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سازمان ملل روند انتخاب دبیرکل آتی را آغاز کرد

ســازمان ملل روند انتخاب دبیرکل آتــی این نهاد را آغاز کرد و
از  ۱۹۳کشور عضو ســازمان ملل خواست تا نامزدهایی را برای
تصدی این پســت معرفــی کنند.به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری آسوشیتدپرس ،این روند روز جمعه با نامه مشترکی
که به صورت مجازی توسط "وولکان بوزکر" ،رئیس مجمع ملی
ســازمان ملل و "باربارا وودوارد" ،سفیر انگلیس در سازمان ملل
و رئیس این ماه شــورای امنیت امضا شد ،رســما آغاز گردید.
آنتونیو گوترش ،دبیرکل کنونی سازمان ملل که دوره تصدیاش

 ۳۱دســامبر پایان مییابد ،ماه گذشــته اعالم کرد
که به دنبال رســیدن به یک دوره پنج ســاله دوم
است".ماری الیزابت فلورز فلیک" ،سفیر هندوراس
در سازمان ملل نیز نامهای برای همه کشورهای عضو
این نهاد ارســال کــرد و در آن گفت :تاکنون هیچ
زنی به ســمت دبیرکلی ســازمان ملل منصوب نشده است و از
همه شما میخواهم تا نامزدهای زن معرفی کنید.وی افزود :این
نامــه را با اعتقاد و باور قاطع خود مینویســم که دفاع از حقوق

سیاسی

برابر تفاوت مثبت و شــگرفی در ایجاد یک سازمان
عادل و منصف به وجود مــیآورد و فرصتهایی را
برای زنان در سراســر جهان ایجاد میکند .مجمع
عمومی سازمان ملل دبیرکل را برمبنای توصیهها و
پیشنهادات شورای امنیت  ۱۵عضوی که پنج عضو
دائم آن یعنی آمریکا ،روسیه ،چین ،انگلیس و فرانسه در آن حق
وتو دارند و همین امر سبب میشود که حمایت آنها بسیار مهم و
سرنوشتساز باشد ،انتخاب میکند.

دست و پای سعودیها از منطقه جمع میشود؟
رفتن ترامپ برای خاندان سلمان کابوس بود؛ کابوسی که اندک اندک روی ناخوش خود را نمایان ساخته است .محمدعلی بصیری تحلیلگر مسائل
ِ
سیاسی بینالملل معتقد است؛ در حمایت آمریکا از عربستان هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد اما در این که بایدن همچنان به حاکمان فعلی اعتماد داشته
باشد باید با دیده ی تردید نگریست .تعلیق موقت فروش سالح به ریاض و امارات ،امکان خارج کردن انصاراهلل یمن از لیست گروههای تروریستی و به
کنگره فرستادن پرونده ی محرمانه ی جمال خاشقجی ،از آن دست نشانههایی است که محمد بن سلمان را از خواب و خوراک انداخته است

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :یک استاد روابط بینالملل در گفتگو
با آفتاب یزد ضمن کنکاشی در رفتار و راهبردهای ایاالت متحده ی
آمریکا در قبال ریاض ،ضمن برشمردن گزینههای محتمل میگوید:
سیاسی خانواده ی سلمان در
«بایدن همزمان میزان وفاداری و توان
ِ
همراهی با سیاســتهای ایاالت متحده ی آمریکا را محک میزند و
پالسهایی روشن و آشکار ،اپوزیسیون داخلی و خارجی عربستان را
نیز زیر ذره بین قرار میدهد که اگر نتوانســت با سلمان و خاندان او
ادامه دهد از بین مخالفان تیمی خبره را برگزیند و همین مسئله به
ما میگوید عربســتان از تغییر در ســاختار قدرت تا منزوی شدن را
پیشروی خود میبیند».
> تعهد آمریکا به همکاری یا چرخشی محسوس؟!

