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رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس انرژی اتمی در گزارش تازه خود اعالم کرد فعالیتهای آژانس در ایران به طور جدی تضعیف شده است

تیترهای امروز

چشمآژانس کور!

«وطنامروز» گزارش میدهد
ایجاد حکومت فراگیر و جلوگیری از مداخله خارجی
خواست اصلی ایران برای افغانستان است

نگران همسایه
شمخانی :اولویت اول افغانستان
ثبات و آرامش است
صفحه 2

توگو با «وطنامروز»  :ارز
کارشناسان در گف 
ترجیحی تأثیر مثبتی روی معیشت مردم نداشت

انحراف میلیاردی
 4200تومانی

رئیسی در تماس تلفنی رئیس شورای اروپا :اقدامات آژانس مخل مسیر مذاکره است

طبق گزارش آژانس ،ذخایر اورانیوم  60درصد غنیسازی شده ایران به  10کیلوگرم و ذخایر  20درصد به  84/3کیلوگرم رسیده است

صفحه 2

صفحه 3

دولت دوازدهم در ابالغ مقررات قانون
مالیات بر خانه و خودروهای لوکس تعلل کرد

سوبسید مالیاتی
به ثروتمندان

عدم ابالغ مقررات قانون مالیات بر خانهها
و خودروهای لوکس 2/4 ،هزار میلیارد تومان
در جیب ثروتمندان قرار داد

رژیمصهیونیستیخانوادهاسرایفلسطینی
را که از زندانجلبوعگریختهبودند
گروگان گرفت

صفحه 3

۵۳۸

تعداد کل قربانیان  112 430نفر
/

طی  24ساعت  ۵۳۸نفر از هموطنان
بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

واکسیناسیون
روی دور تند

وزیر بهداشت :امروز  8میلیون
و یکشنبه  10میلیون دوز واکسن وارد کشور میشود
صفحه 4

اقامه عدل
کارویژه نظام اسالمی

دکترعباسمقتدایی*:یکی
از مبانی و محورهای اصلی
انقالب اسالمی« ،عدالت و
برقراری قسط در جامعه»
اس��ت .واژه عدالت بارها و
باره��ا در کالم رهبر انقالب و در قانون اساس��ی
جمهوری اس�لامی ایران یادآوری ش��ده و مورد
تأکی��د قرار گرفته و جایگاه ویژهای در اداره امور
کشور برای آن لحاظ شده است.
نگاهی به چهرههای ماندگار و قهرمانان ملی
جمهوری اس�لامی ایران در س��الهای پس از
انقالب،نشانمیدهدراز ماندگاریشخصیتهایی
چونشهیدبهشتی،شهیدرجایی،شهیدسلیمانی
و تقریبا همه کسانی که در عرصه ایثار و جهاد و
شهادت و برنامهریزی دقیق برای نظام اسالمی و
بنیانهای فکری نظام اسالمی تالش و جانفشانی
کردند ،در کنار همه ویژگیهای این افراد ،این بود
که آنان موضوع و محور عدالت را سرلوحه عملکرد
خود داشتند و برای برقراری قسط مبارزه کرده
و اهتمام ویژهای داش��تند .اکنون نیز در جامعه
اسالمی همچنان نیازمند گس��ترش و پرورش
روحیه عدالت هستیم .آنچه مقام معظم رهبری
در گفتوگو با سران نظام یا دولتها طرح کردهاند
و اینک��ه یک دهه را تحت عنوان «دهه عدالت»
مطرح کردند و ضرورت دارد در همه عرصهها از
جمله پرورش نیروی انسانی برای کشور ،محوریت
عدالت را مورد توجه قرار دهیم ،بر کسی پوشیده
نیست .اکنون اگر در عرصه تولید ،کشاورزی ،آب
و حتی ساختارهای مالیاتی یا برقراری تعرفهها و
عوارض مشکالتی وجود دارد یا مردم گالیههایی
دارند ،نشان میدهد نتوانستهایم در جهت عدالت
آنگونه که باید و ش��اید اقدام کنیم و این همان
چیزی بود که رهبر انقالب نیز بر آن تاکید کردند و
اکنون به عنوان یک مطالبه جدی ایشان از کسانی
است که مدیریت کشور را برعهده گرفتهاند.
بسیاری از اقدامات س��الهای گذشته نظیر
هدفمند کردن یارانهها یا قوانین و مقرراتی که برای
خانواده و جوانان در کشور وضع شده است یا امور
حمایتی و حتی مبالغی که برای حوادث غیرمترقبه
و امداد صرف شده است ،همگی در این جهت بوده
تا بتوانیم بخشی از عدالت از دست رفته یا از مدار
خارج شده را مجددا به مدار برگردانیم و محقق
کنیم .اکنون ما در زمینه نظام اداری و مدیریت در
عرصه بودجه و نظارت بر چگونگی صرف بودجه و
همچنین در زمینه منابع و مصارف بودجه عمومی
دولت و حتی در عرصه تولید ،س��رمایه و نیروی
انسانی نیازمند لحاظ کردن باالترین سطح عدالت
و قسط هستیم .همانگونه که چگونگی پرداخت
تسهیالت و بهرهبرداری از صندوق توسعه ملی و...
ادامه در صفحه 6

