 10سال سرنوشتساز؛
از قتل شاه شهید تا عدل مظفر

«کریستف باالیی» مترجم
ادبیات و زبان فارسی درگذشت

روزی که فرمان
مشروطیت امضا شد

واسطه ادبیات معاصر
ایران و فرانسویان
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

چهارشنبه  12مرداد  5 _1401محرم  3 _1444آگوست 2022

برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد؛

حرکت روی «تردمیل»

3

روند افزایشی مرگومیر کرونا؛

 ۷۴جانباخته
در  ۲۴ساعت گذشته
4

4

قتلایمنالظواهری
به وسیله پهپاد
3

یک نماینده مجلس تهدید کرد؛

احتمالتقاضایتغییر
فتوای سالح هستهای
2

گوناگون

سرمقاله

کارنامه سیاسی

کارنامه فرهنگی

پشت به برجام ،روبه خرس و اژدها
رفت وآمدهای بینتیجه برای احیای برجام
دستگاه دیپلماسی کشور فاقد سرعت الزم
رفع تحریمها؛ پروژه بیسرانجام

حذف فرهنگ از سبد خانوار
بازدیدهای بیاثر
ارتباط کمرنگ با هنرمندان
لغو کنسرتهای موسیقی

کارنامه اجتماعی

گشت ارشاد؛ برای مردم ،نه مدیران
بهکارگیریزنان؛وعدهایکهتحققنیافت

آن مواعید که کردی مرواد از یادت

ولیاله شجاعپوریان :سید ابراهیم رئیسی تنها چهرهای است که در جمهوری اسالمی پس
از یک شکست توانست در دور بعد به ریاست جمهوری دست پیدا کند و از این منظر وعدههای
دو انتخابات پیش از آغاز ریاست جمهوری خود را در ذهن مردم دارد .بااینهمه او در انتخابات
ســیزدهمین که بدون یک رقیب مدعی برگزار شد و حتی برخی رقبا نیز به پشتیبانی از او به
میدان انتخابات پا گذاشته بودند و پیروزیاش برای همه مسجل بود ،کم وعده نداد؛ وعدههایی
که بعضاً با زندگی و معیشت مردم نیز پیوندی جدی داشت .نگاهی به برخی از وعدههای رئیسی
وضعیت را بهتر مشخص میکند :داشتن نگاه یکسان به همه مردم ،تغییر وضع موجود به نفع
مردم ،پایان روابط فســادانگیز و جریان رانتخواری و برخورد با مظاهر فســاد ،استفاده از همه
ظرفیتهای کشور و نیروهای کارآمد و اجماعسازی ،تحول در نظام اجرایی و شیوه اداره کشور،
ایجاد گشت ارشاد برای مدیران ،اصالح دولت و مبارزه با فساد ،ناکارآمدی و تبعیض ،ایجاد سامانه
شفافیت و شفافسازی اقدامات ،ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال ،ایجاد یکمیلیون
شغل در هر سال (چهار میلیون شغل در پایان چهار سال) ،رساندن تورم به نصف میزان فعلی و
پسازآن ،تکرقمی کردن تورم،مدیریت بازار ارز ،رفع وابستگی کاالهای اساسی و سفره مردم به
نرخ ارز ،اصالح نظام بانکی کشور ،سوق دادن نقدینگی به سمت تولید ،افزایش نظارت بر بازار،
کنترلگرانی و مقابله با گرانسازی ،حل فاصله طبقاتی و بیعدالتی با تغییر سیاستهای نادرست
اقتصادی ،متناسبسازی حقوق مردم با تورم ،توزیع عدالت با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی،
حمایت از خانوادهها و اقشار محروم ،تأمین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک
پایین ،جهش در تولید و تقویت کسبوکار ،آسان کردن دسترسی به متخصصان و پزشکان در
همه کشور ،کاهش ۵۰درصد از هزینههای درمان ،توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران،
