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خ���ب���ر
سردار قاآنی:

مقاومت مردم عراق در برابر داعش
محصول هوشمندی و درایت
آیتهللا سیستانی است
فرمان��ده نیروی قدس س��پاه با قدردانی از نق��ش آفرینی ها و
حمایت های سرنوشتساز مرجعیت عراق از استقالل و استقرار
امنیت در این کشور ،تاکید کرد :آیت اهلل سیستانی نماد افتخار
و اقتدار مرجعیت و قدرت بس��یج کنندگی آن در جامعه عراق
و جوامع اسالمی است.
سردار س��رتیپ پاسدار اس��ماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس
س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی در دیدار با پیشکسوتان دفاع
مقدس ،با اش��اره به تحوالت سال های اخیر منطقه در عرصه
رویارویی با تروریس��م تکفیری و شکس��ت فتنه داعش به ویژه
در کش��ور عراق ،گف��ت :نقش مرجعیت عالی ع��راق به عنوان
کانون ،محور و پیش��ران اصلی وحدت و بس��یج کنندگی ملت
عراق برای حفظ استقالل و دفاع از امنیت و استقرار آن در این
کش��ور ،سرنوشت ساز و بیبدیل بوده و برای همیشه در تاریخ
منطقه ماندگار و الهام بخش خواهد بود .سردار قاآنی مقاومت،
ایس��تادگی و اتفاق مردم عراق و تولیدقدرت بومی و مردمی با
حضور آحاد اقوام ،طوائف و قبایل این کشور برابر فتنه و توطئه
امریکایی -صهیونیستی و سعودی "داعش" را محصول درایت،
هوشمندی و نقش آفرینی محوری حضرت آیت اهلل سیستانی
توصیف و ایشان را نماد افتخار و اقتدار مرجعیت در این کشور
دانست و تصریح کرد :نقش آفرینی های معظمله در حمایت و
پشتیبانی مستمر از نیروهای مسلح و مقاومت اسالمی عراق و
خنثی شدن نقشه دشمنان امت اسالمی ،از تاثیرات راهبردی و
تاریخی برخوردار بوده و همه ما و مردم شریف و مجاهد عراق
قدردان ایش��ان بوده و به فضل الهی در آیندهای نه چندان دور
با پاک ش��دن سرزمین مقدس اسالمی عراق از لوث اشغالگران
و متجاوزان ،شاهد تحقق آرمان های شهدای مقاومت اسالمی
این کشور خواهیم بود .سپاه نیوز

امیر کویت درگذشت

تلویزی��ون رس��می کویت دی��روز از مرگ
ش��یخ صباح االحمد الجاب��ر الصباح ،امیر
کویت خبر داد.
اس��کای نیوز به نقل از تلویزیون رس��می
کویت دیروز از مرگ ش��یخ صباح االحمد
الجاب��ر الصب��اح ،امیر کویت ک��ه از ژوئیه
گذش��ته در یکی از بیمارستانهای آمریکا

ریچارد فالک :

مردم آمریکا با یک دموکراسی
«بدون انتخاب» مواجه هستند
ال
ریچ��ارد فالک با بیان اینکه نمیتوان انتخابات آمریکا را کام ً
دموکراتیک دانس��ت معتقد اس��ت برای مردم این کشور مهم
نیست چه کسی پیروز میشود چرا که در هر صورت مشکالت
زندگی آنها حل نخواهد شد.
پروفس��ور ریچارد فالک ،استاد بازنشس��ته دانشگاه پرینستون
ایاالت متحده اس��ت .او آثار متعددی را در قالب مقاله ،کتاب
و گزارش منتشر کرده است« .استراتژی نظم جهانی» و«نظم
حقوق��ی در جهانی خش��ونتآمیز» از جمله آثار او اس��ت .او
تاکنون بیش از  ۲۰کتاب نوش��ته و تدوین و ویراستاری بیش
از  ۲۰کتاب دیگر را هم بر عهده داشته است .در سال ۲۰۰۸
کمیس��اریای عالی حقوق بشر س��ازمان ملل فالک را به مدت
شش س��ال به عنوان گزارش��گر ویژه س��ازمان ملل در مورد
«وضعیت حقوق بش��ر در سرزمینهای فلس��طین» منصوب
کرد .به منظور بررس��ی ابعاد انتخابات ایاالتمتحده با ریچارد
فالک به گفتگو نشستیم .بررسی مشارکت پایین مردم آمریکا
در انتخاب��ات ،پرداخت��ن به ماهیت حقیق��ی انتخابات در این
کش��ور و بررس��ی انتخابات نوامبر از جمل��ه محورهای اصلی
گفتگو با این استاد برجسته بود.
به نظر ش�ما ،چرا میزان مش�ارکت م�ردم در انتخاباتی که
تاکنون در آمریکا برگزار شده پایین است؟