صفحه 7

سمیرا کریمشاهی :از تاکیدات
یادداشت
دول��ت س��یزدهم در بخ��ش
سیاستخارجی جدید جمهوری اسالمی ایران ،پویایی
دیپلماسی در منطقه بویژه تمرکز بر ارتباط با همسایگان
ایران اس��ت .برای هر کدام از کش��ورهایی که مرز آبی
و خاکی مش��ترک با ایران دارند میتوان س��طحی از
اهمیت روابط را تعریف کرد اما چالشها و به دنبال آن
فرازونشیب در روابط با کشورهای جنوب خلیجفارس،
تمرکز ویژهای را میطلبد.
رخدادهای متعدد از جمله بیداری اسالمی ،2011
جن��گ و بحران در س��وریه ،یمن و ...رواب��ط ایران با
کشورهای حاشیه خلیجفارس بویژه امارات و عربستان
را تحتالشعاع قرار داد .هر چند تنش در روابط ایران با
این  ۲کشور یکسان و در یک سطح نبوده اما در  ۲سال
اخیر کانالهایی برای بهبود روابط ایجاد شده که انتظار
میرود در دولت جدید به طور متمرکز تحت توجه به
سیاست حسن همسایگی دنبال شود.
ت خارجی دولت
هر چند قضاوت درباره راهبرد سیاس 
جدید در قبال همسایگان زود است اما نشانههایی را که
در این مدت کوتاه نمایان ش��ده میتوان امیدوارکننده
در نظر گرفت .س��فر نهیان بنمبارک ،وزیر رواداری و
همزیس��تی امارات به تهران در صدر هیات اماراتی که
در مراسم تحلیف هشتمین رئیسجمهور ایران شرکت
کردند ،نخستین حضور یک مقام عالیرتبه اماراتی در
توگو با دکتر
ایران بعد از چند سال بود .بنمبارک در گف 
رئیسی تاکید کرد امارات مصمم است سطح روابط خود
با ایران را افزایش دهد .بعد از آن ،در جریان سفر آقای
امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان به بغداد ،دیدار
توگو با محمد بنراشد ،حاکم دوبی و نخستوزیر
و گف 
امارات انجام شد.بنراش��د درباره این دیدار در پیامی
توئیتری اعالم کرد« :در حاش��یه اجالس بغداد با وزیر
جدید خارجه ایران آقای حسین امیرعبداللهیان دیدار
کردم ،برای او در پس��ت جدیدش موفقیت و گسترش
روابط با کشورهای همسایه و تقویت همکاریها بر پایه
حکمت و منفعت ملتها را آرزومندم .برای ملت همسایه
و دوس��ت ایران نیز بهترینه��ا را خواهانم» .همچنین
امیرعبداللهیان در پیام توئیتری متقابل از فضای مثبت
ای��ن دیدار به این نکته تاکید کرد« :ما برای پیش��برد
مناسبات فیمابین و تحقق همکاریهای منطقهای ،با
همسایگان مشورت ،همدلی و همکاری میکنیم .کار با
همسایگان اولویت دولت سیزدهم است».

