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سیاسی

آفتاب یزد در گفتگو با محمدعلی بصیری کارشناس روابط بینالملل ،روابط عربستان و آمریکای بایدن را بررسی میکند

بایدن شاید خواهان حذف بن سلمان شود!
> ترجیح بایدن شاید بن نایف باشد نه بن سلمان

آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :یک کارشناس روابط بینالملل به
آفتاب یزد میگوید« :چندان بعید نیســت که بایدن خواهان نزدیک
شــدن به شاهزادههای مغضوب باشد؛ شاهزادههایی نظیر بن نایف!»
محمد علی بصیری استاد دانشــگاه اصفهان بر این عقیده است که
بازیهــای دوگانه بــا برخی متحدان و هم پیمانــان آمریکا در بین
دموکراتها تازگی ندارد و اضافه میکند«:روسیه هرگز در زمینی که
میداند آمریکاییها روی آن نگاه حیثیتی دارند بازی نخواهد کرد اما
روسیه شاید بیرون از این زمین و قبل از ورود با مقامات کاخ سفید به
نتایجی برسد که جهان را شوکه کند!»

> سفر وزیر خارجه عربستان به مسکو؛ پیامهای منطقهای آن چیست؟

ســه روز پیش از روی کار آمدن رسمی جو بایدن ،سرگئی الوروف
و فیصل بن فرحان در مســکو وارد بحث و گفتگوهایی میشوند که
میتواند پیامهای منطقهای و فرامنطقهای داشته باشد:
= مســکو و ریاض به طور فعال در حال همکاری در زمینههایی
مانند فضا و انرژی هستهای هستند
= روســیه همچنین به مذاکرات در حال انجام در مورد برگزاری
مرحله سوم آزمایشات بالینی واکســن اسپوتنیک وی در پادشاهی
عربستان و بومیسازی تولید آن توجه دارد
= مســکو از ســفر قریب الوقوع «محمد جواد ظریف» وزیر امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران به روسیه خبر داده است
= مسکو بارها تالش کرده است بانی گفتگو میان ایران و کشورهای
عرب حوزه خلیج فارس باشد
= طرح امنیت گروهی خلیج فارس که از ســوی روسیه دو سال
پیش به ســازمان ملل ارائه شده اســت بر مشارکت همه کشورهای
منطقــه در تامین امنیت آن تاکید دارد و پنج عضو دائمی شــورای
امنیت و برخی سازمانهای بینالمللی ازجمله سازمان ملل میتوانند
در آن به عنوان ناظر حضور داشته باشند.
= سفر بن فرحان به مسکو در آستانه خروج ترامپ از کاخ سفید،
نشــاندهنده نگرانی ریاض از آمریکای بدون ترامپ و به عبارت بهتر
نگرانی از روی کارآمدن جو بایدن اســت که در سخنرانی انتخاباتی
خود همزمان با سالگرد ترور جمال خاشقچی ،علیه عربستان سخنانی
را مطرح کرد.
> سفری که حساس و بیاهمیت است!

آفتاب یزد در گفتگو با محمدعلی بصیری ،ابعاد مختلف رویکرد جدید
عربستان در دوران حضور جوبایدن در کاخ سفید و نیز نقش روسیه
در این زمینه را بررسی کرده است .این روزها به نظر میرسد دستگاه
دیپلماســی عربستان دچار سرگیجه شــده است ،فیصل بن فرحان
پــای پله ی هواپیمایی که او را به مســکو خواهد برد به خبرنگاران
میگوید« :روابط عربســتان با آمریکای بایــدن به همان قوت رابطه
با آمریکای ترامپ خواهد بود ».از بصیری اســتاد دانشــگاه اصفهان
میپرســیم؛ ســفر فرحان به مســکو تا چه اندازه میتواند حساس
و مهم باشد؟
ایــن تحلیلگر مســائل بینالمللی میگوید :این ســفر هم میتواند
حساس باشد هم نه .از این بعد میتواند حساس باشد که دموکراتها
در سیاســت خارجه آمریکا نشــان دادهاند وقتی که با آن شعارهای
دموکراســی و حقوق بشــر روی کار میآیند و با قدرت نرمی که در
سیاست خارجی دارند -برعکس جمهوری خواهان که روی شعارهای
فروش اســلحه ،کســب بازار و منابع نفتی مانور میدهند و با قدرت
سخت عمل میکنند -چرخشهایی در سیاست خارجه شان نسبت
به بعضی از دولتهای متحد یا مناطق داشتهاند و آن متحد یا دوست
را تنها گذاشتهاند و مسبب بسیاری از اتفاقات سیاسی در آن مناطق
بودند .نمونه افهم آن روی کار آمدن آقای جیمی کارتر سال  56ـ 57
در ایران است که با شعار گشایشهای سیاسی ،آزادسازی زندانیان و
دفاع از حقوق بشر عمال محمدرضا پهلوی را در تنگنایی قرار میدهد
که خواسته یا ناخواسته نظام پهلوی که متحد استراتژیک آنها است
با انقالب اسالمی سقوط میکند و مسئلهای که شاید نمیخواستند
رخ میدهد.
> ریاض از سابقه ی دموکراتها در سیاست خارجه هراس دارد