حل مشکل مسکن جوانان در آستانه ازدواج ،رایگان شدن اینترنت برای دهکهای پایین جامعه،
رونق اقتصاد فضای مجازی ،حل مشکل طرح تحول سالمت ،حل آسیبدیدگی عدالت در جامعه،
پایبندی به برجام با اقتدار خارجی در امتداد اقتدار داخلی ،سامان دادن اقتصاد ،معیشت و فرهنگ
و مسائل اجتماعی و حقوق مردم در عرصه سیاست خارجی ،توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی
در کنار دیپلماسی سیاسی و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی منطقهای.
آقای رئیسی و گروههای سیاسی حامی وی در انتخابات بدون تردید با یقین به پیروزی وی
این وعدهها را برای کشاندن مردم بهپای صندوقهای رأی مطرح کردند و بههرحال بخش زیادی
از رأیدهندگان به رئیسی ،با توجه به این وعدهها و شعارها او را برگزیدند .بااینهمه یک سال
پس از آغاز به کار او در مقام ریاست جمهوری و درحالیکه نهادهای اصلی نظام به او اعتماد و
همراهی دارند و روسای قوای دیگر نیز خاستگاهی بهمانند او دارند ،انتظار میرفت که کارنامه
او در پایان یک سال قابلقبول به نظر برسد .بااینهمه تنها نگاهی به وعدههای اقتصادی او که
با آمار و ارقام سروکار دارند و سنجش آنها نیازمند تحلیل و تفسیر نیست ،نشان میدهد که او
و دولتش ،نتوانستهاند نمره قابل قبولی کسب کنند .تقریباً همه شاخصهای اقتصادی پایینتر
از میزانی است که او وعده داده بود .حتی گاه برخی از وعدههای او که در رسانهها موجود است
از سوی مدیران او تکذیب میشود .ازجمله وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال یا
ایجاد یکمیلیون شغل در این مدت که اولی تا کنون دو بار از سوی متولی این امر یعنی وزیر
مسکن تکذیب شد و دومی نیز وزیری که متولی آن بود ،به یک سال هم نکشید که کنار رفت.
این وضعیت نشان میدهد که رئیسی که پیشازاین هیچ سابقه اجرایی در کارنامه خود نداشت،
با دشواریهای بسیاری روبهروست .بااینهمه ،مردم بهویژه مردمی که در یک انتخابات غیررقابتی
و فاقد انگیزههای سیاسی به او و برخی از برنامهها و وعدههای اقتصادیاش رأی دادند ،نه تنها
تحول و تغییر مثبتی را در زندگی خویش تجربه نکردند بلکه به شــکلی فزاینده به مشکالت
معیشــتی ،اقتصادی و اجتماعی آنان افزوده شده است .از همین منظر است که ما رسانهایها
بهعنوان کسانی که واسطه مردم و مسئوالن هستیم ،ضمن اذعان بهدشواری اجرای آن شعارها
– که برخی بدون توجه به ظرفیتهای کشور اعالمشده بود – یادآوری میکنیم که فراموشی
آن وعدهها در میان جنجالهای سیاسی و دشواریهای کار اجرایی و حماسهسراییهای رسانه
محافل حامی رئیسجمهور درباره وضعیت دیپلماسی کشور ،میتواند همین تعداد حامی را که
انتخابات ریاســت جمهوری سیزدهم بهحساب او نوشته است ،نیز از او بگیرد .به همین خاطر
توصیه میشود حال که او در مسند ریاست جمهوری نشسته است و بسیاری از مردم درمانده از
معیشت خود به او چشم امید بستهاند ،هر چیز را که فراموش کند ،اما این وعدهها را روی میز
خود بچسباند و هر روز به آنها نگاهی کند و میزان برآوردن آنها را بسنجد؛ و در یککالم از قول
لسانالغیب «آن مواعید که کردی مرواد از یادت».