سیاست همسایگی در خط تهران -ابوظبی

چرا پیگیری بهبود روابط با دولتهای جنوب خلیجفارس اهمیت دارد؟

ایران و امارات؛ همکاری ،رقابت و احتیاط

ملموسترین وجه مناسبات ایران و امارات به روابط
اقتصادی و تجاری این  ۲کشور ارتباط پیدا میکند و به
کالم دیگر ،روابط اقتصادی مهمترین عنصر پیونددهنده
و ایجابی در مناسبات فیمابین است .بررسیهای آماری
روابط تجاری ایران و امارات نشان میدهد این امیرنشین
به تنهایی به اندازه دیگر کشورهای عضو شورای همکاری
خلیجفارس با ایران روابط تجاری دارد و این مناسبات
در باالترین حد خود در مقایسه با دیگر شیخنشینها
قرار داشته .عالوه بر این ،حضور سرمایهگذاران ایرانی
در امارات نیز حائز اهمیت است به طوری که این افراد
 10درصد جمعیت امارات را شامل میشوند که معادل
تقریبی  400هزار نفر است و 10هزار شرکت را در این
کشور اداره میکنند .بنابراین ،امارات عربی متحده بعد از
آمریکا و ترکیه ،سومین مقصد مهاجران ایرانی محسوب
میشود .از طرف دیگر ،بسیاری از ساکنان جنوب ایران
با شهروندان اماراتی رابطه خویشاوندی دارند و از همین
ب��اب ۲ ،طرف بر پایه اش��تراکهای قومی ،فرهنگی و
اقتصادی مناسبات گستردهای برقرار کردهاند .بنابراین،
حضور ایرانیان در امارات به عنوان عنصر پیونددهنده
میان  ۲کش��ور تلقی میشود .در کنار اینها ،در روابط
 ۲کش��ور اختالفات جدی و ریشهای از جمله مالکیت
جزایر سهگانه و مسائل هویتی  -امنیتی در خلیجفارس
ت خارجی مانند حضور و نفوذ آمریکا در
تا حوزه سیاس 
امیرنشینهای جنوب خلیجفارس و مواضع و کنشگری
متضاد در رخدادهای منطقهای را در بر میگیرد .البته
جدیترین و مهمترین مسالهای که روابط تهران-ابوظبی
رابطه این کشور با
را چالشبرانگیز میکند عادیسازی 
رژیم مجعول صهیونیستی است که در بخشی مجزا به
آن میپردازیم.
حوزه مداخالت امارات در امور منطقهای ،در سالهای
اخیر به روشنی در سیاستخارجی این کشور منعکس
ش��ده است .امارات در  ۲نقش خود که اولی برخاسته
اراده این کشور برای کنشگری فعالتر در منطقه با
از 
هدف رقابت با رقبایی همچون عربستان ،ایران ،قطر و
ترکیه است ،در ائتالفهای منطقهای شرکت میکند .از
سوی دیگر این کشور نقش خود را به عنوان متحد غرب

