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واکنش مقامات و سیاســیون به نتیجه انتخابات امریکا
اخبـــار

حســاب توئیتری پایگاه اطالعرســانی دفتر رهبر معظم انقالب به انتخابات امریکا
واکنش نشــان داد .به گزارش «ایران» در این حســاب توئیتری آمده است« :اوضاع
در ایــاالت متحــده و آنچه آنها خود در مــورد انتخابات خــود میگویند یک نمایش
است! این نمونهای از چهره زشت لیبرال دموکراسی در ایاالت متحده است؛ صرف
نظر از نتیجه ،یک چیز کامالً واضح اســت ،ســقوط قطعی سیاسی ،مدنی و اخالقی
رژیم ایاالت متحده است».

روحانی با اشاره به شکست فشار حداکثری علیه ایران:

دولت آینده امریکا اشتباهات گذشته را جبران کند

این ما و این فرجام شوم مثلث «ب»

مالــک شــریعتی نماینــده تهــران از
نمــد انتخابات امریکا ،کالهــی برای حمله
بــه رقیــب داخلــی درســت کــرد و نوشــت:
«انشــاءاهلل بــهزودی جزئیــات دقیقتــری
دربــاره گروگانگیــری معیشــت مــردم از
ســوی غربگرایــان به ملــت خواهیم گفت.
به شرط حیات ،طراحی و ارتباطات مرموز
و پیامهــای مخفیانــه رد و بدل شــده میان
دالالن وطــن فــروش بــا کدخــدای جدیــد

بایدن ،ایران و برجام

در سالهای گذشته توافق هستهای مهمترین موضوع مطرح
بین ایران و امریکا بوده اســت .دونالد ترامــپ پس از خروج از
برجام سیاست فشــار حداکثری علیه کشورمان را دنبال کرد و
گفته بود که در صورت پیروزی این سیاست را تا کشاندن ایران
بــه میز مذاکره ادامــه خواهد داد .جو بایــدن رئیس جمهوری
منتخب امریکا اما از جمله مخالفان سیاست ترامپ در خروج
از برجــام بــوده اســت .او پیش از ایــن و در جریــان رقابتهای
انتخاباتــی گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات ،امریکا
را بــه برجــام بازخواهــد گردانــد .از جملــه او در یــک نشســت
انتخاباتی در دانشگاه شهری نیویورک با اشاره به اینکه برجام

ترامپ متفاوت اســت ،این دلیل نمیشود
کــه بگوینــد اصالحطلبان خواهــان مذاکره
هستند ».او با بیان اینکه ترامپ یا بایدن در
شرایطیکهمناسبباشدخودشانخواهان
مذاکره بــا ایران هســتند ،افــزود« :اینگونه
نیســت که بگوییم اصالً مذاکره نمیکنیم،
اگــر رئیس جمهــور آینده امریــکا به برجام
بازگــردد ،در قالــب برجــام میتــوان بــا او
مذاکره کرد ،اما این به موضع ایران بستگی

دارند چیزی میسازند که ممکن است به ایجاد یک زرادخانه
هســتهای مهم ختــم شــود ».وی در ادامــه گفت« :مــردم ،ما
همراه با دوســتان و متحدان مان داخــل آن توافق بودیم و به
خاطــر رویکرد یکجانبــه دونالد ترامپ در سیاســت خارجی و
انزواگرایــیاش ،او مــا را از این توافق خارج کرده و در موقعیت
ناامنتر قرار داد ».هریس گفت « :چیزی که همیشــه جزئی از
قدرت کشــور ما بــوده ،عالوه بر ارتش فوقالعــاده ما این بوده
کــه ما به حرفمــان پایبند میمانیم ولی دونالــد ترامپ این را
نمیفهمــد چون نمیدانــد صادق بــودن یعنی چــه ».کامال
هریس در پاسخ به اظهارات پنس درباره ترور شهید سلیمانی

