دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

یک مقام عراقی :اردوغان طمع ورز و توسعه طلب است!

یــک عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد ،رئیس
جمهوری ترکیه طمعورزیهای توســعه طلبانه در عراق دارد و
آنچه اکنون رخ میدهد پیامهای واضحی برای اعمال سیاستهای
آن اســت .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری المعلومه ،ایوب
الربیعی ،عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت ،رژیم صدام
توافقنامهای را با ترکیه در حدود نیم قرن پیش منعقد کرد که به
نیروهای آنکارا فرصت نفوذ در کشــور عراق برای مبارزه با حزب
کارگران کردستان(پ.ک.ک) را فراهم کرد.الربیعی گفت ،رویکرد

میدانی پس از آن متحول شد و حال آنکارا پایگاههای
نظامی دارد و عملیات بمباران هوایی را به بهانههای
متعدد انجــام میدهد .وی تصریح کــرد ،عملیات
نفوذی که هر از گاهی از ســوی آنکارا رخ میدهد،
پیامهای واضحی برای سوء استفاده از وضعیت داخلی
عراق جهت اعمال سیاستهای آن است.الربیعی حضور ترکیه اعم
از پایگاهها و نیروهای این کشــور را نقض حاکمیت عراق دانست
و گفت ،هرگونه تالش برای نفوذ و تصرف اراضی بیشــتر آسان

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

نخواهد بود و عراق کشور ضعیفی نیست.وی بر لزوم
اتخاذ رویکرد جدی نســبت به این نقضها از طریق
ارائه این پرونده به سازمان ملل ،اتحادیه عرب و همه
نهادهای بینالمللی تاکید کرد.الربیعی گفت ،ترکیه
کشور همسایه است که نباید از اوضاع استثنایی عراق
برای اعمال سیاستهای خود سوءاستفاده کند و باید به ثبات آن
و عدم نقض حاکمیت کشور عراق اهتمام ورزد چرا که هر اقدامی
برخالف آن به بیشتر شدن مشکالت میانجامد.
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ترامپ دیگر محبوب نیست!

بر اساس یک نظرسنجی جدید ،میزان محبوبیت ترامپ به پایینترین حد خود در دوران
ریاست جمهوریاش رسید و بیشترین کاهش در میان جمهوری خواهان دیده میشود.
به گزارش ایسنا ،به نوشته مجله  ،The Weekبر اساس جدیدترین نظرسنجی از سوی
موسسه تحقیقاتی پیو ،میزان رضایت از دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا به  ۲۹درصد
رسید که پایینترین میزان در این نظرسنجی و  ۹درصد افت از اوت  ۲۰۲۰است.

بررسی نقش جدید دوحه در منطقه در گفتگوی آفتاب یزد با یک کارشناس

قطر بازیگری جاه طلب اما بیآزار!

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :بررســی تحوالت خاورمیانه را باید
از منتهــی الیه دریای عمان و از زمان مرگ ســلطان قابوس و پایان
مأموریت یوســف بن علوی شروع کرد .سپس به نقش جدید امارات
در منطقه پس از علنی شــدن روابط با رژیم صهیونیستی پرداخت و
در ادامــه به جا به جاییهای مداوم دولت در کویت رســید .در کنار
این موضوعات اما پایان ترامپ ،بن ســلمان و حکام ســعودی را به
تک و تا انداخته تا فکری به حال وجهه لگد مال شده ی خود بردارند؛
خاشقجی را کشــتن و به همســایگان و همپیمانان پشت کردن و
لمیــدن در آغوش آمریکای ترامپ ناگهان همه ی رؤیاهای ریاض را
برآشفته ساخت.
انصــاراهلل یمن مصممتر از همیشــه به دنبال خاتمه بخشــیدن به
اشغالگری عربستان و امارات است .همین هفته آنها برای تل آویو نیز
خط و نشان کشیدند تا همگان متوجه شوند تروریستی اعالم شدن
این گروه از سوی ترامپ آن هم به تحریک ریاض و چندکشور دیگر
بهایی گزاف خواهد داشت.
عراق همچنان در آتش اختالفات و سوء مدیریتها میسوزد ،ترکیه
هنوز برای خرید اس ـ  400دارد به ناتو جواب پس میدهد؛ طالبان
و دولــت دوپاره ی غنی ـ عبــداهلل گاهی به نعل میزنند و گاهی به
میخ و ایران که این بار حرف آخر را همان اول زده است؛ رفع تمامی
تحریمها یا پایان برجام!
در میانه ی این همه تغییر و تنش و تحول ،این روزها قطر ـ حداقل
در تیتر اخبار ـ بیشتر از همیشه دیده میشود:
= کرهایها برای آزادسازی نفتکش خود دست به دامان قطر میشوند
= دوحه میانجیگری بین آنکارا و ریاض را متقبل شده است
= تحلیلگران قطر را مناســبترین میانجی بین تهران و عربســتان
یدانند
م
= عمــران خان معتقد اســت قطر میتواند بســیاری از تنشهای
منطقهای را آرامسازی کند
= طالبان همچنان در قطر خیمه زدهاند و...
این موارد در کنار هم نشــانگر آن است که قطر میخواهد بازیگری
پررنگتر و تأثیرگذارتر باشــد؛ آن طور که محمدعلی بصیری استاد
روابط بینالملل دانشــگاه اصفهان میگوید«:قطر جاه طلبی بیآزار
است» با محوریت قطر و تحلیل و بررسی تحوالت خاورمیانه و آینده
قطر در ژئوپلیتیک منطقه و جهان گفتگویی با این استاد دانشگاه و
تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده ایم.
> تغییر دیدگاه قطر به یک دهه قبل باز میگردد

