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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

سرانجام جو بایدن، شامگاه شنبه با 
کسب ۲۹۰ رأی الکترال در برابر ۲۱۴ 
رأی؛ دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه 
خود را پشت سر گذاشــت و  به عنوان 
چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا 

انتخاب شد.  
انتخــاب او همانطور کــه منجر به 
ســقوط آزاد قیمت دالر، طال و خودرو 
در بازار ایران شد، محافل و چهره های 
سیاسی را نیز به شدت تحت تاثیر خود 
قرار داد؛ به طوری که تقریبا از هر نماینده 
مجلس و هر کنشگر سیاسی  واکنشی 
منتشر شد؛ البته واکنش هایی که اغلب 
هیجانات افسارگسیخته آمریکاستیزی 

بودند تا تدابیر سیاسی. 
نتیجه این انتخابات می توانســت 
تکرار دونالد ترامپ باشد و تکرار چهار 
سال دیگر فشار حداکثری او. نتیجه اما 
جو بایدن از جریــان دموکرات آمریکا 
شــد که گرچه آنها نیز در قبــال ایران 
مواضع ســختی دارند؛ اما دســت کم 
سیاستمدارتر و متعادل تر هستند و از 
این حیث می توان به دیپلماسی با آنها 

امید داشت. 
بنابراین می تــوان روی کار آمدن 

بایدن را فرصتی برای دیپلماسی دانست. 
به هر حال چه خوشایند باشد چه نباشد، 
آمریــکا اتفاقا بازیگــر قدرتمندی در 
صحنه بین المللی اســت که دست بر 
قضا رابطه ای شــکرآب با ایران دارد. اما 
از سوی دیگر اصول سیاست خارجی، 
دیپلماسی در قبال کشــورها از جمله 
کشــورهایی که در جهــان بین الملل 
تاثیرگذار هســتند را اجتناب ناپذیر 

می کند. 
 از به قدرت رسیدن بایدن 

باید استقبال کرد
واکنش  تندروها در ایران به انتخاب 
بایدن اما نشان می دهد آنها که خواهان 
تکرار ترامپ بودند، حاال که او رأی نیاورده 
درصددند تا از بایدن، ترامپی دیگر برای 
ایران بسازند؛ آن هم با اظهاراتی که نه 
رنگ و بویی از سیاست دارد، نه منافع و 
مصالح ملی و کامال مغایر با رویه ای است 

که دستگاه دیپلماسی در پیش دارد. 
ظریــف دو روز پیــش در گفتگو با 
یک رســانه ونزوئالیی، تاکید کرد که 
قطعا میان ترامپ و بایدن تفاوت است. 
کارشناسان نیز چنین تحلیلی را ارائه 
می دهند. برای نمونه قاسم محبعلی، 
مدیرکل ســابق وزارت خارجه معتقد 
اســت: »در ابتدا باید از اتفاق به قدرت 

رسیدن جو بایدن اســتقبال کرد؛ زیرا 
که دونالد ترامپ ۴ سال بسیار سختی را 
برای ایران به وجود آورد و با تحریم های 
همه جانبه و بی ســابقه خود وضعیت 

دشواری را بر کشور تحمیل کرد.«
او ادامه داده اســت: »به نظرم این 
گزاره کــه ترامپ  و بایــدن هیچ گونه 
تفاوتی برای ایــران ندارند، تاحدودی 
نادرست اســت، در واقع می توان گفت 
تفاوت هایی میان دو طرف وجود دارد 
و این تنها برای ایران نیســت، بلکه کل 
جهان میان بایدن و ترامپ تفاوت قائل 
هســتند. به طور حتم میان کسی که 
از مذاکره و بازگشــت به برجام حرف 
می زند و کسی که تداوم فشار حداکثری 

را مطرح می کند، تفاوت وجود دارد.«
هیجاناتی که با »زامبی زهرآلود« 

بروز می کنند
تندروها در ایران امــا به طور مداوم 
این گزاره را تکــرار می کنند که میان 
بایدن و ترامپ تفاوتی نیســت. زهره 
الهیان، نماینده تهران در مجلس یکی از 
همان هاست که اظهار کرد: »دولت قرمز 
یا آبی برای مردم ایران فرقی نمی کند؛ 
استراتژی دولت آمریکا را رئیس جمهور 
آن تعیین نمی کند. ترامپ و بایدن هر 
دو ابزار دســت صهیونیسم بین الملل 

هستند.« ســید نظام الدین موسوی، 
نماینــده دیگر تهران اســت که او هم 
در صفحه توئیتر خود نوشت:  »ظاهراً 
شر ترامپ از ســر جهان کم شد، اما شر 
امپریالیسم آمریکا همچنان باقی است، 
 ترامپ از مریخ نیامده بــود.  این زامبی 
زهرآلود، محصول همین کارخانه لیبرال 
سرمایه ساالری و مترسک الیگارشی 
آمریکا بود که پس از پایان تاریخ مصرف، 
با زور رسانه، روانه زباله دانش می کنند. 

