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دیدگاهی در ایران نس��بت به دو 
حزب امریکا وجود دارد که سگ 
زرد برادر شغال است و البته برای 
این موضوع تجربه ای 42ساله را 
یادآور می ش��وند. چند روز پیش 
دانشجویی سؤال کرد چطور ما در 
ایران معتقدیم رئیسی با روحانی 
متفاوت است )به رغم وجود رهبری 
در باالی س��ر قوا( ام��ا می گویید 
در امریکا بایدن-ترامپ عین هم 
هستند؟ پاسخ منطقی برای این سؤال چیست؟ باالخره بایدن سه 
روز پیش نگاهش به آینده ایران و امریکا و برجام را در مصاحبه ای 
اعالم کرد. برخی چنین ارزیابی کردند که همه چیز حل شده و 
برخی مجدداً به شغال و سگ زرد رسیدند. نگارنده معتقد است 
این دو رئیس جمهور حتماً در درون امریکا متفاوت عمل می کنند 
و اولویت های متفاوتی دارند اما نسبت به ایران در عرصه راهبردی 
نگاه واحدی دارند ولی در عرصه روش و تاکتیک حتماً باهم متفاوت 
هستند. قبل از یادآوری تفاوت   ها آنچه آنان را به جهت راهبردی 
AIPAC مشابه هم کرده است دو مسئله است؛ اول تعهد هردو به 

 )American Israel Public Affairs Committee( 
مبتنی بر حفظ امنیت و برتری نظام صهیونیست   ها در قلب جهان 
اسالم و دوم اینکه مس��ئله امریکا با ایران مسئله وجود و ماهیت 
اس��ت نه حدود و مصادیق رفتاری ایران. تا مسئوالن کشور ما به 
این باور نرسند که مسئله امریکا درگیری با وجود و ماهیت انقالب 
اسالمی است، ریشه طمع »گشایش از مذاکره « کنده نخواهد شد 
اما تفاوت های عمده ای بین بایدن-ترامپ و ایضاً جمهوریخواهان 
و دموکرات  ها وجود دارد که دانستن آن برای ما ایرانیان الزم است 
وگرنه از تعادل خارج خواهیم شد و ممکن است به دیو و دلبر یا 
سفید و سیاه برسیم. براساس این تفاوت   ها خواهید دید که خطر 

بایدن منطقاً بیشتر است. چرا؟
1- ترامپ همه نیروهای سیاسی درون حاکمیت ایران را به یک 
چش��م می دید و امید همه را قطع کرده بود، اما بایدن نیروهای 
سیاسی ایران را دو دسته دور و نزدیک یا بد و بدتر می داند و از قضا 
در ایران نیز نسبت به دموکرات  ها این نگاه وجود دارد. نتیجه اینکه 
اولین تفاوت این اس��ت که بایدن در بین ما شکاف ایجاد خواهد 
کرد و همدیگر را هر روز متهم خواهیم کرد اما ترامپ چنین نکرد. 
وزیر خارجه او با صراحت گفت: من تفاوتی بین قاسم سلیمانی 
با ظریف و روحانی نمی بینم. ح��ال آنکه بایدن تفاوت می بیند و 
همین باعث خوش بینی و بدبینی حداکثری در ایران نسبت به 

امریکا خواهد شد. 
2- بایدن و ایضاً دموکرات  ها تعامل بیشتر و بهتری با اروپا دارند و 
می توانند اروپا را با خود هماهنگ کنند. حال آنکه ترامپ تقریباً در 
اروپا )غیر از انگلیس( بی اعتبار شده بود. بایدن دو ماه پیش مسئله 
حقوق بشر را بخشی از اقدامات خود درخصوص ایران اعالم کرد. 
همین نقطه کانونی پیوند امریکا- اروپا علیه ایران است، چراکه 
در تقسیم بندی مواجهه با ایران معموالً حقوق بشر به عهده اروپا 
بوده است اما اکنون این مس��ئله باعث نزدیکی هر دو علیه ایران 

خواهد شد. 
3- بایدن می داند چطور با قواعد و عرف بین الملل به ما لگد بزند 
یا دیگران را همراه خود کند اما ترامپ پرچمدار مبارزه با حقوق 
و عرف بین الملل بود و نه تنها از برجام که از سازمان حقوق بشر، 
یونسکو، معاهده آب و هوایی و...  خارج شد. بنابراین بایدن و ایضاً 
دموکرات  ها طوری عمل می کنند که امریکا را منزوی نکنند و ایران 
را مقابل هنجارهای به اصطالح بین المللی تعریف کنند نه مقابل 