محمدعلی بصیری به آفتاب یزد میگوید«:قطر حدود یک دهه ـ به
خصوص از زمانی که امیر جدید جایگزین پدر شــد ـ جاه طلبیها و
بازیگری منطقهای را شــروع کرده اســت و علی رغم اینکه از لحاظ
منابع مالی قدرت ،قدرت کوچک تلقی میشود و همین طور از لحاظ
سرزمین ،جمعیت ،تکنولوژی و نیروی نظامی اما تالش کرده که در
خالل یک دهه ی گذشته با اســتفاده از عناصر معنوی قدرت خود
را در بازیگــری منطقه دخالت دهــد و نقش ایفا کند ،یعنی عمال با
ایجاد شبکه الجزیره ،نقش فعال در ورزشهای المپیک و درخواست
میزبانی آن ،حمل و نقل بینالمللی و دیپلماسی گسترده و فعالی که
در دنیای عرب حتی قبل از تنش با عربســتان داشت تقریبا توانسته
چنین جایگاهی را در شورای همکاری خلیج فارس به عهده گیرد و
نسبتا هم موفق بوده است».

> ریاض نگران بازیگری پررنگ قطریها است

این اســتاد دانشــگاه معتقد اســت «:یکی از علل تنشهایی که با
عربســتان پیدا کرده این است که عربســتان از این بازیگری راضی
نیست و خواهان این است که مجموعه شورای همکاری خلیج فارس

عمان با فوت سلطان قابوس از آن نقش
سنتی دوست حداکثری و دشمن حداقلی
که سیاســت خارجی ســلطان قابوس
بود مقــداری افول کرده و بــا احتیاط و
محافظه کاری بیشــتری سلطان جدید
بازیگری میکند و به خاطر این افول قطر
میخواهد این خال را پر کند
با محوریت عربستان حرکت کنند .برای اینکه قطر هم سطح عربستان
میخواهد بازیگری کند هم با اعضا میخواهد باشــد هم با نیروهای
مخالف اعضا از جمله با ایران ،ترکیه ،اخوان المسلمین ضد عربستان و
حتی با جریانهای انقالبی که با سلفیها درگیرند از جمله تا حدودی
طالبان و القاعده» .
وی ادامه میدهد«:رهبران قطر اساســا چنین نقشی را میخواهند و
نشــان دادند تقریبا این توانایی را هم دارند و برای این مسئله هزینه
هم دادند و نمونههای آن هم میزبانی بوده که آنها در مذاکرات دوحه-
افغانستان تا کنون پیش بردند .بعضا مذاکرات و واسطه گری بین اروپا
و آمریکا و برخی کشورهای منطقه که اخیرا هم خود آنها مدعی شدند
این واسطه گری را بین ترکیه و عربستان و ایران و عربستان و شاید
ایران و کره بخواهند بازی کنند و این جایگاه را تا حدودی دیگر اعضا
به قطر دادند و برای قطر اعتبار ایجاد کردند».
> قطر همچنان بازیگر است نه بازیگردان!