وی ادامه میدهد :از این بُعد ممکن اســت آمدن آقای بایدن با این
سابقه ی دموکراتها که در گذشته نشان داده شده چرخشی نسبت
به عربستان یا دولتهای دیگر منطقهای در سیاست خارجه آنها رخ
دهد واینها تنها گذاشته شوند و دچار تحوالت درونی از درون شوند.
عملکرد گذشته دموکراتها سبب شده که عربستان چنین حرکتی را
به سمت نه تنها روسیه بلکه قبل از آن به سمت چین هم داشته یعنی
حجم مبادالتی که بین چین و عربستان یا حتی سرمایه گذاریهایی
که چین در حوزههای نظامی و غیر نظامی در همین چند سال اخیر
در عربستان داشته بسیار قابل تامل است که نشان میدهد دستگاه
ســلطنت عربســتان این احتیاطها را در نظر میگیرد که اگر زمانی
آمریکاییها بخواهند آنها را تنها گذارند بیپشــت و پناه نشوند چون

انگلیس هم بعد از دهه  50ضعیف شد و
از بسیاری از مستعمرات که نمیتوانست
اداره کند خروج کرد از جمله خلیج فارس
و شرق مدیترانه که جایگزین آن آمریکا
که متحد اســتراتژیکش است گردید و
همچنان هم پشــت آمریکا حضور دارد.
این احتمال است که اگر چنین افولی رخ
دهد مثل افول شــوروی در مناطق نفوذ
آمریکا و تحت سلطه از هم پاشیدگی یا
بحرانهای بیثباتی رخ دهد و قدرتهای
رقیــب بخواهنــد در آنجــا حضــور
پیــدا کنند و دچــار ســقوط نظامها و
جنگهای بلندمدت شود
دولتی اســت دارای سیاســت خارجه تقریبا طبیعی و از لحاظ قوام
نظامی و امنیتی وابسته و ضعیف میباشد .از بُعد دیگر شخصیتی که
به مســکو اعزام کردند و یک چنین توان و مأموریتی به او داده شده
باید منتظر روابط بعدی سعودی با روسیه بود که اگر توافق و پیمانی
یا هیئتهای مکملی در این مســیر رفت و آمد کنند فرضیه اول را
اثبات میکند .اگر در همین حد بماند شاید فرضیه اول ضعیف باشد.
> چرخش دموکراتها گاهی منجر به تغییر نظام
در برخی کشورها شده است

اســتاد روابط بینالملل دانشــگاه اصفهان میگویــد :دموکراتها
همانطورکه اشــاره کــردم این کارها را در گذشــته کردهاند و این
حــرکات را در قبال ایران ،مصر و یمن و حتــی در قبال تونس نیز
دیدیم که دست از حمایت آن چنانی برداشتند و دلیلش هم این است
که آنها ،آن پارادوکس و تضادی که سیاســت خارجه شان همیشه
مورد انتقاد شدید اســت که شعارشان همیشه دفاع از دموکراسی و
حقوق بشر است و در مواردی متحدینی که ناقض گسترده دموکراسی
و حقوق بشرند چشم بسته با آنها ارتباط دارند را رها کردهاند که در
مورد جمهوری خواهان این انتقاد کمتر است.
> برای آمریکا بحرین و امارات از عربستان مهمتر اند

