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مشاركت مردم قرباني دولت
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشته: 
دولتم��ردان از يك س��و مي خواهند از 
كارنامه ضعيف و غير قابل  قبول خود 
دفاع كنند و از سوي ديگر، مردم را به مش��اركت باال در انتخابات دعوت 
كنند و نيك مي دانند اين دو با هم قابل  جمع نيس��ت. سخنگوي دولت 
مي گويد دولت روحاني يكي از درخشان ترين دوره هاي رشد اقتصادي را 
مديريت كرده است، رئيس بانك مركزي در برنامه تلويزيوني مي گويد ما 
از نظر هدايت اقتصاد داخلي موفق بوده ايم و اين جريان را ادامه مي دهيم 
و رئيس جمهور اظه��ار مي دارد كه برجام ماند و ترام��پ رفت. اغلب اين 
بزرگواران با سال ها سابقه امنيتي و سياسي، بعيد است كه ندانند چنين 
اظهاراتي در وضعيت فعلي، تنها به ناراحتي عميق عمومي، كاهش سرمايه 
اجتماعي نهاد دولت و فاصله گذاري بيشتر با مردم منجر مي شود و طبيعتاً، 
ممكن است نرخ مشاركت را نشانه برود. از سوي ديگر، دولت مي خواهد با 
دعوت از اقشار مردم، حمايت آنها را نسبت به جريان و كانديداي مطلوب 
خود سوق دهد و اين دوگانه قابل  جمع نيست. جريان حامي دولت بايد از 
يك سو، با مجريان فاصله گذاري كند و در موضع منتقد بايستد و از سوي 

ديگر از كارنامه خود دفاع كند كه تناقضي آشكار است.
بر خالف جريان حامي دولت كه مواردي از جنس نظارت استصوابي را 
دليل پايين بودن مشاركت مي دانند، متهم رديف اول پايين بودن نرخ 
مشاركت در انتخابات مجلس قبل، عملكرد دولت است. فرض كنيم در 
انتخابات، نظارتي هم نبود و تمام نامزدها امكان حضور داشتند. مثاًل اگر 
محمدرضا عارف، رئيس فراكسيون اميد مجلس پيشين كه مشكلي هم 
در تأييد صالحيت نداشت، نامزد مي شد، نرخ مشاركت باال مي رفت؟ 
مردمي كه از روي دلسردي پاي صندوق نيامدند، با چه چيزي مشكل 
داشتند؟ با نبود عارف يا عملكرد عارف؟ با نبود فراكسيون اميدي ها و 

برجامي ها و حاميان دولت يا عملكرد اين جريان؟
با وجود اقتدار روزافزون ايران اسالمي اين روزها آن قدر كه دولتمردان 
ما گراي مذاكره با امريكا مي دهند، كشورهاي تحت اشغال با اشغالگران 
خواهان مذاكره نيستند... به  هر حال ايرادي ندارد. اين چند ماه هم برويد 
با آنها كه مسائل سياسي را مي فهمند مذاكره كنيد و ديپلماسي لبخند را 
پيش ببريد. تاريخ اين كشور، شما را هم مانند پيشينيان قضاوت خواهد 

كرد؛ فقط اميدواريم قرباني ناكارآمدي شما، مشاركت مردم نباشد.
........................................................................................................................

