گزارش «وطنامروز» از آثار جدیدی که
در وصف مجاهدان خط مقدم کرونا منتشر شده است
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تجربه مدیریتی دولت روحانی و شرایط حاکم  بر کشور لزوم توجه به سابقه اجرایی رئیسجمهور آینده را ضروریتر از گذشته کرده است

تیترهای امروز
سردار سرتیپ پاسدار سیدمحمد حجازی
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه
بر اثر عارضه قلبی به لقاءاهلل پیوست

همسایه
حاج قاسم

استاندارد کارآمدی
«سابقه اجرایی» و «تجربه مدیریتی» مهمترین شاخص های کارآمدی کاندیدای جبهه انقالب است
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آمریکای بایدن
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تعداد قربانیان روزانه کرونا به  405نفر رسید؛ در این شرایط حامیان روحانی و نمکی
درباره مقصران وضعیت فاجعهبار فعلی و واردات واکسن علیه یکدیگر لشکر کشیدهاند

مدیریت نفسگیر

  در بحبوحه اعتراضات علیه نژادپرستی ،بایدن
همانند ترامپ برای تفریح به زمین گلف رفت
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گزارش «وطن امروز» از دالیل بازگشت صف
به بازار ارز با وجود تشدید شیوع کرونا

دالر کرونایی
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شب خوب فوتبال ایران با برتری پرسپولیس
و فوالد مقابل رقبای قطری و اردنی

روی ریل برد

دلهره در جنوب
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ترکیه؛ بازنده بزرگ جنگ عربستان در یمن

نگاه

مصائب دولت بایدن را
درک کنید!

[   سیدهفاطمه حسینی ]
نش��ریه فارین پالیسی پس از پایان مذاکرات
اخیر وین ،به نقل از منابع آگاه آمریکایی تاکید
کرد« :واش��نگتن قصد دارد در مقابل لغو برخی
تحریمهای ایران ،تهران را به پایبندی به برجام
متعه��د کند .این کاهش تحریمه��ا به اندازهای
خواهد بود که سیاستمداران داخلی آمریکا نتوانند
به دولت بایدن حمله کنند و رئیسجمهور را مورد
انتقاد قرار دهند».
گویا در این باره پیشنهادهای مشخصی از سوی
«رابرت مالی» نماینده آمریکا در مذاکرات وین به
اعضای  4+1ارائه شده است .تروئیکای اروپا این
پیشنهاد را سخاوتمندانه و واقعبینانه خوانده و بارها
تاکید کرده باید «مصائب دولت بایدن» را نیز در
پروسه «احیای برجام» در نظر گرفت!
وقاح��ت مقام��ات آمریکای��ی و اروپایی به
باالترین نقطه ممکن رسیده است! آنها رسما
از ایران خواس��تهاند نگرانیه��ا و دغدغههای
داخل��ی دولت بایدن را نی��ز در آنچه به دروغ
«بازگشت به برجام» میخوانند در نظر بگیرد!
به نظر میرسد این گزاره به اندازهای تکرار شده
است که در ذهن و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه
برخی سیاستمداران و مجریان حوزه سیاست
خارجی کش��ورمان نیز جای خود را باز کرده
است! بیدلیل نیست که بسیاری از رسانههای
اصالحطلب ،طی ماههای اخیر به صورت مداوم
به نسبتبندی و مقایسه اعضای دولت بایدن
و ترام��پ پرداخت��ه و از دموکراتها به مثابه
«آمریکاییهای خوب» و از جمهوریخواهان
به مثابه «آمریکاییهای بد» یاد میکنند!
بدیهی است در سایه ارسال چنین سیگنالهای
حقیران��های ،بای��دن و همراهانش ب��ه خود اجازه
میدهند ب ه س��ادگی از تبدیل «اس��تراتژی فشار
حداکث��ری دولت ترامپ» به «اس��تراتژی فش��ار
هوشمندانه» سخن گفته و تعلیق همه تحریمهای
ناسازگار با برجام را ناممکن قلمداد کنند! بدو ن شک
اگر ایران ابتدا به صورت یکجانبه از توافق هستهای
خارج میش��د یا حتی خروج دولت قبلی آمریکا
(دولت ترامپ) از برجام معلول یک «توافق دوجانبه
با ایران» بود ،استدالل دولت بایدن تا حدودی مورد
پذیرش بود اما نباید فراموش کرد دولت ترامپ به
ص��ورت یکجانبه ،غیرقانونی و ب��ا وجود پایبندی
مطلق ایران به همه مفاد توافق هس��تهای  -حتی
متأسفانه فراتر از آنچه در سند برجام آمده بود -از
توافق هستهای خارج شد و تحریمهای بسیار شدید
یکجانبه را علیه ملت و نظام ایران اعمال کرد! حال
جای بس��ی تأسف و تعجب دارد که «دغدغههای
داخلی دولت بایدن» نیز به یک مؤلفه محاسباتی
در بازگشت آمریکا به برجام تبدیل شده است!
ادامه در صفحه 6