سلیقه خود. ترامپ از حقوق و عرف بین الملل بویی نبرده بود.
4- ترامپ ظاهراً و باطناً از بعد شخصی و شخصیتی فاقد وزانت 
بود. گویی آموزش انسانیت و تعامل را کاًل ندیده است، اما بایدن 
همانند اوباما اتوکشیده، روشنفکر، اندیشکده ای و اهل حساب و 
کتاب است. عربده نمی کشد و س��ر و صدا نمی کند اما پنبه را به 

شمشیر ترجیح می دهد. 
5- تفاوت تعاملی آنان با ایران نیز روشی است و همین در ایران 
ایجاد طمع می نماید. ترامپ دنبال »ش��رطی کردن کالسیک « 
ایران بود؛ به این معنا که اول پاسخ می خواست بعد قول پاداش 
می داد، اما بایدن روش »شرطی کردن کنشگر « را به کار می گیرد 
که بسیار مؤثرتر است، یعنی اول دانه می پاشد یا پاداش می دهد 
بعد تقاضای تغییر رفتار می کند. به تعبیر دیگر دموکرات  ها آب 
نبات را نشان می دهند و خواسته های خود را مطالبه می کنند، اما 
ترامپ و دوستانش چنگ و دندان نشان می دهند و مطالبات خود 

را طرح می کنند. 
به همین دلیل اس��ت که ما از اقدامات جمهوریخواهان در عراق 
پس از صدام بهره برداری حداکثری کردیم. آنها صدام را برداشتند، 
اما دوس��تان انقالب اس��المی به جای وی نشس��تند. اما اولین 
تحریم در سال 1359، تحریم نفتی)1391( و قانون داماتو )منع 

سرمایه گذاری در ایران( را دموکرات  ها تصویب کردند. 
کسانی که در ایران معتقدند با گفت وگو و مذاکره مسائل ایران و 
غرب حل خواهد شد به تعبیر امام آب در هاون می کوبند، چراکه 
مشخص می شود نه انقالب اسالمی را می شناسند و نه به راهبرد 
جهانی سازی فرهنگ و سیاست نظام سلطه باور دارند. این منازعه 
که می توان آن را منازعه حق و باطل، فق��ر و غنا و ایمان و رذالت 
نامید، براساس سنت های الهی از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. 

مگر اینکه از هویت مان دست برداریم.

عبداهلل گنجی

مدیرمسئول

سر مقاله

تفاوت بایدن و ترامپ

    رئیس قوه قضائیه سال گذشته در حاشیه سفر به استان البرز، 
دستوري مبني بر پیگیري وضعیت واگذاري شرکت تراورس صادر 
کرد. در نهایت اکنون با حکم شعبه 21 دادگاه حقوقي تهران، قرارداد 
واگذاري »شرکت تراورس« در استان البرز به شرکت امیرمنصور آریا 

ابطال و این شرکت به بیت المال بازگردانده شد | صفحه3

 »تراورس« 
به  ريل خدمت بازگشت

    با پایان محدودیت هاي دوهفته اي گس��ترده در کشور و روند 
کاهشي جانباختگان کرونا طي هفته گذشته، بسیاري از شهرهایي 
که قبالً در وضعیت قرمز کرونا بودند حاال به نارنجي تغییر وضعیت 
داده اند. به همین خاطر هم از امروز محدودیت هاي کرونایي در این 

شهرها متناسب با وضعیت جدید اجرایي خواهد شد | صفحه3

رنگکروناييپايتخت
ازامروزنارنجيميشود

   رئیس مجلس به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان 
یارانه پنهان پرداختي در رهگ��ذر الیحه بودجه 1400 را حدود 
1400 هزار میلیارد تومان عنوان مي کند، در حالي که کس��ري 
تراز عملیاتي بودجه  به محدوده 320 هزار میلیارد تومان افزایش 

یافته است| صفحه4

 يارانه پنهان 1400هزار 
ميليارد توماني بودجه 1400

   باید این انگاره محاسباتي براي امریکایي ها که بي عملي ایران 
را در مقابل هر گونه فشار تحریمي مسجل کرده است شکسته 
شود و مصوبه هفته گذشته مجلس اولین قدم در این مسیر است. 
طبیعي است این مصوبه باید از سوي دیپلمات هاي ایراني تبدیل 

