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

چهکسیواقعادروغگوترینرئیسجمهورآمریکاست؟

شــبکه بی .بی .سی در گزارشــی درباره دروغ گوییهای روسای
جمهور آمریکا نوشــته اســت :زمانی که صدام در اوت  ۱۹۹۰به
کویت نفتخیز حمله کرد جــورج اچ دبلیو بوش ،رئیس جمهور
وقت آمریکا گفت :این تحمل نخواهد شــد .اما زمانی که سربازان
آمریکایی به خلیج فارس اعزام شــدند مردم آمریکا در خصوص
توجیــه اقدام نظامی تردید داشــتند .دولت در تبعید کویت یک
شرکت روابط عمومی آمریکایی به نام هیلاند ناولتون ،که دفترش
در واشنگتن دی .ســی در مدیریت رئیس دفتر سابق بوش قرار

داشت را استخدام کرد .این شرکت روابط عمومی به
تعلیم یک شاهد ادعایی به نام نیره ،دختر  ۱۵ساله،
پرداخت و او اشکریزان به نمایندگان کنگره آمریکا
در اکتبر  ۱۹۹۰گفت که ســربازان عراقی وارد یک
بیمارستان در کویت شدهاند ،نوزادان را از دستگاهها
جدا کرده و آنها را کف زمین به حال خود رها کردهاند تا بمیرند.
خبرنگاران مطمئن بودند که نیره دارد از نامی مســتعار از ترس
انتقامجویی علیه خانوادهاش که در داخل کشــور بودند ،استفاده
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سیاسی

میکند .تنها بعد از جنگ بود که مشــخص شد آن
دختر ســفیر کویت در آمریکا است .و روایت او طبق
توضیح جان مک آرتور در کتابش با نام «جبهه دوم،
سانســورگری و پروپاگاندا در جنــگ  ۱۹۹۱خلیج
فارس» کامال بیاساس بود .آنگونه که ثبت شده بوش
رئیس جمهور وقت علنا شــش بار روی ماجــرای او برای توجیه
جنگ مانور داد .مک آرتور مینویسد که این حقه به جلب حمایت
آمریکاییها از درخواست برای اقدام نظامی کمک کرد/.ایسنا

ولیعهد جوان جایی در راهبردهای منطقهای بایدن ندارد

بن سلمان قربانی میشود؟

این روزها با دنبال کردن اخبار در حوزهی تصمیمات کاخ سفید با محوریت بن سلمان متوجه میشویم برخالف ترامپ که هر شب به بن سلمان
شب بخیر میگفت ،بایدن حتی جواب سالم ولیعهد را نیز نداده است .عربستان در سیاستهای راهبردی آمریکا جایگاه ویژهای دارد اما ظاهر امر
حکایت از پایان تلخ بن سلمان دارد ،پایان تلخی که میتواند برای بن نایف شیرین باشد
آفتاب یزد  -رضا بردستانی :به بن سلمان گفته بودند «جنگ با
یمن» عواقب ســنگینی دارد اما به بن سلمان البد نگفته بودند تکه
تکه کردن خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول چه بهای
سنگینی خواهد داشت و شاید گفته بودند و او باور نکرده بود «دونالد
ترامپ» فردای انتخابات  ۲۰۲۰آمریکا دیگر همان حامی ســفت و
سخت ولیعهد سی و چند سالهی ریاض نیست!

پرمدعای حقوق بشــری آمریکا وارد کرده ،اصالح کند ،اما همزمان
وی را از مجازات معاف میکند تا این گاو شــیرده را از دست ندهد.
در این میان اما بن سلمان یک نگرانی جدیِ دیگر نیز دارد؛ شکست
نتانیاهو در انتخابات که میتواند تکمیل کنندهی حلقهی شکســت
ولیعهد سعودی باشد.
> رونمایی از بن نایف

> اسفند تلخ آقای ولیعهد!

ولیعهد عربستان ،اسفندماه تلخی را تجربه میکند ،آن قدر تلخ که
میتوان گفت؛ این روزها از در و دیوار علیه بن ســلمان« ،بدبیاری»
میبارد! این سلسله بدبیاریها البته از زمان مبارزات انتخاباتی آغاز
شد ،همان روزهایی که «بایدن» در کمپینهای انتخاباتی از پیگیری
قتل فجیع خاشــقجی میگفت تا این روزها که گزارش محرمانهی
ماجرا منتشر شده است.
ماجرا از این جا شروع شد ،از صفحه توییتری دیلی میل که نوشت:
«جوبایــدن از گفت و گو با محمد بن ســلمان حاکم غیر رســمی
عربستان خودداری کرده است .بایدن قصد باز تعریف روابط آمریکا با
عربستان را دارد که بر اساس آن ارتباط از طریق سلمان بن عبدالعزیز
پادشــاه عربستان است نه از طریق بن سلمان ،ولیعهد!» البته جن
ساکی دبیر مطبوعاتی کاخ سفید به صراحت اعالم کرده بود« :ما از
همان ابتدا روشن کردهایم که قصد داریم روابط با عربستان را دوباره
ارزیابی کنیم».
> حتی وساطت نتانیاهو نیز کارساز نشد!

