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

عواملانفجاربغدادعراقیبودند

سخنگوی نیروهای مسلح عراق و کمیسیون امنیتی پارلمان این
کشور اعالم کردند عوامل انتحاری انفجارهای بغداد عراقی بودند.
بهگزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری سومریهنیوز ،یحیی رسول،
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق گفت که دو عامل
انتحاری که پنجشــنبه خود را در میدان الطیران بغداد منفجر
کردند عراقی بودند.وی افزود :طبق اطالعات به دست آمده توسط
نیروهای امنیتی این افراد اصالتا عراقی بودند.سخنگوی فرمانده
کل نیروهای مســلح عراق تاکید کرد که نبــرد فعلی نیروهای

امنیتی عراق با داعش ،نبردی اطالعاتی اســت.وی
در گفتگویی تلویزیونی با برنامه المحاید با اشاره به
اینکه برخی تالشهای برای ورود تروریســتها به
بغداد وجود داشت ،تاکید کرد که بسیاری از باندهای
تروریستی وابسته به داعش از بین رفتند.
این مقام عراقی اشاره کرد که عملیات اطالعاتی و پیشگیرانهای
صبح روز جمعه از سوی دســتگاه مبارزه با تروریسم در منطقه
الرضوانیه بغداد ،الفلوجه ،الکرمه ،شمال شهر الرمادی هیت انجام

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

شــد و ده تروریست دستگیر شــدند.یحیی رسول
تاکید کرد که تالش اطالعاتی ادامه دارد و با قدرت
و مشــتی آهنین به تروریستها ضربه خواهیم زد و
آنها را برای از بین بردن هرگونه باند تروریستی که به
امنیت شهروندان در هر مکان آسیب میزند تعقیب
خواهیمکــرد .وی توضیح داد که نبرد فعلــی نبردی اطالعاتی
است و نیروهای امنیتی استراتژی دارند و نخست وزیری نظارت
مستقیم و پیگیری دقیق در این رابطه دارد.
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یونیسف :کودکان بهای جنگ سوریه را میپردازند

یونیسف اعالم کرد ،پس از گذشت  ۱۰سال از آغاز جنگ در سوریه ،همچنان بیش از نیمی از کودکان
این کشور از خدمات آموزش محرومند.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری سانا ،مدیر منطقهای
یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا و مهند هادی ،هماهنگکننده منطقهای امور انسانی بحران
سوریه با صدور بیانیه مشترکی اعالم کردند ،کودکان سوریه بهای جنگ در این کشور را میپردازند.
بیش از  ۲.۴میلیون کودک به مدرسه نرفتهاند و  ۴۰درصد از آنها را دختران تشکیل میدهند.

مونسان ،وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در گفتگوی اختصاصی با آفتاب یزد

بههمراهیمجلسدربودجهگردشگریامیدبستیم

آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :آن طور که مونسان ،وزیر میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به آفتاب یزد میگوید«:مجلس
یازدهم به بخش گردشــگری نگاه ویــژهای دارد تا جایی که اتفاقات
بسیار خوبی در ردیفهای خاص بودجهای که جنبه ی حمایتی دارد
خواهد افتاد».
وزیر میراث که در ســفری دو روزه به یزد رفته اســت خاطرنشــان
میکند« :اگرچه همه ی بخشها از «کرونا» آسیب دیدهاند اما بخش
گردشگری دچار آسیبهای جدیتری شده که امیدواریم به همراهی
مجلس محترم بتوانیم از این چالش بزرگ عبور کنیم».
طی روزهای شــنبه و یک شنبه ی هفته ی جاری« ،یزد» تنها شهر
ثبت شده در میراث جهانی یونسکو ،میزبان علی اصغر مونسان ،وزیر
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی کشور بود که گزارش
کامل این ســفر در همین روزنامه منتشر خواهد شد اما در قسمت
پایانی این ســفر و یکی ـ دو ساعت مانده به انتهای این سفر دو روزه
که وی آن را بســیار پر بار خواند ،گفتوگویی با وی داشتهایم که در
ادامه میآید:
>  7هزارمیلیاردتومان برای شغلهای آسیب دیده از کرونا

