رئیس دفتر رئیسجمهور به نقش دولت در افزایش قیمت ارز اذعان کرد
اما با شدت گرفتن انتقادات نسبت به صحبتهایش ،گفت :دولت هیچگاه دنبال گران کردن ارز نبوده است!
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تیترهای امروز
توصیف اکبرترکان از نحوه مدیریت حسن روحانی

یک مقدار
اعلیحضرتی!
صفحه 2

سردار ادیبی در گفتوگو با «وطنامروز» :امکانات
راهیان نور را در اختیار متولیان سالمت قرار دادیم

قیمت دالر کار خودشان بود؟

سالروز وفات پیامآور کربال ،حضرت زینبکبری(س) را تسلیت میگوییم

صفحه 3

به دستور رئیسجمهور آمریکا جنگندههای این کشور مقر نیروهای حشدالشعبی در مرز عراق و سوریه را بمباران کردند
که طی آن یک نفر به شهادت رسید و  4نفر زخمی شدند

بایدن فرمانده داعش
حمله آمریکاییها به جریان مقاومت ،حرکت داعش در گذرگاه ابوکمال را تسهیل میکند

کاروانخدمات
مؤمنانه

صفحه 7

صفحه 4

بارش برف و باران و کمبود لوازم گرمایشی
در مناطق زلزلهزده کهگیلویه و بویراحمد

سیسخت
زیر صفر!
صفحه 4

شروط رهبر انقالب و قانون هستهای مجلس ،ابتکار
عمل را از دست طرف بدعهد در برجام خارج میکند

زیرساخت
لغو تحریم

اسرائیل از دریا خورد
انفجار درکشتی 21هزار تنی هلیوس ری
متعلق به رژیمصهیونیستی در دریای عمان

صفحه 5

اعالم جزئیات وصول طلب ایران از کرهجنوبی

یک میلیارد دالر
زنده شد

گ�روه سیاس�ی :رئیس ات��اق بازرگان��ی ایران و
کرهجنوب��ی اعالم کرد :قرار بر این اس��ت تا یک
میلیارد دالر از داراییه��ای ایران در کرهجنوبی
به کانال مالی ایران و سوییس واریز شود تا صرف
خرید دارو و غذا شود .درباره اقالم دارویی نیز وزارت
بهداشت با بانک مرکزی هماهنگ شده است.
به گزارش «وطنامروز» ،تحرکات کرهجنوبی
برای پرداخت بدهی قریب به  8میلیارد دالریاش
به کشورمان یک گام دیگر به عمل نزدیکتر شد.
هفته گذشته بود که خبر برگزاری جلسهای میان
رئیس بانک مرکزی جمهوری اس�لامی و سفیر
کرهجنوبی در تهران منتش��ر شد .در این جلسه
توافقات الزم درباره انتقال منابع به مقاصد مورد
نظر انجام و تصمیمات بانک مرکزی درباره حجم
منابع مورد انتقال و بانکهای مقصد به طرف کرهای
اعالم شده بود .سفیر کرهجنوبی در ایران با بیان
اینکه این کشور آماده انجام همه اقدامات الزم برای
استفاده از تمام منابع بانکی ایران در کرهجنوبی
اس��ت ،از نبود هیچ سقف و محدودیتی برای این
کار خبر داده بود .عبدالناصر همتی ،رئیس بانک
مرکزی ایران نیز ضمن استقبال از تغییر رویکرد
کرهجنوبی گفته بود :اگر چه جمهوری اس�لامی
ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاریها
استقبال میکند اما پیگیریهای حقوقی این بانک
به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری
بانکهای کرهای در سالهای اخیر به قوت خود
باقی خواهد بود و طرف کرهای باید تالش زیادی
انجام دهد تا این س��ابقه منف��ی از بین برود .روز
سهشنبه هم وزارت خارجه کرهجنوبی در بیانیهای
از آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران بعد از
رایزنی با آمریکا خبر داده بود.
تح��رکات طرف ک��رهای که پی��ش از این با
بهانه تحریمهای آمریکا از پرداخت بدهی ایران
خودداری میکرد ،پ��س از توقیف نفتکش این
کش��ور در آبهای خلیجفارس به دلیل رعایت
نکردن قوانین زیستمحیطی بیشتر شد و هیاتی
نیز به نمایندگی از دولت این کشور برای مذاکره
پیرامون چگونگی پرداخت این بدهی راهی تهران
شد .در این میان روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی
ای��ران و کرهجنوبی به ش��رح جزئیاتی از توافق
میان تهران و سئول پرداخت .حسین تنهایی در
گفتوگو با ایلنا اظهار داشت :قرار بر این است که
تا یک میلیارد دالر از این داراییها به کانال مالی
ایران و سوییس واریز شود تا صرف خرید دارو و
غذا شود .درباره اقالم دارویی نیز وزارت بهداشت
با بانک مرکزی هماهنگ ش��ده است .وی ادامه
داد :البته باید منتظر عمل از سوی کرهایها باشیم
چون تا امروز بیشتر تا مرحله حرف و صحبت پیش
میرفتیم .تنهایی تصریح کرد :موضوع مهم در این
مورد ،این است که ما یا پول دریافت کنیم یا اقالمی
مانند ماشینآالت که تولید داخلی را عمق ببخشد.
از همین رو از اقالم دارو و غذا شروع خواهیم کرد.
وی تصریح ک��رد :درباره اقالم مبادلهای نباید به
گونهای باشد که تعیینکننده اقالم ،طرف مقابل
باشد بلکه اقالم مورد نیاز ما در بخش پتروشیمی،
خودروسازی و لوازم خانگی باید در اولویت باشد.