ی خاورمیانهای آنان در حوزههای
و آمریکا در نقشهها 
سیاس��ی  -امنیتی برجسته ساخته اس��ت .امارات به
دلیل ساختار سیاسی مبتنی بر خاندانهای پادشاهی
و همچنین ش��رایط ژئوپلیتیک خ��اص خود ،همواره
دچار تهدید و هراسهای امنیتی است .به همین دلیل
در س��الهای اخیر سیاستامنیتی خود را مبتنی بر
کنشگری و بازدارندگی موثر در برابر دشمنان و رقبای
منطقهای ترسیم کرده است .امارات در سایر کشورهای
منطقه همچون یمن ،لیبی ،سودان ،جیبوتی تا مراکش
و شمال آفریقا دارای حلقههای نفوذ و اعمال قدرت در
ساختارهای حاکمیتی این کشورها بوده و به گسترش
نفوذ خود در این مناطق مبادرت میکند .امارات سیاست
خارجیهوشمندانهاینسبتبهسعودیهامدنظرداشته
و تالش کرده میزان درگیری خود در بحرانها در سطح
موقعیت و تواناییهایش باشد .به عنوان مثال در جنگ
یمن با وجود هزینههایی که به جبهه سعودی وارد شد
اما امارات با بازیگری محتاطانه توانسته همچنان بخشی
از منافع خود در جنوب شبهجزیره عربستان را حفظ کند
حوزه سوریه ،تدریجا
و حتی گسترش دهد .همچنین در 
عادیسازی روابط با دمشق را در دستور کار خود دارد.
همین مسائل باعث شده ابزارهای هموارسازی روابط
ایران و امارات بیشتر از تهران -ریاض در دسترس باشد.
موازنه تهدید

رژیمصهیونیستی و محورسازی

همانطور که گفته ش��د ،موقعیت جغرافیایی و
محدودیته��ای ژئوپلیتیک امارات باعث میش��ود
سایه تهدید و هراس امنیتی را باالی سر خود
همواره 
متصور ش��ود .از طرف دیگر رژی م صهیونیستی با در
نظر گرفتن اهمیت باالی امنیت در خلیجفارس همواره
تالش داشته کشورهای حاشیه خلیجفارس را در مقابل
ایران به عنوان تهدیدکننده امنیت ،بلوکبندی کند .به
عبارت بهتر ،اسرائیل میداند در معادلهسازی تقابلش
با ایران نمیتواند با بلوکبندی ذیل توازن قوا بر روی
این امیرنشینان حساب باز کند لذا امیدوار است آنها
موازنه تهدید مقابل ایران قرار دهد که

را در مح��ور
مهمترین دستاورد آن میتواند این باشد که تهدید
رژی م صهیونیس��تی برای امنیت منطقه را به عنوان
موجودیت نامش��روع به ادراکی میان سران منطقه

و همسایگان ایران تبدیل کند که آنها را به این باور
برساند تهدید اصلی ،ایران و ابزارهای قدرتآفرین آن
است« .استفان والت» مبدع نظریه «توازن تهدید»
میگوید :هنگامی که چند دولت علیه دولتی دیگر
واسطه اینکه قدرت آن دولت را

اتحاد ایجاد کنند به
تهدیدیعلیهخودبدانند،موازنهتهدیدشکلمیگیرد.
البته هر تهدیدی منجر به اتحاد در عرصه بینالمللی
نمیشود بلکه تهدیداتی مدنظر است که موجودیت
یا منافع دولتها را به طور جدی تحتالش��عاع قرار
ده��د که  ۳عامل را میتوان برای آن در نظر گرفت:
درجه تضاد منافع دش��من  -2احتمال گرایش

-1
دش��من به منازعه با زور  -3توانایی نظامی نس��بی
ساله بعد از توافق
دولت و دش��منان آن .در روند  20
اسلو که حکام عرب آشکار و پنهان خط قرمز رابطه
با اس��رائیل را مخدوش کردند ،تالش رژیم اشغالگر
صهیونیست برای اینکه هر کدام از این ۳عامل تهدیدزا
را از موجودیت خود به ایران و در شکل کلیتر محور
مقاومت منتقل و القا کند ،همیشه تحت دکترینهای
متعدد در جریان بوده است.
احساس تهدید که به جان دولتهای عربی انداخته
ش��ده باعث میش��ود آنها برای حفظ بقا و موجودیت
خ��ود در اتحاده��ای ضدایرانی فعال باش��ند .امارات
البیهای گستردهای را در محافل موافق تحریم ایران
در آمری��کا داراس��ت .در اجالس «اتح��اد علیه ایران
هستهای ( »)UANIکه نشست  2019این اجالس
با سخنرانی پمپئو ،وزیر وقت خارجه آمریکا همراه بود،
سفرای بحرین و امارات در آمریکا و نمایندهای از سعودی
حضور داشتند .روابط یوسف العتیبه ،سفیر امارات در
واشنگتن با ریچارد مینتز ،مدیرعامل شرکت هاربر با
کارب��ری روابطعمومی و البیگری و همچنین مارک
واالس ،مسؤول اجالس اتحاد علیه ایران هستهای طی
یک اقدام هک ایمیلی آشکار شد که نشان میداد امارات
به میزان گستردهای در محافل ضدایرانی میان عامالن
آمریکایی -اسرائیلی نفوذ دارد .توماس کاپالن ،میلیاردر
آمریکایی که از وی ب��ه عنوان حامی مالی پروژههای
ضدایرانی یاد میش��ود ،دارای روابط نزدیک با محمد
بنزاید ،ولیعهد ابوظبی است.

