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

طالباننمیتواندبرایخروجنیروهایخارجیتصمیمبگیرد

یکی از مشاوران ارشــد رئیس جمهور افغانستان در امور آشتی
قبایل و احزاب سیاســی در مصاحبهای با خبرگزاری اسپوتنیک
تاکید کرد ،طالبان به تنهایی نمیتواند به خروج نیروهای خارجی
از افغانســتان رسیدگی کند چرا که دولت کابل طرفی است که
تمامی توافقنامههای خارجی را امضا کرده و میتواند ضمانتهای
مربوطه را تامین کند .به گزارش ایســنا ،بــه نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،طالبان روز یکشنبه ضرباالجلی صادر کرد و در آن
بــه آمریکا گفت طبق توافقی که با دونالد ترامپ ،رئیس جمهور

سابق این کشور امضا کرده آنها باید نیروهای خود
را تا اول مه از افغانستان خارج کنند .طالبان هشدار
داد کهعــدم پیروی از این توافــق پیامدهای جدی
خواهد داشــت« .حاجی نظیر احمدزای» ،مشــاور
ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور آشتی قبایل
و احزاب سیاسی در این مصاحبه گفت :بیانیه طالبان در رابطه با
خروج نیروهای خارجی نادرست است چرا که تصمیم برای خروج
نیروهــای خارجی تنها در توافقنامه با دولت کابل مطرح شــده
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اســت .ما توافقات امنیتی و استراتژیکی با آمریکا و
دیگر کشورها داریم بنابراین تنها دولت کابل میتواند
ضمانتها برای خارجیهــا را تامین کند و در مورد
خروج نیروهای خارجی تنها با دولت کابل مشورت
خواهد شد .وی افزود :دیگر کشورها تاکنون متوجه
شدهاند که تنها دولت کابل طرفی است که آنها میتوانند درباره
برنامههای خروج نیروهایشــان با آن مذاکــره کنند و در عوض
ضمانتهایی را به دست آورند.

بن سلمان بدون مشورت با آمریکا مرتکب قتل خاشقجی شده است!؟
این روزها و سه سال بعدِ قتل فجیع جمال خاشقجی ،تیم بایدن با فشار بر بن سلمان در تالش هستند تا راهی برای بازگرداندن بن نایف به قدرت پیدا
کنند .از همان ابتدا نیز مشخص بود بایدن قصد ندارد بیشتر از این به این ولیعهد جوان میدان دهد گو این که حتی اگر ترامپ نیز بر سر کار بود چنین
میشد واگرنه قتل مهرهی نزدیک به حاکمیت عربستان و از دردانههای زمان عبداهلل بن عبدالعزیز ،کسی که محرم راز ترکی فیصل  -رابط عربستان و
سرویسهای جاسوسی اسرائیلی  -بود بدون مشورت و حداقل اطالع ایاالت متحدهی آمریکا غیر ممکن به نظر میرسد یا الاقل باورناکردنی!

آفتاب یزد  -رضا بردستانی :متولد مدینه ،محل قتل؛ کنسولگری
عربستان سعودی در استانبول ترکیه ،نام کامل او؛ «جمال احمد حمزه
خاشــقجی» معروف به «جمال خاشقجی» ،در هنگام مرگ ۵۹سال
سن داشــت و از معروفترین مخالفان خاندان سلمان  -سلمان بن
عبدالعزیز آل سعود و محمدبن سلمان  -به شمار میآمد .شغل اصلی
او روزنامه نگاری و از جملهی روزنامه نگارانی بود که در واشــنگتن
پست مطلب مینوشت .خاشقجی در  ۲اکتبر  ،۲۰۱۸دهم مهرماه ۹۷
به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و ناپدید شد .شواهد
نشــان میدهد او در کنسولگری عربستان در ترکیه به قتل رسیده و
جسدش تکهتکه شده و از آنجا خارج شدهاست .پس از گذشت حدود
یک سال از حادثه ،در روز چهارشنبه  ۲۵سپتامبر  ،۲۰۱۹سوم مهرماه
 ۹۸محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه با رادیو
سراسری آمریکا  -پیبیاس  -با قبول کردن مسئولیت قتل خاشقجی
گفت که این قتل توسط مجموعه زیر نظر وی انجام گرفته و تمامی
مسئولیت این کار را میپذیرد اما در عین حال ادعا کرده که قتل وی
با اطالع قبلی او انجام نشدهاست.
> پسران خاشقجی ،قاتالن او را بخشیدند

