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 1400فروردین سوم هفته  56شماره 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 پرسمان سیاسی

 

هایی که در جامعه باتوجه به مشکالت اقتصادی، انتقادها و نارضایتی -1

وجود دارد، وضعیت مشارکت در انتخابات سال آینده چگونه خواهد 

 بود؟

 1400توان گفت که به احتمال زیاد میزان مشارکت در انتخابات میبنا به چند دلیل 

 خواهد بود: 1398بیش از انتخابات اسفند ماه 

دهد، معموالً میزان مشارکت در انتخابات ریاست . آنگونه که تجربه نشان می1

 جمهوری بیش از انتخابات مجلس بوده است.

تخابات شوراهای اسالمی شهر و عالوه بر ریاست جمهوری، ان 1400. در انتخابات 2

گذارد. عالوه بر این، روستا را هم داریم که این امر بر میزان مشارکت تأثیر مثبت می

ای مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری هم دورهدر همین موعد، انتخابات میان

 شود.برگزار می
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انگیزه رقابت، . بین رقابت و مشارکت نسبت مستقیم وجود دارد؛ به میزان افزایش 3

به احتمال زیاد با رقابت بیشتری  1400مشارکت هم باال خواهد رفت. در انتخابات 

، 98طلبان در انتخابات اسفند نسبت به مجلس یازدهم مواجه خواهیم بود. اصالح

دانستند و بنابراین، درصدد رقابت نتیجه انتخابات مجلس را واگذار شده به رقیب می

 با حریف نبودند. 

کردند، اما اکنون مشارکت و مشارکت مشروط میرو، حتی صحبت از عدماین از

احتمال احیای برجام و رفع  -1دانند؛ به دو دلیل: شانس پیروزی خود را باال می

ها در رقابت -2ها باتوجه به روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا و برخی تحریم

گرایان(. براساس این میان اصول وحدت دردرون جریان رقیب)تداوم وضعیت عدم 

طلبان امیدوارند با ایجاد روحیه و انگیزه در بدنه اجتماعی طرفدار دو متغیر، اصالح

های ی پیروزیرو بتوانند زنجیرهخود و بسیج آنها برای مشارکت در انتخابات پیش

 گذشته خود را تکمیل کنند.

 چیست؟  1400برنامه سپاه برای انتخابات  -2

مبنای فعالیت و کنش سپاه در انتخابات، اسناد باالدستی انتخاباتی سپاه از جمله 

دکترین رفتار سیاسی سپاه و سندی است که آبان و بهمن ماه امسال به ترتیب با 

های سپاه ولی فقیه و فرماندهی محترم کل سپاه به همه ردهامضاهای نماینده محترم 

هدف راهبردی مشخص شده است که تالش و ابالغ شده است. در سند اخیر، پنج 
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گانه است. برای تحقق این کنش سپاه در انتخابات، معطوف به تحقق این اهداف پنج

نباید(. مهمترین  17باید و  25باید و نباید مشخص شده است) 42اهداف نیز 

 ممنوعیت در این زمینه نیز ممنوعیت ورود مصداقی سپاه و بسیج در انتخابات است. 

اتوجه به اهمیت مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح در انتخابات، ب -3

