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دول��ت دکتر روحانی به ویژه در دور دوم ریاس��ت جمهوری از زمانی که 
با مس��اله تحریم های ناجوانمردانه و شدید و همچنین بالی ویروس منحوس 
کرونا روبرو ش��د، چندان محبوبیتی در نزد افکار عمومی و جناح های سیاسی 
ندارد و تورم حاصل از تحریم ها و رکودی که محصول کرونا بوده دیگر چهره 
جذاب��ی از این دولت در میان اکثر رای دهندگان باقی نگذاش��ته، هر چند که 
این دولت در 2 انتخابات در مجموع حدود 50 میلیون رای به س��ود خود در 

صندوق آرا، جمع کرد. 
نزدیک به 50 روز به انتخابات مانده و کش��ور در ش��رایطی قرار دارد که 
تغییر دولت و مدیران ارش��د، ه��ر چند مطابق قانون بای��د انجام گیرد، ولی 
می تواند در اداره برخی امور اختاللی زیانبار به همراه داش��ته باشد، که از سه 
زاویه می تواند به تماش��ای رای دهندگان و تصمیم گیران ایراني گذاشته شود. 
اگر انتخابات ریاس��ت جمهوری به جای 7 هفته دیگر، در انتهای سال 1400 
برپا شود، اتفاقاتی از طریق همین تاخیر می تواند روی دهد، که شاید در نهایت 

به مصلحت و سود ایران و ایرانی باشد. 

سهگانه

زمستان به جای بهارـ   3
اگر با حکم مقامات صالح، برگزاری انتخابات، به پایان زمس��تان امس��ال 
موکول ش��ود، احتمالًا یک برگ برنده دیگر نی��ز در اختیار ایران قرار خواهد 
گرفت. پس از س��رنگونی دولت ترامپ درآمریکا، دولت جدید این کش��ور 
س��عی کرده تا خروج از برجام را جبران کند و مذاکراتی در جریان اس��ت به 
طور رس��می تا آمریکا ب��ا لغو تحریم های ترامپ، دوب��اره به تعهدات برجام 
بازگ��ردد، این فرایند که احتمالًا به مقداری زم��ان برای تنظیم روند اجرایی 
بازگش��ت به تعه��دات نیاز دارد چند روزی اس��ت که آغاز ش��ده و معاون 
وزی��ر امور خارج��ه ایران در آخرین اظهارنظر اعالم ک��رده که در مورد لغو 
تحریم های اقتصادی، بانکی و خودرویی تفاهماتی هم به دست آمده و به این 
ترتیب این امید وجود دارد که با پیش��روی شرایط فعلی، در آینده ای نزدیک 
آمریکا ناگزیر به پذیرش دوباره تعهدات برجامی و لغو تحریم ها باشد که در 

این صورت یک مانع بزرگ در بهبود ش��رایط اقتصادی و رونق کس��ب و کار 
و کنترل تورم از پیش روی ایرانیان برداشته خواهد شد. اما اگر در هفته های 
آینده با تغییر مدیران اجرایی پس از انتخابات مواجه باشیم، هیچ بعید نیست 
که با تغییر افراد و س��لیقه ها و دیدگاه ها، روند بازگش��ت آمریکا به تعهدات 

اولین نکته حضور و ش��رکت اکثریت رای دهندگان اس��ت. مساله ای که 
تقریبًا تمام مدیران رده اول کشور بر آن تاکید واصرار دارند. 

برگ��زاری انتخاب��ات در حالی که تنه��ا 50 روز تا زم��ان موعود فاصله 
داری��م و در ش��رایطی که نزد هیچ ی��ک از جناح ها و گروه های سیاس��ی، نام 
کاندیدا های نهایی، هیچ مش��خص نیس��ت و به این ترتیب فرصتی برای نقد 
دقیق و ش��ناخت کامل میلیون ه��ا ایرانی با نظرات، برنامه ها و پیش��نهادات 
و س��وابق کاندیدا ها وجود ن��دارد و همین کمبود وقت، مقدمات داغ ش��دن 
رقابت های انتخاباتی را هم از دس��ت فضای سیاس��ی ایران گرفته است، هیچ 

س��المت ایران با گونه هندی کرونا، مواجهه ای سخت و مرگبار باشد به ویژه 
اینک��ه کارآمدی واکس��ن ها در برابر تمام ان��واع جهش های این ویروس هم 
هنوز به قطعیت نرس��یده اس��ت. به این ترتیب، احتمال��ًا وزیر و معاون وزیر 
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برپای��ی انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 1400، اگر به ج��ای انتهای 
بهار به انتهای زمس��تان منتقل ش��ود، ی��ک مزیت دیگر نی��ز احتمالًا در پی 
خواه��د داش��ت. انتخاب��ات و تغییر رئیس جمهور و مدیران ارش��د کش��ور 
در ام��ور اجرای��ی ب��ا تقوی��م فعل��ی، در زمان��ی روی خواهد داد ک��ه ایران 
 ب��ه ه��ر دلیل ب��ا دش��وارترین پیک ه��ای همه گی��ری کرونا مواجه اس��ت
 و مس��ئولین وزارت بهداش��ت، احتم��ال چهار رقمی ش��دن تعداد کش��ته 
ش��دگان بر اثر ای��ن بیماری را هی��چ رد نمی کنند و آوازه وی��روس کرونای 
هندی که ش��رایط این کش��ور میلی��اردی را کاملًا دگرگون ک��رده، هر روز 
ب��ه گوش می رس��د و هیچ دور از ذهن نیس��ت که پنجه افکن��ی بعدی نظام 

سـه گـانه
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