
 چهارشنبه  5 آذر 1399  شماره 5459 

اذان ظهر: 11:52 اذان مغرب: 17:11 اذان صبح فردا: 5:21  طلوع آفتاب فردا: 6:51
اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

www.siasatrooz.ir

بع��د از پی��روزی بای��دن در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری امری��کا و آغاز روند انتقال قدرت ذوق 
زدگی اصالح طلب��ان، این باور را در میان مردم 
ایجاد کرده اس��ت که شاید بازگشت به برجام از 
سرگرفته شود و تأثیر احتمالی مثبت آن موجب 
رونقی در اقتصاد ایران و کاهش فش��ار تحریمها 
ش��ود، اما این موضوع آنطور ک��ه اصالح طلبان 
می گویند، دیگر به سادگی صورت نخواهد گرفت 

و موانع بسیاری پیش روی این امر قرار دارد. 
چهار س��ال از »فش��ار حداکثری« دولت ترامپ 
می گذرد، استراتژی که به دنبال بازگشت ایران به 
میز مذاکره برای تحمیل توافق مورد نظر امریکا 
بود. با این حال امریکایی ها نتوانستند تا ایران را 
مجبور به بازگشت به میز مذاکره کنند. اما حاال 
با پیروزی دمکرات ها در امریکا، گروهی از اصالح 
طلبان و اعتدالیون در کش��ورمان اینگونه عنوان 
م��ی کنند که دولت بایدن م��ی تواند با کاهش 
برخ��ی از تحریم های اقتصادی ایران و تس��هیل 
صادرات کاالهای بشردوس��تانه به ایران، تنش ها 

را به ص��ورت قابل مالحظه ای کاهش دهد. آنان 
ای��ن انتظ��ار را در افکار عمومی رق��م می زنند 
که ج��و بایدن مانند باراک اوباما بر دیپلماس��ی 
چندجانبه که منجر به برجام ش��د، زنده می کند 
و ای��ن آغازی برای احی��ای مذاکره مجدد میان 
ایران و امریکا اس��ت. اما کارشناسان سیاسی بر 
این باورند که چنین باوری خیال پرورانه و خام 
اس��ت و حتی اگر بایدن بخواهد این رویه را طی 

کند با موانع زیادی روبرو خواهد بود. 
 موانع پیش روی امریکا برای بازگشت 

به برجام 
م��ردم باید بدانند ک��ه آمدن بای��دن به معنای 
برداش��ته ش��دن تحریمها نیس��ت، اما حتی اگر 
بایدن بخواهد به برجام برگردد، مسیر سختی را 
باید طی کند.  روزنامه نیویورک تایمز نیز در این 
باره نوشت: بازگشت آمریکا به توافق هسته ای به 
طور نظری آس��ان اس��ت و بای��دن می تواند این 
کار را در اولین روز ریاس��ت جمهوری اش انجام 
دهد. اما سیاس��ت های داخلی در هر دو کش��ور 
و مالحظات منطقهای بازگش��ت قریب الوقوع به 
این توافق را س��خت تر از آن چیزی می کند که 
به نظر می رسد. موانع بسیاری پیش روی امریکا 

برای بازگش��ت به برجام وجود دارد، جعفر قناد 
باشی کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه 
در ای��ن ب��اره  در گفتگو با سیاس��ت روز گفت: 
اینکه بای��دن و وزیر خارجه ای که انتخاب کرده 
از ضرورت بازگشت امریکا به برجام و مذاکره دم 
بزنند و سخن بگویند مسئله ای حتمی است، اما 
مس��لماً آنها ش��رطهایی برای این امر می گذارند 
که در عال��م واقع تفاوتی با زمان ترامپ نخواهد 
داش��ت. وی در این باره اف��زود: تحریمهایی که 
در زمان اوباما تصویب ش��د و گسترش پیدا کرد 
ب��ه گونه ای بود که حتی بعد از توافق برجام هم 
اوبام��ا و جان کری باز هم آنها را تمدید و اضافه 
کردند، بنابراین حتی اگ��ر امریکایی ها به توافق 
بازگردن��د ای��ن تحریمها خالف ای��ن جهت باز 
نمی گردد. این اس��تاد دانشگاه خاطرنشان کرد: 
امریکایی ها ممکن است امیدهایی را ایجاد کرده، 
وعده هایی را بدهند تا فش��ار  بر نظام جمهوری 
اس��المی افزایش یابد و ایران وارد مذاکره ش��ود 
اما آنها در عمل ش��رط هایی را خواهند گذاشت  
و بدون اجرای این ش��رط ها آنه��ا به برجام باز 