مالک کشتی:

چندین حفره در بدنه کشتی به وجود آمده
که شبیه شلیک موشک
یا انفجار مینهای دریایی است
نیمهش��ب پنجش��نبه گذش��ته به وق��ت تهران
یک کش��تی تجاری  21هزار تن��ی متعلق به رژیم
صهیونیس��تی در دریای عمان دچار انفجار شد .این
کش��تی که متعلق به یک فرد ثروتمند اسرائیلی با
پرچم باهاما تحت قرارداد( Ukmtoسازمان عملیات
تجارت دریایی بریتانیا) است ،از مبدأ اولیه بندر دمام
در شمال شرقی عربستان (جنوب غربی خلیجفارس)
حرکت کرده و در حال حمل بار از چند بندر سعودی،
اماراتی ،بحرینی و قطری به سمت بندر سنگاپور بود

که پس از گذر از تنگه هرمز و ورود به دریای عمان
دچار حادثه ش��د .به گزارش «وطنامروز» به نقل از
پایگاه خبری صهیونیستی «آی ،»24عصر دیروز یک
فروند کش��تی باری متعلق به ای��ن رژیم در آبهای
دریای عمان دچار سانحه شد .این کشتی باری با نام
«هلیوس ری» با پرچم باهاما به س��مت سنگاپور در
حرکت بود .این کشتی یکشنبه هفته گذشته از بندر
«جبل علی» در امارات حرکت و پس از پهلو گرفتن
در  ۴بن��در خلیفه در امارات ،حمد در قطر ،المحرق

در بحرین و دمام در عربستان به سمت مقصد نهایی
در سنگاپور حرکت کرده بود که بر اثر انفجار مجبور
شد به سمت نزدیکترین بندر در دریای عمان تغییر
مس��یر دهد .بر اساس آخرین اخبار منتشر شده این
انفجار تلفات جانی در پی نداش��ته است .در همین
ارتباط س��ازمان دریانوردی انگلی��س اعالم کرد این
انفجار در ساعت  20:40پنجشنبه به وقت گرینویچ
رخ دادهاست .در حالی که پیش از این برخی منابع این
کشتی را متعلق به انگلستان معرفی کرده بودند ،یک

