دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

ترامپبهکلوبروسایجمهورسابقنمیپیوندد

دونالد ترامپ که در دوره حضورش در کاخ سفید سنتشکنی
حرفــهای از آب درآمــد ،به نظر میرســد قصد دارد ســنت
دیگــری را هم کــه عضویت در باشــگاه روســای جمهوری
ســابق آمریکاســت ،زیر پا بگذارد .به گزارش ایســنا ،به نقل
از خبرگــزاری آسوشــیتدپرس ،این کلوبی اســت که دونالد
ترامــپ هرگز عالقهای برای پیوســتن به آن نداشــته و قطعا
قصــد انجام آن را در آینده نزدیک هــم ندارد .در این کلوب،
روســای جمهوری سابق آمریکا به حدی به این جایگاه احترام

میگذارند که اختالفات سیاسی را کنار گذاشته و
به یکدیگر برای یک امر مشترک ملحق میشوند.
آنها پروژههای مشــترکی با یکدیگر انجام داده و
به نــدرت از یکدیگر انتقاد کرده و تالش میکنند
تا ســخنان انتقــادی کمتری درباره جانشــینان
خودشــان در کاخ سفید مطرح کنند.با این حال همانند دیگر
ســنتهای ریاست جمهوری ،این هم موردی است که به نظر
میرسد ترامپ احتماال به آن بیاحترامی میکند .اکنون که او
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سیاسی

از کاخ ســفید خارج شده ،بعید است که به کلوب
روســای جمهوری در قید حیات آمریکا بپیوندد.
کیت اندرســون براور که در سال  ۲۰۱۹با ترامپ
بــرای کتابی تحت عنوان "تیم پنــج نفره :کلوب
روســای جمهور در عصر ترامــپ" مصاحبه کرد،
میگوید :او به نوعی این ایده را که به عضویت باشــگاه روسای
جمهور درآید ،مورد تمسخر قرار داد .او اینطوری گفته بود که
"فکر نمیکنم که پذیرفته شوم".

سردرگمی اصولگرایان ـ ردگم کنی اصالحطلبان

تا  1400راهی طوالنی در پیش داریم

آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :این روزها و در حالی که تقویمی
هم اگر نگاه کنیم  120-130روز مانده تا انتخابات ریاست جمهوری
 ،1400از در و دیوار شهر ـ شما بخوانید رسانه ـ تحلیل و مصاحبه و
واکنش میبارد .یکی میگوید :فالنی به درد شهردار تهران شدن هم
نمیخورد! پس البد به فکر پاســتور نباشد ،آن دیگری معتقد است:
فیلترینگ اینستاگرام کار عبثی است در حالی که میداند فیلترینگ
ساز و کاری دارد قانونمند و مشخص ،آن یکی میگوید که نظامیها
باشند و این یکی موضع میگیرد که نه! نظامیها نباشند.
در این آشفته بازار خبر و تحلیل و مصاحبه و گزارش اما ،چند چهره و
چند واکنش ما را تا دو راهی اصولگرایانی که دچار سردرگمی هستند
و اصالحطلبانی که دارند رد گم میکنند همراهی میکند.
> رستم قاسمی :من کاندیدای نظامی نیستم

چراغ نخست را به نا ِم رستم قاسمی ،وزیر اسبق نفت و رئیس اسبق
قرارگاه خاتم االنبیا(ص) روشن میکنیم ،او معتقد است« :گزینههای
نظامــی نظام مندتر عمل میکنند و برای حل مشــکالت اقتصادی
کشور یک سال زمان کافی است» رستم قاسمی که این روزها با وزیر
نفت همراهی و همکاری میکند البته خود را گزینه نظامی نمیداند و
زمان را برای مطرح کردن مباحث انتخاباتی مناسب نمیبیند.
> برجام تصمیم حکومتی بود

قاســمی در باره ی اینکه برجام خوب بود یا بــد؟! میگوید :برجام
موضوعی اســت که من نمیخواهم بــه آن ورود کنم چون تصمیم
حکومتی بود ولی اینکه معاهــدهای بینالمللی با تالشهای فراوان
منعقد شــد اهمیت دارد .رستم قاسمی این را نیز گفته است که :به
نظر نمیرسد ایران بپذیرد که مجددا با شرطی وارد بحث برجام شود
تا تحریمها لغو نشود .و اضافه کرده :آمریکاییها باید بدون قید و شرط
به برجام برگردند این چیزی است که آمریکاییها خود امضا کردند و
همین دولت پای برجام را امضا کرده است .رستم قاسمی تأکید کرده
است که :بایدن راهبری تحریمها را بر عهده داشت.
> فرد نظامی به معنای فرمانده نیستم

