خصوص در توییتــر بارها این ادعای 
ســجادی را به باد انتقاد گرفته اند و عنوان کرده اند اگر کســی 
دوســت دارد به ایران ســفر کند و هیچ گاه بازنگردد، می تواند 
بــه کیش برود. مجموعه این شــرایط به ما یــادآوری می کند 
مذاکرات وین نباید به هیچ وجه تحت الشعاع برخی اقدامات 
و مســائل قرار گیرد. بنابراین اگرچه برجام دارای ُبعد سیاسی 
یا بهتر بگویم خوانش سیاسی داخلی است، اما متفاوت از آن 
است که توافق هسته ای «بازیچه سیاسی» شود. این دو مقوله 
باید از هم تفکیک شــوند؛ بله برجام سیاسی است اما بازیچه 
سیاســت نیســت. برای احیای برجام و لغو تحریم ها با هدف 
پدیدارشــدن آثار مثبتش بر اقتصاد جمهوری اســالمی ایران 
باید دســت به یک بازبینی و بازتعریف در رفتارهای خود، چه 
در داخل، چه در ســطح منطقــه  و در نگاه جهانی بزند. چون 
احیای برجام بــه تنهایی چهره ایــران را در فضای بین الملل 
عوض نمی کند. به دیگر ســخن احیای برجام شرط الزم است 

اما شرط کافی نیست.
 هر چه زمان را از دست بدهیم برجام شکننده تر خواهد شد

احســان کیانی، کارشناس ارشد مسائل 
آمریکا و تحلیلگر حــوزه بین الملل در 
آغاز اشاره ای به تأثیر مذاکرات برجام بر 
روند گفت وگو ها برای آزادسازی اموال 
و دارایی های بلوکه شده ایران داشت و 
دراین بــاره چنیــن بیان کــرد: همــواره در مذاکــرات برجام 
همکاری های مقطعی درخصوص آزادشــدن برخی از اموال 
بلوکه شده ایران در دســتور کار قرار گرفته است تا یک فضای 
مثبت و تنفســی برای تهران در قبال سیاست فشار حداکثری 
آمریکا و تحریم های این کشور با هدف پیشبرد مذاکرات وین و 
احیای برجام شــکل گیرد. ضمن اینکه دولــت بایدن، هم به 
تهــران و هم به دیگر اعضای ۱+۴ این پالس مثبت دیپلماتیک 
را داده اســت که کاخ سفید با تالش برای آزادسازی بخشی از 
اموال بلوکه شــده ایران بــه دنبال تغییر رویــه و انعطاف در 
سیاست فشار حداکثری است. بااین حال نرمش ظاهری دولت 
بایدن درخصوص آزادسازی دارایی های ایران در صحنه عمل 
بــه خروجی ملموســی ختم نشــده اســت و نهایتا شــاهد 
نشــان دادن چراغ سبزهایی از سوی واشــنگتن مبنی بر دادن 
حواله هایی برای صادرات برخی کاالها و اقالم مورد نیاز ایران 
از سوی کشــورهایی چون کره جنوبی، ژاپن، چین، روسیه و... 
هســتیم که البته این کاالها و اقالم نباید مغایر با سیاست های 
فشــار حداکثری، تحریم هــای آمریکا و خطــوط قرمز وزارت 

خزانه داری باشد.
تحلیلگر ارشد مســائل آمریکا در ادامه خاطرنشان کرد که 

از فردوسی تا رضاقلی

تفاوت و تضاد مواضع دو طرف تهران و واشنگتن درخصوص 
آزادسازی اموال بلوکه شده ایران تا  اندازه ای به تشدید تعارض 
منافع این دو ذیل توقف مذاکرات وین به دلیل اختالف بر ســر 
خروج ســپاه از لیست گروه های تروریســتی و همچنین دیگر 
اختالفــات باقی مانده درباره این مســئله باز می گردد. بنابراین 
به هــر اندازه این توقــف به درازا بکشــد، روی تالش ها برای 
آزادسازی اموال بلوکه شده ایران هم آثار مخرب خود را دارد. 
به همین دلیل در شــرایط کنونی که شــاهد توقف بیش از ۴۰ 
روزه مذاکرات وین هســتیم و در عین حال نیز روزبه روز دامنه 
اختالفات بین جمهوری اســالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا 
درخصوص احیای برجام بیشتر می شود، دولت بایدن اکنون به 
این نتیجه رسیده است که در فضای بن بست کنونی هیچ گونه 
امتیازی، ولو مقطعی و کوچــک به تهران ندهد. خصوصا که 
اکنون کاخ ســفید، هم در داخل با مخالفان جدی درخصوص 
نحوه مذاکــرت با تهران با محوریت خروج ســپاه از لیســت 
گروه های تروریســتی مواجه اســت و هم در سطح منطقه ای 
تالش های کشورهایی مانند عربســتان و به خصوص اسرائیل 
هم فشار را بر دولت بایدن بیشتر کرده است. بنابراین تا زمانی 
کــه مذاکرات وین در توقف به ســر می برد، به نظر نمی رســد 
که هیچ گونه اقدام روشن و ملموسی برای آزاد سازی اموال و 

