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

سیاگزینههاییعلیهبنسلمانرابررسیمیکند

نیروهای کارکشته ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا در حال
ارزیابی گزینههای آمریکا در عربستان سعودی هستند؛ اینکه
جــو بایدن چطور میتواند یا نمیتواند از شــر ولیعهدی که او
را "اراذل و اوباش" خطاب کرده بود ،خالص شــود.به گزارش
ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری سعودی لیکس ،صبح سرد چند
هفته پیش در پاریس بود که تماســی با دفتر رئیس مقر سیا
در ســفارت آمریکا برقرار شد .شخص تماسگیرنده از تاجران
لبنانی بود که سالها پیش در بیروت به عنوان منبع مطلع کار

میکرد .او گفت که فقط قصد احوالپرســی داشته
و میخواهد قراری بگذارد اما مامور ســیا شــک
داشــت که قضیه فقط همین باشد و به شایعات و
تحوالت در خاورمیانه ارتباطی پیدا نکند.در نهایت
هم همین ثابت شــد .تاجر لبنانی دســتش را رو
کرد و گفت که فرســتاده چندین تن از شاهزادههای سعودی
مخالف اســت که میخواهند بدانند که موضع احتمالی دولت
بایــدن درباره توطئهای برای ســرنگونی محمد بن ســلمان،

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

ولیعهد سعودی چیســت .مامور سیا به او پاسخی
نداد و با گفتن اینکه اگر حرفی باشــد با او تماس
میگیرد ،او را ترک کرد.عوامل اطالعاتی کارکشته
در گفتوگو با "اســپای تاک" تاکید کردهاند که
چنین سناریویی اصال بعید نیست .داگالس الندن
که  ۳۴سال اســت در حوزه خاورمیانه برای سیا کار میکند،
گفت :این شغل ماست که دســتکم به چیزهایی که آنها در
ذهنشان دارند ،گوش کنیم.

پیرمحمدمالزهی کارشناس ارشد شبه قاره در گفتگو با آفتاب یزد:

طالبان ابتکار کشورهای منطقه به جای ابتکار آمریکایی را پذیرفته است

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :یک کارشــناس مسائل سیاسی و
بینالملل در واکنش به این خبر که« :هیئتی به رهبری مال عبدالغنی
برادر ـ فرد شــماره دوم گروه طالبان ـ ،معاون سیاسی گروه طالبان
و رئیس دفتر طالبــان در قطر ،برای گفتوگو با مقامهای جمهوری
اســامی ایران ،به تهران ســفر کرده اند» به آفتــاب یزد میگوید:
«تغییرات سیاسی در آمریکا ما را ترغیب میکند نگاهی متفاوت به
سفر سال گذشته ی «مالبرادر» به تهران داشته باشیم؛ سفری که در
آذرماه 98به انجام رسید»
پیرمحمدمالزهی ،کارشناس شبه قاره بر این عقیده است که«:طالبان،
نگران بازنگریهایی در توافقات ترامپ و گروه طالبان در گفتگوهای
صلح دوحه است و به همین دلیل نگا ِه جدیدی در مناسبات سیاسی
خود لحاظ کرده است».
> از آذر 98تا بهمن 99

دکتر نعیم ،ســخنگوی دفتر طالبان در قطر ،در یک رشــته توییت
گفته است هیئتی به رهبری مال عبدالغنی برادر ،معاون سیاسی گروه
طالبــان و رئیس دفتر طالبان در قطر ،به دعوت مقامهای جمهوری
اسالمی ایران و برای مذاکره در مورد وضعیت مهاجران افغان ساکن
در ایران و همچنین مسائل سیاسی افغانستان به تهران سفر کردهاند.
سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران،
به رسانهها میگوید :هیئت طالبان در این سفر ،با محمدجواد ظریف،
وزیر خارجه و نماینده ویژه دولت این کشور در امور افغانستان ،دیدار
خواهند داشت تا در مورد روند صلح افغانستان گفتوگو کنند.
> دومین سفر طی یک سال گذشته!