عادل الجبیر ،ســخنرانی اخیر جو بایــدن را تأکیدی دوباره بر تعهد
ایاالت متحده آمریکا برای همکاری با «دوســتان و متحدان» برای
حل اختالفها دانست .وزیر دولت عربستان سعودی در امور خارجه،
روز جمعه  ۱۷بهمن ماه ،به شبکه تلویزیونی دولتی االخباریه در آن
کشور ،همچنین گفت« :پادشاهی عربستان سعودی مشتاقانه منتظر
همکاری با دولت ایاالت متحده آمریکا برای پایان دادن به درگیریها
و مواجهه با چالشها است ».جبیر با انتشار همین سخنان در حساب
توییتر خود ،سخنرانی بایدن را «تاریخی» خواند.
بایدن ،یک روز قبل ـ پنجشــنبه  16بهمن ـ با اعالم توقف حمایت
ایاالت متحده آمریکا از ائتالف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی
در یمن ،خواستار پایان یافتن جنگ یمن شد ،اما درضمن اعالم کرد
که آمریکا کمک به عربستان سعودی برای دفاع از حاکمیت ،تمامیت
ارضی و مردمش را ادامه خواهد داد .پیشتر وزارت خارجه عربستان
ســعودی با انتشــار بیانیهای از تعهد بایدن برای کمک به عربستان
ســعودی در دفاع از خــود و همچنین تعهد واشــینگتن به راهحل
دیپلماتیک در یمن استقبال کرد .شــاهزاده فیصل بنفرحان ،وزیر
خارجه عربستان سعودی نیز اعالم کرد« :عربستان سعودی از تعهد
آمریکا به همکاری برای دفاع از امنیت و حاکمیت ارضی عربســتان
استقبال میکند».
> آمریکا حوثیهای یمن را از فهرست تروریستی خارج میکند

یک مقــا م وزارت خارجه آمریکا میگوید آنتونی بلینکن ،وزیر خارج
جدید این کشــور ،به کنگره آمریکا خبر داده که بنا دارد حوثیهای
یمن را از فهرست تروریســتی این کشور خارج کند .مایک پومپئو،
وزیرخارجه ســابق آمریکا ،در آخرین روز کاری خود در واشــنگتن،
۱۹ژانویــه ،از افزدون نام این گروه به فهرســت تروریســتی وزارت
خارجه خبر داده بود .تصمیمی که با واکنش ســازمان ملل متحد و
نهادهای بشردوستانه روبرو شده بود .این گروهها که میگویند بدترین
فاجعه انســانی قرن در یمن شکل گرفته ،نسبت به محدودیتهای
این تصمیم آقای پومپئو برای ارســال غذا و اقالم انساندوســتانه به
یمن ابراز نگرانی عمیق کرده بودنــد .وزارت خارجه آمریکا که تنها
دو هفته از اســتقرار تیم جدید در راس آن میگذرد ،هفته گذشته
هم اعالم کرد تحریمهای حوثیهای یمــن را با هدف فراهم کردن
راه ارســال کمکهای انساندوستانه به این کشور ،موقتا تا  ۲۶فوریه
تعلیق کرده است.
> پایان همکاری اطالعاتی آمریکا با عربستان در جنگ یمن

ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) در ســخنانی مدعی پایان
حمایت اطالعاتی واشنگتن از عربستان در جنگ یمن شد .به گزارش
ایســنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی ،جان کربی ،ســخنگوی وزارت
دفاع آمریکا(پنتاگون) در سخنانی درباره جزئیات تصمیم دولت جو
بایدن ،رئیس جمهوری این کشــور درباره توقف حمایت از عربستان
و امارات در جنگ علیه یمن اظهار کرد :طبق دستور رئیس جمهور
وزارت دفاع آمریکا تمامی حمایتهای غیر نظامی از جمله اطالعاتی،
برخی مشــاورهها و پشتیبانی تاکتیکی از عربستان در جنگ یمن را
متوقف کرده است.وی افزود :عربستان همچنان شریک آمریکا است و
دستورات بایدن تنها مربوط به جنگ یمن است.کربی همچنین گفت
که کشــورش به بازنگری در حمایتش از عربستان ادامه خواهد داد.
وی همچنین جمعه در سخنانی تأکید کرد :ما به کمک به عربستان
و دیگر شرکایمان در منطقه خلیج (فارس) برای دفاع از مرزهایشان
پایبندیم .ســخنگوی پنتاگون تصریح کرد :تصمیم توقف حمایت از
عربســتان در جنگ یمن بر تالشها بر مقابله با القاعده و داعش در
یمن و شبه جزیره عربستان تأثیر نخواهد گذاشت.
> کاخ سفید گزارش قتل خاشقجی را به کنگره میدهد