دارایی های بلوکه شده ایران صورت بگیرد.
کیانی گریزی هم به تالش ها و مواضع ایران داشت و درباره 
آن تصریح کرد که توقف مذاکرات وین و تداوم فضای بن بست 
کنونــی برای احیای برجام نیز تهران را به این نتیجه رســانده 
اســت که حداقل تا تعیین تکلیف ایــن مذاکرات نمی تواند به 
اموال بلوکه شــده خود دســت پیدا کند. ازهمین رو اســت که 
دولت ســیزدهم به صراحــت عنوان کرده اســت که باوجود 
مذاکرات و تالش های دیپلماتیک برای آزادســازی بخشــی از 
این اموال بلوکه شــده در کشــوری مانند کره جنوبی نهایتا این 
مذاکــرات به مرحله نهایی و اجرائی نرســیده اســت. بدیهی 
است که تنها عامل و مانع بر سر آزادسازی اموال و دارایی های 

بلوکه شده ایران به احیای برجام بازمی گردد.
این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه با یادآوری پروسه 
تبادل دو زندانی دوتابعیتی (انوشــه آشوری و نازنین زاغری) 
در قبــال بدهی انگلســتان به ایران تصریح کــرد که در تبادل 
مذکــور طرف مقابل جمهوری اســالمی، بریتانیــا بود و چون 
دولت بوریس جانســون چراغ ســبز آمریــکا را پیش از توقف 
در مذاکرات وین کســب کرده بود، این تمایل و توان را داشت 
کــه با پرداخت بدهی خود به ایــران آزادی این دو نفر را رقم 
بزند. اما به دلیل آنکه اکنون از آن فضای مثبت روزهای پایانی 
اسفندماه سال گذشته دور شــده ایم و به موازاتش هر لحظه 
فضای منفی بر مذاکرات ســنگینی می کند، دیگر دولت بایدن 
به دنبــال تکرار تبادل زندانیان دوتابعیتــی و آزادکردن اموال 

بلوکه شده ایران تا زمان تعیین تکلیف مذاکرات وین نیست.
این تحلیلگر ارشــد مســائل آمریکا، عدم آزادسازی اموال 
بلوکه شــده ایــران را بی ارتباط بــه جنگ اوکرایــن نمی داند 
و در این بــاره بیــان می دارد کــه چون با وقوع جنــگ اوکراین 
و نقــش مخرب روســیه در ویــن، فضــای الزم و مثبت برای 
احیای برجام ســخت تر شده اســت. دولت بایدن هم به دلیل 
فشــارهای داخلی و منطقه ای ســعی می کند جایگاه و نفوذ 
خود را در ســاختار سیاســی آمریکا با دادن امتیاز به مسکو و 
تهران تضعیــف نکند. خصوصا اینکه عــالوه بر جریان قاطع 
جمهوری خواهان حتی هســته مرکزی دموکرات ها در کنگره 
هــم انتقادات جدی به نحوه مذاکرات دولت بایدن داشــته و 
دارند. در چنین شــرایطی بایدن تمایل کمتری برای آزادسازی 
اموال بلوکه شــده ایران دارد؛ به ویژه آنکه از نگاه واشنگتن در 
جنگ اوکراین، تهران بازیگری است که نه تنها موضع قاطعی 
در برابــر مســکو اتخاذ نکــرد بلکه حتی به نحــوی حمایت 

سیاســی، دیپلماتیک، رســانه ای و حتی نظامی از کرملین در 
حمله به اوکراین را در دستور کار خود قرار داده است. بنابراین 
این نکته هــم هزینه نرمش و انعطاف دولــت بایدن در برابر 
ایران را به واسطه تصمیم برای آزادسازی اموال بلوکه شده در 