آينده سياسي فرقه ترامپ
روزنامه خراس��ان در يادداشتي آورده: طي 
چه��ار س��ال گذش��ته، ه��رگاه ترامپ در 
مخمصه ه��اي ب��زرگ درون حزبي گرفتار 
مي شد، آخرين سنگرش درخواست كمك از دوست قديمي و پدرخوانده 
مالي اش، ش��لدون ادلس��ون ب��ود. ادلس��ون ب��راي س��ال ها پدرخوانده 
جمهوريخواهان يا به قول رسانه ها GOP king maker در رقابت هاي 
داخلي جمهوريخواهان محسوب مي شده اس��ت. وي به عنوان مهم ترين 
حمايت كننده مال��ي نامزده��اي جمهوريخ��واه در انتخاب��ات مقدماتي 
درون حزبي، محرك س��اير حاميان مالي به نامزدها هم بود و بس��ياري از 
حاميان عمده مالي جمهوريخواهان، حمايت ادلسون از يك نامزد را به عنوان 
شاخصي براي تشخيص اسب برنده رقابت هاي مقدماتي مي ديدند. به همين 
دليل رقابت شديدي بين نامزدهاي مقدماتي براي جلب حمايت وي وجود 
داشته است. در رقابت هاي مقدماتي انتخابات 2016، زماني كه نظرسنجي ها، 
به همراه آمار كم فروغ جذب كمك هاي مالي انتخاباتي و نتايج اوليه نشان از 
خداحافظي زودهنگام ترامپ از رقابت ها مي داد، ترامپ از ادلسون خواست 
عالوه بر كمك به سوپرپك هاي حامي اش، دوستان ثروتمند ديگرش را نيز 
به اين امر متقاعد كند. ادلسون در برابر اين لطف بزرگ، يك شرط بيشتر 
نداشت: تعهد علني ترامپ به انتقال س��فارت امريكا به بيت المقدس... بار 
ديگري كه گذر ترامپ به دباغ خانه ادلسون افتاد، سال 201٨ بود... شرط 
پدرخوانده همان شرط قبلي بود: سفارت بايد به بيت المقدس منتقل شود. 
ترامپ اين بار وعده اش را عملي كرد و بالفاصله با صدها ميليون دالر كمك 
ادلسون و دوستانش، كارزاري بي سابقه به راه انداخت... و اغلب مخالفان يا 
منتقدان ترامپ در داخل حزب جمهوريخواه را حذف كرد و با يكدست سازي 
حزب جمهوريخواه به نفع خودش، در عمل اين حزب را به »فرقه ترامپ« 
تبديل كرد... 1٤٧ نماينده جمهوريخواهي كه به رغم تمام تحوالت بعد از 
اشغال كنگره، به صحت شمارش آرا رأي منفي دادند، نشانه روشني از ادامه 
حيات فرقه ترامپ در حزب جمهوريخواه اس��ت. با اين حال، تبعات بعد از 
اشغال كنگره از جمله بسته شدن حساب كاربري ترامپ در توئيتر و ديگر 
ش��بكه هاي اجتماعي و مهم تر از آن توقف خدمات ش��ركت هاي پرداخت 
آنالين به كارزارهاي ترامپ براي جذب كمك هاي مالي، بار ديگر انگيزه هاي 
مخالفان ترامپ در حزب را براي خارج شدن از زير سايه ترامپ تشديد كرده 
و بحث كودتاي درون حزبي عليه ترامپ نيز مطرح است. در اين شرايط، خبر 
مرگ پدرخوانده ترامپ قطعاً خبر خوشايندي براي ترامپ و فرقه اش نيست. 
ادلسون دو بار در سال هاي 2016 و 201٨ در سخت ترين شرايط ترامپ را 

در دوئل با هم حزبي هاي جمهوريخواهش نجات داد.
........................................................................................................................

كارنامه مرد ديوانه
روزنامه وط��ن امروز در يادداش��تي 
نوشته: مهم ترين ميراث ترامپ براي 
جامعه امريكا همين ايجاد دودستگي، 
شكاف اجتماعي و نفرت است كه تا سال ها در اين كشور باقي خواهد 
ماند. تاريخدانان امريكايي نيز هر كدام به مواردي اشاره كرده اند كه قرار 
است از اين  پس به  عنوان ميراث ترامپ در جامعه امريكا به آنها پرداخته 
شود. روزنامه يو اس اي تودي در گزارشي به نقل از تعدادي از تاريخدانان 
امريكا به فهرس��تي از مس��ائلي كه احتماالً در آينده، ترامپ با آنها در 
جامعه امريكا شناخته خواهد ش��د، پرداخته اس��ت: عدم توانايي در 
مديريت يك پاندمي جهاني، ايجاد آشوب و اغتشاش در داخل امريكا، 
پايين آوردن س��طح نزاع هاي سياسي در اين كش��ور، افول امريكا در 
سازمان هاي بين المللي، تنها رئيس جمهوري در تاريخ امريكا كه دو بار 
اس��تيضاح ش��د، تنها رئيس جمهوري كه بدون مدرك مطرح كرد در 
انتخابات تقلب شده و از حاميان خود خواست براي اعتراض به واشنگتن 
بروند و رئيس جمهوري كه بايد بعد از پايان دوره رياست جمهوري اش، 
به فكر دفاع از خود در برابر دادگاه هاي ايالتي و فدرال باشد. تمام اين 
ويژگي ها به اين دليل بيشتر در خاطر مردم امريكا مي ماند كه روزهاي 
آخر ترامپ، روزهاي پرآش��وبي در تاريخ امريكا بود. اگر اعتراضات به 
نتيجه انتخابات ش��كل نمي گرفت و او از حاميانش نمي خواست براي 
اعتراض به واش��نگتن و مقابل كنگره بروند و كنگره توس��ط اين افراد 
تسخير نمي شد، احتماالً چند ويژگي جالب  توجه او نيز در خاطر مردم 
امريكا باقي مي مان��د. تقويت برنام��ه فضايي امري��كا، حفظ اكثريت 
جمهوري خواه در ديوان عالي امريكا و ارتق��ا دادن وضعيت اقتصادي 
مردم امريكا تا قبل از وارد شدن ويروس كرونا به اين كشور و در نهايت 
ب��ه راه نينداختن هي��چ جنگ��ي در دنيا در ط��ول دوره چهار س��اله 

رياست جمهوري اش، از جمله اين موارد است.