 اما زامبی ها هنوز هستند.«
در شــرایطی که با پیروزی بایدن، 
احتمال بازگشت آمریکا به برجام قوت 
گرفته، حسین شریعتمداری در روزنامه 

کیهان، از مجلس خواســته که برای 
بازگشت آمریکا به برجام شرط بگذارد. 
 عالقمندان به فشار حداکثری 

از نوع ترامپی!
خارج از مجلس محســن رضایی 
ضمن اینکه تاکید کرده بایدن از ملت 
ایران عذرخواهی و سپس خسارت های 
اقتصادی حاصل از تحریــم را جبران 
کند، در اینستاگرام خود نوشته است: 
»خوشبینی دولت های گذشته نسبت 
به امریکا و اروپا، بارها به ملت ایران آسیب 
زده است. سریال چهل ساله سیاست 
»تحریم و برداشــتن تحریم« از سوی 
دولت های امریکا و خوش خیالی برخی 
دولتمردان ایران طی چهل سال گذشته 
فرصت های اقتصاد ملی ما را از بین برده 
اســت. دولتی در آمریکا آمده ایران را 
تحریم کرده و دولــت دیگری می آید و 
آن را در کاغذ برمی دارد. سریال کاغذی 
و قهرمان بازی عده ای در ایران و آمریکا با 
شکست برجام کامال آشکار شده است.«

احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد 
که به مواضع تند و افراطی اش شــهره 
اســت، نیز حلقه ای دیگر از این جریان 
تندروســت که در خطبه های مجازی 
نماز جمعــه در همیــن ارتباط گفت: 
»دموکرات هــا از جمهوری خواه هــا 
نامردتــر، نابکارتــر و جانورتــر و 
جمهوری خواهــان از دموکرات هــا 
ناپاک تــر و این ها هر دو یــک جریان 

هستند.«
ظاهرا ایــن روزها دو روی ســکه 
نشان دادن بایدن و ترامپ، استراتژی 
تندروهاست تا شرایط را به گونه ای که 
هست نگه دارند. بسیاری معتقدند که 
با آمدن بایدن، بازگشــت او به برجام و 
کاهش التهابات روابط ایران و آمریکا و 
تبعات آن، اصولگراها شانس خود برای 
رسیدن به پاســتور را در معرض خطر 
خواهند دید، شانسی که تا پیش از این 

تقریبا قطعی بود. 
سیاست متفاوت دستگاه 

دیپلماسی از تندروها 
در میان این اظهارنظرها، شاید بتوان 
تندیس بهترین واکنــش را به عباس 
عراقچی، معاون وزارت خارجه داد که در 
پاسخ به احتمال بازگشت رئیس جمهور 
جدید آمریکا به برجام و واکنش ایران 

گفت: »هنوز برای صحبت در این زمینه 
زود اســت. چالش های بسیاری وجود 
دارد، اما پیش از هر چیز باید منتظر ماند و 
سیاست های احتمالی جدید در آمریکا 

را مالحظه کرد.«
می گویند در عالم سیاســت آنکه 
زودتر عصبانی می شود، می بازد. از این 
رو باید گفت بهتر است صبور بود و منتظر 
ماند و دید که بایدن چه می کند؛ سپس 
عصبانیت از او را به آن زمان موکول کرد. 
به نظر می رسد دســتگاه دیپلماسی 
نیز تا پیش از آن زمــان، پیش فرض را 
دیپلماسی موفق با رئیس جمهور تازه 

آمریکا گذاشته است. 
هرچند که ســعید خطیب زاده، 
ســخنگوی وزارت خارجه دیروز در 
گفت وگویی بــا بیان اینکــه آمریکا 
در موقعیتی نیســت که برای ایران 
شرط بگذارد، گفت: »لیستی از موارد 
پاســخگویی رئیس جمهــور جدید 
آمریــکا پیرامون تعهدات بــه ایران 
آماده شــده که بایدن بایــد جبران 

مافات کند.«
بــا این وجود سیاســت دســتگاه 
دیپلماســی در قبال نتیجه انتخابات 
آمریکا، منعطف تر از تندروهاست. این 
سیاست مبتنی بر استقبال از تغییرات 
به وجود آمده و صبر برای آینده اســت 
تا بتوان وارد یک دیپلماســی منطقی 
با بایدن شد. جریان تندرو اما به شدت 
مخالف چنین سیاستی است و ترجیح 
می دهد ایران را در همان وضعیت فشار 
حداکثری ترامپ نگــه دارند که البته 
طعم تلخش بیــش از همــه زیر زبان 

مردم است!