کشورهایی مانند کره جنوبی باال می برد.
کیانی بــه واکاوی اختالفات در بدنه دولــت بایدن درباره 
مذاکره و نحــوه تعامل با ایران پرداخــت و تصریح کرد که با 
توقف در مذاکرات وین شــاهد تشدید اختالف نظر بین مشاور 
امنیــت ملی کاخ ســفید با محوریــت جک ســولیوان و تیم 
مذاکره کننــده وزارت امــور خارجه با محوریــت رابرت مالی 
درخصــوص مذاکره با ایران هســتیم. در پی تشــدید اختال ف 
نظرها، جک ســولیوان، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید منتقد 
جدی انعطاف در برابر ایران است. بنابراین مخالف سرسخت 
هرگونــه امتیــازی مبنی بر خروج ســپاه از لیســت گروه های 
تروریستی یا آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده ایران است؛ 
چراکه به باور سالیوان در شرایط توقف مذاکرات نباید امتیازی 
به ایران داده شــود. در همین راستا بیانیه چند روز پیش کاخ 
سفید مبنی بر گرفتن امتیازات فرابرجامی در ازای خروج سپاه 
از لیســت گروه های تروریســتی معنای خاص خــود را دارد؛ 
چراکه بسیاری معتقدند اصرار تهران بر خروج سپاه از لیست 
گروه های تروریســتی و گرفتن انتقام موضوعــات فرابرجامی 
هســتند که ایــران باید درخصــوص آن تضمین هــای الزم را 
بدهد. به همین دلیل دولت بایــدن تا زمان تعیین تکلیف این 
اختالفات باقی مانده مهم به هیچ وجه اقدامی برای آزادکردن 
اموال بلوکه شــده ایران نخواهد داشــت؛ چراکه به باور آنها 
ایــن اموال و دارایی ها در صورت آزادشــدن صــرف اقدامات 
منطقه ای ضدآمریکا خواهد شد. پس هرچه زمان را از دست 
بدهیم، بی شک پروســه احیای برجام سخت تر و در عین حال 

شکننده تر خواهد شد.
این کارشناس ارشد مســائل بین الملل حسن ختام تحلیل 
خــود را به تأثیر مناســبات منطقه ای بر عدم دسترســی ایران 
بــه امــوال خــود اختصــاص داد و دربــاره آن تصریح کرد 
باوجــود برخی ادعاهای داخلی مبنی بــر تالش دولت عراق 
بــرای پرداخت بخشــی از بدهی هایش به ایــران، این مهم با 
واقعیت های جاری اقتصادی کشــور چندان منطبق نیســت؛ 
چراکــه بغداد بدون اجازه و چراغ ســبز واشــنگتن نمی تواند 
اقدامی درخصوص بازپرداخت بدهی های خود به ایران داشته 
باشــد. با این حال در شرایط کنونی و با وجود اختالفات جدی 
بین تهران و واشنگتن بر سر سپاه، برجام و توقف در مذاکرات، 
آمریکا تمایل جدی دارد که مناســبات ایران و عراق به نحوی 
پیش رود که منافع ایاالت متحده در این کشــور (عراق) و کل 
منطقه خاورمیانه حفظ شــود. منتهی چالش دیگر اینجاست 
که فضای سیاســی داخلی عراق هم به نحوی حرکت می کند 
کــه احتمال پرداخت بخشــی از بدهی های ایــران را کمرنگ 
می کنــد. به هــر حال دولــت کاظمی یک دولت مســتعجل 
اســت و به موازات آن پارلمان جدید عراق دچار نوعی سکون 
و انســداد شده و چون نخســت وزیر عراق این باور را دارد که 
نیروهای همســو و وابسته به ایران در تداوم و تشدید بن بست 
کنونی عــراق دخیل اند و حتی مانع از رســیدن مجدد وی به 
پســت نخست وزیری هســتند، تمایلی به دادن امتیاز به ایران 
ندارد، مگر اینکه وضعیت دولت عراق به یک وضعیت باثبات 
برســد. پس مواضع دولت ســیزدهم درخصــوص پرداخت 
بخشی از بدهی های عراق به ایران دور از واقعیت های میدانی 
اســت، مگر اینکه پارامترهای اقتصادی به ویژه در بازار ارز این 
مسئله را تأیید کند و چون بازار ارز تاکنون هیچ واکنش مثبتی 
در خصوص آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران در دیگر کشورها 
یا پرداخت بخشــی از بدهی های عراق به ایران نشــان نداده، 

مؤید آن است که این ادعاها از اساس زیر سؤال است.