88498443سرويس  سياسي

كارشناس مسائل غرب آسيا:

رزمايشهايسپاهوارتش،دشمنرادرالكدفاعيفرومیبرد
كارشناس مسائل غرب آسيا تأكيد كرد رژيم 
صهيونيس�تي آرايش نظامي خ�ود را طوري 
تنظيم ك�رده بود كه اگر فرصت�ي پيش آمده 
و چراغ س�بزي از قدرت ه�اي ديگر دريافت 
مي كرد به فكر ضربه زدن به ايران باش�د ولي 
رزمايش هاي اخير، آنها را به الك دفاعي برد.

جعفر قنادباشي كارشناس مسائل غرب آسيا در 
گفت وگو با فارس با اش��اره به رزمايش موشكي 
س��پاه و ارتش گفت: اين رزمايش ه��ا چند پيام 
مختلف را به دشمن منتقل مي كند. از همه مهم  تر 
اينكه ايران در اوج قدرت دفاعي و توانمندي هاي 
نظامي است، آن هم توانمندي هايي كه آنها حتي 
تصور هم نمي كردند. توانمندي هايي كه با توجه 
به جنگ هاي نامتقارن تنظيم شده و دشمن فاقد 
شيوه ها و دانش مقابله با آن است. رزمايش هاي 
اخير س��پاه و ارتش اي��ن پيام را اب��الغ مي كند 
كه دش��من بداند ايران به رغم همه فش��ارهاي 
اقتص��ادي، تحريم ها و هجمه اي ك��ه در فضاي 
مجازي عليه اف��كار عمومي ما ب��ه راه انداخته، 
آنچنان توانمندي  دفاعي ايج��اد كرده كه يا در 
برخي جهات باالتر از ارتش هاي جهان اس��ت يا 

قابل رقابت با ارتش  هاي بزرگ دنياست.
قنادباش��ي با بيان اينكه آماده بودن يك نيروي 
نظامي، تنها به تجهيزات نيس��ت، اظهار داشت: 

ما با رزمايش هاي اخير، ه��م از لحاظ تجهيزات 
به دشمن پيام داديم، هم در مهارت ها و از همه 
مهم  تر در روحيه و قابليت ه��اي روحي كه الزم 

است يك نيروي نظامي داشته باشد.
وي درباره اهميت تجهيزات به كار گرفته ش��ده 
در مانور ه��اي اخير س��پاه و ارت��ش گفت: همه 
كارخانه هاي تسليحاتي جهان و كساني كه فكر 
مي كردند ما منتظر هستيم تحريم بشكند تا از 
تس��ليحات آنها خريد كنيم، االن مي بينند كه 
ايران توانس��ته با كمترين هزينه ها س��الح هاي 
خود را تأمين كن��د و اين توانمن��دي مهم يك 
ارتش اس��ت. آنها به خوبي درمي يابند كه ديگر 
قابليت هاي ما مش��روط به تمايل آنها در فروش 
اس��لحه نيس��ت. وي تصريح كرد: ب��ه نمايش 
گذاشتن توانمندي هاي دفاعي كشور  به دشمن 
مي گويد اگر در سوريه و لبنان هم خطايي بكنيد 
ممكن اس��ت متحمل زيان هايي شويد كه قابل 

توجه است.
قنادباشي يكي ديگر از تأثيرات رزمايش هاي اخير 
س��پاه و ارتش را، ايجاد تغيير در آرايش دشمن 
دانس��ت و گفت: رژيم صهيونيستي در مقاطعي 
در فكر اين بود كه بتوان��د تهاجمي انجام دهد و 
آرايش خود را طوري تنظيم ك��رده بود كه اگر 
فرصتي پيش آمد و چراغ سبزي از سوي قدرت ها 

دريافت كرد در فكر ضربه زدن به ايران باش��د. 
حال اين رزمايش، آنها را به الك دفاعي مي برد. 
تفاوت اين مانور با مانورهاي گذشته در اين است 
كه ما داريم توانمندي هاي تهاجمي خود را نشان 
مي دهيم و اين موضوع، دشمن را به سمت اتخاذ 
آرايش تدافعي مي برد و آنها را مجبور مي كند در 

الك خودشان فروروند.
قنادباش��ي با بيان اينك��ه رژيم صهيونيس��تي 
ممكن است در آرايش  خود، از نيروهاي خارجي 
كمك بگيرد، گفت: عربس��تان چند سال پيش 
از نيروهاي امريكايي خواس��ت در اين كش��ور 
مستقر شوند ولي ترجيح امريكايي ها اين است 
كه در هيچ كشوري مستقر نشوند. مدت هاست 
امريكايي ها، انگليس��ي ها و فرانسوي ها اين فكر 
را كه به طور مستقيم با نيروهاي خودشان ورود 
كنند و از كشورهاي ريز و درشت و نفت خير دفاع 

كنند از سرشان بيرون كرده اند.
  توانايي مقابله با خطرات از س�وي نظام، 
تمايل به سرمايه گذاري را افزايش مي دهد