عکس :محمدرضا عباسی ،مهر
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زلزله  5/9ریشتری دیروز بندرگناوه
 5مصدوم برجا گذاشت

فرزانه دانایی :اخوانالمسلمین و
یادداشت
منابع نزدیک به دولت ترکیه در
حال بحث روی ارائه راهکاری به عربستان هستند که
بتواند با حفظ چهره ،از جنگ یمن خارج شود و به همین
دلیل به دنبال نزدیک شدن بیش از پیش به عربستان و
حتی کمک به او در این جنگ هستند.
تغییر سیاس��ت دولت بایدن در قطع حمایتهای
نظام��ی و اطالعاتی واش��نگتن از خاندان س��عودی و
همچنین برنامه وی برای خودداری از فروش سالحهای
تهاجمی به عربستان ،باعث شده است که ترکیه فرصت
را غنیمت دانسته و سعی کند بهترین نتیجه را از انزوای
عربستان برای خود به دست بیاورد .از روزهای پایانی
اسفندماه ،خبرها حکایت از این داشت که ترکیه به دنبال
فرستادن تجهیزات نظامی و مهمتر از آن ،گروههای مبارز
سوری (تروریستها) به عربستان برای همراهی با این
کش��ور در جنگ یمن است .حضور یکباره و ناگهانی
ترکیه در زمین جنگ یمن ،آن هم در زمانی که آمریکا
و عربس��تان سعودی به دنبال خروج آبرومندانه از این
رسوایی بزرگ قرن هستند ،برای بسیاری از تحلیلگران
حوزه بینالملل جای تعجب و شگفتی باقی گذاشته بود.
با این حال تیره بودن روابط آنکارا ـ ریاض در طول چند
سال گذشته به دلیل حمایت اردوغان از قطر در ماجرای
تیرگی روابط قطر و عربستان ،باعث شد ترکیه در همین
مدت باقیمانده تا اعالم نهایی پایان یافتن جنگ در یمن،
سعی کند نام خود را در کنار عربستان قرار دهد.

