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جانشین وزیر دفاع یکی از برنامههای اصلی حوزه دفاعی را استمرار توان عملیاتی در فضای الکترومغناطیسی عنوان کرد و گفت :تالش ما این است
هجمههای عظیم الکترومغناطیسی دشمن را از بین ببریم .سردار تقیزاده با بیان اینکه دیر یا زود به رادارهای فضاپایه نیازمند خواهیم شد ،افزود :ما باید
در فضاهای علمی این موضوع را دنبال کنیم و بسترهای الزم را در این رابطه داشته باشیم تا کشور در آینده دچار غافلگیری فناورانه راهبردی نشود.

سیاسی

اخبار

تقدیر آیتاهلل جوادی از اهتمام ویژه
رهبر انقالب نسبت به علوم عقلی

آی��تاهلل العظم��ی جوادیآملی در س��خنانی در
گردهمایی اساتید علوم عقلی با اشاره به شخصیت واالی
عالمه طباطبایی اظهار داشت :شناخت عالمه با اسفار و
دیگر درسهای عالمه میسر نمیشود ،بلکه این شناخت
برای ما در جلسات خصوصی رقم خورد .به گزارش رسا،
وی افزود :در هیچ دورهای از علوم عقلی حمایت نشده
است و هر جا حمایتی شده ،موجبات رشد مردان بزرگی
را فراهم کرده اس��ت .چه زمانی رهبری سراغ داشتیم
که اینطور از علوم عقلی و فلس��فه حمایت کند؟ این
مفسر قرآن کریم گفت :در هیچ جا نمیتوان یافت ائمه،
ترجمه متون عقلی به عربی را منع کرده باشند و حتی
فیلسوفانی مانند کندی و شاگردانشان مورد حمایت
ائمه بودهاند و این روند تا دوران صفویه ادامه داش��ت
و نمود آن ش��خصیتهای بزرگی همچون مالصدرا و
شیخ بهایی است و اکنون نیز حوزه قم به این لحاظ از
نجف و اصفهان باالتر است و این نعمت بزرگی است و
اگر به وظیفه خود عمل نکنیم عذری نخواهیم داشت.
آیتاهلل جوادیآملی با اش��اره به حمایتهای رهبر
حکیم انقالب از فلس��فه و علوم عقلی افزود :اس��اتید
نباید بیش��تر از  ۲بار درس��ی را تدریس کنند و باید
ادامه آن را به ش��اگردان خود بس��پارند و خود س��راغ
مباحثه آثار کن��دی و فارابی بروند .آیتاهلل غروی در
آمل همین شیوه را داشتند و درسی را بیشتر از  ۲بار
تدریس نمیکردند .وی اظهار داش��ت :فلسفه تنها در
بحث ک��ردن از مبتدا و خبر «العقل موجود» خالصه
نمیش��ود و این عبارات بار معنوی دارند .این نگاه به
فلسفه عالمه طباطبایی میس��ازد؛ کسی که عاقالنه
زندگی کرد و جز به خداوند نیندیش��ید و با بوس��ه بر
حرم کریمه اهلبیت افطار میکرد.
وزیر کشور:

ی وزارت
انتخابات  ۱۴۰۰با هماهنگ 
بهداشت برگزار میشود

وزیر کش��ور از هماهنگیهای انجام شده با وزارت
بهداشت برای برگزاری انتخابات  ۱۴۰۰در شرایط کرونا
خب��ر داد و گفت :نظر ش��ورای نگهبان را هم خواهیم
گرفت ،سپس گزارش نهایی را به مجلس میفرستیم.
عبدالرضا رحمانیفضلی در پاس��خ به این سوال که
وزارت کش��ور چه تمهیداتی ب��رای برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری سال  ۱۴۰۰با توجه به تداوم شرایط
بحران��ی کرونا در نظر گرفته اس��ت؟ گف��ت :با وزارت
بهداش��ت هماهنگیهایی را انجام دادهایم و تجربیات
کشورهای دیگر را که در این شرایط ،انتخابات برگزار
کردهان��د نیز مطالعه کرده و اس��تفاده میکنیم .وزیر
کشور در ادامه تصریح کرد :وزارت کشور هنگامی که
به جمعبندی مناسب برسد ،موضوع را با شورای نگهبان
مط��رح میکند و نظر ش��ورای نگهبان را هم خواهیم
گرفت ،س��پس به مجلس شورای اسالمی نیز گزارش
نهایی را میفرستیم.