کرونا مشکالت زیادی برای همگان درست کرده است ،در
این بین اما بخش گردشگری به دلیل شرایط خاصی که داشته،
آسیبهای بیشــتر و جدیتر دیده ،عملیترین کاری که برای
کاستن از این آسیبها در وزارت خانه در حال انجام و یا قرار
است انجام شود ،چیست؟
ایــن موضوع ،یک موضوع جهانی اســت و فقط برای ایران نیســت
بنابراین سازمان جهانی گردشگری به صورت مداوم جلسات همفکری
را با کشــورها برگزار میکند و هر تصمیمی که گرفته شــود تقریبا
شامل همه کشــورها میشــود .کاری که تا به االن سازمان جهانی
گردشگری انجام داده حمایتهایی است که از کشورهای مختلف -
بنا به ظرفیتهای اقتصادی ،هر کشوری درخواست کرده است تا این
صنعت از این شــرایط سخت عبور کند و ورشکست نشود  -به عمل
آورده .ما هم در کشور دو بسته حمایتی ارائه دادیم بسته اول شامل
امهال اقساط وامهایی بوده است که از بانکها برای گردشگری گرفته
بودنــد ،تعویق حقوق حاملهای انرژی شــان ،تعویق حق بیمههای
پرســنل شان و نهایتا تســهیالت ارزان قیمت که مشروط به حفظ
اشتغال است از جمله کارهایی است که انجام شده است .این فاز اول
بود با طوالنیتر شدن موضوع کرونا از دولت تقاضا کردیم که شرط را
بردارد و در بخش دوم این شرط برداشته شد .امهال اقساط تسهیالت
مجددا تمدید شد .بیمه تامین اجتماعی و بدهیهای مالیاتی تمدید
شد و مهمترین اقدامی که صورت گرفت تسهیالت جدید بنگاه محور
و بدون شرط حفظ اشتغال بود که انجام شد .نکته دوم که به دالیلی
خیلی رسانهای نکردیم هیچ وقت ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت
هیج بخش گردشگری را تعطیل نکردند اگر تعطیلیهای موضعی هم
بوده ،استانها تصمیم گرفتند نه ستاد ملی کرونا .در ستاد ملی کرونا
هیــچ گاه تعطیلی فراگیر هتل و تورها را اعالم نکردیم .آنچه هم که
راجع به ســفر گفته میشود سفرهای انبوه است که مردم خودشان
سفر میکنند که عایدی هم برای صنعت گردشگری نخواهد داشت.
منظور از ســفر؛ تورهای گردشگری اســت که شامل اقامت در هتل
میشود و آژانسهای گردشگری را فعال میکند و این مسئله برقرار
اســت .البته در برخی جاها مثل مشهدمقدس آسیب جدی دیدیم.
بنابرایــن به صورت همگام و همراه با اقدامات جهانی ما هم اقداماتی
انجام دادیم اما آنچه که مســلم اســت باید منتظر تمام شدن کرونا
باشیم .در بودجه  1400هم یک ردیف بودجه برای شغلهای آسیب
دیده از کرونا در نظر گرفته شــده است  7هزار میلیارد تومان ردیف
این بودجه است که برای سال آینده جهت بخشهای آسیب دیده از
کرونا در نظر گرفته شده است.
> تخریب کنندگان میراث فرهنگی جریمه نمیشوند بلکه باید بازسازی کنند