کاخ ســفید اعالم کرد که گزارش اطالعاتی مربــوط به ترور جمال
خاشقجی ،روزنامه نگار منتقد سعودی را در اختیار کنگره قرار میدهد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم ،جین ساکی ،سخنگوی کاخ
سفید با «وحشتناک» توصیف کردن جنایت ترور جمال خاشقجی،
روزنامهنگار عربستانی تأکید کرد که جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا
گزارش اطالعاتی مربوط بــه این جنایت را در اختیار کنگره خواهد
گذاشــت .وی اما زمان این کار و جزئیات بیشتر در این باره را اعالم

با کاهش حمایتهایــی که بایدن اکنون
نشان میدهد مثل متوقف کردن فروش
ســاح و مواردی از این دســت ،قطعا
دســت و پای عربستان در برخی مسائل
کوتاه میشــود و این میتواند سیاست
فعــال مداخله گری آنهــا را برای مدتی
به حالت خلســه و انزوا برد .سیاســت
بایدن محک زدن مخالفین بنسلمان هم
میتواند باشد در عین حال که چانه زنی
با حکام فعلی ریاض را در دستور کار باقی
نگاه میدارد
نکرد و تنها گفت این گزارش با شــفافیت کامل منتشر خواهد شد.
ساکی در کنفرانســی مطبوعاتی در کاخ سفید اعالم کرد که ایاالت
متحده از عربســتان انتظار دارد زندانیان سیاسی را فورا آزاد و برای
بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور تالش کند .وی گفت که این
درخواست شامل فعاالن حقوق زن و زنان زندانی میشود .پیشاز این،
اوریل هینس ،نامزد بایدن برای مدیر اطالعات ملی امریکا وعده داده
بود که گزارش اطالعاتی درباره این جنایت را از حالت محرمانه خارج
و به کنگره تقدیم کند .بایدن نیز در زمان تبلیغات انتخاباتیاش نسبت
به این مســئله متعهد شده بود .دولت ترامپ این گزارش را محرمانه
نگاه داشــته بود .الزم به ذکر اســت جمال خاشــقجی ،روزنامهنگار
عربســتانی منتقد نظام حاکم در  ۲۰۱۹در کنسولگری عربستان در
استانبول به طرز وحشیانهای به قتل رسید.
> آمریکا نگران قدرتمندتر شدن چین است!

عربستانیها هرچقدر که خوشبین باشند رخدادها چندان نمیتواند
خوشــایند حاکمان ریاض باشــد .محمد علی بصیری در پاســخ به
چرخشهای احتمالی آمریکا در خاورمیانه و ایجاد تغییراتی گسترده
در مواجهه با عربســتان با تأکید بر این نکته که ریاض مســئله ی
واشنگتن نیست خاطرنشــان میکند :مسئلهای که در این تحوالت
وجود دارد این اســت که در کل ،آمریکا از قدرتمند شــدن چین در
یک دهه گذشته و احتماال دهه آینده واهمه دارد و به همین دلیل به
جای معطوف شــدن به مسائل خاورمیانه به سمت شرق نگاه دارد و
فرقی هم بین دموکرات و جمهوری خواه در این زمینه وجود ندارد.
> عربستان ،کشتی ترک خورده

وی میافزایــد :الزمه کاهش حضور در خاورمیانه این اســت که این
نقش به متحدین واگذار شــود .نگاه دموکراتها به متحدین نسبت
بــه نگاهی که جمهوریخواهان به متحدیــن دارند فرق دارد یعنی
دموکراتها به دلیل اینکه بیشتر به دنبال ترویج دموکراسی هستند و
چندجانبهگرایی و استفاده از نهادهای بینالمللی برای حل معضالت
بینالملل و منطقه در راس شعارهایشــان است به دنبال متحدینی
هستند که بتوانند در دراز مدت روی آنها حساب کنند و دارای حداقل
ارزشهای دموکراتها باشد و در ذیل اولویتهای دموکراتها بتواند
به نوعی ثبات و پایداری رســد و منافع آمریکا را در کنار این ثبات و
پایــداری حفاظت کند که اگر این فرضیات را بپذیریم باید اذعان به
این مهم داشته باشیم که وضعیت عربستان و شخص بن سلمان عمال
مترادف با استراتژی دموکراتها از جمله آقای بایدن نیست و به سان
یک کشتی ترک خورده در یک دریای طوفانی است.
این اســتاد روابط بینالملل دانشگاه اصفهان در ادامه ی بررسی نوع
و شیوه ی دموکراتها در برخورد با حاکمان فعلی عربستان سعودی
خاطرنشان میکند :شاید جمهوری خواهان روی مسائل دموکراسی
چشم میبستند اما دموکراتها آن را برنمی تابند و ریسک میدانند.
> تغییرات کنترل شده مد نظر دموکراتها است

