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

aftab.yz@gmail.com

موافقتکرهجنوبیباپرداختهزینههایبیشتربرایحضورنظامیانآمریکایی

وزارت خارجه آمریکا مدعی شــد کــه دولت کره جنوبی با پرداخت
هزینههای بیشتر برای استقرار نظامیان آمریکایی در خاک این کشور
موافقت کرده است .به گزارش فارس ،وزارت خارجه آمریکا مدعی شد
که طبق توافق جدید میان ســئول و واشنگتن ،کره جنوبی موافقت
کرده است که بودجه بیشــتری برای استقرار نظامیان آمریکایی در
خاک این کشور هزینه کند .خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا که اســمی از وی نیاورده است گزارش داد این
توافق بازتابدهنده تعهد دولت جو بایدن برای تقویت و مدرنیزاسیون

اتحادهای دموکراتیک این کشور برای تامین امنیت و رفاه
مشترک با متحدین است .پیشنهاد «توافقنامه ششساله
اقدامات ویژه» قرار است جایگزین توافقنامه قبلی میان
سئول و واشنگتن شود که در سال  ۲۰۱۹به پایان رسیده
است .این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به
جزئیات افزود :این توافق شامل افزایش معنی دار حمایتهای پشتیبانی
از سوی کشورهای میزبان است ۲۸۵۰۰ .نظامی آمریکایی در خاک
کره جنوبی مستقر هستند و طبق توافق قبلی  ۹۰درصد کمکهای

سیاسی

مالی ســئول مســتقیما دوباره به اقتصاد کره جنوبی
بازمیگشــت .به گزارش رویترز ،مذاکرات میان دولت
آمریکا و کره جنوبی بعد از درخواست «دونالد ترامپ»
برای افزایش سهم کره جنوبی به ۵میلیارد دالر متوقف
شده بود .کره جنوبی خواستار افزایش ۱۳درصدی سهم
خود بود که بــا مخالفت دونالد ترامپ مواجه شــد .در حال حاضر
کره جنوبی ساالنه  ۹۲۰میلیون دالر از هزینههای استقرار نظامیان
آمریکایی در این کشور را میپردازد.

زمزمه حذف مناظره از انتخابات۱۴۰۰
حسین نقاشی ،فعال سیاسی اصالحطلب در گفتگو با آفتاب یزد :مناظره دیگر اصل نیست اما نمیتواند برگزار نشود

آفتاب یزد  -رضا بردســتانی :یک فعال سیاسی اصالحطلب به
آفتــاب یزد گفت« :من نیز خبر عدم برگزاری احتمالی مناظرهها در
انتخابات ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰را شنیدهام اما در نهایت مناظره
نمیتواند برگزار نشود!»
حســین نقاشــی در ادامه و در واکنش به منتفی بــودن مناظرهها
میافزاید« :مناظرههای انتخاباتی در چند دورهای که برگزار شده روی
آگاهی و شناخت مردم از کاندیداها و جریانهای سیاسی که از آنها
حمایت میکنند تاثیر بسزا گذاشته است».
وی تأکید میکند« :مســائل و بحرانیهای اساسی کشور در قالب این
مناظرهها بهتر بروز پیدا کرد و قاعدتا کاندیداها در قالب این مناظرات
مجبور بودند که در کنار طرح کردن بحرانها و مســائل اصلی کشور
راهبردهــا و برنامههای خود را برای حل آنها ارائه دهند .البته هر گل
یک خار هم دارد و برخی مدیران سیاسی کشور نگران تبعات و هیجانات
سیاسی هستند که در بستر این مناظرههای انتخاباتی اتفاق میافتد .اما
من معتقدم این خار یا نکته منفی نیست حتی تب و تاب سیاسی که به
وجود میآورد یکی از وجوب و اضالع انتخابات سالم است».
> مناظره یا نبرد گالدیاتورهای سیاسی؟!