رضا صادقیان  -اظهارنظر مدیران ارشــد نهاد دولت و دستگاههای
متصل به ساختار قدرت به دلیل جایگاه حقوقی افراد در فضای رسانه
و افکار عمومی بازتاب گســتردهای دارد.اول :چندی قبل اســتاندار
کرمانشاه در سخنانی گفته بود« :وقتی در دنیا بحث مذاکره میشود،
میگوینــد پنج بهعالوه یک ،یعنی همه دنیا یکطرف ،یکطرف هم
جمهوری اسالمی است .این عزت نیست برای ما؟ این باالترین عزت
برای ماســت ».پس از یک روز که از سخنان امیریمقدم گذشته بود،
او ناچار شــد در ویدیویی غیررسمی و از طریق شبکههای اجتماعی
درباره این سخنان توضیحاتی را به مخاطبان ارائه کند .تشریح استاندار
کرمانشاه نسبتاً کفایت میکرد ،اما با نگاه دوباره به ویدیو نخست متوجه
میشویم گویا ایشان اطالع کافی درباره ترکیب مذاکرات هستهای و
اصطالح  1+5نداشــته و یا مشاوران رسانهای استاندار ایشان را درباره
ایــن امر آگاه نکرده بودند.دوم :روز گذشــته معاون رئیسجمهور در
امور استخدامی برای اینکه نشان دهد برخی از فرودگاههای کشور بر
اســاس البی ،رانت و فشــار به دولتهای وقت بناشدهاند و زیانده به
شمار میروند ،گفت :ایران 54فرودگاه دارد و کشور آلمان  5فرودگاه.
اطالعــات تمام فرودگاههــای جهان از منظر قــرار گرفتن در نقطه
جغرافیایی ،ظرفیت مســافر ،تعداد ساختمانها و ارتفاع برج مراقبت
در سایت «اطالعات فرودگاهها و حملونقل هوایی» با جزییات کامل
قابلدسترس است .مشخص نیست معاون رئیسجمهور بر اساس کدام
اطالعات کسبشده به عدد پنج فرودگاه در کشور آلمان رسیده است.
مهمتر آنکه؛ کشــوری که یکی از مدعیان اصلی تولید هواپیماهای با
کیفیت در جهان اســت و احداث بزرگترین فرودگاهها را با رویکرد
جذب توریسم ،برگزاری رویدادها اقتصادی و کنفرانسهای بینالمللی
داراســت ،بر اساس کدامین منطق اقتصادی میبایست پنج فرودگاه
داشته باشد؟ پاسخ این سؤال تا این لحظه نامشخص است.سوم :دنیای
امروز ،جهان آمیخته با اعداد و ارقام مشخص است ،به عبارتی عددها
کمک میکنند تا سیاستگذاران و تصمیمسازان اصلی با خطایی کمتر
به هدفگذاری ،ارائه تحلیل و ترسیم چشمانداز اقدام کنند .شکلگیری
سازمانهایی که وظیفه آنان ارائه آمار در حوزههای مختلف و سنجش
افکار عمومی است با چنین هدفی از سوی نهادهای قدرت سازماندهی
میشــوند .این نهادها وظیفهدارند با ارائه جزییات دقیقتر در حوزه
فرهنگ ،سیاست ،جامعه و اقتصاد سیاستمداران را نسبت به وضعیت
کشــور با تکیه بر ارقام و نمودارهای ترسیمشده مطلع کنند .به نظر
میرســد دولتمردان دولت سیزدهم چندان توجهی به اعداد ندارند
و یا در بدترین حالت ممکن کســانی که اینگونه اطالعات نادرست و
غلط را به مسئوالن میدهند ،آنان نیز در جایگاه درست قرار نگرفتهاند.
اینکه معاونت رئیسجمهور درباره تعداد فرودگاههای کشور آلمان بر
اساس اطالعات نادرست تحلیل خود را صورتبندی میکند ،حکایت
از آن دارد که همین دادههای اشــتباه در سایر بخشهای دولت نیز
وجود دارد.نشر خبرهایی با محوریت اعداد نادرست بیش از آنکه کارنامه
دولتها را پربارتر و کارآمدتر نشان بدهد ،منعکسکننده ناآگاهی و ارائه
اطالعات غلط توسط کارگزاران به شهروندان تفسیر میشود .مدیرانی
که بر اســاس سادهترین تحلیلها به این نتیجه میرسند که میتوان
100میلیارد دالر برای توسعه صنایع نفت،گاز و پتروشیمی جذب کرد،
امکان ساخت پاالیشگاههای جدید بر اساس توافقهای داخلی وجود
دارد ،ساخت یکمیلیون مسکن در طول چهار سال تحققیافتنی است
و ...هنگامهای که تصویر ترسیمشده بر اساس اطالعات نادرست و حتی
نیمه درست و تکرار اعداد و ارقام غیرقابل اثبات ارائه شود ،الجرم تکیهبر
همین اعداد به سیاستگذاریهای غلط منجر خواهد شد.