وزیر اسبق نفت و رئیس اسبق قرارگاه خاتم االنبیا(ص) در پاسخ به این
ســوال که فرض بر اینکه شما به عنوان کاندیدای نظامی در انتخابات
 ۱۴۰۰شرکت کنید ،دولت نظامی آینده چه رویکردی در قبال برجام
خواهد داشت؟ میگوید :من فرد نظامی به معنای فرمانده نیستم .من
در دوران جنگ هم کار رزمی ـ مهندســی میکردم .بعد از جنگ هم
کال در حوزه ســازندگی کشور بودم .مقطعی هم در وزارت نفت بودم.
وقتی بعد از دولت دهم به ســپاه برگشتم به دلیل رفاقت و ارتباطات
طوالنی که با شهید سلیمانی داشتم ایشان پیشنهاد دادند که به ایشان
کمک کنم و این فرصت خوبی برای من بود .از این بابت یکی از بهترین
دوران خدمت من بود و شــاکرم که خداوند این فرصت را به من داد
چون در کنار شهید سلیمانی دانشگاه تربیتی مدیریتی وجود داشت.
> در یک سال میشود تغییر ریل را طراحی کرد

رستم قاسمی اگرچه وعده ی کوتاه مدت دادن برای رفع مشکالت را
نادرست خوانده اما خود او نیز گفته در یک سال میشود تغییر ریل را
بررسی کرد .او اظهار داشته است :من فردی اقتصادی هستم و روی
این موضوع کار میکنم .شاید کمتر کسی در کشور وجود داشته باشد
که در همه حوزهها کار کرده اســت .اینکه کســی بگوید یک شبه و
یک ساله کشور را درست میکنم ،وعدههای توخالی داده است .این
وعدهها دســت نیافتنی است ولی اینکه در زمانی منطقی تغییر ریل
در کشور داشته باشیم ،زمان زیادی نمیخواهد .در یک سال میشود
تغییر ریل را طراحی کرد.
> انتخاباتی کردن فضای کشور یعنی فراموش کردن وضعیت بد اقتصادی

رستم قاسمی صراحتاً میگوید :وضعیت اقتصادی خوب نیست .و تأکید
میکند :انتخاباتی کردن فضای کشور یعنی فراموش کردن همه چیز با این
وضعیت بد .او خود را شخصیتی فرا حزبی میداند :من در همه دولتها
کار کردهام و در هیچ کدام نگاهی سیاسی نداشتهام .رستم قاسمی البته
دیدگاههای شعاری نیز دارد :برداشــت خود من این است که دولتها
میآیند و میروند ولی مردم هستند و نظام هست و زیرساختهای کشور

جریان اصالحــات در انتخابات موقعیت حضور در فضای انتخاباتی
و امــکان انجام یک بازی مســتقل را نداشــتند و از مهره خارج از
اصالحات حمایت کردند .اما در این دوره هیچ جریانی حاضر نیست
از این ایده حمایت کند .بنابراین انتخابات آینده دوقطبی نیســت
و چندوجهی اســت .عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی اظهار
میدارد :قطعا در این دوره اصالحطلبان روندی که در  ۹۲انجام دادند
را تکــرار نخواهند کرد و رویکرد و اســتراتژیای که از آن به عنوان
«رحم اجارهای» یاد میشــود را در دســتور کار نخواهند داشت ،از
طرفی ویژگیها و کاراکتر سیاســی علی الریجانی در این دوره رای
نمیآورد و شانس زیادی برای انتخاب شدن ندارد و انتخاب او از سوی
جناح اصالحطلب بعید است.