درنگ
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انتخاب جــو بایدن نامــزد دموکراتهــا در انتخابات ریاســت جمهــوری امریکا یک
وجه کارزار امریکایی برای جابهجایی قدرت اســت و وجه دیگــر آن که برای ایرانیها
شــاید بیشــتر مورد توجه بوده ،رفتن دونالد ترامپ بانی سیاست فشــار حداکثری از
کاخ سفید اســت .او جنگ اقتصادی بیسابقهای را علیه کشورمان به راه انداخت تا
جایی که دامنه تحریمها را به دارو و اقالم بشردوســتانه هم رســاند آنهم در شرایطی
که جامعه ایران هم همانند بســیاری از دیگر کشــورها درگیر مقابله با ویروس همهگیر
کرونا بــود .با این حال این جنگ به راه افتاده ،تنهــا در حوزه اقتصادی محدود نماند
و عملیات روانی و تبلیغات ســوء علیه ایران با هدف تغییر نظام را نیز به همراه داشت
و برخــی رؤیای «تابســتان داغ» را بــرای ایــران در ســر پروراندند .دونالــد ترامپ که
رهبری جبهه دشــمنی با نظام جمهوری اســامی ایران را عهدهدار شــد ،اپوزیســیون
خارجنشــین از یکســو و برخی رقبای منطقهای هم از ســوی دیگر فرصت را مغتنم
دانستند تا از هرگونه تالشــی برای کامیابی ترامپ در تحقق برنامه هایش علیه ایران
دریغ نکنند .برخی کشــورهای عربی به رهبری عربســتان ســعودی که تالشهایشــان
برای ناکام گذاشتن امضای توافق هستهای راه به جایی نبرده بود ،حاال با میدانداری
ترامپ اعتماد به نفس دوبارهای پیدا کرده بودند.
چندی پیش محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشــورمان این بدخواهان نظام و
ملت ایران را که در حکم اهرمهای فشار به ترامپ بودند با عنوان «مثلث ب» شامل
جان بولتون مشــاور وقت امنیت ملــی امریکا ،بنیامین نتانیاهو نخســتوزیر رژیم
صهیونیســتی و محمد بن ســلمان ولیعهد عربستان ســعودی یاد کرد .اگر چه یکی از
اضــاع این مثلث یعنی بولتــون خیلی زودتر از آنچه تصور میشــد به این واقعیت
رســید که رؤیــای تابســتان داغ برای ایران ســرابی بیــش نبــوده و از قطــار تندروهای
امریکایی کنار گذاشــته شــد ،اما دو ضلع دیگر بــرای توفیق در برنامههــای ضد ایرانی
دونالد ترامپ و پیروزی مجدد او در انتخابات ریاست جمهوری سنگ تمام گذاشتند.
آنها در نهایت نقش برگ برنده ترامپ را هم بازی کردند و در اوج تبلیغات انتخابات
طرح عادیســازی روابط را نیز روی دایــره ریختند به این امید که پــای دموکراتها به
کاخ ســفید باز نشــود و در حقیقت مــوی دماغ آنها برای رؤیاپردازیهایشــان نشــود.
حاال به نظر میرســد پیروزی بایدن همچون آب ســردی اســت که بر ســر عربستان و
رژیم صهیونیستی ریخته شــده است .آنچه رســانهها در تحلیلهای خود از مواجهه
کشورهای مختلف با انتخابات امریکا روایت میکنند ،یک سرفصل یا محور مشترک
دارد؛ نگرانی تلآویو و ریاض! اگر چه هنوز به صورت روشــن مشــخص نیست بایدن
چه رویکردها و سیاســتهایی را در قبال منطقه خاورمیانه اتخــاذ کند اما آنچه قابل
پیشبینــی اســت اینکه میدان فــراخ ترکتازی ایــن دو ضلع مثلث شــوم ضد ایرانی
محدود و محدودتر خواهد شــد .چنانکه مقاماتی از هر دو کشــور نســبت به بازگشت
بایــدن به برجــام با هر کیفیتی اظهــار نگرانی کردهانــد .به نظر نمیرســد جو بایدن و
دموکراتها نسبت به تکرار اتفاقی همچون قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد
عربســتانی همان سیاســت الپوشــانی ترامپ را در پیش بگیرند .روزنامه «جروزالم
پســت» گزارش داده که هزاران معترض به سیاســتهای بنیامیــن نتانیاهو در مرکز
قدس پیروزی بایدن در انتخابات را جشــن گرفتند و تأکید کردند که «امریکا توانست
از دست ترامپ خالص شود و اکنون نوبت اسرائیل است که همین کار را با نتانیاهو
بکند ».حاال در پایــان کارزار انتخاباتی امریکا و آنچه مرتبط با ایران اســت آنکه یک
طــرف خوش رقصیهــا و خدمات بن ســلمان و نتانیاهــو به کمپین فشــار حداکثری
ترامپ علیه ایران بود و یک طرف مقاومت مردم کشورمان و دیپلماسی هوشمندانه
تهران .مــا ایرانیها امروز فارغ از آنکــه جو بایدن چه سیاســتی را در قبال ایران پیش
بگیرد ،به مقاومت خود میبالیم و همچون بســیاری از مردم جهان خرســند هستیم
از رفتن ترامپ و در نقطه مقابل بدخواهان ایران و ایرانی هســتند که همه رشــتههای
خود را پنبه میبینند و در سوگ آن همه هزینههای بیهودهای هستند که خرج دشمنی
با مردم ایران کردند.