سید ابراهیم رئیسی تنها چهرهای است که در
جمهوری اســامی پس از یک شکست توانست
در دور بعد به ریاســت جمهوری دست پیدا کند
و از این منظر وعدههای دو انتخابات پیش از آغاز
ریاســت جمهوری خود را در ذهن مــردم دارد.
بااینهمه او در انتخابات سیزدهمین که بدون یک
رقیب مدعی برگزار شد و حتی برخی رقبا نیز به
پشتیبانی از او به میدان انتخابات پا گذاشته بودند
و پیروزیاش برای همه مسجل بود ،کم وعده نداد؛
وعدههایی که بعضاً با زندگی و معیشت مردم نیز
پیوندی جدی داشت .نگاهی به برخی از وعدههای
سید ابراهیم رئیســی وضعیت را بهتر مشخص
میکند :داشتن نگاه یکسان به همه مردم ،تغییر
وضع موجود به نفع مردم ،پایان روابط فسادانگیز
و جریان رانتخواری و برخورد با مظاهر فساد...
شرح در همین صفحه


وعدههای اقتصادی آب رفت
تورمی که رکورد زد؛ هزینه درمانی که چهار برابر شد
چهارمیلیون مسکنی که تایید وتکذیب میشود
بورس رکورد ریزش را شکست

کارنامه دیپلماسی

چالشهای اعداد برای دولتمردان بیاطالع

ولیاهلل شجاعپوریان

مدیرمسئول

کارنامه اقتصادی

سامانه نافرجام معرفی مدیران به دولت
یارگیری دولت از یک محفل خاص
پایان ماه عسل با مجلس انقالبی
عدم واکنش رسمی رئیس جمهور به اعتراضات مردمی
کاهش حمایت اصولگرایان از دولت

یادداشت

آن مواعید که کردی
مرواد از یادت

یادداشت ها
چالشهای اعداد برای
دولتمردان بیاطالع
پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری

ب «سياوش نام درخت
 8چند نگاه بر کتا 
است»
 8فرود قطعات موشک چینی در اندونزی
و مالزی
 8ششمین انقراض بزرگ روی زمین
چه زمانی اتفاق میافتد؟
 8آیینهای محرم در استان فارس؛ از
چکچکو تا چارچو
 3ماجرای زیلوهای جلسه رئیس جمهور
چه بود؟