عبدالرحمن فتح الهی: این روزها که سکوت سنگینی بر مذاکرات وین و احیای برجام حاکم است، ادعاهایی مبنی بر احتمال آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران و تالش کشورهای همسایه درباره پرداخت 
بدهی های شان در فضای سیاسی و رسانه ای شکل گرفته؛ ادعاهایی که بیش از آنکه نزدیک به واقعیت باشد، تدبیری از جانب دولت برای مدیریت جنون ارزی کشور در دو هفته اخیر است. آن گونه که 
مطرح است تا زمان تعیین تکلیف احیای برجام و حل اختالفات باقی مانده خبری از دسترسی ایران به دارایی هایش در دیگر کشورها نیست. شاید به همین دلیل هفته گذشته شاهد موضع گیری تند کیهان 
علیه کره  جنوبی و تهدید به بستن تنگه هرمز روی کشتی ها و نفتکش های این کشور بودیم. سخنانی که کار دست وزارت امور خارجه دولت رئیسی داد و به احضار سفیرش در سئول منجر شد. با این حال 
کیهان به تکرار مواضع خود ادامه داد. در آن سوی داستان بازار ارز هم که هفته گذشته کانال ۲۸ هزار تومانی را فتح کرده بود، واکنشی نسبت به ادعاهای داخلی درخصوص آزادسازی اموال بلوکه شده 
ایران از سوی وزارت امور خارجه و بانک مرکزی نشان نداد و کماکان سیر صعودی قیمت ها را طی کرد تا این هم گواهی باشد بر زیر سؤال رفتن این مهم. با این حال «شرق» برای کندوکاو هرچه دقیق تر 
ادعای مسئوالن کشور که مذاکرات وین را مستقل از تالش برای آزادسازی اموال بلوکه شده یا مذاکره بر سر تبادل زندانیان دو تابعیتی می دانند، به گفت وگو با چند نفر از کارشناسان این حوزه نشسته تا 

نظر آنان را در این باره جویا شویم که در ادامه تحلیل شان را به تفصیل می خوانید.

از فردوسی تا رضاقلی فرهیختگان ایرانی قابل توجهی با دلسوزی و خردورزی عاشقانه به 
مسائل ایران پرداخته اند و تالش کرده اند جامعه را از موانع پیشرفت برهانند؛ اعم از آنکه آن 
موانع ســاخته ای برون زا بوده باشد یا ناشی از ضعف درونی و عدم کارکرد صحیح نهادهای 
داخلی. اینجا نه قصد مرور این تالش ها را داریم که هنوز ادامه دارد و ادامه نیز خواهد داشت 
و نه این امکان در این اختصار وجود دارد بلکه به مناســبت و به احترام اســتاد فقید مرحوم 
رضاقلی که چهلمین روز هجرتش به ســرای بعدی می گذرد، از زبان فردوسی به سه عامل 
نابســامانی جامعه، مانع پیشرفت، عدم تعالی و تکامل جامعه می پردازیم. سر تخت شاهی 
بپیچد ســه کار / نخســتین ز بیدادگر شهریار/ دگر آنک بی ســود را برکشد / ز مرد هنرمند سر 
درکشد/ سه دیگر که با گنج خویشی کند / به دینار کوشد که بیشی کند. (شاهنامه، پادشاهی 
اردشــیر، بخش ۱۴) فردوسی ســه عامل مهم در عدم رســیدگی به امور پیش برنده جامعه 
را ابتدا در ســتم و بی عدالتی حکام می بیند، ســپس در بی توجهی به شایسته ساالری و عدم 
به کارگیری خبرگان برای رســیدگی به امور جامعه معرفی می کند و ســومی را مال اندوزی و 
فاصله گرفتــن حکام از مردم می دانــد؛ این عوامل و البته بعضی دیگر که شــاید در اولویت 