در آذر ماه ســال  ،1398مال برادر با هیئتی از گروه طالبان ،به تهران
سفر کرد .در آن زمان ،سفر مال برادر به تهران را با موضوع توافق صلح
امریکا و طالبان ،که حدود دو ماه بعد از آن سفر به امضا رسید ،ربط
میدادند .در واکنش به سف ِر سال گذشته ،دولت افغانستان با رویکرد
ایران در برابر طالبان موافق ابراز نارضایتی کرده ،میزبانی از این گروه را
«خالف تمام اصول و روابط میان کشورها توصیف کرده بود ».اگرچه
اینبار ،به نظر میرسد ،اظهارات مقامهای امریکایی در مورد ضرورت
بازنگری توافق صلح ،زمینهساز این سفر بوده است اما ،باید منتظر ماند
و دید واکنش مقامات رســمی دولت افغانستان در قبال این سفر که
همه ی نگاهها را به خود معطوف داشته ،چگونه خواهد بود.
> رایزنیهای فشرده ی مقامات ایرانی

در همین رابطه و بنا بر گزارش ایرنا از اداره کل اطالعرســانی و امور
ســخنگویی وزارت امور خارجه« ،محمد ابراهیم طاهریان» نماینده
ویژه وزیر امور خارجــه در ادامه رایزنیها با خانم لیونز نماینده ویژه
دبیرکل ســازمان ملل متحد در امور افغانستان گفتگو کرد .در این
گفتگو آخرین وضعیت مذاکرات درون افغانی ،روند صلح در افغانستان
و دســتیابی به ثبات پایدار از طریق راهحلهــای دیپلماتیک مورد
تاکیــد طرفین قرار گرفت .پیشــتر ،طاهریــان در گفتگو با محمد
حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانســتان درباره مناسبات دوجانبه و
روند صلح افغانســتان تبادل نظر کرده بود .نماینده ویژه وزارت امور
خارجه در امور افغانستان همچنین در گفتگوهایی با نمایندگان ویژه
روســیه و آلمان در امور افغانســتان بر ضرورت کاهش خشونتها و
تشریک مساعی کشورهای دوست افغانستان در استقرار صلح پایدار از
طریق راههای دیپلماتیک تاکید کرد .وی گفتگوهای درون افغانی را
مناسبترین راه برای خاتمه بحران در افغانستان و کاهش آالم مردم
این کشور بیان و آمادگی کشورمان جهت ارائه هر گونه مساعدتی در
این مسیر را مورد اشاره قرار داد.
این سفر متفاوت است چون دیگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیست!
پیرمحمد مالزهی در باره ســفر طالبان به تهران و تفاوتهای آن با
ســفر آذر  98میگوید :تفاوت اساسی شرایطی است که االن وجود
دارد .با تغییر ریاست جمهوری در آمریکا بحثی است درباره معاهدهای
که بین طالبان و آمریکا به وسیله آقای خلیل زاد و مالبرادر بسته شده
است .ظاهرا آمریکاییها میخواهند تجدید نظری در آن توافق نامه
داشته باشند و این باعث نگرانی طالبان شده است.
این کارشناس مسائل سیاسی میافزاید :چون طالبان فکر میکردند
که با آن قرارداد در موضع مســلط قرار میگیرند و میتوانند امارت
اسالمی خود را در افغانستان چه از طریق سیاسی چه از طریق نظامی
احیا کنند؛ به نظر میرسد موضع طالبان در قبال صلح در افغانستان
تحت تاثیر نگاهی که در آمریکا به وجود آمده قرار میگیرد و طالبان
گمان میکنند احتماال موضع دولت مرکزی افغانستان در مذاکرات
آینده قویتر خواهد شد.
مالزهی ابراز میدارد :معتقدم طالبان بسیار هوشمندانه نسبت به این

قضیه برخورد کردند و سعی میکنند اگر آن ابتکار آمریکایی به نوعی
با شکست رو به رو شــد ابتکاری که ایرانیها مطرح کرده بودند که
صلح افغانســتان را بین االفغانی کنند و ابتکار کشورهای منطقهای
را به جای ابتکار آمریکایی به کار برند و االن شــاهدیم بیشتر در این
زمینه کار میکنند که موضــع خود را تقویت کنند .بنابراین تفاوت
بین آن مقطع زمانی با حاال در این اســت که اکنون طالبان نگراناند
که سیاســت خارجی آمریکا تغییر کنــد و توافقی که طالبان در آن
متعهد شده بودند که اجازه نمیدهند گروههای رادیکال اسالمی در
افغانستان علیه آمریکا یا متحدان او فعال شوند و در ازای آن آمریکا
تعهد داده بود که نیروهای خود را از افغانستان خارج کند دستخوش
تغییر شــوند و این نگرانی سبب شده است که به تهران سفر کنند و
احتماال این هیئت به جاهای دیگر مثل عربستان ،امارات و ترکیه نیز
خواهند رفت.
> افغانستان پساترامپ و چند موضوع دیگر...
ِ

