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روحهللامتفکرآزاد
عضوهیئترئیسهمجلس:

ی کش���د و
ش���هر ج���ان دارد ،ش���هر نف���س م 
مث���ل ه���ر موج���ود زن���ده دیگری ،ش���رط بقا و
زیس ��تناش کس ��بدرآمداس ��تامانهدرآمدهای
مسموموناپایدار.ازبدحادثه،ساختمانهایعبوس
و بدقواره ،بر سرش سایه افکنده و این یعنی اتکا به
منابعمالیمسموم کهبسیاریاینشیوهرامذموم
میشمارند،برهمیناساس،نظامدرآمدیشهرها
بر س ��تون ناپایداری اس ��توار است که حاصل تغییر
ی کهشهرداریها
کاربریوساختوسازبودهوازآنجای 
ب ��هلح ��اظدرآمدوهزینه،مس ��تقلاز دولتاند،به
ی کهازضروریات
ترا کمفروشیرویمیآورند،درحال 
بازسازینظامدرآمدی،حرکتبهسویمنابعپایدار
اس ��ت و دس ��تیابی به آن ،تحت عناوینی همچون
ع ��وارض ش ��هری تعری ��ف میش ��ود .البت ��ه برخ ��ی
پژوهشها حکایت از آن دارد که ترا کم فروش ��ی در
ده ��ه80متوقفش ��دهوترا ک ��م،بهش ��کلقانونیو
مطابقطرحجامعمدیریتشهریصورتپذیرفته
وآنچههست،تخلفاتساختمانیاست کهبخش
عمدهآنبهماده100میرود؛اماسوایایندیدگاه،
آغاز ترا كمفروشیاز دهه،60منجربه کاهشتأمین
مالیشهرداریهاازبودجهساالنهدولتشدهواین
موضوعناپایداریمنابعرادراتمسفراقتصادیشکل
گزارشی از دالیل لزوم تقویت
بنیانهای داخلی اقتصاد؛
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تسهیلگریدرایجادکسبوکار
حلقهگمشدهاقتصادکشور
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دادهاس ��توباتوجهبهتش� �ــديدمشكالتشهرها،
براثررش ��دجمعيتومهاجرتها،حجم گس ��ترده
تقاضا براى خدمات شــهرى و اتكاى شهرداریها
به درآمدهاى ناپايدار ،شرایط را براى متوليان امور
دشــوار كرده و بهسبب عدم تعریف منابع درآمدی
پای ��دار،مدیرانش ��هریب ��رایپرداختهزینههاو
مخ ��ارجب ��االینگاهداریش ��هراز محلتخلفاتو
ی کنند.حالآنکهعوارض
جریمهها کسبدرآمدم 
نوسازیوعمرانشهری،در زمرهدرآمدهایپایدار
ی گیرد که س ��همش در بودجه
ش ��هرداریها قرار م 
این س ��ازمان بهعنوان گستردهترین نهاد عمومی
غیردولتی ،کمترازیکدرصداستوبرخیشهروندان
ب ��ا نادیده گرفتن ضوابط شهرس ��ازی ،به پرداخت
جریمه نقدی ملزم میش ��وند و تا  ۸۰درصد درآمد
ش ��هرداریدر برخ ��یاز کالنش ��هرهااز مح ��لای ��ن
جرائ ��متأمینمیش ��ود!بیتردیدمنابــعدرآمدى
فعلــى ،کفاف هزینههای رو به تزايد ش ��هرداریها
رادرسالهایآیندهنمیدهد.جمعیازپژوهشگران
مدیری ��تش ��هریدر «گ ��پو گفت ��یبارس ��الت»به
کندوکاو درآمدهای پایدار و ناپایدار و نحوه حصول
منابعمستمرپرداختهاند کهپاسخآنانرادر ادامه
از نظر می گذرانید:
«رسالت»نقشواهمیتشبکههایاجتماعیغرب
درجهتدهیبهجامعهرابررسیمیکند؛