بصیری اظهار میدارد :اینها برای تعدیل این دولتها این حرکات را
انجام میدهند و بسیاری اوقات نتیجه آن تغییر آن نظام و رژیم است
به امید آنکه آن نظام و رژیم ،متعادل تر ،دموکراتتر و حقوق بشر را
اجرا کنندهتر روی کار آید .امروز هم ممکن است دموکراتها چنین
وضعی رقم زنند چون عربستان علی رغم منافع استراتژیک و به تعبیر
آقای ترامپ گاو شیردهی است اما به لحاظ ساختار ،وجهه و پرستیژ
برای آمریکاییها نقطه تحقیر اســت .تحوالتی که امروز در برخی از
نقاط منطقه رخ داده و آمریکا روی آنها سرمایهگذاری نظامی بیشتری
کرده که اخیرا هم کاخ سفید این را اشاره کرد که «استراتژی ترین»
متحدین آمریکا فعال در منطقه امارات و بحرین هستند و نه عربستان!
حاال قطر هم تا حدودی این بازیگری را قصد دارد انجام دهد .بنابراین
سرمایهگذاریهایی که اینها در این حاشیه انجام دادند ممکن است
این ترقی را نشان دهد که برای تغییرات در درون دستگاه عربستان
و تضعیف شدن دولت عربستان برای رفع این انتقاد از آنها بتواند رخ
دهد از طرف دیگر هم با توجه به تحوالتی که در عراق شده یا با توجه
بــه مذاکراتی که آقای بایدن بخواهد با ایران انجام دهد این بازیگری
را ممکن است در منطقه رقم زند که افراطیگری که جبهه عربستان
انجام میدهد باید افول کند و بتواند آمریکا با دیگر بازیگران از جمله
ایران و دولتهای آینده عراق ،سوریه و یمن تعامل سازندهتری انجام
دهد و تا عربســتان افراطی با این حمایتهــای افراطیگری که از
جریانهای سلفی-تکفیری میکند و سرکوبهایی که انجام میدهد
مانعی بزرگ برای سیاستهای آمریکا علی رغم اینکه به نظر میآید
متحد استراتژیک آمریکا است ،میباشد.

موافقت ریاست جمهوری عراق
با  ۳۴۰حکم اعدام

یک منبع در دفتر ریاســت
جمهوری عراق اعالم کرد که
برهم صالح ،رئیس جمهوری
این کشور با حکم اعدام ۳۴۰
تــن از محکومان دادگاههای
ویژه پروندههای تروریســتی
و جنایی عراق موافقت کرد.
بهگزارش ایسنا ،این منبع به تلویزیون "الشرق"
گفت :تایید حکم اعدام این  ۳۴۰محکوم پساز
بررسی دقیق پروندههای آنها از تمامی زوایای
قانونی و ابعاد قانون اساســی از جمله استفاده
از تمامی فرصتهــای اعتراض به حکم صادره

و نیز بررســی این مسئله که
حکم صــادره شــامل حکم
عفو عمومی شماره  ۲۷سال
 ۲۰۱۶نمیشــود ،انجام شد
و اجــرای حکمها طبق روال
کار در وزارت دادگســتری
در دســت انجام هســتند.
بهگفتــه منبع یاد شــده ،ریاســت جمهوری
عراق به تایید حکمهای گزارش شــده مطابق
با ساختار موجود ادامه میدهد و دقت میکند
که بــدون هیچ گونه مالحظــهای پروندهها را
بررسی کند.

جامعه را در نتیجهگیری
رها نکنیم!
ادامه از صفحه اول:
اینها فرع ماجرا است ،اصل نتیجهگیری است ،میوه و ثمره است،
پس ماجرا کاردارند چون اصل ماجرا را عادی تلقی
مردم دقیقاً بــا ِ
میکنند که ســیلی زننده هرکه بوده و سیلی خورنده هرکه ،برای
مخاطب در درجه ی دوم اهمیت اســت آنها منتظر نشستهاند که
حقی که ضایع شــده چه میشود ،توهینی که در رسانه ی ملی در
حق عالیترین مقام اجرایی مملکت روا داشته شده به چه سرانجامی
دچار خواهد شد ،جواد هاشمی چه برخوردی با آن افتضاح آپارتمانی
خواهد کرد؟

محمد علی بصیری در پاسخ به این پرسش آفتاب یزد که مجموعه ی
این تغییرات آیا میتواند به حذف بن سلمان منتهی شود؟ میگوید:
این احتمال وجود دارد چون االن با آمدن آقای باید بن سلمان بسیار
وحشــت کرده و حرکتهای مقدماتی کرده و زد و بندهایی میکند
که حمایتهایی داشته باشــد .رفتارهایی که با اسرائیلیها و با بدنه
جمهوری خواهان داشــته این سیگنال را حس کرده که آقای بایدن
ممکن است به سمت شاهزادههای رقیبی که سرکوب کردند از جمله
آقای بن نایف که در حصر اســت و بخشــی از آمریکاییها پشت آن
هستند از جمله آقای بایدن این حرکت رخ دهد و بن سلمان تغییر
کند و شــاهزادههای معتدلتر که آن تغییرات مورد نظر دموکراتها
را در سیاســت داخلــی و خارجی بهتر پیش میبرند ممکن اســت
رویکار آورد.
> جایگاه روسیه در ژئوپلیتیک جدید منطقه!

