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نگاه

 نوعثمانی گری 
و چاه اردوغان برای قزاقستان

مهدی گرگانی: طی یک هفته گذشته قزاقستان به 
مرکز بحران در منطقه آسیای مرکزی تبدیل شده 
اس��ت. این بحران که جرقه آن از افزایش قیمت 
گاز »ال پی جی« زده شد، نه  تنها محافل سیاسی 
داخلی در این کش��ور را به لرزه درآورد، بلکه به 
س��رعت به یک موضوع منطقه ای و بین المللی 
تبدیل ش��د و در نهایت منجر به اعزام نیروهای 
حافظ صلح از »پیمان امنیت جمعی« کشورهای 

بلوک شوروی سابق شد. 
بس��یاری از تحلیلگ��ران وقای��ع رخ داده در 
قزاقس��تان را تالش ایاالت متحده آمریکا برای 
انق��الب رنگی در منطقه خارج نزدیک روس��یه 
خوانده و معتقدند آمریکا برای برهم زدن توازن 
قوا در آسیای میانه به سیاست قدیمی انقالب های 
رنگی با روش و متدی جدید رو آورده است. برخی 
ناظران هم آن را یک زلزله سیاس��ی با هدایت و 
کنترل آمریکا و اروپا برای درگیر کردن روسیه در 
یک جبهه جدید و منحرف کردن تمرکز مسکو از 
اوکراین می دانند. فارغ از اینکه این تحلیل ها هر 
کدام می تواند درس��ت باشد و برای آن می توان 
ش��اخصه ها و فکت های زیادی یافت، بحران در 
قزاقستان از دریچه ترکیه نیز باید مورد توجه و 

اهمیت قرار گیرد. 
1- »دول��ت باغچه ل��ی« رهب��ر ح��زب حرک��ت 
ناسیونالیس��ت ترکیه اخی��را در اقدامی جنجالی، 
نقشه ای را تحت عنوان نقش��ه »جهان ترک« به 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه هدیه 
داد که در آن تمام قلمروهای کش��ورهای دیگر را 
که ترک زبان هستند یا اقلیت های ترک و مسلمان 
دارند، جزو قلمرو کشور ترکیه محسوب کرده است. 
هدیه ای که باغچه لی به اردوغان داد، اقدامی برای 
تئوریزه و علنی کردن تفکرات عثمانی گری آنکارا و 
نقشه راهی برای مداخالت خارجی ترکیه در منطقه 
بود. این نقشه که مورد خوشایند اردوغان قرار گرفت، 
فهرس��ت بلندباالیی از کشورهای بالکان و آسیای 
مرکزی و روسیه تا بخش هایی از چین با اقلیت های 
مسلمانان اویغور را به عنوان »سرزمین های ترکیه« 

یا »جهان ترک« نمایش می دهد. 
2- رسانه های ترکیه از زمان شروع بحران توجه 
ویژه ای به مساله قزاقستان داشتند که می توان 
آن را بازتاب��ی از اراده و تمایل دولت ترکیه برای 
اثرگذاری بر تحوالت موجود در این کشور دانست. 
در وهله اول ترکیه در رقابت با مس��کو به دنبال 
جلوگیری از توسعه حوزه نفوذ روسیه در قزاقستان 
است و جدا کردن قزاقستان از حوزه نفوذ روسیه 
را پیش شرط اصلی برای سیاست های کالن خود 
در راستای جهان ترک می داند. روزنامه »کرار« 
ترکیه در سرمقاله خود می نویسد: روسیه به دنبال 

گسترش حوزه نفوذ خود است و ...
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اینآمریکا
راببین!

  با گذشت چند روز هنوز مشخص نیست 
دلیل حذف سرخابی ها چه بوده است

اعتراف تأمل برانگیز ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی: 

 این ادعا که ما قادر به تهاجم
 به ایران هستیم یک الف بیجاست
چنین رفتارها و الف هایی بیش از 

 آنکه نشانگر قدرت باشد
بیانگر ضعف ماست

بهتر است بنشینیم و منتظر 
 دستیابی توافق هسته ای قدرت ها

با ایران باشیم

پایان دپوی کاالها در گمرک و افزایش 25 درصدی ترخیص کاال در پاییز 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 Don’t Look Up نگاهی به فیلم 
که حکمرانی واشنگتن را به صراحت نقد می کند