تندروها فی البداهه در تالشند از بایدن، ترامپی دیگر بسازند؛

هنر بزرگ تبدیل فرصت به تهدید!

خبر

فرمانده هوانیــروز ارتش گفت: امروز آماده هســتیم برای 
بالگردهای هر نیرو و سازمان و حتی کشورهای اسالمی دوست و 

برادر سامانه دید در شب نصب کنیم.
امیر سرتیپ دوم خلبان یوســف قربانی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: امروز ناوگان عظیم بالگــردی هوانیروز ارتش جمهوری 
اسالمی در حوزه توان رزمی و قدرت بازدارندگی به عنوان قدرت 

برتر خاورمیانه محسوب می شود.
وی ادامــه داد: در بحث قطعه ســازی توانســتیم نهضت 
قطعه سازی که مورد تاکید رهبر معظم انقالب بود را ایجاد کنیم 
و ۵۰۰ نوع قطعه در هوانیروز ساخته می شود که روی بالگردها 

نصب شده است.
امیر قربانی نصب سامانه  دید در شــب را یکی از پروژه های 

هوانیروزعنوان کرد و گفت: یکی از کارهایی که برای نخستین 
بار در کشور و منطقه خاورمیانه توسط متخصصین و خلبانان 
و پرسنل فنی هوانیروز و شــرکت های دانش بنیان به صورت 
یک مجموعه اجرا شد، نصب سامانه دید در شب روی بالگردها و 
تست  آن در رزمایش ها و تمرینات شبانه در مناطق عملیاتی بود.

 وی افزود: امروز آماده ارائه و نصب این سامانه برای هر نیرو و 
سازمان دیگر و حتی کشورهای اسالمی، دوست و برادر هستیم 

که البته در این زمینه صحبت هایی هم شده است.
فرمانــده هوانیروز ارتش جمهوری اســالمی با اشــاره به 
دستاوردهای هوانیروز در زمینه سامانه ها و موشک های نقطه زن 
هم گفت: امروز سامانه های نوین و به روزی که روی بالگردهای 
دنیا نصب است، روی بالگردهای هوانیروز نصب شده و در این 

زمینه آماده پشتیبانی از نیروهای مسلح در هر نوع ماموریت و 
عملیاتی هستیم.

نخستین بالگرد ملی را خواهیم ساخت
امیر قربانی با اشاره به اقدامات هوانیروز برای اورهال کردن 
بالگردها گفت: اورهال کردن بالگردها کار ســنگینی بود که با 
حمایت های فرمانــده نیروی زمینی ارتش و سلســله مراتب 
فرماندهی امروز به جایی رسیدیم که تمام تعمیرات بالگردها 

توسط متخصصین هوانیروز انجام می شود.
وی درباره ساخت بالگرد ملی هم گفت: با توجه به دستور رهبر 
معظم که گفتند باید بالگرد ملی ساخته شود، طراحی ها انجام 
شده و با دستور فرمانده نیروی زمینی ارتش این کار در حال انجام 
است و در آینده ای نزدیک نخستین بالگرد ملی را خواهیم ساخت.  

این مقام نظامی کشورمان با بیان اینکه در تامین قطعات نیازی به 
واردات نداریم  و حتی می توانیم به کشورهای اسالمی و دوست 
کمک کنیم، افزود: هوانیروز عراق اخیرا بازدیدی از هوانیروز ما 

داشتند و قرار شد ما هم بازدید متقابلی داشته باشیم.
 فرمانده هوانیروز ارتش خاطرنشان کرد: طرف عراقی خیلی 
مایل بود که از قطعات ما خریداری کند و سامانه های دید در شب 

تولید کشورمان روی بالگردهای آنها نصب شود.

فرمانده هوانیروز ارتش:

آماده نصب سامانه های دید در شب بالگردها برای کشورهای دوست هستیم
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الهیان: 
»حجاب« را قانون کنیم تا مجلس 

بر آن نظارت کند
زهره الهیان، نماینده مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به کم کاری دســتگاه های متولی در امر 
حجاب گفــت: در مصوبه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی در بحث عفاف و حجاب برای دستگاه ها 
وظایفی درنظر گرفته شده است اما شاهد خاک 
خوردن و عدم اجرای آن هستیم و دستگاه های 
متولی در ایــن زمینه بــه وظایف خــود عمل 
نمی کنند بنابراین پیشــنهاد ما این است که اگر 
این مصوبه قابلیت اجرا ندارد آن را تبدیل به قانون 
کنیم تا امکان نظارت مجلس بر حسن اجرای آن 

بیشتر شود.
    