به یک امتیاز ملموس براي کشور شود| صفحه5

آتشپشتيبانيمجلس
درتقويتخاکريزمذاکرهکنندگان
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یادداشت  سیاسی

 جنگ رواني و ادراكي دشمن 
براي مدیریت محاسبات ایران

عباس حاجی نجاری

با شکست ترامپ در انتخابات امریکا و پیش بینی اقدام جدي ایران در 
گرفتن انتقام خون سردار سلیماني در آستانه سالگرد این شهید بزرگوار، 
دشمنان مشترك نظام اس��المي با توجه به شکست سیاست فشار 
حداکثري امریکا علیه ایران در چهار سال گذشته وناکامي در تسلیم 
مردم ایران، جنگ رواني وادراکي گسترده اي را علیه مردم ومسئوالن 
ایران براي جلوگیري از خنثي ش��دن نتیجه فش��ارهاي حداکثري 
سال های اخیر به اجرا در آورده اند که شامل مجموعه اي از تهدیدها، 
تحریم ها، وبه خط کردن عوامل داخلي ب��ا این جنگ رواني وادراکي 
براي تضعیف روحیه مردم وبرهم زدن نظام محاسباتي مسئوالن ایران 
است، که یکي از پیامدهاي آن را مي توان غفلت اطالعاتي وامنیتي و 
ترور دانشمند برجسته  هسته اي و دفاعي کشورمان دانست که البته 
این ضایعه مي تواند لطمه پایاني نباش��د ودر صورتي که دشمنان در 
این فرآیند خود را موفق دیده وپاسخي در خور نبینند، چه بسا از این 

فرصت استفاده های بیشتري ببرند | صفحه2

یادداشت  اقتصادی

بازي ریاضي براي امضاي 
قراردادهاي خاص نفتي

وحيد حاجي پور

عددسازي ها و رؤیاپردازي ها همچنان ادامه دارد؛ طي هفت سال اخیر 
وزارت نفت از اعداد به چند روش بازي گرفته است. هرگاه مي خواهد 
امور خود و منویات عجیب خود را پیش ببرد، اعداد را به میان مي آورد 
و با تمسک به آن، اینگونه استدالل مي کند که اگر با برنامه هاي این 
وزارتخانه همراهي نشود، میلیاردها دالر از منافع کشور به باد مي رود.  
مثاًل براي امضاي قراردادهاي پژوهش��ي در حوزه ازدیاد برداش��ت، 
ارقام اغوا کننده اي به میان مي آمد و اینگونه مطرح مي ش��د که اگر 
قراردادهاي ازدیاد برداشت با روش هاي EOR و IOR امضا نشود، 
ثروت ملي براي همیشه در زیر زمین مدفون مي ماند. اعدادي که گفته 
مي شود، براي نمایندگان مجلس و افرادي که از نفت و نحوه مدیریت 
در این وزارتخانه بي خبرند، اغوا کننده است، اما بعدها مشخص شد، 
این ضرورت فقط براي امضاي یک قرارداد با آقاي داماد است! بخش 
دیگري از عددسازي ها، براي امضاي قراردادهاي نفتي با چند شرکت 

خاص بوده و هست | صفحه4

یادداشت  سیاسی

 اصالت مذاكره 
نزد اصالح طلبان

حبيب بابايي

سیاست خارجه براساس منطق منافع ملي کشور تعریف مي شود. 
منافع مل��ي در هر بره��ه از تاریخ معن��ا و تحلیل خ��اص خود را 
دارد، از این رو ممکن اس��ت در دوره اي منافع مل��ي با صلح امام 
حسن)ع( به نتیجه برسد اما در دوره اي دیگر این منافع با جنگ 
امام حسین)ع( سرانجام پیدا کند. پس در منطق سیاست خارجه 
در همیشه روي یک پاش��نه نمي چرخد، اما براي اصالح طلبان و 
برخي شخصیت هاي کلیدي آنها، سیاست خارجه به جاي اینکه 
براساس منافع ملي تحقق پیدا کند، متأسفانه محل و محفلي براي 
منافع حزبي و شخصي شده است. شور مذاکره براي اصالح طلبان 
آنچنان شدت و حدت وصف ناپذیري پیدا کرده که حتي در بدترین 
شرایط رواني و اجتماعي کشور )چه از بُعد ترور دانشمند هسته اي 
و چه ب��ه دلیل تحریم ه��اي ظالمانه و حت��ي خرابکاري هایي که 
 در تأسیسات هس��ته اي اتفاق افتاده( خللي در این میل وافر آنها 