تیترهای امروز

ثمان�ه اک�وان: ج��و بای��دن با 
س��خنرانی آتش��ین در مراسم 
س��الگرد حادث��ه ۶ ژانویه که در آن عن��وان کرده بود 
دموکراسی آمریکایی بشدت تهدید شده و باید چاره ای 
برای آن اندیش��ید، به  نظر می رسید قصد دارد فضا را 
به سمت مقابله با ترامپ ببرد، با این  حال اقداماتی که 
کاخ س��فید اعالم کرده  است بایدن قرار است در طول 
هفته جاری به آنها بپردازد، نش��ان می دهد کاخ سفید 
برنامه های ویژه ای برای پرداختن به مس��ائل مرتبط با 
دموکراس��ی در داخل آمریکا دارد. بایدن در سخنرانی 
خود در مراسم ۶ ژانویه حمله به ساختمان کنگره را با 
بمباران بندر پرل  هاربر در جنگ دوم جهانی و حمله 
به فعاالن حقوق مدنی سیاه پوستان در سلمای آالباما 
مقایسه کرد. از نظر رسانه های آمریکایی او نمی خواست 
تنها به ایجاد ترس در افکار عمومی درباره زیر سوال رفتن 
دموکراسی آمریکایی بپردازد و نقشه های بیشتری در این 
زمینه داشت. بایدن در همین راستا در این سخنرانی 
گفت: »بیایید یک گام فراتر برویم و فصل بعدی تاریخ 
آمریکا را بنویسیم. فصلی که در آن حادثه ۶ ژانویه به 
 معنای پایان دموکراسی نیست، بلکه به  معنای آغاز و 

رنسانس در آزادی و بازی عادالنه است«. 
زمانی  که س��خنرانی بایدن توسط تمام رسانه های 
آمریکایی انعکاس داده می شد، به  نظر می رسید روی 
صحبت بایدن تنها با مردم آمریکا نیست، بلکه با ۵۳۵ 
عضو کنگره است که قرار است نقشی حیاتی در ایجاد 

اصالحات در دموکراسی آمریکا داشته و جلوی ایجاد 
مانع توسط جمهوری خواهان برای محدود کردن فعالیت 
سیاس��ی دموکرات ها را بگیرند. بایدن پیش  از این نیز 
اعالم کرده بود به  احتمال زیاد از تغییر قوانین حاکم بر 
سنا حمایت می کند تا قوانین مرتبط با حق رأی در این 
مجلس بزودی تصویب شود و جلوی قانون گذاری های 

محلی برای محدود کردن حق رای را بگیرد.
بایدن در عین  حال س��خنرانی خ��ود در آتالنتا را 
فشاری به قانون گذاران برای انجام  وظیفه خود در دفاع 
از دموکراسی آمریکایی عنوان کرده  است که از زمان 
جنگ داخلی تاکنون چنین مورد هجمه و هجوم قرار 
نگرفته بود. نمایندگان دموکرات آمریکا به دلیل اینکه 
جمهوری خواهان در مجلس سنا با »فیلی باستر«- به 
معنی انجام سخنرانی های گاه بی معنی و طوالنی مدت 
برای بررسی نکردن یک الیحه در مجلس - اجازه طرح 
لوایح حفاظت از حق رای در آمریکا را نداده اند، تالش 
دارند قانون مجلس س��نا درباره فیلی باستر را تغییر 
داده و اج��ازه ایجاد ممانعت در مس��یر تصویب قانون 
 را به جمهوری خواهان ندهند. حضور بایدن در آتالنتا

� ایالت جورجیا � به این دلیل است که جورجیا نخستین 
ایالت آمریکا بود که محدود کردن حق رای را تصویب 

کرد. این قانون که توسط فرماندار ایالت جورجیا »برایان 
کمپ« ارائه  شده بود، به  نحوی شرایط رای دادن در این 
ایالت را سخت می کرد که بسیاری از اقلیت های نژادی 
نتوانند در رأی گیری های مرتبط با ریاست جمهوری و 
کنگره شرکت کنند. جورجیا در واقع به قطعه ابتدایی 
دومینوی محدود کردن حق رای در آمریکا تبدیل شد 
و پس  از این ایالت، ۳۲ ایالت دیگر نیز چنین قوانینی را 
تصویب کردند تا به قول جمهوری خواهان مانع تقلب در 
انتخابات شوند. با این  حال کارشناسان حوزه سیاست در 
آمریکا بر این عقیده اند این قانون ها تنها جلوی مشارکت 
گسترده در انتخابات را می گیرد و مشارکت پایین نیز 
معموال به نفع جمهوری خواهان تمام می شود و این به  