قنادباش��ي تأثير مانوره��اي اخي��ر در اقتصاد 
كش��ور را مورد اش��اره قرار داد و اظهار داش��ت: 
كس��اني كه به دنبال س��رمايه گذاري در كشور 
هس��تند وقتي مي بينند نظام باثباتي بر كشور 
حاكم اس��ت و توانايي مقابله با خطرات را دارد، 

 ميل ب��ه س��رمايه گذاري در آنه��ا افزايش پيدا 
مي كند. همچنين كس��اني كه در خارج هستند 
و مي خواهند با ايران وارد معامله ش��وند، زماني 
كه احساس كنند با نظام مقتدري روبه رو هستند 
و توانايي محافظت از خ��ود را دارد، به همكاري 

ترغيب مي شوند.
قنادباش��ي درباره تأثير مانوره��اي اخير بر نگاه 
ش��ركاي اقتصادي ايران گفت: اگر در ترانزيت 
داريم با كشوري همكاري مي كنيم، اين كشورها 
با دي��دن مانورهاي اخي��ر، راه ه��اي ترانزيت را 
اميدبخش مي دانند. اگر در خط لوله دارند با ما 
همكاري مي كنند، مطمئن مي شوند كه اين خط، 

اميدبخش است.
   امريكا فكر بستن آبراهه هاي بين المللي 

به روي ايران را از سر خارج كرد
وي با بيان اينكه ايران ب��راي تجارت بين المللي 
نيازمن��د اس��تفاده از آبراهه ه��اي بين الملل��ي 
اس��ت گفت: همه مي دانن��د اگر ما نس��بت به 
كشتي هايمان احساس ناامني كنيم و هر كشوري 
براي آنها ناامني ايجاد كند، منافعش��ان به خطر 
مي افتد. امريكايي ها اين را در ذهن مي پروراندند 
كه گلوگاه هاي اقتصادي و آبراهه هاي بين المللي 
را به   روي ايران ببندند و اين مانور همه طرح هاي 

آنها را خنثي كرد.

   دفاعی

سردار كوثري: 
 رزمايش هاي اخير سپاه و ارتش 

پيام دوستي براي كشورهاي همسايه داشت 
جانش�ين قرارگاه ثاراهلل س�پاه تأكيد ك�رد رزمايش هاي س�پاه 
و ارت�ش ب�ه كش�ورهاي همس�ايه اع�ام ك�رد اگ�ر قدرتمن�د 
باش�يد كش�وري ح�ق دخال�ت در كش�ور ش�ما را ن�دارد.

سردار سرتيپ پاسدار محمداسماعيل كوثري جانشين قرارگاه ثاراهلل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اشاره به رزمايش هاي اخير نيروهاي مس��لح كشورمان گفت: انجام 
رزمايش عزيزان ارتش جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در ابتدا بر اساس يك برنامه ساالنه در جهت آمادگي يگان هاي 

عملياتي و ستادها بود.
او ادامه داد: دوم اينكه در اين رزمايش س��الح هاي جديد را در معرض 
آزمايش بگذارند و معايب و محاس��ن آن را به صورت دقيق به دس��ت 
بياورند، سوم اينكه نظارت توسط ستاد كل نيروهاي مسلح كه در رده 
باالتر از ارتش و سپاه قرار دارد دقيقاً در ميدان رزم و عمل انجام مي شود. 
چهارم پيام دوستي به كشورهاي همسايه داشت كه اگر قدرتمند باشيد 

ديگر هيچ كشوري حق دخالت در كشور شما را ندارد.
جانش��ين قرارگاه ثاراهلل س��پاه پاس��داران افزود: ما قادريم كه امنيت 
منطقه را خودمان به وجود بياوريم نه اينكه كشورهاي بيگانه و آنهايي 
كه چشم طمع به اين كشور و اموال آن دارند از هزارها كيلومتر دورتر 
بخواهند براي ما امنيت برقرار كنند و به وس��يله اي��ن دروغ اقدامات 

ديگري را انجام دهند.
كوث��ري تصريح ك��رد: در نهايت هم اي��ن رزمايش ه��ا نوعي حركت 
بازدارن��ده بود چراكه اگر نيروهاي مس��لح هر كش��ور در جهت حفظ 
مرزهاي جغرافيايي و حفظ دستاوردهايي كه دارند قوي شوند قطعاً و 
يقيناً باعث يك حركت بازدارنده براي دشمناني كه چشم طمع به اين 
منطقه دارند خواهد بود؛ بنابراين در نهايت اين حركت نيروهاي مسلح 
به خصوص سپاه و ارتش در اين جهت است كه به دشمنان تفهيم كنند 
كه ما آمادگي عكس العمل در كوتاه ترين زمان را داريم و آنها بدانند كه 

ما با كسي رودربايستي يا شوخي نداريم.
........................................................................................................................