حدود یک ســال و نیم پس از قتل فجیع جمال خاشقجی پسران او
اعالم کردند که از سر تقصیر قاتالن او میگذرند و آنها را میبخشند.
دادستان کل عربستان سعودی پس از رسیدگی به پرونده قتل جمال
خاشقجی اعالم کرد پنج متهم این پرونده محکوم به اعدام و سه نفر
در مجموع به  ۲۵سال زندان محکوم شدهاند .اما صالح خاشقجی در
پیامی توئیتری اعالم کرد که پســران او به مناسبت عید فطر قاتالن
پدرشان را میبخشند .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،در پیامی نوشت:
«در این شــب مقدس ماه مبارک رمضان ،ما پســران شهید جمال
خاشقجی اعالم میکنیم که قاتالن او را عفو کرده و میبخشیم ».بنابر
این گزارش اگرچه دســتگاه قضائی عربستان در مورد پیامد بخشش
قاتالن خاشقجی اظهارنظری نکرد اما تحلیلگران سعودی معتقد بودند
به این ترتیب اعدام آنها منتفی است و دادگاه احتماال در مورد تعیین
مجازات از جنبه عمومی جرم تصمیمگیری خواهد کرد.
> اعالم جرم دادستان استانبول علیه  ۲۰مظنون سعودی قتل خاشقجی

فروردین  ۹۹دادستانی استانبول علیه دو مشاور سابق ولیعهد عربستان
و  ۱۸نفر دیگر به اتهام مشارکت در قتل جمال خاشقجی اعالم جرم
کرد .از نظر دربار پادشــاهی عربســتان ســعودی قتل فجیع جمال
خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول یک اقدام برنامهریزی
شده نبوده و توسط عدهای «خودسر» انجام شده است .دادستان کل
اســتانبول اما این روایت را باور ندارد و بر همین اساس کیفرخواست
 ۲۰شــهروند ســعودی که متهم به صدور فرمان و مشارکت در این
قتل شدهاند را منتشــر کرد .خبرگزاری آلمان به نقل از بیانیه دفتر
دادستانی استانبول گزارش داد که دو متهم اصلی این پرونده مشاوران
سابق ولیعهد عربستان ،محمد بن سلمان هستند .بنابر این گزارش
احمد عسیری ،معاون سابق رئیس سازمان اطالعات عربستان و سعود
القحطانی ،مشاور سابق ولیعهد عربستان متهم شدند که دستور قتل
جمال خاشقجی را صادر و  ۱۸مظنون پرونده ،فرمان را اجرا کردند.
دادستان استانبول برای هر بیست متهم این پرونده حکم جلب صادر
کرد و در اختیار پلیس بینالمللی (اینترپل) قرار داد .در همان زمان و
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،اگنس کاالمار ،بازرس و گزارشگر ویژه
سازمان ملل برای تحقیق در باره قتل خاشقجی در چند پیام توئیتری
به تبرئه شــدن سه متهم اصلی پرونده واکنش نشان داده مینویسد:
همه متهمان اقرار کردند که دستورات مقامات مافوق را اجرا کردهاند و
سعود قحطانی در حالی تبرئه شده که دادستان قبال او را عامل اصلی
اجرای قتل خوانده است.
> «جمال خاشقجی» و گرفتاری زنجیرهای بن سلمان

این روزها بازهم خبرها با تیتر و عنوان جمال خاشقجی دست به دست
میشــود .خبرگزاری ایرنا در گزارشی با عنوان«« :جمال خاشقجی»
و گرفتاری زنجیرهای بن ســلمان» مینویسد« :کابوس قتل «جمال
خاشقجی» روزنامه نگار مخالف سعودی در استانبول ترکیه همچنان
همراه «محمد بن ســلمان» خواهد بود و حاال که گزارش نهادهای
اطالعاتی آمریکا منتشر شده است ولیعهد سعودی این روزها بیشتر از
هر زمانی در گرفتاری و مخمصه دست و پا میزند» .
آن طور که ایرنا مینویســد« :بر خالف ترامــپ که اصول اخالقی و
انسانی را زیر پا گذاشت و چشم و دل بر جنایت قتل خاشقجی بست،
دولت جدید آمریکا همان گونه که پیشــتر وعده داده بود اطالعات
دست داشتن و ارتباط مستقیم ولیعهد سعودی با قتل خاشقجی را
منتشر کرد .دفتر مدیر اطالعات ملی آمریکا گزارش غیرمحرمانهای را
از قتل جمال خاشقجی روزنامهنگار منتقد خاندان عربستانی منتشر
کرد که در آن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی ،آمر این قتل فجیع
معرفی شده است .در گزارش دفتر مدیر اطالعات ملی آمریکا تصریح
شده که «ما ارزیابی میکنیم که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان
سعودی ،عملیاتی را در اســتانبول ترکیه برای دستگیری یا کشتن
جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستانی تایید کرده است ».این گزارش
تاکید دارد که از سال  ،۲۰۱۷ولیعهد (عربستان) کامال بر سازمانهای
امنیتی و اطالعاتی پادشــاهی (سعودی) تسلط دارد و بسیار بعید به
نظر میرسد که مقامات سعودی بدون مجوز ولیعهد ،عملیاتی از این
دســت را انجام داده باشند .در مقابل وزارت امور خارجه عربستان در
بیانیهای بــه این گزارش واکنش نشــان داد و آن را غیر قابل قبول
دانســت .کنگره آمریکا در ســال  ۲۰۱۹قانونــی را تصویب کرد که
وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی جانبدارانه مدعی
شد همان گونه که عربستان دنبال پایان جنگ
در یمن اســت ،انصاراهلل هم اقدام مشابه کند!
به گزارش ایســنا ،به نقل از اسپوتنیک ،آنتونی
بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شــد :عربســتان و دولت
(مستعفی) یمن «متعهد و مشتاق» هستند که راهی برای پایان دادن
به جنگ در یمن پیدا کنند لذا انصار اهلل هم باید اقدام مشابه کند!
بلینکن در یک ســخنرانی پس از دیدار با تیم لندرکینگ ،فرستاده
آمریکا در یمن ،در کنفرانس سازمان ملل گفت« :وی (لیندرکینگ)
اظهار داشت که سعودیها و دولت (مستعفی) یمن متعهد و مشتاق