اندکی بعد ،منابع دیپلماتیک ســعودی گفتند که نخستوزیر رژیم
صهیونیســتی در گفتوگوی تلفنی با رئیسجمهور آمریکا ،تالش
کرده است میان وی و ولیعهد سعودی میانجیگری کند .آن هنگام
که؛ «روزنامه آمریکایی «واشــنگتن پســت» به نقــل از منابع آگاه
گزارش داد دولت «جــو بایدن» گزارش اطالعاتی آمریکا که در آن
نتیجهگیری شده «محمدبن سلمان» ولیعهد سعودی دستور قتل
«جمال خاشقچی» روزنامهنگار منتقد ســعودی را در سال ۲۰۱۸
صادر کرده ،به صورت عمومی منتشر خواهد کرد » .این گونه تعبیر
شــد که بایدن راهش از بن سلمان جدا شده و شاید به همین دلیل
بود که؛ «مجله آمریکایی «فارین پالیسی» در گزارشی به قلم «ورشا
کودوایر» با اشاره به اقدامات اخیر ریاض در خصوص مسائل حقوق
بشری نوشت که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی از
«جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا «طلب بخشش» میکند؛ اما با این
حال ،تأکید کرد که او «برای کسب رضایت تیم رئیسجمهور جدید
آمریکا بایســت اقدامات بسیاری انجام دهد ».در همین حال ،پایگاه
خبری «عربی ،»۲۱به نقل از مجله یادشــده نوشت که «عربستان
سعودی اخیرا گامهایی برای کاهش تنش با واشنگتن برداشته است
از جمله آزادی «لجین الهذلول» فعال سعودی که در تاریخ دهم ماه
فوریه جاری آن هم پس از  ۱۰۰۱روز [تحمل] زندان و مطرح شدن
اتهاماتی مبنی بر شکنجه او آزاد شد» .
> آماده باش دیپلماتیک!

خبرهایی که از داخل کاخ سلطنتی عربستان به بیرون درز میکند،
خبر از یک آماده باش میدهد .منابع آگاه در داخل کاخ پادشــاهی
سعودی میگویند که دیوان پادشاهی و مقامات بلندپایه سعودی در
حالتی شــبیه آمادهباش برای مقابله با اقدامات سیاسی آمریکا علیه
محمد بن ســلمان به ســر میبرند .بنا بر آن چه وبگاه ویکیلیکس
ســعودی مینویسد ،فشــارهای دولت آمریکا ،موجب شده است تا
پادشــاه سعودی در نشســتی از تمامی مقامات و مشاوران بخواهد
تا راهی برای کاهش خشــم کاخ ســفید از ولیعهد سعودی بیابند.
یک رســانه آمریکایی اسناد جدیدی از ارتباط «محمد بن سلمان»،
ولیعهد عربســتان ســعودی با قتل «جمال خاشــقچی» ،منتقد
عربستان سعودی منتشر کرده است.
> پروندهای که دیگر محرمانه نیست

موعد مقرر فرا میرســد و رســانههای آمریکایی به حرف میآیند.
شــبکه خبری سیانان با اســتناد به شــکایتنامههایی که اخیرا ً
تنظیم شــدهاند گزارش داده دو فروند جت مورد شــخصی که تیم
ترور خاشــقچی اکتبر  ۲۰۱۸برای اجــرای عملیات ترور با آنها به
ترکیه سفر کردهاند تحت تملک شرکتی بوده که بنسلمان کمتر از
یک سال قبلتر آن را تصاحب کرده بود .این اسناد که بر روی آنها
مهر «فوق محرمانه» حک شده بخشی از یک دعوی قضایی کانادایی
هســتند که چند ماه قبلتر به ثبت رسیده .سند مذکور به امضای
یک وزیر سعودی رسیده که دستورات بنسلمان را منتقل میکرده
است .این وزیر در جایی نوشــته است« :طبق دستورات عالیجناب
ولیعهد ،ســریعاً روالهای ضروری برای این کار را تکمیل کنید».
گزارش اطالعاتی دولت آمریکا درباره قتل «جمال خاشــقچی» در
استانبول نشــان میدهد که ولی عهد سعودی در این حادثه نقش
دارد و با ترور روزنامهنگار منتقد آلســعود موافقــت کرده بود .در
همین ارتبــاط ،خبرگزاری رویترز از چهار مســئول آمریکایی نقل
میکند گزارش سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) نشان میدهد
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با قتل جمال خاشقچی در سال
 ۲۰۱۸موافقــت کرده و به احتمال قوی دســتور قتل وی را صادر
کرده بود .دفتــر مدیر اطالعات ملی آمریکا گزارش غیر محرمانهای
را از قتل این روزنامهنگار منتقد حکام فعلی ســعودی منتشــر کرد
که در آن آمده اســت :ما ارزیابی میکنیم که محمد بن ســلمان،