هم مجلس فعلــی و هم مجلس قبلی یکی از انتقاداتی که
داشته و دارند این است که وزارت خانهها الیحهای که مجلس
بتواند از آن وزارت خانه حمایت کند ارائه نمیدهند .در مواجهه
با مجلس یازدهم در مدتی که سر کار آمدهاند آیا لوایحی برای
بخش گردشــگری و دیگر بخشهای زیر مجموعه ی وزارت
خانه متبوع خود داشتهاید که گره گشا بوده باشد؟
از نماینــدگان مجلس دهم و یازدهم تشــکر میکنم .ارائه ی الیحه
بنا به ضرورت اســت .در مجلس گذشــته دو سه مصوبه از مجلس
گرفتیم یکی از مهمترین مصوبات ،حمایت از بخش میراث فرهنگی
بود .قانون بســیار سخت گیرانهای علیه کســانی که آثار تاریخی را
ازبین میبردند به تصویب رسید .مثال یکی از موضوعات خوب آن این
بود که کمیسیونهای ماده صد در شهرداریها حق ندارند بخشهای
تخریب شــده ی میراث فرهنگی را جریمه کنند بلکه باید دقیقا به
حالت ســابق برگردد و بندهای دیگری دارد که بسیار بسیار بندهای
حمایتــی و تصمیمات خیلی خوبی اســت .قانونی در بخش صنایع
دستی مصوب شد .در صندوق حفظ و احیای مرمت بافتهای تاریخی
موضوع صنایع دســتی هم جزء ماموریتهــای آن قرار گرفت و کار
حمایتی دیگری بود که در این بخش انجام شــد .در مجلس یازدهم
یکی از بزرگترین لوایحی که ما خواهیم داشــت در زمانی که قانون
تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارت خانه تصویب شد مجلس یک
سال فرصت داد که شرح ماموریتها و مسئولیتهای وزارت خانه را
در قالب الیحه به مجلس تقدیم کنیم که به تصویب برسد .یک سال
فشرده همکارانم زحمت کشیدند و با همه مراکز حوزههای دانشگاهی
با تمام فعالین بخش گردشگری با حوزه میراث فرهنگی سعی کردیم
همفکری و مشــورت را انجام دهیم تا کار خوبی ارائه کنیم و نهایتا
چهار پنج جلسه چهار پنج ساعته خود بنده در مجلس شخصا حضور
داشتم و الیحه خوبی آماده شده و تقدیم دولت شد .بعد از طی مرحله
تصویب در دولت به مجلس یازدهم تقدیم میشود و یکی از بزرگترین
و مهمترین لوایحی است که به مجلس یازدهم داده میشود.
در بودجه  1400آیا در بخش گردشــگری ویژه و خاص
مدنظر قرار گرفته است؟
آنچه که در دولت مصوب شد افزایش سنواتی عادی بود .اینکه بگوییم

و ایــن فضاها را هم مرمت میکنیم و هم تبدیل به فضای کســب و
کار میکنیم.

> کمیسیونهای ماده صد در شهرداریها
حق ندارند بخشهای تخریب شــده ی
میراث فرهنگی را جریمه کنند بلکه باید
دقیقا به حالت سابق برگردد

سفر دو روزه شما به یزد حاکی از اهمیتی است که به یزد
میدهید .برآوردتان از این ســفر و دستاوردهایی که داشتید را
بیان کنید.
یزد یک استان تاریخی ،فرهنگی و دارای ظرفیتهای حتی طبیعی
است .همه شهرستانهای یزد ظرفیت باالیی برای گردشگری دارند.
یک مقصد مهم گردشــگری در کشور محســوب میشوند به ویژه
گردشــگری خارجی مان .اولین شــهری است که ثبت جهانی شده
اســت بنابراین بســیار برای ما حائز اهمیت است .این سفر هم برای
افتتاح چند پروژه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری بود و بازدید
از بافت تاریخی و چند شهرستان.
> مشارکت مردم در حفظ آثار تاریخی افزایش پیدا کرده است

اتفاق خاصــی در بودجه برایمان افتاده ،این طور نیســت .افزایش
داشتیم اما در مجلس اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است.

از آن چه در یزد میگذرد راضی هستید؟
بله! کارهای خوبی انجام شــده نزدیک  1000بنای تاریخی در بافت
تاریخی یزد در حال مرمت اســت که به قول مدیر پایگاه یزد در دنیا
نظیر ندارد .مشارکت مردم در حفظ آثار تاریخی بسیار افزایش پیدا
کرده خودشان خانه هاشان را مرمت میکنند و به فضای کسب و کار
تبدیل میکنند .آقای استاندار زحمات زیادی کشیدند و حمایتهای
بســیار خوبی انجام دادند .همکاران در میراث فرهنگی کارهای خود
را به خوبی انجــام میدهند .ما هم با تمام توان کمک خواهیم کرد.
نمایندگان یزد به ویژه رئیس فراکســیون گردشــگری آقای دکتر
دشــتی همیشــه کنارمان بودند .همه اینها یزد را بــرای ما حائز
اهمیت میکند.

> منتظر مجوز وزارت امور خارجه و وزارت گردشگری عراق هستیم

> استاندار یزد :صنایع بزرگ را پای کار مرمت آثار تاریخی آورده ایم

> تا زمانی که وزارت امور خارجه و وزارت
گردشــگری عراق به ما مجوز ندهند ،با
تمام دلبســتگیهایی که به طاق کسری
داریم کاری نمیتوانیم انجام دهیم