پایگاه اطالعرسانی متعلق به سازمان ملل که دادههای
کشتیرانی را بررسی میکند ،این کشتی را متعلق به
شرکت « » Ray Shipping Ltdدر تلآویو معرفی
کرد .در همین راس��تا «آبراهم اونگار» بنیانگذار این
شرکت که یکی از ثروتمندترین شخصیتهای رژیم
صهیونیستی شناخته میشود ،در مصاحبه با سایت
خبری  »»Ynetگفت :بر اس��اس آخرین اطالعات
رسیده چندین حفره در بدنه کشتی به وجود آمده که
شبیه شلیک موشک یا انفجار مینهای دریایی است.

وی افزود :من فکر نمیکردم حملهای انجام شود ولی
به نظر میرسد این انفجار در ارتباط با تحوالت جاری
در منطقه است.
وب��گاه صهیونیس��تی «تایم��ز اس��رائیل» نی��ز
در خب��ری نوش��ت :ش��رکت ری ش��یپینگ
( )Ray Shipping Ltdتأیید کرد که این کش��تی
در نزدیکی تنگ ه هرمز آسیب دیده اما هیچ یک از 28
خدمه آن آسیب ندیده است و کشتی به سمت امارات
برای رفع مشکالت حرکت کرد.

پروژه نظامیهراسی در ایران و سابقه ریاستجمهوری نظامیان در آمریکا
روحاهلل اژدری :با نزدیک شدن
یادداشت
به انتخابات ریاس��تجمهوری
در ای��ران ،غرب بوی��ژه آمریکا
ب��ه تکاپو میافتند تا بر نتیجه
انتخاب��ات ای��ران قبل ،حین و
بع��د از انتخابات تاثی��ر مورد
نظر خ��ود را بگذارند؛ ش��اهد
اصلی آن انتخاباتهای  92 ،88و  96اس��ت ،لذا برای
تاثیرگ��ذاری و انحراف افکار عمومی در اتاقهای فکر
توسط کارشناسان عملیات روانی پروژههایی را تعریف
میکنند .موسساتی مثل بنیاد سوروس ،خانه آزادی،
بنیاد ملی برای دموکراسی ،موسسه بروکینز ،موسسه
رند و ...از جمله خانههای فکری هستند که با استخدام
مزدورانی با هویت ایرانی در مقطع انتخابات ،پروژههایی
را برای تاثیرگذاری تعریف میکنند .مجریان این پروژه
عموما رس��انههای خارجی وابسته به ملکه ،عربستان
و آمریکا مانند بیبیس��ی و ایران اینترنشنال و شبکه
فارس��ی  VOAو عدهای مزدور خبرن��گار در خارج
و داخل هستند .ش��رکای مراکز راهبردی آمریکا در
ایران از جمله روشنفکران لیبرال ،روحانیون سکوالر،
گروههای زنان روشنفکر و فمینیسم ،روزنامهنگاران و
نویسندگان غربگرا هستند که در پیشبرد این پروژهها
همکاری میکنند .رسد انتخابات از زوایای مختلف از
جنبه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،جامعهشناسی و
روانشناسی سیاسی ،گرایشها و شخصیتها ،برآورد
نتیجه و میزان مشارکت مردم ،موانع و راهکارها و هر آن
چیزی که به آنها در رسیدن به اهداف تعیینشده کمک
کند ،مورد مطالعه و توجه قرار میگیرد ،لذا پروژهای که
تعریف میشود ،حاصل یک مطالعه زیربنایی و برآورد از
نتیجه انتخابات است .یکی از پروژههای تعریفشده در
این اتاقهای فکر که بازتاب تمرکز و فعالیت روی آن
را مشاهده میکنیم ،نظامیهراسی است .جالب است
بدانیم تاریخ هر ملتی دارای نقطه عطفهایی است که
عبور از آن نیازمند یک وحدت ملی در داخل و هدایت
سکان اجرایی کشور توسط افرادی پرجرأت و جسارت
و زیرک و عملگراس��ت .عرصه سیاست در نقطههای
عطف تاریخی نیازمند مدیری با شجاعت شیر و زیرکی

