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

ترامپبرایانتخابات ۲۰۲۴میآید؟!

براســاس گزارشها ،دونالد ترامپ هفته آینده در «کنفرانس اقدام
سیاســی محافظهکار» در فلوریدا میگوید کــه «نامزد احتمالی
 »۲۰۲۴جمهوریخواهان برای ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری سابق آمریکا یکشنبه
آتی در کنفرانس اقدام سیاسی محافظهکار درباره آینده حزبی که
او در ســال  ۲۰۱۶در رقابتهای درون حزبی توانســت نامزد آن
شــود و بعد راهیابی به کاخ سفید و چهار سال ریاست جمهوری
جنجالی ،صحبت کند .نشســت اقدام سیاسی محافظهکاران قرار

است روز پنجشــنبه  ۲۵فوریه ،در اورالندوی فلوریدا
آغاز شــود و تا یکشــنبه ادامه یابد .این اولین حضور
عمومی رئیسجمهور سابق آمریکا پس از پایان دوره
ریاســت جمهوریاش در حالوهوای تیره و تار نیمه
ژانویه ،به شمار میرود .این همچنین عالمتی است به
حزب جمهوریخواه درباره نقش او در آینده این حزب .پایگاه خبری
آکسیوس روز دوشنبه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد ،او در نظر
دارد تا رقیب جو بایدن یا یک دموکرات دیگر شود ،در صورتی که
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بایدن ۷۸ساله نخواهد برای رسیدن به دور دوم ریاست
جمهوری اقدام کند .یک مشاور قدیمی گفت ،سخنرانی
ترامپ در این نشست جناح راستگرا «نمایش قدرت»
با انتقال این پیام اســت که «شاید من دیگر توییتر یا
دفتر کارم را نداشته باشم ،اما من هنوز مسئول هستم».
هزاران تن از زمان شورش شش ژانویه کنگره که ترامپ با هدف لغو
شکست انتخاباتی خودش آن را تحریک کرد و در نهایت پنج کشته
بر جای گذاشت ،از این حزب خارج شدهاند.

«سیاست جوبایدن در قبال سعودی ها» در گفتگوی آفتاب یزد با محمدپارسانجفی کارشناس خاورمیانه

ملک سلمان به جای بن سلمان

آفتاب یزد  -رضا بردستانی :یک کارشــناس مسائل خاورمیانه
و عربســتان ضمن رد فرضیهی انفعال آل ســعود بــه این دلیل که
دموکراتها ساکن کاخ سفید شدهاند به آفتاب یزد گفت« :حمایتهای
واشنگتن از ریاض بخشی از سیاستهای راهبردی ایاالت متحدهی
آمریکا اســت و ارتباطی به جمهوری خواه یا دموکرات بودن رئیس
جمهور نیز ندارد».
محمدپارسا نجفی معتقد است« :تحرکات آغازینی که به نام بایدن و
دموکراتها نوشته شده بیشتر به نحوهی عملکرد «محمد بن سلمان»
طی پنج سال اخیر باز میگردد و اال در سیاستها حمایتی آمریکا از
عربستان هیچ تغییری حاصل نخواهد شد! »
این کارشناس مسائل سیاسی  -بینالملل میافزاید« :اگر به گذشته
بازگردیم ،به واقع حمایت آمریکاییها از عربســتان در برهههایی از
حمایت آمریکا از اسرائیل نیز بیشتر و پررنگتر بوده است اما در ظاهر
چنین وانمود شده که دموکراتها با عربستان سر سازگاری ندارند».
محمد بن سلمان یا ملک سلمان؟!
به واقع میتوان گفت ،حق با این تحلیلگر مســائل خاورمیانه است
زیرا؛ سیاســت خاورمیانهای جو بایدن و از جمله مناسبات آمریکا با
عربستان حکایت از تغییری جدی نسبت به دولت دونالد ترامپ دارد.
به باور دولت جدید آمریکا ،طرف صحبت این کشــور در عربســتان
سعودی ،ملک سلمان اســت و نه ولیعهد آن کشور .این موضوع که
دولت جدید آمریکا چه سیاســتی در قبال عربستان سعودی دنبال
میکند را میتوان از سخنان جن ساکی ،سخنگوی کاخ سفید متوجه
شد .سخنگوی کاخ سفید گفته است« :آمریکا خواستار تجدید نظر در
مناسبات خود با عربستان سعودی است و بر آن است تا این مناسبات
را از نو تعریف کند ».و این از نو تعریف کردن هیچ مناسبتی با تغییر
در سیاستهای رهبردی و حمایتی از عربستان ندارد اما بین این که
وضعیت فعلی را بپذیرند یا به سمت و سوی «بن نایف» گام بردارند،
موضوع جداگانهای است.
رســانهها در تحلیلهای ارائه شده ،توجه بســیاری به سخنان جن
ساکی نشان دادهاند زیرا ساکی گفته است که دولت آمریکا مناسبات
دیپلماتیک خود را در عربســتان از طریق گفتوگو با ملک سلمان،
پادشاه این کشور دنبال خواهد کرد .به این ترتیب ،جایگاه محمدبن
سلمان ،ولیعهد عربســتان در محاسبات سیاسی آمریکا در قبال آن
کشور تنزل مییابد.
> فاصله گرفتن از سیاست دولت ترامپ

سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری خود از تغییر رویکرد آمریکا
نسبت به مناسبات این کشــور با عربستان سعودی خبر داده است.
سیاست دولت بایدن در چند عرصه مهم تفاوتهای جدی با سیاست
دونالد ترامپ و همچنین داماد او ،جرد کوشنر دارد .جردکوشنر ،مشاور
امور خاورمیانهای دونالد ترامپ برای پیشبرد سیاستهای آن کشور
در تماس مستمر با محمدبن سلمان ،ولیعهد با نفوذ عربستان سعودی
بود .جن ساکی درباره سیاستهای خاورمیانهای دموکراتهای ساکن
کاخ ســفید گفت« :ما از همان ابتدا شفاف و روشن اعالم کردیم که
خواستار تنظیم مجدد مناسبات آمریکا با عربستان سعودی هستیم».
باید یادآور شد که حیثیت محمدبن سلمان در آمریکا در سایه پرونده
قتل جمال خاشــقجی ،خبرنگار واشنگتن پست ،آسیب دیده است.
گفته میشود که نیروهای امنیتی که در ماجرای قتل خاشقجی نقش
داشتهاند ،در ارتباط نزدیک با محمدبن سلمان بودهاند .افزون بر آن
دولت بایدن از رهبران عربســتان سعودی درخواست کرده است به
موازین حقوق بشــر احترام نهاده و اقدام به آزادی زندانیان سیاسی و
از جمله کنشــگران حقوق زنان بنمایند .جن ساکی در پاسخ به این
پرسش خبرنگاران که پرســیده بودند آیا بایدن با ولیعهد عربستان
نیز گفتوگو خواهد کرد ،گفته اســت که بایدن از سیاست گفتوگو
در سطوح سیاسی مشــابه پیروی میکند و همتای سیاسی رئیس
جمهوری آمریکا در عربستان ،پادشاه این کشور ،ملک سلمان است.
ســخنگوی کاخ ســفید در عین حال گفت که هنوز زمان تماس و
گفتوگوی بایدن با ملک سلمان تعیین نشده است .ساکی از سوی
دیگر افزود که آمریکا بهرغم اختالفات و نگرانیهای خود همچنان به
نیازهای عربستان در عرصه دفاع از خود توجه دارد.
> چرخش در سیاست آمریکا؟ هرگز!

این هم یک تحلیل است« :پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا میتواند
برای عربستان ســعودی و بهویژه برای محمد بن سلمان گران تمام
شود .بایدن از تجدیدنظر در سیاست آمریکا در قبال عربستان سخن
گفته است؛ ســخنی که قطعا باعث خشنودی دولتمردان عربستان
نمیشود».
محمد پارسا نجفی ،کارشــناس مسائل عربستان و خاورمیانه ضمن
تأکید مجدد بر ادامهی سیاســتهای حمایتی آمریکا از عربستان به
عنــوان یکی از همپیمانان مهم منطقــهی خلیج فارس و خاورمیانه
اظهار میدارد« :بین رفتار دموکراتها و جمهوری خواهان و مسئلهی
سیاســتهای راهبردی ایاالت متحدهی آمریکا باید تفاوت قائل شد.
یک وقت چرخش در سیاســتهای آمریــکای میخواهد در معنای
قطع همکاری و پایان حمایت از ســعودی تلقی شود که باید گفت
هرگز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد اما در جایی ممکن اســت چنین
استنباطی مطرح شود که دموکراتها مثل ترامپ با خاندان سلمان به
اصطالح گرم نخواهند گرفت! دموکراتها اهل اخم و تشر و قلدرمآبی
نیستند اما به خوبی از اهمیت عربستان در منطقه باخبرند».
اگر به گذشــته بازگردیم؛ برخالف رهبران بســیاری از کشورها که
بــه محض اعالم پیروزی جو بایدن برای او پیام تبریک فرســتادند،