محمدعلی بصیری تلویحا میگوید «:قطر همچنان در مرحله بازیگری
اســت و هنوز به مرحله بازیگردانی وارد نشــده اســت» و ادامه ی
توضیحات خود را این گونه کامل میکند که «:چون خروجی جدی
در نیاورده اســت .هنوز در حال بازیگری است و در حد همین سقف
هم بیشتر خود را نشان نداده است .یعنی علی رغم میزبانی مذاکرات
صلح افغانستان هنوز صلحی حاصل نشده که قطر مدعی شود ما باعث
آن بودیم .همین طور با وجود واســطه گری بین اخوان و دولتهای
طرفدارش با عربستان همچنان خروجی یک سازش و پیمان را نداده
اســت حاال در مورد بحث ایران و عربســتان و ترکیه و عربســتان و
ایران و کره هم باید منتظر بود یعنی قطر بیشتر بازیگری میکند تا
بازیگردانی و تاکنون خروجی منطقهای که به اسم قطر تمام شود که
فالن تنش یا بحران را مدیریت کرده است رخ نداده است».
> عربستان مجبور است نقش جدید قطر را به رسمیت بشناسد

این تحلیلگر مســائل سیاسی در ادامه درباره اینکه عربستان نقش
جدید قطر را به رسمت میشناسد یا خیر ،اظهار میدارد« :این احتمال
وجود دارد .چون عربستان در دوره محمد بن سلمان با سیاستهای

افراطی و چرخش به ســمت سیاســتهای ترامپ و پمپئو و حتی
اســرائیل و مقابله با جریانهای مقاومت در بحرین ،یمن ،ســوریه
و عــراق بخش عمــدهای از دنیای عرب و جهان اســام که با این
مواضــع افراطی موافق نبودنــد نگاه و عملکرد خود را نســبت به
عربســتان منفی کردند و عربستان به نوعی در انزوای این مجموعه
قرار گرفته و احتمال میرود با آوردن قطر که مواضع معتدلتری در
بحرانها نسبت به عربستان داشته و صراحتا از جریانهای افراطی
حمایت نکرده یا به تعبیری دوگانه بازی میکرده شــاید عربستان
بخواهد هم شــورای همکاری را به خاطر ضعف و شــکافی که به
دلیل سیاســتهای او بروز کرده بازسازی کند و شاید هم بخواهد
نقش تخریب شــده خود را با همراه کردن قطر کنار رهبری شورا و
بازیگــری و جاهطلبی که دارد ،ترمیم کند .خصوصا با رفتن ترامپ
و پدیده ترامپیســم در آمریکا که آقای بایدن حتما با مواضع فعلی
عربســتان و متحدینش در منطقه در یمن و در مسائل ایران خیلی
همراهی نخواهد کرد و عربســتان نیاز دارد این سیاستها را تغییر
دهد و یکی از گامهای مهم در این راه همراه کردن قطر با خود در
شورای همکاری است».

> میانجیگری امری مرسوم و همچنان مؤثر است

استاد روابط بینالملل دانشگاه اصفهان در پایان درباره قبول میانجیگری
قطر از ســوی ایران و ترکیه خاطرنشــان میشــود« :میانجیگری
یک مقوله قدیمی در روابط بینالملل اســت یعنی چیزی نیست که
تعطیل شود اما ممکن اســت در تحوالت جدید نقش میانجیگری
همانند گذشته نباشد .این مقولهای است قابل تامل ولی میانجگری
حذف نشده و این گونه نیست که کارایی نداشته باشد .مثال اختالف
میان صدام حسین و شاه مخلوع ایران بر سر اروند رود که با وساطت
الجزایر به قرارداد الجزایر منجر شد بیشتر میزبانی و بازیگری الجزایر
این نقش را ایفا کرد .امروز آن نقش تعطیل نشده ولی شاید به اندازه
سابق آثار نداشته باشد اما همچنان بستر ساز ،کاتالیزور و نزدیککننده
دو طرف متخاصم به هم میتواند باشد و این را در بحرانهای مختلف
داشتیم مثال به غیر از قطر ،عمان در این چهار دهه بین ایران و آمریکا
نســبتا چنین نقش بازیگری را داشته و برجام عمدتا با واسطه گری
عمان حاصل شد .سوئیس هم تا حدودی در برخی اختالفات ایران و
آمریکا نقش داشت .قطر االن میخواهد چنین نقشی را بازی کند و
میتواند در این حد بازیگری را داشته باشد اما بازیگر تام و کامل که
بتواند همه مشــکل را بین ترکیه و عربستان یا ایران و عربستان حل
کند به نظر بعید میآید .دو طرف باید قبل از آن از طریق دیپلماسی
رسانه ،دیپلماسی عمومی ،دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی مجازی
نقــاط اختالف و تنشهای خود را کاهش دهند و بعد رســما اگر با
میزبانی دوحه بخواهد شروع کند این نقش را همچنان دوحه میتواند
داشته باشد.