بازیباافکارعمومی
بهبهانهآزادیبیان
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آمریکای ترامپ و بایدن فرقی ندارد
ادامه از همین صفحه
مشکالتایاالتمتحدهتنهابهاینجاختمنمیشودبلکهامروزهمگانشاهدهستنددیگر
ساختار و نظم لیبرال دموکراسی آمریکا پاسخگوی عملکرد دولت ،حا کمیت و سیاست
داخلی این کشور نیست و بلکه سیاست خارجی این کشور نیز به شدت تحت تأثیر واقع
شدهاست.امروزشاهدهستیم کهسیستمسیاستگذاریوعملکرداین کشوربابحرانهای
دوگانهسیاسیواجتماعی،محلظهورتظاهراتوخشونتهایلجام گسیختهوبیسابقه
ن گونه که در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰این کشور کامالمشهود است
است؛ هما 
و این شکاف بین ملت آمریکا و عدم اعتماد به حا کمیت میتواند به چالشی عظیم منجر
شود .ا گرطبقه میانی و حامیان سیاست خارجی مداخله جویانه آمریکا ازصحنه خارج
شوند،زمینهورودرادیکالهافراهممیشودودراینصورتباروشنشدنمسائلداخلی،
آمریکا دچار بحران تحوالت داخلی خواهد شد و طبیعتا نقش بین المللی خود را بیش از
گذشته از دست می دهد.
جامعه آمریکایی دچار دو قطبی شده است و با مشکالتی همچون فقدان هویت و تمدن
ی کندوبهفرمایشرهبرمعظمانقالباسالمیانحطاطسیاسی،مدنی
دستوپنجهنرمم 
واخالقیرژیمآمریکابرهمگانآشکارشدهاست،اماافولتمدنیوهویتتنهابهآمریکامنتهی
نمیشود ،بلکه دولتهای غربی نیز با آن مواجه شدهاند .در این زمینه مشاهده می شود
کهچگونهتمدنشیطانیومتوحشغرب،براینجاتخودواز رویاستیصال،عصبانیت
ودستپاچگی،بهسناریویشیطانیاسالمستیزی کهاقدامیفریبکارانهوحرکتیجاهالنه
علیه پیامبر ا کرم صل اهلل علیه و آله و سلم بود متمسک میشود .
امروز سیاست خارجی آمریکا متأثر از رویکرد رئیس جمهور فعلی این کشور در
یکجانب ه گرایی،انزوا گرایی و نفی پیمانها و نهادهای بین المللی معروف است و به نظر
ن گرایی
بسیاری از تحلیل گران داخلی این کشور ،رو به افول و ورشکستگی است .این درو 
آمریکا که گاهی گفته می شود انزوا گرایی نیست ،اما در واقع روابط راهبردی این کشور
حتی با متحدان اروپایی خود را نیز دچار مشکل کرده است.
سیاست امروز آمریکا در قبال جهان حول محور منافع این کشور می چرخد ،همانطور
که بر اساس سند راهبردی  NSSاین نکته تصریح شده است:چهار منافع حیاتی و ملی
(که به عنوان چهار ستون استراتژی سازمان یافته اند)ستون فقرات این تعهد را تشکیل
می دهند:
 -1از میهن  ،مردم آمریکا و سبک زندگی آمریکایی محافظت کنید
 -۲رونق آمریکا را ارتقا دهید
 -۳صلح را از طریق قدرت حفظ کنید
 -۴نفوذ آمریکا را پیش ببرید
همچنیندراینسندآمدهاست؛ایراناز گروههایتروریستیحمایتمی کندوصریحاخواستار
نابودیماهستند.سازمانهایتروریستیجهادیمانندداعشوالقاعدهمصممهستند
با ایدئولوژی نفرت انگیز خود به ایاالت متحده حمله کرده و آمریکایی ها را رادیکال کنند.
به همین خاطر در جناح شرقی ناتو به تقویت قدرت بازدارندگی و دفاع ادامه خواهیم
داد و تالش متحدان و شرکای خط مقدم برای دفاع بهتر از خود را حمایت خواهیم کرد.
ما با ناتو همکاری خواهیم کرد تا توانایی های دفاع هوایی و موشکی یکپارچه آن را برای
مقابلهباتهدیداتموجودوپیشبینیشدهموشکهایبالستیکو کروز،بهویژهاز ایران
 ،انجام دهیم .ما همکاری های ضد تروریسم و امنیت سایبری را افزایش خواهیم داد.
بخشی از خاورمیانه محل مورد انتظار برای نفوذ ایران و تهدیدهای جهادی است و این
کشورها موضع بسیار سختی در قبال ایران دارند  ،اما توافق هسته ای (JCPOAبرجام)
را نقد نمی کند .بعضی از اهداف مبهم هستند یا ضعیف نمایش داده شده اند .در این
بخش  ،روند صلح اسرائیل و فلسطین ذکر شده است ،اما همچنین بیان می شود که
«اسرائیل عامل مشکالت منطقه نیست و کشورها به طور فزاینده ای منافع مشترک با