نمونه اخیر این محورسازی علیه ایران،آشکارسازی
روابط چند دولت عربی با اسرائیل در یک سال گذشته
بود که در این میان امارات بیشترین پیشروی را داشته
است .بر اساس آمارهای اتاق بازرگانی اسرائیل (،)FICC
تجارت دوجانبه بین امارات و اسرائیل از زمان امضای
توافقنامه موسوم به «آبراهام» در سال گذشته به 675
میلیون دالر رسیده و در ماههای اخیر حجم کل تجارت
بین اسرائیل و امارات عربی متحده -صادرات و واردات
کاال و خدم��ات  -به بیش از  100میلیون دالر در ماه
رسیده است .گزارشهای این مرکز پیشبینی میکند
به احتمال زیاد طی  2-3س��ال آینده ش��اهد تجارت
دوجانبه  5میلی��ارد دالری خواهیم بود .عالوه بر این،
شرکتهای سایبری و خدماتامنیتی که بعضا مقامات
سرویسجاسوسی اسرائیل سهامداران آن هستند ،وارد
حوزه هوش مصنوعی که
همکاری با ابوظبی شدهاند .
امارات چند سال است با انتصاب وزیر هوش مصنوعی
و احداث دانشگاه مخصوص این حوزه ،تمرکز ویژهای
روی آن داش��ته ،وارد همکاریهای این کشور با رژیم
صهیونیستی هم شده و این  ۲توافقاتی در زمینه هوش
مصنوعی داشتهاند.
اما یکی از مهمترین جنبههای روابط ابوظبی -تلآویو
در یک س��ال گذشته ،تالش امارات برای دسترسی به
آبهای شرق مدیترانه از طریق سواحل اشغالی فلسطین
و از طرف دیگر دسترسی اسرائیل به خلیجفارس بوده.
دسترسی کشورهای غربآسیا به مدیترانه و قرار گرفتن
در مسیر اتصال شرق به غرب ،به عامل اساسی رقابتهای
منطقهای بر سر گسترش مرزهای ژئوپلیتیک و قلمرو
راههای مواصالتی تبدیل ش��ده است .از این رو یکی از
تالشهای جدی رژی م صهیونیستی این است که به هر
شکل دولتهای شرقی از جمله چین و هند برای دور
زدن ایران در مس��یر اتصال به مدیترانه متقاعد شوند
ایران در رقابتهای کالن ترانزیتی به بازیگری منزوی
تبدیل شود .سطحی از رقابت با کشورهای همسایه و
دولتهای خلیجفارس یک روند طبیعی و اجتنابناپذیر
اس��ت اما کنشگری اسرائیل به منظور ضریب دادن به
رقابتها و اختالفات ایران و مخدوشس��ازی سیاست
حسن همسایگی با بازتعریف نقش ایران به عنوان عنصر
تهدیدزای منطقه ،جز با حفظ سطحی از روابط با دولتها
و بالفعلسازی موضوعات مشترک که قابلیت تبدیل به
منافع مشترک را دارند ،قابل خنثیسازی نخواهد بود.
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