بصیری در پاســخ به این پرسش که تا چه اندازه ممکن است روسیه
جایگزین آمریکا در برخی مناطق خاورمیانه شود ،خاطرنشان میکند:
به هر جهت چیــزی که بعد از جنگ جهانــی دوم و نظم نوین آن
در کنفرانــس یالتا یا به تعبیری کنفرانس تقســیم کره زمین بین
فاتحین جنگ جهانی دوم بوده تا االن علی رغم فروپاشــی شوروی
و شکلگیری فدراســیون روسیه ،بین دولتها این تقسیم مناطق و
دولتهای تحت سلطه یا تحت نفوذ یا میدانهای شکار رعایت شده و
جاهایی که مربوط به روسیه بوده ،حتی به درگیری نظامی هم کشیده
میشده که اگر رقیب میخواسته به این حوزه نزدیک شود روسیه با
تمام توان برخورد نظامی میکرده مثل مسئله افغانستان یا در بحران
گرجستان و قفقاز و آسیای میانه.
اســتاد روابط بینالملل دانشــگاه اصفهان ادامه میدهد :در مناطق
خاورمیانه و آفریقا هم این وضعیت هم چنان حفظ شــده و اگر این
چند رقیب حوزههای ســنتی را بخواهند به آن ورود و خروج کنند
هزینههای ســنگینی را به آن دولتها وارد میکنند همان طور که
در افغانســتان ،عراق ،یمن ،لیبی و آخرین مورد در سوریه حوزههای
نفوذ شوروی ســابق بودند .ضعف شوروی و خروج از آن ،اینها را به
یک زمین ســوخته تبدیل کرده و رقیب هم آن چنان نتوانسته برای
همیشه در آن مستقر شود.
> افغانستان دستاوردی برای غرب نداشت

بصیری معتقد اســت :علی رغم حضور ده ســاله ناتو در افغانستان
دســتاوردی که غربیها در افغانســتان انتظار داشــتند نتوانستند
بهدســت آورند و همین طور در جنگ عراق .این وضعیت هم چنان
حفظ شــده یعنی به صورت توافق ضمنی این حوزهها بین قدرتها
هنوز وجود دارد از جمله ایران هم که منطقه نفوذ آنگلوساکسونها
بوده و با تنشهایی که بعد انقالب رخ داده خود را کنار کشیده ،ادامه
محاصره ایران ،تحمیل جنگ و فشارها ،همان سیاستی که این حوزه
نفوذ از منطقه غربیها نگذارند خارج شود و به دست روسیه یا چین
افتد .مگر اینکه جنگ جهانی دیگری داشته باشیم و چینش جدید
نظم نوین ،ســازمانهای بینالمللی جدید ،کنوانســیونها و پیمان
نامههــای جدید رخ دهد .اما االن که چنیــن چیزی رخ نداده یک
جنگ نیابتی و رقابت با واســطهای در این حوزههای تحت نفوذ بین
قدرتها وجود دارد و عربســتان هم در همین چارچوب قابل تغییر
اســت که به راحتی از حوزه آمریکاییها و غربیها خارج نخواهدشد
مگر بازیگریهای محدودی بــرای تغییراتی که آنها اجازه دهند در
این کشور رخ دهد.
> شاید آمریکا بخواهد در برخی مناطق جای خود را به روسیه بدهد