تغییــر مســیر دموکراتهــا از محمد
بنســلمان به بن نایف از محتملترین
گزینهها اســت؛ گزینهای کــه البته در
سیاستهای راهبردی آمریکا عربستان
تغییری ایجاد نخواهد کرد
دولتمردان عربستان با خویشتنداری تن به چنین کاری دادند .تنها
پس از گذشــت  ۲۴ســاعت ،رهبری عربستان تصمیم گرفت رسما
پیروزی بایدن را تبریک بگوید .در پیام تبریک محمد بن ســلمان،
ولیعهد عربســتان ،برای بایدن آرزوی تندرستی و رضایت شده بود.
محمد بن سلمان در عین حال برای مردم آمریکا آرزوی پیشرفت و
رفاه کرده و آنها را دوستان عربستان نامیده بود.
مهم پرداختن به آن مســائلی اســت که در پیام تبریک محمد بن
ســلمان از آنها سخنی به میان نیامده اســت .مهمترین آن اینکه
خاندان سعودی در ســایه پیروزی بایدن مهمترین و قدرتمندترین
متحد و شــریک خود در جهان ،یعنی دونالد ترامپ را از دست داده
اســت .ترامپ ظرف سالهای گذشته دستان حمایتگر خود را هرگز
از رهبران عربســتان دریغ نکرده بــود .چه آنگاه که موضوع به نقض
حقوق بشــر مربوط میشــد و چه آن زمان که هواپیماهای ائتالف
نظامی تحت رهبری عربستان اقدام به بمباران شهروندان غیرنظامی
یمن میکردند .اینکه مناسبات دونالد ترامپ با ملک سلمان و محمد
بن ســلمان در چه سطحی بود را میتوان در این نکته مشاهده کرد
که ریاض نخستین مقصد ســفرهای خارجی ترامپ پس از پیروزی
در انتخابات ریاست جمهوری بود .از همین رو ،رسانههای عربستان
با خویشــتنداری به پیروزی بایدن در انتخابات واکنش نشان دادند.
موضوع نتیجه انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا حتی آنگونه که
باید و شــاید از سوی مفسران رســانههای عربستان مورد توجه قرار
نگرفت .تنها مفســر روزنامه عربی «الشرق االوسط» چاپ لندن بود
که به موضوع انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن پرداخت .این روزنامه
که منابع مالی آن از جمله از ســوی عربستان تامین میشود مدعی
شد که مناسبات عربستان سعودی و رئیس جمهور دموکرات آمریکا
بســیار خوب خواهد بود .الشرق االوسط به روزنامههایی حمله کرده
بود که تصویری منفی از آینده مناســبات آمریکا و عربستان در دوره
زمامداری جو بایدن ارائه میدهند .مفســر این روزنامه نوشته بود که
بایدن نیز ناگزیر به همکاری با قدرتهای منطقهای اســت و از این
منظر ،عربستان سعودی جایگاه ویژهای برای سیاست خارجی آمریکا
دارد .افزون بر آن او بر نقش مهم عربســتان در تامین ثبات و امنیت
در منطقه و جهان اسالم اشاره کرده و نوشت آمریکا نمیتواند چنین
نقشی را نادیده بگیرد .مفسر الشــرق االوسط به ترور ساموئل پتی،
آموزگار فرانسوی در حومه پاریس اشاره و تصریح کرد چنین مسائلی
همکاری با عربستان سعودی را برای متحدان آن کشور و بهویژه برای
آمریکا الزامآور میسازد.
> آمریکای بایدن میکوشد عربستان را از منجالب یمن نجات دهد

اگرچــه گونتر مایر ،مدیر مرکز تحقیقــات مربوط به جهان عرب در
دانشــگاه ماینتس آلمان ،نظری مخالف نظر مفسر روزنامه «الشرق
االوسط» دارد و گفته اســت« :عربستان سعودی در دوره زمامداری
جو بایدن با دشــواریهای زیادی روبهرو خواهد شد و باخت سیاسی
این کشــور بیش از سایر کشــورهای منطقه خواهد بود ».اما نجفی
کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید« :در این جا چند مسئله وجود
دارد که شاید شبهاتی به وجود آورده باشد:
= قطع همکاری تسلیحاتی به صورت موقت
= تأکید بر حل مسئلهی یمن
= نشتر زدن به پروندهی قتل خاشقجی
= ایجاد فاصله بین کاخ سفید و بن سلمان
= اصالحات در عربستان که عوامفریبانه و جعلی است
= نقش عربستان در قدرت بخشیدن به دالر
= تأثیر همچنان تعیین کنندهی عربستان بر بازار نفت
= و...
> حذف بن سلمان چندان بعید نیست!

