
میانجیگری با رویکرد بی طرفی به شیوه ایران
چرا از چراغ 
سبزآمریکا 
عبورکردید؟

نخستین کارت زرد 
مجلس یازدهم به وزیر 

نفت اعطا شد

آتش بی عدالتی در 
خرمن قیمت »گندم«
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آنچه در جلسه روز  چهارشنبه 
مجلس گذشت

چالش های جدید پیش روی 
استراتژیکی ترین کاالی کشور

نقدی بر سخنان رئیس جمهور
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واعظی:

اصالح طلبان مراعات رفقایشان در 
دولت را بکنند
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طی هفته های اخیر تحلیل ها و گفتارهایی مبنی 
ب��ر مذاکره با آمری��کا مطرح می گ��ردد و حتی 
ادعاهایی مبنی بر مذاکره پنهانی میان طرفین در 
عمان مطرح شده که از سوی دستگاه دیپلماسی 
رسما مردود اعالم ش��ده است. در این میان دو 
س��ناریو مطرح می شود. مذاکره قبل از انتخابات 
ب��ا ترامپ، تا از ش��رایط انتخابات��ی آمریکا برای 
امتیاز گیری استفاده ش��ود. گزینه دیگر گزینه 
صبر ت��ا اعالم نتایج انتخاب��ات آمریکا و مذاکره 
با طرف پیروز انتخابات اس��ت. البته برخی نیز با 
اشاره به سیاستهای ترامپ سناریوی حمایت از 
بایدن با هدف مدیون سازی وی برای مذاکره بعد 
از پی��روزی اش در انتخابات را مطرح می کنند. 
این سناریوها برای آنچه حل مشکالت اقتصادی 
کش��ور نامیده می شود در حالی مطرح می گردد 
ک��ه نگاهی به تحوالت داخلی آمریکا نکات قابل 

توجهی را آشکار می سازد. 
نخس��ت آنکه آمریکایی که خود را کانون رفاه و 
زندگ��ی برتر معرفی می کند ک��ه بحران کرونا و 
ناتوان��ی دولتمردان برای مقابل��ه با کرونا، واهی 
بودن برتر آمریکایی را نش��ان داد به ویژه اینکه 
سران آمریکا تلفات باال را امری طبیعی دانسته و 
قربانی شدن 2 میلیون نفر را عادی عنوان کرده 
اند. دوم آنک��ه آمریکا خود را اهدا کننده آزادی 
و امنی��ت معرفی می کند ح��ال آنکه اعتراضات 
ماه های اخیر به نژادپرستی سیستماتیک حاکم 
ب��ر آمری��کا ابهامات در این ادعا را بیش��تر کرد. 
نژادپرس��تی س��اختار حاکم بر آمریکا که اجازه 
می دهد پلیس به راحتی رنگ پوستان را به قتل 
برس��اند و اعتراض به این رفتار را سرکوب نماید 
ماهیت واقعی آمریکا را نشان داد و این سوال را 
در اذهان ایجاد کرد ک��ه آمریکایی که به مردم 
خود رحم نمی کند، چگونه می تواند ادعای ناجی 
بودن را داشته باشد. سوم آنکه مناظره دوشنبه 
ش��ب جو بایدن و ترامپ نامزده��ای دموکرات 
و جمهوریخ��واه حقایقی از دموکراس��ی و مردم 
س��االری در آمریکا نشان داد. مناظره ای که در 
آن ب��ه جای پرداختن به مش��کالت اقتصادی و 
اجتماع��ی مردم طرفین به اته��ام زنی و به کار 
ب��ردن رکیک تری��ن الفاظ ب��رای تخریب طرف 
مقاب��ل پرداختن��د به عن��وان نمونه ج��و بایدن 
ب��ه ترامپ می گوید: »آیا خفه می ش��وی مرد؟« 
و ترام��پ نیز پاس��خ می دهد »تو م��دام وراجی 

می کنی.«
رفت��ار بایدن و ترامپ چنان بود که رس��انه این 
مناظره را برگرفته از ناسزا و بددهنی و برچسب 
زدن عن��وان کردند و برخی نیز ش��ب مناظره را 

شب انزجارآور برای دموکراسی خواندند. 
مناظره مذکور نش��ان داد ک��ه اکنون در آمریکا 
جنگ بر سر قدرت است و هیچ کدام از نامزدها 
توجهی به مطالبات مردم ندارند و صرفا به دنبال 
ح��ذف رقیب از میدان هس��تند. برخ��ی بر این 
عقیده اند که این مناظره ته مانده  آبروی آمریکا 
در جهان را نیز بر باد داد و ابعاد دیگری از نقاب 
آمریکا را برداش��ته است. با توجه به این شرایط 
این س��وال مطرح است که مدعیان لزوم مذاکره 
با آمریکا از مذاکره با چه کسی سخن می گویند؟ 
در جایی که نامزدهای ریاس��ت جمهوری، تمام 
اخالقیات و اصول دموکراس��ی کشورشان را زیر 
پا می گذارند آی��ا می توانند طرف قابل اعتمادی 
برای مذاکره باش��ند؟. این مناظره نشان داد که 
تفاوت��ی میان ترامپ و بای��دن وجود ندارد و هر 
دوی آنها تشنه قدرت هستند و برای این منظور 
حاضر به کنار نهادن اصول و مولفه های اخالقی 
که آمریکا همواره به آن می بالد، هستند. بر این 
اساس از هم اکنون می توان گفت که چه ترامپ 
و چه بایدن بر مس��ند قدرت بیای��د برای ایران 
تفاوت��ی نمی کند و مذاکره ب��ا هیچ کدام از آنها 
قاب��ل اجرا نیس��ت چرا که آنان ک��ه به اصول و 
ریشه های ساختاری کشورشان اعتقادی ندارند 
قطع��ا پایبندی به تعهدات خود در قبال دیگران 
نیز نخواهند داش��ت. در چنین فضایی برای حل 
مشکالت کشور یک اصل وجود دارد و آن تکیه 
بر مقاومت فعال در قالب اقتصاد مقاومتی است 
ک��ه تنه��ا راه نجات کش��ور از وضعی��ت کنونی 

است.

کالس درس مناظره

روحانی: 

این حرف غلط را که نگاه دولت به 
بیرون است، دیگر تکرار نکنید
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ناظران سیاسی از راهکار حل بحران قره باغ با رویکرد مسالمت آمیز می گویند

نابودی ته مانده ی 
دموکراسی و اخالق 

در آمریکا

اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن آشکار ساخت
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وز سالمند گرامی باد ر