محمد علــی بصیری ابراز میدارد ممکن اســت آمریکاییها درنظر
داشــته باشــند تا از برخی مناطق خارج شــده و آن را به روســیه
واگذار کنند.
وی تأکیــد میکنــد :انگلیس هم بعد از دهه  50ضعیف شــد و از
بسیاری از مستعمرات که نمیتوانست اداره کند خروج کرد از جمله
خلیج فارس و شــرق مدیترانه که جایگزیــن آن آمریکا که متحد
اســتراتژیکش است گردید و همچنان هم پشت آمریکا حضور دارد.
این احتمال اســت که اگر چنین افولی رخ دهد مثل افول شوروی
در مناطق نفوذ آمریکا و تحت سلطه از هم پاشیدگی یا بحرانهای
بیثباتی رخ دهــد و قدرتهای رقیب بخواهند در آنجا حضور پیدا
کننــد و دچار ســقوط نظامها و جنگهای بلند مدت شــود .افول
شــوروی به همین مسائل دامن زد که دولتهای متحد او در آفریقا
و آسیا به چنین سرنوشتهایی دچار شدند و رقبا میخواستند این
حوزههــا را پر کنند که همچنان هم این درگیریها اســتمرار پیدا
کرده و روســیه امروز با احیا خــود دوباره در این حوزهها به صورت
مستمر و غیر مستقیم بازیگری خود را شروع کرده چنین وضعیتی
هم امکان دارد در آمریکا رخ دهد و این بیثباتی را آمریکا در مناطق
تحت نفوذش شاهد باشد.

بوریس جانسون :به همکاری با بایدن
در اهداف مشترک امید دارم

نخســتوزیر انگلســتان گفت به همکاری با
جــو بایدن ،رئیس جمهــور آمریکا در اهداف
مشــترک از جمله مقابله با تغییــرات آب و
هوایی امیدوار است.
به گزارش ایســنا به نقــل از رویترز ،بوریس
جانســون از نخســتین تمــاس تلفنی خود
بــا رئیس جمهــور آمریکا برای اســتقبال از
اعالمیههای بایدن مبنی بر پیوســتن مجدد
آمریــکا به توافــق  ۲۰۱۵پاریس و ســازمان
بهداشت جهانی استفاده کرد .آنها همچنین
درباره چشــماندازهای معامله تجــارت آزاد
صحبت کردند.

باور کنید نتیجهگیری اســت که فردای جامعه را شــکل میدهد؛
نتیجهگیــری که میگوییم به یک عذرخواهی دو ســطری و یک
توئیت و یک توضیح ویدئویی نمیتواند ختم شود ،جامعه ی مصیبت
زده ی له شــده زیر فشار گرانی و تورم میخواهد برای فردای خود
تصمیم بگیرد تصمیماتی که ریشــه در نتیجه گیریهای او دارند
پس بیایید مــردم را ،جامعه را ،افکار عمومــی را در نتیجهگیری
تنهــا نگذارید ،رها نکنید ،نگویید فراموش میشــود الی صدها و
هزارانهزار خبر!
همــه ی حرف در همین یک ســطر اســت که اگــر جامعه را در
نتیجهگیــری رها کنیم آن وقت جامعه نیز مقابله به مثل میکند؛
یعنی نه این که او نیز ما را رها کند بلکه قســی القلب میشود در
نتیجه گیری ،خودسر میشود در تحلیل اصل و فرع ماجرا ،بیرحم
میشود در بخشش و لجوج میشود در پذیرفتن حتی عذرخواهی!

جانســون در توییتر اظهار کرد :اینکه امشب
بــا جو بایــدن صحبت میکنم عالی اســت.
به تعمیــق اتحاد دیرینه بین کشــورهایمان
همزمــان با هدایت بهبودی ســبز و پایدار از
کووید  ،۱۹چشم امید دوختهام.
یک سخنگوی جانسون اظهار کرد این دو رهبر
"همچنین در مــورد منافع یک معامله بالقوه
تجارت آزاد بین دو کشــور" صحبت کردهاند.
بریتانیا سال گذشته اتحادیه اروپا را ترک کرد.
تماس بایدن با جانســون ،نخســتین تماس
او بــا یک رهبر اروپایی از زمان آغاز ریاســت
جمهوری بود.

همه ی حرف همین است ،آن آقای نماینده باید رد آن سیلی کذایی
را پــاک کند ،آن روحانی باید تلخیهــای آن توهین را بزداید ،آن
آقای بازیگر باید اثرات خبطی که کرده را با هر شــوینده ی قدری
که میشناسد از بین ببرد که رد آن سیلی و تلخیهای آن توهین
و اثرات آن خبط برای ذهن جامعه که چونان زخم باز عمل میکند
ثمرهای جز عفونت ندارد نتیجهای که به دســت میآید بسی از آن
ســیلی و آن توهین و آن خبط آشکار تلختر است پس تا دیر نشده
جامعه را در نتیجهگیری رها نکنید ،نگذارید در گوشهای ساکت و
آرام بنشیند و برای هزاران سؤال بیپاسخ خود جوابهایی بتراشد که
مسمومکننده ذهن است و آشکارا فردای جامعه را رو به ویرانی سوق
میدهد .حتی اگر عادت شده است که جامعه را در نتیجهگیری رها
کنیم این بار خرق عادت کنیــم .این جامعه منتظر از عذرخواهی
باالتر است از عذرخواهی جدی تر ،از عذرخواهی پذیرفتنی تر.
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امیر کویت مجددا صباح الخالد را مامور تشکیل دولت کرد