در حاشیه سفر به بولیوی انجام شد؛
دیدار ظریف با وزیر خارجه شیلی

محمدجــواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
کشورمان که به منظور شرکت در مراسم تحلیف 
رییس جمهور جدید بولیوی در الپاز به بولیوی 
سفر کرده است، در حاشیه این مراسم با آندرس 
آیامند زاواال، وزیر امور خارجه شیلی دیدار و در 
خصوص روابط دوجانبه و موضوعات مهم و مورد 
عالقه دوطرف به گفتگــو و تبادل نظر پرداخت. 
ظریف در گفت وگوی تلفنی بــا دنیس مونکادا، 
وزیر خارجــه نیکاراگوئه نیز با تاکیــد بر روابط 
دوستانه دو کشــور ابراز امیدواری کرد در آینده 

نزدیک به آن کشور نیز سفر کند.
    

در تکاپوی انتخاباتی ترامپ؛
 نماینده آمریکا در امور ایران 

عازم منطقه شد
در حالی که کارزار انتخاباتــی ترامپ اوضاع 
خوبی نــدارد، او همچنان پیگیر کارزار فشــار 
حداکثری علیه ایران است! وزارت خارجه آمریکا 
می گوید »الیوت آبرامز« نماینده ویژه این کشور 
در امور ایران، به منطقه سفر کرده است. این سفر 
از دیروز یکشنبه آغاز شده و تا پنجشنبه به مقصد 
رژیم صهیونیســتی، عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی انجام می شــود. دولت واشنگتن 
در حالی پیگیــر کارزار فشــار حداکثری علیه 
ایران اســت که کارزار انتخاباتــی دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا، حال و روز چندان خوشی 

ندارد.
    

تست کرونای قالیباف منفی شد
مصطفی قانعی، فــوق تخصص بیماری های 
ریوی و پزشک معالج محمدباقر قالیباف درباره 
آخرین وضعیت سالمتی رییس مجلس شورای 
اســالمی گفت: دو نوبت تســت PCR طی سه 
روز گذشته برای اطمینان از حل کامل مشکل، 
انجام شد که نتیجه آن منفی بود و در حال حاضر 
بیماری کنترل شده و خطر ســرایت ندارد. وی 
افزود: بیمــاری کرونای رئیس مجلــس از نوع 
خفیف بود و طول درمان به موقع به اتمام رسید 
و عارضه ای از خود بر جای نگذاشــت؛ البته فقط 
مشکل ســرفه باقی مانده که ارتباطی با بیماری 
کرونا ندارد و ناشی از مصدومیت شیمیایی قبلی 

است که درمان مخصوص تجویز شده است.
    

جبران باسیل در طعنه به تحریم های آمریکا؛
تا حاال نشده که ایران به خاطر 

اختالف ما را تحریم کند
جبران باســیل، رهبر جنبــش آزاد میهنی 
و وزیر خارجه پیشــین لبنان که اخیرا از سوی 
واشنگتن تحریم شده است با انتقاد از این اقدام 
گفت: علیرغم اختالف هایی که با حزب اهلل داریم 
تا حاال نشده اســت که ایران و یا این حزب ما را 
تحریم و یا تهدید به تحریم کند. باســیل خطاب 
به آمریکایی ها افزود: آیا من تنها به خاطر اینکه 
موافق سیاست های شما نیستم فاسد و تروریست 
هستم؟ سیاســت ابرقدرت جهان بسیار عجیب 
اســت، اتهاماتی را مطرح می کند و تحریم ها را 
تحمیل می کند بدون اینکه هیچ دلیلی داشــته 

باشد.
    