نجفی میگوید« :اوالً تکرار این مسئلهی آمریکا همکاری تسلیحاتی
خود با عربستان را موقتاً قطع کرده ،گمراهکننده است زیرا ،این قطع
همکاری موقتی است ،دوم این که این قطع همکاری حتی اگر دائمی
نیز باشــد به قراردادهای قبلی کاری ندارد برخالف اوایل انقالب که
آمریــکا با قطع ارتباط خود با ایران حتی ســاحهایی که پول آن را
گرفته بود نیز تحویل نداد».
وی خاطرنشــان میکند« :در این جا باید توجه داشته باشید عالوه

بر زیانهای حیثیتی ،عربســتان از بعد مالی در جنگ یمن متحمل
خســارات بسیاری شــده اســت پس اگر بپذیریم که عربستان در
سیاســتهای راهبردی آمریکا جایگاه ویژهای دارد البد حمایتهای
پشــت پرده میتواند بــه پایان دادن بــه خســارتهای مالی نیز
منتهی شود».
وی اضافه میکند« :میلیاردها دالر اســلحه از آمریکا خریداری شده
که دموکراتها نمیتوانند آن را تحویل ندهند زیرا البیهای صاحبان
صنایع نظامی از آن چنان قدرتی برخوردار هستند که اجازهی چنین
تفکری حتی نمیدهند و نیز این که اساساً مبنای رفتار دموکراتها این
است که خود را مدافع حقوق بشر و اصالحات نشان دهند پس ممکن
است در این میان بحث به حذف محمد بن سلمان منتهی شود».
با پیروزی جو بایدن ،این احتمال وجود دارد که ورق برگردد و انتقاد
علیه محمد بن ســلمان در آمریکا شــدت گیرد .بــه ویژه که نامزد
خاشــقچی چند هفته پیش از برگزاری انتخابــات آمریکا از محمد
بن ســلمان شکایت کرده است .بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا
خواســتار پیگیری حقوقی نقش محمد بن سلمان در ارتباط با قتل
خاشــقچی شــده بودند .ترامپ همواره جلوی انجام چنین اقداماتی
را گرفته بود .بســیاری از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار پیگیری
حقوقی نقش محمد بن سلمان در ارتباط با قتل خاشقچی شده بودند.
ترامپ همواره جلوی انجام چنین اقداماتی را گرفته بود حقوق بشــر
در عربستان به طور روزانه نقض میشود .زنانی که برای حقوق خود
مبارزه میکنند به سالها زندان محکوم میشوند.
گونتر مایر ،مدیر مرکز تحقیقات مربوط به جهان عرب در دانشــگاه
ماینتس آلمان با اشــاره به این مسائل گفته است که صبر و تحمل
جو بایدن در برابر چنین گزارشهایی به اندازه دونالد ترامپ نیست.
> جنگ یمن

محمدپارســانجفی عالوه بر نقش عربســتان در تعدیل بازار نفت و
پشتوانهســازی بــرای دالر و حمایت مادی و معنــوی از گروههای
تروریســتی در بارهی جنگ یمن معتقد است« :دست بر قضا آمریکا
میخواهد عربســتان را از گرداب یمن خالصی بخشد موضوعی که
ترامپ تنها و تنها با فروش سالح در پی حل آن بود!»
در ارتباط با وضعیت اســفبار زندگی مردم در یمن ،مجلس ســنای
آمریکا بارها خواســتار متوقف کردن فروش جنگافزار به عربستان
ســعودی شــده بود؛ موضوعی که همراهی سناتورهای هر دو حزب
جمهوریخــواه و دموکرات آمریکا را ســبب شــده بــود .بهرغم این
درخواســتها ،ترامپ همواره با استفاده از اختیارات خود ،به فروش
جنگافزار به عربستان ادامه داده است.
امیل هوکایم ،پژوهشگر اندیشکده «موسسه بینالمللی برای مطالعات
اســتراتژیک» بر این باور اســت که جو بایدن نمیتواند ناظر ساکت
سیاست خارجی عربســتان و امارات متحده عربی در قبال ترکیه و
بهویژه قطر باشد .به باور او ،بایدن دولتمردان عربستان را برای تغییر
رویکرد خود در قبال قطر و ترکیه تحت فشار قرار خواهد داد .هوکایم
میگوید که سیاســت آمریکا در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
و منطقه ،بر همکاری و تعامل نزدیک این کشورها استوار است .این
سیاست بر آن است تا در سایه این همکاری و تعامل ،ثبات و امنیت
حفظ شود .با عزیمت از این موضوع میتوان گفت که سیاست تحریم
قطر از سوی عربستان سعودی و امارات با سیاست عمومی آمریکا در
این منطقه ســازگار نیست .از سوی دیگر ،تالشهای عربستان برای
نزدیکی سیاســی با اســرائیل و همچنین اجرای برخی از اصالحات
اجتماعی و از جمله قائل شدن حق رانندگی برای زنان در این کشور،
از جمله مواردی است که با استقبال رئیس جمهوری دموکرات آینده
آمریکا روبهرو خواهد شد.
نجفی اما میگوید« :همراهیهای ایران و ترکیه در مسئلهی تحریم
قطر ،عمال عربستان را در موضع شکست قرار داد ».وی تأکید میکند:
«همه دیدند که تحریمهای قطر حذف شــد بیآن که حتی یکی از
شروط عربستان از سوی مقامات دوحه پذیرفته شود».
> رویارویی با ایران و مسائل هستهای