هشدار يک نماينده: 
 مقامات كره جنوبي 

در زمين امريكا بازي نكنند
نماينده مردم اراك در مجلس ش�وراي اسامي با بيان اينكه بهتر 
است مقامات كره جنوبي در زمين امريكا و رژيم صهيونيستي بازي 
نكنند، پرداخت هر چه سريع تر بدهي توسط كره را خواستار شد.
محمدحسن آصفري در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه كره جنوبي بايد 
هر چه سريع تر اموال بلوكه شده ايران را بازگرداند، گفت: ما اميدواريم 
مس��ئوالن كره جنوبي متوجه باش��ند و در زمين امريكايي ها و رژيم  
صهيونيس��تي بازي نكنند. وي بيان كرد: مطمئناً اين اقدامات به نفع 
كره جنوبي نيست چراكه شاهراه مواصالتي به آب هاي جهان در اختيار 
جمهوري اسالمي ايران اس��ت و هر زماني كه ايران بخواهد، مي تواند 

جلوي رفت و آمد كشتي هاي كره اي را در منطقه بگيرد.
نماينده مردم اراك در مجلس تأكيد كرد: بهتر است مقامات كره جنوبي 
با عقالنيت برخورد كرده و هر چه سريع تر اموال بلوكه شده كشورمان 
و در واقع بدهي خود به اي��ران را پرداخت كنند. مردم ايران عالقه مند 
هستند كه با ملت و دولت كره ارتباط دوس��تانه داشته باشيم اما اين 
رفتارهاي مقام��ات كره جنوبي مطمئناً تأثير منفي خ��ود را در روابط 

جمهوري اسالمي ايران با اين كشور در درازمدت خواهد گذاشت.
وي بيان كرد: بهتر اس��ت مقامات كره جنوبي تا دير نش��ده نسبت به 
بازگرداندن پول هاي ايران اقدام كنند چراكه ما امروز به اين پول احتياج 
داريم. مبادالت اقتصادي ما به واسطه پول بوده و ما نفت و ميعانات خود 
را به كره جنوبي داديم تا در مقابل آن پول دريافت كنيم. قطعاً اولويت 
ما دريافت پولمان اس��ت نه آنكه آنان به ما در ازاي بدهي خود، ليوان 

كريستال يا ماشين كره اي دهند.
........................................................................................................................

عضو جامعه روحانيت:
نارضايتي مردم حاصل عملكرد دولت است

عضو ش�وراي مركزي جامعه روحاني�ت مبارز با تأكي�د بر اينكه 
دولتي ه�ا فرمايش�ات رهب�ر انقاب را س�رلوحه اقدام�ات خود 
ق�رار ندادن�د و نتوانس�تند جه�ادي عم�ل كنن�د، تصري�ح 
ك�رد حاص�ل عملك�رد دول�ت نارضايت�ي م�ردم ش�ده اس�ت.
حجت االسالم حسين ابراهيمي عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت 
مبارز در گفت وگو با مهر، در رابطه با مي��زان انطباق اقدامات دولت با 
سياست هاي كلي نظام، ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري گفت: 
دولت رويكردي غربي دارد و اين رويكرد با بيانات مقام معظم رهبري 
همخواني ندارد، به همين جهت دولتي ها فرمايشات رهبري را سرلوحه 
اقدامات خ��ود قرار ندادن��د. وي تصريح كرد: به عقي��ده من دولت در 
آنچه بايد انجام مي داد، موفق نبود و مش��كالت اقتصادي و معيشتي 
و رانت خواري ها و سوءاس��تفاده ها باعث شد جامعه دچار تبعيض و به 
عملكردها بدبين شود و در نتيجه انسجام و وحدت جامعه از بين رفت 
و آنچه به دست آمد اين بود كه نتوانست مشكالت جامعه را حل كند. 
در نتيجه به عقيده من آنچه مقام معظم رهبري فرموده بودند از سوي 
دولت در عمل انجام نشد. ش��عارهايي داده شد اما در عمل آنها محقق 

نشد و نتيجه مطلوبي حاصل نشد.
ابراهيمي بي��ان كرد: آنچ��ه از عملكرد دولت حاصل ش��د اين بود كه 
نارضايتي مردم بيشتر ش��د و تورم سرس��ام آور پيش آمد و در چنين 
جامعه اي زندگي براي مردم دش��وار شده اس��ت. حكومتي كه نتواند 
س��رمايه اجتماعي خود را حفظ كند و دولتي كه نتواند رضايت مردم 
را جلب كند، طبيعي اس��ت كه در كش��ورش نارضايتي مردم موجب 

مشكالتي شود كه دشمنان به اين كشور طمع كنند.
........................................................................................................................