> آیا قطر در منطقه جایگزین عمان میشود؟

بصیری معتقد است به صورت کام ً
ال نسبی ممکن است نقش عمان به
قطر واگذار شود .وی میافزاید «:این که میگویم نسبتا زیرا و خصوصا
بعد از خروج ترامپ از برجام آن نقشی که عمان و امارات در مباحث
دیپلماسی ،تجاری و حمل و نقل و باری ایران داشتند مقداری از آن
را قطر در حال به عهده گرفتن است واعتماد ایران و ترکیه هم نسبت
به قطر بیشتر از امارات و حتی عمان است».
وی در خاتمــه میگوید«:عمان با فوت ســلطان قابوس از آن نقش
سنتی دوســت حداکثری و دشــمن حداقلی که سیاست خارجی
ســلطان قابوس بود مقداری افول کرده و با احتیاط و محافظه کاری
بیشتری ســلطان جدید بازیگری میکند و به خاطر این افول ،قطر
میخواهد این خال را پر کند.

 12اقدام اجرایی بایدن در روز نخست ریاست جمهوری

یک دستیار ارشد جو بایدن گفت ،رئیس جمهور منتخب آمریکا قصد
دارد در خاتمه روز شلوغ مراسم تحلیفش از اختیارات خود در ریاست
جمهوری برای اعمال تغییرات در سیاستهای مربوط به مسکن ،وامهای
دانشــجویی ،تغییرات آب و هوایی و مهاجرت استفاده کند.به گزارش
ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،جو بایدن که بر سر مجموعهای
از وعدهها به منظور خنثی کــردن میراث دونالد ترامپ حتی قبل از
گرفتار شدن کشورش به همهگیری کروناویروس کمپین اجرا کرد ،به
گفته رون کلین ،رئیس دفترش در روز تحلیف ریاست جمهوری در روز
چهارشنبه از "تقریبا  " ۱۲اقدام اجرایی سابقا وعده داده شده رونمایی

خواهد کرد.از جمله اقداماتی که قرار است روز چهارشنبه اتخاذ شوند،
ملحق شدن مجدد به توافق آب و هوایی پاریس ،خنثی کردن ممنوعیت
مسافرتی در قبال چند کشور مسلمان ،تمدید توقف در قبال پرداخت
وامهای دانشــجویی فدرال ،متوقف کردن اخراجها و توقیفها در قبال
مستاجران و الزامی کردن ماسک در سفرهای بین ایالتی و امالک فدرال
است .همه این تدابیر قبال اعالم شده بودند.عمده این تدابیر خنثیسازی
سیاستهای پیگیری شده از سوی ترامپ بوده و نیازی به اقدام کنگرهای
ندارند .اما بایدن همچنین از یک طرح پیشنهادی مهاجرتی قابل انتظار
رونمایی خواهد کرد که مسیری برای شهروندی برای میلیونها مهاجر

میراث ترامپ؛ شکافی که هر روز
جمهوریخواهان را از هم دورتر میکند!