امیر کویت مجددا صباح الخالد الحمد الصباح را به تشکیل دولت جدید مکلف کرد.
بهگزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رسمی کویت(کونا) ،نواف االحمد الجابر الصباح ،امیر
کویت صباح خالد الحمد الصباح را به عنوان نخستوزیر تعیین و وی را مامور تشکیل دولت
جدید کرد .امیر کویت پیشتر استعفای دولت صباح الخالد را پذیرفت و از وی خواست تا
زمان تشکیل دولت جدید به فعالیت خود به صورت موقت ادامه دهد.

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.
دنیای اقتصاد :مأموریت رابرت مالی در دولت بایدن

رابرت مالــی حقوقدان و
پژوهشگر علوم سیاسی که
در دولتهای بیل کلینتون و باراک اوباما در ارتباط
با مســائل خاورمیانه فعالیت داشته است یکی از
افرادی است که انتخابش از حاال با اعتراض برخی
از جمهوریخواهان آمریــکا از جمله تام کاتن و
سیاستمداران و فعاالن افراطی ضدایرانی در آمریکا
روبهرو شده است .به گفته تام کاتن ،رابرت مالی
پیشــینه طوالنی در همدلی با ایران و دشمنی با
اسرائیل دارد...
اما نام رابرت مالی ،نامی آشنا در سیاست خارجی
آمریکا اســت .او در ســال  ،۲۰۰۰زمانی که بیل
کلینتون زمینههای برگزاری کمپدیوید را فراهم
میکرد ،یکی از اعضای تیم او به شمار میآمد .او
در دوره باراک اوباما نیز بهعنوان مسوول خاورمیانه
شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت میکرد .مالی
همچنین در مذاکرات هستهای منتهی به برجام
که در ســال  ۱۳۹۴به امضا رســید ،عضو هیات
مذاکراتــی آمریکا بود و پــس از آن هم بهعنوان
مدیر گروه بحران ،فعالیتهای متعددی در حوزه
خلیجفارس و موضوعات ایران داشته است.
سناتور «برنی ســندرز» هم از انتصاب احتمالی
«رابرت مالی» اســتقبال کرده است و میگوید:
رابرت مالی یک متخصص بســیار آگاه و باتجربه
برای ارتقای امنیت آمریکا از طریق دیپلماســی
به جای جنگ است .او میتواند گزینهای عالی برای
نقش نماینده در امور ایران باشد.
البته این تنها رابرت مالی نیســت که انتخابش
درکنار موافقتها با مخالفت آشکار مخالفان ایران
و برجام مواجه شده است .انتخاب آنتونی بلینکن
گزینه پیشــنهادی جو بایدن بــرای وزارت امور
خارجه و جیک سالیوان گزینه او برای پست مشاور
امنیت ملی کاخ سفید ،نیز بهدلیل نزدیکی به تیمی
که موجب به سرانجام رسیدن توافق هستهای در
سال  ۲۰۱۵شد هم موجب نگرانی مخالفان شده
اســت ،این در حالی اســت که هنوز گزینههای
پیشــنهادی جو بایدن برای وزارت امور خارجه و
پست مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز به تایید سنا
نرسیدهاند و در صورت تایید بلینکن احتمال تایید
مالی در سنا نیز بسیار باال خواهد بود.
شرق :رویارویی تاریخی چپ و راست