معنای تهدید دموکراسی در آمریکاست. 
بایدن در نطق خود در شهر آتالنتا با اشاره به مساله 
فیلی باستر در مجلس سنا گفت این مساله، ایجاد مانع 
بر سر راه دموکراسی است. بایدن در همین باره اضافه 
کرد: »فیلی باستر حمالتی شدید علیه حقوق اولیه مردم 
در قانون اساسی آمریکاست. در چند روز آینده زمانی که 
ای��ن لوایح برای رأی گیری به کنگ��ره بروند، می توان 
نقطه عطفی را در تاریخ این ملت مشاهده کرد. آیا ما 
دموکراسی را در مقابل استبداد انتخاب می کنیم؟ نور 

را در مقابل سایه و عدالت را در مقابل بی عدالتی؟ من 
می دانم که حاال در کجا ایستاده ایم«.

بایدن اما در ش��رایطی پایتخ��ت را رها کرده و به 
آتالنتا رفته  است که برخی تحلیلگران آمریکایی بر 
ای��ن عقیده اند این کار قماری جدی در فعالیت های 
رئیس جمهور آمریکاس��ت. بای��دن تاکنون چندین 
تالش در پایتخت برای پیشبرد اهداف خود در فضای 
سیاس��ی آمری��کا انجام داده که همگی با شکس��ت 
مواجه شده  اس��ت. یکی از آنها الیحه تامین بودجه 
زیرساخت های آمریکا بود که به تصویب مجلس سنا 
نرس��ید. درباره لوایح مرتبط با حق رای نیز بایدن با 
موانع جدی بر س��ر راه قانون گ��ذاری در این زمینه 
روبه رو است و جمهوری خواهان با قاطعیت در مقابل 
اقدامات دموکرات ها در این باره ایس��تاده اند. اگر قرار 
باشد اصالحات در قانون سنا تصویب شود، تمام ۵۰ 
نماینده دموکرات س��نا و همچنین »کامال هریس« 
معاون رئیس جمهور باید به این اصالحات رای دهند. 
این در شرایطی است که »جو منچین« از ویرجینیای 
غربی و همچنین »ِکرستن سینما« از آریزونا، ۲ نماینده 
دموکراتی هستند که مخالفت خود را با تغییر قوانین 
مرتبط با فیلی باستر در مجلس سنا اعالم کرده اند و به 

 نظر می رسد دموکرات ها حتی حمایت کامل نمایندگان 
عضو حزب خود را نیز در این باره به  همراه ندارند. 

بررسی الگوی حاکم بر رفتار رهبران حزب دموکرات 
بویژه در کاخ سفید نشان می دهد فضاسازی تبلیغاتی � 
رسانه ای معموال زمانی انجام می شود که آنها اطمینان 
دارن��د در پیش��برد اقدامات خود با شکس��ت مواجه 
می ش��وند. درباره تغییر در قوانین س��نا برای پیشبرد 
اهداف دموکرات ها در این مجلس نیز به  نظر می رسد 
حزب دموکرات از توانایی الزم برای تصویب این قوانین 
برخوردار نیست و برای جبران شکست کاخ سفید در این 
مساله، تالش دارد از فضاسازی رسانه ای استفاده کرده 
و عنوان کند بایدن، هریس و س��ایر رهبران دموکرات 
تمام تالش خود را برای حفظ دموکراسی آمریکا انجام 
دادن��د و از این  پس هر اتفاقی که رخ دهد، کنترل آن 
در دست دموکرات ها نخواهد بود. این همان شرایطی 
اس��ت که رسانه ها را واداشته تا از احتمال شکل گیری 
جنگ داخلی در آمریکا بگویند و بیان کنند در صورتی 
 که دموکرات ها نتوانند در این باره به هدف خود دست 
پیدا کنند، فضا را به سمت اقدامات رادیکال پیش برده 
و در نهایت می توانند شروع کننده یک جنگ تمام عیار 
علیه جمهوری خواهان باشند. اوج این جنگ را می توان 
در روزهای پایانی سال جاری میالدی یعنی ماه نوامبر 
که انتخابات کنگره برگزار می شود مشاهده کرد و اگر 
این روند همچنان ادامه داشته باشد، تبعات آن تا سال 

۲۰۲4 نیز با فضای سیاسی آمریکا همراه خواهد بود.