پیشتر خیال میکردیم فقط دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری
در ایاالت متحدهی آمریکا به هم توهین میکنند ،همدیگر را به باد
تمسخر میگیرند ،شخصیترین مسائل را مطرح میکنند و از همهی
مسائل لقمهای بر میدارند اال از اســتراتژی ها ،برنامهها و راهکارها
تا این که برای انتخابات ریاســت جمهوری در ایران و در ســال ۸۸
چهارنامزد نهایی در مناظرههایی رو در روی یکدیگر قرار گرفتند .در
این مناظرهها احمدینژاد بسیاری از مرزها را در نوردید ،خطوط قرمز
را نادیده انگاشــت و در پارهای مواقع حتی از انگ زدن به عالیترین
مقامات سابق و الحق وقت از جمله مرحوم هاشمی رفسنجانی و ناطق
نوری نیز ابا نکرد .در نهایت آن مناظرهها منجر به دلخوریهایی وسیع
اما رئیس جمهور شدن مجدد محمود احمدینژاد شد.
در ســال  ۹۲اما روحانی ،ســکان دار مناظرهها بود و گاهی به روش
احمدینژاد ،رقبا را گوشــهی رینگ گیر انداخــت و آنان را مجبور
به پذیرش شکســت حتی پیش از انتخابات اصلــی کرد ۹۶ .بازهم
مناظرهها برگزار شد و باز روحانی که در  ۹۲قالیباف را از میدان به در
کرده بود این بار با کمک جهانگیری ،عرصه را برای تاخت و تاز خود
خالی از حریف کرد .این روزها که حدود  ۳ماه به انتخابات ریاســت
جمهوری  ۱۴۰۰باقی مانده ،زمزمههایی شنیده میشود که دیگر قرار
نیست مناظرهای در کار باشد تا صدها عالمت سؤال پدید آید که اگر
یک بُع ِد مناظرهها جلب مشــارکت بوده پس البد حق داشتهاند آن
عدهای که نگران تالش برای پایین آوردن مشارکت به منظور پیروزی
اصولگرایان در انتخابات پیش رو بوده اند.
> با سه بحران درگیریم؛ ناکارآمدی ،فساد و تبعیض!

حسین نقاشی در پاسخ به این پرسش که؛ «آیا منتفی شدن مناظرهها
روی میزان مشــارکت و در نهایت برنده شدن قهری اصولگرایان تأثیر
میگذارد یا خیر؟» میگوید« :پیش از پاســخ مستقیم به این پرسش
بایــد مقدمهای را گفت و آن این که؛ اکنون ســه بحران اصلی وجود
دارد؛ اول بحران ناکارآمدی دوم بحران فســاد و سوم بحران تبعیض.
هر کدام از این بحرانها نتایجی داشته است .بحران ناکارآمدی موجب
توقف یا کم رمق شدن امر توسعه شده بحران فساد موجب شده است

یاعدم شرکت است .وقتی در این شرایط قرار میگیریم برخی مسائل
اصلی میشوند .در بستر زمان این مسئله از یک امر اولیه به امر ثانویه
تبدیل شده امر ثانویه هم امر مهمی است اما ارزش امر اولیه را ندارد.
مسئله اکنون سطح باالتری دارد بحث مشارکت یاعدم مشارکت مردم
است نه برگزار شدن یا نشدن مناظرههای انتخاباتی.
> نگاهی کوتاه به تاریخچه مناظره در آمریکا

ساختار بوروکراسی کشــور به اصطالح فشل شود و اعتماد در کشور
کاهش یابد .بحث تبعیض هم سبب خشم اجتماعی شده است .مجموعا
این مسائل باعث شده که تاثیر مستقیم روی مشارکت عمومی گذارد
از سوی دیگر ساختار حقیقی و حقوقی به سمتی رفته است که مردم
وقتی در انتخابات مشارکت میکنند وقتی فردی را انتخاب میکنند
توقع دارند شــعارها و برنامه هایشان را اجرایی کنند .این افراد وقتی
وارد مجلس یا ریاست جمهوری میشوند با موانع ساختاری حقوقی و
حقیقی مواجه میشوند که امکان پاسخگویی به مطالبات را ندارند این
سبب ســرخوردگی سیاسی  -اجتماعی برای مردم میشود .همه این
موارد به بحران مشارکت عمومی در انتخابات منجر شده است .وقتی
مردم احساس میکنند مشارکت آنها تغییری در اوضاع کشور نداده
است از حضور در انتخابات ناامید میشوند .به همه این موارد باید نظارت
استصوابی هم اضافه کرد که محدودیتهایی برای انتخاباتکنندگان در
میان کاندیداها وجود دارد .با در نظر گرفتن همه این موارد مسئله برگزار
کردن یا نکردن مناظرهای انتخاباتی در این شرایط سیاسی مسئله اصلی
نیست .ممکن است یکی از فروعات در بحث تاثیر برمشارکت عمومی
باشد ولی االن مسائل دیگری اصل است که بیان کردم.
> مناظرهها الزم است به اندازهی شبکههای اجتماعی