گــروهسیاســی/حتــی واقعیتــی چــون یک
دورهای شــدن ریاســت جمهــوری دونالــد
ترامــپ کــه آمــر شــهادت ســردار شــهید
سلیمانی و عامل ایجاد فشارهای اقتصادی
شــدید بــه ملــت ایــران اســت هــم باعــث
یکپارچگی داخلی نشد .شدت قطبی شدن
سیاست در ایران را از اینجا میتوان فهمید
که بســیاری نتایج انتخابات اخیــر امریکا را
از دریچه چشــمانداز سیاســی و رقابتهای
داخلــی ارزیابی کردند ،بدون اشــاره به این
واقعیت کــه در نهایــت ایســتادگی مردانه
ملت ایران ماندگار شــد و عامل فشــارهای
ناجوانمردانــه بــه ملت ایران از کاخ ســفید
رفــت .ایــن جملــه آخــر ،تعبیــری بــود که
حسامالدین آشنا ،مشاور رئیس جمهوری
دربــاره انتخابــات امریکا مطرح کــرد .او در
«توئیتر» نوشت« :ایرانیان مردانه ایستادند
تــا آن نامرد هم رفتنی شــد ».یک مصداق
ایــن نامــردی ،نه تحریمهای شــدید ،بلکه
خــروج یکجانبــه از توافــق برجام اســت که
همــه دنیا بــه وفــای به عهــد ایــران اذعان
داشــتند .آنچه در ادامه میخوانید ،واکنش
مقامهــا و شــخصیتهای سیاســی ایــران
نسبت به نتایج انتخابات اخیر امریکا است.
ëëپایاندورانماجراجوییوقلدری
چهرههایی همچون اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهوری و محمدجواد
ظریف ،وزیــر امور خارجه ،انتخاب نشــدن
دوبــاره ترامــپ را بــه معنــای پایــان دوران
ماجراجویی ،جنگطلبی و قلدری توصیف
کردند.
جهانگیــری در «توئیتــر» نوشــت:
«سرانجام با اعالم نتیجهانتخابات امریکا،
دوران ترامپ و تیم ماجراجو و جنگطلب
او بــه پایــان رســید .نقــض معاهدههــای
بینالمللی از محیط زیست تا تحریمهای
اقتصادی و ضد انســانی علیه ملــت ایران
و حمایت از تروریســم ونژادپرستی ،شاکله
سیاســتهای ترامــپ بــود .او اضافــه کرد:
«ملــت ایــران کــه بــا مقاومــت در مقابــل
سیاســت فشــار حداکثــری ترامپ ایســتاد،
رنجهــای ناشــی از اخــال گســترده در
معیشــت خود ،عدم دسترسی بیماران به
دارو و ترور سردارسلیمانی عزیز را فراموش
نخواهــد کــرد ».جهانگیری ابــراز امیدواری
کرد که شــاهد تغییر سیاســتهای مخرب
امریــکا و بازگشــت بــه قانــون و تعهــدات
بینالمللی و احترام به ملتها باشیم.
محمدجــواد ظریف ،وزیر امــور خارجه
کشــورمان نیــز کــه در کشــور بولیــوی ،واقع
در امریــکای التین به ســر میبرد ،نوشــت:
«مــردم امریکا حرف خــود را بیــان کردند.
جهــان هماکنــون نظارهگــر اســت کــه آیــا
رهبــران جدید (امریکا) قلدری فاجعهبار و
بیقانون رژیــم در حال خــروج (ترامپ) را
رها میکنند و چندجانبهگرایی ،همکاری و
احتــرام به قانون را میپذیرند یا خیر؛ کردار
مهمترین چیز است».
علــی شــمخانی ،دبیــر شــورای عالــی
امنیــت ملــی هم با اشــاره به اینکــه «پایان
ترامپ شگفتی نیســت ،حکم مقدر تاریخ
اســت» اظهار کرد« :بیشــتر مردمامریکا بر
کارنامه سراســر ناکامی تفکری که قلدری و
زورگویی را حالل مشکالت میدانست ،مهر
مردودی زدند .آیا دولت منتخب این درک
را دارد کــه زیــر قاب عکس او در کاخ ســفید
بــه جای عبــارت چهــل و پنجمیــن رئیس
جمهور،بنویسدعبرتآیندگان»
محمــود واعظــی رئیــس دفتــر رئیــس
جمهــوری هم نوشــت« :شکســت ترامپ
و اســتقبال مــردم امریــکا و اکثر کشــورهای
جهــان از ایــن اتفــاق ،به این معناســت که
دوران یکجانبهگرایــی ،تندروی ،تنشزایی،
زیر پاگذاشــتن تعهدات و تجــاوز به حقوق
ملتها به سر آمده است».
او اضافه کرد« :چهار سال سیاست خارجی
زیانبــار دولــت ترامــپ میتوانــد درس
عبرتی باشد که سکانداران جدید کاخ سفید
از ایــن فرصت برای تغییر مســیر و اصالح
سیاســتهای غلط آمریــکا اســتفاده کرده
و با شــرایط جدید نظــام بینالملل همراه
شوند».
ëëســخنگوی وزارت خارجــه :بایــدن بایــد
جبرانمافاتکند
آنچــه شــمخانی «عبــرت آینــدگان»
خواند ،شکســت سیاســت فشــار حداکثری
امریکا علیه ملت ایران است ،شکستی که از
دل مقاومت ملت ایران برآمد و در نهایت،
عامل این فشار از کاخ سفید رفت .بر همین
اساس،سعیدخطیبزادهسخنگویوزارت
امور خارجه کشــورمان سیاســت جمهوری
اسالمی ایران نسبت به دولت جدید امریکا
را اینطــور بیــان کرد :اساســاً ایــاالت متحده
امریــکا در موضعی نیســت که برای کســی
شــرط بگذارد ،ایاالت متحده امریکا ناقض
برجــام ،ناقــض قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای
امنیت بوده و میلیاردها دالر به ملت ایران