هایی برای مخدوش کردن این دو راهبرد بهره دشمن از چه شیوه

 خواهد برد؟

کنند تا این دو راهبرد واقعیت آن است که دشمنان همواره در انتخابات تالش می

های مشابهی برای این شیوهدار کنند. تقریباً در هر انتخاباتی هم از نظام را خدشه

ها در دستور کار آنها برند که در انتخابات سال آینده هم این شیوهمنظور بهره می

 اند از:ها عبارتقرار دارد. این شیوه

ناامیدسازی مردم و تالش برای کاهش و از بین بردن امید مردم به ایجاد هرگونه  -1

هایی که در این . ازجمله تاکتیکبهبود در شرایط کشور، بویژه در بعد اقتصادی

ی تصویری ناکارآمد از دولت آینده و تواند مورد توجه قرار بگیرد، ارائهشیوه می

 بافی در این راستاست.استدالل

تخریب دستاوردهای انقالب اسالمی و در نقطه مقابل، تالش برای تطهیر رژیم  -2

 شاه و دستاوردسازی برای آن

 با هجمه به نامزد یا نامزدهای انقالبیتخریب نظام و رهبری  -3

 آفرینی پیرامون تالش برای مهندسی کردن انتخاباتایجاد شائبه و ابهام -4
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های راهبردی مانند توان سازی میان شعارها و راهبردهای نظام در حوزهدوقطبی -5

 ای و... با حل مشکالت اقتصادی مردمدفاعی، نفوذ منطقه

به عنوان مهمترین عامل داخلی که باعث به نتیجه نرسیدن معرفی جریان انقالبی  -6

 برجام شد

ها و معرفی ترامپ به عنوان مشکل اصلی کردن چهره آمریکا و دموکرات بزک -7

بخش بودن های مذاکره و نتیجهبه نتیجه نرسیدن برجام و به تبع آن، فراهم بودن زمینه

 آن با دولت بایدن  

 حدت و مدیریت نامزدها در جریان انقالبیتالش برای جلوگیری از و -8

های ائتالفی؛ بدین ترتیب که بسیار محتمل است که استفاده حداکثری از ظرفیت -9

تمامی منتقدین و مخالفین نظام در انتخابات سال آینده، اردوگاه واحدی را در برابر 

 جریان انقالبی تشکیل دهند.

 جه به رویکرد دولت جدید آمریکاهای اقتصادی با تواحتمال ایجاد گشایش -10

تالش برای انحراف افکار عمومی از مسائل اقتصادی به عنوان مسأله اصلی  -11

چندم؛ به این ترتیب که به جای طرح مطالبات معیشتی مردم، کشور به مسائل دسته

مطالباتی معطوف به رفاه و لذت طبقه متوسط)با درجه باالیی از ولنگاری فرهنگی( 

 سازی خواهند کرد. را برجسته
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اهلل رئیسی برای شرکت در درخواست نمایندگان مجلس از آیت -4

ها برای کاندیداتوری ایشان در انتخابات ریاست زنیانتخابات و گمانه

 کنید؟را چگونه تحلیل می 1400جمهوری 

ها برای کاندیدا شدن در انتخابات اهلل رئیسی تمامی درخواستهرچند تاکنون آیت

اهلل رئیسی به اند و حتی سخنگوی قوه قضائیه نیز اعالم کرد که آیتکرده را رد

رسد که همان گونه که اندیشد، اما به نظر میچیزی غیر از قوه قضائیه نمی

شود، فعالً به طور قطعی هایی برای کاندیداتوری وی مطرح میها و تالشزنیگمانه

ان کاندیدا سخن گفت، بلکه وابسته حضور وی در انتخابات به عنوتوان از عدمنمی

های سیاسی این موضوع ممکن است تغییر نام و وضعیت جریانبه شرایط زمان ثبت

اهلل کند. به هر حال در تحلیل این موضوع باید گفت که آمدن و کاندیدا شدن آیت

تمایل شخص وی، باتوجه به دو متغیر رغم عدم، علی1400رئیسی در انتخابات سال 

 شود:میتعیین 

گرایان: اگر این وضعیت تشتت و تفرقه وحدت در میان اصول. تداوم وضعیت عدم1

و شکست  92گرایان ادامه یابد، که معنا و پیامدی جز تکرار مدل سال در میان اصول

این جریان ندارد، در نهایت ممکن است بزرگان این جریان، به این نتیجه برسند که 

گرایان وارد ند تا در انتخابات به عنوان کاندیدای اصولاهلل رئیسی را مجاب کنآیت

توان با اطمینان نسبی گفت که تمام عرصه شود؛ زیرا با کاندیدا شدن وی، می

 روند.گرایی، به نفع وی کنار میکاندیداهای ممکن و محتمل اصول
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. وضعیت جریان رقیب: تأثیر این متغیر شاید بیش از متغیر پیشین باشد. براین 2