این فعال سیاســی اصالحطلب با مقایسهی مناظرههای انتخاباتی و
شــبکههای اجتماعی خاطرنشــان میکند« :مناظرههای انتخاباتی
جزئی از ملزومات انتخاباتی اســت مثل شبکههای اجتماعی که دو
سال پیش نبود اما االن جزو بخشی از زندگی همه افراد است .اکنون
مناظره انتخاباتی از زمانی که آغاز شــده یعنی از سال  ۱۳۸۸دیگر
حذفپذیر نیســت همان طور که نمیتوان شــبکههای اجتماعی را
حــذف کرد و حذف آن خأل ایجاد میکند .مناظره اکنون جز یکی از
مقدمات انتخابات خوب است .ولیکن نکتهای وجود دارد و آن این که،
بخشی از جامعه به خصوص پایگاه اصالحطلبان به گونهای نسبت به
دســتاوردهای انتخابات حساس است و ناامید هستند که به نظر من
این بحث در شرایط فعلی کشور جزو مسائل ثانویه است و مشکالت
جدیتر و بزرگتری وجود دارد که این مسئله را در حال حاضر کمرنگ
میکند .اگر ســال  ۹۶میخواســتند مناظره را حذف کنند واکنش
اجتماعــی به مراتب در شــبکههای اجتماعی خیلی گســتردهتر و
پرشورتر میبود تا امروز که بحران سطح باالتری دارد و بحث شرکت

یکــی از مهمترین عوامل در انتخاب رئیــس جمهوری در آمریکا در
دهههای اخیر چگونگی شناســاندن شــخصیت نامزدهــا به مردم
توســط خود نامزدها است و این ممکن نیست مگر از طریق شرکت
در مناظرههــای انتخاباتــی تلویزیونی با حریف و رو در رو شــدن و
پاسخ دادن به پرســشها برای راًی دهندگانی که در آن طرف خط
نشستهاند -خط انتخاب .نخستین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری
آمریکا به ســال  ۱۸۵۸یا  ۱۶۳ســال پیش بر میگردد .در آن سال،
هفت دور مناظره بین آبراهام لینکلن و سناتور وقت استفن دوگالس
انجام گرفت؛ مناظرهای که هیچ اداره کنندهای به جز خود نامزدها در
آن حضور نداشــتند .پس از آن نیز چندین بار مناظره انتخاباتی بین
نامزدها صورت گرفت ،اما مناظره تلویزیونی بین دو کاندیدای ریاست
جمهوری در آمریکا در سال  ۱۹۶۰انجام گرفت .در این مناظره جان
اف ،کندی ،ســناتور و نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری،
با ریچارد نیکســون معاون رئیس جمهوری و نامزد جمهوری خواه
ریاست جمهوری در شــیکاگو و در استودیوی خبری سی ،بی ،اس
رو در روی هم نشستند .مناظرهای که جان ،اف ،کندی در آن پیروز
شد .در سه دور پس از آن ،مناظرهای بین نامزدهای ریاست جمهوری
آمریکا انجام نشد .در سال  ۱۹۷۶مجددا ً و برای بار دوم این رشته از
مناظرههای انتخاباتی تلویزیونی شکل گرفت و  ۱۶سال بعد یعنی در
سال  ۱۹۹۲نیز برای نخستین بار نامزد سومین حزب سیاسی آمریکا
به جمع مناظرهکنندگان پیوست.
اهمیت انجــام مناظره تلویزیونی بین نامزدهای ریاســت جمهوری
آمریکا در این است که بعضی مواقع در مدتی بسیار کوتاه سرنوشت
یک نامزد انتخاباتی را تغییر داده است .در سال  ۱۹۷۶میالدی ،یک
سری مناظرههای تلویزیونی بین نامزدها انجام شد .این مناظرهها از
ســوی «اتحاد زنان راًی دهنده» حمایت میشد .در سپتامبر همان
ســال ،جیمی کارتر نامزد حــزب دموکرات و جرالــد فورد رئیس
جمهوری وقت آمریکا که نامزد حزب جمهوری خواه بود و برای دور
دوم ریاست جمهوری فعالیت میکرد ،موافقت کردند که سه مناظره
انجام دهند و قرار شــد که یکی از مناظرهها در باره مسائل داخلی،
دومی درباره سیاست خارجی و آخری در مورد مسائل روز انجام شود.
پرزیدنت فورد قبل از انجام این مناظره ها ،با تفاوت نســبتاً زیادی بر
جیمی کارتر پیشــی گرفته بود و گفته میشد نخستین مناظره که
درباره مســائل داخلی آمریکا بود نتیجه مثبتی داشته است .اما پس
از دومین مناظره تلویزیونی که وی گفته بود «تسلط اتحاد جماهیر
شوروی بر کشورهای اروپای شرقی وجود ندارد و هرگز در دولت فورد
وجود نخواهد داشت» ،فورد برتری خود را از دست داد و جیمی کارتر
در انتخاباتی که دو کاندیدا در آن بســیار به هم نزدیک بودند ،پیروز
شد .در سالهای اخیر اما مناظرههای انتخاباتی در آمریکا به معنای
واقعی کلمه نمایشی از ابتذال و بیبند و باری و اخالق ستیزی است
به گونهای که برخی حتی تمایلی به تماشــای مناظرههای به عنوان
سرگرمی نیز ندارند!