سرمقاله

بررسی عملکرد یک ساله دولت سیزدهم

رئیسی به آمریکا میرود

آمپول
هزینه
ِ
هفتگیبیماران
«اس.ام.ای»  ۷۰میلیون

سال هفتم _ شماره  8 _ 1991صفحه _ قيمت  2000ناموت

یادداشت

جلوههای صلح ،ایثار و وفا در واقعه عاشورا

شــهراد شــاهرخی طهرانی  -هنگامیکه نام حسین (ع) بر
زبان جاری میشــود ،راه و رسم ایثار و عشق و معرفت به ذهن
متبادر میشود و البته بیاختیار مصیبتهای کربال و بالهایی که
شقیترین مردم بر سر خاندان پیامبر (ص) آمد در عمق چشمان
مجسم میشود و البته معرفتی که باید به آن آگاهی یافت؛ لذا
وقتی تاریــخ آن دوران و آن واقعه دردناک را مرور میکنیم به
حقیقت خواهیم فهمید که هدف از قیام و در نهایت شــهادت
حضرت امام حسین (ع) چه بوده است.در واقع نباید فقط ظاهر
واقعــه آن زمان را نگاه کرد بلکه باید به حقیقت ماجرا و عرفان
حسینی معرفت پیدا کرد .حضرت حسین (ع) نمونه بارز عشق و
غیرت الهی بود که در مقابل دژخیمان سر خم نکرد و تا آخرین
لحظه حیات در مقابل بیداد و نابرابری ایستاد .واقعه عاشورا به بشر
آموخت هر جا که ستم رفت نباید تماشاگر بود.وفاداری و عشق
در مکتب حسین (ع) یک واقعیت است که در چهره و عملکرد
خانواده و یارانش نمود پیدا کرد ،کسانی چون عباس بن علی (ع)،
حضرت زینب (س) و جوانی چون علیاکبر (ع) کسانی که اگرچه
نسبت خانوادگی و خونی با امام حسین داشتند ،اما او را موالیی
میدیدند با نشانی از خداوند و سر بر آستان محبت او گذاشتند
و جــان در راهی که او برگزیده بــود .از همین رو تجلی ایثار و
عشق را در واقعه عاشورا برعهدهگرفته و به نمایش گذاشتند.در
این واقعه کسانی که البته نسب و نسبت خونی با امام نداشتند،
«حر» یکی از کسانی بود که
نیز صحنههایی عجیب خلق کردندُ .
بعدازآن که مقابل حضرت حسین (ع) و یاران با وفایش ایستاد،
تلنگری بر وجدانش زده شد و روحش ناآرام گشت و در تالطمی
درونی حقانیت حسین در جانش شعله انداخت و تجلی حقیقت
و معرفت در ژرفای قلب او هویدا شد و مجنونوار با حال توبه و
نیاز برگشت و در مسیر حسین قرار گرفت و در راه او – که همان
حقیقت بود  -جانفشانی کرد« .زیر شمشیر غمش رقصکنان
باید رفت».واقعه کربال در تاریخ اسالم سویه دیگری هم دارد و
آن اینکه کسانی در برابر پسر پیامبر قرار گرفتند و در مقابل او
شمشیر گشودند که همگی مسلمان ،نمازخوان ،حافظ و قاری
قرآن و مفتی بودند و سؤال بزرگی را در پیش چشم مخاطبان
تاریخ قرار دادند که چه شد که مردانی که هفت موضع بدنشان
بهواسطه کثرت عبادت و نماز ،پینهبسته بود اینگونه در مقابل
منادی حقیقت ایســتادند و قتل بهترین بنده از بندگان خدا را
رقم زدند و در مقابل ،اما جوانی نصرانی که نه قرآن خوانده بود
و نه رســم مسلمانی داشت ،ندای حسین (ع) در گوش جانش
طنینانداز شد و جانش را برداشــت و بهسوی میدان بال روان
شد و همه هستیاش را در طبق اخالص نهاد و در میدان نبرد و
عشق ،جانبازیها نمود جلوهای دیگر از زیبایی حقیقت در واقعه
عاشورا شد.آموزههای مکتب حسین (ع) بسیار است؛ او اگرچه
با جنگی نابرابر مشهور شد ،اما نماد صلح و محبت و عشق بود،
امــا چون پای حق و حقطلبی در میان بود و حریف زبان صلح
نمیدانست ،ناچار به زبان شمشیر با آنان سخن گفت؛ مردانی که
اگرچه نام خدا لقلقه زبانشان بود ،اما شهوت مقام و دنیا آنها را
کور کرده بود و زیبایی حق را هرگز در جمال الهوتی حســین
نمیدیدند و ظلم و ستم را از حدومرز گذرانده بودند .ناچار باید
غیرت حسینی به جوش میآمد تا حقیقت عاشورا و حادثه کربال
رقم بخورد .باید اینگونه میشد تا نور از ظلمت و سیاهی گذر
ِ
حقیقت حق علیه باطل نمایان شود.
کرده و

