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جهان نمیدانست در قرن  ۲۱با چه
تابلوی وحشتناکی روبهروست
مراسم گرامیداشت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین همراه با گشایش
نمایشــگاه «فلســطین در آیینه خیال هنرمنــدان ایرانی و فلســطینی» در
فرهنگستان هنر برگزار شد.
مراســم گرامیداشــت روز جهانی همبستگی با مردم فلســطین با مشارکت
فرهنگستان هنر ،کمیسیون ملی یونســکو ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ،مجمع جهانی صلح اسالمی و جمعیت
دفاع از ملت فلسطین و با حضور علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان هنر،
حجت االسالم احمد مازنی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
و حجتاهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد.
علیرضا اسماعیلی در این مراسم گفت :مجمع عمومی سازمان ملل این روز را
به عنوان روز جهانی همبستگی با ملت فلســطین اعالم کرده است که فرصت
مغتنمی برای یادآوری مســئولیت تاریخی جامعه جهانی برابر ملت فلسطین
است.
وی اظهار کرد :مردم ایران به پیروی از امام (ره) که فرمودهاند فلسطین پاره تن
اسالم است و به گفته رهبر انقالب اسالمی که فرمودند مساله فلسطین امروز
مساله اول جهان اسالم است ،همبســتگی و همکاری خود را نسبت به مردم
فلسطین اعالم کردهاند.
دفاع از فلسطین از مولفههای همیشگی انقالب اسالمی بوده است
سرپرست فرهنگستان هنر با اشاره به اینکه دفاع مقتدارنه و آگاهانه مردم ایران
از فلسطین جزو مولفههای همیشگی انقالب اســامی است ،اظهار کرد :هنر،
زبان مشترک همه انسان ها است و برای تبیین مسایل و بیان آالم فلسطینیها
اثرگذارترین وسیله به شمار میرود.
وی افزود :هنر به عنوان کارآمدترین وســیله انعکاس اندیشــهها و آرمانهای
جامعه بشری میتواند در خدمت فلسطین قرار گیرد .هنرمندان آثار متعددی
از موضوعات مختلف هنری به ویژه سینما و هنرهای تجسمی درباره مقاومت و
مظلومیت فلسطین تولید کردهاند.
اسماعیلی اعالم کرد :اگر صالح صهیونیست ها کشتن ،نابود کردن و ویران کردن
است ،هنر میتواند به عنوان مهمترین وســیله برای بیدار کردن وجدانهای
انسانی و نشان دادن مظلومیت مردم فلسطین مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه آثار هنرمندان در تاالر لرزاده موسسه صبا به نمایش گذاشته
شده است ،تصریح کرد :فرهنگستان هنر به عنوان نهادی که جزو دستاوردهای
دوره چهل سال جمهوری اسالمی است ،فعالیتهای موثری در حوزه هنر انجام
داده اســت و با دارا بودن بزرگترین گالری خاورمیانه و برگزاری نمایشگاههای
بینالمللی ،ملی و استانی به حمایت هنرمندان پرداخته است .فرهنگستان هنر
همچنین با انتشــار  ۵۰۰عنوان کتاب تخصصی در عرصه هنر نقش موثری در
تهیه منابع و مواخذ حوزههای مختلف هنر داشته است.
سرپرســت فرهنگســتان هنر تاکید کرد :در مباحث نظری هنر ،فرهنگستان
هنر آثار ارزشمندی تولیده کرده که برخی از آثارش جریانساز هم بوده است.