پسکوف:

روسیه به کمپین انتقاد از واکسنهای غرب ارتباطی ندارد

سخنگوی کرملین برخی گزارشهای خبری مبنی بر دست داشتن
روســیه در کمپین اشاعه اطالعات نادرست درباره واکسن ویروس
کرونا را رد کرد .به گزارش ایسنا ،روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا
گزارش داد که نهادهای اطالعاتی روســیه عامل پشــت پرده یک
کمپین برای تضعیف اعتماد به واکســنهای غربی برای مقابله با

کووید ۱۹-هســتند .دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین تاکید
کرد :این مزخرف است .سرویسهای ویژه روسیه هیچ ارتباطی به
انتقاد علیه واکسنها ندارند .اگر بخواهیم با هر مطلبی ضد واکسن
«اسپوتنیک وی» در نتیجه تقالی سرویسهای ویژه آمریکا برخورد
کنیم ،دیوانه خواهیم شد ،چون ما هر روز و هر ساعت و در هر رسانه

برهم صالح :پاپ در قلب مردم عراق
جاودان است

رهبر کاتولیکهای جهان
امروز دوشنبه عراق را پس
از سفر سه روزه تاریخی به
نواحی مختلف این کشور و
دیدار با آیت اهلل سیستانی
و مقامات سیاســی عراق
ترک کرد .به گزارش ایسنا،
به نقل از روسیا الیوم ،پاپ
فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای جهان امروز در
میان بدرقه برهم صالح ،رئیس جمهوری عراق
سفرش به این کشور را خاتمه داده و از فرودگاه
بینالمللی بغداد راهی واتیکان شــد .همچنین

پاپ قبل از ترک عراق در
سالن تشــریفات با برهم
صالح نشستی برگزار کرد
و مراسمی رســمی برای
خداحافظی با ایشان برگزار
شــد .رئیس جمهور عراق
پس از مراســم بدرقه پاپ
در توئیتی نوشــت :با پاپ
پس از سفرش به عراق به عنوان مهمانی عزیز
خداحافظی کردیم .حضور ایشان پیامآور صلح
و محبت اســت و ایشان در دلهای همه ملت
عراق جاودان میماند.