ناو اطالعاتی «شیراز» سال آینده
بهناوگان نداجا ملحق میشود

فرمان��ده نیروی دریایی ارتش از پیش��رفت مراحل
ساخت ناو اطالعاتی شیراز خبر داد و گفت :این شناور
که از ویژگیهای مهمی برخوردار اس��ت ،سال آینده
به ناوگان نداجا ملحق خواهد ش��د .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی ارتش ،امیر دریادار حسین خانزادی درباره
ساخت شناور اطالعاتی شیراز اظهار داشت :این شناور
جدید دارای ویژگیهای مهمی اس��ت که کار ساخت
س��ازه آن به اتمام رسیده و هماکنون در حال تجهیز
س��امانههای آن هستیم و برای سال آینده پیشبینی
کردهایم این ش��ناور جدید را به ناوگان نیروی دریایی
ملح��ق کنیم .فرمانده نداجا همچنین درباره مقدمات
ساخت شناورهای تریماران گفت :ساخت این شناور که
بیش از  ۳هزار تن وزن دارد و از قابلیتهای تهاجمی
خوبی برخوردار اس��ت ،در دس��تور کار نیروی دریایی
ق��رار گرفته و طراحیهای مفهوم��ی و جزئی آن نیز
انجام شده است و انشاءاهلل برنامه ساخت آن به طور
جدی در سالهای آینده آغاز میشود .دریادار خانزادی
با اش��اره به توانمندی کارکنان باتجربه و جوان نیروی
دریایی عنوان کرد :امروز نیروی دریایی به سطحی از
توانمندی رسیده که قادر است بسیاری از نیازهای خود
را در داخل توس��ط متخصصان جوان و کاردان تأمین
کند و این روحیه خوداتکایی و اعتماد به نفس در تمام
بخشهای نیروی دریایی تسری یافته است.

تمدید معافیت عراق از تحریمهای
ایران به مدت  45روز دیگر

وزارت خارج��ه آمریکا معافیت عراق از تحریمهای
ای��ران را  45روز دیگر تمدید کرد .به گزارش ایس��نا
به نق��ل از روزنامه واشنتگتنپس��ت ،دول��ت دونالد
ترامپ روز جمعه ط��ول مدت معافیت از تحریمهای
ایران برای عراق را که این کش��ور را قادر میسازد به
واردات انرژی از ایران ادامه دهد ،کاهش داد .معافیت
از تحریمها معم��وال  120روز به طول میانجامد که
پس از افزایش فشار بر ایران توسط مایک پمپئو ،وزیر
خارجه این کشور این مدت را به  60روز کاهش داد.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت
پمپئ��و این معافیت را به م��دت  45روز دیگر تمدید
کرده است و این اقدام دولت ترامپ را با تصمیم نهایی
تمدید یا لغو کلی این معافیتها پیش از پایان دوران
ریاس��تجمهوری دونالد ترامپ در  20ژانویه مواجه
میکند .این سخنگو ادامه داد :وزیر خارجه معافیت از
تحریمها برای عراق را تمدید کرد تا این کشور بتواند
جه��ت واردات برق از ایران تب��ادالت مالی مربوط را
انج��ام دهد .این معافی��ت اطمینان ایجاد میکند که
ع��راق قادر به تامین نیازه��ای کوتاهمدتش در زمینه
انرژی است ،در حالی که گامهایی در راستای کاهش
وابستگی به واردات از ایران برمیدارد .عراق با واردات
گاز و برق از ایران یکسوم نیازهایش در زمینه انرژی
را تامین میکند.