در س��الهای اخیر میزان مشارکت در انتخابات کم بوده است
زیرا احساس زندگی در یک دموکراسی «بدون انتخاب» برای
بسیاری از شهروندان ایاالت متحده این تصور را ایجاد کرده که
مهم نیست چه کسی پیروز میشود زیرا در هر صورت مشکالت
زندگی آنها حل نخواهد شد .شاید بیش از دموکراسی «بدون
انتخ��اب» ،توضیح بهتر این بیارزش ب��ودن حق رأی ،همان
چیزی باش��د که م��ن آن را «دموکراس��ی نامرتبط» مینامم.
این بدان معناس��ت که نتایج سیاسی انتخابات با شرایط فقر،

تحت درمان بود ،خب��ر داد.در بیانیه دفتر
امیری کویت آمده اس��ت :با نهایت حزن و
اندوه به ملت کویت ،دو امت اسالم و عرب
و ملتهای دوست جهان وفات شیخ صباح
االحمد الجابر الصباح را تسلیت میگوییم.
تلویزی��ون دولتی کویت پخش برنامه خود
را متوقف و آیات��ی از قرآن کریم را پخش
کرد که معموال در مورد درگذشت یکی از
اعضای خاندان سلطنتی مرسوم است.
پی��ش از این خبرگزاری کوی��ت در ژوئیه
گ��زارش داده بود ،ش��یخ صب��اح االحمد
الجابر الصباح برای تکمیل پروس��ه درمان
به آمریکا سفر کرده و همواره مقامات این
کشور بر وضعیت باثبات امیر کویت تاکید
داشتند.
شیخ صباح االحمد الجابر الصباح  ۹۱ساله

تبعیض یا بیعدالتی اقتصادی ،بیارتباط است.
تعبیری که مطرح میش��ود این اس��ت که ای��ن «بازندگان»
جامعه آمریکا هستند که جای آن دسته از کسانی را که رأی
نمیدهند ،پر میکنند .این نشاندهنده ازخودبیگانگی عمیق
در طبقه متوس��ط و طبقه فقیر آمریکا است که در این زمان
به دلیل ترس از انتخاب مج��دد ترامپ که میتواند آمریکای
فاشیس��تی را ایجاد کند تا حدودی کاهش یافته اس��ت .این
ترس بدون ش��ک میزان مشارکت رأیدهندگان در ماه نوامبر
را افزایش میدهد ،اما نه لزوماً در آینده پس از ترامپ .هر چند
این افراد محروم هس��تند که از رأی دادن خودداری میکنند
(و بخش��ی نیز به دالیل مرتبط با س��رکوب رأیدهندگان که
در س��وال قبل به آن پرداخته شد) ،اما شهروندان پیچیدهای
وجود دارند که از مشارکت بر اساس اصول امتناع میورزند و
یا برای «ش��رارت کمتر» رأی میدهند .ضد ترامپیست ها در
انتخابات آینده با این معضل روبرو هستند.
ال
آیا میتوان انتخاب�ات ایاالتمتحده را یک انتخابات کام ً
دموکراتیک عنوان کرد؟