شناسایی و معرفی سبکها ،مکاتب ،شخصیتهای هنری که شاخصترین آنها
برنامههایی چون همایش ســلطان محمد نقاش ،همایش کمالالدین بهزاد و
همایش سلطان محمد معمار اســت از فعالیتهای فرهنگستان هنر به شمار
میرود .همچنین فرهنگستان هنر در زمینه ارتباط با جامعه هنری و هنرمندان
کشورمان ،افزایش ســرمایه دولت اقدامات موثری انجام داده است و به عنوان
اتاق فکر نظام در حوزه هنر و توسعه فرهنگ و هنر جامعه بسیار موثر بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش برقراری ارتباط بیشتر با هنرمندان و همچنین
برگزاری برنامههای متعدد در زمینه پوستر ،عکس و کاریکاتور در حمایت از هنر
مقاومت و فلسطین را از دیگر اقدامات فرهنگستان هنر معرفی کرد.
اسماعیلی درباره آثار هنرمندان فلســطینی که با عنوان «فلسطین در آیینه
خیال هنرمندان» در فرهنگستان هنر به نمایش درآمده است ،تشریح کرد :در
اوایل دهه  ۸۰فرهنگستان هنر با نظر و کمک دفتر مقام معظم رهبری مجموعه
ارزشمندی از آثار نقاشان فلسطینی را که در اردوگاههای سوریه ،لبنان و اردن
خلق شده بودند ،خریداری کرد.

امیدهای واهی در سایه بی برنامگی دولت در مقابله با تحریم ها
فضای سیاســت خارجی ایــران بطور
ملموس در حال تنگ تر شــدن اســت
و ســئوال بزرگ این اســت که خوب،
استراتژی ایران چیست؟
در هفته گذشته دو تحول بصورت بارز
نشان از پیشــرفت های دشــمنان در
صحنه بین المللی بود.
اول :اســراییل بــا پذیرا شــدن رئیس
جمهــوری چــاد در بیــت المقدس و
شناســایی مجدد اســراییل توسط آن
کشــور صفحه جدیدی در به رسمیت
شــناختن خود در جامعه بیــن المللی
باز کرد .روزنامه های اســراییلی به نقل
از مقامات رســمی خود اعالم کردند که
ســودان در مرحله بعدی به این جرگه
خواهد پیوســت و نیجر ،مالــی و گفته
می شود بحرین نیز خود را برای اقدامی
مشابه آماده می کند .این تحوالت پس
از اقدامات مشــابه اروپایی ها توســط
رومانی و چــک و نیز برزیل بــا اقدام به
انتقال سفارت خود به بیت المقدس به
اســرائیل اعتماد به نفس جدیدی برای
روبه رو شــدن با چالش های منطقه ای
خود از جمله با فلسطینی ها و نیز با ایران
خواهد داد.
دوم :محمد بن ســلمان از یک طرف با
پیشرفت های نظامی صورت گرفته در
بندر حدیده توانست شرایط جدیدتری
برای خود در داخل و خارج به وجود آورد
و از طرف دیگر با آغاز تور منطقه ای خود
و دیدار از امارات ،بحرین ،مصر و تونس و
مورد استقبال گرفتن توسط مسئولین
این کشورها ،نشان داد که توانسته بحران
قتل قاشقچی را با دیپلماسی تقریبا پشت
سر نهاده و بار دیگر به عنوان پدر خوانده
کشــورهای عربی خود را مطــرح و به
رسمیت شناخته شــود .در ادامه پذیرا
شــدن وی در کنفرانس جی  20حاکی
از آن اســت که از نظر سعودی موضوع
قتل قاشقچی حتی نمی تواند در صحنه
جهانی نیــز مانع عمده ای محســوب
شــود .به هر حال بر طبق گــزارش ها،
اقتصاد عربســتان از ترکیه دیگر عضو
جــی  20پیشــی گرفتــه و همچنین
پیشــنهاد برگزاری اجالس  2020این
گروه در ریاض نیز مــورد تصویب قرار
گرفته است .اینکه شــخص بن سلمان
در خود این اعتماد به نفــس را بوجود
آورده که بتواند در این اجالس ها علیرغم
تبلیغات گسترده شرکت کرده و فضا را
برای مخالفین خود خالی نکند از اهمیت
زیادی برخوردار است که دیگران را وادار
به پذیرش واقعیت هــا می کند .به قول

یک دیپلومات آلمانی مــا باید بپذیریم
که به هر حال او قرار است در پنجاه سال
آینده در راس حکومت عربستان باشد.