کشورهای اروپایی در رویکرد جدید خود در قبال ایران به عنوان بازوی اجرایی دولت بایدن عمل خواهند کرد

گروه سیاس�ی :مسؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپایی در
تازهتری��ن موضعگیریاش درباره توافق هس��تهای اظهار کرد:
«احی��ای برج��ام اکنون آس��ان نخواهد بود ،ب��ه این دلیل که
امضاکنندگان میتوانند درباره لغو مجدد آن توسط رئیسجمهور
آینده ایاالت متحده محتاط باشند».
به گزارش «وطن امروز» ،جوزپ بورل که با نشریه تایم آمریکا
گفتوگ��و کرده ،در این ب��اره افزود :این توافق فقط یک توافق
هستهای نیست .این یک توافق اقتصادی است و ایران انتظار دارد
مبادلهای برای متوقف کردن برنامه هستهای خود داشته باشد.
مواضع مس��ؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپایی نسبت
به احیای برجام در ش��رایطی اس��ت که تروئیکای اروپا که از
مشارکتکنندگان در برجام محسوب میشود روز پنجشنبه در
نشست اخیر شورای حکام آژانس بیانیهای عجیب و غیرمسؤوالنه
صادر کرد .در بیانیه  ۳کشور انگلستان ،فرانسه و آلمان آمده است:
همواره صراحت داشتهایم که از خروج آمریکا از برجام و احیای
تحریمها متأسفیم .ما تحریمها را به نحو پیشبینیشده در برجام
رفع کرده و مضاف بر آن از طریق ایجاد ساز و کار مالی اینستکس،
تالشهایی اضافی جهت مجاز کردن تجارت مشروع با ایران به
کار بستهایم .بهرغم این تالشهای مبتنی بر حسن نیت ،ایران
اکنون یک سال و نیم است مرتکب اقدامات متعددی در نقض
جدی تعهدات هس��تهای خود شده است .ما کماکان بشدت از
اقدامات ایران که در حال تهی کردن توافق از مزایای اصلی آن
در زمینه منع اشاعه است نگرانیم.
با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و اعالم جو بایدن
به عنوان پیروز این انتخابات ،طرفهای اروپایی ایران در برجام با
اطمینان خاطر نسبت به پایان یکجانبهگراییهای ترامپ ،تالش
میکنند همراهی بیشتری با بایدن نشان دهند .با این وجود ۳
کشور انگلستان ،فرانسه و آلمان در دوره ترامپ هم با رئیسجمهور
آمریکا بر سر مسائلی مانند بند غروب آفتاب و ضمیمه کردن
مسائل موشکی و منطقهای ایران در همگرایی کامل بودند و فقط
با شیوه اجرایی دونالد ترامپ مشکل داشتند.
تروئیکای اروپا از زمان خروج دولت ترامپ از برجام تاکنون
حتی یکبار هم حاضر نشده در بیانیههای رسمی خود ،دولت
آمریکا را ناقض برجام بنامد و مثل بیانیه روز پنجشنبه خود فقط
از خروج آمریکا ابراز تاس��ف کرده .به عالوه قبل از اقدام دولت
ترامپ در فعال کردن مکانیزم ماشه ،این اروپاییها بودند که از
این امکان استفاده کردند 10 .روز پس از اعالم گام نهایی و پنجم
ایران در کاهش تعهدات کشورمان در قبال برجام ،روز سهشنبه
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بازگشت پلیس بد

این قرارداد با انتشار بیانیهای اعالم کردند در پاسخ به این تصمیم،
مکانیزم ماشه را علیه جمهوری اسالمی فعال کردند .در متن بیانیه
منتشرشده توسط وزارتخانههای خارجه فرانسه ،آلمان و بریتانیا
آمده است« :ایران تعهدات برجام را نقض میکند و با توجه به
این موضوع ،ما هیچ گزینه دیگری برای نشان دادن نگرانیهای
خود نداریم .بنابراین با مراجعه به کمیسیون مشترک ،مکانیزم
ماشه را با هدف بازگرداندن ایران به تعهدات برجامی این کشور
فعال کردیم».
اگر چه مکانیزم ماشه اروپاییها فعال نشد ولی آنها با این اقدام
خواستند به دولت روحانی هشدار دهند و تیغ فعالیتهای مجدد
هستهای کشورمان را کند کنند.
ب��ا این حال ،در فضای جدیدی که پس از انتخابات آمریکا
در حال شکلگیری اس��ت ،اروپاییها با زیادهخواهی و ادبیات
طلبکارانه در بیانیه اخیرشان در شورای حکام آژانس اتمی رویکرد
جدید خود را دنبال میکنند .تروئیکای اروپا با رصد تحوالت اخیر
پیرامون برجام و بحثهای پردامنهای که در فضای داخلی آمریکا
نس��بت به بازگشت دولت بایدن به برجام در جریان است و در