بصیری تأکید میکند :معتقدم دموکراتها بر اســاس تجاربی که در
تونس با بن علی ،در مصر با حســنی مبارک و در ایران با شاه ایران
در چند دهه گذشــته در منطقه داشتند در تالش خواهند بود که با
ابزارهایی که در اختیار دارند تغییرات کنترل شده و در مسیر اهداف

وزیر دفاع افغانستان:

با ماندن نیروهای خارجی
مخالفیم

وزیر دفاع افغانســتان اعالم کــرد که با ماندن
نیروهای بیگانه در کشــورش مخالف اســت.
بهگزارش ایســنا ،به نقل از الجزیره ،اســد اهلل
خالد ،وزیــر دفاع افغانســتان تصریــح کرد:
مــا تمایلی به مانــدن نیروهــای خارجی در
کشورمان نداریم ،افغانستان باید به مردم خود
متکی باشد.
وی افزود ۲۵۰۰ :سرباز آمریکایی در افغانستان

ماندهانــد .نیروهــای ما به تنهایــی میتوانند
ماموریتهای خود را اجرا کنند.
اســد اهلل خالد عنوان داشــت :تمامی نشانهها
حکایــت از این دارد که طالبان به توافق دوحه
و آتشبس پایبند نیست .طالبان روند حمالت
خود را بیشــتر کرده تا دســتاوردهایی را در
مذاکره به دســت آورد .این در حالی است که
زندانیان وابسته به طالبان آزاد شدهاند.

خود در دولتهای متحد ایجاد کنند .بنابراین برنامه سیاست خارجی
که آقای بایدن در قبال چین ،روسیه و بحرانهای منطقهای مثل یمن
اعالم کرد این اســت که با دیپلماسی حداکثری ،با چندجانبهگرایی،
با نهادگرایی و با تحوالت دموکراتیک عربستان را به آن سمت سوق
دهد و کارهایی که عربستان انجام داده است مثل عادی کردن رابطه
با قطر و رایزنی با کشــورهای واسط مثل فرانسه و روسیه در ارتباط
با ایران مقدماتی اســت که به استقبال بایدن بروند .آنها میدانند که
خود را باید با سیاستهای بایدن وفق دهند و اگر نه یا باید کنار روند
و جای خود را به رقبایی مثل شــاهزاده بن نایف بدهند که مخالف
بن ســلمان اســت و آنها تحمل نمیکنند یا اینکه تغییرات قابل
قبولــی از لحاظ ارزشها و اصــول دموکراتها انجام دهند تا بتوانند
با دموکراتها تعامل کنند .چون دولت عربستان یک دولت ضعیف و
تبعی در سیاست خارجه است با تغییر دولتها در آمریکا سیاستهای
آنها نیز تغییر میکند و تغییراتی که شاهدیم در همین راستا است.
> اصل حمایت از امنیت و ساختار عربستان تغییر ناپذیر است

این تحلیلگر مسائل سیاسی با جدا کردن حمایت از امنیت و ساختار
عربستان و حمایت از آل سلمان تأکید میکند:اصل حمایت از امنیت
و ســاختار عربستان یک مقوله اســت و اصل حمایت از جریانی که
فعال در دستگاه سلطنتی و سیاســت خارجی عربستان حاکم شده
بحث دیگری اســت .هر دو حزب و هر دو کاندیــدا از جمله بایدن
استراتژیشان حفظ امنیت عربستان -به دلیل منافع سرشاری که از
این کشور داشتند -است .بنابراین اگر مطرح میشود که صحبتهای
بایدن در راستای حمایت عربستان است در کلیت درست میگویند
ولی این به معنای تایید همه سیاستهای بن سلمان و تندرویهای
چند سال اخیر وی نیست.
وی ضمن رد ادعاهای فرحــان و عادل الجبیر که بایدن همچنان از
ســلمان و فرزندش حمایت خواهد کرد ادامه میدهد :بایدن با این
شعارهایش کلیت امنیت عربســتان را رها نمیکند کما اینکه االن
در حال اضافه کردن پایگاههایی در دریای ســرخ برای تامین امنیت
از هجومهایی که حوثیها میکنند میباشــد .اما خواستههای بایدن
نســبت به ترامپ این اســت که این وضعیت تندروی و نقضکننده
حداکثر حقوق بشــری و ســرکوبگری مخالفان در وضعیت ادامهدار
نباشد .اگر بتوانند با این تهدیدات به نقطه مطلوب برسند که میتوانند
همچنان در قدرت بمانند .اما اگر چنین نشــود این جریان بهراحتی
توســط کودتا کنار گذاشته خواهد شــد .بنابراین باید منتظر بود تا
ببینیم در آینده کدام از این دو حالت رخ خواهد داد.
> عربستان فاقد قدرت مانوری است که ترکیه در اختیار دارد