خسارت زده و از برنامه برجام به عنوان یک
مشارکتکننده خارج شــده است .روزی که
دولتــی در ایاالت متحده بخواهد به برجام
برگردد میزی وجود خواهد داشــت که باید
پاسخگوی نقض عهدها باشد.
بــر طبــق فرمایشــات مقــام معظــم
رهبری ،امریکا باید توبه کند و این به معنای
آن اســت که اوالً باید بپذیرد چه خطاهایی
کــرده و ثانیــاً جنگ اقتصــادی علیــه ایران

برش

رئیس جمهوری با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا ،گفت :سیاست
پرآسیب و نادرست دولت امریکا در سه سال اخیر ،نه تنها توسط مردم سراسر جهان
تقبیح شــد ،بلکه در انتخابات اخیر از ســوی مردم این کشور نیز با مخالفت روبرو شد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،حجتاالســام والمسلمین حسن
روحانی در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت :اینک فرصتی برای
دولت آینده امریکا پیش آمده اســت که اشــتباهات گذشته را جبران کند و با احترام به
قواعــد جهانی ،به مســیر پایبندی به تعهــدات بینالمللی بازگــردد .رئیس جمهوری
افزود :جمهوری اسالمی ایران ،همواره به تعهدات خود در صورت رعایت مسئوالنه از
سوی همه اطراف تعهد ،پایبند بوده و تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود میداند.
روحانــی بــا تأکید بر پیــروزی مقاومت ملــت ایــران در جنگ اقتصادی تحمیل شــده
توســط دولــت امریکا ،اظهار داشــت :مردم ایــران با مقاومت قهرمانانه خــود در برابر
جنگ تحمیلی اقتصادی ،اثبات کردند که سیاســت فشار حداکثری امریکا محکوم به
شکست است .وی تصریح کرد :اینک زمان آن است که در سایه همکاری و همافزایی
ایران و همســایگان ،شــاهد ارتقای امنیت و توســعه در منطقه باشــیم و مســیر ثبات و
رشــد اقتصادی کشــور ،با قوت و ســرعت هرچه بیشــتر ،پیموده شــود .روحانی با اشاره
بــه برنامههــای اقتصادی دولت تأکید کرد :در شــرایط رو به بهبــود اقتصادی دولت با
اتخاذ سیاستهای متناسب مالی و کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید و توسعه
سرمایهگذاری ،تقویت ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی و رشد اقتصادی کشور را با
قوت دنبال میکند .رئیس جمهوری همچنین در این جلسه وزیر اقتصاد را مکلف کرد
در راستای ارتقای انضباط مالی و بودجهای ،فروش سهام و داراییهای مازاد دولتی و
انتشار اوراق بدهی دولت را طبق برنامه مصوب ادامه دهد.