اسرائیل را در مقابله با تهدیدهای مشترک پیدا کردهاند ».این یک اشاره نسبتاعجیب
از «متعهد بودن به یک شورای همکاری قوی و یکپارچه خلیج فارس» در زمانی است
که به سختی در وضعیت جهانی فعلی شاهد شورای همکاری خلیج فارس را شاهد
هستیم .همچنین در مورد تقویت مشارکت استراتژیک ایاالت متحده با عراق و ایجاد
یک توافق صلح در سوریه بدون هیچ گونه جزئیات صحبت می شودو در همان زمان
خواستار اصالحاتی برای رفع «اصلی ترین نابرابری هایی است که تروریستها از آن
سو استفاده می کنند» و در کنار آن حمایت از اصالحات در مصر و عربستان سعودی
حائزاهمیتاست.همچنینمتعهدمیشود کهایاالتمتحده،حضورنظامیالزمدرمنطقه
راحفظ کندتامتحدانمادربرابرحمالتتروریستیمحافظت کندوتوازنقدرتمنطقهای
مطلوب را حفظ کند .ما به شرکای منطقه ای در تقویت نهادها و تواناییهای آنها  ،از
جمله در اجرای قانون  ،برای انجام اقدامات ضد تروریسم و ضد شورش کمک خواهیم
کرد .ما به شرکا کمک خواهیم کرد تا بتوانند از دفاع موشکی قابل همکاری و سایر قابلیت
ها برای دفاع بهتر در برابر تهدیدات موشکی فعال استفاده کنند .ما برای خنثی سازی
فعالیتهای ثبات زدایی ایران در منطقه با شرکا همکاری خواهیم کرد.
انتخابات آمریکا و تأثیر آن برجمهوری اسالمی
بنابراین شواهد نشان میدهد ساختار سیاسی و تصمیم سازی ایاالت متحده
به گونهایاست کهچهبایدنباشدویاترامپ،آنهاجمهوریاسالمیراخصمخودومانعی
برایتأمینمنافعمنطقهایوفرامنطقهایخودمیدانند،اماآنچهمیتواندمتصور باشد
گسترشحضورآمریکادرمنطقهنهلزومابهصورت گسترشناوگاننظامی،بلکههمراهسازی
و اجماع متحدین منطقهای خود چه با روی کار آوردن عناصر خود در رأس این دولت ها و
چه تطمیع و تهدید برای آشکار سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی باشد .در واقع با
این اقدام سعی در مشروعیت بخشیدن به حضور خود درمنطقه و رژیم غاصب وحمایت
ازآناست،درواقعایناقداماتایاالتمتحدهرامیتوانبرایسرپوش گذاشتنبرانحطاط
وافول ارزیابی کرد؛ غافل از آنکه این سنت الهیاست« .ان الباطل کان زهوقا»...
امروزآنچهمشهوداستتالشآمریکابرایموازنهفراساحلیخوددرمنطقهباایجادتفرقه،ایجاد
ضعفدر محور مقاومتوتکمیلپازلفشار حدا کثریبرجمهوریاسالمیایراناست،اما
برای مقابله با سیاست های مداخله جویانه و خصمانه آمریکا عدم اتخاذ سیاست صبر و
انتظار و خروج از موضع انفعال می تواند مؤثر واقع شود ،اما باید دانست که رویکرد ترامپ
و بایدن یکی است ولی تا کتیک ها متفاوت است .بنابراین آمریکای بایدن همان آمریکای
ترامپ است و باید دانست هرگونه تغییر موضع از سوی مسئولین برای مذا کره ،حماقت و
خسرانی بیش نخواهد بود زیرا که اوال ،سیاست اعالمی باسیاست اعمالی آمریکا متفاوت
است وثانیا،آمریکا جمهوری اسالمی را درموضع ضعف میبیند.
در عین حال یک سناریو که میتواند آمریکا را به عقب نشینی از مواضع نامشروعش
وادار سازد؛ ضربه به منافع آمریکا و متحدین منطقهای اوست و لو این که به صورت
غیرمستقیم باشد.
ذکر این نکته ضروری است که قدرت ایاالت متحده آمریکا سه ضلع دارد:
 -1دالر
 -2اقتصاد
 -3ناوگان نظامی
در مورد اقتصاد و ناوگان نظامی آمریکا باید دانست که بسیار آسیب پذیر است .در بحث اقتصاد،
اوضاعبرآمدهاز شیوع کروناحائزاهمیتاست،امادر موردناوگاننظامیبحثیبسیار مفصلباید،
ولیبایددانست کهاینناوگانبیشازآنکهخودساختهباشدساختههالیووداست.درموردسیاست
استفاده از دالر آمریکا باید گفت که می توان در جهت آسیب پذیری آن گام های ارزنده برداشت؛
همان سیاستی که ا گر ضربه ببیند دوضلع دیگررا به شدت تحت تأثیر قرار خواهدداد.
واهلل غالب علی امره