نکته ی بعدی که بســیار مهم است تجربه ی اردوغان در مواجهه با
سیاستهای چندگانه ی ایاالت متحده ی آمریکا است مسئلهای که
کمک میکند به این مسئله بیاندیشیم که عربستان شاید بتواند در
چانهزنی با ایاالت متحده ی آمریکا به برخی خواستههای خود جامعه
عمل بپوشاند.
> عربستان میتواند با حمایت از تروریسم برای خود فرصت بخرد؟

در این باره محمد علی بصیری اســتان دانشــگاه اصفهان به آفتاب
یزد میگوید :بعید میدانم .قدرت مانور ترکیه در برابر فشارهایی که
اتحادیه اروپا و آمریکا به آن وارد میکنند و گردش به سمت روسیه
یا حوزههای اطراف به عنوان ابزار فشار قابل قیاس با عربستان نیست
چون ترکیه وارث یک امپراطوری عثمانی است یعنی هم حوزههای
نفــوذ فرهنگی دارد هم جمعیتی-نژادی و هــم توان مانور نظامی و
اقتصادی .بنابراین شاید عربستان حس چانه زنی بگیرد ولی آن چنان
تاثیرگذاری نمیتواند داشــته باشد .البته نباید فراموش کرد استفاده
از ابزارهایی مثل تروریسم و افراطی گری در اهداف مشترک آمریکا،
عربستان و دیگر متحدین استفاده میشود اما شدت و حدت استفاده
آن ممکن است تغییر کند .اما اینکه عربستان با این مسئله بخواهد
چانهزنــی کند و حرف خود را به کرســی نشــاند و بایدن کوتاه آید
چنین توان و وســعی را نخواهد داشت و اینکه بایدن هم همه ابزارها
را قلع و قمع کند و یک دولت دموکراتیک همگرای حقوق بشــری
در عربســتان روی کا ر آید این هم در سیاست کالن آمریکا نیست.
بنابراین ،این چانهزنیها از طرف عربستان محدود است و عمدتا تغییر
مورد خاص آمریکاییها را دورهای که دولت جدید میآید در سیاست
خارجیاش میدهد.
> ممکن است در یک دوره کوتاه عربستان در منطقه منزوی شود؟

بصیری امکان منزوی شــدن عربســتانیها را رد نکــرده میگوید
هرچیزی ممکن است .وی تأکید میکند :با کاهش حمایتهایی که
بایدن اکنون نشان میدهد مثل متوقف کردن فروش سالح و مواردی
از این دســت ،قطعا دست و پای عربســتان در برخی مسائل کوتاه
میشود و این میتواند سیاست فعال مداخلهگری آنها را برای مدتی به
حالت خلسه و انزوا برد .سیاست بایدن محک زدن مخالفین بنسلمان
هم میتواند باشد در عین حال که چانهزنی با حکام فعلی ریاض را در
دستور کار باقی نگاه میدارد.
رئیساستراتکام:

جنگ اتمی با روسیه یا چین
یک احتمال واقعی است

رئیس فرماندهی استراتژیک آمریکا یا استراتکام
هشدار داد که جنگ اتمی با روسیه یا چین یک
احتمال واقعی اســت و به رفتارهای "بی ثبات
کننده" این دو رقیب آمریکا اشاره کرد.به گزارش
ایسنا ،چارلز ریچارد ،رئیس فرماندهی استراتکام
در ماهنامه موسسه نیروی دریایی آمریکا نوشت:
یک احتمال واقعی وجــود دارد که یک بحران
منطقهای با روسیه یا چین به افزایش درگیری

با سالح اتمی منجر شــود.چارلز ریچارد گفت:
استراتکام که بر زرادخانه اتمی آمریکا نظارت دارد،
احتمال وقوع جنگ اتمی را کم میداند اما با توجه
به پیشرفتهای روسیه و چین در ظرفیتهایشان
و ادامه حضورشان در سطح جهانی باید متوجه
اوضاع باشد .در صورت عدم تغییر ،ما در مسیری
هستیم که یک بار دیگر آماده میشویم تا احتماال
با یک درگیری روبرو شویم.
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کشف مخفیگاه اصلی مواد منفجره داعش در غرب عراق