تلفیق  کمیس��یون  سخنگوی 
بودجه 14۰1 گفت: در جلس��ه 
امروز )دیروز سه شنبه( کمیسیون، دولت رسما اعالم کرد 
  ETS س��ال آینده ارز ترجیحی نداریم و تنها ارز با نرخ

)نرخ نزدیک به آزاد( اختصاص می یابد. 
رحیم زارع در حاشیه جلس��ه بعدازظهر دیروز این 
کمیسیون در جمع خبرنگاران، از حضور رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و وزیر بهداش��ت در نشست کمیسیون 
تلفیق خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تصویب کلیات 
الیحه بودجه 14۰1 در صحن مجلس، این روزها در حال 
برگزاری جلساتی برای هماهنگی دولت و مجلس درباره 

جزئیات بودجه هستیم. 
وی افزود: در جلسه امروز )دیروز( دولت رسما اعالم 
  ETS  کرد سال آینده ارز ترجیحی نداریم و تنها ارز با نرخ
)نرخ نزدیک به آزاد( اختصاص می یابد و دالیلی هم در این 
رابطه ارائه کردند که تاکنون چه میزان بابت اختصاص ارز 

ترجیحی به منابع عمومی فشار وارد شده است. 
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 14۰1 ادامه داد: 
دولت برای سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه 
و بن کارت در ازای حذف ارز ترجیحی اعتبار گذاش��ته 
است که در ۳-۲ ماه اول سال، به صورت نقدی و بعد از 
آن با بن کارت و کارت های الکترونیک پرداخت می شود. 
زارع همچنین خاطرنش��ان کرد: وزارت بهداشت به 
کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده است برای بیماران مزمن 
و حاد، کارت هوشمند ارائه شود تا مابه التفاوت هزینه های 
آنه��ا از طریق این کارت ها پرداخت ش��ود. وی تصریح 

کرد: برخی همکاران هن��وز درباره حذف ارز ترجیحی 
قانع نشده اند، لذا همچنان در حال بررسی سازوکار این 
مسأله در کمیس��یون تلفیق هستیم تا به جمع بندی 
نهایی برسیم. وی با تاکید بر اینکه اگر دولت می خواهد 
این طرح را اجرا کند، باید به نحوی باش��د که با اجرای 
آن شاهد آرامش معیشتی مردم هم باشیم، گفت: هنوز 
هیچ متن مکتوبی درباره جزئیات و ش��یوه اجرای طرح 
در اختیار اعضای کمیس��یون تلفی��ق قرار نگرفته و در 
جلسه عصر امروز )دیروز( نمایندگان از دولت خواستند، 
طبق قانون طرح خود را که حاوی جزئیات اجراست، به 
کمیسیون ارائه کند تا نمایندگان بر اساس متن مکتوب 
درباره آن تصمیم بگیرند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس با اشاره به حضور وزرای بهداشت 
و جهاد کش��اورزی و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و 
معاونان ش��ان در جلسه کمیسیون تلفیق افزود: در این 
جلسه وزیر بهداشت گفت برای حمایت از بیماران بویژه 
بیماران دارای بیماری های مزمن از ۲ طریق اقدامات الزم 
انجام و یارانه پرداخت می شود؛ ابتدا به وسیله صدور کارت 
سالمت برای کد ملی  بیماران و دیگری از طریق بیمه ها، 
که بیمه ها هنوز به دلیل نبود زیرساخت های الزم، اعتماد 

کافی برای انجام این کار را ندارند. 
سخنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه سال 14۰1 با 
تاکید بر اینکه هنوز نمایندگان مجلس درباره موضوع 
حذف ارز ترجیحی قانع نشده اند، بیان کرد: رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در تشریح دالیل ضرورت حذف ارز 4۲۰۰ 
در ش��رایط کنونی اعالم کرد رفع فشار به منابع ارزی و 
تخصیص کل منابع ارزی برای تامین کاالهای اساسی 
و جلوگیری از ایجاد فس��اد و رانت از دالیل عمده این 
اقدام است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: نحوه پرداخت یارانه نیز با توجه به اعالم 
دولت حدود ۳ ماه اول از طریق یارانه نقدی و بعد از آن 
با آماده شدن زیرساخت ها به وسیله بن کارت انجام خواهد 
شد. البته درباره یارانه نان و گندم احتماال به همه مردم 