«دونالــد ترامپ» رئیس جمهوری پیشــین آمریکا را موظف به ارائه
چنین گزارش طبقهبندی نشدهای کرد ،اما ترامپ این درخواست را
نادیده گرفت .به دنبال همین گزارش« ،آنتونی بلینکن» وزیر خارجه
آمریکا در بیانیهای اعالم کرد که علیه  ۷۶تبعه ســعودی که شامل
تعدادی از مقامهای ریاض ،خانوادههای آنها و برخی از اعضای گارد
سلطنتی ســعودی است ،محدودیتهایی برای صدور روادید در نظر
گرفته است اما بن سلمان به رغم صدور دستور قتل خاشقجی تحریم
و یا محدود نمیشــود .پیش از انتشــار این گزارش« ،جو بایدن» در
تماس با شــاه عربستان به وی گفته بود که ایاالت متحده مسئوالن
نقض حقوق بشر در عربستان را مجازات خواهد کرد و ایاالت متحده
تغییرات عمدهای در روابط دو جانبه با ریاض اعمال خواهد کرد .بایدن
در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نیز گفته بود که
خاشقجی به دســتور ولیعهد سعودی کشته شده و باید با عربستان
مانند خودشان رفتار شود .در آخرین تحول ندپرایس سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا از عربستان خواست باند مخوف قتل به رهبری محمد
بن سلمان ولیعهد سعودی که واشنگتن به دلیل قتل جمال خاشقجی
این تیم را تحریم کرده است منحل کند.
> وحشت بن سلمان

انتشــار گزارش اخیر با وجود تالشهای آشــکار و پنهان مقامهای
ســعودی برای جلوگیری از فاش شــدن آن به گرفتاریهای بیشتر
و وحشــت بن ســلمان افزوده و اتهامی که ولیعهد ســعودی گمان
میبرد از آن قســر در رفته بار دیگر به جریــان افتاده و ماجرا زنده
شــده اســت .در همین پیوند پایگاه خبری «میدل ایست نیوز» نیز
نوشــت که محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان ،در بحبوحه جنجال
قتل «جمال خاشقجی» یک بار گفته بود که فقط ترامپ میتواند مرا
از این مخمصه نجات دهد .حاال که ترامپ کنار رفته و دولت جو بایدن
به صراحت اعالم کرده که دیگر با ولیعهد ارتباط نخواهد داشت و تنها
کانال ارتباطیاش با پادشــاه خواهد بود و همچنین گزارش رسمی
سازمان سیا مبنی بر این که بن سلمان دستور قتل خاشقجی را صادر
کرده ،به نظر میرسد آن گرفتاری و مخمصهای که محمد بن سلمان
فکر میکرد از آن نجات یافته دوباره زنده شده است.
روشن است که روابط عربستان و آمریکا دیگر همانند ماه عسل دوران
ترامپ نخواهد بود .از همان روزی که جو بایدن در تبیین سیاســت
خارجــی  ۱۰۰روزه خــود گفته بود که جزء اولویتهای سیاســت
خارجیاش پایان دادن به جنگ یمن است و از کنگره نیز خواست تا
صادرات سالح به عربستان را متوقف کند ،روشن بود که کاخ سفید
عربستان را دیگر یار غار همیشگی نمیداند .بسیاری از کارشناسان بر
این باورند که دوران فاصله گرفتن ایاالت متحده از عربستان سعودی
و راندنش به فهرست کشــورهای عادیِ دارای رابطه با واشنگتن ،نه
کشــور متحد راهبردی که باید برای حفظش هزینه داد ،آغاز شده
است .این دوران از زمانی آغاز شد که ایاالت متحده در تولید نفت به
ســطحی رسید که از یک سو بخش عمدهای از واردات نفت را دیگر
خود تامین میکرد و از سوی دیگر منابع جایگزینی را به جای نفت
عربســتان برگزید .تولیدکنندگانی مانند عراق ،مکزیک و کانادا این
روزها بیش از عربستان سعودی به ایاالت متحده نفت صادر میکنند
به طوری که واردات نفت آمریکا از عربستان در ماه ژانویه گذشته به
صفر رسید.
> حاال چه خواهد شد؟