تا  1400راهی طوالنی در پیش داریم و در
این راه طوالنی خیلیها که آمدنی بودند
منصرف و خیلیها که منصرف بودهاند
آمدنی خواهند شــد .بلوای نامزدهای
نظامی و آشــوب تالش قالیبافیها برای
ریاســت جمهوری میتوانــد صرفا یک
پروپاگاندای رســانهای از سوی آدمهای
پشــت پــرده ی انتخابــات ریاســت
جمهوری  1400باشــد و اما در بین همه ی
گفتوشنودهای انتخاباتی ،فعال جای خالی
خواســت مردم و دغدغههای مردم به
طرزی عجیب نمایان اســت و این یعنی؛
برخی انتخابات را سهم خود میدانند و نه
حق مردم!
ماندگار هستند .من با این نگاه کار کردهام و امروز هم بخش قابل توجهی
از وقت من در این مسیر صرف میشود .دست آخر اما با گفتن این که:
فعال هم کاندیدا کم نداریم! آمدن و نیامدن در انتخابات را منوط به آینده
میکند اما از او به عنوان یکی از اصلی ترینها یاد میکنند.
> ناصر ایمانی :احتمال حضور رئیسی بسیار ضعیف است

ناصر ایمانی فعال سیاســی اصولگرا میگوید :آنگونه که رئیسی گفته
اســت تمایل دارد در قوه قضائیه بماند مگر اینکه شرایط خاصی رخ
دهد که باید ببینیم چه میشــود .بنابراین آمدن رئیســی به عرصه
انتخابات ریاست جمهوری صددرصد منتفی نیست اما احتمال آمدنش
کم است .به باور برخی از اصولگرایان ،ابراهیم رئیسی که در انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۹۶توانست  ۱۶میلیون رأی کسب کند در سال
 ۱۴۰۰هم میتواند ســونامی رأی ایجاد کند ،این درحالی است که از
نگاه برخی دیگر از اصولگرایان ،تغییر مسیر رئیسی از قوه قضائیه به قوه
مجریه تصمیمی نادرست در حیات سیاسی او خواهد بود.
> اصولگرایان اشتباه کردند که از مرحوم هاشمی حمایت نکردند!

ایمانی در بخش دیگری از اظهاراتش به اشتباه استراتژیک اصولگرایان
در حمایــت نکــردن از مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی در
انتخابات ۸۴در مقایسه با احمدینژاد اشاره میکند میگوید« :لزومی
ندارد اصولگرایان درباره عملکرد احمدینژاد پاســخگو باشند!» این
چهره سیاســی اصولگرا در مورد بهره گرفتن از چهرههای جدید در
انتخابات هشدار میدهد و میگوید؛ «چهرههای جدید ،خوب هستند
اما این ریسک وجود دارد که چهرههای جدید نتوانند کشور را در این
شرایط سخت اداره کنند».
> انتخاب الریجانی از سوی جناح اصال حطلب برای  ۱۴۰۰بعید است

حق شــناس با بیان اینکه با حضور نامزد نظامی در انتخابات۱۴۰۰
رقابت جدیتری را شــاهد خواهیم بود ،گفته است ۵ :یا  ۶داوطلب
با پیشــینه نظامی اعالم حضور کردهانــد و به این راحتی از فضای
قدرت کنار نمیرونــد .وی درباره نامزد نیابتی هم معتقد اســت:

> ازترس احمدینژاد به الریجانی راضی شدن درست نیست

علی تاجرنیــا میگوید :این اســتراتژی که «از تــرس نیامدن یک
احمدینژاد به یک الریجانی رضایت دهیم و دل خوش کنیم» برای
احزاب درســت نیست خصوصاً که در کشور ما هنوز شفافیت وجود
ندارد و اشــخاص نمیتوانند در مورد سهم خودشان از قدرت بعد از
پیروزی صحبت کنند.
> سردرگمی اصولگرایان ـ ردگم کنی اصال حطلبان