 گفتمان دولت آينده 
بايد مبتني بر ظرفيت هاي داخلي باشد

نماينده مردم س�بزوار در مجلس يازدهم در مورد انتخابات ۱۴۰۰ 
تأكيد كرد دولت بع�دي بايد متكي به ظرفيت ه�ا و تاش داخلي 
باش�د و گفتمان كار و تاش مبتني بر ظرفيت هاي داخلي باش�د.
علي اصغر عنابستاني در گفت وگو با ايس��نا در مورد انتخابات رياست 
جمهوري 1٤00 اظهار كرد: ما در طول س��ال هاي گذشته، مدل هاي 
مختلف فكري را امتح��ان كرده ايم. تفكر رياس��ت جمهوري در دوره 
سازندگي، توسعه ليبرالي به هر قيمت بود. دولت سازندگي فكر مي كرد 
كشور را بايد بر مبناي فرصت هاي داخلي و البته سرمايه هاي خارجي 
بسازد. اين تفكر در دوره اصالحات ادامه داشت و در دو دوره دولت تدبير 

و اميد هم به شكل متفاوتي امتداد يافت.
عنابس��تاني گفت: ما در طول اداره كش��ور بعد از هش��ت سال جنگ 
تحميلي، در ٤0 سال گذشته، تنها يك دوره چهار ساله نگاه اداره كشور 
متفاوت بوده است و در دوره هاي ديگر به اراده واقعي براي استفاده از 
ظرفيت هاي داخلي نرسيديم. فقط در دوره اول محمود احمدي نژاد، 
تفكر درون زا پا گرفت كه اين تفكر در دوره دوم ايشان فروكش كرد. 
به نظرم، ما نبايد توجه كنيم كه در امريكا، اروپا و حتي چين و روسيه 
چه اتفاقي افت��اده و مي افتد. ما بايد صرف نظر از هم��ه موارد فوق در 
اداره داخلي كشور به انسجام برس��يم تا اثرات اتفاقات خارج از كشور 

بر مردم را كم كنيم.

به نظر مي رس��د 

مهدي   پورصفا
باي��دن    تحلیل دول��ت 

همانن��د دول��ت 
اوباما در دوران مذاكرات برجامي ضمن اعطاي 
برخي امتي��ازات كوچك ب��راي متوقف كردن 
گسترش ظرفيت هاي هسته اي ايران بار ديگر 
به انداختن ته��ران به مارپيچ ه��اي مذاكراتي 
فض��اي تعليق س��بب كاهش ق��درت ملي در 

بلندمدت شود.
سال ها قبل و زماني كه اولين موج تحريم ها عليه 
ايران سبب شد صادرات نفت به شدت افت كرده 
و بازار ارز به تالطم كش��يده ش��ود، اين فرضيه 
در ذهن بس��ياري از تحليلگران جاي داش��ت 
كه مي توان با رفع اين ش��رايط و بهبود رابطه با 
امريكا و حل كردن مسائل و مشكالت موجود به 
يك نقطه تعادل در روابط ايران و غرب رسيد و 

مشكالت فعلي را حل كرد.
اي��ن راهب��رد در نهايت به طرح مس��ئله حل 
مشكل با كدخدا و روي كار آمدن دولت اعتدال 
در س��ال 92 انجاميد. با نگاه��ي به دوره هاي 
مختلف دولت هشت ساله روحاني صرف نظر 
از دوره ترامپ ك��ه دوران اوج گي��ري دوباره 
تحريم ه��ا و خروج واش��نگتن از برج��ام بود، 
س��ال هاي 9٤ تا 96 تنها دوره اي بوده كه به 
ظاهر يك آرامش مقطعي با امضاي برجام بين 

ايران و امريكا ايجاد شد.
اين آرامش مقطعي به عن��وان مهم ترين ثمره 
اين تفاهم معرفي مي ش��ود و البته صرف نظر از 
تبليغات سياسي برجام توانست برخي امتيازات 

كوتاه مدت براي ايران به همراه داشته باشد.
   امتيازات ايران در دوره برجام چه بود؟

مهم ترين امتيازي كه براي اي��ران در اين دوره 
ذكر مي ش��ود، افزايش فروش نفت و باال رفتن 

سهم ايران در دوره اجراي برجام بوده است.
نگاهي به آمار صادرات نفت ايران در همين 
دوره نش��ان مي دهد ميزان صادرات نفت از 
يك ميليون بشكه به 2 ميليون و 200 هزار 
بش��كه افزايش يافته است. در كنار آن ايران 
توانسته صادرات ميعانات گازي را نيز افزايش 
دهد. البت��ه در همي��ن دوره كاهش قيمت 
نفت س��بب ش��د تا اين امتياز تا حد زيادی 

بي تأثير شود.