رضا صادقیان
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کارشناس سیاسی

جلوههای صلح ،ایثار
و وفا در واقعه عاشورا
شهراد شاهرخی طهرانی

1

فعال فرهنگی

بحران هستهای؛ به نفع روسیه و چین

«والتر راســل مید» در والاســتریت ژورنال
نوشــت :برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام
اکنون به مشکل خورده است .از زمانی که دونالد
ترامپ آمریکا را از توافق باراک اوباما خارج کرد
که در ازای محدودیتهای موقتی بر فعالیتهای
هستهای ایران به تحریمهای اقتصادی علیه این
کشور پایان داد ،این توافق« ،گربه شرودینگر»
دیپلماســی بوده که نه مــرده و نه زنده ،بلکه
در حالتی نامشــخص در جعبهای بسته است.
بااینحال ،این روزها ،نادیده گرفتن بوی تعفن
جعبه سختتر شده است .با نزدیک شدن ایران
به آستانه هستهای ،به نظر میرسد حماسه رو به
پایان است.به گزارش انتخاب در ادامه این مطلب
آمده است :در ماه دسامبر ،آنتونی بلینکن ،وزیر
امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت« :آنچه
ما اجازه نخواهیم داد این اســت که ایران عم ً
ال
در مذاکــرات زمان بخرد تا برنامه خود را پیش
ببرد ».ایران منصرف نشد و از آن زمان تا کنون
با خوشحالی زمان خریده و برنامه هستهای خود
را پیــش میبرد.اخیراً ،رئیس اطالعات بریتانیا
به خبرنگاران گفت که ایــران تصمیم گرفته
شــروط آمریکا را برای ورود مجــدد به توافق
رد کند ،اگرچه خوشــحال است که مذاکرات
ادامه مییابد .هفته گذشــته ،رافائل گروسی،
رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،گفت که
برنامه هستهای ایران «بهپیش میرود ».حتی
خوشبینترین افراد در واشنگتن نیز امید خود
را دارند از دست میدهند .به قول رابرت مالی،
مذاکرهکننده اصلی« ،شما نمیتوانید یک جسد
مرده را زنده کنید».
یکــی از دالیلی که اجازه میدهیم مذاکرات
برای مدت طوالنی ادامه داشته باشد ،پیامدهای
ناخوشایند پذیرش شکســت آن است .پایان
قطعی توافق با ایران تقریباً بهطورقطع دولت را
مجبــور خواهد کرد که بین پذیرش یک ایران
مجهز به سالح هســتهای و آغاز رویارویی که
احتماالً به جنگ دیگر آمریکا در خاورمیانه ختم
خواهد شــد ،یکی را انتخاب کند .هر دو مسیر
مستلزم خطرات و هزینههای غیرقابلپیشبینی
اما بزرگ اســت .اجتناب از این انتخاب بد ،به
شــکل قابلدرکی ،هدف اصلــی دولت بایدن
در منطقه بوده است.متأســفانه ،زمان به نفع
رئیسجمهــور بایــدن نبود .مذاکــرات ایران
به ســمت شکســت پیش رفت زیرا موقعیت
بینالمللی آمریکا ناامنتر شده و امروز فروپاشی
قریبالوقــوع توافق بخشــی از بحران جهانی
قدرت آمریکاست .در شرایطی که موشکهای
روسیه بر اودســا میبارند و چین تهدید کرده
رفتن نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا به تایوان عواقب عظیمی در پی خواهد
داشــت ،دولت در حــال حاضر بــا وضعیت
بینالمللی دشوارتر از حد انتظار و آمادگی خود