سناتور جمهوریخواه رند پل هشدار داد ،یکسوم
از رای دهنــدگان جمهوریخــواه درصورتی
که سناتورهای این حزب در فرآیند استیضاح
دونالد ترامپ رای به محکومیت او بدهند این
حزب را ترک خواهند کرد.به گزارش ایسنا ،به
نقل از پایگاه نشنال ریویو ،سخنان سناتور رند
پل ،در مصاحبه با یک برنامه فاکس نیوز بروز
اختالف فزاینده میان جمهوریخواهان مخالف
و موافق با اســتیضاح دونالد ترامپ در کنگره
درپی اغتشاشات ششم ژانویه در ساختمان این
کنگره را نشان میدهد.میچ مک کانل ،رهبر
اکثریت جمهوریخواه ســنا بر اساس گزارشها

امیدوار اســت که نمایندگان ایــن حزب از
فرصت این استیضاح برای تسویه ترامپ از آن
استفاده کنند هر چند که او نیازمند حمایت
دست کم  ۱۶ســناتور جمهوریخواه دیگر از
رای دادن به محکومیت ترامپ اســت.رند پل
در این مصاحبه گفت :ببینید من با نزاعی که
چند روز پیش در ســاختمان کنگره رخ داد
موافق نیســتم و من علیه لغو نتایج انتخابات
رای دادم اما همزمان استیضاح هم در صورت
همراهــی جمهوریخواهان بــا آن یک مفهوم
حزبی اشــتباه اســت .این باعث نابود شدن
حزب خواهد شد.

بدون اسناد و مدارک در نظر گرفته و نیازمند اقدام کنگرهای است.این
تدبیر به عالوه طرح پیشنهادی اخیر بایدن برای بودجه  ۱.۹تریلیون
دالری برای واکیسناســیون کووید 19-و محــرک اقتصادی با نزاع
دشواری در کنگرهای که به میزانی شکننده تحت کنترل دموکراتهای
هم حزب بایدن اســت ،مواجه خواهد شد.کلین گفت ،یک مجموعه
گســتردهتر از وعدهها برای "روز اول" ریاست جمهوری در طی مدت
 ۹روز بعد از مراسم تحلیف اجرا خواهند شد .این تدابیر شامل گسترش
آزمایشگیری برای کووید  ،۱۹دستور دادن به دولت برای ترجیح دادن
اجناس ساخت آمریکا در زمان انجام خریدها هستند.

مشاوربایدن
تروریستی خواندن انصارالله را رد کرد

مشــاور رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت
که تصمیم دولت ترامپ مبنی بر "تروریســتی
خواندن" جنبش انصاراهلل ،تنها به رنج بیشــتر
منجر خواهد شــد.به گزارش ایسنا ،به نقل از
اسپوتنیک ،جک ســالیوان ،مشاور امنیت ملی
جو بایــدن ،رئیس جمهــوری منتخب آمریکا
در توئیتی نوشــت :اقدامی مبنی بر تروریستی
خواندن حوثیها (انصاراهلل) ،تنها به رنج بیشتر
برای مــردم یمن و ســنگاندازی در مســیر
دیپلماسی تعیینکننده برای پایان جنگ منجر
خواهد شــد .وی مدعی شــد که باید رهبران
انصاراهلل بازخواست شــوند ،نه اینکه تمام این

خبری از انتخابات زودهنگام در عراق نیست

معاون نخســت وزیر پیشــین عراق از تالشها بــرای به تاخیر
انداختن انتخابات پارلمانی زودهنگام که قرار اســت در ششــم
ژوئن آتی برگزار شــود ،خبــر داد.به گزارش ایســنا ،به نقل از
سایت شــبکه روســیا الیوم ،بهاء االعرجی ،معاون نخست وزیر

پیشــین عراق در توئیتی نوشت :نتایج نشستهای اخیر این بود
که انتخابات زودهنگامی در ژوئن برگزار نمیشــود و آن چیزی
که اعالم زمان جدید انتخابات را بــه تاخیر میاندازد ،این اراده
است که کمیساریای انتخابات مسئول این تاخیر عنوان شود .وی

گروه ،تروریستی خوانده شــود .از سوی دیگر،
تعدادی از روسای کمیسیونها و اعضای مجلس
نمایندگان آمریکا یادداشتی را برای مایک پامپئو،
وزیر خارجه آمریکا فرســتاده و در آن ،هشدار
دادند که درج نام جنبش انصاراهلل در فهرســت
گروههای تروریســتی ،در حل نزاع یمن یا در
تحقق عدالت و بررسی نقضهای صورتگرفته
طی جنگ علیه یمن نقشی نخواهد داشت .آنها
با ابراز نگرانی خود نســبت به این اقدام دولت
آمریکا؛ تاکید کردند کــه این اقدام به وخامت
بحران میلیونها یمنی منجر خواهدشد که به
خاطر حفظ زندگیشان میجنگند.