دو طیــف چپ و راســت
اصالحات همواره بر ســر
این موضوع که چگونه باید
با مقوله سیاســت روبهرو شد ،مشکل داشتهاند.
اصالحطلبان چپگرا مانند سعید حجاریان باور
دارند باید محور اصلی فعالیت سیاسی ،جامعه باشد
و از طریق جامعه وارد سیاست شد و راستگرایان
هدف از فعالیت تشکیالتی و حزبی را کسب قدرت
رسمی میدانند؛ البته برخالف برخی اتهاماتی که
نیروهای چپ به کارگزاران میزنند ،هدف از طرح
این موضوع ،یعنی کسب قدرت سیاسی ،بهمنزله
قدرتطلببودن راستگرایان نیست ،بلکه به گفته
نیروهای کارگزاران ،اصالحطلبان زمانی میتوانند
منشأ اثر باشند که در قدرت حضور داشته باشند
و هنگامی که از قدرت دور شوند ،آرامآرام منزوی
و در نهایت حذف میشوند .عالوه بر این ،ایشان
هدف از کار حزبی را ورود به سیاست میدانند .در
مقابل نیروهای چپ باور دارند که اگر اصالحطلبان
خود را با هر شرایطی وفق دهند و با هر کیفیتی
در انتخابات حاضر شــوند ،حتی اگر سهمی در
قدرت هم داشته باشند ،پایگاه اجتماعی خود را
از دست میدهند .مشخصا شخصیتهایی مانند
ســعید حجاریان ،مصطفی تاجزاده ،علویتبار،
تاجیک و ...میگویند در شرایطی که اصالحطلبان
مورد نقد جامعه قرار گرفتهانــد ،باید به جامعه
برگردند و از سیاســت رســمی فاصله بگیرند تا
بتوانند زمانی وارد سیاســت بشوند که سرمایه
اجتماعیشــان حمایتشــان کند .عالوه بر این،
تفاوت دیدگاه کارگزاران با طیف چپ با محوریت
حزب مشــارکت ،در میانه دهه  70بر سر نقش
اکبر هاشمیرفسنجانی هم عاملی برای اختالف
ن ســالها به تندی علیه
بود .مشــارکتیها در آ 
هاشــمی میتاختند و او را نماینده وضع موجود
میدانســتند و کارگزاران که هاشمی را بهعنوان
رهبر معنوی خود میدانست از عملکرد دو دولت
هاشــمی دفاع میکرد .این تقابل بعد از پیروزی
خاتمی و تشکیل حزب مشارکت و البته در جریان
انتخابات مجلس ششم به باالترین شکل ممکن
رخ نمود؛ بهنحویکه هاشمی نفر آخر تهران شد
و در نهایــت به دلیل آنکــه صدایش در مجلس
سراسر اصالحطلب ششم بازتاب درخور توجهی
نداشــت ،به توصیه نزدیکانــش در کارگزاران از
نمایندگی مجلس انصراف داد .البته این اختالفها
هیچگاه باعث ایجاد انشقاق میان دو طیف راست
و چپ اصالحات نشــد و در حــد تفاوت دیدگاه
باقی ماند؛ چنانچه وقتی در انتخابات مجلس در
اسفند سال  98اغلب اصالحطلبان تحت عنوان
شــورای عالی سیاســتگذاری اعالم کردند که
اصالحطلبان لیست انتخاباتی نمیدهند ،اما احزاب
بدون استفاده از نام اصالحات مجاز به ارائه لیست
هستند ،حزب کارگزاران لیست «یاران هاشمی»
را عرضه کرد که البته نتوانست رأی بیاورد.

در مقطــع کنونــی هــم دربــاره انتخابــات
ریاســتجمهوری  1400شاهد اختالفاتی میان
راست و چپ هستیم؛ به نحوی که نیروهای چپ
باور دارند باید صرفا با نامزد کامال اصالحطلب وارد
انتخابات شد و دیگر بههیچوجه سیاست ائتالفی
نباید در دستور کار باشد و حتی اگر همه نامزدهای
اصالحطلب ردصالحیت شدند ،اصالحطلبان نباید
از فردی حمایت کنند .در مقابل راســتگرایان
و مشــخصا کارگزاران بازهم قائل به اســتفاده از
ظرفیتهای سیاســی هســتند؛ آنها میگویند
اولویت حمایت از نامزد اصالحطلب است ،به این
معنا که این احتمال وجود دارد که کارگزاران در
شــرایطی خاص بازهم به سمت سیاست ائتالف
بــرود .بااینحال ،تا این لحظه هیچ نشــانهای از
حمایت کارگزاران از نامزدهای نظامی به چشــم
نمیخورد و مشخص نیست سعید حجاریان این
گزاره را که عقد کارگزاران و نامزدهای نظامی در
آسمانها بسته شــده ،با استناد به چه نشانهای
بیان کرده است.
ابتکار :خطای شناختی از خواست مردم