نخواهند گشت. 
 حاشیه نشینان پر مدعا 

در عین حال باید گف��ت که بایدن برای گرفتن 
چنین تصمیمی تنها نیست و در این میان فشار 
دوس��تان و هم پیمانان خود را که از این مسئله 
منتفع می ش��وند به دنبال خواهد داشت و الزم 

است تا رضایت آنها را کسب کند. 
جعفر قناد باش��ی اس��تاد دانش��گاه و کارشناس 
مسائل سیاسی در این باره به سیاست روز گفت: 
در حال حاضر در امری��کا تصمیم گیرنده اصلی 
تنها دولت نیس��ت بلکه محافل صهیونیس��تی و 
البی ه��ای عربی نقش بس��یار مهم��ی در مورد 

تصمیم گیری درباره ایران دارند. 
وی اف��زود: زمانی که بایدن قرار اس��ت تصمیم 
بگیرد نمی تواند خواس��ته های صهیونیست ها را 
نادی��ده بگیرد چ��را که آنها خواس��تار ادامه این 
تحریمها آن هم به شدت هستند و حتی ترامپ 
را به این س��مت هل دادند، بنابراین این امر که  
برخی تصور کنند، بناست تغییراتی حاصل شود 
چندان محتمل نخواهد بود و خواهیم دید که در 

عمل تغییری حاصل نمی شود. 
 کاهش قدرت امریکا 

با این وجود این استاد دانشگاه بر این باور است 
ک��ه در بازارها ممکن اس��ت تغییراتی به وجود 
بیاید، چرا که فش��ارهایی که در زمان امریکا بر 
کش��ورهای مختلف برای تجارت نکردن با ایران 
وجود داشت از بین رفته و رفتارهای آنان در این 
زمینه تعدیل خواهد ش��د، که این امر مس��یر را 
برای ایران آس��ان تر می کند. قناد باشی در این 
زمینه اف��زود: تحریمهای فعلی ایران تحریمهای 
سازمان ملل نیس��ت بلکه تحریمهایی است که 
امری��کا تصویب کرده و با ترس��اندن کش��ورها 
آنه��ا را وادار به اعمال ای��ن تحریمها علیه ایران 
کرده اس��ت. همچنین روزنامه واش��نگتن پست 
در تحلیل��ی در این باره نوش��ت: در حال حاضر 
بایدن  با چالش های س��ردرگم کننده داخلی و 
بی��ن المللی امری��کا از جمله مب��ارزه با بیماری 
همه گیر کرونا، احیای اقتصاد آمریکا و بازسازی 
روابط با متحدان آمریکا مواجه است و  ایران در 
دس��تورکار بعدی قرار دارد. ای��ن روزنامه افزود: 
احتم��اال این ک��ه بگوییم این مس��ئله در صدر 
اس��ت، مبالغه است. قناد باش��ی نیز در این باره 
در به سیاس��ت روز گف��ت: در این روند تضعیف 
دولت امریکا ش��کل می گیرد چ��را که بایدن به 
دلیل مش��کالتی ک��ه امریکا دارد، مانن��د اوباما 
رفت��ار کرده و این امر کم��ک می کند که دیگر 
کشورها از دستورات امریکا برای اعمال تحریمها 

بر ایران تمرد کنند.  وی افزود: مشکالت امریکا 
همچنین باعث کاهش قدرت این کشور می شود 
که به دنبال خود تمرد کش��ورهای بیش��تری را 
در ای��ن باره ب��ه دنبال دارد، کش��ورهایی چون 
چین که زیر بار فش��ارهای امریکا نمی روند در 
آینده  تمرد بیش��تری از امریکا خواهند داشت و 
کشورهایی مانند هند نیز به این گروه می پیونند 
بنابراین صف کش��ورهایی که از تحریم اجباری 

امریکا کنار می روند، طوالنی تر خواهد شد. 
 ماهی گیری اصالح طلبان 

در این میان اصالح طلبان و برخی از اعتدالیون 
اگرچه ب��ه واقعیت های جاری در مورد انتخابات 
امریکا و تأثیر آن بر ش��رایط تحریمها و بازگشت 
به برجام آگاه هس��تند اما ش��اهد هستیم که با 
ذوق زدگی برای گفتگو با امریکا و بازگش��ت به 
مذاکرات برجامی با این کشور تالش می کنند.