حمای��ت ترکیه از عربس��تان احتماال ش��امل ارائه
پهپادهای نظامی به این کش��ور باشد؛ ابزاری نظامی
که توانس��ت در درگیریهای لیبی و همچنین جنگ
چندروزه آذربایجان و ارمنستان بخوبی بدرخشد و نتیجه
جنگ را تغییر دهد .براساس گزارشهای خبری منتشر
شده در رسانههای عربستانی ،ظاهرا سران حزباالصالح
یمن که یکی از شاخههای اخوانالمسلمین در این کشور
است ،از ترکیه خواستهاند که به نفع عربستان وارد میدان
مبارزه ش��ود .با این حال جایگاه حزباالصالح نیز در
ماجرای یمن چندان به صورت واضح و مشخص تبیین
نشده است .امارات که خود یکی از متحدان عربستان
در حمله به یمن بوده است ،از همان ابتدای امر مخالف
حضور و فعالیت حزباالصالح و درگیریاش با مساله
جنگ بوده اس��ت و تا به امروز این تنها عربستان بوده
است که با محافظهکاری و تردید فراوان اجازه فعالیت
این حزب در کمپین حمله به یمن را داده است.
عربستان سعودی نیز از این توافق جدید با ترکیه هم
در مساله جنگ یمن و هم در مسائل بینالمللی سود
خواهد برد .بعد از منتش��ر شدن گزارش دولت بایدن
و س��ازمان س��یا از قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار
عربستانی که در کنسولگری عربستان در استانبول به
قتل رس��ید ،سعودیها از این بیم دارند که با از دست
دادن پشتیبانی آمریکا بویژه پشتیبانی دولت بایدن از
محمد بن س��لمان ،ولیعهد سعودی ،مجبور شوند در
ش��رایطی جنگ یمن را به پایان برسانند که به هیچ

کدام از اهداف خود در این جنگ نرس��یدهاند .حضور
ترکیه در این جنگ نشان میدهد هم در ماجرای قتل
خاشقجی و هم در مساله یمن ،ترکیه میتواند متحد
خوبی برای عربستان باشد .این اتحاد به زعم سعودیها
میتواند حاوی پیام مهمی به ایران در منطقه نیز باشد
و آن پیام این است که در صورت حضور نداشتن آمریکا
در منطقه یا حتی بازگشتش به برجام ،ائتالف خاندان
سعودی با اردوغان میتواند موازنه قدرت در منطقه را
به نفع سعودیها تغییر دهد.
ترکی��ه در بحرانه��ای مختلف منطقهای نش��ان
داده اس��ت س��عی دارد از حض��ور خ��ود در مرزهای
س��وریه بیشترین نفع را ببرد .از همین رو است که در
جنگ بین ارمنستان و آذربایجان ،خبرها از فرستادن
تروریس��تهای س��وری به آذربایجان ب��رای جنگ با
ارمنس��تان حکایت داش��ت و حاال نیز قرار است این
گروهها که در س��وریه نتوانستند اقدامی انجام دهند و
در مقابل دولت بشار اسد شکست خوردند ،به یمن بروند
تا شکستی بر شکستهای مزدوران سعودی بیفزایند.
بر اس��اس خبرهای منتشر شده ،ترکیه به هر کدام از
این تروریستها پیشنهاد حقوق و دستمزد  ۲۵۰۰دالر
در ماه را داده اس��ت تا بتوانند به همراه دیگر مزدوران
سعودی در جنگ با یمن شرکت کنند .لیندسی اسنل،
یکی از خبرنگاران مستقر در ترکیه در شبکه اجتماعی
خ��ود ضمن اش��اره به این مبلغ گفته اس��ت به فایل
صوتیای دسترسی دارد که نشان میدهد این مبارزان

 ۴۰۰دالر هن��گام عزیمت به یمن دریافت میکنند و
۲هزار دالر نیز بعد از مستقر شدنشان در جبهه جنگ
به خانوادههایشان داده میشود در این میان  ۱۰۰دالر
نیز به آنها داده میشود تا بتوانند پاسپورت تهیه کرده و
خرج سفرشان به عربستان را بدهند .او بیان کرده است
ک��ه پیش از این تعدادی از آنه��ا در جبهه آذربایجان
بودند و در آن زمان نیز به همین میزان حقوق دریافت
میکردند .البته برخی از آنها در همان زمان اعالم کرده
بودند این مبلغ را نمیگیریم تا در خط مقدم جبهه باشیم
و جانمان را به خاطر آذریها نمیدهیم!
یکی دیگر از مسائلی که نشاندهنده همکاری نزدیک
ترکیه با عربستان در جنگ با یمن است ،ساقط شدن
یک پهپاد ترکیهای به دست نیروهای انصاراهلل در یمن
است .این پهپاد مربوط به کارخانه «وستل کارایل» بوده
است .همان کارخانهای که گفته میشد دولت ترکیه در
ازای فروش  ۴۰فروند از این پهپادها به عربستان مبلغ
 ۲۰۰میلیون دالر از خاندان سعودی دریافت کرده است.
استفاده از این نوع پهپادها قبال در درگیریهای لیبی
نیز توسط ترکیه سابقه داشته است و برخی گزارشها
نشان میدهد در بحران قفقاز نیز نیروهای ترک ،از همین
پهپادها در مقابل نیروهای ارمنستان استفادهکردند.
ترکها تنها با این توجیه به جنگ یمن و ش��ریک
شدن در رسوایی و بیآبرویی این جنگ پیوستهاند که
احساس میکنند «عربس��تان سعودی در این جنگ
تنها مانده اس��ت»! روزنامه ینی ش��فق از روزنامههای