نماینده مجلس:
رفتار ترامپ شباهت عجیب به 
فاشیسم ایرانی در سال ۸۸  دارد

احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشت:  »چهار سال قبل ترامپ رأی آورد، چون به 
دولت پنهان )Deep State( حمله کرد. اکنون 
او رفتنی شده چون همان دولت پنهان جمع بندی 
کرده که باید برود و قطعــا او خواهد رفت. رفتار 
اخیرش در اعالم برنده بودن اما، شباهتی عجیب 
به فاشیسم ایرانی در سال ۸۸ دارد که گفته بود: 

برنده قطعی انتخابات من هستم.«

ظاهرا این روزها دو روی 
سکه نشان دادن بایدن 

و ترامپ، استراتژی 
تندروهاست تا شرایط را 
به گونه ای که هست نگه 

دارند. بسیاری معتقدند که 
با آمدن بایدن، اصولگراها 

شانس خود را برای رسیدن 
به پاستور در معرض خطر 

خواهند دید

سیاست دستگاه 
دیپلماسی در قبال نتیجه 

انتخابات آمریکا، استقبال 
از تغییرات به وجود آمده 
و صبر برای آینده است تا 

بتوان وارد یک دیپلماسی 
منطقی با بایدن شد. جریان 

تندرو اما به نظر می رسد 
به شدت مخالف چنین 

سیاستی است

روزنامه نیویورک تایمز به چالش های موجود 
در مسیر جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا 
برای تعامل با ایران پس از کنار رفتن دونالد ترامپ 

از قدرت اشاره کرد.
این روزنامه در گزارشی درباره چالش هایی 
که جو بایدن رئیس جمهور انتخابی آمریکا در 
سیاست خارجی اش در منطقه و در رابطه با ایران 
با آن مواجه خواهد شد، نوشت : بایدن وعده داده 

که در صورت پایبندی دوباره ایران به تعهدات 
هسته ای اش که پیش از این درباره شان مذاکره 
شده است، به توافق هســته ای باز می گردد. او 
همچنین گفته است که تصمیم دارد ممنوعیت 
سفر به آمریکا را که توسط ترامپ اعمال شده بود 
و بر ایران و بسیاری دیگر از کشورهای با اکثریت 

مسلمان اثر می گذاشت، لغو کند.
این گزارش در ادامه مطرح می کند که  معلوم 
نیســت مقامات عالی رتبه ایران با این رویکرد 
بایدن موافق باشــند. مقام معظم رهبری ایران 
گفته که فارغ از این که چه کسی در کاخ سفید 

باشد، آمریکا غیرقابل اطمینان است.

در این گزارش همچنین آمده است: کلیف 
کوپچان، رئیس گروه اوراســیا که یک موسسه 
ارائه دهنده مشاوره های سیاسی است، می گوید 
که بایدن در هر مذاکره ای با ایران با هدف تقویت 
محدودیت های فعالیت های هسته ای این کشور 

با مشکالت بزرگی مواجه خواهد بود.
نیویــورک تایمــز می افزایــد: سیاســت 
بایدن درباره ایــران می تواند  موجــب به انزوا 
کشــاندن بنیامین نتانیاهو ]نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی[ شود که از امتیاز رویکرد تقابلی 
ترامپ برای تقویت روابط اسرائیل با کشورهای 
عربی بهره مند می شد که به عادی سازی روابط 

دیپلماتیک با امارات متحــده عربی و بحرین 
ختم شد.

این روزنامه در آخر نوشــت: نحوه عملکرد 
بایدن در روابط آمریکا با عربستان سعودی که 
ایران را یک دشمن تلقی می کند نیز چالشی در 

نوع خود خواهد بود.
 بایدن برای بازگشت به برجام 

با نتانیاهو مشورت می کند!
همزمان اما یک مقام آمریکایی نســبت 
به روابط عمیــق دولت جدیــد در آمریکا با 
نتانیاهــو ابراز امیدواری کرد و مدعی شــد: 
بایدن عاشق اسرائیل اســت و فکر می کنم 

تالش می کند روابطی قوی و عمیق و بهتر با 
اسرائیل داشته باشد.

به گزارش عاروتص شوآ، »دن ِکرتِزر« سفیر 
سابق آمریکا در اسرائیل مدعی شد: »جو بایدن« 
پیش از هر کاری درباره توافق هسته ای با ایران، 
با تل آویو و نتانیاهو مشورت می کند. او ارتباط و 

دوستی طوالنی با نخست وزیر اسرائیل دارد. 
وی ادعا کرد: برخی مسائل وجود دارند که 
ما با آن ها مخالفیم. فکر می کنم برنامه هسته ای 
ایران یکــی از این موارد باشــد؛ اما پیش بینی 
می کنم که بایدن سعی خواهد کرد به طور جدی 
در این باره با نخست وزیر صحبت کند تا اینکه 
بخواهد به تنهایی در این باره اقدام کند. آن ها 
راهی پیدا خواهند کرد تا برنامه هسته ای ایران 

را متوقف کنند.

نیویورک تایمز:

سیاست بایدن در قبال ایران می تواند نتانیاهو را منزوی کند