خبرهایی مبنی بر عزم ایران برای ترمیم و بازســازی ایوان
کسری منتشر شده است .توضیحی درباره ایوان کسری ممکن
است ارائه دهید؟
طاق یا همان ایوان کســری در کشــور عراق قرار دارد و ریشههای
فرهنگی ما را نشان میدهد اما کشــور عراق باید اجازه حضور ما را
بدهد .با آقای دکتر نوبخت صحبت کردیم در خواســت اعتبار ویژه
برای مرمت از طاق کسری را انجام دادیم .ایشان شفاهاً موافقت کردند
کتبا هم اقدام کردیم اما هنوز نامهای به دســت ما نرسیده است به
محض اینکه اعتبار آن تعیین شود میتوانیم با وزیر گردشگری عراق
رایزنی کنیم و کارشناسان را اعزام کنیم .البته با این توضیح تکمیلی
کــه تا زمانی که وزارت امور خارجه و وزارت گردشــگری عراق به ما
مجوز ندهند و از ما نخواهند ،با تمام دلبستگیهایی که داریم کاری
نمیتوانیم انجام دهیم.
یکی از مباحث مهم ،روستاهای هدف گردشگری است که
نقش بسیار مهمی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و به
نوعی سیاسی دارند .میراث فرهنگی در این بخش بسیار میتواند
برای احیا این روستاها و نگه داشتن زندگی در روستاها کمک
کند .در این بخش چه کرده اید؟
یکی از کارهای بســیار خوبی که در دولت دوازدهم انجام شد تنوع
محصوالت گردشــگری بود یعنی ما گردشگری را صرفا از فرهنگی
ـ تاریخی خارج کردیم .گردشــگری طبیعت گــردی را جلو بردیم
گردشگری کشــاورزی ،گردشگری معدن هم به همین ترتیب .یکی
از موضوعات دیگر هم توجه به گردشــگری روستایی است .معتقدم
همه روستاهای کشور میتوانند روستای هدف گردشگری باشند .این
که یک ســری از روســتاها را اعالم کردیم بیشتر برای این است که
نظر و حمایتهای مسئولین اســتانی را به بخشی از روستاها جلب
کنیم و ســپس مراحل بعدی را پیش ببریم .با بومگردی تقریبا تمام
روستاهایمان را پای کار آوردیم و در صدد توسعه آن هستیم بنابراین
روســتاهای ما و موضوع طبیعت گردی به میزان گردشگری میراث
فرهنگی و تاریخی ما مشتری خارجی و داخلی پیدا کرده و این روند
را ادامه میدهیم .در صددیم بودجه زیر ساخت را هم در این مصوبات
و بودجــه  1400افزایــش قابل مالحظهای دهیــم و منتظر مصوبه
نهایی هستیم.
از همکاری بنیاد مسکن هم در این بخش استفاده میکنید؟
بنیاد مســکن با ما ارتباط خوبی دارد و کمکهای خوبی کرده و این
کار را در روستاها انجام دادیم .با شرکت بازآفرینی شهرها ،در شهرها
این کار را عملیاتی میکنیم .بخش ما فرابخشــی است موضوع یک
وزارت خانه نیســت .بخشهای مختلف بایــد کنار هم قرار گیرند تا
کار انجام شود.
بــا بنیاد مســکن تفاهم نامه داریــم و کارهای مشــترک خوبی را
در روســتاها انجام دادیم با بازآفرینی شــهری نیــز همین طور .در
بودجه 1400شــرکت بازآفرینی شــهری با مصوبــه هیئت وزیران
درخواســت وزارتخانه میراث فرهنگی  500میلیــارد تومان بودجه
بازآفرینی شــهری صرفاً صرف بافتهای تاریخی کشور شود که قرار
است بخش قابل مالحظهای را به بافت تاریخی یزد آوریم.
> هیچگاه در کار بخش خصوصی دخالت نکرده و نخواهیم کرد!

آیا اعتماد بخش خصوصی برای حضور هرچه جدیتر در
بخش میراث و گردشگری جلب شده است؟
به نظرم تنها وزارت خانهای هستیم که در کار بخش خصوصی دخالت
نکردیم .در کار اجرا نیســتیم یعنی آنچه را که وظیفه دولت اســت
را انجام میدهیم .یعنی سیاســت گذاری ،نظــارت و حمایت .تمام
این اماکن تاریخی که تبدیل به اقامتگاههای ســنتی ،کافی شاپ و
فضاهای کسب و کار شده است همه با مشارکت بخش خصوصی بوده
اســت .اعتبارات ما اصال کفاف چنین کارهایی را نمیدهد .در حوزه
میراث فرهنگی به اموری میپردازیم که ســطح نفیس ما را تشکیل
میدهد مثال تخت جمشــید ،میدان نقش جهان اصفهان و مسجد
جامع کبیر یزد .هر جایی که میتوانستیم به بخش خصوصی واگذار
کنیم این کار را کردیم و همین مسیر را ادامه خواهیم داد .معتقدیم
یک اقتصاد مردم پایه را شکل دادیم و از پول مردم استفاده میکنیم