روباه است .اکنون کشور ما به دلیل مشکالت اقتصادی
ناشی از اجرای نسخه توسعه غربی و همچنین تحریم
ظالمانه و نگاه برونگرا در مدیریت قوه مجریه در نقطه
عطفی قرار گرفته است .از یک طرف در منطقه به دلیل
اجرای نسخه انقالبی دارای نفوذ ژئوپلیتیکی هستیم و از
طرف دیگر در داخل در حوزه اقتصادی و فرهنگی به
دلیل دور شدن از نسخه انقالبی با مشکالت عدیدهای
روبهروییم ،لذا در این نقطه عطف تاریخی اس��ت که
تصمیم درست یک ملت میتواند کشور را به توازن مورد
انتظار انقالب اسالمی برساند و دشمنان را مأیوس کند.
به قدرت رسیدن یک دولت انقالبی ،عملگرا با نگاهی
درونگرایانه ،دلسوزانه ،پاکدستانه ،پرتالش و برونگرایانه
غیرغربی تضمین عبور از نقطه عطف تاریخی اس��ت.
به طور قطع س��ابقه تاریخی س��پاه پاسداران انقالب
اس�لامی در پیشبرد اهداف انقالب و توسعه کشور در
زمینه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و همچنین تامین
امنیت حداکثری در منطقه بحرانخیز جنوب شرق
آسیا و توسعه نفوذ ژئوپلیتیک ایران ،ازجمله مواردی
اس��ت که دشمنان را به سپاههراسی واداشته و در پی
پیشبینی برای به قدرت رسیدن شخصیتی با سابقه
حضور در سپاه ،نظامیهراسی را در این دوره انتخابات
ب��ه عنوان یک پروژه عملیات روان��ی طراحی کرده و
م��زدوران داخلی آنها نیز آن را کلی��د زدهاند .یکی از
روزنامهه��ای نزدی��ک به جریان اصالحطل��ب درباره
حضور نظامیان در انتخابات جملهای نوش��ته اس��ت:
«روحیه نظامیگری با مدیریت سیاسی تناسبی ندارد
و به همین دلیل اس��ت که در هیچ کشوری نظامیان
وارد سیاست نمیشوند» .جالب است که روشنفکران
غربگرایی که دم از لیبرالیسم و دموکراسی میزنند،
حتما میدانند که تاریخ غرب بویژه در عصر مدرن با
حضور موثر نظامیان در منصب اجرایی شکل گرفته
است .این جمله آدرس غلط دادن آگاهانه و عامدانه به
جامعه است .مرکز پروژه سپاههراسی و نظامیهراسی
یعنی آمریکا مدیون خدمات رؤس��ایجمهوری است
ک��ه یا نظامی بودهاند یا حداقل در مقاطع جنگهای
داخلی ،جنگ با مکزیک و اسپانیا ،جنگ اول جهانی،
جنگ دوم جهانی و انقالب اس��تقاللطلبانه ش��غل

