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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

از ایران تا آمریکا بیــش از 11 هزار 
و 680 کیلومتر راه اســت. اگر کسی با 
ماشین شــخصی، بدون وقفه و با صد 
کیلومتر بر ســاعت به ســوی آمریکا 
رانندگی کند، 117 ســاعت بعد به آن 
خواهد رسید. هواپیما هم این فاصله را 

13 ساعته طی می کند. 
بدین ترتیب آمریکا، در نیمکره غربی 
زمین، از ایران بسیار دور است؛ اما ظاهرا 
در عین حال بســیار نزدیک! انتخابات 
آمریکا دیروز رســما آغاز شــد. گرچه 
انتخاباتی بود در فاصله حدود 11 هزار و 
680 کیلومتری ایران، اما در تمام کشور 

حرف بر سر نتیجه این انتخابات بود. 
از بازار و محافل سیاسی گرفته تا یک 
جمع خانوادگــی، در کوچه و خیابان، 
اتوبوس و مترو، رسانه ها، مغازه دارهای 
خرده فــروش و عمده فــروش، تجار، 
کارخانه دارها، صرافی ها، طالفروشی ها، 
حتی زنان خانه دار، همه درگیر انتخابات 

آمریکا هستند؛ درگیر و البته نگران!
این درگیری و نگرانــی از آن حیث 
اهمیــت دارد که نقضی بر شــعار »نه 
شــرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« 
و آرمان »اســتقالل« است. ایران برای 

کســب این اســتقالل و خط بطالن 
کشیدن بر وابستگی به غرب، تا اشغال 
سفارت آمریکا نیز پیش رفت. چهار دهه 
شعار »مرگ بر آمریکا« را نیز برای نیل به 

آن استقالل آرمانی فریاد کرد. 
حاال اما به نظر می رســد یک جای 
تمام آن سیاست ها برای کسب استقالل 
لنگ اســت؛ آنقدر لنگ که چشم یک 
ملت به انتخاباتی در آن ســوی آب ها 

دوخته است. 
این در حالی اســت که رهبر معظم 
انقــالب درگذشــته و در ســخنرانی 
دیروز بارها بر ضرورت نــگاه به درون و 
ظرفیت های داخلی چه در حوزه سیاسی 
و چه در حوزه اقتصادی تاکید کرده اند؛ 
اما آنچه این روزها در جریان انتخابات 
آمریکا، در ایران می گــذرد، حاکی از 
این است که مسئوالن در نیل به چنین 

هدفی ناکام بوده اند.
یک نمونه نادر

البته که انتخابات در کشــورهای 
مختلف و سیاست و سیاستمدارانی 
که در آن کشورها روی کار می آیند، بر 
کشورهای دیگر و مناسبات و مراودات 
و سیاست خارجی آنها موثر است. در 
روابط بین الملــل تردیدی در این امر 
نیســت. در ایران اما این حساسیت، 

به شــکلی غیرعادی و خــارج از آن 
چارچوب های متعارف، به یک نمونه 

نادر تبدیل شده است.
از ســوی دیگــر هرچــه روابط 
کشوری با کشــور دیگر بیشتر باشد، 
حساســیتش به انتخابات و تحوالت 
کشور مبدا بیشتر خواهد بود. درباره 
ایران و آمریکا اما جالب این است که 
حتی ضعیف ترین روابط دیپلماتیک 
نیز میان دو کشــور برقرار نیست، با 
این حال اینگونه چشم ها در ایران به 

انتخابات آمریکا دوخته شده است. 
درخصــوص انتخابــات آمریکا 
این روزها تحلیل هــای متفاوتی در 
رسانه ها به چشــم می خورد. برخی 
سیاســتمداران تاکید می کنند که 
نتایج انتخابات تأثیری در سرنوشت 
ایران ندارد و برخی دیگر نتیجه را بر 
مناسبات سیاســی و اقتصادی ایران 
اثرگذارمی دانند. در ایــن میان این 
رویداد برون مرزی، بــه مجالی برای 
طرح دعواهای سیاســی داخلی نیز 
تبدیل شده اســت و اصالح طلبان و 
اصولگرایان با عبــارات کنایه آمیز، از 
تمایل طرف مقابل بــر پیروزی یک 
رقیب ســخن می گویند؛ برای مثال 
مهدی چمــران تاکیــد می کند که 

دلخوشی اصالح طلبان پیروزی بایدن 
است تا دوباره به قدرت بازگردند. 