آمدن بایدن مهم است یا رفتن ترامپ

باعث شــد نظــارت بازرســان آژانس بینالمللی انــرژی اتمی
بر فعالیتهای هســتهای ایران افزایش یابــد ،گفت« :ترامپ
توافق هســتهای را کنار گذاشت و با این کارش باعث شد ایران
برنامه هســتهای خود را دوباره توســعه دهد .اگر تهران انجام
تعهدات هستهای خود را از سر بگیرد ،من به برجام بازخواهم
گشــت ».بایدن البته ایــن ادعا را هم مطرح کــرد« :من تالش
میکنــم تا بــا همــکاری متحدان مــان ضمن تقویت و بســط
برجام ،با فعالیتهای بیثباتکننده ایران در منطقه مقابله
کنیــم ».بایدن پیش از این نیز تصمیم ترامپ بــرای خروج از
برجــام را فاجعهبار خوانده و گفته بــود« :ترامپ وعده داد که
خروج از این توافق به نوعی به یک توافق بهتر منجر میشود.
امــا در عــوض ،آنچه که قابلپیشبینی بــود ،رخ داد :ایران در
حــال تقویت قابلیت هســتهای خود اســت .طنز تلخی اســت
کــه وزارت خارجــه امریکا اینــک از ایران میخواهــد به همان
توافقی که دولت ترامپ خارج شده است ،پایبند باشد ».کامال
هریس معاون اول او هم در مناظره با مایک پنس معاون اول
دونالــد ترامپ با انتقــاد از خروج امریکا از برجــام گفت« :او از
توافقها خارج شــده اســت .به توافق هستهای ایران نگاه کنید
که ما را در موقعیتی قرار داده که کمتر ایمن هستیم چون آنها
را متوقف کند و ثالثاً مســیر رفتــه را برگردد
و تعهداتــش را عمــل و بــرای گام چهــارم
جبران خسارت کند.
ëëرویناخوشبهارستانبهبایدن
محمدباقــر قالیبــاف ،رئیــس مجلــس
هم با انتشار فیلمی از سخنرانی سیدحسن
نصــراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان در توئیتر
نســبت بــه ایــن امــر واکنــش نشــان داد که
در آن نصــراهلل ،آیاتــی از قــرآن کریــم را
درباره سرنوشــت فرعون قرائت میکند .او
همچنینبادرجهشتگهاییچونفرعون،
ترامپ ،بایدن و افول امریکا ،گویی سعی در
القای این امر داشت که فرقی میان ترامپ
و بایدن نیست و آنچه شاهد آن هستیم ،در
نهایت افول امریکا است .این رویکردی بود
که سایر نمایندگان هم اتخاذ کردند.
وحید جاللزاده نماینــده مردم ارومیه
در مجلــس از جملــه ایــن نماینــدگان
اســت کــه نوشــت« :عــزت مــا در بینیازی
از کدخداســت ،حکمــت ایجــاب میکنــد
کــه قوی شــویم و مصلحت هــم در نگاه به
داخل نهفته اســت .فیــل و االغ هیچ فرقی
نمیکند ،راه برونرفت از مشکالت افزایش
کارآمدی و رضایتمندی ملی است».
علیاکبرعلیزادهنمایندهمردمدامغان
در مجلــس هم فرق گــذاردن بین بایدن و
ترامپ را ناشی از ســادهلوحی و عدم درک
صحیــح از اصول سیاســت خارجی امریکا
درمقابله با ایران دانست.
امــا در کنار اینهــا ،دو اظهارنظر عجیب
هــم از ســوی برخــی نمایندگان دیده شــد.
یکی از آنان ،علی اصغر عنابستانی نماینده
سبزوار در مجلس بود که مدعی شد «آنچه
باعــث شــده دونالــد ترامــپ دودســتی به
صندلیاش بچســبد (یعنی قبــول نکردن
شکســت و اصــرار بــر پیــروزی) جذابیــت
ریاســت جمهوری نیســت ،بلکه نزدیکتر
شدن به انتقام سخت پس از دوران ریاست
جمهوریاست».

هــم گفته بود« :بعد از حمله به ســلیمانی ،حمله متقابلی از
ســوی ایران به نظامیان ما در عراق انجام شــد و آنها به ضربه
مغزی مبتال شدند .میدانید دونالد ترامپ این مسأله را چطور
رفع و رجوع کرد؟ گفت آنها به ســردرد مبتال شــدهاند ».آنچه
بایــدن و کامــا هریــس از فعالیتهای خطرآفرین هســتهای
ایــران بعــد از خــروج ترامــپ یاد میکننــد ،کاهــش تعهدات
برجامــی ایران اســت که اتفاقاً در چارچــوب همین توافق و در
برابر عدم تعهد طرفهای دیگر انجام شــده است .مسئوالن
کشــورمان بارها تأکید کردهاند در صــورت انجام این تعهدات
ایران هم به سمت انجام تعهدات خود پیش خواهد رفت .جو
بایدن همچنین گفته است که تصمیم دارد ممنوعیت سفر به
امریکا را که توسط ترامپ اعمال شده بود و بر ایران و بسیاری
دیگر از کشورهای با اکثریت مسلمان اثر میگذاشت ،لغو کند.
روزنامــه نیویورک تایمز درباره رویکرد بایدن به ایران و برجام
نوشــته :سیاســت بایدن درباره ایران میتوانــد موجب به انزوا
کشــاندن بنیامین نتانیاهو [نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی]
شــود کــه از امتیــاز رویکرد تقابلــی ترامپ برای تقویــت روابط
اسرائیل با کشورهای عربی بهرهمند میشد که به عادیسازی
روابط دیپلماتیک با امارات متحده عربی و بحرین ختم شد.