ترامــپ برای اولین بار پس از ترک کاح ســفید در میان تدابیر
شــدید امنیتی به نیویورک بازگشت .به گزارش ایسنا ،به نقل از
خبرگزاری اســپوتنیک ،بازگشت دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
ســابق آمریکا به نیویورک که اکنون در ماراالگو ،فلوریدا ساکن
اســت ،ربطی بــه دعوای حقوقی علیه وی نــدارد که پس از رد
درخواســتهای ترامپ از ســوی دیوان عالی آمریــکا مبنی بر
جلوگیری از انتشــار اظهارنامههای مالیاتی وی و ســایر سوابق
مالــیاش تنش دیگری را برای ترامپ به همراه داشــته اســت.
تلویزیــون محلی  WABCگزارش کرد ،پلیس برای بازگشــت
رئیس جمهوری ســابق آمریکا به نیویورک تدابیر امنیتی را در

آنگلوساکسونی شاهد آنها هستیم .روزنامه وال استریت ژورنال به
نقل از مقامهایی مدعی شــد که چهار نشــریه مرتبط به اطالعات
روســیه برای نفوذ در افکار عمومی در مواردی نظیر واکســنهای
کووید ۱۹-مورد استفاده قرار میگیرند .این روزنامه در پشتیبانی از
ادعاهای خود هیچ مدرکی منتشر نکرد.

جدال بر سر
مدرنسازیتسلیحاتاتمی

تسلیحات هســتهای آمریکا به عنوان یکی از
مهمترین جدالهای سیاسی در بودجه دفاعی
ســال آتی میالدی این کشــور در حال ظهور
هستند .به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری
هیــل ،دموکراتهای آمریکایــی لوایحی برای
تعدیل برنامههای پرهزینه مدرنسازی هستهای
ارائه کرده و همچنین در نامههایی خطاب به جو
بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا خواستار حمایت
او شــدهاند .اما جمهوریخواهان هم با ارسال
نامههایی و درخواست از بایدن برای حفظ این
برنامهها که عمدتا از دولت اوباما نشات گرفته
است ،به مقابله میپردازند .آنها همچنین برای

ترامپ به نیویورک بازگشت

اطراف برج ترامپ در منهتن افزایش داده اما نیروهای امنیتی و
ماموران درباره این مسئله اظهارنظر نکردهاند.
این ســاختمان بارهــا محل تجمــع معترضــان و منتقدان به
سیاستهای ترامپ بوده است ،به طوری که در جریان اعتراضات
تابستان  ،۲۰۲۰محل تجمع حامیان «زندگی سیاهپوستان مهم
است» شــد .انتشــار گزارش بازگشــت ترامپ به نیویورک در
بحبوحه تحقیقات جاری مقامهای شــهری نیویورک درباره امور
مالی وی بوده است.
این تحقیقات شامل رد درخواســت ترامپ از سوی دیوان عالی
آمریــکا برای جلوگیری از انتشــار اظهارنامههــای مالیاتی وی

روشــن کردن موضع منصوبان در پنتاگون کار
میکنند .این کش و قوس بر ســر مدرنسازی
هستهای ،از نبرد بزرگتری حکایت دارد ،آن هم
در شــرایطی که دولت بایدن برای ارائه اولین
بودجه نظامی خود در فصل بهار آماده میشود.
انتظار میرود دولت بودجه را ثابت نگه دارد .در
تازهترین جنجال ،دو جمهوریخواه ارشد کمیته
سرویسهای مسلح مجلس نمایندگان گفتند
که بایدن باید سه تا پنج درصد بودجه نظامی
را افزایش دهد .آنها به ضرورت مدرنســازی
هستهای و همچنین تقویت قابلیتهای سایبری
و دریایی اشاره داشتند.

میشود .رســانهها اما گزارش دادهاند که این سفر ربطی به این
دعوی حقوقی ندارد.
همچنین گفته میشــود که ســفر ترامپ بــه نیویورک در پی
سخنرانی وی در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه کار (سی پک)
صورت میگیرد که وی در آنجا گفته بود که به عرصه سیاســت
برمیگردد و شــاید بــرای انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴
کاندیدا شود .بر اساس نظرسنجیها ،ترامپ همچنان کاندیدای
مورد قبول و ترجیحی از ســوی جمهوری خواهان است ،اگرچه
دوران چهارساله ریاست جمهوریاش چندان رضایت بخش نبود
و شامل دو استیضاح هم شد.
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الحوثی :جهان جنایات ائتالف سعودی -آمریکایی را محکوم کند

رهبر انصاراهلل یمن از جامعه بینالملل خواست حمالت هوایی ائتالف عربی به یمن را محکوم کند .به گزارش
ایسنا ،به نقل از سایت المسیره ،محمدعلی الحوثی ،عضو شورای عالی سیاسی یمن در توییتی نوشت:
از جامعه بینالملل میخواهیم حمالت هوایی ائتالف متجاوز عربی ،آمریکایی ،انگلیسی ،سعودی ،اماراتی
و متحدانش به مردم یمن را محکوم کند .وی افزود :میخواهیم تداوم محاصره و درگیریهای نظامی که با
درخواستها برای برقراری صلح و نیز با بدترین وضعیت انسانی در جهان مغایرت دارد ،جنایت تلقی شود.