مالزهی در ادامه و درباره مقایســه شــرایط افغانســتان در زمان دو
ســفر طلبان به تهران و در واکنش بــه ترورهای هفتههای اخیر در
مناطق مختلف اظهار میدارد :طالبان ترورهایی که انجام شده است را
نمیپذیرند و داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است .نگاه جریان
رادیکال اسالمی که تحت عنوان جهادیها هستند نسبت به آنچه که
طی نوزده سال گذشته اتفاق افتاده نگاهی منفی است .سطح آزادی
که رسانهها و مطبوعات پیدا کردند ،وضعیت زنان جامعه و وضعیت
شــیعهها که در قانون اساسی مذهب شان رسمیت پیدا کرده از نظر
آن جریان رادیکال اسالمی قابل قبول نیست و سعی میکنند با این
گروهها برخورد کنند.
> ترورهای اخیر یعنی آزادیهای فعلی را بر نمیتابیم!

کارشناس ارشد مسائل شبه قاره اذعان دارد :شاهدیم در این ترورهای
هدفمند شیعه ها ،روزنامه نگارها و جریاناتی که با طالبان مشکل دارند
هدف قرار گرفتند .مفهومش این است که آنها میخواهند این هشدار
را به جامعه افغانســتان دهند که اگر ما به قدرت رســیم این سطح
آزادی را نمیتوانیــم قبول کنیم و جامعه افغانســتان در این زمینه
اســت که نگرانی دارد چون میدانند اگر طالبان شریک قدرت شوند
این شــانس را دارند که در مراحل بعدی قدرت را قبضه کنند و بعد
به طرف تسلط کامل و نادیده گرفتن حقوق بقیه بخشهای سیاسی،
قومی و مذهبی گام بردارند.
وی تأکید میکند :البته شــرایط به گونهای نیســت که طالبان فکر
میکنند چون االن سه گروه داوطلب قدرت هستند :طالبان ،جریان
جهادی شمال به نمایندگی عبداهلل عبداهلل و دیگری جریان لیبرال-
دموکراتها به نمایندگی اشــرف غنی .اگر بخواهد راه حلی متصور
باشــد باید یک قدرت متوازنی به وجــود آید که طالبان باید مواضع
خود را تعدیل کنند.
> آمریکاییها میدان افغانستان را به ایران ،هند و پاکستان نخواهند سپرد؟!

این کارشــناس درباره موافقت آمریکا نسبت به واگذاری ابتکار عمل
صلح در افغانستان به مثلث ایران ،هند و پاکستان خاطرنشان میکند:
به نظر سخت است .این گونه نیست که کال اجازه دهند ابتکار بهطور
کامل از دســت آمریکاییها خارج شود .حتی در زمان ترامپ هم در
پشت پرده در توافق طالبان درصدی از حضور آمریکاییها در افغانستان
را پذیرفتند .بنابراین آمریکاییها حتما دو پایگاه را نگهمیدارند .به نظر
میرســد آقای بایدن و تیمش روی مسائل گستردهتر و عمیقتری
فکر میکنند .بحث اصلی آمریکاییها در منطقه نفوذ چین است که
چینیها از طریق جاده کمربند در بندر گوادر و در صدد افزایش نفوذ
به چابهار و جاسک و خلیج فارس هستند .در ایران هم بحث معاهده
 25ساله با چین مطرح است .بنابراین آمریکاییها مسئله شان تنها
افغانستان نیست و نوعی رقابت بین چین ،روسیه و آمریکا و اروپا در

بودجهعربستان
کفاف بلندپروازیهای بن سلمان را نمیدهد

کارشناســان و تحلیلگران مســائل اقتصادی
فاش کردند که عربستان سعودی برای اجرای
برنامههای ولیعهد ســعودی با شکاف مالی و
کمبود بودجه مواجه اســت.به گزارش ایسنا،
بــه نقل از رویترز ،کارشناســان و تحلیلگران
مســائل اقتصادی اعالم کردند که عربســتان
برای اجــرای برنامههای محمد بن ســلمان،
ولیعهد این کشــور با کمبــود بودجه و یک
شکاف مالی مواجه است.طبق گفته این منابع،
فهد المبارک ،رئیس کل جدید بانک مرکزی

عربستان وظیفه حساسی را برای ایجاد تعادل
میــان نیاز به ذخایر نقدی و حمایت احتمالی
از طرحهــای بلندپروازانه محمد بن ســلمان
برعهده دارد.طبــق این گزارش ،عربســتان
ســعودی که ســال گذشته کســری بودجه
۱۲درصــدی تولید ناخالــص داخلی را ثبت
کرد ،قصد دارد این کســری را تا سال ۲۰۲۳
با برنامه ریزی برای متنوعســازی اقتصاد که
عمدتا توسط صندوق سرمایهگذاری عمومی
حمایت میشود ،جبران کند.