ادامه داد :برخی از فراکســیونهای سیاسی میخواهند که زمان
برگزاری انتخابات ،به ماه محرم نزدیک باشد تا از فضای عاطفی
بهره ببرند و در هر حال ،موعد برگزاری انتخابات به زودی اعالم
خواهد شد.

شماره5931

امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
دنیای اقتصاد :فرصتهای احتمالی احیای برجام

اکنون کــه رئیسجمهور
دموکــرات ایاالتمتحده
یکی از برنامههای اصلی خود را بازگشت به توافق
قــرار داده ،فارغ از اینکه اختالفنظرهایی در تیم
ایشان درخصوص نحوه بازگشت وجود دارد ،برای
اســتفاده از فرصتهای احتمالی متعاقب احیای
برجام ،حداقل بهعنوان یک ســناریوی محتمل،
باید به اندازه کافی اندیشه کرد .با مفروض داشتن
بازگشت ایاالتمتحده به برجام و با امعاننظر به
تجربه زیســت ه این توافق ،برای استفاده بهینه از
شرایط درصورت محقق شدن این سناریو ،مواردی
به این شــرح باید بهصورت جدی مورد بررسی و
توجه قرار گیرد.
 -۱اگــر سیاســت خارجــی ایاالتمتحــده را
دو روی یــک ســکه در نظر بگیریــم ،در زمان
جمهوریخواهان ،البی صهیونیسم و کشورهای
حاشیه جنوبی خلیجفارس موثرتر بوده و در دوره
دموکراتها اتحادیه اروپا نقش کلیدیتری خواهد
داشت.
 -۲این گمان که بدون توجه به شــرایط داخلی،
میتوان در مذاکره و روابط خارجی موفق بود ،در
دنیای واقعی اعتبار چندانی ندارد« .برجام» یک
مسئله ملی است ،پس نگاه همه دستگاهها و افراد
با دیدگاههای مختلف باید نگاهی ملی باشد.
 -۳تعارضات بنیادین تهران-واشنگتن ،به سادگی
قابل حل نبوده و تحریمها و اعمال محدودیتها
تا مدتها میهمان ناخوانده کشورمان خواهد بود،
هرچند بهصورت مقطعی توافقاتی صورت گیرد
یــا در جهت رفع بخشــی از تحریمها ،توافقاتی
حاصل شود .راهکار اصلی برای مقابله با تحریم،
برنامهریزی بلندمدت با فرض تداوم تحریم است.
این برنامه باید بر سه بنیان «کاهش وابستگی به
نفت و تقویت اقتصاد دانشبنیان ،شراکت راهبردی
در صنایع دارای مزیت رقابتی با تمرکز بر همکاری
با کشورهای همسایه و تقویت جایگاه اقتصاد در
سیاست خارجی» ،طرحریزی و اجرا شود.
 -۴بهرغم اینکه رفع تحریمها یک فرصت است ،اما
نباید جهتگیری کالن اقتصادی کشور را بهصورت
کامل از مسیر فعلی خارج و در مسیر جدید قرار
دهیم .چنین اقدامی ،شــرایط کشور را نسبت به
عامل خارجی شــرطی میکند کــه این امر آثار
زیانباری بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد.
 -۵تجربه خروج ایاالتمتحده نشان داد ،اروپاییها
بدون اجازه آمریکا حتی توان تجارت محدود در
حوزه کاالی بشردوســتانه را بهصورت مســتقل
ندارند.
 -۶اگر احیای برجام را بهعنوان یک سناریو در نظر
بگیریم ،علیالقاعده باید فعاالن اقتصادی بخش
دولتی و خصوصی و دستگاههای ذیربط نسبت به
شناسایی ظرفیتهای احتمالی متعاقب آن اقدام
کرده و آمادگی الزم را برای بهرهبرداری از شرایط
داشتهباشند.
شرق :راه سومی وجود ندارد