او دیروز به خبرگزاری مهر گفت: 
»اگر یک کشــور مســتقل و انقالبی 
مثل ایران سرنوشت خود و گروه های 
سیاسی اش را به انتخابات یک کشور 
دیگــر گره بزنــد، خالف اســتقالل 
سیاسی و اجتماعی است. اینکه همه 
حــواس ، راهبــرد و برنامه هایمان را 
مطابق با انتخاب یک رئیس جمهور در 
کشوری دیگر تبیین کنیم با استقالل 

ذاتی یک ملت مغایر است.«
در ســوی دیگــر اصالح طلبــان 
نیز تاکید می کنند کــه اصولگرایان 

خواهان برنده شدن ترامپ هستند تا 
فشار بر دولت را افزایش دهند و بعد هم 
خود در قالب دولتــی جدید با آمریکا 

مذاکره کنند. 
قیمت دالر کجا تعیین می شود؟

گذشته و آشفته تر از عالم سیاست، 
وابستگی اقتصادی ایران به یک رویداد 
سیاسی در آن ســر دنیاست. رسانه ها 
مملو از تحلیل های اقتصادی درباره تاثیر 
انتخابات آمریکا و نتیجه آن بر اقتصاد 

ایران و بازارهای آن است. 
این تحلیل ها معتقدنــد روی کار 
آمدن ترامپ یعنی از هم گســیختگی 
بیشتر بازارها و خیزهای بلندتر قیمت ها 
و اگر بایدن روی کار بیاید یعنی فرصت 
یک دم نفس آسوده که البته بالفاصله 
بعدش التهابات تازه ای آغاز خواهد شد. 
اما دست کم همان فرصت کوتاه برای 

آرامش بازار هم غنیمت است. 
کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق 
بانک مرکزی در همیــن ارتباط طی 
گفت وگویــی، تصریح کرده اســت: 
»قیمــت دالر در کاخ ســفید تعیین 
می شود و نه پاستور. چراکه صادرات 3 
میلیون بشــکه ای نفت ایران، با خروج 
ترامپ از برجام به کمتــر از 400 هزار 
بشکه رســیده و این کانال درآمد ارزی 
ایران را بســته و دولــت دچار تنگنای 
مالی شده. در این میان چون دولت توان 
کاهش هزینه های خــود را ندارد، پس 
با کمبود شدید ارز و افزایش قیمت آن 
مواجه شده است.« این حد از وابستگی 
اقتصاد به انتخابات آمریکا، کافی است تا 
به سوگ »استقالل« بنشینیم. سایت 
دیپلماسی ایرانی دیروز طی یادداشتی 
در خصوص وابستگی اقتصاد ایران به 
نتیجه انتخابات آمریکا نوشت: »در اینجا، 
این پرسش پیش می آید که چه عواملی 
موجب بروز این میزان از حساسیت باال 
به چنین انتخاباتی شده است؟ پاسخ تا 
حد زیادی مشخص است. ناتوانی اقتصاد 
طی سال های بلند گذشته در بازسازی 
ســاختاری خود به نحوی که توانایی 
صادرات کارخانه ای با ارزش افزوده  باال، 
کنترل فشارهای تورمی و حفظ ارزش 
پول ملی را داشته باشــد. این ناتوانی، 
عالوه بر مسائل فنِی مربوط به سیاست 
صنعتی و مدیریت فشل سرمایه گذاری، 

ریشه در برداشت نادرستی از استقالل 
دارد که به صــورت خودکفایی به جای 
خوداتکایی، و سرشــاخ شــدن با نظم 
جهانی به جای همکاری انتقادی با آن، 

تعریف و دنبال شده است.«
ضرورت تجدیدنظر اساسی در 

چگونگی تحقق استقالل 
نه تنها در اقتصاد و سیاست، بلکه در 
حوزه اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی 
و سالمت روان جامعه نیز استقالل را از 
دست داده ایم. اینکه افکار عمومی چشم 
به انتخابات آمریکا دوخته تا ببیند ترامپ 
رأی می آورد یــا بایدن، به معنی ناامید 
شدن جامعه از دولتمردان و نهادهای 

درونی خود است. 
این موضوع از آن حیث قابل تامل تر 
است که در دوره های گذشته نیز تکرار 
شده است. گرچه اهمیتی که انتخابات 
2020 آمریکا برای ایــران پیدا کرده، 
به دلیل شــرایطی که به وجود آمده، 
در نوع خود بی ســابقه است اما تجربه 
یــادآوری می کند که در زمــان روی 
کار آمدن باراک اوباما نیز چشــم ها به 
انتخابات آمریکا دوخته شده بود.  پس 
از فشارهای سنگین جورج بوش پسر، 
ایران منتظر بود تا با رأی آوردن باراک 
اوبامای دموکرات نفس راحتی بکشد.  
با این تفاسیر به نظر می رسد جمهوری 
اسالمی ناگزیر است بر شیوه های خود 
برای تحقق آرمان واالی استقالل و شعار 
»نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« 
تجدیدنظر اساسی کند؛ چراکه احواالت 
این روزهای ایران حاکی از این است که 
یک رویداد سیاسی در یک کشور غربی، 
به شدت ایران را در سطوح مختلف به 

خود مشغول کرده است. 