انتخابات مجلس یازدهم و مشــارکت پاییــن مردم و نوع نمایندگی
که صندلیهای ســبز بهارســتان را تصاحب کردهاند هر دو جناح را
به اصطالح ترســانیده اســت! برخی معتقدند هرگز رخداد انتخابات
اســفند 98تکرار نخواهد شد اما عدهای میگویند این شیوه تازه زیر
زبان اصولگرایان مزه کرده و شاید برای بهارستان نیز به همین شیوه،
یعنی حضــور حداقلی روی بیاورند .با مداقه در گفت و شــنودهای
رســتم قاسمی به عنوان یک کاندیدای احتمالی و تحلیلگرانی چون
ناصر ایمانی ،علی تاجرنیا و محمدجواد حق شــناس میتوان به یک
نتیجــه آنی و چند نتیجه ی مرحلهای رســید .در نتیجهگیری آنی
میتوان گفت اصولگرایان دچار نوعی سردرگمی عذابآور شدهاند که
دالیل عدیدهای دارد و اما اصالحطلبان که بسیار از شورای نگهبان و
تیغ تیز نظارت استصوابی آن وحشت دارند دچار شیوه ی پیچیده و
مبهم ردگم کنی شده اند! سردرگمی اصولگرایان میتواند به فراوانی
ِ
نامزدها مرتبط باشد و نامعلوم بودن موضع و جایگاه برخی از نحلهها
از جمله مؤتلفه و پایداری که باالخره در انتخابات پشت سر کدام نامزد
میایستند اما ردگم کنی اصالحطلبان میتواند به برخی تک رویها
از جمله سازندگی که میخواهد همچنان در بازی قدرت حضور داشته
باشد ،منتهی شــود .در بازی قدرت آن که به قدرت نزدیک است را
سخت بتوان جدا کرد و اما آن که از قدرت دور شده دیگر مزاحمتی
گذاشــتن چندین و چندباره روی الریجانی
نخواهد داشــت .دست
ِ
که حتی اگر با اصولگرایان زاویه داشــته باشد بازهم یک اصولگرای
شناسنامه دار است از سوی برخی گروههای اصالحطلبی بدان موضوع
بازمی گردد و مربوط است که دایره ی نزدیک به بهارستان میکوشد
بر همان مسیری حرکت کند که اعتدالیون میخواهند.
> تا  1400راهی طوالنی در پیش داریم

انتخاباتی خود معتقد بر
بیشتر تحلیلگران در کنار تمامی اظهار نظرات
ِ
این فرضیه هستند که چهره ی کاندیداهای اصلی تا یک ماه مانده به
انتخابات نمایان نخواهد شد زیرا قدرت تخریبی نهفته در فضای سیاسی
ـ رسانهای کشور هر زودآمدهای را به یقین خانه نشین خواهد کرد .دسته
ی دیگــری از تحلیلگران اما از این نیز محتاطتر رفتار کرده میگویند:
چهره ی پیروز را از یک هفته قبل از انتخابات میتوان حدس زد .کسانی
که زود وارد گود انتخابات شــدهاند صرفا در نقش آتش تهیه خواهند
بود و ســهمی در نتیجه ی نهایی انتخابات ریاســت جمهوری 1400
نخواهند داشــت .تا  1400راهی طوالنی در پیــش داریم و در این راه
طوالنی خیلیها که آمدنی بودند منصرف و خیلیها که منصرف بودهاند
آمدنی خواهند شد .بلوای نامزدهای نظامی و آشوب تالش قالیبافیها
برای ریاست جمهوری میتواند صرفا یک پروپاگاندای رسانهای از سوی
آدمهای پشت پرده ی انتخابات ریاست جمهوری  1400باشد و اما در
بین همه ی گفت و شنودهای انتخاباتی ،فعال جای خالی خواست مردم
و دغدغههای مردم به طرزی عجیب نمایان اســت و این یعنی؛ برخی
انتخابات را سهم خود میدانند و نه حق مردم!

اتاق بیضی کاخ سفید دکوراسیون تازه گرفت

جو بایدن دفتر کارش در کاخ سفید را با تصاویری از رهبران حقوق مدنی
و کارگری آراست و تصاویر روسای جمهوری که در دوره کاریشان با
بحران روبرو بوده را از اتاق خارج کرد .تصاویری از اعضای خانواده نیز
در اتاق دیده میشود.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری سابق آمریکا در دوران فعالیتش در
کاخ سفید پرچمهای نظامی را در دفتر کارش قرار داده بود اما حاال
جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا تنها یک پرچم آمریکا را به همراه
نشان ریاست جمهوری به همراه مجموعهای از تصاویر خانوادگی در
دفتر کارش قرار داده است .دفتر کاخ سفید محل رسمی کار رئیس
جمهوری آمریکاست و همزمان با ورود رئیس جمهوری جدید ،بیشتر
آنها تزئینات پردهها ،مبلمان و فرشهای جدید و همچنین آثار هنری
از مجموعه کاخ سفید ،موزهها و مجموعه داران را انتخاب میکنند.
پرترهای از اندرو جکسون ،رئیس جمهوری پیشین آمریکا که استایل