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.
ابتکار :فقر مردم در گرداب تناقض

طبــق آخرین بررســیها در
بیــن کشــورهای خاورمیانه
کارگران ایرانی جزو فقیرترین
حقوقبگیرانبهحسابمیآیند.
حتی کشورهایی که کارگرانشــان روزگاری در
ایران کار میکردند امروز وضعیتشان از ایران بهتر
است .این نوشتار قرار نیست مرثیه سرای صرف
برای این وضعیت باشد که چرا در کشوری مانند
ایران معیشت قشر زیادی از مردم دچار مشکل
و قشر متوســط هر روز در حال آب رفتن است
بلکه از زاویه نگاه دیگر میتوان به تناقضی اشاره
کرد که در بین رفتار برخی سیاســتگذاران و
آنچه که به عنوان دغدغه مطرح میکنند ،وجود
دارد .به بیان دیگــر وضعیت بد کارگران ایرانی
و البته اقشــار مختلف مردم محصول نبود نگاه
توسعه محوری است که همواره برای هر مشکل
به دنبــال راه حلهای کوتاه مدت بوده اســت.
رئیس جمهوری دستور میدهد جلوی افزایش
قیمتها با تمهیداتی گرفته شــود .در حالی که
افزایش قیمتها و به تبع آن پایین آمدن قدرت
خرید مردن محصول سلسله سیاستهایی است
که طی سالهای گذشــته صورت گرفته البته
همچنان در به همان پاشــنه میچرخد .به نظر
میرسد بهتر است به جای فرافکنیهای مرسوم
یک بار برای همیشــه بپذیریم که اقتصاد نه با
دستور و بخشنامه و شعار که با یک نگاه توسعهای
میان مدت و بلند مدت درســت میشود .بازی
تورم و چاپ پول گردابی است که اقتصاد ایران
دچار آن شده و تبعات آن به روشنی معلوم است.
کافی است نگاهی به همین کشور همسایه ترکیه
بیندازیم که از سال  ۲۰۰۵به این سو چگونه با
ثبات سیاسی و اقتصادی و میدان دادن به بخش
خصوصی توانست از شر تورمهای افسارگسیخته
حتی  ۱۰۰درصدی نجات پیدا کند .اینکه کارگر
ایرانی حقوقاش کفــاف زندگی را نمیدهد نه
میتوان در جلســات کارگر کارفرمایی و تعیین
دســتمزد آن را حل کرد و نه بــا افزایش فالن
درصدی حقوق و دســتمزد از ســوی مجلس
اتفاقی رخ میدهد .واقعیت ماجرا این اســت که
هیچ اقــدام موثری از ســوی نهادهای تصمیم
ساز و مجلس با همه شعارهای دهان پرکناش
برای تسهیل کســب و کار و سرمایهگذاری در
تولید نشده است بلکه ســاختارهای اقتصادی
ســرمایه گذاران را به ســمت بازی با موجهای
تورمی کشانده است که آفت و بالی جان اقتصاد
و فرهنگ زیست اقتصادی مردم شده است.