دستکشمخملی
روی مشت فوالدی!
دوستی میگوید که باید بینی ات را عمل کنی تا زشت نباشی ،برای
اینکه زیبا شوی ،اصال شاید پولیپ داشته باشی!
چه رفیق شفیقی!

منطقه در حال شکلگیری است که پاکستان ،افغانستان و ایران محل
دعوای اصلی در این قضیه هستند.
مالزهی ادامه میدهد :شواهد نشــان میدهد که در بیست ـ سی
ســال آینده چینیها قدرت اول جهانی خواهند بود و آمریکاییها
درصدد هستند جلوی چینیها را در این منطقه بگیرند .دو ائتالف
میخواهد شکل گیرد یک ائتالف دموکراسی که آمریکاییها شروع
کردند یعنی هدف خاورمیانهای اســت که اســرائیل و عربســتان
سعودی و کشــورهای حاشیه خلیج فارس را به هند متصل کردند
و از آنجا این ائتالف به طرف شــرق منتقل میشود و کره جنوبی،
ژاپن و اســترالیا را در برخواهد گرفت که چیــن را کامال محاصره
کنند در خشــکی هم سه کشور دیگر هســتند که مد نظر آمریکا
است :افغانستان ،مغولستان و دانمارک .آمریکاییها میخواهند هم
از طریق خشــکی هم از طریق دریا به کریدور جنوب دست یابند.
بنابراین فقط مســئله افغانستان نیســت دعوای کلیتری در سطح
بینالملل اســت و ما رگههایی از آن را میبینیم که در افغانســتان
خود را نشان داده است.

> تجدیدنظر احتمالی آمریکایی ها ،طالبان را پریشان کرده است

پیرمحمد مالزهی در پایان درباره اینکه آیا سفر اخیر طالبان به ایران
میتواند به دلیل موضوعات مطرح شــده دربــاره بازنگری در توافق
طالبان با ترامپ توســط بایدن ،صورت گرفته باشــد میگوید :این
برداشت درست است .طالبان محاسبات خود را دارند و میدانند اگر
آمریکاییها به سمت تجدید نظر در توافق نامهای که با طالبان امضا
کردند روند معنایش این است که توجه بیشتری به حمایت از دولت
مرکزی افغانســتان شده و آن امتیازاتی که طالبان به دست آوردند و
امارت اســامی که در آن توافق گنجاندند به نظر میرسد در زمان
بایدن این گونه نباشــد و با احیا امارت اسالمی موافقت نشود .آقای
خلیل زاد کاری کرده بود که دولت نقش حاشیهای پیدا کرده بود و تا
االن هم به جایی نرسیده است .تیم آقای بایدن منتظر ارزیابی جدید
است .سفر طالبان به تهران به این دلیل است که طالبان فکر میکنند
ایران به نوعی میتواند نقش مثبتی را در روند صلح داشته باشد .اما
در هــر صورت این نگرانی برای طالبان وجود دارد که آمریکا ممکن
است حامیان افغانســتان را که عمدتا پاکستان و عربستان سعودی
هســتند تحت فشار بیشتری قرار دهند و آنها را مجبور کنند که در
مناسباتشان با طالبان تجدید نظر کنند .با توجه به حالتی که ترامپ
ایجاد کرده بود و آمریکا منزوی بود با اروپاییها نمیتوانست کار کند و
با بقیه کشورها مشکل داشت اما بایدن و دموکراتها سیاستهایشان
به طرف همکاری در درجه اول با اروپاییها و بعد با مناطق دیگر است
و این به نفع طالبان نیست.
> افغانستان به یک حکومت فدرالی نزدیک میشود؟

پیرمحمدمالزهی در واکنش به این ســؤال که آیا افغانستان به یک
حکومت فدرالی نزدیک میشود؟ میگوید :این برداشت درست است.
تحلیل من این است که طالبان نمیتوانند در هیچ شرایطی یکه تاز
قدرت شوند و ایران هم حمایتی نخواهد کرد .گروههای اصلی که به
شکل سنتی با ایران نزدیک هستند گروههای شیعه مذهب یا جبهه
شمالی هستند که جمعیت اسالمی به رهبری ربانی در رأس آن است
و اینها تجدید امارت اسالمی را نخواهند پذیرفت و این احتمال وجود
دارد که اگر طالبان به این ســمت حرکت کنند آنها سالح به دست
گیرند و در این شرایط تجزیه افغانستان محتمل است.
> یکی ـ دو ابهام مهم!