طلبان های ضدایرانی ایجاد شود و اصالحاساس، چنانچه گشایشی در وضعیت تحریم

های انتخاباتی شوند، آقای ظریف وارد عرصه رقابت افرادی همانند با کاندیداتوری

ای برای افزایش احتمال پیروزی خود در مقابل  گرایان چارهرسد که اصولبه نظر می

ا وارد صحنه رقابت کنند؛ زیرا شاید بتوان اهلل رئیسی ررقیب آقای ظریف، آیت

تر از ای قویگرایان گزینهگفت که در فضای احیای شعار مذاکره و تعامل، اصول

 اهلل رئیسی ندارند.آیت

رویکرد دولت جدید آمریکا در قبال ایران را چگونه ارزیابی  -5

 کنید؟ می

رد دولت ترامپ در قبال رویکرد دولت جدید آمریکا در قبال ایران تفاوتی با رویک

ها ها و تاکتیکها در این زمینه صرفاً به تفاوت در شیوهایران ندارد؛ تفاوت

ها؛ بدین معنا که همانگونه که دولت گذاریگردد نه در راهبردها و هدفبرمی

ای، موشکی و های هستهترامپ درصدد بود تا قدرت بازدارندگی ایران در حوزه

یف و از بین ببرد، دولت بایدن نیز در نهایت اینگونه هدفی ای را تضعنفوذ منطقه

ها را در قالب فشارهای جامع و دیپلماسی دارد؛ با این تفاوت که ترامپ این هدف

کرد، اما بایدن در قالب سازوکارهای متقاعدسازی با تأکید بر اجبار پیگیری می

هداف مذکور در دیپلماسی هوشمندانه و البته به صورت تدریجی درصدد تحقق ا
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قبال ایران است. براین اساس، بعد از روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا، 

اند که ها سه شیوه یا تاکتیک را در قبال ایران اتخاذ کردهتاکنون آمریکایی

 اند از:عبارت

ای ایران که با های هسته. بازگشت مشروط به برجام با دائمی کردن محدودیت1

نه مقام معظم رهبری، مصوبه مجلس شورای اسالمی)طرح اقدام گیری حکیماموضع

ها( و انسجام مواضع مسئوالن مختلف نظام در قبال لزوم راهبردی برای لغو تحریم

بازگشت آمریکا به برجام و منوط کردن هرگونه ازسرگیری تعهدات برجامی ایران 

رکار آمریکا خارج به بازگشت آمریکا به برجام، این تاکتیک خنثی و فعال از دستو

 شده است.

ها را . بازگشت پوچ به برجام؛ بدین صورت که به برجام برگردند، اما تحریم2

برندارند. این تاکتیک نیز با خودداری ایران از پذیرش دعوت آمریکا به مذاکره در 

 بینی کرده بودند، ناکام مانده است.ها پیشقالب سازوکاری که اروپایی

. انعقاد توافق موقت با ایران از طریق کشورهای ثالث مانند سوئیس، قطر، عمان و...  3

در این شیوه، طرف آمریکایی درصدد است تا با دادن امتیازات موقت، ایران به 

تعهدات برجامی خود برگردد. ازجمله امتیازاتی هم که طرف مقابل؛ یعنی 

توان به موافقت با پرداخت ان بدهند، میها در این مرحله قرار است به ایرآمریکایی

وام پنج میلیارد دالری کرونایی از بانک جهانی به ایران، آزادسازی بخشی از 

شده ایران در کشورهایی چون عراق، عمان، کره جنوبی و ژاپن و های بلوکهدارایی
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ر اجازه دادن به چین و هند برای خرید نفت از ایران به مدت سه ماه اشاره کرد. د

خواهند تا در ارتباط با سه حوزه به آنها امتیازاتی بدهد؛ نقطه مقابل، آنها از ایران می