آرمان ملی :دیپلماسی محرمانه بین ایران و آمریکا؟

زمان آقای جــو بایدن را
میتوانیــم به ســه دوره
تقسیم کنیم :یک دوره زمانی که مشغول مبارزات
انتخاباتی بود و از لزوم بازگشت به برجام سخن
میگفت .مرحله دوم زمانی که بعد از پیروزی و
راهیابی به کاخ سفید ،ایران را ملزم به بازگشت
بــه تعهداتش کرد و ایران نیز آمریکا را و به تبع
آن زد و خوردهایی هم درگرفت و تهدیداتی هم
علیه همدیگر بهوجــود آوردند و مرحله اکنون
که مرحله ســوم است و با ســفر وزیر خارجه
ایرلنــد به تهران و همچنیــن ممانعت اتحادیه
اروپا از قطعنامه شورای حکام آغاز شد .بنابراین
اظهارنظرهای مقامات ما و آمریکاییها یا احتماال
دست به تحریکاتی که میزنند خیلی اهمیتی
ندارد .چون در مرحله ســوم به نظر میرسد هر
دو طرف تمایل دارند که با شیوه صلحآمیزی این
گره چندساله را باز کنند که هر کدام هم دالیل
خاصی دارند .آمریکاییها به این نتیجه رسیدند
که آرام کــردن منطقه خلیجفارس و خاورمیانه
بدون حل مشکل ایران با توجه به محافل نفوذ
سیاســی و امنیتی که وجــود دارد ،امکانپذیر
نیست .از طرفی هم با توجه به شرایط بینالمللی
و منطقهای هیچ نشانهای مبنی بر اینکه بخواهد
جنگــی دربگیرد ،وجود ندارد .شــائبه در پیش
گرفتن اقدام نظامی آمریکا یا حتی اسرائیل در
حد تهدیدات اســت و قطعا اتفاق نخواهد افتاد.
ایران هم سختگیری با وجود مشکالت اقتصادی
فراوان را بینتیجه میداند ،همانطور که اظهارنظر
رهبری و تاکیدی که از باب معیشــت ســخت
مردم بیان کردند در همین راستاســت .ضمن
اینکه وجود بایدن از اطمینان سیاسی بیشتری
برای ما برخوردار است و نمیتوانیم این زمان را از
دست بدهیم و با احتمال بسیار کم اگر ترامپ در
 ۲۰۲۴به پیروزی برسد ،باز مشکالتی به همراه
خواهد داشــت .بنابراین هم بــه دالیل داخلی
و ســطح معیشــت مردم و هم از این جهت که
موقعیت ریاستجمهوری بایدن را نباید از دست
بدهیم به نظر میرسد که ایران و آمریکا مشغول
یک دیپلماسی محرمانهای هستند که اظهارنظر
دکتر ظریف در اینباره و همچنین سخن دکتر
روحانی مبنی بر اینکه از سر غرامت گذشتهایم،
در همین راستا ارزیابی میشود .درحقیقت آثار
و قرائن در مرحله سوم نشان میدهد که داریم
به همدیگر نزدیکتر میشویم و راهی هم غیر از
این وجود ندارد .هم اینک مطالبات ما از طریق
ارسال واکسن از کره پیام دلگرمکنندهای است

که آمریکا دارد پنجرههای بستهشده را به سمت
ما باز میکند .مجموعا به نظر میرســد که وارد
مرحله سوم شــدیم که مرحله امیدوارکنندهای
است با اینکه برخی مقامات ما اظهارات دیگری
دارند ولی منابع اصلی مخالفت و رسانههایی که
پیشتر بر طبلهای دیگری میکوبیدند ،فروکش
کردهاند و به این نتیجه که هیچ راهی جز مذاکره
وجود ندارد ،رســیدهایم .درحقیقت وزیرخارجه
ایرلند بهعنوان پیــامآور از طرف اتحادیه اروپا و
آمریکا و همچنین منتقلکننده پیامهای ما به
آنهاست.
ایران :نشانههای تقویت دیپلماسی