حامی دولت اردوغان در این باره نوشته است« :ترکیه
تنها کشوری است که میتواند حافظ عربستان در این
جنگ باشد»! برخی تحلیلگران بر این عقیدهاند بیشتر
از اینکه ترکیه تمایلی برای حضور در جنگ یمن داشته
باشد ،این عربس��تان است که خواهان حضور آنکارا و
حمایت اردوغان است زیرا میداند پس از خروج آمریکا
از منطقه نمیتواند به دشمنی همزمان خود با ترکیه و
ایران ادامه دهد و کشاندن ترکیه به نزدیکی خود ،تنها
راه برای مقابله با ایران است .با وجود همه این خبرها
و تحلیلها ،حقیقت آشکار در زمین جنگ یمن ،قدرت
گرفتن هر روزه انصاراهلل و مردم یمن و ضربات محکمی
است که به مواضع و منافع سعودی در کشور خودش
میزنند.حمالتپهپادیوموشکییمنیهابهتاسیسات
نفتی سعودی ،موازنه قدرت در روزهای پایانی این جنگ
را به نفع مردم یمن تغییر داده است و عربستان حاال
بدون حمایت دولت ایاالت متحده به دنبال راهی برای
خروج آبرومندانه از این جنگ است.
برخی دیگر از رسانههای منطقهای در این خصوص
نوشتهاند حتی اگر آنکارا نیز به دنبال راهی برای محکم
ک��ردن پیوندهای خود با عربس��تان بود ،جنگ یمن،
بدترین جا برای آش��تی دوباره  ۲کش��ور به حس��اب
میآید .ترکیه هماکنون در طرف اشتباه ایستاده است
و زمانی وارد میدان نبرد با حوثیها شده که از هماینک
نیز مشخص است حتی اگر مردم یمن پیروز این جنگ
نباشند ،عربستان نیز پیروز میدان نخواهد بود.

دیپلمات هم نیستند چه برسد انقالبی!
علی آران :این روزها تیم وزارت
دیدگاه
امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران ،در وین س��خت مشغول مذاکره با همه شرکای
غربی و ش��رقی برجام اس��ت .ظاهرا همه جز آمریکا!
محفل گرم دیپلماتها در کمیسیون مشترک برجام،
صدالبته شامل هیات عالی دیپلماتیک فرانسویها هم
میشود؛ رژیمی که اسالمستیزی حکومتیاش چند
ماه است هدف کارزارهای گسترده مسلمانان و حتی
مراجع حقوق بشری و سیاسی در خود غرب قرار گرفته
و آشکارا منافعش نهتنها در خاورمیانه و شمال آفریقا،
بلکه بخش گستردهای از جهان اسالم و حتی جامعه
مسلمانان این کش��ور ،با ابراز انزجار مردم خشمگین
تهدید میشود.
یادم��ان نرفته که رژیم فرانس��ه به عن��وان رهبر
سیاسی اتحادیه اروپایی ،همواره اصرار عجیبی داشته
تا دامنه تحریمهای هستهای غرب علیه کشورمان را به
بهانههای دیگر گسترش دهد .همین هفته گذشته بود
که شورای اروپا که خط مشی کلی اتحادیه اروپایی را
تعیین میکند ،درست در گرماگرم مذاکرات وین11 ،
نهاد و مسؤول ارشد ایرانی را به بهانههای حقوق بشری
تحریم کرد .پاریس همانطور که قبال هم اعالم کرده بود
در متن کارزار تحریم جدید اتحادیه قرار دارد ،آن هم
در شرایطی که طی  6سال گذشته برقراری حکومت
پلیسی و سرکوب کمسابقه اعتراضات دامنهدار مردمی