دستوپنجه نرم میکند .به نظر میرسد شی
جین پینــگ و والدیمیر پوتین فارغ از نگرانی
درازمدت درباره ایران هستهای ،بیشتر عالقهمند
به تقویت تعهد ایران بــه اتحاد ضدآمریکایی
هستند تا تسهیل رسیدن به توافقی که فشار
را بــر رئیسجمهور آمریــکا کاهش میدهد.
آمریکاییهــا باید تالش هســتهای ایران را در
چارچوب جهانی ببینند .بحــران با تهران در
لحظهای بسیار سودمند برای روسیه و چین دارد
سر میرسد .مخالفان ما امیدوارند که بحرانهای
ژئوپلیتیکی همزمان در اروپا ،خاورمیانه و شرق
آســیا ،آمریکای مات و خســته را تحت تأثیر
قرار دهد .همانطور کــه پیامدهای اقتصادی
ایــن بحرانها در اقتصاد ایاالتمتحده و جهان
موج میزند ،تجدیدنظرطلبان امیدوارند انسجام
آمریکا در داخل و اتحادهای خارج از کشــور با
افزایش تهدیدها تضعیف شود .برای جلوگیری از
آن ،تیم بایدن باید حس بازدارندگی و احتیاط
را به دشــمنانی برگرداند کــه از موفقیتهای
طوالنی برخــوردار بودهاند.اگــر ایاالتمتحده
بخواهد پاسخی مؤثر به این ترکیب از تهدیدات
استراتژیک ایجاد کند ،رهبران سیاسی ما باید
فراتر از بازی سرزنشها و متهم کردنها بر سر
سرنوشت برجام حرکت کنند .جمهوریخواهان
بهدرستی میتوانند مدعی شوند تصمیم اوباما
بــرای امضای چیزی با این حــد از پیامدهای
بحثبرانگیز مانند توافق هستهای ایران ،بدون
حمایت دو حزب و تصویب یک معاهده در سنا،
یک اشتباه تاریخی بود .دموکراتها میتوانند
بهطــور منطقی ایــن را القا کننــد که خروج
یکجانبه ترامپ همهچیز را بدتر کرد .چنین
مسائلی را میتوان به مورخان واگذار کرد .سؤالی
که اکنون پیش روی ماست این نیست که در
سال  2015یا  2018حق با چه کسی بود.بایدن
بارها گفته اســت که دادن اجازه ساخت سالح
هستهای به ایران ،یک گزینه نیست .اگر دولت
او نتواند این مرز را حفظ کند ،عواقب آن برای
قدرت آمریکا در خاورمیانه و در ســطح جهان
عمیق و شاید غیرقابلبرگشت باشد .اگر آمریکا
به تأسیسات هستهای ایران حمله کند و خود را
در باتالق دیگری در خاورمیانه ببیند ،تأثیرات
آن در داخل و خارج نیز وحشتناک خواهد بود.
چین و روسیه از مشغلههای آمریکا در خاورمیانه
برای ایجاد مشکل در جاهای دیگر سوءاستفاده
خواهند کرد و افکار عمومی ایاالتمتحده بیشتر
دوقطبی خواهد شــد.تعداد کمی از رؤســای
جمهور با انتخابهای سیاســی به این سختی
مواجه شدهاند .قابلدرک ،شاید نه قابلتحسین
باشــد که دولت تصمیم نهایــی را برای مدت
طوالنی به تعویق انداخته اســت اما با تشدید
بوی تعفن گربه مرده ،آقای بایدن به بزرگترین
آزمون دوران حرفهای خود نزدیک میشود.