جعفر قناد باش��ی اس��تاد دانش��گاه و کارشناس 
مس��ائل سیاس��ی  در ای��ن زمینه به سیاس��ت 
روز  گفت: یکی از مس��ائلی که ای��ن گروه ها را 
وادار م��ی کند که به دنب��ال مذاکره و گفتگو با 
امریکا باش��ند، تبرئه خودشان از ناکارآمدی ها و 

مشکالت موجود در کشور است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مهمتری��ن مس��ئله ای که 
باع��ث ری��زش آرای اصالح طلب��ان و گروه های 
سازشکاران می شود، عملکرد بسیار بد اقتصادی 
اس��ت، افزود: مردم در ابتدا تصور می کردند که 
این ش��رایط به خاطر تحریمها به وقوع پیوسته 
اس��ت اما ح��اال کم کم متوجه ش��ده اند که تیم 
فعل��ی دول��ت و حامیان آنها تیمی نیس��تند که 
بتوانند اقتصاد کشور را مدیریت کرده و تغییری 

به نفع کشور ایجاد کنند. 
کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: سنگینی 
اتهام مشکالت اقتصادی این گروه را واداشته که 

در صدد تبرئه خود برای هر انتخاباتی باشند. 
وی اظهار داشت: این گروه با پررنگ کردن تاثیر 
پی��روزی بایدن بر ش��رایط اقتصادی کش��ور به 
دنبال این هستند تا به طور غیر مستقیم  وانمود 
کنند آنچه که بوده و ش��ده ناشی از تصمیمات 

دولت ترامپ است. 
قناد باشی با اش��اره به خوشخدمتی های برخی 
از ای��ن طرف��داران مذاک��ره، گفت: آنه��ا با این 
خوش��خدمتی به دنبال آن هستند تا رسانه های 
غربی آنها را در رس��انه ها خ��ود پررنگ کرده و 

بزرگنمایی کنند. 
وی اف��زود: از آنج��ا ک��ه رس��انه های غرب��ی بر 

فض��ای تبلیغات��ی و برخی از رس��انه های داخل 
کش��ور بسیار اثر گذار هس��تند، تالش می کنند 
که جای��گاه این افراد را باالتر نش��ان دهند و با 
تبلی��غ برای آنها، فضا را برای کس��ب موفقیت و 
گزینش در مناصب مختلف کش��ور فراهم کنند.  
اس��تاد دانش��گاه با یادآوری اینکه برخی از افراد 
این گروه نیز فریب خوردگانی هستند که بر این 
باورند که با اس��تفاده از ابزار دیپلماسی می توان 
برای بهبود ش��رایط کش��ور فعالیت کرد، افزود: 
طی دوره 4 ساله ریاست جمهوری ترامپ، انبوه  
آثاری ک��ه از اصالح طلبان مبنی ب��ر مذاکره با 
ترامپ برجای مانده است نشان می دهد که آنها 
صراحتاً معتقد بودند که باید جام زهر را نوشید 
و با ترامپ مذاکره کرد. آنها به شکل وقیحانه ای 
بارها این درخواس��ت خ��ود را مطرح کردند، اما 
همی��ن افراد بعد از پی��روزی بایدن این موضوع 
را انکار می کنن��د. وی گفت: زمانی که موضوع 
دیدار روحانی و ترامپ در کشور مطرح شده بود، 
بس��یاری از این افراد اظهار تاسف کردند که چرا 
در س��فر روحانی به امریکا، از این دیدار ممانعت 
شده است و جالب است که هم اکنون منکر این 

موضوع هستند. 
قناد باش��ی افزود: با گذشت دوره ترامپ و موفق 
نش��دن این افراد برای احیای مذاک��ره و دیدار 
مقامات ایران و امریکا از یک س��و و پاسخ ندادن 
ایران به پیامهای ترامپ، به این نتیجه رس��یدند 
که س��کوت کنند. در حال حاضر هم که مجدداٌ 
گفته می ش��ود عده ای از این افراد مجدداً طرح 
جام زه��ر را مطرح کرده و بر دی��دار با مقامات 
امریکایی تاکید دارند نیز منتظر فرصت هستند. 

 در نهایت 
باید گفت که عالوه بر موانع یاد شده، موضوعات 
دیگری وجود دارد که راه را برای بایدن س��خت 
م��ی کند، اما اگر بنا ب��ه ذوق اصالح طلبان هم 
باش��د باید در نظر گرفت که بازگشت امریکا به 
برج��ام باید  با اجرای ش��روطی باش��د که مقام 
معظم رهبری در ای��ن زمینه تعیین کرده اند و 

مد نظر ایران است. 
تجربه نش��ان داده اس��ت که به هن��گام تدوین 
برجام نیز ایشان رهنمودهای بسیار ارزشمندی 
را در ای��ن ب��اره ارائه کردند و ش��روطی را اعالم 
کردند که متاس��فانه از س��وی دولتمردان و تیم 
مذاکره کننده نادیده گرفته شد و حاال نبایستی 
اجازه داد این تجربه که بهای گزافی برای مردم 

کشورمان داشت و دارد، مجدداً تکرار شود. 
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