می تــوان تحلیل کرد که گشــایش و
پیشرفت ها برای اسرائیل در حوزه نفوذ
و با حمایت عربستان شکل گرفته و البی
اسرائیل نیز برای بن سلمان عادی سازی
بین المللی را کارسازی کرده است .اما به
هر صورت هر دوی این دســت تحوالت
بر جدیت استراتژی آمریکا بر نگهداری
اسرائیل و عربستان در یک گروه و تمرکز
فشار بر ایران گواه دارد.
اما شــروع تحریــم ها توســط آمریکا
ستون اصلی سیاســت خارجی دولت
آقای روحانی را که بر اســاس همکاری
بین المللی تنظیم شــده بود شکست و
دولت تا کنون نتوانسته طرح جانشین
را ارائه دهد .نزدیک به یک ســال است
که متفکرین نزدیک بــه حلقه تصمیم
گیر کشــور به امید یک امداد غیبی روز
را به شــب می کنند .اول امید به فشار
مطبوعات و سیاســت هــای داخلی بر
ترامپ بود و انصافا هم ترامپ مســخره
همه محافل شد اما ســودی برای ایران
نداشت .بعد امید به انتخابات ماه نوامبر
در آمریکا بود .تحلیلگران مربوطه چنان
با اشتیاق آن تحوالت را دنبال می کردند
تو گویی کسی در حوزه انتخابیه آنها در
حال رقابت اســت .انتخابات انجام شد
اما زود همه متوجه این ســئوال شدند
که مگر قرار اســت دموکراتها در کنگره
آمریکا برای ایران چــه کنند؟ حاال این
امیدواران خود را منتظر انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا نشان می دهند و دل
به جنگ های نوعــا زرگری نمایندگان

و سناتورهای آمریکایی با هم بسته اند.
نهایتا ســئوالی که همه در مقابل آن بی
جوابند آن کــه بر فــرض در انتخابات
آتی آمریکا دموکرات ها پیروز شوند آیا
تضمین شده که آنها به برجام برگشته و
تحریم ها را لغو کنند؟
از طرف دیگر سیاست فشار بر اروپا برای
جبران عــدم حضور آمریــکا در برجام
نیز آب در هاون کوبیدن و سیاســت بی
نتیجه ای است که در اوج موفقیت منجر
به فروش تا یک ملیون بشکه نفت در روز
احتماال در سه ســال آینده خواهد شد.
تیترهای مطبوعات داخلی در مصاحبه
با مذاکره کنندگان بعد از جلســات بی
نتیجه در اقصــی نقاط جهــان حاوی
تهدیدات بی پایه و یا امیدهای واهی از
همکاری اروپاست.
دولت بطور اساســی فاقد هرگونه نظام
فکری و برنامه ریزی در سیاست خارجی
اســت اگرچه ســعی دارد جور دیگری
وانمود کند .همچــون بخش اقتصادی
دولت که روزانه بــا کاهش نرخ ارز کری
خانی را شــروع می کند و با افزایش آن
انزوا را پیش می گیــرد دنبال روزمرگی
است .به نظر می رسد شیوه مقابله از دید
دولت مقاومت است .مقاومت بدون برنامه
همچون تمرین نگه داشتن نفس زیر آب
اســت که بعد از چند نوبت باید شرایط
عوض شــود نه اینکه دوباره همین کار
تکرار شود .شاید این سیاست بر مبنی
این گفنه ترامپ به اروپایی ها که چند ماه
صبر کنید این حکومت عوض می شود
پایه گذاری شده و منتظر پایان این چند
ماه و تغییر شرایط هستند.