هرچه بــه انتخابات ریاســت
جمهــوری  1400نزدیــک
میشــویم اظهارنظرهــای
سیاســیون نیز بیشتر میشود
و البته طی روزهــای اخیر صحبتهای محمود
واعظــی درخصــوص نقــش کمرنــگ جریان
اصالحطلبی در پیروز شــدن حسن روحانی در
پاسخ به صادق خرازی با واکنشهایی همراه شد.
البته سخنان واعظی علیه اصالحطلبان بیسابقه
نیست و طی این چند سال هرازگاهی تکرار شده
است .با این حال شاید کمتر کسی تردید داشته
باشــد که بدنه اجتماعی با تکیه بر حمایتهای
بزرگان اصالحطلب و البته شــعارهایی از همین
جنس که توسط حسن روحانی مطرح شد؛ پای
صندوقهای رای آمدند .اما فارغ از بررسی دالیل
این آلزایمر سیاسی توسط برخی از افراد نزدیک به
رئیس جمهوری میتوان موضوع را از منظر دیگری
نیز بررسی کرد.
به بیان دیگر رای مردم در ســال  92با سال 96
تفاوتهایی جامعه شــناختی دارد کــه در این
خصوص نیز کارشناسان سیاسی اظهارنظرهایی را
داشتهاند .اگر در سال  92مردم به صورت سلبی
پای صندوق های رای رفتند اما در سال  96به امید
گشایشهای بیشتر در عرصه اقتصادی ،سیاسی و
روابط بینالملل و با مشاهده نشانه های مثبت در
دور اول به حسن روحانی رای دادند.
درنهایت اما امید برای بازنگشتن به عقب با توجه
به عملکرد دولت در مردم تبدیل به یاسی شد که
نمود آن را در انتخابــات مجلس یازدهم دیدیم.
آقای واعظی اگر فکر میکند که رای مردم نه به
اصالحات که به واسطه تالش ستاد ایشان با مبانی
اصولگرایی بوده است یا دچار خطای شناختی از
ساز و کار انتخابات در ایران شده است یا فراموش
کرده که اساساً مشارکتهای باالی مردم در ادوار
مختلف انتخابات از جمله خرداد  76که ایشان خود
جزو طرفداران جناح رقیب یعنی آقای ناطق نوری
بوده است؛ به واسطه حضور جریان اصالح طلب در
انتخابات بوده است .اینکه جریان اصالح طلب با
برخی از چهره های اش نتوانستند آنطور که افکار
عمومی انتظار داشت عملکرد مثبتی داشته باشد
بحث جداگانه ای است.
اما درنهایت چیزی کــه در این مناظرات کالمی
در آســتانه انتخابات مغفول مانده عدم شناخت
جریانهای سیاسی و افراد آن ،از فضای اجتماعی
کشور است .به بیان دیگر اگر مردم دو جریان اصلی
را به عنوان پیشــران حضور در مسئولیت چه در
قوه مجریه و چه در قوه مقننه می شناسند ،حاال
به واسطه نتایج حضور هر دو جریان اصالحطلب
و اصولگــرا در قدرت ،از عملکــرد این دو جریان
ی ندارند .به بیان دیگر چه بخواهیم
چندان رضایت 
چه نخواهیم محمود احمدی نژاد علیرغم انکار
خود و اطرافیانش محصول حمایت های جریان
اصولگرایی در کشور است که در بسیاری از عرصه
کارنامه موفقی نداشت و حسن روحانی نیز علیرغم
انکار اطرافیانش و حتی برخی افراد اصالحطلب،
محصول حمایتهای جریان اصالحطلبی است
که او هم در دور دوم کارنامه قابل قبولی نداشته
اســت .بنابراین آنچه امروز برای فضای انتخاباتی
سال  1400مخاطرهآمیز است همین عدم درک
مناســب از فضای اجتماعی و انفعال جریان ها و
احزاب سیاســی از واقعیت بطن جامعه اســت.
شرایطی که می تواند با توجه به نداشتن مانیفست
قدرتمند از سوی احزاب ،اقبال عمومی به سمت
فردی رود که باز هم بر شعارهای پوپولیستی تکیه
داشته باشد .هرچند شرایط به گونه ای است که
حتی شــعارهای پوپولیسیتی نیز با رنگ و لعاب
گذشــته خریدار چندانی نخواهد داشت .با این
همه به نظر می رسد مشارکت گسترده مردم در
انتخابات  1400فارغ از این بحث های تکراری و
غیرکاربردی میان افراد و گروهها رقم خواهد خورد.
هرچند که جریانهای سیاسی هنوز در فاصله چند
ماه مانده به انتخابات هنوز برنامه مشخصی فارغ از
این کشمکش های فرسایشی برای افکار عمومی
ارائه نکرده است.