مختصات آمریکای امروز

خ ش 99/8//18

ادامه از همین صفحه
اتفاق دیگری که در آمریکا رخ داده است ،مربوط به نتایج میلیمتری و نزدیکی است
که در ایاالت ویسکانسین ،آریزونا ،نوادا  ،جورجیا و پنسیلوانیا حاصل شده و طرفداران
حزب جمهوریخواه را خشمگین ساخته است.
ن که
در این میان نکته مهمتری وجود دارد که نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت .ای 
آخرین ضلع شورش پساانتخاباتی در آمریکا را طرفداران دو نامزد انتخاباتی تکمیل
ی کنند .کسانی که حاضر به پذیرش شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری سال
م 
ی گرایانافراطیونژادپرستان
2020نیستند.طرفدارانترامپ کهبخشمهمیازآنهارامل 
تشکیل میدهند ،قدرت تخریب اجتماعی زیادی داشته و در هفتههای منتهی به
انتخاباتنیزبادر دست گرفتنسالحوموادمنفجره،برایمخالفانرئیسجمهور آمریکا
طونشان کشیدهاند .در مقابل 71 ،درصد از جوانان  18تا  34سال آمریکایی( مطابق
خ 
میانگین نظرسنجیها) توان تحمل ترامپ را برای  4سال دیگر در کاخ سفید ندارند.
این تنفر ،در میان اقشار سنی دیگر آمریکا نیز قابل مشاهده است اما جوانان آمریکایی
به دلیل نقشی که میتوانند در منازعات خیابانی ایفا کنند نقش پررنگتری خواهند

ن گونه کهپیشبینیمیشد«،آمریکایپساانتخابات»مختصاتوویژگیهای
داشت.هما 
خاصی دارد .بحرانهای انتخاباتی در آمریکا را میتوان با بحرانهای عمیق اجتماعی و
نژادی در این کشور تجمیع کرد و به واقعیتی رسید که پذیرش آن برای سران هر دو حزب
دموکرات و جمهوریخواه در این کشور سخت و دشوار میباشد .درهرحال« ،آمریکای
پساانتخابات» نقطه آشکارساز افول مستمر نظام سرمایهداری و مقدمهای برای گذار از
ساختار کنونی ایاالتمتحده میباشد .نباید فراموش کرد که این «گذار ساختاری» یک
پروسه است نه یک پروژه کوتاهمدت.
امروز «دموکراسی آمریکایی» یا همان «جمهوریت انحرافی تعریفشده در بستر نظام
سرمایهداری» بیش از هر زمان دیگری خود را در معرض دید و قضاوت افکار عمومی دنیا
قرار داده است« .ناتوانی آمریکا در مدیریت بحران کرونا»«،وقوع اعتراضات گسترده
ضد سرمایهداری» و «چالش عمیق بر سر ساختار و نتایج انتخابات ریاست جمهوری»
ابر چالشهایی هستند که زیربنای حا کمیتی و خطوط قرمز تعریفشده از سوی
صاحبان قدرت ( اعم از خطوط قرمز مرئی و نامرئی شکلدهنده قدرت در آمریکا) را به
چالش کشیده است.