ظاهرا این توصیــف از وضعیت را کم و

بیش همــه قبــول دارند ،امــا راه حل
چیست؟
اول :نیاز اســت که یک تحلیل غالب از
شــرایط داخلی و خارجی وجود داشته
باشد و بر آن اجماع شود .اما هر چه بیشتر
دقت شود آشفتگی بیشتری در الیه های
مختلف جامعه دیده می شود .عمده ترین
اقدام انجام شده تا کنون اجالس تقریبا
مرتب سران قواســت .این اقدام اگرچه
مفید اما بیشــتر کارکرد توازن بخشی
سیاسی در داخل حاکمیت دارد و دردی
از مشکالت کشــور و مردم حل نخواهد
کرد و کارکرد مقابلــه با تهاجم خارجی
هم ندارد.
دوم :نیاز است که کارگزاران و ابزارهای
نظام به تحلیل غالب متعهد باشند .اما از
آنجا که تحلیل غالبی وجود ندارد در این
حوزه هم طیفی از تعهــدات با توجه به
دیدگاه ها موجود است.
سوم :نیاز است سیاست بین المللی ایران
و کارگزارانش با سیاست منطقه ای ایران
و کارگزارانش همخوانی جدی پیدا کند
که قدرت موجود ایران ناشی از ظرفیت
های منطقه ای ایران است و نه تعهدات
بین المللــی آن .این انشــقاق تا کنون
هزینه های زیادی را بر گرده مردم سوار
کرده است.
و در غیــاب این ســه اقدام حــرف از
اســتراتژی زدن کاری بیهوده و مهمل
است.
اما به نظر می رســد تقدیرگرایی حاکم
بر رفتارها و سیاســت ها که ناشــی از
ناکارآمدی کارگزاران است کل سیستم
سیاسی را برای یک پوست اندازی آماده
می کند.

واشنگتن سرگردان تعامل با ولیعهد
خودسر عربستان

قتل جمال خاشقجی ،روزنامه نگار در کنسولگری سعودی در استانبول در دوم اکتبر به
تصویر و اعتبار رژیم سعودی در سراسر جهان لطمه زده است .شرکای عربستان همچون
فرانسه ،آلمان و انگلیس که همواره روابط نزدیک خود با این رژیم را گرامی داشته و از
انتقاد آشکار از سرکوب داخلی آن خودداری کرده اند ،در پی قتل خاشقجی به طور علنی
اعتراض کرده اند و خواستار تحقیق روشن و صادقانه در این باره شده اند.
بازداشــت و حتی حذف مخالفان و منتقدان چیز جدیدی در عربستان نیست .اما قتل
خاشقجی بر ظلم و جنایت یک رژیم اقتدارگرا پرتو تازه ای افکند .در گذشته ،حاکمان
سعودی حداقل تاحدی از طریق یک نظام تقسیم قدرت محدود می شدند؛ نوعی نظام
تقسیم قدرت که در آن شــاهزاده های مختلف بخش های گوناگون با نفوذ حکومت را
کنترل می کردند و پادشــاه در برابر همه آنها پاسخگو بود .اما ملک سلمان این مدل را
از میان برد ،هنگامی که در سال  2015به قدرت رسید و پسرش محمد بن سلمان را به
باالترین مقام در عربستان سوق داد .پادشاهی سعودی از پادشاهی که از طریق اجماع
سلطنتی اداره می شود ،به پادشــاهی که یک فرد واحد قدرت مطلقه را در دست دارد،
دگرگون شده است.قتل خاشقجی ظاهرا نشان می دهد که چنین قدرت مطلقه ای در
نهایت زشت آن به کار برده شد .این اتفاق موجب چالش جدی جدیدی برای متحدان و
شرکای عربستان به ویژه ایاالت متحده شده است .با توجه به اینکه بقیه خانواده سلطنتی
و مردم سعودی کامال به حاشیه رانده شدند ،آمریکا تنها بازیگر باقیمانده با برخورداری
از نفوذ کافی برای محدود کردن محمد بن سلمان است .به منظور انجام چنین امری،
دولت دونالد ترامپ می بایســت درباره بنیادهای دیپلماسی آمریکا در قبال عربستان
تجدید نظر کند .اما با توجه به پاسخ غیرصریح ترامپ به مساله خاشقجی تاکنون ،چنین
احتمالی بعید است.