ولیعهد عربســتان سعودی ،عملیاتی را در اســتانبول ترکیه برای
دســتگیری یا کشتن جمال خاشــقچی روزنامه نگار سعودی تایید
کرده است .همچنین افزوده شده است :ما بر اساس کنترل ولیعهد
در تصمیمگیری پادشــاهی ،دخالت مســتقیم یک مشــاور اصلی
و محافظان محمد بن ســلمان در جزئیــات این عملیات و حمایت
ولیعهد برای استفاده از اقدامات خشونتآمیز برای سکوت مخالفان
خارج از کشــور از جمله خاشــقچی ،به این ارزیابی رســیدیم .این
گزارش تاکید دارد :از ســال  ،۲۰۱۷ولیعهد کامال بر ســازمانهای
امنیتی و اطالعاتی پادشاهی تسلط دارد و بسیار بعید به نظر میرسد
که مقامات ســعودی بدون مجوز ولیعهد ،عملیاتی از این دست را
انجام داده باشند.
کنگره آمریکا در سال  ۲۰۱۹قانونی را تصویب کرد که دونالد ترامپ
رییس جمهوری پیشــین آمریکا را موظف بــه ارائه چنین گزارش
طبقهبندی نشــدهای کرد اما ترامپ این درخواست را نادیده گرفت.
خاشــقچی روزنامه نگار مخالف ولیعهد سعودی مهر ماه سال ۹۷
زمانی که برای انجام یک کار اداری به کنســولگری عربســتان در
استانبول ترکیه مراجعه کرد ،به قتل رسید اما جسد او هیچ گاه پیدا
نشد .سازمان سیا پس از قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در
ترکیه با قطعیت باالیی گزارش داد که بن سلمان شخصا دستور این
قتل را صادر کرده است اما مقامهای اطالعاتی به طور علنی در این
باره صحبت نکرده و شواهدی ارائه نکردند .گزارشگر سازمان ملل نیز
در ژوئن  ۲۰۱۹اعالم کرد که «غیرممکن است» که بن سلمان از این
اقدام بدون اطالع بوده باشد.
> توهینآمیز و نادرست

دولت سعودی گزارش ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا موسوم به
«ســیا» درباره پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد آل
سعود را رد کرده میگوید« :آنچه در این گزارش آمده« ،توهینآمیز»
و «نادرســت» اســت » .این در حالی است که مجتهد مدعی است:
گزارش سیا درباره قتل خاشــقجی همه واقعیت نیست .به گزارش
مشرق ،مجتهد ،افشاگر معروف اسرار آل سعود در واکنش به انتشار
گزارش قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی و افشای
نقش «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان در این جنایت با انتشار
توئیتی اعالم کرد ،این گزارش درواقع محمد بن سلمان را با جزئیاتی
از رفتارهای خشونتآمیز وی محکوم کرد که اغلب کسانی که منتظر
انتشــار گزارش مذکور بودند ،انتظار آن را نداشتند .مجتهد در ادامه
گفت ،اما این مهم اســت که سیا اطالعات مستقیمی از تماسها و
پیامکهای میان محمد بن سلمان و «خالد بن سلمان» معاون وزیر
دفاع عربستان (برادر محمد بن سلمان) و «سعود القحطانی» مشاور
ســابق ولیعهد سعودی و ...دارد و همه واقعیتها آن چیزی نیست
که در گزارش آمده است.
> بن سلمان یک قربانی است بن نایف یک گزینه!