دکتر محمد علی طالبی در گفتگویی کوتاه با آفتاب یزد ضمن ارزنده
خواندن حضور وزیر میراث فرهنگی در استان یزد خاطرنشان میکند:
بخشی از این ســفر ،بحث بهرهبرداری از طرحهایی بود که در حوزه
گردشگری و عمدتا مربوط به اقامت گاههای گردشگری بود که مورد
بهرهبرداری قرار گرفت و بخش دیگر سفر که فکر میکنم مهمتر هم
بود در جریان قرار گرفتن وزیر میراث نسبت به اقدامات و فعالیتهایی
اســت که در استان در حوزه گردشگری دارد صورت میگیرد .یعنی
جدای از افتتاح پروژهها بعضی از برنامههایی که در حال اجرا است و
طرحهایی که قرار است در آینده در بخش گردشگری استان به ارائه
خدمات بپردازد معرفی شد.
> اولین هتل  -کارخانه کشور در استان یزد با همکاری بخش خصوصی

استاندار یزد ضمن تأکید بر زیر ساختی بودن طرحها ادامه میدهد:
ما در حوزه ی گردشگری و مرمت ،هم طرحهای زیرساختی را مدنظر
داریم و هم بحث بعضی از اقامتگاهها و مجتمعهای گردشــگری را.
بهعنوان نمونه طرح تبدیل کارخانه ریســندگی سعادت نساجان به
هتل ـ کارخانه که طرح بزرگ گردشگری است و اولین و تنها پروژه
هتل .کارخانه کشور است و الزم بود که آقای وزیر ببینند در دستورکار
ویژه قرار دارد .اتفاقا وقتی ایشان بازدید کردند با توجه به تجاربی که
هم در حوزه عمرانی هم در حوزه گردشگری دارند پیشنهادهایی برای
بهتر شدن طرح دادند که این پیشنهادات مورد استقبال قرار گرفت
یا در اردکان بازدیدهایی صورت گرفت از طرح پردیســان که اولین
تجربه مشــترک صندوق حمایت و بخش خصوصی مجتمع صنعتی
معدنی چادرملو اســت که قرار است در قالب آن بازسازی چند خانه
قدیمی انجام شود.
> صنایع بزرگ را پای کار گردشگری و مرمت بناهای تاریخی آورده ایم

این اولین تجربه مشترک در استان است که در حوزه میراث فرهنگی
در قالب مسئولیت اجتماعی کارهایی را انجام دهند .این امر میتواند
الگویی هم برای ســایر مناطق اســتان و هم برای سایر شرکتها و
مجتمعهای صنعتی و معدنی باشد که وارد صحنه شوند و خودشان
عهدهدار بعضی از مناطق شوند .عالوه بر آن صحبتی هم درباره قلعه
خرانق شد که آنجا هم در قالب مشارکت بخش خصوصی بازسازی و
نورپردازی و بهرهبرداری شود.

> شرایط دولت را میدانیم!

طالبی ضمن سخت بودن شرایط بودجهای اظهار میدارد :متاسفانه
اکنون به لحاظ بودجهای که ســازمان میــراث فرهنگی در اختیار
دارد برای ســال  1399خیلی دل نبسته بودیم چون شرایط دولت
را میدانیم .اما برای بهره مندی از اعتبارات ســال آینده و مخصوصا
ســهمی که ســازمان میراث فرهنگی در الیحه بودجه 1400که در
مجلس در حال بررسی است از محل اعتبارات بازآفرینی شهری که
حدود  500میلیارد تومان است بتوانیم از این محل برای بافت تاریخی
یزد هزینه کنیم که نتیجه سفر این بود که آقای وزیر گفتند اولویت ما
در بحث تخصیص اعتبارات بازآفرینی بافت تاریخی است.
اســتاندار یزد ضمن تأکید بر این امر کــه روی همراهی نمایندگان
استان یزد در مجلس شــورای اسالمی حساب ویژهای باز کرده ایم،
ادامه میدهد :اتفاق بسیار خوبی افتاده و آن حضور دو نماینده استان
در فراکسیون گردشگری اســت و ارتباط و تعامل نزدیکی است که
توانستند با وزارت میراث فرهنگی برقرار کنند که همین کمکهایی
کــه نمایندگان ما در صحن علنی مجلس و کمیســیون تلفیق و در
فراکســیون گردشــگری از وزارت میراث فرهنگــی انجام میدهند
میتواند زمینهای باشد برای بهره مندی هر چه بهتر.