خی��ر ،انتخاب��ات آمریکا ب��ه نحوی ک��ه در ح��ال حاضر در
س��طح ملی برگزار میش��ود به س��ه دلیل اساس��ی نمیتواند
لا دموکراتی��ک باش��د .اولی��ن و بدیهیتری��ن دلیل آن،
کام� ً
اش��کال مختلف س��رکوب رأیدهندگان و تع��دی به حقوق
مشارکتکنندگان بهویژه جوامع رنگینپوست و فقیران است.
در نتیجه قوانین دش��وار ثبتن��ام ،ایجاد جو خصومتآمیز در
مکانه��ای رأیگیری و ایجاد صفهای طوالنی در محلههایی
ک��ه اقلیتها و فقرا زندگی میکنند ،بس��یاری از این افراد از
رأی دادن منص��رف میش��وند .دومین دلیل این اس��ت که با
مخالفت رئیسجمهور با رأیگیری از طریق پُس��تی و ادعای
تقل��ب و فریب بدون ارائه دلی��ل اثباتکننده و عدم تمایل او
برای انتقال قدرت سیاس��ی در صورت شکس��ت ،اطمینان به
صحت انتخابات تضعیف ش��ده و تش��ویق م��ردم را به دنبال
داشته اس��ت .در نهایت ،عدم شناسایی و چالش «نژادپرستی
نظاممند» موجود در جامع��ه آمریکا که موجب تبعیض علیه
آفریقایی-آمریکاییها ،مس��لمانان و سایر اقلیتها شده ،دلیل

از  ۲۹ژانویه  ۲۰۰۶در مسند قدرت بود و
پانزدهمین امیر این کش��ور و پسر چهارم
شیخ االحمد الجابر الصباح است.
در ای��ن راس��تا،دیوان پادش��اهی اردن
در پیام��ی ،امی��ر فقید کوی��ت را رهبری
«حکی��م» و «برادری بزرگ» توصیف کرد
و از اعالم ع��زای عمومی به مدت  ۴۰روز
در اردن خبر داد.
«تمیم بن حمد آل ثانی» امیر کشور قطر
نیز در پیام��ی ،صباح االحمد جابر الصباح
را ف��ردی «میانهرو» و «رهب��ری بزرگ»
دانس��ت و اعالم کرد که قطر با درگذشت
وی در غم و اندوه فراوانی وارد شده است.
پی��ام گرم امیر قطر از ای��ن نظر که صباح
االحم��د ،بارها ب��رای میانجیگ��ری میان
دوح��ه و ریاض تالش ک��رده و همواره به

دنبال حل بحران ب��وده ،میتواند معنادار
باشد«.محمد بن زاید» ولیعهد امارات نیز
در پیام��ی ،تالشه��ای امی��ر فقید کویت
ب��رای توس��عه همکاری و ح��ل اختالفات
میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس
را یادآور ش��د و درگذش��ت او را تس��لیت
گفت«.میشل عون» رئیسجمهور لبنان و
«سعد الحریری» رئیس جریان المستقبل
این کشور نیز به طور جداگانه پیام تسلیت
برای دولت کویت فرستادهاند.در مصر نیز
«عبدالفت��اح السیس��ی» رئیسجمه��ور و
«شوقی عالم» مفتی این کشور ،درگذشت
صباح االحمد را تس��لیت گفتند .السیسی
در پیام خود ،امیر کویت را فردی دانس��ت
ک��ه برای حل اختالفات و توس��عه ثبات و
امنیت منطقه تالش میکرد.

سوم غیر دموکراتیک بودن انتخابات آمریکا است.