امضاي برخي قراردادهاي اقتصادي همچون آغاز 
توليد خودروهاي فرانس��وي و خريد هواپيما از 
كمپاني هاي بويينگ و ايرباس نيز جزو امتيازات 
دوران برجام بود. در اين دوره يك قرارداد نفتي 
جدي نيز براي توس��عه فاز 11 پ��ارس جنوبي 
امضا شد كه در نهايت با خروج ترامپ از برجام 

به جايي نرسيد.
قراردادهاي خريد هواپيما نيز به دليل مشخص 
نش��دن تأمين كننده مالي هي��چ گاه به نتيجه 
نرس��يد و با خروج ترامپ از برجام ناتمام ماند. 
ش��ركت هاي مهم خودروس��ازي فرانسوي نيز 
بالفاصله بعد از خروج امري��كا از برجام ايران را 

ترك كردند.
اما شايد مهم ترين مسئله اي كه در همان دوره 
روشن بود، متوقف شدن رويه هايي بود كه قرار 
بود با امضاي برجام حل ش��ود اما ن��ه تنها اين 
اتفاق روي ن��داد بلكه تعليق اقتص��اد ايران نيز 

بيشتر شد.
   دوره طايي بدون خروجي واقعي

در هم��ان دوره طالي��ي يك��ي از مهم تري��ن 
مش��كالتي كه الينحل باقي ماند، وجود موانع 
فراوان براي تحرك اقتصادي وعده داده شده به 
ايران بود. همان گونه كه همين مشكالت سبب 
ش��د ماحصل ايران از اين تفاهم »تقريباً هيچ« 

معرفي شود.
اين تقريباً هيچ به اين دليل بود كه بس��ياري از 
مبادالت بانكي ايران همچن��ان به دليل وجود 

تحريم هاي جدي با مشكل روبه رو باشد.
از آنجا كه شركت هاي سرمايه گذاري هيچ 
اميدي به همكاري بانك ه��اي بين المللي 
نداشتند،  هيچ گونه س��رمايه گذاري جدي 
در داخ��ل ايران ش��كل نگرف��ت. ماجرا به 
اندازه اي جدي ب��ود كه ش��كايت ايران به 
كميس��يون هاي برجام نيز جايي نرس��يد. 
بس��ياري از بانك هاي بين الملل��ي معتقد 
بودند با افزايش مبادالت اقتصادي با ايران 
در معرض تحريم هاي جدي قرار مي گيرند 
كه هيچ گون��ه اطميناني به آنه��ا براي رفع 

چنين تهديداتي داده  نمی شود.
به همين دليل بسياري از اقتصادانان معتقدند 
در همان دوره عماًل اقتصاد اي��ران در نوعي 
تعليق قرار داش��ت و حت��ي با ادام��ه يافتن 

معافيت هاي تحريمي و كم اثر شدن افزايش 
صادرات نفتي ب��از هم مش��كالت اقتصادي 
همچون كند شدن رشد اقتصادي ايران خود 

را نشان مي داد.
در اين ميان خروج ترامپ از برجام س��بب شد 
زمين بازي به گونه اي ديگ��ر تغيير كند و عماًل 
همان اندك مواهب! باقي مانده نيز به طور كامل 

از بين برود. 
از سوي ديگر كش��ورهاي اروپايي نيز به دليل 
وابستگي جدي به امريكا با وجود تمام قول هايي 
كه به ايران براي ادامه رواب��ط اقتصادي دادند 
عماًل هيچ كدام را عملي نكردند. مسئله اي كه 
در نهايت امانوئل مكرون رئيس جمهور فرانسه 
نيز به آن اذعان ك��رد و انتقادات ايران را در اين 

حوزه تأييد كرد.
   دولت بايدن به فكر حفظ فضاي تعليق 

در اين ميان ب��ا كنار رفتن ترام��پ و روي كار 
آمدن دول��ت بايدن باز هم بح��ث ورود دوباره 
واش��نگتن به برجام مطرح شده اس��ت. البته 
هنوز روشن نيست كه راهبرد امريكايي ها براي 
برگشت به برجام چيس��ت و ترتيبات مد نظر 
آنان چگونه خواهد بود اما اي��ران از هم اكنون 
موضع خود را به صورت جدي در مقابل امريكا 

روشن كرده است.
رهبر معظ��م انقالب اس��المي در اين ب��اره به 
صراحت فرمودند: »ما هيچ اصراري نداريم، هيچ 
عجله اي نداريم كه امريكا به برجام برگردد؛ اصاًل 
مسئله ما اين نيست كه امريكا به برجام برگردد 
يا برنگردد. آنچه مطالبه  منطق��ي ما و مطالبه 
عقالني ما است، رفع تحريم هاس��ت؛ اين حّق 

غصب شده ملّت ايران است.«
اين تأكيد رهبر معظم انقالب اسالمي بر ضرورت 
برداشته شدن تحريم ها در حقيقت با تجربه اي 
است كه ايران از دور قبلي تحريم ها اندوخته و 
تعليقي است كه در اين دوره ايران را اسير خود 

كرده بود.
واقعيت اين است كه امريكايي ها در دوره فعلي 
دچار مشكالت فراواني در حوزه هاي گوناگون 
همچون رقابت گس��ترده با چين در حوزه هاي 
اقتصادي، نظامي و مش��كالت اقتصادي ناشي 
از كرونا هستند. طبيعي است كه بحث ايران در 

اولويت سياسي امريكايي ها قرار ندارد.