اعطای گواهینامه رتبهبندی شهر گردشگر با چهار ستاره به یزد

دکتر طالبی در بخش پایانی گفتگوی خود با آفتاب یزد این خبر خوب
را میدهد که استان یزد توانست در اجرای دستورالعمل اعتبارسنجی،
ارزیابی و رتبهبندی شــهر گردشگر و بر اساس ارزیابی به عمل آمده
از ســوی وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری ،شهر
یزد چهار ســتاره شود .این دستاورد و کســب نمره ارزیابی نزدیک
به ۷۰ســبب شد که شــهر یزد به عنوان شــهر مقصد گردشگری
معرفی بشود.
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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.
وطن امروز :بن بست آمریکایی

برخــاف تصــور رایــج،
در آمریــکا هیــچ زمان
دموکراســی وجود نداشته اســت .آمریکا یک
الیگارشــی بوده و به همین دلیل طی دهههای
اخیر بویژه بعد از دهه  ،1980قشــر متوســط
جامعه آمریکا بهسرعت تضعیف و ذوب شد .قشر
متوسط که بیشترین جمعیت را داشت ،کوچک
و کوچکتر شد و امروز جامعه آمریکایی دوقطبی
شده است ،به طوری که عمال فرودستان و اقلیتی
که ثروتهای حیرتانگیز دارند جامعه آمریکایی
ی جمهوری مختلف
را تشــکیل میدهند .رؤسا 
آمریــکا چون لیبــرال و طرفدار ســرمایهداری
هســتند ،هیچکدام این روند خطرناک را اصالح
نکردند .در زمان اوباما بعــد از بحران اقتصادی
 ،2008وی این روند را بهســرعت تشدید کرد؛
بنابرایــن ترامپ محصول بحران لیبرالیســم و
ســرمایهداری است نه عامل آن و در این  4سال
هم بحران اقتصادی تشدید شد.
بحران برای ترامپ این بود که بحران اقتصادی با
بحران کرونا توأم شد و مصیبتهای بزرگی را بر
آمریکا وارد کرد .خود ترامپ هم به خاطر کیش
شخصیت و منشــی که دارد باعث تشدید این
بحرانها شد؛ بنابراین بحران امروز آمریکا بحرانی
نیســت که ترامپ آن را به وجود آورده باشــد،
بلکه نتیجه بنبست لیبرالیسم آمریکایی است.
آنچه مسلم است اینکه آمریکا در حال حاضر در
یک سراشــیبی قرار گرفته و شرایط در ماهها و
سالهای آتی برای این کشور سختتر هم خواهد
شد .شــرایط داخلی آمریکا در زمینه تنشها و
اختالفات طبقاتی ،قومیتی ،نژادی و هویتی بدتر
میشود .اساسا آمریکا هیچگاه آنگونه دموکراتیک
نبوده که برخــی تئوری آن را مطــرح کرده و
تصور میکنند تئوریهایی که در ذهن آنهاست،
وجود خارجی دارد و در کشــورهای غربی رایج
اســت .آمریکا دارای دموکراسی نبوده و نیست
و شــرایطی که امروز برای آمریکا به وجود آمده
است برای بسیاری در داخل آمریکا در دهههای
اخیر مشهود بود .مسائل چند سال اخیر از جمله
روی کار آمدن ترامپ و تنشهایی که به وضوح
میبینیم ،قدرت نرم آمریکا را بشدت دچار آسیب
کرده است .توانمندی اصلی آمریکا قدرت نرم آن
است و به نظر میرسد در آینده نفوذ آمریکا در
حوزه قدرت سخت نیز بشدت کاهش یابد.
جوان :گلف وحشت