سیاسی پوپولیستیاش را برخی اوقات با ترامپ مقایسه میکردند ،از
دفتر کار بایدن منتقل کردهاند .حاال فضای اتاق شامل مجسمههایی
از رهبران آمریکایی است که با چالشهایی روبرو بودند و استقامت
کردند و شامل آبراهام لینکن ،رهبری آمریکا در خالل جنگ داخلی
و فرانکلین روزولــت،رئیس جمهوری وقت ایاالت متحده در رکود
بزرگ میشــود .طراحی مجدد اتاق کار بایدن در کاخ سفید شامل
تصاویری از الکساندر همیلتون ،وزیر خزانه داری و توماس جفرسون،
رئیس جمهوری آمریکاســت که به شــدت مخالف یکدیگر بودند.
همچنین مجسمهای نیم تنه از سناتور دنیل وبستر نیز دیده میشود
که از وحدت کشــور در ســال  ۱۸۳۰دفاع کرد و میگفت :آزادی
و اتحاد ،حاال و برای همیشــه ،یکی هستند و جدایی ناپذیر! بایدن
روز چهارشــنبه در حالی زمام امور کشــور را در مراسم تحلیف به
دســت گرفت که جامعه آمریکا به شــدت قطبی شده و با پاندمی

تاکید چین برای قرار دیدار
میان بایدن و شی جینپینگ

وال اســتریت ژورنال گزارش داد ،چین به دنبال
تاکید بر دولت جدید آمریکا برای برگزاری نشستی
بین روسای جمهوری دو کشور با هدف "ریست"
( )Resetروابط مشکلدار است .به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،در دسامبر گذشته
میالدی و پس از آنکه شــی جینپینگ ،رئیس
جمهوری چین پیروزی جو بایدن را در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفت ،پکن ایده
انتصاب یانگ جیهچی ،از اعضای کمیته مرکزی

حزب حاکم را در واشنگتن مطرح کرد؛ پیشنهادی
که از طریق ارسال نامههایی از سوی سفیر چین
در آمریکا و ســایر واسطهها به سمع و نظر دولت
واشنگتن رسید.پکن به دنبال همکاری با دولت
بایدن بجز مسئله تجارت است و از آنجا که رئیس
جمهوری جدید آمریکا بر تغییرات جوی و پاندمی
کرونا تاکید دارد ،یانگ جیهچی قصد دارد تا بر این
مسائل تمرکز کند و همچنین برگزاری نشستی را
بین بایدن و رئیس جمهوری چین مدیریت کند.

کرونا و میلیونها نفر بیکار دســت و پنجه نرم میکند.دفتر جدید
بایدن با استفاده از مجسمههای شمایل فعاالن حقوق مدنی از جمله
"روزا پارک" و "سزار چاوز" و مجسمهای که توسط یکی از اعضای
قبیله چریکاهوآ آپاچی ساخته شده است ،تنوع این کشور را برجسته
میکند.اعضای این قبیله از ترامپ بابت مســدود کردن روند انتقال
یک زمین شــکایت کردند که به کمپانی معدن ریو تینتو اجازه داد
تا از این زمین برای ساخت پروژه معدن مس استفاده کند.در اکتبر
 ،۲۰۲۰بایدن به بومیان آمریکایی وعده داد تا در دولتش کرســی
داشــته باشــند و برای این منظور ،دب هالند را از نیومکزیکو برای
سمت وزارت کشور کاندیدا کرد.بایدن همچنین نقاشی پرچمهای
آمریکا را به خیابان پنجم نیویورک برگرداند که در دوران روســای
جمهوری ســابق آمریکا در آنجا آویزان بودند اما ترامپ دستور داد
تا آن را بردارند.

افشایگفتوگویمحرمانه
وزرای خارجه قطر و رژیم صهیونیستی

منابع خبــری عبری از گفتوگــوی محرمانه
وزیر خارجه قطر با همتای صهیونیســتی خود
پرده برداشتند.به گزارش ایسنا ،شبکه "کان"
رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع آگاه که
نخواست نامش فاش شود ،اعالم کرد که محمد
بن عبد الرحمــن آل ثانی ،وزیر خارجه قطر و
گابی اشــکنازی ،همتای صهیونیستی وی در
سایه تنش میان رژیم صهیونیستی و نوار غزه
چندین بار با یکدیگــر گفتوگو کردهاند.طبق

گفته این منبع ،آخریــن دیدار میان آنها یک
ماه پیش انجام شــد و پــس از آن دوحه برای
جلوگیری از تنش میان رژیم صهیونیستی و نوار
غزه ،با تحویــل ماهانه  ۳۰میلیون دالر به غزه
موافقت کرد .این منبع گفت که این گفتوگوها
بخشی از رویکردی است که رژیم صهیونیستی
برای تقویت روابط خود با قطر در پیش گرفته
و این درحالی است که امارات گامهای علنی در
این راستا بر نداشته است.
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حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در فرودگاه بغداد