در فرانسه توسط  ۲دولت متوالی سوسیالیست و لیبرال
توسط جناحهای داخلی و رسانههای فرانسوی تقبیح
شده و بحث از ظهور دیکتاتوری صورتی یک بناپارت
جوان از دل جمهوری پنجم فرانسه است.
با هم��ه اینها ،آنچه از جری��ان مذاکرات به بیرون
از گرندهتل وین درز کرده نش��ان نمیدهد ظریف و
عراقچی برنامه خاصی برای فشار آوردن در این زمینهها
به همتایان فرانسویشان داشته باشند که سالهاست
در جریان تحریمهای ظالمانه پای رکاب آمریکا ،گلوی
ملت ما را فشردهاند .همانطور که در غائله خرابکاری
آمریکایی -اس��رائیلی در س��ایت نطنز و سپس اعالم
غنیسازی  60درصد توسط تهران در واکنش به این
اقدام تروریستی مشاهده کردیم ،در مذاکرات حساس و
چندبعدی مثل مذاکرات احیای برجام که در حال حاضر
در وین در جریان است ،طرفها روی کوچکترین نقطه
ضعف طرف مقابل دس��ت میگذارند تا اهرمی برای
تحقق حداکثری منافع ملی خود بسازند.
فرمان��ده هیات عالی دیپلماتیک فرانس��ه در این
مذاکرات ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانس��ه است؛
کس��ی که بعد از اعتراضات تاریخی آبانماه پارس��ال
مسلمانان جهان در محکومیت سخنان اسالمهراسانه
مکرون ،رئیسجمهور فرانسه چنان از وحشت به دست
و پا افتاده بود که ش��اید در تاریخ معاصر دیپلماس��ی
اروپایی نتوان نمونهای معادل حاش��ا و کالی او یافت.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشوری که خود را پیشرو و
رهبر سکوالریسم میداند ،با عقبنشینی عجیبی که
حتی مذبوحانهتر از کرنشهای مشهور «مارشال پتن»
در مقابل اشغالگران نازی در جریان جنگ دوم جهانی
بود ،طوری به توجیه و تناقضگویی افتاده بود که در
اظهاراتی مضحک ،دم از «نهایت احترام رژیم فرانسه
برای اس�لام» میزد یا اینکه حتی ناچار شد از اساس
آنچه را امانول مکرون ،چند روز جلوتر مقابل دوربین
زن��ده به زبان آورده بود انکار کرده و بگوید حرفهای
رئیسش تحریف ش��ده است! مشکل اینجا بود که از
این حرف مکرون که گفته بود «اسالمگرایان آینده ما
را تهدید میکنند اما فرانسه کاریکاتورها[ی موهن به
پیامبر اسالم]را رها نخواهد کرد» نمیشد برداشتی جز
اسالمهراسی کرد ،خصوصا که پشتبند این اظهارات،
حزب لیبرال حاکم لوایحی امنیتی و اجتماعی با هدف
محدود کردن فعالیتها ،ابراز عقیده و حتی پوش��ش
جامعه مسلمانان وضع کرد که  10درصد جمعیت این
کشور را تشکیل میدهد.
در حالی که سمپاش��یهای رس��انهای س��نگین
رسانههای شرکتی غربی -عبری -عربی از نخستین روز
پیروزی انقالب اسالمی ،مهمترین دستاویز تحریمهای
اروپایی -آمریکایی علیه کشورمان بوده ،ظاهرا تیم وزارت
امور خارجه دولت روحانی برنامهای برای امتیاز گرفتن
از یک دولت غربی ندارد که دست بر قضا در محاصره