درصدی  20سازی ( توقف غنی2های سایت فردو، ( محدودسازی یا توقف فعالیت1

 ( تداوم اجرای پروتکل الحاقی. 3اورانیوم و 

بتدریج تا یک ها اکنون روی تاکتیک سوم متمرکز هستند و درصددند تا آمریکایی

ماه آینده به امتیازاتی که قرار است به ایران بدهند، جامه عمل بپوشانند. هدف نهایی 

 1392-94های آنها از این اقدامات نیز چیزی جز تکرار فرمولی که در فاصله سال

شده ایران در اجرا کردند نیست؛ به این ترتیب که با آزادسازی برخی منابع بلوکه

های مثبت در ارتباط با ایران، ضمن ایجاد رسال برخی سیگنالسایر کشورها و ا

ای و شرایط امکان توافق با ایران، اشتیاق به توافق را در جامعه ایران با ابزارهای رسانه

عملیات روانی در فضای مجازی تقویت کنند تا در نهایت، محاسبات جامعه و مردم 

هند و آنگاه در میز مذاکره، ایران را به سمت و سوی توافق با آمریکا سوق د

امتیازات الزم را از ایران بگیرند. با این تفاوت که طرف آمریکایی در مذاکراتی که 

ای فراتر از گذاری کرده است، درصدد است مذاکره را در نقطهاز این طریق هدف

 برجام آغاز کند. 

تضعیف قدرت تری برای رسد آمریکای بایدن مکانیسم پیچیدهبنابراین، به نظر می

ها به عنوان بازدارندگی ایران طراحی کرده است. در این مکانیسم قرار نیست تحریم

ابزار فشار آمریکا بر ایران برداشته شود، اما در عین حال طرف آمریکایی تالش 
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های بلوکه شده ایران کند تا با دادن برخی امتیازات جزئی مانند آزادسازی داراییمی

ای ایران را در حکم دادن آبنباتی بیش نیست(، قدرت منطقه در سایر کشورها)که

کوشد بدون دست زدن به ساختار اصلی محصور و محدود کند. درواقع، آمریکا می

های غیراساسی، همچنان با کارت تحریم به ها و صرفاً رفع برخی تحریمتحریم

فتن از بازیگری خود در مقابل ایران ادامه دهد؛ بدین صورت که بدون سخن گ

های ها، مانع از تداوم تحرکات و فعالیتای، با حفظ ساختار تحریممذاکرات منطقه

 ای ایران شود. منطقه

محتوای پیام ارسالی رهبر معظم انقالب اسالمی به آقای پوتین،  -6

جمهور روسیه که در سفر آقای قالیباف به مسکو تسلیم نماینده رئیس

 دستاوردهایی در پی خواهد داشت؟  پوتین شد چه بود؟ این اقدام چه

جمهور روسیه خبری منتشر ی محتوای پیام مقام معظم رهبری به رئیسهرچند درباره

ی محتوای نامه و توان چند گمانه تحلیلی را دربارهنشده است، اما در این باره می

 هدف از ارسال آن مطرح کرد: 

ی ایران: شاید بتوان گفت که المللی و سیاست خارجی جمهوری اسالم. مسائل بین1

نیت و تالش جمهوری اسالمی ایران مهمترین هدف از ارسال این نامه، اثبات حسن

برای تداوم سیاست نگاه به شرق و تقویت آن در مناسبات دوجانبه با روسیه بود. این 

جمهور آمریکا به برجام و بهبود مهم باتوجه به احتمال بازگشت جو بایدن رئیس
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العاده حائز اهمیت است؛ روابط و مناسبات ایران با کشورهای غربی فوقاحتمالی 

محور گرایی غربزیرا کشورهای شرقی همچون چین و روسیه همواره از یکجانبه

در سیاست خارجی ایران گله دارند و اذعان دارند که ایران فقط در شرایطی که از 

سال پیام مقام معظم رهبری به آورد. حال ارها تحریم شود، به ما روی میسوی غربی

پوتین، باتوجه به این شرایط و زمینه، به احتمال زیاد با این هدف صورت گرفت که 

به طرف روسی اطمینان دهد که جمهوری اسالمی به صورت راستین و واقعی نگاه 

سازی به شرق را در دستور سیاست خارجی خود قرار داده و درصدد متوازن

 مناسبات خارجی است.