محمدپارســا نجفی تلویحاً به این موضوع اشاره میکند که موضوع
عربســتان و تقابل با دموکراتهــا به نوعی گمراهکننده اســت اما
تحلیلهای بینالمللی بســیاری از موضوعات را مد نظر قرار دادهاند
از مسائل هستهای ایران تا چرخش آمریکا در برخی از سیاستهای
منطقهای از جمله این که« :سیاست و رویکرد دولت آمریکا در قبال
ایران نیز تغییر خواهد کرد .بایدن در مصاحبه خود با شــبکه خبری
«سیانان» اعالم کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ،آمریکا
به توافق هســتهای باز خواهد گشت .اجرای چنین سیاستی قطعا بر
عملکرد عربستان در منطقه بیتاثیر نخواهد بود .لغو سیاست اعمال
فشــار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران از سوی بایدن میتواند در
توازن قوا در منطقه موثر بیافتد » .اگرچه هنوز کارشناسان با صراحت
نمیتوانند بگویند که آیا بازگشت آمریکا به توافق هستهای میتواند
بازگشــت به روند تنشزدایی در مناســبات ایران و آمریکا در دوران
باراک اوباما را سبب شود یا خیر .اما قابل تصور است که ریاض نسبت
به قدرتگیری ایران ســاکت نخواهد نشست .یکی از شرکای اصلی
عربستان برای مقابله با افزایش قدرت و نفوذ ایران در منطقه ،دولت
اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو خواهد بود» .
محمدپارسانجفی در قسمت پایانی گفتگوی خود با آفتاب یزد به این
مسئلهی مهم اشاره میکند که« :تغییر مسیر دموکراتها از محمد بن
سلمان به بن نایف از محتملترین گزینهها است گزینهای که البته در
سیاستهای راهبردی آمریکا عربستان تغییری ایجاد نخواهد کرد».

بر اساس ادعای یک کتاب

عامل ترور کندی از خروشچف دستور گرفته بود!

یک کتاب جدید متعلق به رئیس اســبق سازمان اطالعات مرکزی
آمریکا سیا و رئیس سابق سرویس جاسوسی رومانی ،مدعی شده،
«لی هاروی اوسوالد» از سوی نیکیتا خروشچف ،رهبر اتحاد شوروی
ســابق دستور به ترور جان اف کندی ،رئیس جمهور اسبق آمریکا
گرفته بود .به گزارش ایسنا ،به نقل از دیلی میل ،آر .جیمز وولسی
که در ســالهای  ۱۹۹3-۱۹۹5مدیر سازمان سیا بود این ادعا را در
یک کتاب جدید تحت عنوان «عملیات دراگون» مطرح کرده است.
این کتاب که همچنین با مشارکت ژنرال اون میهای پاچپا ،رئیس
موقت سابق سرویس جاسوسی دولت نیکوالی چائوشسکو ،رئیس
جمهور اســبق رومانی نوشته شده ،ادعا میکند که اوسوالد که در

سال  ۱۹۵۹به شــوروی رفت و در سال  ۱۹۶۱به آمریکا بازگشت
یک شــریک ســرویس اطالعاتی ک .گ .ب و مجری مامویتی از
ســوی مسکو بوده است .وولسی که  ۷۹سال سن دارد و پاچپا که
در  ۱۴فوریه در سن  ۹۲سالگی در اثر ابتال به کووید  ۱۹درگذشت،
ادعایشــان را بر مبنای تفســیری جدید از محتواهایی قبال انتشار
یافته ،مطرح کردهاند .آنها به گزارش  ۲۶جلدی کمیسیون موسوم
به «کمیسیون وارن» اســتناد میکنند که در سال  ۱۹۶۴انتشار
یافت .کمیسیون ترور رئیس جمهور کندی که به کمیسیون وارن
مشــهور است ،تحت ریاســت ارل وارن ،قاضی ارشد قرار داشته و
در  ۲۴ســپتامبر  ۱۹۶۴یافتههایش را به لیندون جانسون ،رئیس