بسیاری احتمال میدهند که عربستان سعودی ،دوری آمریکا از خود
را با نزدیکی به چین به عنوان یک شریک اقتصادی بالقوه و همچنین
اسرائیل به عنوان شریک امنیتی  -سیاسی (هر چند غیرقابل اعتماد)
جبران کند .البته عربســتان میداند نزدیکی به اسرائیل هزینههای
بســیاری دارد ،ولی چه بسا ممکن اســت در محاسبات خود به این
نتیجه برسد که برای حفظ بقا ناگزیر باشد این هزینه را ولو سنگین
بپردازد .شــاید این مسئله خود هدفی ثانویه برای ایاالت متحده نیز
باشد که همواره از برقراری روابط کشورهای جهان با اسرائیل حمایت
کرده است .همچنین قابل پیشبینی است عربستان با خفت بیشتری
مجبور شــود به جنگ یمن پایان دهد .البتــه احتماال امتیازاتی که
عربستان خواهد داد فهرستی طوالنی را شامل خواهد شد.
> بن سلمان بدون مشورت با آمریکا مرتکب قتل خاشقجی شده است!؟

خاشــقجی ،روزنامه نگار منتقد و مخالف خاندان سلمان ،یک سال
پیش از قتل ،از عربســتان خارج میشود  -تبعید خودخواسته!  -او
زمانی سردبیر یکی از روزنامههای اصالحطلب عربستان به نام الوطن
بــود و از او به عنوان روزنامهنگار نزدیک به محافل قدرت در ریاض و
مشاور دولت عربستان یاد میشد اما با قدرتگیری محمد بن سلمان،
ســتاره اقبال او افول کرد و سرانجام حتی ماندن در کشور را دشوار

بلینکن:

یافت .در اوایل زندگی حرفهایش ،به عنوان خبرنگار چندین روزنامه
مشــغول به کار بود .عالوه بر کار رسانهای ،از ســال  ،۲۰۰۴مشاور
رسانهای شاهزاده ترکی الفیصل ،ســفیر سابق عربستان در لندن و
واشــینگتن بود .او با شاهزاده ولید بن طالل ،میلیاردر سعودی ،هم
روابطی داشت .این شاهزاده قرار بود شبکهای ماهوارهای به نام العرب
راهاندازی کند .خاشقجی به سمت مدیر کل این شبکه منصوب شد
اما کار این شــبکه مدت زیادی طول نکشید .در واقع ،شبکه العرب،
فقط یک روز پخش شد.
خاشقجی را میتوان یکی از نیروهای دوران ملک عبداهلل بن عبدالعزیز
دانســت .او در آن دوره ،در رسانههای عربستان حضور فعالی داشت؛
یادداشــتهای او بهطور مکرر در روزنامه ســعودی الحیات منتشر
میشــد .اما در دوره ملک سلمان و پســرش محمد ماجرا متفاوت
شد .شــاهزاده محمد بن سلمان ،با اســتفاده از موقعیت پدرش ،به
ســرعت مدارج ترقی را طی کرد .او ابتدا دو ولیعهد را کنار گذاشت
و بســیاری از شــاهزادگان و روزنامهنگاران منتقد را از سر راه خود
برداشت .خاشقجی از دسامبر  ،۲۰۱۶به تدریج از حکومت عربستان
فاصله گرفت .او ابتدا در اندیشــکدهای در واشینگتن از صعود دونالد
ترامپ و سیاســت او در خاورمیانه انتقاد کرد .در آن زمان ،به دلیل
اینکه او یک فرد نزدیک به حکومت شناخته میشد ،یک مقام رسمی
سعودی مجبور شد اظهارات انتقادآمیز خاشقجی را یک نظر شخصی
بداند .این مقام به خبرگزاری رسمی عربستان گفته بود که انتقادات
خاشقجی از ترامپ ،منعکسکننده دیدگاه دولت عربستان نیست .در
آن زمان ،سعودیها بسیار مراقب بودند که کسی از چهرههای نزدیک
به حکومت ،از ترامپ انتقاد نکند .چرا که ترامپ به تازگی انتخاب شده
بود و سیاست او در قبال خاورمیانه در حال شکلگیری بود .به همین
دلیل ،انتقادات خاشقجی با واکنش سریع دولت عربستان مواجه شد
و دولت او را از نوشتن و حضور در رسانهها ممنوع کرد .پس از شروع
بازداشت شاهزادگان سعودی توسط بن سلمان ،این روزنامهنگار برای
مدتی ســکوت اختیار کرد و فعالیتهای رســانهایش را محدود کرد
اما سرانجام بهطور داوطلبانه به تبعید خودخواسته در واشینگتن تن
داد .پس از اســتقرار در واشینگتن ،یادداشتهای انتقادی متعددی
علیه ولیعهد عربستان و سیاستهای داخلی و خارجی او ،بهخصوص
جنگ یمن نوشت .یادداشتهای او در رسانههای مشهوری همچون
اشــپیگل و فایننشــال تایمز منتشــر میشــد .او حتی در روزنامه
واشینگتن پســت مطلب مینوشت .خاشــقجی طی یادداشتی در
مجله آلمانی اشــپیگل ،از تمرکز قدرت و ســرکوب منتقدان توسط
بن ســلمان انتقاد کرده بود .او همچنین از مخالفان روابط اسرائیل و
عربستان سعودی بود.
پس از خروج از عربستان خاشقجی تبدیل به مغز متفکر اپوزیسیون
شــد و بن ســلمان را به برهم زدن توازن و شیخیت جامعه سنتی
عربستان متهم کرد .خاشقجی در یکی از مقالههای خود در القدس
العربی ،محمد بن سلمان را با قذافی و صدام مقایسه کرد و با برشمردن
اقدامات بن ســلمان ،مدعی شد او شیزوفرنی دارد و به همین دلیل
معتقد بود جاه طلبی و تندرویهای بن ســلمان باعث خواهد شــد
عربســتانی که آل ســعود طی یک قرن آن را تبدیل به قدرت مهم
منطقه کرده از هم میپاشد.
از دیگر اطالعاتی که از خاشقجی داریم این که عموی وی بنام عدنان
خاشــقجی متعاقب ماجرای مکفارلین در ایران مشهور شد .عدنان
در مصاحبــهای با مجله نیویورک در ســال  ۱۹۸۹ادعا کرده بود که
پدربزرگ وی یهودی بودهاست.
> منتقد بن سلمان با منتقد ترامپ؟!