نظامی داشتهاند .اصال جورج واشنگتن پدر و موسس
آمریکای نوین و مستقل از انگلیس خود یک نظامی و
در جنگ استقالل ،فرمانده کل ارتش آمریکا بوده و در
تسلیم انگلیس هنگام محاصره یورک تاون به نیروهای
آمریکایی نقش اساس��ی داشته اس��ت .پیروزی اندرو
جکسون ،هفتمین رئیسجمهور ایاالت متحده (۱۸۲۹
تا  )۱۸۳۷با درجه سرهنگی در سال  ۱۸۱۵در نبرد نیو
اورلئان از وی یک قهرمان ملی ساخت .زاخاری تیلور،
دوازدهمین رئیسجمهور آمریکا یک افسر حرفهای در
ارتش ایاالت متحده بود و در نتیجه پیروزیهای خود
در جنگ مکزیک و آمریکا به درجه سرلشکری رسید
و قهرمان ملی شد .موفقیت او در جنگ سمینول دوم
توجه ملی را به خود جلب کرد و به او لقب پیر خشن
و آماده را دادند.
هجدهمین رئیسجمهور آمریکا ( ۱۸۶۹تا )۱۸۷۷
سایمن گرانت نیز یک نظامی بود .وی در جنگ داخلی
آمریکا فرمانده کل ارتش ایاالت متحده بود .به دلیل
سابقهاش در فرماندهی جنگ ،محبوبیت زیادی یافته
ب��ود و ی��ک مدیر اجرایی موفق و کارآم��د بود .وی با
بازسازی نیروی دریایی آمریکا که در آن زمان از نیروی
دریایی قدرتهای جهانی مثل انگلیس و اسپانیا عقب
مانده بود ،به این نیرو اعتبار داد .پس از جنگ از طرف
آبراهام لینکن ،رئیسجمهور آمریکا به درجه سرلشکری
و بع��د به ژنرال��ی ارتقا یافت .وی به علت محبوبیت و
قهرمان��ی در جنگ از ط��رف حزب جمهوریخواه به
عنوان کاندیدای انتخابات ریاس��تجمهوری انتخاب
و س��ال  18۶9رئیسجمهور شد .عملکرد گارانت در
دوران ریاستجمهوری ،وی را به عنوان نماد وحدت ملی
معرفی کرد .ارزیابیهای تاریخی در سال  ۲۰۱۸وی را
در میان رؤسایجمهور آمریکا در رتبه  ۲۱قرار میدهد.
بیرچاردهی��ز ،نوزدهمی��ن رئیسجمه��ور با آغاز
جنگه��ای داخلی به عنوان افس��ر به ارتش اتحادیه
پیوست و  ۵بار زخمی شد که آخرین آن در نبرد کوه
جنوب در سال  ۱۸۶۲بود .وی که به خاطر رشادتهای
زی��اد در جنگهای داخلی ش��هرت یافت و به درجه
ژنرالی ارتقا یافت ،در زمان ریاستجمهوری به دولت
شایستهساالر و رفتار برابر بدون توجه به ثروت و موقعیت

اجتماعی و نژاد اعتقاد داشت .چستر آلن آرتور ()1888
تویکمین رئیسجمهور و بنجامین هریسون
بیس�� 
توسومین رئیسجمهور آمریکا نیز نظامی بودند
بیس 
و در جنگهای داخلی تا درجه سرتیپی ارتقا یافتند
و جزو قهرمانان ملی ش��ناخته میشدند .جرالد فورد،
ریچارد نیکس��ون و جان اف کندی نیز در جنگ دوم
جهانی در نیروی دریایی در سمت فرماندهی خدمت
کردن��د و جان اف کندی در طول جنگ دوم جهانی
در صحن��ه اقیانوس آرام یک گروه از قایقهای  ptرا
فرمانده��ی میکرد و برای خدمت خود ،مدال نیروی
دریایی به تفنگداران دریایی را به دست آورد .جیمی
کارتر نیز س��ال  ۱۹۴۶با مدرک لیس��انس از آکادمی
نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا فارغالتحصیل شد
و به نیروی دریایی ایاالت متحده پیوست و در آنجا در
زیردریایی خدم��ت میکرد .مجموعه خدمت وی در
ارتش  ۱۱س��ال بود و به علت مرگ پدرش از وظیفه
1
نظامیگری کنار کشید.
اما در رتبهبندی و ارزیابیهای تاریخی دانشمندان
علوم سیاسی  ۲تن از نظامیان در تاریخ آمریکا نقش
اساسی داشته و به دلیل عملکرد ملیگرایانه و تقویت
قدرت درونی و جهانی آمریکا در میان  5رئیسجمهور
اول آمریکا قرار دارند.
 -1تئودور روزولت ابتدا کاپیتان گارد ملی و کمیس��ر
پلیس شهر نیویورک و بعد دستیار وزیر نیروی دریایی
ایاالت متحده در زمان ریاست جمهوری مک کینلی بود.
روزولت در جنگ آمریکا و اسپانیا به عنوان سوارهنظام
داوطلب معروف به « »Rough ridersدر سال ۱۸۹۸
با شجاعت و جسارت در جنگ تپه سنخوآن شرکت
کرد .وی به عنوان قهرمان جنگ ،نامزد دریافت نشان
افتخار در سال  ۱۸۹۸شد .او در آن زمان این نشان را
دریافت نکرد اما به دلیل قهرمانی در جنگ به عنوان
فرماندار نیویورک انتخاب شد .در دوران ریاستجمهوری
مک کینلی ،معاون رئیسجمهور بود و پس از ترور و
مرگ مک کینلی توسط یک کارگر بیکار آسیاب ،به
ریاستجمهوری رسید .وی اقدامات بسیار مثبتی برای
قدرت و افزایش نفوذ جهانی آمریکا انجام داد که این
موضوع به شجاعت و جسارت و تدبیر وی بازمیگشت.