دستگاه اطالعات عراق انبار اصلی مهمات و مواد منفجره گروه تروریستی داعش را در استان
االنبار که یک سوم مساحت غرب عراق را تشکیل میدهد ،کشف کرد.به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه ،دستگاه اطالعات عراق دیروز در بیانیهای اعالم کرد
که تیپهای این مرکز در استان االنبار توانستند انبار اصلی مهمات و مواد منفجره
تروریستهای موسوم به «والیت االنبار» در گروه تروریستی داعش را شناسایی و ضبط کنند.

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 :ساختار دیپلماسی تجاری

در سالهای اخیر ،بهرغم
همه مشــکالت و موانعی
که اقتصاد ایران در حوزه تجارت بینالمللی بر اثر
فشارهای آمریکا و تحریمهای بینالمللی تحمل
کرده است ،تجارت خارجی کشور بیش از هر زمان
مورد توجه سیاســتگذاران ارشد نظام سیاسی
قرار گرفته است .تغییرات ساختاری اخیر وزارت
امور خارجه نمونه روشــنی از این افزایش توجه
نسبت به اهمیت توسعه تجارت بینالملل است
و خوشبختانه از مجلس شورای اسالمی و بهویژه
هیئترئیســه و شخص رئیس مجلس ،اظهارات
دلگرمکنندهای در این زمینه به گوش میرسد .اما
متاسفانه هنوز ایجاد یک هماهنگی همافزا میان
فعاالن اقتصادی و نیروهای سیاسی برای توسعه
تجارت بینالمللی کشور با چالشهای عمدهای
(عموما از جنس فرهنگــی و نرمافزاری) روبهرو
است که برطرف ساختن آنها نیازمند گفتوگوی
مولد میــان فعاالن اقتصادی و سیاســتمداران
براساس صراحت و واقعگرایی و احترام و نگاه به
مصلحت بلندمدت کشور و البته نگرش سیستمی
به حوزه تجارت بینالملل است .مهمترین نماد و
نمود فقدان یک درک سیستمی مشترک میان
فعاالن اقتصادی و سیاستمداران از حوزه تجارت
بینالملل ،عدم تعریف روشن نقشهایی است که
اکوسیستم تجارت بینالمللی کشور برای رسیدن
به یک کارکــرد بالنده و موثر بــه آن نیاز دارد.
نمونه بسیار مهمی از این سوءتفاهمها و ابهامها
در حوزه تعریف نقشهای فعاالن اکوسیســتم
تجارت بینالمللی ،ســوءتفاهمهایی است که در
اطراف تعریف نقش رایزنــان بازرگانی (بهعنوان
بخشی از کادر دیپلماتیک کشور) شکل گرفته و
سبب شده است عدهای این ایده غلط و خطرناک
را مطرح کنند که مناســب است وظیفه انتخاب
رایزنان بازرگانی به اتاق بازرگانی ایران سپرده شود.
این تصور که میتوان انتخاب رایزنان بازرگانی را
به بخشخصوصی سپرد ،ناشی از این سوءتفاهم
است که نقش و کارکرد رایزنان بازرگانی کارسازی
و تسهیل عملیات تجاری در کشور مقصد است.
کاری که درواقع باید توسط شرکتهای مدیریت
صادرات و واردات صورت بگیرد .تعریف اشــتباه
نقــش رایزنان بازرگانی نه فقط باعث میشــود
این بخش از اکوسیستم از انجام فعالیت اصلی و
ماموریت ذاتی خود باز بماند و یک حلقه مفقوده
در زنجیره ارزش صادرات و واردات کشــور ایجاد
کند ،بلکه همزمان دو مشکل دیگر نیز در حوزه
تجارت بینالمللی و اقتصاد کشور ایجاد میکند.
اول اینکه کســانی (ولو با انتخــاب نمایندگان
بخشخصوصی) در کسوت یک نیروی حاکمیتی
به امری تصدیگرانه در حوزه اقتصاد مشغول شده
و درواقع رقیب شــرکتهای مدیریت صادرات و
واردات میشــوند و امکان شکلگیری یک رشد
و توســعه پایدار بر مبنای منطق اقتصادی را در
این بخــش از زنجیــره ارزش تجارت بینالملل
سلبمیکنند.
دوم اینکــه اتاق بازرگانی ایــران با پذیرفتن این
نقش تبدیل به یک گلوگاه توزیع رانت میشود و
فشارهای سیاسی ناشی از شکلگیری این گلوگاه،
اتــاق را از ماموریت ذاتی خود که از قضا حمایت
از بخشخصوصی واقعی در برابر ناکارآمدی ناشی
از توزیع رانت بهوسیله حاکمیت است ،باز میدارد.
برای عبور از این سوءتفاهم و ریسکهای مترتب
بر این جهتگیری اشــتباه باید نقــش رایزنان
بازرگانی در زنجیــره ارزش تجارت بینالملل به
درستی تعریف شود .سیاستهای تنظیمکننده
تجارت بینالمللی هر کشوری با سایر کشورها،
تحتتاثیر ترکیب پیچیدهای از مســائل اقتصاد
سیاســی ،مقررات ایمنی و امنیت ،سیاستهای
رفاهی و مالی دولتها و جزئیات ضمانت اجرایی
قراردادها در آن کشور است.
جام جم :شرایط اضطراری است؛ سختگیری نکنیم!