نگرانی غیرمتعارف ایرانی ها از نتایج انتخابات آمریکا تأمل برانگیز است

مرثیه ای برای آرمان »استقالل«

خبر

سخنگوی حزب اتحاد ملت، گفت: برای ما به 
عنوان یک حزب اصالح طلــب اصل بر حضور در 
انتخابات است، همواره در هر انتخاباتی تا حاال اصل 
را بر حضور در انتخابات گذاشــتیم و درخصوص 
اینکه روند و شیوه این حضور چگونه باشد، در حال 

صحبت هستیم.
حســین نورانی نژاد در گفت وگو بــا ایلنا، در 
خصوص جلســات اخیر این حــزب و آخرین 
تصمیم گیری هــا پیرامون انتخابات ریاســت 
جمهوری سال آینده، افزود: جلسات دفتر سیاسی 
و شورای مرکزی حزب به صورت هفتگی و منظم 
برگزار می شود که بحث و بررسی پیرامون انتخابات 
ریاست جمهوری در این جلسات در جریان است.

وی ادامه داد: برای نحــوه و چگونگی حضور در 
انتخابات سناریوهای مختلفی بررسی شد و بعد 
از اتخــاذ تصمیم نهایی، ان شــاءاهلل به زوی طی 
بیانیه ای به تفصیل درخصوص این مساله اعالم 

موضع خواهیم کرد.
نورانی نژاد همچنین در خصوص جلسه اخیر 
مسئوالن شعبه های استانی این حزب با دبیرکل، 
بیان داشت: جلســه اخیری که برگزار شد، یک 
جلسه میان روسای شعب در استان ها با چند تن از 
اعضای شورای مرکزی است که در فواصل زمانی 
مشخصی برگزار می شود و این چهارمین نشست از 
ابتدای سال ۹۹ بود که با حضور آقایان شکوری راد، 

میردامادی، مبلغ و خانم منصوری برگزار شد.

وی افزود: در این جلســه در خصوص مساله 
انتخابات و نحوه حضور در انتخابات و همچنین 
روش و شیوه سازماندهی نیروهای اصالح طلب 
بحث و تبــادل نظر صورت گرفــت، همچنین 
دوســتان در اســتان ها هم اگر اخبار یا مسائلی 
داشتند، آن را با اعضای شــورای مرکزی مطرح 

کردند.
سخنگوی حزب اتحاد ملت در ادامه در پاسخ به 
سوالی مبنی فضای غالب درونی حزب اتحاد ملت 
در خصوص حضور یا عدم حضور در انتخابات، اظهار 
داشــت: برای ما به عنوان یک حزب اصالح طلب 
اصل بر حضور در انتخابات اســت، همواره در هر 
انتخاباتی تا حاال اصل را بر حضــور در انتخابات 

گذاشــتیم، در خصوص اینکه روند و شیوه این 
حضور چگونه باشد، در حال صحبت هستیم اما بنا 
داریم که با کاندیدای خودمان حضور پیدا کنیم، 
یک کاندیدایی که وفادار به گفتمان اصالح طلبی 

باشد.

وی ادامه داد: اینکه گفته می شــود کاندیدا 
از حزب باشد لزوماً به معنای اینکه عضو حزب 
باشد نیســت، بلکه نیاز اســت فردی که مورد 
حمایت قرار می گیــرد، به ایــن گفتمان باور 

داشته باشد.

سخنگوی حزب اتحاد ملت:

باکاندیدایخودماندرانتخاباتحاضرمیشویم
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یک مقام دولت ترامپ ادعا کرد؛
گسترشعملیاتسایبریعلیه

ایران،روسیهوچین
یک مقام آمریکایی که اســم او فاش نشده به 
شبکه ســی ان ان گفت که فرماندهی سایبری 
آمریکا عملیات های خود به منظور شناســایی 
فعاالن ســایبری خارجــی پیــش از انتخابات 
آمریکا را بسط داده و از عملیات هایی برای یافتن 
هکرهای روســی، چینی و ایرانی استفاده کرده 
اســت. مقامات اطالعاتی آمریکا با مطرح کردن 
اتهامات انتخاباتی علیه ایران و روســیه مدعی 
شــده اند ایران مسئول فرســتادن ایمیل هایی 
تهدیدآمیز است که رای دهندگان دموکرات را 
هدف قرار داده اســت و همچنین روسیه نیز به 
سهم خود در انتخابات ریاست جمهوری 2020 

آمریکا مداخله می کند.
    