امیرعلی ابوالفتح ،کارشــناس مسائل سیاسی در صفحه اینستاگرام
خود مینویســد« :معاشقه سیاسی ترامپ با بن سلمان ،عربستان را
به ســمت خودســری در برابر امریکا پیش برد .بایدن قصد دارد با
چیدن پرو بال بن ســلمان از طریق پرونده قتل جمال خاشــقچی،
عربســتان را بار دیگر گوش به فرمان درآورد ».ریچارد هاس رئیس
اندیشکده شورای روابط خارجی در مقالهای به بررسی روابط آمریکا
و عربســتان پرداخته و رویکرد دولت بایدن را واقعگرایانه میداند.
هاس در صفحه توییتری خود نوشته است :رویکرد دولت بایدن در
قبال محمد بن سلمان درست است .آمریکا نمیتواند از رسیدن وی
به مقام پادشاهی جلوگیری کند .آمریکا خواهان یک رابطه کاری با
شخصی است که برای مدت طوالنی عربستان را رهبری خواهد کرد،
کشوری که در مهار ایران ،فرسودن تروریسم ،تعیین قیمت انرژی و
احتماالً ارتقای صلح خاورمیانه ،حیاتی است» .
جوبایدن رئیسجمهور آمریــکا در زمان رقابتهای انتخاباتی گفته
بود ،بــر خالف دونالد ترامپ ،قصد دارد عامالن قتل خاشــقجی را
مجازات و در روابط با عربســتان نیز بازنگری کند .پس از پیروزی او
در انتخابات ریاست جمهوری با آنکه دولت آمریکا اخیرا در گزارش
خود به صراحت بن ســلمان ولیعهد سعودی را به عنوان آمر اصلی
قتل جمال خاشــقجی معرفی کرد اما هیــچ مجازاتی در مورد وی
در نظر نگرفت .این مســئله باعث شد بسیاری از کارشناسان بر این
اعتقاد باشند که بایدن به دنبال این است که از پرونده خاشقجی به
عنوان اهرم فشاری بر بن سلمان استفاده کند تا بتواند وی را با برخی
سیاســتهای خود همراه کند و حتــی از وی همانند دونالد ترامپ
باجخواهی نیز کند .به همین دلیل رویکرد جوبایدن در برابر بن سلمان
به سیاســت «یکی به میخ یکی به نعل» بیشــتر از هرچیز دیگری
شــباهت دارد .در واقع بایدن از یک طرف بن سلمان را عامل اصلی
جنایت معرفی میکند تا خدشــهای را که ترامپ بر چهره همیشه

مؤسســه بروکینگز در گزارشــی به قلم بروس ریدل عضو ارشد و
مدیر پروژه اطالعات این اندیشــکده آمریکایی نومی نویسد« :خبر
آزادی لجین الهذلول فعال عربستانی از زندان نشانهای دال بر این
است که فشارهای بیرونی بر عربستان میتواند نتایج مثبتی به بار
بیاورد .دولت بایدن هوشمندانه خواستار پایان جنگ تحت رهبری
عربســتان در یمن شــده و برخی از معامالت تسلیحاتی را متوقف
کرده است.
این مأمور سابق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا تأکید کرد :جامعه
بینالمللی اکنون باید یک هدف دیگر را نیز در پیش بگیرد و خواستار
آزادی محمد بن نایف ولیعهد ســابق عربستان شود .بازداشت بن
نایف نه بــه خاطر ارتکاب جرم ،بلکه به این خاطر اســت که برای
محمد بن ســلمان ولیعهد کنونی دردسرساز شده است .محمد بن
نایف جان دهها -اگر نه صدها -آمریکاییها را نجات داد و القاعده را
در زادگاهش شکست داد .فشار واشنگتن به رهبران عربستان در این
خصوص شاید اقدامی غیرمعمول به نظر برسد ،اما چنین اقدامی باید
تــوأم با فوریت صورت پذیرد ،زیرا محمد بن نایف با توجه به کمک
فراوانش در خصــوص تأمین امنیت آمریکاییها یک موضوع خاص
بهشمار میرود .بعالوه ،جان وی در خطر است.
در همیــن حال«یوســی بیلین» وزیر دادگســتری اســبق رژیم
صهیونیستی در مقالهای مینویســد« :در صورت برکناری «محمد
بن ســلمان» و روی کار آمدن «محمد بن نایف» به عنوان ولیعهد
عربستان ســعودی ،تل آویو نیز از این رخداد استقبال خواهد کرد.
او در روزنامه «اســرائیل هیوم» نوشت که پیشبینی میکند «جو
بایدن» رئیسجمهور آمریکا از «سلمان بن عبدالعزیز» شاه سعودی
خواسته تا پسرش را از ولیعهدی برکنار کند« .یوسی بیلین» سپس
نوشت که با پادشاهی سلمان ،بسیاری میدانستند که او پسرش را
به ولیعهدی انتخاب خواهد کرد و این جایگاه را از «محمد بن نایف»
که فردی با تجربه بود ،میگیرد .بنابراین پس از گذشت دو سال در
اقدامی شــبه کودتا ،بن نایف برکنار و بن سلمان جای او را گرفت و
کاخ ســفید و دیگر کشورهای نیز از ولیعهد جوان استقبال کردند
و به نظر میرســید او فردی عملگرا است و میتواند نماینده خوبی
برای عربستان جدید باشد.
پس از این دو مقام اطالعاتی اسرائیل و آمریکا ،سومین نفری که به
بن سلمان میتازد ایلهان عمر است که گفته :عدم مجازات محمد بن
ســلمان تهدیدی برای آمریکا است .عضو مجلس نمایندگان آمریکا
اعالم کرد کهعدم مجازات ولیعهد عربســتان در پرونده قتل جمال
خاشقجی تهدیدی برای آمریکا است .به گزارش ایسنا ،ایلهان عمر،
عضو مجلس نماینــدگان آمریکا در مصاحبه با ســی ان ان گفت:
هــر دقیقهای که محمد بن ســلمان ،ولیعهد عربســتان مجازات
نمیشــود تهدیدی علیه اعتبار آمریکا و همچنین میزان توجه آن
به حقوق بشــر و شهروندان عربستانی است .وی گفت :در چارچوب
حمایت آمریکا از آزادی بیان ،دموکراسی و حقوق بشر دلیلی وجود
ندارد که مانع اعمال تحریمها علیه محمد بن سلمان شود .سازمان
اطالعات ما فاش کرد که شخصی با عملیات قتل جمال خاشقجی،
روزنامهنگار منتقد سعودی در کنســولگری عربستان در استانبول
موافقت کرده بود.
> کارنامه محمد بن نایف