پرواضــح اســت ۲۰هزار
دوز واکســن اسپوتنیک
برای واکسیناسیون کافی نیست و تنها به عنوان
شروع واکسیناســیون ۱۰هزار نفر مورد استفاده
قرار خواهد گرفت ،چرا کــه ایمنی در برابر این
واکسن به گونهای است که باید هرفرد دو دوز آن
را بزند .ما به صورت کلی در رابطه با واکسن باید
هم اولویتبندی داشته باشیم و هم قائل به یک
سبدبندی در این راه باشیم .سبدبندی در تزریق
از آنجا مهم است که بدانیم کشوری مثل انگلیس
با وجود واکسیناســیون حدود ۱۰میلیون نفر از
شــهروندانش حاال در تزریق دوز دوم با مشکل
روبهروســت و وعده تزریق ســه ماه بعد را داده
اســت ،در حالی که از لحاظ ایمنی فاصله زمانی
بین دو دوز واکسن اهمیت بسیاری دارد .در اغلب
واکســنهای موجود این زمان بین ۱۴تا۲۸روز
است .به همین دلیل با توجه به سهمیه دراختیار
باید اولویتبندی و مهمتر از آن سبدبندی واکسن
را مورد توجه قرار بدهیم تا دچار مشکل نشویم و
این تازه شروع ماجراست.
با توجه به جمعیت بیش از ۸۰میلیونی ایران برای
اینکه ایمنی جمعی را که فقط با واکسیناسیون
میتواند ایجاد شــود به دســت بیاوریم نیاز به

واکسیناسیون نزدیک به ۷۰درصد این جمعیت
داریــم .به ایــن مفهوم که در ایــران نیاز داریم
بیــش از ۵۰میلیون نفر را واکســینه کنیم .اگر
از واکســنهای دو دوزه بخواهیم استفاده کنیم
به این مفهوم اســت که برای رسیدن به ایمنی
جمعی نیاز به بیش از ۱۰۰میلیون دوز واکسن
داریم .البته معضل تهیه واکسن محدود به ایران
نیست و تولید واکسن کرونا حاال به عنوان یک
چالش مهم برای سازمان جهانی بهداشت است.
توجیه تشکیل صندوق کواکس هم معطوف به
همین نگرانیها بوده اســت چرا که بسیاری از
کشــورها توان خرید و تهیه واکسن را ندارند و
پیامد این ناتوانی تنها گریبان این کشــورها را
نخواهد گرفت.
واکسن مقولهای اســت که کشورهای مختلف
بر اســاس مقررات و شیوهنامههای خودشان آن
را مــورد کنکاش قرار میدهنــد و آن را انتخاب
میکنند .به عنوان مثال با اینکه واکسن آسترازنکا
تاییدیههای بسیاری از سازمانهای بهداشتی دارد
اما کشوری مثل سوئیس برای دریافت آن خواهان
اطالعات بیشتری از این واکسن شده است .این به
مفهوم ناکارآمدی این واکسن نیست و مربوط به
همان شیوهنامههای این کشورها میشود .شرایط
کنونی به گونهای نیســت که ما بخواهیم خیلی
ســختگیرانه در رابطه با واکسن تهیه شده عمل
کنیم .همه واکســنهای موجود از فایزر و مدرنا
بگیرید که به ادعای بسیاری کارایی باالیی داشتند
تا واکسنهایی که از نظر برخی میزان اثرگذاری
پایینتری داشــتند ،مجوز اســتفاده اضطراری
گرفتهاند .به این مفهوم که هیچکدام از واکسنهای
موجود از نگاه سازمان جهانی بهداشت تایید صد
درصدی نشدهاند ،چرا که آن تایید نهایی نیاز به
زمان چهارساله دارد .در حالی که شرایط کنونی
فراگیری بیماری اجازه استفاده از این بازه زمانی را
به ما نمیدهد .باید شرایط موجود را درک کرده
و اینقدر ســختگیرانه نسبت به این موضوع نگاه
نکنیم .بدگمانی نسبت به واکسنهای خریداری
شده از سوی برخی از جامعه پزشکی همان نگاه
ســختگیر به این موضوع است که بیشتر باعث
هراس شهروندان خواهد شد.
خراسان :چرا بایدن از یمن آغاز کرد؟