ترامپ در حال تبدیل شدن به
اولین رئیسجمهور امریکاست
که نه فقط از سیاســت رانده
شده ،که حتی سرگرمی مورد
عالقهاش ،یعنی بازی گلف هم بر او حرام شــده
اســت .دیلی میل گزارشــی از اولین بازی گلف
ترامپ بعد از خروج از کاخ ســفید منتشر کرده
که در تصاویر و فیلم حاشیه آن ،ترامپ در احاطه
سرویس مخفی امریکا است!
رئیسجمهور امریکا تقاص ترور دی ماه ۱۳۹۸
را پس خواهد داد؛ هر موقع و هر جایی که باشد
حتی در زمین گلف .حــاال دیگر این فقط یک
تهدید در تهران نیست ،بلکه به واقعیتی عینی
در زندگی روزمره دونالد ترامپ بدل شــده که
تصاویــر و عکسها هم بــر آن صحه میگذارد.
روز یکشــنبه ،فقط دو روز بعد از اینکه حساب
توئیتر پایگاه اطالعرسانی رهبرانقالب تصویری
از گلفبازی دونالد ترامپ منتشــر کرد و نوشت
«انتقام حتمی است .قاتل سلیمانی و آمر به قتل
سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند» ،روزنامه
دیلی میل یک فیلم یک و نیم دقیقهای از ترامپ
منتشر کرد که نشان میدهد او در احاطه چند
مأمور سرویس مخفی امریکا ،در حال بازی گلف
در فلوریدا اســت .اصل گزارش دیلی میل البته،
توصیف رفتن او به اولین پایان هفته به «پالم بیچ»
فلوریدا اســت ،جایی که ترامپ آن را خانه دوم
خودش میداند .او هنگام ورود به استراحتگاهش،
با اســتقبال حامیانی روبهرو میشــود که روی
پوسترهایشان نوشــته اند« :هنوز رئیسجمهور
مایی»؛ «ترامپ برنده شــد» .روی دیگر ســکه
امــا ،یک فیلم یک دقیقه و  ۲۷ثانیهای با عنوان
(ترامپ در احاطه ســرویس مخفی در فلوریدا
گلف بازی میکند) .در فیلم ،به جز خود ترامپ،
دستکم پنج نفر با لباس شخصی دیده میشوند
که در فاصلهای بســیار نزدیک به او ایستادهاند.
حضــور این نفــرات در بازی گلفــی که عالقه
شــخصی ترامپ به حســاب میآید ،نیازی به
توضیح اضافه ندارد.
تازه این ،یک طرف ماجراست .همزمان ،نه تنها
منتقدان دموکرات ترامپ ،بلکه هم حزبیهایش
هم در حــال مــرور طرحهایی هســتند تا از
بازگشــت او به سیاست جلوگیری کنند و پایان
حیات سیاســیاش را رقم بزننــد .در تازهترین
موضعگیری ،ســناتور جمهوریخواه میت رامنی
گفتــه که محاکمه دونالد ترامــپ پس از پایان
دوره ریاست جمهوریاش قانونی است« :اقدامات
ترامپ در تشــویق به شورش ،مستلزم پیگیری
تدابیری برای محاکمه اوست .رأی من بستگی به

اسناد و شواهد ارائه شده در سنا دارد».
شبکه الجزیره هم از قول مادلین دین عضو تیم
دادستانی برای محاکمه پارلمانی دونالد ترامپ
نوشت« :هر دو حزب از پیگیری محاکمه ترامپ
برای اطمینان یافتن از این مســئله که او دیگر
در آینده هیــچ منصبی برعهده نخواهد گرفت،
حمایت میکنند».
خراسان :ماموریت غیر ممکن بایدن!