رســوا خواهد شــد؛ همانها که ســال ۱۳۷۹
دیک چنــی را مخفیانه به تهــران آوردند».
در ایــن میان ،ســید ســلمان ذاکــر نماینده
ارومیــه در مجلــس بــود کــه قــدری ملــی
نگاه کرد و نوشــت« :مقاومت و ایســتادگی
ایــران اســامی در برابــر زیادهخواهــی و
زورگوییهای ترامپ را میتوان یکی از علل
شکست او در انتخابات دانست»
ëëاصالحطلبــان :پیــروزی بایــدن و
شکست ترامپ مهم است
برخــاف طیفهایــی از اصولگرایــان
کــه معتقدنــد چیزی عوض نشــده اســت،
اصالحطلبــان میگوینــد کــه تفــاوت میان
ترامــپ و بایــدن ملمــوس اســت .ایــن
چیــزی اســت کــه از اظهارنظرهــای آنــان
میتــوان فهمیــد .ماننــد حجتاالســام
ســیدمحمدعلی ابطحــی ،عضــو مجمــع
روحانیــون مبــارز کــه نوشــت« :خبــر مهم
دنیا نیامدن ترامپ است ،نه آمدن بایدن.
بــرای ایــران کــه قربانی فشــار حداکثــری او
بود مهمتر اســت .بایدن برای ایران منجی
نیســت .ولــی فرصت هســت .از فرصتها
باید اســتفاده کــرد ،اگر چه نباید بــه آن دل
بست».
علــی مطهــری نماینــده ســابق مــردم
تهــران هــم نوشــت« :مقاومت ســه ســاله
ملت ایران در مقابل فشــار حداکثری یکی
از عوامل شکست ترامپ بوده است .جالب
اســت که ضد انقالب خارجنشین با آرزوی
براندازی و انقالبیون داخلی از ترس احیای
برجام ،خواهان پیروزی ترامپ بودند».
ســیدمطفی هاشــمیطبا ،از فعــاالن
سیاســی نیز با بیان اینکه برخــی تندروها از
جانــب اصالحطلبــان حرفهــای خاص و
عجیبــی را بیــان میکنند ،بــه «برنا» گفت:
«اصالحطلبــان وضعیــت کشــور را مــورد
تحلیل قرار میدهند و طبیعی است وقتی
بایدن بــر ســر کار بیاید ،نوع برخــوردش با
کل مســئوالن داخلــی و خارجی نســبت به

دارد».
غالمرضــا ظریفیــان ،دیگــر چهــره
اصالحطلــب هم با بیان اینکــه «برخی در
داخــل کشــور دلشــان نمیخواهــد برجــام
اجرایی شود و اساساً به همین دلیل دوست
دارنــد ترامــپ انتخــاب شــود بلکــه امکان
اجرای برجام کم و کمتر شود» سؤال اصلی
امــروز کشــور را این طور صورتبنــدی کرد:
«ســؤال اصلی ما باید این باشــد که اساســاً
سیاســت خارجه ما برای تأمین و تضمین
مصالــح و منافع ملی در عرصه بینالملل
نیازمند چه رویکرد و تدابیری است؟»
او اضافه کرد« :سؤال من از این مخالفان
برجــام کــه ادعــای اصولگرایی دارنــد ،این
اســت کــه چگونــه میشــود شــما از کســی
حمایت میکنید که دســتش هنــوز از خون
سردار شهید سلیمانی خشک نشده است؟
واقعیــت ایــن اســت امــکان بازگشــت بــه
برجام سخت است ولی اجرای آن با بایدن
راحتتر است».
ëëواکنشدخترشهیدسلیمانی
امــا به رغــم برخی چهرههای سیاســی
اصولگرا ،دختر شهید سلیمانی از شکست
ترامپ ابراز خشنودی کرد .زینب سلیمانی
در توئیتــر بــا بیــان اینکــه «باخــت ترامــپ
قمارباز و جنایتکار در انتخابات امریکا امری
نیست که خوشــحالی خود را پنهان کنیم»
نوشــت« :احمق درجه یکی که مشــاورانی
احمقتــر بــه او گفتــه بودنــد که بــا آفریدن
آن شب شوم و ســیاه آینده انتخاباتی خود
را تضمیــن میکنــد غافل از اینکــه خداوند
در کمیــن نشســته و خــون ســردار قهرمان
ایرانیــان او را بــه یکــی از نفرتانگیزتریــن
سیاستمدارانجهانتبدیلخواهد».
او تصریــح کــرد« :خوشــحالی از رفتــن
ترامــپ هرگــز بــه معنــای رضایــت از روی
کار آمدن کســی نیســت کــه خــود از بانیان
داعش است و شهادت سردار ما را «اجرای
عدالت»خواند».