شرایطی که دولت دوازدهم برای بازگشت آمریکا به برجام شروط
معین و مشخصی گذاشته است ،تالش میکنند با فشار تعهدات
برجامی ایران را به نقطه اولیه بازگردانند تا شروط ایران را خنثی
کرده و شرایط را برای امتیازگیری بایدن از کشورمان مهیا کنند.
این در حالی است که طبق شروط ایران باید تکلیف قاعده
عجیب و غریب حقوقی اسنپبک و همچنین خسارت مالی ایران
از خروج آمریکا از برجام و همچنین تحریمهایی که پس از خروج
از توافق توسط دولت آمریکا وضع شده روشن شود.
رفتار اروپاییها در فراز و نشیب توافق هستهای در سالهای
اخیر بویژه پس از خروج آمریکا از برجام نشاندهنده دیپلماسی
اشتباه سیاست خارجی کشور است که از ارزیابیهای نادرست
و غیرواقعی در امید واهی به غربیها برای مقابله با آمریکاییها
ناشی میشود.
پیگیری مرور مواضع روحانی ،ظریف و دیگر دیپلماتهای
کشور نسبت به اروپاییها پس از خروج ترامپ از برجام روشن
میکند انتظارات آنها از شرکای غربی از فراز به فرود میرسد.
در چنین فضایی پس از جدی ش��دن زمزمههای خارج کردن

ایاالت متحده از برجام توسط ترامپ در اردیبهشت  97حسن
روحانی به این امید که  ۳کشور اروپایی خأل آمریکا در این توافق
را جبران میکنند اعالم کرد با خروج آمریکا از این توافق ش��ر
یک مزاحم کم میشود! محمدجواد ظریف هم در مصاحبه با
بیبیس��ی اعالم کرد اروپا به تعهداتی فراتر از انتظارات متعهد
شده است و بارها از شکاف میان آمریکا و اروپا صحبت کرد اما
پس از مدت کوتاهی که تمام تعهدات اروپاییها به کانال محدود
مالی اینستکس محدود شد ،روحانی و ظریف به دفعات از عدم
پایبن��دی اروپاییها به تعهدات یازدهگانه خود در برجام گالیه
کردند که در نهایت وضع را به جایی رساند که برجام به مسیر
یکطرفه تعهدات برای ایران بدل شد.
کریس کونز ،سناتور آمریکایی و یکی از گزینههای احتمالی
تصدی وزارت خارجه دولت جو بایدن ،روز جمعه گفت تنها در
صورتی از بازگشت به توافق هستهای حمایت میکند که راهی
برای محدود کردن برنامه موشکی ایران و حمایتش از نیروهای
نیابتی در منطقه وجود داشته باشد.
کونز با تاکید بر اینکه او فقط موضع خودش را بیان میکند،
گفت که واش��نگتن پس از اینکه از بازگشت به برجام حمایت
کند ،راهی رو به جلو در زمینه محدود کردن برنامه موشکی آنها
و حمایتشان از نیروهای نیابتی نیاز خواهد داشت .این  2باید
همزمان اتفاق بیفتد.
همچنین برخی مقامات سابق آمریکایی و اروپایی به شبکه
انبیسینیوز گفتهاند دولت احتمالی جو بایدن ب ه جای برداشتن
یکباره تحریمها ذیل برجام ،احتماال سناریویی  3-4ماهه را برای
این منظور در نظر میگیرد.
به نوشته این رسانه آمریکایی ،حتی اگر بایدن و روحانی به
دنبال دستیابی به یک توافق باشند ،رسیدن به دستورالعملی که
ب��ه آمریکا اجازه دهد به برجام بازگردد و ایران نیز فعالیتهای
هستهای خود را کاهش دهد ،آسان نخواهد بود.
در گزارش این شبکه آمده :با وجود اینکه دیپلماتهای ایرانی
و تیم بایدن با موضوع تحریمها غریبه نیستند اما دولت بایدن
پس از ادامه روند این توافق باید برای برداشتن تحریمهایی که
دونالد ترامپ علیه ایران از جمله بانک مرکزی این کشور اعمال
کرده تصمیم بگیرد.
این رس��انه آمریکایی نوش��ته بس��یاری از تحریمهایی که
ترامپ اعمال کرده به فعالیتهای هستهای ایران ربطی ندارد،
بلکه به موشکهای بالستیک ،مسائل حقوق بشر و حمایت از
نایبان منطقهای ایران از جمله جنبشهای حزباهلل و حماس
مربوط است.