آن طــور که از ال به الی اخبار و فعالیتهــای دوران روزنامه نگاری
خاشقجی معلوم است به ویژه سال  ۲۰۱۶یعنی همزمان با روی کار
آمدن ترامپ در آمریکا ،بخشی از فعالیتهای جمال خاشقجی  -به
تعبیر غربی ها؛ روزنامه نگار ناراضی ســعودی!  -معطوف به انتقاد از
سیاستهای خاورمیانهای ترامپ میشود .این روزنامه نگار سرشناس
همچنین از منتقدان روابط اسرائیل و عربستان نیز به شمار میآید و
از آن جایی که او به دستگاه قدرت در عربستان نزدیک بوده میتوان
گفت که از بســیاری اخبار پشــت پرده از جمله عادیسازی روابط
اســرائیل و اعراب به سردمداری عربستان باخیر بوده و همین باخبر
بودن نیز در نهایت بالی جان او میشود.
نزدیکی بیش از حد خاشقجی به ترکی الفیصل ،سفیر سابق عربستان
در لندن و واشنگتن که رفت و آمدی آزادانه به اسرائیل نیز داشت و
حتی متهم به همکاری با سرویسهای جاسوسی اسرائیل ،آمریکا و
انگلستان نیز بود این گمانه را در ذهن روشن میسازد که خاشقجی
قربانی دانستههایی شده است که میتوانسته یک جریان طراحی شده
را به طور کلی به حاشیه بکشاند و اما انتخاب استانبول برای سالخی
جمال خاشقجی را اگر اتفاقی ندانیم میتواند به برنامههای بلند مدت
ســرویسهای امنیتی عبری  -عربی مربوط باشد زیرا ترکیه در پازل
ژئوپلیتیکی خاورمیانه به عنوان یک آلترناتیو در برابر ریاض ،بهانهی
خوبی است تا طراحی این قتل در خاک ترکیه را باورپذیرتر کند.
منتقد بن ســلمان یا ترامپ؛ در هر صورت جزایی جز مرگ نصیبش
نمیشود اما آن چه در این روزها مشهود است خبرسازی آمریکاییها
با اسم رمز خاشقجی برای از میدان به در کردن بن سلمان است زیرا
تمامی شواهد نشــان میدهد اگرچه بایدن با سلمان بن عبدالعزیز
آل ســعود هیچ مشکلی ندارد اما تالش برای بازگرداندن بن نایف به
اریکهی قدرت میتواند بخشــی از پروژه بازی با پروندهی خاشقجی
باشد واگرنه کیست که نداند دستور قتل جمال خاشقجی را چه کسی
و در هماهنگی کامل با کدام کشور صادر کرده است!؟
میخواهیم که حمــات مرزی را متوقف کرده
و مذاکرات صلح را از ســر بگیرند .ما از حوثیها
میخواهیم حمالت به مارب را متوقف کنند».
دبیرکل سازمان ملل نیز در اظهاراتی در همان
کنفرانس گفت که یمن با وخامت اوضاع بشردوستانه و کاهش حجم
کمکها ،همراه با ادامه جنگ مواجه است .هماهنگکننده سازمان
ملل در امور بشردوستانه نیز خاطرنشان کرد که « ۲۰میلیون نفر در
آستانه گرسنگی قرار دارند ».وی گفت« :ما همچنین برای کمک به
۱۶میلیون نفر به ۴میلیارد دالر نیاز داریم .راه حل سیاسی مهمترین
گزینه برای پایان دادن به بحران یمن است».