محمد بن نایف فرزند شــاهزاده نایف بــن عبدالعزیز یکی از وزرای
کشور عربســتان اســت .او در ایالت اورگون تحصیل کرد و سپس
در افبیآی و اســکاتلندیارد آموزش دید .او بهتدریج جای پدرش
را گرفت .محمد بن نایف برخالف پدرش که نســبت به آمریکاییها
بســیار شــکاک  -اگر نه کینهتوز  -بود ،بیش از بقیه شــاهزادگان
ســعودی طرفدار آمریکا و به مراتــب باکفایتتر از آنها به ویژه در
زمینه مبارزه با تروریسم است.
بروس ریدل عضو ارشد و مدیر پروژه اطالعات موسسهی بروکینگز
مینویسد« :من نخســتین بار زمانی که دستیار ویژه جنوب آسیا و
خاورمیانه رئیسجمهور بیل کلینتون در شــورای عالی امنیت ملی
بودم ،با محمد بن نایف دیدار کردم .من الگور معاون رئیسجمهور
را در مــاه مه  ۱۹۹۸در ســفر به خاورمیانه همراهــی کردم .ما در
جریان دیدارهای خود در ریاض با محمد بن نایف و پدرش مالقات
کردیم .پس از آن بود که مطلع شدیم وزارت کشور عربستان توطئه
القاعده برای حمله به کنســولگری آمریکا در جده در زمان حضور
معاون رئیسجمهور در کنسولگری پیشاپیش مالقات با ملک عبداهلل
ولیعهد وقت را خنثی کرده است».
این روزها دو مســئله به موازات یکدیگر در حال شکل گیری است،
تحکیم روابط واشــنگتن  -ریاض و فشــار بر ســلمان برای برکنار
بنسلمان! آمریکاییها به همان اندازه که حاضر نیستند عربستان را
تنها بگذارند ،بن سلمان را نیز غیر قابل تحمل میدانند پس در یک
معاملهی برد  -برد تنها گزینهای که میتواند قربانی شود بن سلمان
است و جانشــینی که برای صندلی ولیعهدی در حال گرم کردن
است بن نایف نام دارد حال باید دید آمریکاییها دستگاه شیردوشی
را تغییر میدهند یا جای شیردوشی یا ک ً
ال گاو شیرده را!