چ�ه تفاوتی میان ترامپ و بای�دن وجود دارد؟ آیا میتوان
بایدن را صلحطلب نامید؟

س��وابق بایدن ،بهویژه در مورد مسائل بینالمللی و خاورمیانه،
حاکی از ش��خصیت جنگطلب او اس��ت که حمایت از اشغال
فاجعهبار عراق در س��ال  ۲۰۰۳و بیتفاوتی نسبت به جنایات
اسرائیل نسبت به حقوق فلسطینیان در کارنامه وی قرار دارد.
بایدن برای جنگ س��رد جدید آمادهتر از ترامپ است .نسخه
وی از اجماع فراحزبی در عرصه سیاس��ت خارجی ،نسبت به
نظرات نخبگان سیاس��ی و بوروکراسی نظامی شده آمریکایی
منس��جمتر و بامالحظهتر است .این در حالی است که ترامپ
یک رهبر لحظهای اس��ت که فک��ر میکند میتواند با قلدری،
س��ر و صدا راه انداختن و بلوف ،احیای برجس��تگی آمریکا را
مهندسی کند .حمایت اکراه آمیز من از بایدن ریشه در نگرانی
بیش��تر درباره ترامپ دارد و این همچنین بیانگر این موضوع
اس��ت که چرا من در س��ال  ۲۰۱۶وقتی هی�لاری کلینتون
مخالف ترامپ بود ،با همان اکراه از او حمایت کردم .من شیوه
عوامفریبانه ،وابس��تگیهای نژادپرس��تانه ،ملیگرایی افراطی،
انکار چالشهای زیس��تمحیطی وی را حرکت بهسوی آینده
فاشیس��تی ایاالتمتحده میدانم که به معنای کنار گذاشتن
کامل رویههای دموکراتیک حاکمیت است که با سیاستهای
سرکوبگرانه و عملگرایانه همراه است.
نتیجه این کنار گذاش��تنها ،یقیناً به ایجاد خصومت شدیدی
در برابر مهاجرت (بهاستثنای کشورهای سفیدپوست) ،مجازات
فعالیته��ای اعتراضی و برهم زدن نظم اقتصادی و سیاس��ی
میانجامد که در جهت منافع ثروتمندان جامعه است.
بیزاری من از انتخاب بایدن یا ترامپ از عدم اطمینان نس��بت
به آیندهای مبهم ناش��ی میش��ود .من همچنی��ن از آیندهای
جنگطلبان��ه میترس��م ک��ه در آن رویکرد بای��دن نهایتاً به
مداخلههای گسترده و حتی جنگ منجر شود ،درحالیکه این
احتمال را میدهم که انتخاب مجدد ترامپ ،میتواند رویکرد
انزواطلبی را به دنبال داش��ته ک��ه در نهایت منجر به اعتدال
بیشتری در خاورمیانه و جاهای دیگر شود.
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وزارتخانه صنعت معدن و تجارت س��رانجام
پ��س از نزدیک به  5ماه بی وزیری ،وزیردار
ش��د و علیرضا رزم حس��ینی ب��رای مدت
نزدیک به  10ماه مس��ئولیت این وزارتخانه
را به دست گرفت.
وزارت صم��ت عه��ده دار س��ه مس��ئولیت
است ،صنعت ،معدن و تجارت .کارکرد این
وزارتخانه در فضای اقتصادی کش��ور نمود
زیادی دارد ،بخش زیادی از نابسامانی بازار
و افزای��ش قیم��ت کاالها ب��ه عملکرد این
وزارتخان��ه باز میگردد ،ک��ه البته بی وزیر
ب��ودن این وزارتخانه ب��ه مدت نزدیک به 5
م��اه ،بی تاثیر در این آش��فتگی که در بازار
دیده میشود ،نبوده است.
مجلس ش��ورای اسالمی روز گذشته به رزم
حس��ینی رای اعتماد داد ،پیش از این ،فرد
دیگ��ری به مجلس معرفی ش��ده بود که او
نتوانسته بود رای اعتماد نمایندگان مجلس
یازدهم را به دس��ت آورد ،حس��ین مدرس
خیابانی ،مردادماه گذشته به مجلس معرفی