هیئت طالبان در حالی برای مذاکره وارد ایران شــده که همین چند
هفته پیش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با
تلویزیون طلوع افغانستان گفته بود که این کشور طالبان را هنوز یک
گروه «تروریستی» میشناسد .او در پاسخ به این سوال که «تعاریف
ایران از طالبان چیســت» اظهار داشته بود« :بر اساس قوانین هنوز
ایران طالبان را از گروه تروریستی خارج نکرده است».
در کنار این مســئله و اعتراض رسمی دولت افغانستان به سفر سال
گذشته ی دولت طالبان ،ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی وقت طالبان در
ســال  ۱۳۹۷با اشاره به سفر نمایندگان این گروه به تهران و دیدار با
برخی مقامات ایرانی گفته بود« :جمهوری اسالمی ایران هم همسایه
افغانســتان است و هم یک کشور اسالمی ،ما منافع مشترکی داریم،
امنیت منطقه برای ما اهمیــت دارد و صلح و ثبات در منطقه بدون
همکاری کشــورهای همسایه و منطقه امکان پذیر نیست ».در کنار
همه ی این مســائل نباید از یاد برد کــه مذاکرات صلح میان دولت
افغانستان و طالبان در قطر به کندی جریان دارد و تردیدهای زیادی
در مورد نتیجهبخش بودن آن وجود دارد.

اشرف غنی :فصل تازهای
در روابط آمریکا-افغانستان آغاز شد

رئیس جمهور افغانســتان پس از تماس تلفنی
با "جیک سالیوان" ،مشاور امنیت ملی آمریکا
که به وی اطمینان داد توافق صلح واشــنگتن
با جنبش طالبان مورد بررســی قرار میگیرد،
اظهار کــرد :فصل تــازهای در روابط دوجانبه
بین افغانســتان و آمریکا گشوده شده است.به
گزارش ایســنا به نقل از اســپوتنیک ،غنی در
نشست کابینه افغانســتان گفت :من با مشاور
امنیت ملی جدید آمریکا تلفنی صحبت کردم،
این ابتکار جدیدی است که فصل تازهای را در

یکی از زوجین دیگری را که اندامی متناسب و معمولی دارد شانتاژ
میکند که باید الغرتر شود تا در جمعهای دوستانه توی ذوق نزند،
اصال برای اینکه برای سالمتیاش هم اینطور بهتر است!
چه همسر دلسوزی!
و اینها درونی و قسمتی از خواستههای فردی شخص میگردد:
اصال من خودم میخواهم عمل بینی انجام دهم.
اصال من خودم میخواهم در حد آنورکسیا الغر شوم.

روابط ما با شریک کلیدیمان (ایاالت متحده)
آغاز کرده است.وی افزود که واشنگتن ،کابل را
شــریک خود مدنظر قرار میدهد و اشاره کرد
که ســالیوان به وی اطمینان داده کاخ سفید
توافق صلح ماه فوریه آمریکا با طالبان را بررسی
خواهدکــرد .غنی گفت :توافــق بین طالبان و
آمریکا در حال بررســی توسط شورای امنیت
ملی آمریکا است .بعد از این ارزیابی ،یک رایزنی
اساســی خواهیم داشــت تا بتوانیم به اهداف
مشترکمان دست پیدا کنیم.