منابع از حمله راکتی به پایگاه «ویکتوریا» متعلق به ارتش آمریکا در فرودگاه بغداد خبر دادند.
بهگزارش ایسنا ،شبکه اسکای نیوز مدعی شد یکی از موشکها در مناطق مسکونی سقوط
کرده است .این درحالی است که پایگاه خبری «صابرین نیوز» این خبر را رد کرده و گزارش
داده است که سامانههای دفاع هوایی پایگاه ویکتوریا در رویارویی با این موشکها موفق عمل
نکردند و در این حمله راکتی یکی از پادگاههای این پایگاه دچار خساراتی شد.

امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
کیهان :تحلیف بایدن نمادی از فروپاشی آمریکا

 -۱برخالف روسایجمهور
قبل آمریــکا که در ظاهر
با توپی پُر و خط و نشــان
کشــیدن برای دنیا و دیگر کشــورها در مراسم
تحلیف خود ظاهر میشدند ،اما جو بایدن با توپی
خالی تحت تأثیر حوادث حمله به کنگره و جو
امنیتی حاکم بر آمریکا و جنبشهای اعتراضی
ناشــی از مشــکالت اقتصادی و نژادپرستی و
نابرابری عدالتی که پرچم و مجسمه بنیانگذاران
آمریــکا و تمــام نمادهای ارزشهــای لیبرال
دموکراسی را به پایین کشیدهاند ،در پایینترین
سطح اعتماد به نفس سخنرانی خود را انجام داد.
 -۲هرچند برخی رسانهها مثل بیبیسی فارسی
هنگامیکه بایدن از شک وتردید آمریکاییها به
آینده ســخن گفتترجیح دادند این قسمت از
سخنانش را ترجمه نکنند! ،اما سانسور در دنیای
کنونی معنایی ندارد.
3ـ اینکــهترامپ هواداران خــود را تحریک به
تجمع جلوی کنگره کرد و معترضان به راحتی
وارد کنگــره شــدند و با پلیسهــای محافظ
کنگره عکس یــادگاری گرفتند و بعد در عرض
۲۴ساعت داستان جمع شد وترامپ هم بدون
هیچگونه اقدام دیگری به راحتی کاخ ســفید را
ترک کرد و معاونش حاضر نشد متمم  ۲۵قانون
اساسی را علیهترامپ اعمال کند و یا دموکراتها
اســتیضاح وی را با این ادعا که «تفرقه را بیشتر
میکند و به مصلحت نیست»! ،به نتیجه نرساندند
وترامپ را تا پایان دورهاش حفظ کردند ،همگی
نشان میدهد حادثه حمله به کنگره که برخی از
آن به چهارشنبه سیاه و یازده سپتامبر دیگری
یاد کردند ،اقدامی از پیش طراحی شــده دولت
عمیق آمریکا برای سرکوب جنبشهای اعتراضی
همزمان با تحلیف بایدن و سوءاســتفاده از ج ّو
امنیتی ایجاد کرده برای تداوم ریاستجمهوری
بایدن بود .در حقیقــتترامپ که از او بهعنوان
رئیسجمهور خطرنــاک و دیوانــه آمریکا یاد
میکنند و مورد هجمه حتی همحزبیهای خود
هم قرار گرفت ،نه خطرناک بــود و نه دیوانه و
دقیقاً در سناریوی طراحی شده مراکز قدرت و
در جهت تثبیت ریاستجمهوری بایدن و منافع
نظام سیاســی آمریکا که مــورد اعتراض مردم
قرار گرفتــه ،عمل و حرکت کرد چرا کهترامپ
خود نیز نتیجه و زاییده همین نظام سیاســی
ی که نظام سیاســی حاکم بر آمریکا
بود ،تا جای 
که با بحران موجودیت روبهرو شــده ترجیح داد
برخــی ارزشها و اصول ادعایی خود را فدا کند
و زیرسؤال ببرد تا بتواند منافع و موجودیت خود
را حفظ کند .اینکه میگوییم دو حزب آمریکا از
یک َمشرب و آبشخور دستور میگیرند و مجری
سیاستهای واحد طراحی شده از سوی دولت
عمیق ،با اندک تفاوت در اجرا هستند ،بر اساس
صدها دلیل و قرائن مستند است.
 -4اکنون بایدن عالوهبر اینکه باترکیبی از وقایع
 ۱۸۶۱و  ۱۹۳۳روبهرو است ،با بحران مشروعیت
نیــز مواجه اســت .لینکلن با تــرک ایالتها از
اتحادیه و گســترش جنگ داخلی و فرانکلین
روزولت با فروپاشــی اقتصادی روبــهرو بودند.
اکنون  ۷۵میلیون نفر در آمریکا نتیجه انتخابات
ریاستجمهوری را نیز نپذیرفتند و دولت بایدن
را به رسمیت نمیشناســند تا جاییکهترامپ
گفته «مبــارزه  ۷۵میلیون آمریکایی ادامه دارد
و برمیگردد»! لذا باید شــاهد حوادث بیشتری
شــبیه چهارشنبه سیاه در آمریکا باشیم چراکه
ایجاد شکاف قبل ازترامپ آغاز شده بود و اکنون
با بزرگ کردنترامپ بهعنوان مسبب مشکالت
آمریکا ،از بین نمیرود .در چهارشــنبه ســیاه
«آمریکای دوشــقه شده» به دنیا آمد و این تازه
آغاز شورش علیه مراکز قدرت در آمریکاست و
شمارش معکوس برای فروپاشی ایاالت متحده
آمریکا آغاز شــده همانگونه که اتحاد جماهیر
شوروی دچار فروپاشی شد.
 -5اما عبرت بزرگ و مهم حوادث کنونی آمریکا
برای دیگر کشــورها و بهخصوص سیاســیون
غربگرایی که تمام تخممرغهای خود را در سبد
آمریــکا میچینند و نمیخواهنــد درک کنند
که هزینه تسلیم شــدن خیلی بیشتر از هزینه
مقاومت اســت ،اینســت آنجا که منافع نظام
سلطه ایجاب کند حتی رئیسجمهور خودشان
را هم فدا میکنند و اینســت اخالق آمریکا؛ و
دیگر حنای بزک کــردن آمریکا رنگی نخواهد
داشت و بایدن ضعیفترین رئیسجمهور آمریکا
خواهد بود.
آرمان ملی :ضرورت آغاز فصل تنش زدایی