تحلیل روزنامه آسیاتایمز از سرنوشت سیاستهای تحریمی دولت ترامپ علیه ایران

پمپئو با هر معیاری از ایران شکست خورده است
روزنامه آس��یاتایمز در تحلیلی سیاست فشارحداکثری
آمریکا در برابر ایران را که توسط مایک پمپئو ،وزیر خارجه
آمریکا پیش برده میشد ،شکستخورده عنوان و راهکارهای
احتمال��ی دولت جو بایدن ،رئیسجمهور منتخب آمریکا را
برای تعامل با ایران بویژه در زمینه هستهای بررسی کرد .به
گزارش «وطن امروز» ،روزنامه آسیاتایمز در تحلیلی درباره
سیاس��تهای دولت دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در
قبال ایران که با اعمال تحریمهای متعدد همراه بوده است و
رویکردی که دولت جو بایدن ،رئیسجمهور منتخب آمریکا
میتواند نسبت به ایران در پیش بگیرد ،نوشت :با هر معیاری
طبق اقرار خود مایک پمپئو ،فش��ار آمریکا کامال در متوقف
کردن برنامه هستهای ایران شکست خورده ،اگرچه تحریمها

به اقتصاد آن آسیب زده است .در واقع عدم پایبندی انتخابی
تهران به تعهدات هستهای در واکنش به خروج یکجانبه آمریکا
از توافق هستهای ،ایران را به هستهای شدن نزدیکتر کرده
اس��ت .این روزنامه در ادامه تحلیلش نوشت :به بیان دیگر،
بر خالف ادعاه��ای پمپئو که تحریمهای قهری «ابزار مهم
امنیت ملی بودهاند» ،در واقع این اقدامات خطرات اشاعهای
را افزایش دادهاند .این یک واقعیت راهبردی است که انتظار
میرود دولت بایدن قرار اس��ت با معیارهایی مصالحهآمیزتر
به این موضوعات بپردازد .این تحلیل میافزاید :پمپئو بدون
شک توسط تاریخدانهای آینده به عنوان دیپلماتی سنگدل
مورد قضاوت قرار خواهد گرفت که از طریق اعمال حداکثر
رنج و سختی ممکن به مردم ایران ،به دنبال تغییر حکومت

در این کشور بود .به گزارش ایسنا ،آسیاتایمز همچنین مطرح
کرد :اگر بایدن بخواهد آمریکا را به چارچوب توافق هستهای
بازگرداند و بر این اساس این کشور به پایبندی به قطعنامه
 2231شورای امنیت سازمان ملل بازگردد ،میتواند از قدرت
و اختیارات ریاستجمهوریاش استفاده کرده و فرمانهایی
اجرایی را صادر کند که تحریمهای دولت ترامپ علیه ایران
را لغ��و کند .ای��ن روزنامه در ادامه مینویس��د :بایدن و تیم
سیاست خارجی او این گزینه را خواهند داشت که به جای
اتخاذ رویکردی «متمرکز» که تمام موضوعات مهم را به طور
همزمان در راس��تای دس��ت یافتن به راهکاری کلی مطرح
میکند ،ش��بیه دولت ب��اراک اوباما عمل کرده و موضوعات
هستهای و غیرهستهای را از هم جدا کنند.

طبق تحلیل آسیاتایمز ،رویکرد متمرکز که توسط گروهی از
کارشناسان مسائل ایران مطرح میشود ،به  ۲دلیل یک بیراهه
است؛ اول اینکه حلوفصل مساله مهم هستهای را پیچیده
میکند .دوم مستلزم نظر مستقیم متحدان آمریکا در منطقه
است که در ضرورت تداوم سیاست آمریکا در به انزوا کشاندن
ایران مقاومت میکنند.
این روزنامه در تحلیلش مطرح میکند :رویکرد معقولتر
و مش��ابه «تنشزدای��ی متمایز» در دول��ت اوباما ،تمرکز بر
محدودسازی در زمینه هستهای به عنوان نخستین و مهمترین
اولویت اس��ت که شامل بازگرداندن آمریکا به جایگاهش در
توافق هس��تهای و سپس نشان دادن حسننیت از جانب ۲
طرف به عنوان کمکی برای مذاکراتی گستردهتر است.