پاپ در موصل :صلح از جنگ قویتر است

پاپ فرانسیس در چهارمین ایستگاه سفرش به اربیل و از آن جا به
موصل و نینوا رفته و با مقامات اقلیم کردســتان عراق و همچنین
مســیحیان عراقی دیدار کرد .وی در این دیدارها بر مســئله صلح
تاکید و خاطرنشــان کرد :گزینه صلح از جنگ قویتر اســت .به

گزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه شفقنیوز ،نیچروان بارزانی ،رئیس
اقلیم کردستان عراق در توییتی بعد از دیدار با پاپ فرانسیس اول،
رهبر کاتولیکهای جهان در اربیل نوشت :برای من مایه افتخار است
که از پاپ فرانســیس در اربیل استقبال کنم .همزمان با سفر پاپ

به اقلیم کردستان ما بر پایبندی دائم خود به صلح ،آزادی مذهبی
و برادری تأکید میکنیم .همانطور که قهرمانان پیشــمرگ و تمام
کسانی که فداکاریهای مطلقی را برای دفاع از صلح و آزادی تمام
عراقیها انجام دادند ،یادآور میشویم.
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اعتراضات در میانمار ادامه دارد
دهها هزار معترض به خیابانهای میانمار آمدند تا علیه کودتای نظامی فوریه و با وجود سرکوب و یورشهای
نیروهای امنیتی دست به اعتراض بزنند .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،رسانههای خبری
محلی میانمار گزارش دادند اعتراضات امروز بزرگترین اعتراضات در مانداالی ،دومین شهر میانمار بهحساب
میآید .روز شنبه ،نیروهای امنیتی میانمار معترضان در یانگون را سرکوب کردند .اعتراضات در یانگون،
کاله واقع در نزدیکی مرز با هند و شهر ساحلی «داوی» در جنوب میانمار نیز برگزار شد.

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.
وطــن امــروز :گفتمان اقتصــادی انقالب اســامی،
حول «اقتصاد تعاونی»

بعــد از آنکــه در چنــد
ســال گذشــته ،سیاست
خصوصیســازی به عنوان «سیاســت نظام در
زمینه اقتصاد» با چالشهای جدی مواجه شــد
و نتوانســت از پس آنها بربیاید ،بدنه نخبگانی
و اقتصادخوانــده کشــور ،بــه دنبــال راهحلی
ایجابی بودند که پس از ســلب خصوصیسازی
افسارگسیخته ،آن را به عنوان سیاست مطلوب
در حــوزه اقتصاد جایگذاری کنند .اما آیا ما در
مکتب انقالب اسالمی ،راهکاری فارغ از ایدههای
اقتصادسوسیالیستیدولتیواقتصادکپیتالیستی
خصوصی داریم یا باز هم باید خودمان را در پازل
یکی از این ۲پارادایم تعریف کنیم؟
اما چرا اقتصاد تعاونی ،بهترین شــیوه اقتصادی
توصیهشده برای اقتصاد جمهوری اسالمی است؟
عالوه بر نکاتی که شهید آیتاهلل بهشتی (ره) به
عنوان مهمترین چهره حامی اقتصاد تعاونی بدان
اشــاره کردند ،مسئله دیگری که ما با آن در هر
زمینهای ،چه اقتصاد ،چه فرهنگ و چه سیاست
روبهرو هستیم ،مسئله «جمهوریت» است .مردم
در کجای کار هســتند؟ نقش مردم در فرهنگ
و برنامههای فرهنگی چیست؟ مردم در مسائل
سیاسی چگونه دخالت داشته باشند تا همهکاره
سیاست در جمهوری اسالمی باشند؟ و همچنین
در اقتصاد .ما چــه برنامهای داریم که اقتصاد را
بــه توده مردم گره بزنیم؟ چگونه حکومت تمام
مردم بــر اقتصاد را محقق کنیم؟ این مســئله
بسیار پررنگ و پراهمیت است ،زیرا اساسا انقالب
ما شــکل گرفت تا همه چیز را به مردم پیوند
دهد .این لفظ جمهوری است که در ابتدای نام
نظام سیاسی ما قرار دارد؛ پس اگر مردم در آن
همهکاره نباشند ،این لفظ تهی از معناست .در
اقتصاد تعاونی ،تمــام حلقههای تولید ،توزیع و
مدیریت با خود مردم است ،بدون کوچکترین
دخالتی از طرف دولت یا ســرمایهداران در کار
آنها .تمام اشــخاصی که در شــرکت تعاونی
هســتند ،به یک اندازه میتواننــد در مدیریت
شــرکت مداخله کنند ،نه هر کس که سرمایه
بیشــتری داشت رای بیشتری داشته باشد .این
همان نقش برابر تمام گروههای مردمی در اقتصاد
اســت .پس اقتصاد تعاونی یعنی تصمیمگیری
تمام مــردم در اقتصاد ،و تکملــه این تعریف،
حضور مساوی تمام مردم در عرصه اقتصاد ،فارغ
از میزان سرمایهشــان است که بهمراتب مهمتر
از قسمت اول تعریف اســت .یعنی ما عالوه بر
اینکه یکی از آرمانهــای اصیلمان در انقالب
را محقــق میکنیــم ،در دل آن ،به غایت تمام
انقالبهای دینی که تحقق عدالت است نزدیک
میشویم و این میشــود تفسیر عملی «ل َِیقو َم
اَلناس بالقِســط» .نکتهای که همواره در مقابل
ایده اقتصاد تعاونی ایستاده و اجازه گسترش آن
را نمیدهد ،یکسری حرفهای غیرعلمی است
که ریشه در وادادگی و غربزدگی اقتصاددانان
و سیاستمداران ما دارد .میگویند اقتصاد تعاونی
یک چیز فانتزی و شــاعرانه است و رسیدن به
آن ســخت و گاه غیرممکن است .در هیچ یک
از کشــورهای غربــی ،اقتصاد تعاونــی ،محور
اقتصادی نیســت و بخش کوچکی از اقتصاد را
شــکل میدهد .این عزیزان همواره میخواهند
خود را چندپله عقبتــر از غرب تصور کنند و
حتی نمیتوانند تخیل کنند ما در یک زمینهای،
باالتر از حتی یک کشــور غربی ایستاده باشیم.
کالم حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای  ۶ســال
اســت بر زمین مانده و کسی نیامده است تا آن
را مطالبهگــری کند و به عنوان آلترناتیو مکتب
اقتصاد غربی و شرقی مطرح کند .آن مسئلهای
کــه در اوایل انقالب بســیار داغ بود ،جدا بودن
شیوه حکومت جمهوری اسالمی با شرق و غرب
بود؛ مسئلهای که هم در فرهنگ ،هم در سیاست
و هم در اقتصاد باید خود را نشان دهد .حال که
میدانیم در اقتصاد ،آن راه سومی که همیشه از
آن دم میزدیم وجود دارد ،وظیفه ما این است
که این راه را هم برای مردم و هم برای مسئوالن
روشن کنیم.
خراسان :بایدن در چنبره «ترامپیسم»