شد و نمایندگان به دلیل ناتوانی او در اداره
وزارت صمت رای اعتم��اد ندادند .هر چند
خیابانی مدتی را سرپرس��ت وزارت صنعت
مع��دن و تجارت بود و در زم��ان او ،قیمت
خودروهای داخلی ترمز برید و س��ر به فلک
کش��ید .قدر مس��لم ،اقتصاد ایران در حوزه
صنع��ت و معدن و تجارت نیازمند نگاه تازه
ای اس��ت تا بتواند ،اندکی به آشفتگیهای
بازار س��امان ده��د .مهمتری��ن بخش این
مبحث به دالالن ب��ازار باز میگردد .چرخه
تولید تا توزیع ،نواقص زیادی دارد که یکی
از دالی��ل عم��ده گرانیه��ا را میت��وان در
همین بخش دانس��ت ،عالوه بر آن واردات
کاال و صادرات نیز نیازمند نظارت و کنترل
دقیق اس��ت تا بتوان از زیانهای حاصل از
تصمیمات اش��تباه در این بخش جلوگیری
کرد .پس میت��وان اولویتهای وزیر جدید
وزارتخانه صنعت معدن و تجارت را اینگونه
دانس��ت که ،کوتاه کردن دس��ت دالالن در
بازار ،نظارت دقیق بر روی واردات کاالهای
نیاز کش��ور و البته صادرات کاالهای ایرانی
و بازگردان��دن ارزهای حاصل از صادرات در
اولویت وزارتخانه است.
حمایت از تولید داخلی در سال جهش تولید
که کمتر از  6ماه به پایان س��ال باقی مانده
است ،آیا از سوی وزیر جدید با اهتمام جدی
هم��راه خواهد بود؟ رزم حس��ینی حدود 9
ماه فرصت دارد که البته زمان کمی نیست
اما دوره کوتاهی اس��ت ت��ا بتواند در زمینه
تولید س��رمایه گذاری کن��د و وضعیت این
بخش از اقتصاد کش��ور را سامان دهد .وزیر
صنعت اگر در این بخش بتواند یک معادله
و تناسب حساب شده میان تولید داخلی و
واردات اجناس و کاالهای خارجی که مشابه
آن در داخ��ل تولید میش��ود ایجاد کند و
از واردات کااله��ای غیرضروری و کاالهایی
که در داخل تولید میشود جلوگیری کند،
انگیزه زیادی برای تولیدکنندگان داخلی به
وجود خواهد آمد تا خود را در عرصه تولید
نش��ان دهند و به بازآفرینی خود در چرخه
تولید بپردازند.
بس��یاری از کارگاهها و کارخانهها در کشور
به خاطر واردات کاالهای مش��ابه ،زمینگیر
شده اند و دست از تولید برداشته اند ،عالوه
بر آن در ش��رایط موج��ود نیازمند حمایت
هس��تند که البت��ه وامهای معوق��ه چنین
تولیدکنندگانی آنها را با بحران دیگری روبرو
کرده اس��ت .تولید محصول ندارند ،فروش
و درآم��د حاصل از آن قطع ش��ده و بدهی
برخی تولیدکنندگان به بانکها ،حقوقهای
مع��وق و البته مالی��ات و دیگ��ر هزینهها،
صاحبان تولید را با مش��کالت جدی روبرو
کرده اس��ت .اکنون وزیر پیشنهادی دولت
به مجل��س ،رای اعتماد گرفت ،نمیتوان از
او توقع داشت که در مدت زمان باقی مانده
تا پایان کار دولت دوازدهم ،معجزه کند ،او
از بدنه وزارت صنع��ت معدن و تجارت هم
نبوده اس��ت و س��وابق اجرایی رزم حسینی
به مس��ئولیتهایی چون استانداری کرمان،
خراسان ،رئیس هیات مدیره چند شرکت و
موسسه مجتمع اقتصادی باز میگردد.

وقتی دروغهای سعودی علیه ایران
سریالی میشود
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