اصال من خودم دلم میخواهد صاحب فالن لهجه نباشم.
در حالیکه همهی اینها تظاهراتی روشن از چرخهی تکراری خشونت
است .بینیهای سرباال،گونههای برجسته ،لبهای قلوهای و...
جامعهای متحدالشکل از فرم؛ طرح لباس یکسان ،رنگ یکسان ،مدل
کفش یکسان و اجزاء و اعضای بدنی یکسان ،که شرط تایید شدن
و خواســتنی بودن گردن نهادن به این سرمایههای نمادین است.
خشونتی که کبودی به جای نمیگذارد.
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جارد کوشنر برای سناتوری ایوانکا تبلیغ میکند

پایگاه پولیتیکو با استناد به منابع جمهوریخواه و افراد نزدیک به خانواده ترامپ گزارش داد،
جارد کوشنر در حال تقویت حمایت از نامزدی همسرش ایوانکا ترامپ برای کرسی مجلس
سنا از ایالت فلوریدا در سال  ۲۰۲۲است.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،این
خبر در حالی منتشر میشود که شایعاتی مطرح شده که این دختر رئیس جمهور سابق آمریکا
که در دولت قبلی مشاور ارشد رئیس جمهور بود به دنبال ادامه فعالیت در سیاست است.

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.
همشهری :شفافیت رکن تعیینکننده در حاکمیت است

مسئله شفافیت به عنوان
یک رکــن تعیینکننده
در حاکمیت محسوب میشــود چرا که در این
وضعیت ،پروژهها ســریعتر به نتیجه میرسند،
سرمایه اجتماعی افزایش پیدا میکند،کارآمدی
تقویت میشود و کار توسط افراد خبره و توانمند
مدیریت میشود .مدیریت مدرن و شفاف با ایجاد
اتاق شیشهای به شدت جامعه را به نظام مدیریتی
امیدوار و دلگرم میکنند چرا که گردش امور در
فرآیندی صورت میگیرد که نیمهپنهان ندارد و
جامعه احساس میکند به میزانی که این گردش
شفاف اســت؛ او هم در این گردش سهیم است.
همچنیــن جریانها و گروههای فشــار و رانتی
و امضاهــای طالیی در این نــوع مدیریت دیده
نمیشود که بتوانند گردش اصلی را داشته باشند
بلکــه توانایی و کارآمدی و تخصص و بهرهمندی
است که نقش اصلی را در این نوع مدیریتها ایفا
میکنند و شهروندان این نوع جوامع با اطمینان به
تصمیمهای مدیران و حکمرانان مطمئن هستند
که آینده بهتری در انتظارشان است چرا که شاهد
حضور مدیرانی پاسخگو در راس مدیریت جامعه
هستند که از هیچ کوششی برای رفع مشکالت
آنها دریغ نمیکنند.
از شفافیت در ادبیات مدرن به عنوان یکی از عناصر
و مولفههای تعیینکننده در حکمرانی خوب یاد
میشود؛ این مسئله به این علت است که اساس
مدیریت و حکمرانیهای بد ،نارسا ،ناکافی و متکی
بر فرد بوده و مشــارکت جو نیست و در همه آنها
قانون گریزی مشــاهده میشود ،پس اساس این
مدیریتها بر غیرشــفاف بودن است .همچنین
مدیریتهای غیرشــفاف معموال رانتی بوده و یا
مدیران آنها کارآمد نیستند ،پس بیشتر با تبلیغات
و ظاهرســازی تالش میکنند که صالحیتهای
خودشان را به اثبات برسانند ،این مدیریتها تمایل
ندارند سیستم ،گردش کار ،اطالعات و فرآیندهای
اداره امور در مدیریتشــان شفاف شود چرا که به
میزانی که این امور شــفاف شود صاحب نظران و
مردم میتواننــد آنها را به خوبی رصد کنند و در
این صورت نقاط ضعف درونی و بیرونی آنها آشکار
میشود .از سوی دیگر این مدیریتها به میزانی که
شفاف نیستند نیز ناپایدار هستند؛ پس مدیریتی
که پایدار نیست هزینه بر بوده و مجبور است در
زمان کوتاهی مدیریت خود را به مدیریت دیگری
واگذار کند و در این حال انباشــت تجربه صورت
نمیگیرد .در مدیریت و حکمرانی غیرشفاف اگرچه
ممکن اســت با قدرت نمایی قدرت خود را ارائه
کنند اما اطمینان و اعتماد خیز نیست و به شدت
ســرمایه اجتماعی در جامعه از دســت میرود و
پایگاه حمایتی آنها در جامعه دچار بحران میشود.
این نوع مدیریتها و حکمرانیها حداکثر هزینه
و حداقل بهرهوری را دارند و سیستم جامعه را با
ناتوانی و ناکارآمدی جدی روبهرو میکنند .اتالف
وقت و از دست دادن فرصتها در این حکمرانیها
و مدیریتها دیده میشــود و مدیران آنها اجازه
حضور خرد جمعی را در مدیریتشان نمیدهند.
ایران :فرصتی برای کاهش آالیندهها