وزیر خارجه یمن:
ایرانهیچدخالتیدرامور

داخلیکشورماندارد
هشام شــرف، وزیر خارجه دولت نجات ملی 
یمن در گفت وگو با مونت کارلو تاکید کرد: تالش 
دولت صنعاء ارسال ســیگنال های صلح به طرف 
مقابل است و مارتین گریفیتس، نماینده سازمان 
ملل در امور یمن  با همکاری روســیه، انگلیس و 
ایران تالش می کنند تا طرف های یمنی سر میز 
مذاکره بنشینند و برای دست یابی به صلح رایزنی 
کنند. وی در بخشی از گفت وگوی خود در پاسخ به 
سؤالی درباره ایران تأکید کرد: ایران هیچ دخالتی 
در امور یمن ندارد و این کشــور یکی از طرف های 

صلح خواهد بود.
    

اندیشکده مطالعات راهبردی:
ایرانتوانصادراتموشکهای

کروزخودرادارد
اندیشــکده مطالعات راهبردی و هدفمند در 
گزارشی نوشت: ایران توانایی صادارات موشک های 
کروز قدس را دارد و این ســالح گزینه ای مناسب 
برای خریــداران اســت. در ادامه ایــن گزارش 
آمده اســت: تهران به دنبال  توسعه توان و قدرت 
موشــک های زمین به هوا و ضدکشــتی است و 
توانایی بهبود موشک های زمین به هوا و ضدکشتی 
را که در صورت درگیری خسارات زیادی به ایاالت 
متحده و برخی دیگر در خلیج فارس وارد می کند، 

توسعه می دهد.
    

بیانیهروسیهدرموردطرحایران
برایحلمناقشهقرهباغ

روســیه بیانیه ای در مورد طرح ایــران برای 
مناقشه قره باغ منتشر کرد. به گزارش ایلنا به نقل از 
وزارت خارجه روسیه، این وزارت خانه در بیانیه ای 
امروز اعالم کرد: ما در حال ارزیابی و مطالعه طرح 
پیشنهادی از سوی  ایران در مورد تنش در  قره باغ 
هستیم. در ادامه این بیانیه آمده است: رایزنی ها و 
تالش های روسیه برای حل این تنش ادامه دارد. 
اما هنوز برای شکل گیری و فراهم کردن دیدار بین 
وزرای خارجه ارمنســتان و جمهوری آذربایجان 

زود است.
    

یک فعال اصولگرا مطرح کرد؛
پیشنهادیبراینجاتانتخابات

1400ازقهرمردم
محمد مهاجــری، فعال اصولگرا با اشــاره به 
اینکه طرح های مجلس برای انتخابات ریاســت 
جمهوری، چیزی جز محدود کردن مشــارکت 
مردم نیست، نوشت: در انتخابات آمریکا روشی 
وجود دارد که بخشــی از آرا به صورت پســتی 
داده می شــود. می توان از این روش الگو گرفت 
و با بومی کردن آن، در شــرایط سخت کرونا)که 
بعید اســت به این زودی از بین برود( راهی برای 
حضور گسترده تر مردم پیدا کرد. حتی اگر کرونا 
هم نباشد، شرکت غیرحضوری در انتخابات)مثال 
به صورت آنالین و اینترنتــی( می تواند بر میزان 

حضور شهروندان بیفزاید.
    

تشکیلفراکسیونپیامبراعظم)ص(
درمجلس

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از تشکیل 
فراکسیون پیامبر اعظم )ص( در مجلس شورای 
اسالمی خبر داد. به گزارش ایلنا، مرتضی آقا تهرانی 
گفت: کار های اداری این فراکسیون انجام شده و 
تعداد زیادی از نمایندگان خواســتار عضویت در 
این کمیسیون شده اند. رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی، افزود: با این اقدام به دنبال 
این هستیم که برای حمایت های جدی از پیامبر 
خاتم با مجامع و مجالس مختلف اسالمی ارتباط 

برقرار کنیم.