در حالــی که ســرانجام
پساز ماهها کشــمکش و
دعوا در آمریکا ،جو بایدن
به عنــوان چهل و ششــمین رئیس جمهوری
ایاالت متحده سوگند یاد کرد و دوره چهارساله
ریاست جمهوری دونالد ترامپ به پایان رسید اما
دیروز اعالم شد که نیروهای گارد ملی تاچند ماه
آینده همچنان در واشنگتن باقی خواهند ماند.
رئیس جمهوری جدید آمریکا در نطق افتتاحیه
ریاست جمهوری خود بر دو موضوع مهم شامل
«دموکراســی آمریکا» و «وحــدت ملی» میان
آمریکاییها تاکید کرد .بایدن ،نتیجه انتخابات
را پیروزی دموکراسی در آمریکا خواند و از همه
مردم و جریانهای سیاســی خواست اختالفات
را کنار بگذارند .ســاعاتی پــس از این نطق نیز
بایدن در بیانیهای که کاخ ســفید آن را منتشر
کرد ،بیستم ژانویه ،روز تحلیف ریاست جمهوری
را روز «اتحــاد ملی» نامگذاری کرد .با این حال،
اتفاقات چند ماه اخیر نشان میدهد که تضعیف
دموکراسی و شکافهای ملی در آمریکا شدیدتر
و عمیقتر از آن اســت که با یک نطق ریاســت
جمهوری یا صدور یک بیانیه از جانب کاخ سفید،
برطرف شــود .البته قابل انتظار بود که مقامات
ارشد دولتی و سیاستمداران بلندپایه آمریکایی به
استثنای دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری پیشین
و برخی از نزدیکترین یاران وی ،در روز تحلیف
رئیس جمهوری جدید ،بر ضرورت حفظ اتحاد
ملی و تقویت پایههای تضعیف شده دموکراسی
آمریکایی تاکید کنند .اما صحنههایی که در روز
تحلیــف در دو نقطه پایتخت آمریکا یعنی کاخ
ســفید در زمان خروج ترامپ از قدرت و کنگره
در زمان ورود بایدن به قدرت به نمایش گذاشته
شــد ،نشان داد تا چه اندازه شکاف و اختالف در
آمریکا شدت یافته است.
تردیدی نیست که در ماههای اخیر ،دموکراسی
آمریکایی و نهادهای حافظ آن به شــدت مورد
انتقاد و خدشه قرار گرفته اند .جدا از ادعاهای مکرر
ترامپ مبنی بر وقوع تقلب گسترده در انتخابات
ماه نوامبر که ســامت نظــام انتخاباتی آمریکا
را به شکل جدی زیر ســوال برده است ،سلطه
گســترده پول و ثروت بر روند انتخاباتی در این
کشور به عنوان یکی از جلوههای تضعیفکننده
دموکراسی در آمریکا قلمداد میشود .ضمن این
کــه همچنان بحث بر ســر ضعفهای انتخاب
رئیس جمهوری آمریکا بر اساس آرای هیئتهای
الکترال وجود دارد و بسیاری معتقدند آمریکا نه
بر مبنای نظام جمهوری دموکراتیک که بر مبنای
نظام الیگارشی مالی شکل گرفته است.
از ســوی دیگر ،شکافهای سیاسی و اجتماعی
در آمریکا روز به روز شدیدتر و عمیقتر میشود
تا جایی که قتل یک جوان ســیاه پوست توسط
پلیس سفیدپوست ،آمریکا را در تابستان گذشته
برای ماهها وارد چرخهای از خشــونت ،غارت و
افــراط گرایی کرد .در ماهها و هفتههای اخیر به
کرات درباره خطر گروههای راستگرای افراطی
و تروریســتهای داخلی در آمریکا هشدار داده
اند ،گروههایی که هر روز بر تعداد و نفوذشــان
افزوده میشود و جامعه آمریکا را به سمت افتراق
و رادیکالیسم سوق میدهند.
با توجه به این وضعیت ،وعده بایدن برای تقویت
دموکراسی آمریکا و ایجاد وحدت ملی تاحدودی
غیرممکن یا حداقل ،بسیار دشوار خواهد بود .به
همین دلیل نیز فرانســیس فوکویاما اندیشمند
معروف آمریکایی و نویســنده کتابهای «پایان
تاریخ» و «هویت» در گفتگو با ســیمورهرش،
روزنامه نــگار آمریکایی ضمن ابــراز نگرانی از
ســیر تحوالت سیاســی  -اجتماعی در آمریکا
میگوید« :آمریکا باید در انتظار خشــونتهای
بیشتری باشد».
میــزان حضور مامــوران تامیــن امنیت ،حتی
نیروهای گارد ملی در شهرهای مختلف آمریکا
که حاال اعالم شده حداقل تا ماه مارس (فروردین
 )1400در واشنگتن به عنوان پایتخت میمانند،
میزان بازداشت مظنونین امنیتی ،میزان کنترل
بر فعالیت شــبکههای اجتماعــی و اوج گرفتن
انواع توهینها و تهمتها میان سیاســتمداران
آمریکایی نشــان میدهد کــه وحدت ملی این
کشور دوران پرمخاطرهای را پشت سر میگذارد،
به ویژه این که با ادامه بحرانهایی همچون بحران
سالمت ناشی از کرونا ،پیامدهای اقتصادی ناشی
از قرنطینههــای درمانی و در نهایت ،تنشهای
نژادی ،نارضایتیها در آمریکا رو به تزاید گذاشته
اســت و یک جرقه کوچک میتواند آتشــی را
شعلهور ســازد که خاموش کردن آن به راحتی
میسر نخواهد بود.