ســهم عمــده وضعیــت
آلودگی هوا و نابسامانیهای
موجود در این حوزه ناشی
از فعالیت بیــش از 3هزار
واحد صنعتی و تولیدی آالینده در ســطح کشور
است که عمده این صنایع بهدلیــل وضـــــعیت
ناپایدار اقتصادی ،امکان به روزرســانی تجهیزات
و اصــاح فرآیند تولید را ندارند .در این خصوص
اعمال سیاســتهای حمایتی بــا بهرهمندی از
منابع مالی و مشــارکت اشخاص در بخش تولید
و صنعت ،نقش مهمی در جلوگیری از آالیندگی
محیط زیســت خواهد داشت .صندوق

و تخریب
ط زیست نیز بهعنوان مؤسسه عمومی
ملی محی 
غیر دولتی وابسته به ســازمان حفاظت محیط
زیســت ،با رویکرد ...کمک به تقلیل آالیندههای
زیســتمحیطی ،ضمن حمایــت از صنعت در
راستای ایجاد سازوکار پایش و نظارت بر واحدهای
صنعتی و شناسایی واحدهای آالینده ،نسبت به
ارائه تســهیالت به این واحدها تا کنون اقدامات
مؤثری انجام داده است .در واقع سازمان حفاظت
محیطزیست بهعنوان مقام تشخیص و اعالمی
در تبصره ( )1مــاده  38قانون بودجه و صندوق
محیط زیست بهعنوان تنها مؤسسه عمومی

ملی
غیردولتی وابسته به این سازمان ،نقش تسهیلگر
ط زیست و
و رابط مالی بین سازمان حفاظت محی 
صنعت را ایفا میکند .پساز تأیید ضرورت اجرای
یک پروژه زیستمحیطی توسط مدیرکل حفاظت
ط زیست استان برای بررسی تکمیلی و طرح
محی 
در کمیتههای فنی به دفاتر تخصصی حوزه معاونت
ط
ط زیست انسانی ســازمان حفاظت محی 
محی 
زیست معرفی میشوند.
در واقــع بهمنظوراجــرای بنــد (ن) تبصره ()6
قانون بودجه سال  1399با بهرهگیری از ظرفیت
ط زیســت در سراســر
ادارات کل حفاظت محی 
ط زیست شناسایی
کشور ،واحدهای آالینده محی 
میشوند .در مرحله دوم پروژههای کاهش آلودگی
ط زیســت در قالب کاربرگهای مشخصات
محی 

فنی و مالی توسط واحدهای متقاضی به ادارههای
ط زیست استانها ارائه و توسط
کل حفاظت محی 
ادارات کل مورد بررســی قرار میگیرند.بعد از آن
پروژههای مورد تأییــد در دفاتر تخصصی حوزه
معاونت محیط زیست انســانی به صندوق ملی
ط زیســت معرفی و در جلســات مشترک
محی 
ط زیســت استانها
با مدیران کل حفاظت محی 
و مدیران دفاتر تخصصی حوزه معاونت انســانی
برای دریافت تســهیالت اولویتبندی میشوند
و در نهایــت پروژههای اولویت دار در راســتای
ط زیست و بانک
تفاهمنامه بین صندوق ملی محی 
ملی جمهوری اسالمی ایران (بانک عامل) با ارائه
طرح توجیهی برای دریافت تســهیالت به بانک
عامل معرفی میشــوند .بر اساس این تفاهمنامه
بانک ملی در زمینه اعطای تسهیالت برای کاهش
آلودگیهای زیستمحیطی و جلوگیری از تخریب
ط زیســت
ط زیســت با صندوق ملی محی 
محی 
همکاریمیکند.
شرق:موانع احیای برجام