بس��ياري از تحليلگران امريكايي بر اين نكته 
تأكيد مي كنند كه ت��الش اصلي دولت بايدن 
جلوگي��ري از حاد ش��دن پرونده اي��ران و به 
نوعي آرام سازي شرايط در منطقه خاورميانه 
اس��ت. به ظاهر چنين اتفاقي مي تواند براي 
طرفي��ن مثبت باش��د اما واقعيت اين اس��ت 
كه اين تعليق در حقيقت براي ايران بس��يار 

مشكل ساز است.
اين تعليق در بحث برجام يا  حركت الك پشتي 
در حوزه هسته اي نكته اي است كه در نهايت به 
ضرر ايران تمام خواهد ش��د چراكه اين تعليق 
منجر ب��ه عقب ماندگي هر چه بيش��تر اقتصاد 
ايران خواهد شد. امريكايي ها در طول 10 سال 
گذش��ته تالش كرده اند با اب��زار تحريم اقتصاد 
ملي كش��ورمان را از س��ه پايه مهم قدرت ملي 

تضعيف كنند.
هم اكنون رتب��ه اقتصادي اي��ران در رده بندي 
جهاني 22 اس��ت كه برخي گزارش ها نش��ان 
مي دهد اين رتبه تا س��ال 2030 ب��ه رتبه ٤5 
خواهد رسيد. اين كاهش رتبه اقتصادي ايران 
مي تواند توان ملي ايران را با افت قابل مالحظه اي 
روبه رو كند و تالش و رويكرد امريكايي ها نيز در 

همين مسير قرار دارد.
دولت بايدن نيز تالش خواهد كرد تا ضمن حفظ 
س��ايه تحريم عليه اقتصاد ايران س��اير عناصر 
قدرت ملي كش��ورمان را تضعيف كند. درگير 
كردن ايران در مذاكرات بي پايان بر سر جزئيات 
تحريم ها مهم ترين راهبرد واشنگتن در اين باره 

خواهد بود.
همان گونه كه س��عيد جليل��ي مذاكره كننده 
اسبق ايران به درس��تي در اين باره مي گويد: 
اين ها آمدند اي��ن تحريم ه��ا را در قالب يك 
دس��تورهاي اجراي��ي جدي��د آوردن��د، بعد 
برايش شناس��ه هاي جديد زدند؛ هم شناسه 
هس��ته اي، هم شناس��ه هاي تروريس��م، هم 
حقوق بش��ر. برچس��ب هاي جديد آمده و با 
اين برچس��ب هاي جديدي كه آمده مي گويد 
اين ها ك��ه در برجام نيس��ت و من ب��ه برجام 
برگش��تم، اين ها تحريم هاي ديگري اس��ت! 
خيلي خب مي خواهيد اين ها حل بشود حاال 
بياييد بنشينيد براي تك تك اين ها گفت وگو 
كنيم. بعد مثل همين بحثي كه ترامپ دنبال 
مي كرد مي گويد اين اهرم هاي فشار حداكثري 
دست من اس��ت، حاال بيا يكي يكي گفت وگو 

كنيم! عجله هم ندارد.
راهبردي كه س��ال ها قبل توس��ط دولت اوباما 
آغاز ش��د. به ظاهر تالش امريكايي ها اين است 
كه همانند توافق ژنو با يك توافق موقت جلوي 
پيشرفت برنامه هس��ته اي ايران در حوزه هاي 
حساس همچون افزايش دستگاه هاي پيشرفته 

غني سازي را بگيرند. 
بر اساس پيش��نهاد دنيس راس از مشاوران 
اس��بق دولت اوباما در رابطه با تحريم ها اين 
امتيازات مي تواند شامل فروش محدود نفت 
و آزاد ش��دن برخ��ي از منابع ايران باش��د تا 
مذاكرات اصلي بر س��ر بازگش��ت امريكا به 

برجام آغاز شود.
به همي��ن دليل اي��ران بر اين نكت��ه تأكيد 
ك��رده كه ب��دون لغ��و تحريم ها بازگش��ت 
امريكا ب��ه برج��ام بي معني خواه��د بود و 
تهران كوچك ترين امتيازي در اين حوزه به 

امريكايي ها نخواهد داد.
اميد اين است كه تجربيات قبلي براي دستگاه 
سياست خارجي كش��ور عبرتي شود تا اشتباه 
دوران برجام تكرار نشود و امريكايي ها نتوانند 
بار ديگر فض��اي تعليق را بر س��ر اقتصاد ايران 

حاكم كنند.

دولت بايدن در فكر حفظ ايران در فضاي تعليق
چرا امريكايي ها موضع خود را براي برگشت به برجام تاكنون واضح اعام نكرده اند؟