عربستان «مشتاق» پایان جنگ در یمن است!
به یافتن راه حلی برای درگیری هســتند .ما از حوثیها میخواهیم
که از این تعهد پیروی کنند .اولین قدم ضروری جلوگیری از حمالت
به مارب است ».بلینکن در ادامه از انصاراهلل خواست عملیات نظامی
در شــهر مارب و حمالت به عربســتان را متوقف کرده و مذاکرات
صلح را دوباره از ســر بگیرند .وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی
خــود در کنفرانــس اهداکنندگان در یمن گفــت« :ما از حوثیها
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 ۴۱درصد آمریکاییها تمایلی برای زدن واکسن کرونا ندارند

بر اساس یک نظرسنجی در آمریکا مشخص شد  ۴۱درصد از شرکتکنندگان تمایلی به دریافت
واکسن کرونا ندارند .به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری هیل ،براساس این نظرسنجی که
توسط  Harvard CAPS-Harrisانجام شد ۵۹ ،درصد از شرکتکنندگان گفتند که دوست
دارند واکسن کرونا را تزریق کنند .این یافتهها در حالی منتشر شد که کمپانی جانسوناند
جانسون توزیع  ۳.۹میلیون دوز واکسن کرونا را در سراسر آمریکا آغاز کرده 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.
جوان :انتخابات عرصه ابطال بدها است

دنیای انتخابات دنیای اثبات
«خوب» نیســت بلکه دنیای
ابطال «بد» اســت .گزینش
اصلح در واقع با کنار گذاشتن
بدترینها ممکن میشود .اصوالً کشف نامزد خوب
به این آسانیها نیست ،اما کشف نامزد بد و کنار
گذاشتن آن راحتتر است ،چون فقط یک دروغ
کافی است یا یک وعده سرخرمن که شما بدانید
با چه کسی طرف هســتید که دروغ امالمفاسد
است و قلب گمراه و اندرون سیاه میخواهد .اما
آنچه در عمل در انتخابات بیشتر دموکراسیهای
جهان و از جمله در مردمساالری ما اتفاق میافتد،
ابرام بر یک نامزد و بســتن انواع صفات ماورایی
به او و تکفیر رقبا و تصغیر هواداران رقیب است.
با آنکه انتخــاب نامزد اصلح فقط اولین گام یک
نظام مردمساالرانه است و هیچ تضمینی نیست
که نامزد اصلح وقتی وارد سیستم حکومت شد،
همان آدم سابق باقی بماند ،بلکه تجربه نشان داده
است که بهزودی و با فوریت تغییر میکند .پس
ساختاری که بتوان آن نامزد برگزیده را در مسیر
صالح نگه داشت ،از برگزیدن او به مراتب مهمتر
است و ساختاری که به رأیدهندگان امکان دهد
بر همه وجوه برگزیده خود ،نظارت و در صورت
لزوم به همان ســادگی انتخــاب ،او را با کمک
نمایندگان خــود در یک قوه دیگر برکنار کنند،
از آن مورد دوم هم مهمتر است.
در دنیای انتخاباتها از شدت تظاهر نامزدها به
راســتی و مخفی نگاه داشتن و انکار بدیها به
زحمت میشــود گفت چه چیزی صادق است،
اما ادراک اینکه چه چیزی باطل اســت ،شدنی
است .شما به محض مشــاهده یک تناقض در
رفتــار نامزد مورد نظرتان یــا یک رفتار خالف
واقع یا یک دروغ آشــکار میتوانیــد او را کنار
بگذارید و با وجدان خود اینگونه احتجاج کنید
که گفتن یک دروغ کار آســانی نیست و کسی
که دروغ میگوید هم دنیای خودش سیاه است
و هــم دنیای دیگران را تیره و تار میکند و این
چنین دروغباف کذابی نمیتواند گزینه من باشد.
اشتباه هم نکردهاید .اتفاقاً باید به همین راحتی
قضاوت کنید .هر دروغ یا هر رفتار غرورآمیز یا
غیرمتعارف برای ابطال گزینه مورد نظر شــما
کافی است و حجت را بر شما تمام میکند .در
مقابل ،اما کار سادهای نیست که بتوان از وجوه
مثبت یک نامزد -هرچقدر هم که فراوان و مکرر
و مطابق با خواست ما باشد -یقین حاصل کنیم
که به انتخاب درســت رسیدهایم .به این ترتیب
به نظر میرســد بهترین راه در آغاز کار ،ابطال
گزینههایی است که دستکم یک گفته یا عمل
منفی در او دیدهایم.
ممکن اســت بالفاصله گفته شود اینگونه خیلی
ســریع به ته دیگ انتخابات میرسیم! چون کم
نامزدی است که مورد ابطالکنندهای در کارنامه
نداشته باشــد .در این صورت میتوان میان همه
موارد منفی و باطــل ،آن ویژگیهایی را که بدتر
از بقیه اســت ،به عنوان ابطالگر فرض کرد .مث ً
ال
نامزدی را که از همان ابتدا وعدههای چرب و نرم
دور از دســترس میدهد یا برای ادعایش ســند
ندارد یا از برج عاج برای مســتضعفان پیام نجات
میفرســتد ،میتوان به عنوان گزینههای دارای
موارد «غیرقابل تحمل» فــرض کرد و در مقابل
نامزدهایی را که چنین خطاها و بالهای آشکاری
در ادعاهای خود ندارند ،گزینه مناسبتری دانست.
به نظر میرســد بــرای یک انتخاب درســت
چارهای جز این نداشــته باشیم و این نوع رفتار
انتخاباتــی مردم در حــذف نامزدهای خطاکار
روی عملکــرد نامزدها و اصالح آنان نیز اثرگذار
خواهد بود .در بسیاری از نظامهای دموکراتیک
مردم آموختهاند که یک سیاســتمدار را با یک
وعده فریبنده یا یک دروغ آشکار برای همیشه
از صحنه و میدان سیاســی کنــار بگذارند .اما
در کشــور ما بهرغم تعالیم اسالمی ،یک نامزد
سیاسی از این تریبون تا تریبون بعدی هزارجور
حرفــش را عوض میکند و به جای برنامهدادن
به برنامههای رقیب حملــه میکند و به جای
سکوت در برابر آنچه از او میپرسند و پاسخ آن
را نمیداند ،مزخرفات میبافد و به جای میثاق با
مردم با شخصیتهای پرنفوذ بند و بست میکند
و این همه را آشکارا و بیپروا انجام میدهد ،،اما
بیمی هم ندارد که یکی از همه این ناراستیها
برای حذف او از ذهن و عمل مردم کافی است،
چون در عمل دیده که معموالً چنین نمیشود.
اطالعات :دیپلماسی آرمان نیست!