مقایسهای میان تحوالت
روزهای اخیــر در عرصه
سیاســت خارجــی بــا
تحوالتی که هفته گذشته
در نشســت شــورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی رخ داد ،نشــان میدهد که وضعیت
ناامیدکننــده هفته گذشــته کــه از مخدوش
شــدن فضا به ضرر ایــران حکایت داشــت با
وقوع چند اقدام دســتخوش تغییر شده است.
تصویــب قطعنامه تروئیــکای اروپایی در حالی
با عقبنشــینی این کشــورها در نشست هفته
گذشته شــورای حکام ملغی شد که آزادسازی
بخشی از پولهای ایران در عراق از یک طرف و
نهایی شدن مسئله پولهای بلوکه شده ایران در
کره جنوبی و اقداماتی که هند برای خرید نفت از
ایران در دستور کار قرار داده است ،نشان میدهد
امریکا به منظور تلطیف فضا جهت تسهیل مسیر
دیپلماسی با ایران چراغ سبز نشان داده است.
در عراق از یک طرف و نهایی شــدن مســئله
پولهای بلوکه شــده ایران در کــره جنوبی و
اقداماتــی که هنــد برای خرید نفــت از ایران
در دســتور کار قرار داده اســت ،نشان میدهد
امریــکا به منظور تلطیف فضا جهت تســهیل
مسیر دیپلماسی با ایران چراغ سبز نشان داده
است .از ســوی دیگر اتفاقاتی در نقاط حساس
و بحرانی منطقه از جمله در عراق و مرز سوریه
در حال رخ دادن اســت که امریکا میکوشد به
دلیل حساســیتهای موجود پیرامون برجام،
آتش تنش را باال نبرد .بنابراین از سوی مقابل،
نشــانههای مثبتی در حال ارســال اســت که
میتواند فضا را برای گرهگشــایی از بنبســت
کنونــی برجام آماده کند .این در حالی اســت
که نهادهای تصمیم گیرنــده در ایران و امریکا
درصدد هستند که مسئله برجام را در کوتاهمدت
حــل کنند زیرا بــا در نظر گرفتــن انتخابات
ریاســت جمهوری ایران ،دولت بعــدی ایران
عم ً
ال در شــهریورماه روی کار میآید و قدرت
را در دســت میگیرد و این در حالی است که
مقامهای ایرانی و امریکایی هیچ گونه تأخیری
را پیرامون حل مســئله برجام جایز نمیدانند.
چنان که مقام معظــم رهبری هم فرمودند که
اگر ما بتوانیم تحریمها را برداریم ،یک ســاعت
هم تأخیر جایز نیســت .بنابراین از برآیند این
موضعگیری و دیگر مواضع شورای عالی امنیت
ملی و رئیس جمهوری ایران این گونه میتوان
ارزیابی کرد عزم نظام جمهوری اسالمی مبتنی
بر رفع تحریمها در ســریعترین حالت ممکن
اســت .اما در همین وضعیت ،برخی از چهرهها
و گروههای سیاســی در کشور میکوشند روند
حل و فصل برجام تا روی کار آمدن دولت بعدی
در ایران به درازا کشــیده شود .چنان که برخی
در مواضــع خود طرح رفع تدریجی و یکســاله
تحریمها از سوی امریکا را مطرح کردهاند حال
آنکه این موضعگیری که با هدف سیاسی مطرح
شده برخالف سیاست رسمی نظام است .اعالم
آمادگی ایــران برای ارائه یــک ابتکار عمل در
کانالهای دیپلماتیک در همین چارچوب مطرح
شده است .این در حالی است که اراده حل این
مســئله در امریکا هم دیده میشــود اما دولت
بایدن با مشکالت زیادی در عرصه داخلی روبهرو
است و نمیخواهد با کنگره درگیر شود ولی به
هــر روی اقدام به خروج از برجام تصمیم دولت
پیشین این کشور بوده و ایران معتقد است که
نباید هزینه آن را بپردازد.
چنانچه ســرعت این روند بــه کندی وضعیت
جاری ادامه یابد ،این تنها تهران نیســت که با
تحمل فشــارهای اقتصادی زیان میبیند بلکه
با افزایش تنشهای منطقهای ،اوضاع از کنترل
امریکا خارج خواهد شد .یعنی برخالف آنچه که
خانم «وندی شــرمن» اخیرا ً گفته و ژئوپلیتیک
منطقه و تحــوالت جاری را به ضرر تهران و آن
را دلیلی برای گفتوگــوی دوباره درباره برجام
دانســته اســت ،تغییرات جاری نه تنها به ضرر
ایران نبوده که اتفاقاً به نفع آن بوده است .درست
است که رژیم صهیونیســتی وارد خلیج فارس
شده و شــماری از کشورهای منطقه خاورمیانه
با آن متحد شدهاند اما مجموع این اقدامات عم ً
ال
امنیت آنها را در معرض تهدید قرار داده است.
حال آنکه دولت امریکا بنا به دالیل بسیار داخلی
و خارجی امکان اقدام نظامی در منظقه را ندارد
و گذر زمان و تطویل بازگشت به برجام اوضاع را
به ضرر این کشور تغییر خواهد داد.