ایشــان در اینجا نبوده و در این ابیات نیاورده اســت ولی به آن مستقیم و غیرمستقیم در سایر 
مطالب پرداخته اســت. مع الوصف مفهوم ظلم نکردن و عدالت چنان گســترده اســت که 
می تواند عمــده عوامل را در خود جا دهد، کما اینکه اولین عامــل، دو عامل بعدی در ابیات 
یاد شــده را پوشش می دهد. جناب استاد رضاقلی در آثار خود تالش می کرد از درون تاریخ و 
سرگذشت ما، عوامل تزلزل در رشد و پیشرفت را بیابد، در این فرایند مطالعاتی، توجه خاصی 
به بیانات ادیب شهیر فردوسی داشته است. به طور قطع فردوسی و رضاقلی، همچنین جمع 
زیادی از دلســوزان جامعه ما، در این میان به نقش ارزش هــا و ضرورت تقید حکام و مردم 
به ارزش های اجتماعی توجه داشــته اند. بدان ای پســر کاین سرای فریب / ندارد ترا شادمان 
بی نهیــب/ نگهدار تن بــاش و آن خرد / چو خواهی که روزت به بــد نگذرد/ چو بر دین کند 
شهریار آفرین / برادر شود شهریاری و دین/ نه بی تخت شاهیست دینی به پای / نه بی دین بود 
شــهریاری به جای (فردوسی، همان) در ابیات اخیر، فردوسی به خردورزی و دین داری مردم 
و حکام تأکید دارد. آنها که به مطالعات جامعه شناسی و مسائل توسعه نیافتگی عالقه دارند؛ 
می دانند که توســعه یافتگی پدیده ای از پایین به باالســت و از درون مردم برمی خیزد؛ اگرچه 

کیفیت حکومت را تبرئه نمی کنند اما ریشه امور را در میان مردم جست وجو می کنند. البته این 
آموزه ها، یعنی شناخت عوامل بدبیاری جامعه را می توان در قرآن، نهج البالغه و احادیث به 
دست ما رسیده نیز دریافت کرد. کمااینکه جناب فردوسی نیز از آن  آموزه ها  بهره فراوان برده 
اســت. مع الوصف ورود هنرمندانه امثال استاد رضاقلی در آثار فردوسی و استفاده از داستان 
ضحاک ماردوش برای شــرح حال مردم بی توجه به نخبگان خود و اجازه دادن به حذف آنها 
حقیقتا محل تحســین و قدردانی فراوان دارد. اگر نورث متعلق به تاریخ ایران بود یا ایرانیانی 
مثل شــهید بهشــتی امروز در میان ما می بودند، اما ما (یعنی مردم) بیدار و فعال نبودیم و 
منفعل عمل می کردیم، با فرض امکان فعالیت تکان دهنده آنها، آیا می توانستند سبب حسن 
تغییرات اجتماعی شــوند؟! اگر فردوسی اثرگذار شد، اگر حسینیه ارشاد کارگشا شد و ۱۵ سال 
زمان برد تا امام توانست انقالب را در بهمن ۵۷ به قدرت بنشاند، ریشه در وضعیت و خواست 
جامعه داشــت. اگر امروز عقب هستیم یا جلو، اگر مردم ساالری و خردورزی در اداره جامعه 
داریم یا نه، اگر عدالت اجتماعی جاری است یا خیر، اگر نهادهای درون سازوکار جامعه ایفای 
نقش می کنند یا می لنگند، باز به چگونگی امروز جامعه ما بازمی گردد. این وضع ما، دغدغه 

فرهیختگان مســلمان ایرانی از فردوســی و پیش از آن تا امروز و فردای ماست. حق تعالی 
در آیه ۱۱ ســوره رعد همین را می فرمایند. زمانی که مرحوم اســتاد عالی نسب در اعتراض به 
دخالت آمریکا بر سرنوشت مردم ما، سال ۱۳۳۲ در برابر دفتر سازمان ملل در اروپا به اعتراض 
نشست و خبرنگاران آوازه آن را گسترده کردند، جامعه شناس اروپایی نزد او رفت و به او گفت: 
اگر می خواهی که بیگانگان بر سرنوشت جامعه شما مؤثر نباشند، برگرد به کشورت و از این به 
بعد روی مدارس دخترانه سرمایه گذاری کن، آنگاه فرزندان آینده جامعه ات را خواهی دید که 
چگونه خواهند شد و چگونه عمل خواهند کرد! مرحوم رضاقلی، مثل بسیاری دیگر، می داند 
ایران با داشتن تعداد محدودی فرهیخته و کاربلد مثل امیرکبیر و مانند آن راه به جایی نمی برد 
بلکه سطح وسیعی از مردم باید به سطحی از فرهیختگی برسند تا بتوانند سازوکار جامعه را 
بــر پایه ارزش های خرد جمعی به حرکت درآورند و نهادهایی مثل حقوق مالکیت، امنیت و 
آزادی، مردم ساالری، دین داری، عدالت و... کارکرد خود را بیابند. نباید انتظار داشت تا از بیرون 
به نجات جامعه ای آیند، مردم هر کشــوری بازیگر و نقش اصلی ســازندگی را دارند. اگرچه 

قرآن از ذوالقرنین گفته است اما به خواست مردم و به حمایت آنها به کمک آمده است. 

سه شنبه
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۶
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