جمهور اســبق آمریکا ارائه کرد .ایــن یافتهها در  ۲۳نوامبر ۱۹۶۴
علنی شــدند و متشکل از شهادتهایی از سوی  ۵۵۰شاهد به عالوه
مدارک تکمیلی بودند .وولسی و پاچپا در کتاب جدیدشان که امروز
 ۲۳فوریه به بازار عرضه شده عنوان کردند که بسیاری از محتوای
گزارش کمیسیون وارن «کدگذاری شده» هستند که تاکنون کسی
اهمیتشــان را درک نکرده است .آنها نوشــتند« :این مجموعه
اسناد بعد از رمزگشایی شدن ثابت میکنند که لی هاروی اوسوالد،
عامل ترور جان اف کندی ،دیداری مخفیانه در شهر مکزیکوسیتی
با «رفیق کاستین» ،افســر پروندهاش در شوروی که به دپارتمان
سیزدهم ترورهای خارجی در ک .گ .ب تعلق داشته ،داشته است».
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بایدن «در زمان مناسب» با پادشاه عربستان گفتگو خواهد کرد

سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد که رئیس جمهور آمریکا «در زمان مناسب» با پادشاه عربستان گفتگو
خواهد کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم ،جن ساکی ،سخنگوی کاخ سفید ضمن اشاره مجدد
به بازنگری در روابط با ریاض اعالم کرد که رئیس جمهوری آمریکا در زمانی «مناسب» با ملک سلمان
بنعبدالعزیز ،پادشاه عربستان گفتگو خواهد کرد .پس از انتشار این اظهارات شبکه آمریکایی «»CNN
گزارش داد که سخنان سخنگوی کاخ سفید ضربه سنگینی به ولیعهد سعودی و «اعتبار» وی 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.
ُ
کیهان :برد قطعی ما و باخت حتمی حریف