مجلهای که با ترس از جنگ ،مذاکره با ترامپ را توصیه میکرد ،پیروزی بایدن را فرصت مذاکره میداند

صدای دشمن ،تصویر ظریف!

گ�روه سیاس�ی :نتیجه انتخابات آمریکا خیلی اهمیت دارد،
پی��روزی کاندیدای دموکرات یا جمهوریخواه باعث انتخاب
استراتژیهای متفاوتی میشود ،اگر جمهوریخواهان به قدرت
برسند باید با ایجاد ترس از جنگ لزوم عقبنشینی مقابل آمریکا
را پذیرفت و اگر دموکراتها راهی کاخ سفید شوند باید برای
استفاده حداکثری از این فرصت ایجادشده ،عقبنشینی مقابل
آمریکا را در دستور کار قرار داد!
این را میتوان خالصهای از استراتژی رسانههای اصالحطلب
در مواجهه با آمریکا به حساب آورد .معادله تهران -واشنگتن
برای آنها تنها یک جواب دارد اما مس��یر توضیح آن را بازی
«جنگ و صلح» کاخ سفید مشخص میکند .برای نمونه قریب
به  ۲سال پیش بود که هفتهنامه «صدا» ارگان حزب اتحاد ملت
ایران در میانه زباندرازیهای ترامپ ،با اختصاص تصویر صفحه
اول خود به پروپاگاندایی برای نیروی هوایی و دریایی آمریکا
از تیتر «دوراهی جنگ و صلح» اس��تفاده کرد و حاال پس از
شکست ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا با کنار هم
قرار دادن تصویر ظریف و بایدن به استقبال انتخابات سال1400
کشورمان رفته و از تیتر «فرصت ظریف برای ایران» در راستای
برجسته کردن فضای انتخاباتی مطلوب خود بهره برده است.
بازی «جنگ و صلح» اصالحطلبان با آمریکا در ش��رایطی
پیگیری میشود که دولت مورد حمایت آنها در طول  7سال
گذشته سابقه رویارویی با نمادهای جنگ (جمهوریخواهان)
و صلح(دموکراتها) آمریکایی را داشته است و به گواه شواهد
و سرنوشت نافرجام برجام ،با شکست مجموعه سیاستهای
خود روبهرو ش��ده اس��ت .روحانی در حالی سال 92موفق به
کسب آرای عمومی و عزیمت به پاستور شد که در نخستین
ماههای ریاست خود در مصاحبهای با اشاره به گفتوگوی تلفنی
با باراک اوباما از  ۲صفت «باهوش» و «مودب» در توصیف او
استفاده کرد .آغاز دور جدید مذاکرات هستهای و  ۳توافق ژنو،
لوزان و وین(برجام) در بازه زمانی کمتر از  2س��ال باعث شد
جریانهای غربگرا و جراید اصالحطلب ،از دوره اوباما به عنوان
یک فرصت تکرارناشدنی یاد کنند .در همان حال بدعهدیهای
دولت اوباما در قبال تعهدات برجامی خود باعث ش��د رئیس
وقت بانک مرکزی کشورمان ،دستاورد برجام را «تقریبا هیچ»
بر شمارد .پایان ریاستجمهوری اوباما و پیروزی دونالد ترامپ

■■جلد هفتهنامه صدا اردیبهشت 98

ام��ا یک فضای جدید را برای این جریانها فراهم کرد تا این
بار با توصیف او به یک خطر استثنایی ،از لزوم عقبنشینی در
برابر زورگوییهای دولتی که از برجام خارج شده بود بگویند.
ب��ا این ح��ال قرعه بخت ترامپ تکرار نش��د و او در انتخابات
ریاستجمهوری اخیر آمریکا بازی را به رقیب دموکرات خود
واگذار کرد تا رسانههای اصالحطلب مجددا نسخه قدیمی خود
را این بار به جای پسزمینه جنگی با پسزمینه لبخند منتشر و
حتی از او با عنوان «رویای ایرانی آبان »99یاد کنند.
■■قمار آمریکایی 1400