ایجاد نمي کند| صفحه5

ویژه جوان

 گوشت و روغن و پوشك هم 
دست نظاميان است؟

مرتضي مبلغ، از مدیران دولت اصالح��ات در مصاحبه با روزنامه 
آرمان گفته: »اگر بخواهیم یکي از مش��کالت کش��ور را که ریشه 
بسیاري از معضالت است، نام ببریم، آن مورد ورود و دخالت برخي 
نظامیان در سیاس��ت و اقتصاد اس��ت. اقتصاد هم مانند سیاست 
وظیفه اصلي نظامیان نیست، کار ویژه اصلي نظامیان حفاظت از 
مرزها و کیان ملت است«. کار فرافکني اصالح طلبان از بي اخالقي 
هم گذشته و هر کس اندکي آشنایي با مشکالت اقتصادي مردم 
در این سال هاي دولت روحاني داشته باشد، خوب درك مي کند 
در این شرایط، س��خن از عامل و آدمي که مقصر وضعیت اقتصاد 
کشور اس��ت، براي کتمان و تغافل از نقش دولت چقدر مضحک 
است. از مرغ و گوشت و روغن تا ماس��ت و شیر تا پوشک و لباس 
و کیف و کفش ت��ا خانه و خودرو ت��ا انواع لوازم خانگ��ي ایراني و 
غیرایراني و ... خالصه هر چه که براي داشتنش باید پول پرداخت 
 کرد، تورمي چن��د برابري داش��ته و همه ه��م در حیطه وظایف 

دولت است | صفحه2

 روحانی 6 ماه مانده به پایان دوره 8 ساله انتظار:
هول نشوید  بگذارید کارمان را بکنیم!

امريکا و اروپا 
خفه شوند

ظريف:

 قاليباف:  هول نيستيم 
7سال است که منتظر کارتان هستيم

بهفاصلهکمترازهفتماهتاانتخاباترياستجمهوري1400،جنگانتخاباتيروحانيبارقبايخود
کهازسال92آغازشدهوتاکنونادامهداردوهيچگاهفروکشنكرده،گوييدرحالتشديدشدناست.
شرايطحاکمبرکشورباشيوعويروسکروناهمنهتنهابردوريجستنمنازعاتکالمينزدسرانقوا
کمترينتأثيرينگذاشتهاست،بلكهتشديدهمشدهوآنهاترجيحميدهنداختالفاتخودرابهسطح
رسانههاوجامعهبكشانند.اينمش�اجراتگاهيبادخالتوموضعگيریعلنيسرانعليههمديگر

دنبالشدهوگاهينيزمشاورانومدافعانرسانهايآنهادعوارادنبالکردهاند|  صفحه2

کمترازهفتهفتهماندهبهورودجوبايدنبهکاخ
س�فيد،بحثدربارهنحوهبازگش�تامريكابهتوافق
هس�تهایباايرانباالگرفتهاست.درتهران،مجلس
طرحراهب�ردیلغوتحريمه�ارارویميزگذاش�ته؛
طرحیک�هموجبنگران�یدراروپاوامريكاش�دهو
اروپاييانرابهفكربرگزاریجلسهکميسيونمشترک
برجامانداختهاست.بهرغمانتقاددوستانمحمدجواد
ظريفازطرحمجلس،خودظري�فگفتهاگراروپابه
تعهداتشعملنكند،اينطرحرابعدازتبديلشدن
بهقانوناجراخواهدکرد.درطرفديگرداستان،اروپا
وامريكاهس�تندکهبااندکیاختالفنظر،خواستار
اينهس�تندکهايرانعالوهبربرنامههستهای،وارد
گفتوگوبرسرمسائلمنطقهوموش�كینيزبشود؛
موضعیکهباعثواکنشظريفشدهاست:»هروقت
آنها)امريكاواروپ�ا(آمادگیپيداکردندبهمس�ئله
اقداماتشرورانهخوددرمنطقهرسيدگیکنند،آن
وقتمیتواننددربارهچيزه�ایديگرواردگفتوگو
شوند.تازمانیکهچنينچيزهايیراکنارنگذاشتهاند،
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اروپا به برجام عمل نکند قانون مجلس را اجرا می کنیم