سرمقاله

امروزبسیاریازاندیشمندانروابطبینالمللبراینمهم
اذعان دارند که جهان حاضر درحال گذار به سمت نظم
جهانینوینیاستودیگرسیستمتکقطبیپاسخگوی
حکمرانیجهانینخواهدبودوشیوعویروس کرونابراین
اوضاع صحه گذاشت و نا کارآمدی ساختارهای کنونی
در نظام بینالملل را آشکار ساخت.
نظمنوینجهانی کهازآنسخنبهمیانآمد(پیشبینی
می شود تک -چندقطبی باشد()uni_multipolar
متأثرازهم ه گیریویروس کروناوشکل گیریقدرتهای
نوظهوری است که خواهان نوع جدیدی از حکمرانی
جهانیوازطرفدیگرمتأثرازافولهژمونیجهانیآمریکا
و ابرقدرت بودن انحصاری آن هستند .نظم جهانی
لیبرالی که آمریکا رهبری آن را بر عهده داشت امروز با
چالشهای جدی و عمیقی مواجه شده است .آنچه
که امروز مشهود است گذار قدرت ازغرب به شرق است
و ا گر بگوییم بسیاری از معادالت جهانی بدون حضور
فیزیکی و غیر فیزیکی مشرق زمین قابل حل نیست،
ل گیری
اغراق نکرده ایم .اما نقش خاورمیانه در شک 
نظم نوین جهانی چیست؟
انحطاط آمریکا
مشکالت اقتصادی امروز در ایاالت متحده آمریکا در
مواجههبابحران کروناخسارتسنگینیرامتحملشده
استوبامحوشدنحباباقتصادی کهبهظاهرنمادی
از وضعیت خوب اقتصادی این کشور داشت و در کنار
مشکالتاقتصادیسال۲۰۰۸این کشور کهبهطور کامل
برطرف نشده بود دوباره به میدان آمد .
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حنیف غفاری

مختصاتآمریکایامروز

جوبایدن رئیسجمهور آمریکا شد

دشمنبینقابرفت
دشمننقابدارآمد
9

اضالعومؤلفههایبحرانعمیقپساانتخاباتیدر آمریکا
با سرعتی فوقالعاده کنار یکدیگر چیده شده و یک
ساختار هندسی نامرئی را شکل دادهاند .انهدام این
ساختار هندسی و بازگرداندن آمریکای امروز به آرامش
و ثبات ،نه از عهده بایدن و دموکراتها برمیآید و نه از
عهده پلیس فدرال ،سرویس مخفی آمریکا و سازمان
سیا!آمریکا مدتهاستبابحرانیزیربناییوساختاری
مواجه شده است .بحرانی که نشانههای آن در جریان
سلسهاعتراضاتضدنژادپرستی(برسرقتلجرجفلوید)
آشکار شد و هما کنون ،عالوه بر رنگینپوستان آمریکا
دیگر اقشار ازجمله سفیدپوستان را نیز علیه حا کمیت
آمریکا شورانیده است.
«ساختارانتخاباتیالکترال»بهصورتذاتیمولدبحرانهای
بالقوه زیادی در ایاالتمتحده میباشد.فراتر از آن
رئیسجمهور مستقرفعلیدر کاخسفید،خودنیزیکیاز
اصلیترینمؤلفههایبحراندرآمریکایامروزمحسوب
میشود .دیوان عالی آمریکا( با ترکیبی نامتوازن به سود
جمهوریخواهان) نیز مرجعی عادل برای رسیدگی به
شکایات نهایی در انتخابات محسوب نمیشود.
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