روزولت از رای دادن زنان و حقوق شهروندی حمایت
کرد .س��اخت کانال پاناما را شروع کرد .ناوگان بزرگی
را ب��ا برنامهریزی نیروی دریایی آمریکا به تور جهانی
فرس��تاد .وی ب��رای تالش موفقیتآمیز ب��رای پایان
دادن به جنگ روس��یه و ژاپن برنده جایزه صلح نوبل
شد .روزولت در جنگ اول جهانی ،وقتی آمریکا اعالم
جنگ کرد ،خواستار سرپرستی یک بخش داوطلب برای
خدمت در فرانسه در جنگ اول جهانی شد .وی افتخار
میکرد که هر  ۴پس��رش در طول جنگ اول جهانی
برای خدمت به آمریکا ثبتنام کردهاند .در این راه پسر
کوچکش کوئینتین در آلمان مورد اصابت گلوله قرار
گرفت و کشته شد .اگر چه مدال افتخار برای نبرد در
ارتفاعات سنخوآن در دوره زندگی به او داده نشد اما
بیش از  100س��ال بعد در  ۱۶ژانویه  ۲۰۰۱باالترین
نشان برای خدمت سربازی در ایاالت متحده ،توسط
بیل کلینتون ،رئیسجمهور وقت آمریکا به وی اعطا شد.
جالب است بدانیم روزولت بهرغم بیماری قلبی ،مردی
پ��رکار و پرانرژی بود و نزدیک به  ۲۰۰میلیون هکتار
جنگل ملی و پارک ملی در آمریکا مدیون آیندهنگری
او است .برخی از آنها را میتوان در باالی کوه راشمور
مش��اهده کرد؛ جایی که مجس��مه روزولت به یادگار
تراشیده شده اس��ت .تئودور روزولت به طور کلی در
نظرسنجی مورخانودانشمندانعلوم سیاسی،بهعنوان
یکی از  ۵رئیسجمهور برتر آمریکا رتبهبندی میشود.
 -2دیوید آیزنهاور یک افسر و سیاستمدار آمریکایی بود
که در طول جنگ اول جهانی ،فرماندهی واحدی از تانک
را به عهده داش��ت و مربی آموزش تانک بود .وی پس
از جنگ به درجه س��رتیپی رسید .پس از ورود ایاالت
متحده به جنگ دوم جهانی ،نظارت بر حمالت فرانسه
و آلمان همچنین حمالت شمال آفریقا و سیسیل بر
عهده وی بود .پس از جنگ دوم جهانی نیز به عنوان
رئیس ستاد ارتش ایاالت متحده آمریکا و فرمانده عالی
ناتو تا سال  ۱۹۵۲خدمت کرد .وی سال  ۱۹۵۲به عنوان
نماینده جمهوریخواه وارد رقابت ریاس��تجمهوری
و برای  ۲دوره (1961ـ  )1953به ریاس��تجمهوری
آمریکا برگزیده شد.
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