در امریکا یک «انتقال قدرت» صورت گرفته است و همراه با این انتقال
قدرت نیز  -مانند انتقال قدرت در هر کشور دیگری  -الجرم فرصتها
و ظرفیتهایی پدید آمده اســت .با علــم به این واقعیت  -و با علم به
اینکــه سیاســت خارجه امریــکا «جهتپذیــر» و تا حدود زیــادی «قابل
هدایــت» اســت  -بســیاری از دولتهای جهــان و رژیمهــای منطقه با
هزینــه میلیاردهــا دالر در پایتخــت ایاالت متحده البیهــا و بنگاههایی
تأســیس کردهاند تا بتوانند در چنین بزنگاههایی بر روند تصمیمسازی
و سیاستگذاری در این کشور تأثیر بگذارند.
به همین خاطر هم از فردای پیروزی آقای بایدن ،جریانهای مختلف
 از جملــه جریانهــای ایرانســتیز وابســته بــه رژیمهــای متخاصــممنطق ه  -بشــدت البیهــا و بنگاههای نزدیک به خــود را فعال خواهند
کــرد تا بــه رویکرد و سیاســت دولت بایدن نســبت به ایران ،نســبت به
موضوع بازگشــت به برجام و نسبت به مقوله لغو تحریمها آنطور که
میخواهند شکل و جهت ببخشند.
در ایــن میان ،یــک جریان
«از فردای پیروزی بایدن»  -از جنــس ســازمان
رضا نصری  /تحلیلگر مسائل بین الملل
 FDDو  - UANIتــاش
خواهد کرد هزینه سیاســی
و حیثیتــی تعامــل بــا ایران و بازگشــت بایدن بــه برجــام را از هماکنون
چنــان برای او ســنگین کند که رئیسجمهوری جدیــد امریکا از هرگونه
تعامــل با تهــران به کل منصرف شــود؛ جریــان دیگری تــاش خواهد
کرد او را متقاعد ســازد تا از «دســتاوردهای» سیاست «فشار حداکثری»
دوران ترامپ به مثابه یک اهرم مذاکراتی علیه ایران اســتفاده کند و از
ایــن طریق امتیازهای ســنگینی از ایران اخاذی کند؛ و ســایر گرایشها و
جریانها نیز  -هر یک از ظن خود  -فرمولها و سیاستهایی را به دولت
جدید امریکا پیشــنهاد و ارائه خواهند کرد تا آنطور که صالح میدانند
مســیر تعامل با ایران را ریلگذاری کنند .در این راستا ،از فردای پیروزی
بایدن هریک از این جریانها از نزدیک تمام موضعگیریها ،واکنشها
و اقدامات مقامات کشوری/لشکری و نهادهای ایران را زیر ذرهبین قرار
خواهند داد تا از هر حرکت ایران برای فضاســازی ،مانعتراشــی در روند
تنشزدایی و پیشبرد برنامههای خود بهرهبرداری کنند.
در نتیجــه ،از فــردای پیــروزی بایــدن بازیگــران عرصــه سیاســت و
مقامات تهران  -از هر گروه و جناح  -نیز باید نزد خود و نزد یکدیگر به
چند پرسش پاسخ دهند:
 )۱پرسش اول این است که آیا ایران اصوالً قصد دارد منفعالنه صرفاً
ی و سیاســتگذاریهای
«موضــوع» صحنهآرایــی ،ریلگــذاری ،البیگــر 
دیگــران باشــد یا اینکــه میخواهد فعاالنــه در فرآیند تعامــل با دولت
جدید در واشــنگتن خود «عاملیت» به خرج دهد و نقش اصلی را ایفا
نماید؟ اگر قصد دارد صرفاً سوژه و «دریافتکننده» محصول رایزنیها،
ریلگذاریها و تالشهای البیهای دیگران باشــد و دامنه عملکردش
صرفــاً بــه اتخــاذ مواضــع «واکنشــی» محدود گــردد که تکلیف روشــن
اســت! در این صــورت ،اتخاذ مواضع تند ،شــعاری ،جناحی ،ناســازگار
با نظر کارشناســی دســتگاه دیپلماســی و بیگانه بــا فرآیندهای پیچیده
سیاستگذاری در واشنگتن کفایت خواهد کرد! در این سناریو ،جریانهای
ایرانســتیز و البیهای حامی تحریم در واشنگتن در نهایت به نگرش،
سیاست و چه بسا حتی  -با اعمال نفوذ در مجلس سنا  -به ترکیب تیم
مســئول امور ایــران در وزارت خارجه دولت بایدن شــکل خواهند داد و
ایران در سالهای آینده ناگزیر در زمین آنها بازی خواهد کرد.
اما اگر ایران قصد دارد  -با منزلت و شأنیت یک «قدرت بزرگ»  -در
ترسیم نقشه راه و جهتدهی به سیاستهای دولت بایدن «عاملیت»
داشته و نقش محوری و اصلی را ایفا کند ،پرسش اینجاست که چه لحن
و گفتمان و رویکردی را باید از ابتدا نسبت به روی کار آمدن دولت جدید