بایدن در آغاز راه چهارساله
ریاست جمهوری آمریکا
است .برخالف ترامپ که با
شعار «آمریکا اول» مبارزات انتخاباتی خود برای
تکیه زدن به صندلی ریاست جمهوری در کاخ
ســفید را کلید زد و در همان روزهای نخست
بعد از پیروزی به جای تأکید بر دیپلماسی ،اصل
«قدرت برای اقدام» را در راستای تمکین همه
کشورها به رئیس جمهوری جدید آمریکا پیام
داد ،بایدن با جمله «دیپلماسی بازگشته است»
شروع ریاست جمهوریاش را اعالم کرد و گفت:

«برای بازســازی دیپلماسی در روابط بینالملل
بــا متحدان اروپایــی آمریکا گفتگــو و همراه
خواهد شد ».از این جمله بایدن ،اغلب تحلیلگران
سیاســت خارجی جدید آمریکا برداشــتهای
گوناگون کردهاند کــه دو آیندهنگری در آنها
شــاخص اســت .اول ،بایدن میخواهــد تا از
روش ترامپ با شــعار «تمکین یا طرد» فاصله
بگیرید .دوم و شــاید مهمتر ،رئیس جمهوری
جدید آمریکا برای حضور قدرتمندانه در صحنه
بینالمللــی و حفظ جایگاه برتــری آمریکا در
دیپلماســی غربی ،به دنبال جبههسازی است؛
جبهــهای با همه تفاوتها امــا متحد در نظام
ســرمایهداری بینالمللی که آمریکا به صورت
سنت تاریخی ،همواره فرماندهی آن را در اختیار
داشته است .این شعار اســتراتژیکی بایدن در
گام اول ،ســه کشور انگلیس ،فرانسه و آلمان را
که چهار سال گذشته به لحاظ سیطره قلدری
ترامــپ در انزوا قرار گرفتــه بودند ،دوباره برای
حفظ منافع فعال کرده است.
در همیــن گام اول ،بایــدن دورنمای مســیر
سیاســت خارجی بر اساس «دیپلماسی» را در
ارزیابی دو قدرت برتر دیگر در صحنه بینالمللی
با جمله «چین رقیب سرســخت اقتصادی ما و
روســیه (پوتین) دشمن ما اســت» ،نشان داد.
چین به روایت بسیاری از کارشناسان اقتصادی
اکنون و در آینده نزدیک ،قدرت برتر اقتصادی و
سرمایهای جهان خواهد شد .پوتین و روسیهای
که او هدایت میکند ،دشمن است؛ زیرا در چهار
سال گذشته از پنجرههایی که سیاست خارجی
ترامپ برای او باز کرد ،در بســط هژمونی خود
بســیار موفق بوده و اکنون مخــل روابط دو و
چندجانبه غرب در اغلب مناطق جهان ،به ویژه
در خاورمیانه و خلیجفارس ،قلب «نفت و گاز»
دنیا شده است .از یاد نبریم که ترامپ در چهار
سال گذشــته انحالل اوپک ،بزرگترین تراست
نفتی  -گازی جهان را میخواســت و «پوتین»
با زیرکی دیدگاه «اوپک» ضعیف را دنبال کرد.
گام دوم بایدن که از هماکنون آغاز شده است،
اجرای سیاست در صحنه بینالمللی به صورت
گامبهگام است که اکنون در خاورمیانه بحرانزده
و بهویژه درباره جمهوری اســامی ایران ،کلید
خورده اســت و رعایت اصل «حقوق بشر» که
به صورت سنتی همواره ابزار رفتارهای رؤسای