 -۱توقف اجرای پروتکل
الحاقــی را که امروز اتفاق
میافتد میتوان و باید یکی از دستاوردهای بزرگ
مقاومت در برابــر زورگوییها و باجخواهیهای
آمریکا و متحدانش دانســت .این اقدام مجلس
شــورای اســامی که برگرفته از نظر حکیمانه
حضرت آقاست و خوشبختانه از همراهی دولت نیز
برخوردار است ،نمونهای مثالزدنی از یک معامله
«دو سر بُرد» برای جمهوری اسالمی ایران است
که هر دو سوی آن به نفع کشورمان خواهد بود.
آمریــکا و اروپا از یکســو ،امتیــازات فراوانی از
جمهوری اســامی گرفته بودند و از سوی دیگر
به هیچیک از تعهدات خود عمل نمیکردند! این
ماجرا که  ۵ســال ادامه داشت ،مصداق و نمونه
واقعی یک معاهده «دو ســر باخت» برای ما بود
چرا که امتیازها را گرفته بودند و در مقابل نهفقط
تحریمهــا را لغو نکرده بودند بلکه هر از چندگاه
بــر تعداد آنها نیــز میافزودند و در این ســو،
متاسفانه واکنش مناسب و متوازنی دیده نمیشد
تا آنجا که ترامپ با این خواســته قلدرمآبانه که
باید محدودیت صنایع موشکی ایران و حضورش
در منطقــه نیز به برجام اضافه شــود ،از برجام
خارج شــد! همین جا باید گفــت اگر بالفاصله
بعــد از خروج آمریــکا از برجام که نقض صریح
قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت ســازمان ملل
بود ،ما نیز برجام را در مقابل چشــم همگان به
آتش میکشیدیم ،به یقین ادامه ماجرا بهگونهای
متفاوت رقــم میخورد ،که نکردیــم و نخورد!
گفتنی است دیروز رهبر معظم انقالب در دیدار
اعضای خبرگان بر ضرورت این اقدام انجام نشده
تاکید فرمــوده و گفتند؛ «وقتی آمریکا از برجام
خارج شــد و دیگران هم بــا او همراهی کردند،
دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن
که با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را
رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد
که البته این موارد نیزدر صورت عمل کردن آنها
به وظایفشان قابل برگشت است».
 -۲دیــروز تعــداد قابل توجهــی از نمایندگان
مجلس شــورای اســامی ،یعنی همانها که
طرح هوشــمندانه «اقدام راهبــردی برای لغو
تحریمها» را تهیه و تصویــب کرده بودند ،بعد
از مشاهده متن توافقنامهای که شب قبل میان
سازمان انرژی اتمی کشورمان و مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی به امضاء رسیده بود زبان
به اعتراض گشــودند و ایــن توافق را با آنچه در
متن طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها آمده
بــود ،مغایر و در تناقض ارزیابــی میکردند .در
توافق یاد شده ضمن تاکید بر اینکه ایران از روز
پنجم اسفند( ۹۹امروز) اجرای پروتکل الحاقی را
متوقف خواهدکرد ،آمده بود «ایران به مدت ۳ماه
اطالعات برخی فعالیتها و تجهیزات نظارتی را
که در پیوســت مشخص شده ضبط کرده و نزد
خود نگاه خواهد داشت.
در ایــن مــدت ،آژانس به ایــن اطالعات هیچ
دسترسی نخواهد داشت و اطالعات منحصرا ً نزد
ایران باقی میماند .چنانچه ظرف  ۳ماه تحریمها
به طور کامل لغو شــد ،ایران ایــن اطالعات را
در اختیار آژانس میگــذارد ،در غیراین صورت
اطالعــات برای همیشــه پاک خواهد شــد».
گنجاندن این بند در توافق یاد شده ،اگرچه بهنظر
میرسد که ضرورتی نداشته است و میتواند این
شــبهه را پدید آورد کــه قانون مصوب مجلس
درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی را با خدشه
روبهرو کند ،ولی در عمل ،مانعی در مسیر اجرای
مصوبه مجلس نیست ،چرا که در توافق بر توقف
قطعی اجرای پروتکل الحاقی تاکید شــده است
و آمده اســت که اطالعات ضبط شده در اختیار
آژانس قرار نمیگیــرد .نمایندگان معترض ابراز
میداشــتند که آمریکا و متحدانش طی ۵سال
گذشته از انجام تعهدات خود شانه خالی کردهاند،
بنابرایــن چگونه میتوان انتظار داشــت که در
سهماه پیش روی به تعهدات خود بازگردند؟! که
البته سخن بجایی است.
 -۳نگرانی نمایندگان معترض در حالی بود که
در توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی کشورمان،
خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی به سه
ماه بعد موکول نشــده بود ،بلکــه ما به کاهش
تعهداتمان مطابق آنچه در مصوبه مجلس آمده
اســت ادامه میدادیم و اگــر آمریکا و اروپا طی
 ۳ماه آینــده همه تحریمهــا را لغو میکردند،
به تعهداتمــان باز میگشــتیم و اگر همچنان
به نقــض تعهدات خود ادامــه میدادند ،ما نیز
کاهش تعهداتمان را تا پایان تمامی آنها دنبال
میکردیم .بنابراین اختالف پیش آمده به آسانی
قابل حل بود و با پــوزش از نمایندگان محترم
مجلس ،به این حجم از اعتراض نیازی نداشت.
چرا؟! زیرا همانگونه که در صدر این نوشته آمده
اســت ،خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی
یکی از دستاوردهای بزرگ ما در چالش هستهای
نزدیک به دو دهه اســت .این نکته را به آسانی
از سراســیمگی حریف و دست و پا زدنش برای
پیشگیری از آن میتوان فهمید.
 -۴و باالخــره گلــه دوســتانهای از نمایندگان
معترض در میان اســت! و آن اینکه توافق مورد

اشاره اگرچه امضای رئیس سازمان انرژی اتمی
را در پــای خود دارد ولی باید میدانســتند که
مسئلهای با این اهمیت نمیتواند بدون دخالت
و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد.
بنابراین ضمن تاکید بر حق نمایندگان محترم
در اعتــراض بــه آنچه ناصواب تلقــی کردهاند،
اعتراض علنی ،آنهم در آن حجم که شاهد بودیم
میتوانســت به اعتراض و درخواست بررسی در
جلســه غیرعلنی منتقل شــود .نه اینکه مردم
عزیز کشــورمان نامحرم باشند! بلکه از آن روی
دشمن گوشخوابانیده با دستاویز قرار دادن
که
ِ
آن ،اهمیت مثالزدنی دستاورد به دست آمده را
که حاصل زحمات و هوشمندی خود نمایندگان
محترم بوده است ،کوچک جلوه ندهد.
آرمان ملــی :آقایان نماینده! مــردم دردهای
درمانناپذیریدارند