بســیاری بر ایــن باورند
که تفاوتی اساســی بین
نامزدهــای انتخابــات
ریاســتجمهوری  1400وجود نــدارد .این باور
ت مــردم در انتخابات
موجب کاهش مشــارک 
خواهد شــد .گیرم یکی از نامزدهای اصولگرایان
محمدباقر قالیبــاف و اصالحطلبان محمدجواد
ظریف باشــد .اصالحطلبان همواره بر این نکته
تأکید کردهانــد که اصولگرایــان از این فرصت
بهوجودآمده نهایت اســتفاده را کرده و به آسانی
بر مسند ریاستجمهوری تکیه خواهند زد .اغراق
نیست اگر بگویم قالیباف از هماکنون خود را پیروز
بالمنازع این انتخابــات میداند؛ البته این تصور
چندان دور از واقعیت هم نیســت .مردم در این
ِ
وضعیت موجود دلبسته و پایبند رأی خود
فضا و
نیســتند و به آرای «اقبالی» روی خواهند آورد.
این آرا در نهایت به نفع قالیباف تمام خواهد شد؛
چراکه هر رأی اقبالی در کنار آرای ایدئولوژیک به
نفع اوســت .مردم تاکنون دو شیوه رأیگیری را
آزمودهاند« :سلبی و ایجابی» .آنان در دوم خرداد
 1376به شیوهای ایجابی به سیدمحمد خاتمی
رأی دادند و در سال  1392به شیوهای سلبی آرای
خود را به نفع حسن روحانی به صندوق ریختند.
ســال  84و انتخاباتآن دوره یکی از مهمترین
انتخاباتهای ایران اســت .مردم در دور دوم این
انتخابات به چهرهای ناآشنا و گمنام رأی دادند تا
از دست بوروکراسی و چهرههای سیاسیای که
نظــام پارلمانی را به نفع خود قبضه کرده بودند،
خالص شــوند .رأی مردم ،رأی علیه بوروکراسی
سیاسی بود که تجلی آن را در هاشمیرفسنجانی
و اصالحطلبان و جناح ســنتی راست میدیدند.
از همیــن منظر ادعای احمدینــژاد که خود را
وامدار اصولگرایان نمیدانست چندان بیراه نیست.
او بیش از هرکسی مولود رؤیای تغییری بود که
مردم در ســر میپروراندنــد .انتخابات  84ایران
نیز بیشباهت به انتخابات  2016آمریکا نیست.
در آمریکا هم هرکس دیگری روبهروی هیالری
کلینتون قرار میگرفت پیروزی دشواری نداشت.
رأی مــردم آمریکا،رأی علیه بوروکراســی بود.
رأی علیه سرمایهداران آمریکایی که آمریکا را به