پرداخت خواهد شد. 
  حذف ارز یارانه ای دارو و گندم در مرحله دوم قرار دارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر امسال بحث 
حذف ارز ترجیحی اجرایی شود، باز هم بحث دارو و گندم 
جزو حلقه آخر قرار دارد. البته زمان اجرای این طرح به 
مصوبه مجلس ارتباط دارد. سیدمسعود میرکاظمی در 
حاشیه نشست عصر دیروز کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 

سال 14۰1 کل کشور گفت: نمایندگان در این نشست 
س��واالت خ��ود را در ابعاد مختلف از جهت منابع مورد 
نیاز برای تامین مایحتاج مردم، نحوه توزیع و چگونگی 
پرداخ��ت یاران��ه و حمایت از م��ردم در بحث کاالهای 
اساسی و دارو بعد از حذف ارز ترجیحی مطرح کردند. 
وی ادامه داد: تالش شد از طریق دستگاه های مختلف 
پاسخ نمایندگان ارائه شود. برگزاری این جلسات برای 
اقناع نمایندگان به منظور حذف ارز ترجیحی الزم است 
و قرار ش��د کارگروهی از کمیسیون تلفیق بودجه برای 
بررسی ابعاد گسترده این طرح تشکیل شود تا با کمک 
دستگاه های مختلف و سازمان برنامه و بودجه به سواالت 
نمایندگان به شکل دقیق تر و جزئی تر در جلساتی مجزا 
از کمیسیون تلفیق بودجه پاسخ داده شود و در نهایت 
جمع بندی آن در تلفیق ارائه شود تا نمایندگان در جریان 
قرار گیرند. میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا 
چه حد اطمینان می دهید حذف ارز ترجیحی مشکلی را 
در سفره مردم ایجاد نکند، گفت: تالش دولت بر این است 
ارز ترجیحی اثربخش شود، زیرا این منابع متعلق به مردم 
است اما متاسفانه اکنون بخشی از ارز 4۲۰۰ به صورت 
نامناسب در کشور مصرف می شود و بخشی دیگر از آن 

یعنی کاالهای یارانه ای متعلق به مردم، خارج از شبکه 
توزیع، آن هم در آن س��وی مرزها حتی تا 7۰ کیلومتر 
آن طرف تر توزیع می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
بیان کرد: باید برای اینکه این منابع متعلق به مردم به خود 
مردم برسد، بهترین شکل پرداخت و حمایت یارانه ای را 
به صورت مستقیم انجام داد. در بخش بهداشت و درمان 
از طریق بیمه ها و در بخش کاالهای اساسی و نهاده های 
دامی که روی قیمت لبنیات، مرغ و گوشت تاثیر دارد، 
پرداخت ها به طور مستقیم به خود مردم انجام می شود. 
وی افزود: ۲ نرخی بودن ارز و فاصله بین 4۲۰۰ تا ۲7 
هزار تومان عدد قابل توجهی است که موجب گستردگی 
فساد در این حوزه شده و باید قطع شود، البته در حال 
حاضر مذاکرات میان مجلس و دولت برای رس��یدن به 

تفاهم در حال انجام است. 
میرکاظمی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر اینکه با توجه به اهمیت دارو و گندم سیاست دولت 
برای حمایت از مردم چیس��ت، اظهار کرد: اگر امسال 
بحث حذف ارز ترجیحی اجرایی شود، باز هم بحث دارو 
و گندم جزو حلقه آخر قرار دارد. البته زمان اجرای این 

طرح به مصوبه مجلس ارتباط دارد. 
وی گفت: یارانه نان از طریق کارت به نانوا داده می شود 
و افراد نان را به همان قیمت قبل خریداری می کنند که 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز در حال آماده سازی 
زیرساخت آن هستند تا به نحو اثرگذار انجام شود. فعال 
بحث ارز نهاده ها مطرح است و موضوع گندم و دارو در 

مرحله آخر قرار داده شده است. 

سخنرانی بایدن در آتالنتا؛ آغاز جنگ تمام عیار دموکرات ها با جمهوری خواهان در سنا

جنگ داخلی از سنا آغاز می شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401:

دولت رسماً اعالم کرد 1401 ارز ترجیحی نداریم 
اختصاص 250 هزار میلیارد تومان یارانه برای سال آینده

یادداشت
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