اصالحطلبان که در س��ایه ناکارآمدی دولت و انباش��ت
نارضایتیهای عمومی در  2سال گذشته شاهد سقوط آزاد
خود در فضای اجتماعی بودند از ماهها پیش س��عی کردند
با قرینهسازی رقابتهای انتخاباتی آمریکا به فضای داخلی
ای��ران ،پیروزی احتمالی بایدن را به عنوان مرحلهای خاص

■■جلد هفتهنامه صدا مهر 99

برای احیای مجدد خود استفاده کنند .از همین رو به محض
مشخص ش��دن نتایج انتخابات ریاس��تجمهوری آمریکا،
چهرههای شناختهشده اصالحطلب و رسانههای این جریان
تم��ام تالش خود را معطوف به تبدیل این واقعه به فرصتی
جدید برای خود کردند .بدین ترتیب آنها که تا چندی پیش
وجود ترامپ و زورگوییهایش را به عنوان نشانی برای پذیرش
عقبنشینی و قبول مذاکره بدون پیششرط با دولت آمریکا
تبیین میکردند ،این بار از حضور بایدن به عنوان نش��انهای
برای بازگش��ت بدون پیشش��رط به میز مذاکرات س��خن
گفتند تا جایی که حمید ابوطالبی ،مشاور پیشین سیاسی
رئیسجمه��ور با بیان لزوم درک نگرانیهای آمریکا ،مدعی
لزوم پذیرش مذاکرات منطقهای برای راضی کردن آمریکا به
بازگشت به برجام شد.
در چنین شرایطی هفتهنامه «صدا» در شماره اخیر خود

کاندیداتوری ظریف در انتخابات 1400را تصمیمی راهبردی از
سوی اصالحطلبان توصیف کرد و نوشت« :نگرانی اصلی تکرار
همان اتفاق قدیمی اس��ت .اینکه این بار هم روی کار آمدن
دموکراتها در آمریکا با به قدرت رسیدن یک رئیسجمهور
تندرو و راس��تگرا در ایران همزمان ش��ود و فرصت بایدن
تحت تاثیر شعارها و مجادالت همیشگی از دست رود ...برای
خروج از دور باطل حضور رؤسایجمهور نامتناسب در تهران
و واشنگتن ،اصالحطلبان باید با نگاهی واقعبینانه سازمان و
گفتمان خود را شکل دهند و پیام ارتباطی مناسبی را به جامعه
منتقل کنند» .این جریده در حالی با توصیف رای آوردن یک
گزینه اصالحطلب در انتخابات س��ال آینده ،مدعی استقرار
رئیسجمه��ور میانهرو در تهران همزمان با رئیسجمهوری
دموکرات در کاخ س��فید برای نخس��تینبار شد که حسن
روحانی نیز تجربه چنین امری را داشته و شکست سیاست
خارجی او و اثرات جبران ناپذیرش بر فضای اقتصادی کشور
نشان از ناکارآمدی این ایده دارد.
با این حال فارغ از اما و اگرهای گس��تردهای که پیرامون
عملکرد اصالحطلبان در 7سال گذشته مطرح است ،نمیتوان
نسبت به تالش این جریان برای تبدیل کردن میدان انتخابات
سال 1400به فضایی مشابه سال 92چشمپوشی کرد ،آنچنان
که حسین مرعشی از اعضای حزب کارگزاران نیز روز گذشته
در گفتوگو با روزنامه «ایران» با اشاره به انتخابات سال آینده
گفت« :بحث انتخابات  1400هم حتما محل توجه مخالفان
دولت هست .به هر حال هنوز مسأله اصلی در این کشور اقتصاد
و تحریم است و این بار هم به نظرم گفتمان محوری رقابت
 1400خواهد بود .برخی منتقدان میترسند که اگر قبل از
فروردین یا اردیبهشت اتفاقات مثبتی در حوزه سیاست خارجی
و رفع تحریمها به نفع بهبود معیشت مردم بیفتد ،موقعیت
 1400را از دست بدهند».
کنار هم قرار دادن این اظهارات و عملیات رسانهای جراید
اصالحطلب نشان از یک عزم جدی برای پیوند دادن بیش از
پیش رفتار آمریکا به فضای رقابتهای داخلی ایران دارد؛ قماری
که در حداقلیترین حالت خود نیز میتواند شانس جدیدی
به اصالحطلبان در راس��تای جنگ و صلح بازیهایشان در
فضای عمومی بدهد.