اتخاد نماید؟ بهعبارت دیگر ،باید به این پرســش پاســخ دهد که کدام
رویکرد ،لحن ،موضع و ابتکارعمل دیپلماتیکی از جانب تهران میتواند
از یک ســو دسیســهها و برنامههای البیهای متخاصم را در واشــنگتن
خنثــی و از ســوی دیگــر موقعیــت مذاکراتــی احتمالی ایــران را تقویت
نمایــد؟ چه ابتکاری به خرج دهیم که جریانهای ایرانســتیز در درون
حاکمیت امریکا را منزوی و البیهای متخاصم را غافلگیر کند؟ بهعنوان
یــک قدرت مؤثر و طرف طلبکار و حقبهجانب در ماجرای برجام ،چه
نقشــه راه و چــه پیشــنهادی روی میــز قرار دهیــم تا جامعــه جهانی را
همسو ،توجه نیروهای معتدل را جلب و محصول میلیاردها دالر هزینه
البیهــای متخاصــم را نقش بر آب کنــد؟ چگونه موانع روانــیای را که
جریان ایرانستیز بر ســر راه لغو تحریمها و اجرای برجام قرار میدهد
برچینیم و راه را برای جریان معتدل در درون دستگاه سیاست خارجه
دولت بایدن هموار سازیم؟
 )۲پرسش دومی که الزم است سیاستمداران ،جناحها و نهادهای
کشــور همزمان به آن پاســخ دهند این اســت که اصوالً موضوع «لغو
تحریمها» را به مثابه یک «پروژه ملی» میبینند که باید در هر شرایط
در حلوفصــل آن با دولت کنونی «شــریک» و یار باشــند یا اینکه لغو
تحریمهــا را یــک «دســتاورد جناحــی» تلقــی میکنند که بایــد به هر
قیمتی شــده صرفاً بهنام خود به ثبت برســانند؟ اگر لغو تحریمها را
یک «دستاورد جناحی» میدانند که تکلیف روشن است! کافی است
جریان منتقد دولت در مجلس و ســایر نهادها از هماکنون با تحریف
تجربه برجام ،تخطئه تیم مذاکرهکننده ،مانعتراشی ،فضاسازی علیه
دولــت و وزیــر خارجــه و تحریــک طرف مقابــل آنقدر آب به آســیاب
البیها و جریانهای ایرانستیز و ضد برجام در واشنگتن بریزند تا لغو
تحریمها در دوران زمامداری روحانی عمالً منتفی شــود؛ آنگاه احیاناً
ســال آینــده ،پس از کســب کرســی ریاســتجمهوری و افــزودن دهها
میلیــارد دالر بــه زیان کشــور ،خود به تــاش برای لغــو تحریمها  -که
البته در آن زمان گرهاش به مراتب از االن کورتر شده است  -مبادرت
ورزنــد! یعنــی ،عمــاً منافع ملــی را فــدای منافع جناحی و سیاســت
خارجه را گروگان سیاســت داخلی قرار دهند! اما اگر تحریمها را یک
«جنایــت» بــزرگ و لغــو آنها را حق مســلم ایران ،حق مســلم مردم
و یــک «پــروژه ملــی» میدانند (کــه هســت) ،الزم اســت از هماکنون
به دولت روحانی و دســتگاه دیپلماســی کمک کنند تا در اســرع وقت
بــرای بازگردانــدن دولت امریکا به اجرای برجام ،عادیســازی روابط
اقتصادی و تجاری کشور با جهان و احقاق حقوق اساسی مردم ایران
بــا اقتــدار و فــراغ خاطر در صحنــه بینالمللی گام بــردارد .به عبارت
دیگــر ،اگر بنا بر این شــد که لغو تحریمها به مثابــه یک «پروژه ملی»
تعریف شــود ،شرط الزم این اســت که تمامی نهادها و سیاستگذاران
کشــور  -در همافزایی و هماهنگی با دولت و دســتگاه دیپلماسی  -در
راســتای این هدف مشترک نقشآفرینی و مشــارکت نمایند .طبیعتاً
مشــارکت و همافزایی آنها در این فرآینــد ،نه تنها به بهبود وضعیت
مــردم کمک خواهــد کرد ،نه تنها به رفع مؤثر موانــع تجاری و مالی و
اقتصادی ســرعت خواهد بخشــید ،نه تنها سایه شوم و سنگین جنگ
روانــی علیه مردم و بازار و محیط کســبوکار را ســبک خواهد کرد ،نه
تنهــا در فرآینــد پایهگذاری یــک اقتصاد مقاومتی و مصــون از تحریم
مؤثر واقع خواهد بود ،بلکه بهره سیاســی این مشــارکت و همکاری با
دولت و دســتگاه سیاســت خارجه نصیــب خود آنها نیز خواهد شــد!
افکارعمومــی هــم قطعــاً از چنین رویکــرد «ملی» و مســئوالنهای در
بزنگاههای الزم استقبال خواهد کرد.