با گذشــت بیش از شش
هفتــه از روی کار آمدن
دولــت بایــدن ،مواضع
کاخ ســفید وبرخی چهرهها وسیاســتمداران
آمریکایی در خصوص ایران و بازگشت به برجام
در رســانههای جهان ،بازتاب گستردهای داشته
است .برای مثال وندی شرمن بازگشت به برجام
را غیرممکــن خوانــده و علــت آن را تغییرات
ژئوپلیتیکــی در دوره پــس از برجام ذکر کرده
است .همزمان ،هنری کیسینجر از سیاستمداران
و نظریه پردازان صهیونیســت تبار و رئالیست
وابســته به حزب جمهوری خــواه به جوبایدن
توصیه کرده است برای حفظ روابط نوپای رژیم
صهیونیستی و کشــورهای عربی حوزه خلیج
فارس ضمن تداوم فشار ،از گفتگو با ایران پرهیز
کند .در این بین ذکر دو نکته الزم است:
 -اظهارات وندی شرمن که خود از اعضای تیم

مذاکرهکننده برجام در دوره اوباما بود ،در جلسه
بررسی صالحیتاش در مجلس سنا برای احراز
ســمت معاونت وزارت امورخارجــه را میتوان
نشانهای دیگر از عقبگرد دولت بایدن از مواضع
اعالمی خــود در مبارزات انتخاباتی یاد کرد که
یکی پس از دیگری چــه در زمینه ایران و چه
در سایر زمینهها از جمله پرونده خاشقچی نمود
یافت و همچنان که دیدیم محمد بن ســلمان
را به عنــوان عامل و مقصر اصلــی این قتل از
مجــازات تبرئه کرد .در عقبگرد دولت بایدن در
قبال سیاست خاورمیانهای خود و همچنین در
اظهارات مجریان آن ،یک دلیل مشترک وجود
دارد و آن نفوذ و ســیطرهای اســت که مافیای
صهیونیسم بر سیاستهای آمریکا به خصوص در
خاورمیانه دارد و به رغم این که صهیونیستها
نیــز در داخل خود در خصوص برخی مســائل
مانند این که آیا طرح تشــکیل دو دولت برای
رژیم صهیونیســتی امنیت زاست یا طرح یک
دولت با دوملــت یا این که آیــا برجام امنیت
هســتهای این رژیم را تامیــن میکند یا نبود
آن اختالف دارنــد ،اما هر دو جناح درخصوص
حفــظ و بقای رژیم صهیونیســتی و همچنین
برقراری روابط رســمی و آشتی میان این رژیم
و کشورهای عربی اتفاق نظر دارند.
 توصیه کیســینجر به جو بایدن مبنی بر اینکه سیاســت فشار بر ایران باید ادامه یابد نیز به
این مفهوم اســت که ادامه روابط شــیوخ عرب
سازشکار خلیج فارس با رژیم صهیونیستی تنها
در سایه پروژه ایران هراسی امکانپذیر است و اال
اتحاد و ائتالف میان دشــمنان دیروز و دوستان
امروز از هم میپاشد.
سیاست روز :آقای ظریف طرح جدید برای چه؟