در همین ارتباط ذکر این نکته و در نظر گرفتن این احتمال نیز ضروری است که 

المللی وی و سازی بینباتوجه به روی کار آمدن بایدن در آمریکا و قدرت اجماع

ها برای هوشمندسازی فشارها علیه ایران و همچنین برخی سوابق همراهی دموکرات

های ضدایرانی آمریکا در دوره اوباما، کشورهای شرقی مانند روسیه و چین با تحریم

گیری اند تا مانع هرگونه شکلمقام معظم رهبری این پیام را به پوتین ارسال کرده

 ها علیه ایران شوند.المللی با مشارکت روساجماع بین

باغ اشاره ای: در ارتباط با این موضوعات بویژه باید به مناقشه قره. موضوعات منطقه2

ه به احساس خطر مشترکی که ایران و روسیه از پیشبرد پروژه کرد که باتوج

باغ و متعاقب آن در قفقاز و آسیای مرکزی دارند و ترکیسم در منطقه قرهپان

باغ، یکی از محورهای پیام مقام نظر نسبی این دو حول مناقشه قرههمچنین اشتراک
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واضع مشترک دو ها و مسازی برای تقویت همکاریتواند زمینهمعظم رهبری می

باغ و قفقاز باشد که باتوجه به اشتهای باالی ترکیه برای کشور در قبال تحوالت قره

های احتمالی آمریکا و ناتو، این طلبی در این مناطق و همچنین شیطنتتوسعه

های ای شامل پروندهرسد. دیگر موضوعات منطقهها ضروری به نظر میهمکاری

ود که در صدر آنها باید به تحرکات فزاینده ناتو در شای در غرب آسیا میمنطقه

عراق و افغانستان اشاره کرد؛ موضوعی که تهدیدی برای منافع و امنیت هر دو کشور 

ی پایان تواند شامل بحران سوریه و یمن و نحوهای میاست. سایر موضوعات منطقه

 اشاره شده باشد.  دادن به آنها باشد که به احتمال زیاد در این پیام به آنها هم

ی اقتصادی اوراسیا . مناسبات اقتصادی: این موضوع که بویژه در قالب اتحادیه3

پیگیری است، باتوجه به تحت تحریم بودن ایران و روسیه و ضرورت تقویت قابل

 تواند موردتوجه باشد. گرایی نیز میگرایی و همسایهمنطقه

که ممکن است در متن پیام تصریحی در این احتمال را هم نباید از نظر دور داشت 

ها صورت نگرفته باشد، اما مذاکرات شفاهی یا به طرق دیگر، بر این موارد این زمینه

 تصریح شده باشد.

در مورد دستاوردهای این پیام هم باید گفت که دستاوردهای اقتصادی آن حتمی 

ی اقتصادی است؛ یعنی از این به بعد باید شاهد افزایش تعامالت ایران و اتحادیه

رغم تأثیرات نامطلوب کرونا بر تجارت خارجی اوراسیا باشیم. کما اینکه امسال علی

الت و تبادالت ایران با این اتحادیه کشورهای مختلف، شاهد افزایش سطح تعام



12 

 
 1400فروردین سوم هفته  56شماره 

هستیم. دستاوردهای سیاسی آن هم مهم است، اما قطعی نیست و تابع شرایط ممکن 

های روسیه در قبال است دچار نوسان شود، اما به طور قطع در تنظیم روابط و سیاست

 المللی مانند برجام تأثیر مثبت خواهد گذاشت. ایران بویژه در موضوعات بین

 

 