ایــن یک واقعیت اســت
که وزیر امــور خارجه در
ایران قدرت تمامکنندگی
چندانی نداشــته و بهخصوص سیاســتهای
منطقهای در خارج از وزارت امور خارجه تنظیم
میشــود .سایر سیاســتهایی که اهمیت ویژه
دارد نیز به این صورت اســت .بهنظر میرســد،
بعضی از کســانی که داخل کشــور هستند ،از
این وضعیت ســود میبرند ،یعنی منافع آنها در
این است که تحریمها برداشته نشود ،مناسبات

ایران با کشورهای عرب خلیج فارس و کشورهای
اروپایی بهبود پیدا نکند ،تشنجزدایی میان ایران
و آمریکا صورت نگیرد و احتمال بازگشت آمریکا
به برجام به حداقل برسد .همانطور که این افراد
مخالف پیوســتن ایران به  FATFهستند ،زیرا
شــفافیت باعث میشــود که بازار از حالتی که
دارد خارج شــده ،نقل و انتقال بانکی ،درآمد و
هزینهها مشخص شود .شاید کسانی باشند که از
این وضعیت سود بیشتری میبرند .بهبود روابط
ایــران و آمریکا نیز امری متقابل بوده و یکطرفه
نیست .اینکه بایدن تصمیمی یکطرفه بگیرد،
بعید اســت .بهبود روابط نیازمند آن اســت که
ایران و آمریکا از مسیر دیپلماتیک وارد گفتوگو
شــده و همزمان اقداماتی را در درجه اول برای
کاهش تشنجها ،در درجه دوم زمینهسازی برای
بازگشــت آمریکا به برجــام و کاهش تحریمها
فراهم کنند و در نهایت ســر ســایر موضوعات
مورد اختالف با هم گفتوگو کنند .بهبود روابط
با سابقه بیش از  40سال تشنج میان دو کشور،
وجود نیروهایی در هر دو طرف که مخالف بهبود
روابط هستند و همینطور با وجود دولتهایی در
منطقه مانند عربستانسعودی ،رژیمصهیونیستی
و برخی دیگر از بازیگران که ممکن است مخالف
بهبود رابطه ایران و آمریکا باشند ،نیازمند عزمی
جدی در سطح ملی ایران است .باید کمک کرد
تا وعدههــای بایدن در صــورت وجود صداقت
عملی شود .در غیر این صورت ،شاید باید منتظر
باشیم تا شرایط سختتری حاکم شود .با توجه
به احتمال اتحاد مجــدد آمریکا و اروپا و تالش
بایدن برای تشــکیل ائتالفــی بینالمللی ،اگر
مناســبات ایران و آمریکا در روندی رو به بهبود
قرار نگیرد ،ممکن است شاهد شرایط سختتری
باشیم .پیش از انتخابات آمریکا نیز گفته شده بود
که به برجام بازمیگردیم و بازگشــت به برجام
همزمان با اجرای تعهــدات کامل ایران در این
معاهــده خواهد بود .از نظر آمریــکا ،ایران باید
به شــرایط برجام بازگردد .این نیازمند آن است
که دو طرف اطمینــان حاصل کنند که امکان
بازگشت همزمان به برجام وجود دارد .این یک
واقعیت اســت که اختالفات ایران و آمریکا تنها
محدود به هســتهای نمیشود .برنامه هستهای
و برجام یکی از اختالفات اســت و اگر بخواهند
روابط رو به بهبود قرار بگیرد ،ایران و طرف مقابل
باید آمادگی پیدا کنند ،راجع به سایر موضوعاتی
که محل اختالف اســت ،گفتوگو کنند .تالش
کنند یا اختالفــات موجود را رفــع کنند یا از
ادامه روند موجود جلوگیری کنند .منافع ایران
و آمریکا و خصوصا منافع ایران به دلیل مسائل
اقتصادی ،سالمت و معیشت مردم اقتضا میکند
که این روند به نفــع تنشزدایی و بهبود روابط
تغییر پیدا کند.
جام جم :خود را شیفته مذاکره نشان ندهیم