ایران همچنان تالش دارد
تا آمریکا و اروپا را وادار به
بازگشت به برجام و اجرای
تعهدات کند ،اما از ســوی غرب نشانهای برای
بازگشــت دیده نمیشــود .آمریکای دوران جو
بایدن ،همان سیاستهای دونالد ترامپ را اجرا
میکند و حتی با چینشهایی که در ســاختار
کابینه خود داشــته نشــان داده است که عزم
اقدامات هوشــمندانه برای فشار حداکثری در
بایدن وجود دارد .بازگرداندن ریچارد نفیو معمار
اصلی تحریمهای اقتصادی علیه ایران نشــان
مثبتی ارزیابی نمیشود.
گرچه اروپا از خواسته خود برای صدور قطعنامه
در شــورای حــکام آژانس بینالمللــی انرژی
هستهای علیه ایران صرف نظر کرد که البته این
اقدام امتیــاز و لطف به ایران نبود ،اما بدعهدی
اروپا و خروج آمریکا از برجام بســیار سنگینتر
از کاهــش تعهدات ایران اســت .از این پس هر
تصمیمی دربــاره برجام گرفته میشــود باید
براساس سیاستها و مواضع رهبر معظم انقالب
اســامی باشد ،در واقع اگر قرار بر این است که
آمریکا به برجام بازگردد ،شروط منطقی ایشان
برای این اتفاق باید لحاظ شــود تــا از تبعات
احتمالی آن جلوگیری کند.
حضرت آیت اهلل خامنهای در چند ســخنرانی
اخیرشــان تاکید کردند که اگــر آمریکا قصد
بازگشت به برجام را دارد باید همه تحریمهای
اقتصادی را لغو کند و پس از راســتی آزمایی از
ســوی ایران ،جمهوری اسالمی نیز به تعهدات
هســتهای خود باز میگردد .البتــه باید گفت
مواضع رهبری شــرط محسوب نمیشود ،بلکه
حق جمهوری اسالمی ایران است که به آمریکا
و اروپا بیاعتماد باشــد چرا که در طول  ۵سال
اجرای تعهدات از ســوی ایران ،غرب هیچ یک
از تعهــدات خود را اجرا نکــرد و آمریکا هم از
برجام خارج شد .ضمن آن که باید تضمینهای
الزم نیز گرفته شود تا از بدعهدیهای احتمالی
جلوگیری کند.
آقای ظریف وزیر خارجه ایران در توئیتی نوشته
است« ،من به عنوان وزیر خارجه و مذاکرهکننده
ارشــد هســتهای ایران ،به زودی طــرح اقدام
ســازنده و دقیق خودمان را از طریق کانالهای
دیپلماتیک ارائه خواهم کرد».
در باب اظهارات آقای ظریف باید گفت که این
طرح باید دقیق و مو به مو همه منویات ،توصیهها
و دستورات رهبر معظم انقالب را دربربگیرد تا
قابلیت اجرایی داشته باشد ،در غیر این صورت
همان اتفاقی که در ماجرای برجام افتاد و برخی
از شرویط رهبری در توافق هستهای اعمال نشد،
به دســت خواهد آمد .مفهوم طرح خودمان در
توئیت آقای ظریف چیست؟
وزیر خارجه در توئیت خود به گونهای ســخن
گفته است که اینگونه برداشت میشود که این
طرح انحصارا ً از سوی او و دولت تهیه شده و بار
دیگر با شخصیتهای ارشد نظام و دستگاهها و
نهادهای مسئول مشورت و رایزنی نشده است.
وزیر خارجه محترم بهتر است درباره این طرح و
برنامه ،شفافسازی بیشتری کند ،چرا که مردم
ایران نامحرم نیستند و حق دارند تا درباره طرح
و برنامهای که قرار است از سوی آقای ظریف ارائه
شود و به آینده و سرنوشت آنها ارتباط دارد آگاه
شوند و بدانند که قرار است چه اتفاقی بیفتد.