افکار عمومی جهانی و داخلیاش قرار گرفته است.
تص��ور کنید به ج��ای دولت جمهوری اس�لامی
ایران ،همس��ایهمان جمهوری اس�لامی پاکستان که
نه انقالبی اس�لامی در آن به ثمر نشس��ته و نه دولت
و اکثری��ت جامعهاش دغدغه استکبارس��تیزی دارند
و ت��ازه همکاریه��ای تنگاتنگ امنیت��ی و نظامی با
استکباریترین قدرتها بویژه آمریکا و انگلیس داشته
و دارد ،در یک چانهزنی سرنوشتساز و همهجانبه مثل
وین ش��رکت میکرد .در این صورت آیا حداقل تنفر
عمومی جهان اسالم از ابلیس پاریس و سیاستهای
اسالمستیزانهاش را به روی هیات فرانسوی نمیآورد؟
آیا آقای شاه محمود قریشی ،وزیر خارجه پاکستان که
صوفیمسلک و معتقد به اسالم لیبرال هم هست و مثل
یداند ،دستکم تالش
ظریف خودش را شیعه انقالبی نم 
نمیکرد پیش از چمدان بستن به سوی اتریش ،برای
باال بردن دست دولتش در مسلخ مذاکرات از سرمایه
اجتماعی کشور و همکیشانش بهرهای ببرد؟ فرض کنید
نه عمران خان ،نخستوزیر پاکستان که هنوز پاسپورت
انگلیسی خود را باطل نکرده و نه وزیر خارجهاش که
از بچگی با زبان انگلیسی بار آمده ،یک ذره از اعتقادات
مذهبی را که ظریف دم از آن میزند نداش��تند اما آیا
اسالمآباد در ظاهر هم که شده برای بازگرداندن مکر
حقوق بش��ری مکرون به خود او ،برنامهای رس��انهای
و تبلیغاتی برای زیر فش��ار گذاش��تن سرسختترین

دش��منش در جمع  5+1در کن��ار آمریکا و انگلیس،
تدارک نمیدید؟
آیا دولتمردان پاکستانی دستکم با مشاهده اینکه
رژیم فرانس��ه درست در آس��تانه آغاز مذاکرات وین
قوانینی کامال ضداس�لامی را -که حتی رهبر مشهور
به اسالمس��تیزی جبه��ه ملی فرانس��ه ،خانم مارین
لوپن و همچنین دولت آمریکا هم آن را ناقض حقوق
مسلمانان دانستهاند -از تصویب مجمع ملی با اکثریت
همحزبیهای مکرون گذرانده ،به صرافت نمیافتادند
از فرصت استفاده کرده و با زنده کردن داغ مسلمانان
چند کشور دوست و برادر علیه «ابلیس پاریس» ،جنگی
روانی را علیه دشمن پاریسی به راه اندازند که دستکم
در کوتاهمدت رس��انهها و افکار عمومی آنها را به خود
مشغول سازند؟
شاید اگر از همان ابتدای این مقال ،به موضعگیری
سرسختانهحکومتپاکستاندرمقابلاسالمستیزیرژیم
فرانسه میپرداختیم ،شاید صرفا موضعی از سر عصبیت
مذهبی برادران پاکیمان برداش��ت میش��د و اهمیت
رفتار دیپلماتیک دولت اس�لامآباد به چش��م نمیآمد.
عمران خان مدتها پس از فرو نشستن موج اعتراضات
جهانی مسلمانان نسبت به مکرون ،اخیرا دوباره موضوع
اسالمس��تیزی -فراتر از اسالمهراس��ی -در این کشور
اروپایی مدعی آزادی بیان و عقیده را باز کرده است.
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