در قلب این بحران کنونی در عربســتان مساله جانشــینی قرار دارد .در گذشته ،رژیم
سعودی متشکل از بخش های متعدد با شاهزاده های ارشد مختلفی بود که آنها مسئول
وزارتخانه های با نفوذ بودند .پادشاه رئیس دولت و نیز رئیس خویشاوندان سلطنتی خود
بود .این ترتیبات گاهی اوقات منجر به اختالف در میان شاهزاده ها می شد ،اما به طور
کلی آن کمک به محدود کردن قدرت پادشاه می کرد؛ پادشاه مجبور به مشورت کردن
با برادران خود درباره موضوعات اساسی و مهم بود .پادشاه به طرز موثری نخستین فرد
در میان همگنان خود بود ،همراه با درجه ای از توازن که در میان دستجات مختلف آل
سعود حاکم بود.
ملک عبداهلل (2015ـ )1924آخرین پادشاهی بود که تحت این ترتیبات حکومت کرد.
او همچون دیگر پادشاهان پیش از خود پذیرفت که وی نمی تواند بر عربستان به طرز
موثری حکومت کند ،چنانچه او برادران ارشد خود را نادیده گیرد یا برخالف خواست آنها
عمل کند .در یک رویداد اتفاقی عجیب و غریب ،ملک عبداهلل نخستین پادشاهی شد
که شاهد مرگ هر دو ولیعهد خود شد :نخست ،برادر ناتنی اش شاهزاده سلطان در سال
 2011و سپس ،برادر واقعی اش شاهزاده نایف در سال  .2012در حالی که هر دو ولیعهد
او بیمار بودند ،ملک عبداهلل مقام جدیدی را ابداع کرد ـ یعنی جانشــین ولیعهد ـ تا از
خال قدرت بکاهد .او برادر ناتنی خود شاهزاده سلمان را به آن مقام برگزید و هنگامی که
عبداهلل در سال  2015درگذشت ،سلمان پادشاه شد .در سال  ،2007ملک عبداهلل هیات
بیعت متشکل از  35شاهزاده ارشد و پسران آنها را به منظور سرپرستی مساله جانشینی
در زمانی که او یا ولیعهد بمیرد ،تاسیس کرد .از آن زمان تاکنون ،ملک سلمان ترتیبات
مورد تکریم تقسیم قدرت خانواده سلطنتی را از میان برده است .او چنین اقدامی را به
دلیل ترکیب جمعیتی خانواده سلطنتی توانست انجام دهد .هنگامی که او قدرت را در
دست گرفت ،بیشتر برادران پادشاه مرده بودند .این امر به او اجازه داد تا برادران باقیمانده
واجد شرایط و حتی پسران بزرگ تر برادرهای خود را نادیده گیرد .فقط یکی از برادران
پادشاه ،شــاهزاده احمد گزینه ای برای مقام ولیعهدی بود .اما به دلیل به حاشیه رانده
شدن او (وی هرگز مقامی ارشد در حکومت برای مدت زمان طوالنی نداشت) و نیز به
دلیل خواست قوی ملک سلمان مبنی بر تضمین ساختن این امر که تنها فرزند خودش
میراث دار تاج و تخت پادشاهی باشد ،او (سلمان) تصمیم گرفت که شاهزاده احمد را نیز
نادیده گیرد .ملک سلمان مقرن بن عبدالعزیز ،ولیعهد را برکنار کرد؛ سپس ،او محمد
بن نایف ،ولیعهد را در سال  2017عزل کرد و تصمیم گرفت که جانشین ولیعهد تعیین
نکند .در انجام این انتصاب ،ملک سلمان هیات بیعت را نادیده گرفت.