گذشته و آشفته تر از 
عالم سیاست، وابستگی 

اقتصادی ایران به یک 
رویداد سیاسی در آن سر 
دنیاست. رسانه ها مملو از 

تحلیل های اقتصادی درباره 
تاثیر انتخابات آمریکا و 

نتیجه آن بر اقتصاد ایران و 
بازارهای آن است

از بازار و محافل سیاسی 
گرفته تا یک جمع 

خانوادگی، همه درگیر 
انتخابات آمریکا هستند؛ 
درگیر و البته نگران! این 
درگیری و نگرانی از آن 

حیث اهمیت دارد که نقضی 
بر شعار »نه شرقی، نه 

غربی، جمهوری اسالمی« و 
آرمان »استقالل« است

وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در مصاحبه با 
یک شبکه آمریکایی تأکید کرد که تهران تحت هیچ شرایطی 
مذاکره مجدد بر ســر برجام را نخواهد پذیرفت و حتی آن را 

بررسی هم نخواهد کرد.
محمدجواد ظریف در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس 
خاطرنشان کرد که هر نتیجه ای در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا رقم بخورد، ایران تحت هیچ شرایطی حاضر به مذاکره 
مجدد بر ســر مفاد برجام نخواهد بود. ظریف درباره احتمال 
مذاکره مجدد بر سر برجام تصریح کرد: اگر می خواستیم این کار 
را انجام دهیم، چهار سال قبل با رئیس جمهور ترامپ انجامش 
می دادیم.  او با بیان اینکه ایران مایل به بازگشت آمریکا به توافق 

هسته ای است، ادامه داد: بدیهی است که ما می توانیم راهی 
برای تعامل مجدد پیدا کنیم. اما تعامل مجدد به معنای مذاکره 

دوباره نیســت. بلکه به معنای بازگشت ایاالت 
متحده به میز مذاکره است.

رئیس دستگاه دیپلماســی ایران ادامه 
داد: من می دانم که جو بایدن درک می کند 

که این ]مذاکره مجدد بر سر برجام[ 
هرگز اتفاق نخواهد افتاد و به همین 
دلیل وی احتماالً رفتار متفاوتی را 
در پیش خواهد گرفت. امیدوارم 
که رئیس جمهور ترامپ هم این 

را درک کند. وزیر امور خارجه کشــورمان درباره اینکه ایران 
ترجیح می دهد چه کسی رئیس جمهور آمریکا شود نیز تأکید 
کرد: ایران از بین دونالد ترامپ و جو بایدن هیچ یک را به دیگری 
ترجیح نمی دهد. شاید اظهارات اردوگاه بایدن امیدوارکننده تر 

باشد، اما باید صبر کنیم تا ببینیم چه پیش می آید.
وی خاطرنشان کرد: مهم نیست که مقامات دولت جدید در 
دوران رقابت های انتخاباتی چه می گویند، بلکه مهم این است 

که پس از در اختیار گرفتن دولت در عمل چه می کنند.
ظریف همچنین در خصوص تحریم های یکجانبه آمریکا 
علیه ملت ایران در شرایطی که بحران کرونا جهان را تحت تأثیر 
قرار داده، گفت: »این تحریم ها به ایران آسیب زده اند، اما 
تغییر سیاسی مد نظر آمریکا را میسر نکرده اند؛ خواه 
این تغییر سیاسی براندازی حکومت باشد -که 
آرزوی بخش های مشخصی از دولت کنونی 
آمریکاست- یا به زانو در آوردن ایران 

و دیکته کردن شرایط مذاکره به تهران همان طور که ترامپ 
می خواهد.« وزیر امور خارجه ایــران در بخش دیگری از این 
مصاحبه، در واکنش به ادعاهای آژانس های اطالعاتی آمریکا 
مبنی بر اینکه ایران اطالعــات رأی دهندگان آمریکایی را به 
دست آورده و از آنها برای کاهش اعتماد به روند انتخابات آمریکا 
استفاده کرده است، قاطعانه هرگونه مداخله توسط ایران را رد 
کرد و گفت که ترامپ »تنها فردی است که مهمترین و مؤثرترین 

اهانت ها را به سیستم انتخاباتی آمریکا می کند.«
وی افزود: هر کسی که عالقه مند به تضعیف دموکراسی در 
ایاالت متحده باشد، فقط از رئیس جمهور ترامپ می خواهد که 
درباره تقلب و تخلف ها در برگه های رأی گیری از طریق پست و 

انواع موارد دیگر صحبت کند.
به نوشته سی. بی. اس نیوز، ظریف همچنین گفت که ایران 
نامه ای را از دولت ترامپ دریافت کرده که در آن گفته شده است 

ایران در مورد انتخابات آمریکا اقدامی انجام ندهد.

ظریف: 

میتوانیمراهیبرایتعاملمجددپیداکنیم،امامذاکرهنه