تجربه گذشته نشان داده
هرگاه جمهوریاســامی
ایــران در مقابــل آمریکا
دچار ضعف و تردید شــده آنها به بدترین شکل
علیه ایران رفتار کردهاند .بنابراین در دوره جدید
نیــز در صورتی که دچار ضعف شــده و خود را
وابسته و نیازمند توافق با دولت بایدن نشان داده
و از آن استقبال کنیم نباید تردید داشت آمریکا
به مسیر کنونی خود در مورد ایران ادامه خواهد
داد .عالوه بر این موضوع باید توجه داشته باشیم
برای انجــام مذاکره با آمریکا قطعا باید اتفاقاتی
رخ دهد که نشــان دهد آمریکا سیاست تحریم
را کنار گذاشــته است .ممکن است این اقدام با
برداشتن تمام تحریمها یا لغو اکثریت آنها باشد
که این مســئله به مباحث فنی توافق هستهای
برمیگردد .در هر صورت اگر بایدن بخواهد بدون
سر و صدا به برجام بازگردد ،باید تحریمها علیه
ایران را به طور واقعی لغو کند نه اینکه همچون
دوران اوباما صرفا روی کاغذ اقدام به لغو تحریمها
کند و تحریمها در عمل باقی بماند .در غیر این
صــورت ایران از راهی که طی یک ســال اخیر
در کم کردن تعهدات برجامیاش پیموده است
بازنمیگردد .نکتهای که همواره باید مورد توجه
قرار گیرد این است که جمهوری اسالمی ایران
بــه هیچ وجه اعتمادی به آمریکا و از جمله تیم
بایدن ندارد .بر این اساس رهبر انقالب نیز چندی
پیش تأکید کردند در دوره کنونی با آمریکاییها
گفتوگویی نخواهیم داشــت .بایدن باید ابتدا
به برجــام برگردد و تحریمها را بــردارد .آنگاه
مــا میتوانیم در قالب گــروه  ۵+۱با طرفهای
مختلف گفتوگو داشته باشیم .در واقع خطوطی
که رهبری تعیین کردهاند جلوی سوءاســتفاده
تیم بایدن را میگیرد و هرگونه گمانهزنی برای
مذاکرات پیرامون موضوعات فراهستهای را نیز
از بیــن میبرد .تیم بایدن معتقد اســت کار با
ایران هماینک از هر زمانی سختتر شده است؛
چرا که ایرانیها درباره سوءنیت آمریکا تردیدی
ندارند .از ســوی دیگر باید در نظر داشته باشیم
اگر بایدن به برجام هم باز نگردد به این معناست
که شــرایط فعلی میان امضاکننــدگان برجام
و ایران اســتمرار مییابد و این به نفع سیاست
مهار ایران نیست.