جمهوری از حزب دموکرات بوده است ،در راستای
تحقق مســیر این دیپلماسی قرار گرفته است.
در این راستا «مهدی مطهرنیا» در نوشتهای به
نام «بایدن و میراث ترامپ و اوباما» مینویسد:
«دولت جو بایدن یک دولت دموکرات چندپهلو
است .از یک طرف نو دموکراتهای اوبامایی در
آن حضور دارند و از ســوی دیگر دموکراتهای
چپ و کالســیک محور و ستون فقرات حرکت
ماهی گونه آنها در نظام بینالمللی بر مذاکره
به عنوان سنت رفتار سیاسی حزب دموکرات در
کنشهای سیاسی در عرصه داخلی و بینالمللی
استوار اســت .دموکراتها به عنوان نمایندگان
بخــش قابل تعریف اجتماع متنــوع آمریکایی
همواره بر روشمندی سیاســی خود به گونهای
منادی مذاکره و اســتفاده از دیپلماســی برای
رســیدن به اهداف ،منافع و امنیت ملی آمریکا
بودهانــد .اگرچه جمهوریخواهــان نیز همواره
به مذاکــره روی میآورند اما ادبیات سیاســی
جمهوریخواهان ادبیاتــی متکی بر کاربرد زبان
تهدید به عنوان محور اصلی محسوب میشود.
لذا هرگاه که دموکراتها در کاخ سفید قدرت را
به دست میگیرند ،ابزار جهتگیری یا رهیافت
دیپلماتیک با تأکید بر مذاکره برجسته میشود.
اما آنچه آنها از مذاکره در نظر دارند استفاده از
این صنعت پیچیده سیاست خارجی در جهت
کم کردن هزینههای آمریــکا بهویژه در حوزه
قدرت نرم در راســتای رســیدن به هدفهای
تعریف شــدهای است که در دولتهای قبل نیز
به گونههایی متفاوت دنبال شــده است .بارها
بر این امر تأکید شــده که دولت بایدن ســنتز
دولتهای اوباما و ترامــپ خواهد بود و اکنون
بارقههای روشنی از این معنا به نمایش گذاشته
میشود .بدین جهت که بایدن تیمی دیپلمات از
بلینکن ،ســالیوان ،برن و مالی را برگزیده است
که همه اینها سابقه جهتگیریهای دیپلماتیک
و امنیتــی دارند و به خوبی بــه ریزهکاریهای
دیپلماتهای ایران آگاهی و اشراف پیدا کردهاند.
همانگونه که به هر تقدیر دیپلماتهای ایران نیز
با آنها گفتگو کرده و میتوانند آشنایی بیشتری
با آنها داشته باشند .بایدن از یکسو قرار است
میــراث اوباما را حفظ کند کــه یک مدل را در
 ۵+۱شــکل داد و براساس این مدل ،تیم اوباما
که بایــدن خود معاون رئیس جمهوری بود ،در
آن نقش ویژهای داشت به آن سامان بخشید و
از طرف دیگر بر آن است که از میراث ترامپی در
اعمال فشار حداکثری بر ایران بهره گیرد ».در
دانش و علم سیاست ،دیپلماسی نه ایدئولوژی
اســت و نه آرمان؛ بلکه روش برنامهریزی و کار
برای تحقق هدف و خواســتهها بر اصل حفظ
منافع و فربهســازی آن است با در نظر گرفتن
اهرمهای قدرت و شــناخت دقیق و همهجانبه
از شرایط موجود.