جــو بایــدن با گــذر از
مناقشــات ترامــپ علیه
نتیجه انتخابات و برگزاری
آرام و به دور از تشــنج مراســم تحلیف در کاخ
سفید مستقر شد و زمام اداره کشور را در دست
گرفــت .او در اقدامی کــه اکثر تحلیلگران آن را
گام بزرگی در جهت زدودن میراث ســوء و شوم
حکومت چهارساله ترامپ ارزیابی کردند ،فرامین
اجرائی متعــددی را امضا کرد کــه این اقدام با
استقبال بســیاری از کشورها روبهرو شد .فرمان
بازگشت آمریکا به پیمان اقلیمی پاریس ،سازمان
بهداشت جهانی ،لغو منع ورود شهروندان عمدتا
مســلمان و بازنگری آثار سوء تحریمهای آمریکا
علیه کشورهای دیگر در مبارزه با کرونا در زمره
این فرامین هستند .رهبران جهان رویکرد بایدن
را نشانه مثبتی از تغییر در مشی چهارساله آمریکا
در دوره ترامپ ،عزم این کشور برای همکاری با
جهان ،مسئولیتپذیری بینالمللی و بازگشت به
همهجانبهگرایی میدانند .با این حال آنچه بیشاز
همه این موارد به ما مربوط میشــود و احتماال
مطالبهای در ســطح ملی اســت ،وعده بایدن و
اعضای ارشد تیم همراه او در بازگشت آمریکا به
توافق  5+1اســت .علت این امر هم روشن است؛
اول اینکــه برجام توافقی بینالمللی اســت که
ترامپ خودســرانه از آن خارج شد .دیگر اینکه
خروج از برجام و اتخاذ سیاست فشار حداکثری
و تحمیل تحریمهای یکجانبه ،اثرات مخربی در
اقتصاد و اوضاع داخلی ایران داشته است .در بیان
چرایی قرارنگرفتن این موضوع در اولویت بایدن
گمانهزنیهای فراوانی مطرح و گفته شــده که
پروندههای مهم بســیاری در سیاست داخلی و
خارجی از اولویت باالتری نســبت به توافق 5+1
برخوردار اســت .یکــی از مهمترین اولویتهای
بایدن در صد روز اول غلبه بر شــکاف و گسلی
اســت که پیامد چهار سال سیاست جنونآمیز
ترامپ در اولویتدادن به سفیدپوســتان افراطی
و تحقیر دیگر اقلیتهای قومی است که پس از
شکست در انتخابات اوج گرفت و بیسابقهترین
رویداد در تاریخ آمریکا را در حمله به کنگره رقم
زد .تحولی که به نظر بســیاری از تحلیلگران در
صورت فقدان برخوردی منطقی و معالجه آن از
ســوی نخبگان آمریکا در دوره بایدن ،با پشتوانه
 70میلیون رأی ترامــپ میتواند منجر به یک
شکاف داخلی و جنگ شود .پرونده مهم دیگری
که اتفاقا سهمی قابل توجه در جذب آرای مردم
و پیروزی بایدن در مقابل ترامپ داشت ،اپیدمی
کروناســت .آمریکا از نظر تعداد مبتالیان حدود
 25درصد دنیا را به خود اختصاص داده اســت.
سهم این کشور در آمار مرگومیر نیز تقریبا در
همین حد اســت .بنابراین به نظر میرسد کرونا
از ضروریترین موضوعاتی است که رئیسجمهور
جدیــد درگیــر آن اســت .میــراث ترامپ در
سیاســت خارجی و اســتراتژی کالن آمریکا از
دیگر موضوعات با اولویت باال برای بایدن اســت.
پروندههایی نظیر نــوع تعامل با چین در جنگ
تجاری که ترامپ با دومین قدرت اقتصادی جهان
کلید زد و همچنین مسابقه تسلیحاتی با روسیه
و ضرورت تغییر در سیاستهای آمریکا در قبال
پوتین که در دوره ترامپ کنار گذاشته شده بود،
از دیگر اولویتهای تیم بایدن اســت .با پذیرش
اجمالی موارد فوق هنوز این ســؤال مطرح است
که چرا بازگشت آمریکا به توافقی که مهمترین
موفقیت دیپلماتیک چند دهه اخیر نام گرفت،
همچنان محل تردید است .به نظرم پاسخ اجمالی
به این سؤال ،اول تغییر شرایط در سطح منطقه
و جهان و دوم نگاه ایران برای احیای این توافق و
تسهیل بازگشت آمریکا به این توافق است .منطقه
و جهان در مقایســه با زمان دستیابی به توافق
هستهای تغییرات چشمگیری کرده است ،برخی
به نفــع و برخی دیگر علیه ما .امروز موضع اروپا
بسیار سختتر از موضع آمریکاست ،امری که در
دور قبلی مذاکرات منتهی به برجام کامال برعکس
بود .اسرائیل و عربستان ،دو مدعی و مخالف جدی
توافق هســتهای با هم هستند و صدای واحدی
دارند و فشار مضاعفی را بر واشنگتن میآورند.