گروگان گرفته بودند و هیالری کلینتون نماینده
و حافظ منافع آنان به شمار میرفت .رأی  84هم
بیشباهت به  2020نیست؛ رأی علیه بوروکراسی
که اصالحطلبان خواسته یا ناخواسته با هاشمی
خود را قیم آن میدانســتند .البته با این تفاوت
که انتخابات  2020آمریکا نشــان داد جمعیتی
بالغ بر  73میلیون هنوز علیه این بوروکراســی
سیاســیاند .بوروکراســیای که شــبکههای
درهمتنیده سرمایهداری آن را مدیریت میکند.
ترامپ با آگاهی بر این نکته بود که شائبه تقلب را
پیش کشید و توانست انتخابات آمریکا را با بحرانی
بیسابقه روبهرو کند .بسیاری از این  73میلیون
درســت یا نادرست هنوز بر این باورند که بایدن
رئیسجمهور آنان نیست و این کار را برای بایدن
و دموکراتها ســخت خواهد کرد .به راستی چه
تفاوتی بین ترامــپ و بایدن وجود دارد؟ مگر نه
اینکه هر دو حافظان منافع سرمایهداری و نظام
ســرمایهداریاند .اما ترامپ کودک ناقصالخلقه
سرمایهداری است که مطلوب آنارشیست است و
این بر مردم خوش میآید.
آیا احمدینژاد هم یک آنارشیست سیاسی نبود
که علیه بوروکراســی زمانه خودش در یک دوره
چهار ســاله  -دوره اول ریاستجمهوری -خود
میدانداری کرد؟ اگر احمدینژاد در پایان دوره
چهارســاله اول خود کنار میرفــت ،چه اتفاقی
میافتاد؟ با اینکه سیاست ،منازعه اگرها و مگرها
نیســت ،اما باید گفت تــداوم دوره احمدینژاد
شــورش علیه بوروکراســی را به یأس بدل کرد
و وضعیت امــروز حاصل دوره چهارســاله دوم
احمدینژاد و حســن روحانی است .اینک حتی
مردم خواهان شورش علیه بوروکراسی نیستند
چراکه به این باور رســیدهاند راهی برای تغییر
جــدی وجود ندارد و به همین دلیل اســت که
درســت یا نادرســت فکر میکنند تفاوتی بین
قالیباف و ظریــف وجود ندارد .اصولگرایان نباید
از ایــن وضعیت پیشآمده که بــه پیروزی آنان
منجر میشــود ،خرســند باشــند؛ چرا که این
وضعیت رؤیاها و منافع کوتاهمدت آنان را محقق
میکنــد ،اما در میانمدت موجودیتشــان را به
خطر میاندازد .شاید کنارهگیری و حاشیهنشینی
برخی اصالحطلبان از همین روســت .برخی از
اصالحطلبان و حتی اصولگرایان بهخوبی میدانند
احیای دوباره سیاست ،کار دشواری است .پیروزی
همواره پیروزی نیست؛ چهره دیگر شکست است
و همین چهره ژانوســی انتخابات  1400اســت
که آنان را منفعل نگاه داشــته است .دیگر ،آرای
ســلبی و ایجابی کارکردی ندارد و نوع دیگری از
احمدینژاد و شورش علیه بوروکراسی نیز چندان
خریداری ندارد؛ حداقل در میان اصالحطلبان و
بقایای طبقات متوســط و نخبگان .البته به نظر
میرسد در هر دو جناح اصولگرایان و اصالحطلبان
این امیدواری وجود دارد که با رویکارآمدن بایدن
بتوان کشور را آسانتر مدیریت کرد .این دیدگاه
در مقایسه با دوران ترامپ دور از واقعیت نیست
اما نمیتوان انــکار کرد که بایدن پیــروز آرای
طرفداران خود است و پیروز قاطع انتخابات بماهو
انتخابات نیست .بیتردید او بیش از آنچه خودش
در گذشــته فکر میکرد در رابطــه با ایران باید
دستبهعصاتر باشد .ازهمینرو ،عملکرد او در برابر
ایران در آینده غیرقابل پیشبینی خواهد بود .در
اوضاع کنونی برای جناحهای سیاسی ایران یک
راه بیشتر وجود ندارد؛ بازگشت به احیای سیاست.
کار دشواری که فعال همه از آن سر باز میزنند با
اینکه میدانند راه سومی وجود ندارد.
خراســان :بورس در محاصره متغیرهای سیاسی
و اقتصادی

بازار ســرمایه کشــور در
آســتانه ورود بــه یک فاز
خرسی جدید قرار گرفته
اســت .فاز خرسی قبلی سه ماه تا  20آبان طول
کشــید و بورس بعد از آن فقط به مدت یک ماه
توانست صعودی بماند و دوباره نزولی شد .اکنون
بعد از یک دوره  35روزه افت قیمت ها ،شاخص
کل بورس تهران در آســتانه از دست دادن ِ
کف
 20آبان قرار گرفته اســت .شرایط تقریبا شبیه
مهرماه اســت .جایی که با وجــود گزارشهای
خوب و انتظار برای بهبود عملکرد و سودسازی
شرکت ها ،فضای روانی حاکم بر بورس سنگین
است و فشار فروش عمدتا باالست .اما این روزها
یک نگرانی دیگر هم وجود دارد و آن هم شرایط
اقتصادی و متغیرهای کالنی است که در کوتاه
مــدت از بورس حمایت نمیکنند!افت قیمتها
و شاخصها در بورس در روزهای اخیر شرایطی
نگرانکننده ایجاد کرده است .غلبه فروش در هر
زمانی هویداست و هر تالشی برای بهبود قیمتها
با یک فشار عرضه خنثی میشود .در این شرایط
هر روز بر تعداد فروشندهها افزوده میشود .و این
مقدمه ایجاد فاز خرســی در بازار اســت .برخی
اکنون از خرســی شدن بورس صحبت میکنند
و برخی رفتار شاخص در نیمه اول هفته جاری
را در ایــن خصوص تعیینکننده میدانند .البته
مباحث مختلفی در خصوص چند رنگ شــدن
بازار ،وضعیت بنیادین و روند کالن اقتصادی هم
وجود دارد.