سوم اســفند پایان قانون
اقدام راهبردی بود؛ قانونی
کــه برخــی تحلیلگران
معتقدند نباید با این شــیوه تصویب میشــد
چون شــرایط زمانی و مکانی به نفع ما نبود .با
تغییراتی که در راس قدرت آمریکا بهوجود آمد و
وعدههایی که جو بایدن داد ،باید این فرصت در
اختیارش گذاشته میشد که ببینیم در مدت صد
روزه اول حضورش در کاخ سفید چهکار میکند.
دیدیم که رئیسجمهور و هیئت دولت هم این
قانون را ابالغ نکردند و رئیس مجلس ابالغ کرد.
اگــر نمایندگان مجلس با تکیه بــر آرایی که از
موکالن خود گرفتند و میدانیم که آرای پائینی
هســت ،به فکر کل جامعه بودند ،مسائل کالن
مملکت را که زیر نظر مقام معظم رهبری انجام
میشود ،درنظر میگرفتند لذا امکان ندارد سفر
آقای گروسی به ایران ،سکوت ،صحبت و تفاهم
مقطعی کــه صورت گرفته ،بدون درنظر گرفتن
مسئوالن و بزرگان نظام باشد .این نوع برآشفتگی
در مجلــس در اذهان عمومی داخلی و خارجی
اینطور به ذهن متبادر میشــود که مســئوالن
کشور دچار دوقطبی در شــیوه اداره شدهاند .از
طرفی پیام این شیوه برخورد نمایندگان با دولت،
به خارج از کشور بســیار تلخ است .اداره کشور
بهوســیله قوای سهگانه تعریف شده و اعمال هر
قوه و نحوه اجرای آن در قانون اساسی آمده است.
برخی نمایندگان تندروانه درخواســت مجازات
رئیسجمهور و رئیس ســازمان انرژی هستهای
و به قول خودشان دیگر مستنفکین را میکنند
و مســئوالن دیگر نظام هم تفاهمی را بهوجود
میآورند که موقتی اســت و مهلتی ســه ماهه
دارد .این درحالی اســت که نمایندگان مجلس
باید با شادی ،شیرینی عملکرد و مقاومت دولت
در مقابل زیادهخواهیها که منجر به توافق بین
ایران و کرهجنوبی در استرداد اموال بلوکه شده ما
شد را بیان میکردند .اگر میگفتند که مقاومت
کردیم و خروجیاش این شــد ،بایــد دیروز در
مجلس به عنوان برگ برنده شیوه اداره مملکت
بیان میکردند .درواقع مانــدهام از اینکه برخی
نمایندگان فکر میکنند با قانونی که گذاشتهاند
و پروندهای که باید در دادســرا مطرح شود و تا
بخواهنــد پای رئیسجمهور و رئیس ســازمان
انرژی هســتهای را به تحقیق و محاکمه بکشند
چه زمانی به طول میانجامد؟ آیا دشــمنان از
این موقعیت سوءاستفاده نخواهند کرد؛ درحالی
که دولت درحال فراهمآوری مقدمات نامنویسی
است و در خردادماه انتخابات در پیش است.
بنابراین با توجه به سرعت عمل در تفاهمنامه
بیــن ایران و دبیرکل آژانس انرژی هســتهای،
هیــچ کاری برخالف قانون انجام نگرفته و تنها
اجرای زمانبندی صورت گرفته اســت .در این
راســتا هر قانونی برای اجرایی شــدن توسط
مجری زمانبندی میشود و در مورد این قانون
بهرغم اینکــه رئیسجمهور و دیگران باوری به
این قانون نداشــتند ولی چون قانون شده بود
آییننامه اجرایی را نوشــتند و الزماالجرا شدن
را نادیــده نگرفتند و تنها زمانبندی کردند .به
باورم نمایندگان مجلس باید به قانون خودشان
و نحوه اجرای قانــون و اصول حدود اختیارات
مجری در زمانبندی شیوه اجرا توجه کنند .آیا
اعالم تورم  ۴۹درصد ،رکود باالی صددرصدی
که در معامالت مسکن صورت گرفته ،وضعیت
آشفته بورس که از مرداد امسال تا االن تقریبا
ســرمایه اکثر افرادی که به تشــویق مسئوالن
دولتی وارد بورس شدند به کمتر از نصف تقلیل
پیدا کــرده ،اعتراضات هر روزه بازنشســتگان
صندوقهای بازنشســتگی ،تامین اجتماعی و
فرهنگیانــی که جلوی مجلــس و وزارتخانهها
صف کشیدهاند ،به چشــم نمایندگان مجلس
نمیآید؟ مجلس باید به دردهای اصلی درمان
نشده مردم بپردازد ،خصوصا در زمانی که الیحه
بودجه مطرح اســت .برای هر یک از این دردها
در زمانی که الیحه بودجه مطرح است ،میتواند
ردیفی اختصاص دهد و راهکاری ارائه کند که
از این تورم افسارگسیخته ،تعطیلی کارخانجات
و کارگاهها ،بیــکاری مزمن که گاهی منجر به
خودســوزی و خودکشــی بیکاران میشــود،
جلوگیری کند.