جو بایــدن رئیس جمهور
آمریــکا در اولیــن نطق
سیاســت خارجــی خود
اولویت را جنگ یمن دانســت و وعــده داد که
به حمایت از این جنگ که در آســتانه ورود به
هفتمین سال خود است ،پایان دهد .بایدن حتی
با تعییــن نماینده ویژه در امور یمن خواســتار
بهرهگیری از دیپلماسی برای پایان دادن به این
جنگ شــد .پیش از این نیز دولت بایدن به طور
موقت انصار ا ...را از فهرست گروههای تروریستی
خارج کرده بود .دولت ترامپ و شخص پمپئو در
واپسین روزهای حضور ترامپ در کاخ سفید نام
آن را در این فهرست گنجانده بود تا باب هرگونه
مذاکره و دیپلماسی در خصوص جنگ یمن بسته
بماند .بایدن البته در نطق خود ،دســت سعودی
را در حمله بــه یمن با بهانه مبــارزه با القاعده
بازگذاشــت .تایید این مسئله و اعالم حمایت از
ســعودی در دفاع از خود ،در واقع گونهای پیام
دلگرمکننده برای آل سلمان بود .بیجهت نیست
که سعودی بالفاصله پس از این بخش از اظهارات
بایدن به طورمحتاطانه از آن استقبال و تنها این
بخش از سخنان او را برجسته کرد .اما چرا بایدن
به دنبال پایان دادن به جنگ یمن است؟ واقعیت
این اســت که نمیتوان به سیاست صلحجویانه
دموکراتهــا درباره بحران یمن خوشبین بود و
به آن اعتباری بخشید زیرا اساسا جنگ عربستان
علیه یمن در دوره اوباما آغاز شد که جو بایدن نیز
سمت معاون اول رئیس جمهور را بر عهده داشت.
حتی سیاست اعالمی آمریکا نیز حمایت جدی از
سعودی در نبرد علیه انصارا ...بود اما آن چه اکنون
باعث شده دولت بایدن به سمت پایان جنگ یمن
حرکت کند ،گزینهای انتخابی نبوده است بلکه
دولــت بایدن خود را ناچار میبیند که به صورت
دیگری برای پایان دادن به جنگ یمن وارد عمل
شود .اوالً این که بایدن در این زمینه تحت فشار
افکار عمومــی داخلی و مخالفت جهانی با تداوم
نسلکشی یمنیها ،در کارزار انتخاباتی ،وعده داد
هم ممنوعیت سفر که با دستور مهاجرتی ترامپ
صورت گرفت ،لغو شــود و هــم حمایت ایاالت
متحده از جنگ عربستان در یمن پایان یابد .دوم
این که هنگام شروع عملیات «توفان قاطعیت»
برای تصرف یمن و خارج کردن صنعا از کنترل
انصارا ...و خلع سالح این جنبش ،محمد بن نایف
ولیعهد ســعودی بود که دولتمــردان دموکرات
ایاالت متحده رابطه بســیار خوبی با وی برقرار و
سرمایهگذاری زیادی روی او کردند اما اکنون بن
نایف برکنار شده و در حبس خانگی به سر میبرد
و بن سلمان نیز با اقدامات خود پلهای پشت سر
را خراب کرده و بیشک دولت جدید آمریکا تمام
تخم مرغ هایش را در سبد شاهزاده جوان نخواهد
گذاشت و شاید به همین علت از بدو تصدی امور،
ادعا کرده اســت فروش تسلیحات تهاجمی به
سعودی و امارات را تعلیق میکند.

