رمز تحول استقالل در لیگ جدید
جوان و جسور ،پرتعداد در حمله و پرشور

ترافیک اکران پاییزی ،بارقههای امید به بازگشت سینما را زنده کرده است

رونق اکران
بهگیشه رونق میدهد؟

آبی
به رنگآرامش
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تیترهای امروز
بازگویی میراث روحانی توسط دولت سیزدهم
امری ضروری است اما نباید منتهی به ناامیدی مردم
از امکان اصالح وضعیت موجود شود
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مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت باعث اختالل در جایگاههای سوخت شد؛ تا شامگاه دیروز نیمی از جایگاههای سوخت به مدار بازگشت

حمله سایبری به مردم

روایت
آگاهی و امید

وزارت نفت :تا اواسط امروز شرایط سوختگیری با کارت سوخت عادی میشود
سهمیه بنزین موجود در کارتهای سوخت محفوظ است و شایعه افزایش قیمت بنزین یا حذف سهمیهها واقعیت ندارد

تفاوت روایت در دولت رئیسی و دولت روحانی

صفحه 3

صفحه 2

گزارشی درباره لزوم بازنگری نحوه واگذاری
بنگاههای دولتی

تغییر ریل
خصوصیسازی
رئیس قوه قضائیه :واگذاریها
از هدف اصلی خود منحرف شدهاند
صفحه 3

گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد

پیشرفت ناچیز
طر ح ملی مسکن
صفحه 3

گفتوگوی «وطنامروز» با معاون بنیاد شهید
چرا قانون جذب و استخدام خانوادههای شهدا
و ایثارگران به صورت کامل اجرا نمیشود؟

گره قانونی
علیهایثارگران

رئیسجمهور سالخورده آمریکا در تازهترین نمایش عمومی
بیماری زوال عقل خود ،در نیوجرسی با یک شخصیت خیالی دست داد

خورزوخانسالم!

صفحه 4

نگاه

کنفرانس افغانستان در تهران
شکستی دیگر برای واشنگتن

علیرضا کریمی :هنوز صحنههای خروج خفتبار
نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان از خاطرهها
زدوده نش��ده؛ خروجی ذلتبار از کش��وری که
20سال تحت اشغال نیروهای آمریکایی و متحدان
آنها در ناتو بود اما در نهایت به همان نیرویی واگذار
شد که پیش از این اشغالگری سراسر خشونت
و جنایت ،بر بخش اعظم س��رزمین افغانستان
حکمرانی میکرد .هنوز رسانههای آمریکایی از
ماجرای خروج نیروهای هموطنشان از افغانستان
فارغ نشدهاند و میزان تایید عملکرد بایدن در افکار
عموم��ی آمریکا تحت تاثیر این ماجرا همچنان
در حال س��قوط آزاد است؛ سقوطی نه با شتاب
جاذبه زمین؛ که با شتاب دافعه مالیاتدهندگان
آمریکایی که میلیاردها دالر از پولی که باید صرف
بازپروری زیرساختهای کشورشان میشد ،صرف
کسب حقارت در افغانستان شد .اما گویا ماجرای
سرزمین افغانستان دست از سر دولتمردان کاخ
سفید برنمیدارد .حدود  2ماه پس از خفت اجبار
به خروج ،اکنون آمریکاییها شاهد شکستی دیگر
در منطقه هستند .یکی از اولویتهای سیاست
خارجی واش��نگتن در منطقه غرب آس��یا طی
سالهای اخیر باالخص در دوران دولت «دونالد
ترامپ» منزویسازی سیاسی و دیپلماتیک ایران
بود که بویژه با سیاس��ت فشار حداکثری دنبال
میش��د .تقریبا همین سیاست با ادبیات اندکی
متف��اوت در دوران دولت «جو بایدن» نیز علیه
جمهوری اس�لامی ایران دنبال شده است .اما با
این وجود ،امروز چهارشنبه پنجم آبان ،این ایران
است که میزبان نشست مهم کشورهای همسایه
افغانستان است؛ کشورهایی که همگی بهنوعی با
تبعات سالها اشغالگری و تنشآفرینی واشنگتن
در افغانستان دست و پنجه نرم میکنند .هر چند
گروه طالبان که اکنون بر افغانستان حاکم است در
این نشست حضور ندارد اما اهمیت نشست مزبور
تا آنجا است که وزرای خارجه چین و روسیه در
آن بهصورت مجازی سخنرانی میکنند .آن همه
تالش برای منزوی کردن ایران با تحریمهایی که
واش��نگتن خود بارها آنها را فلجکننده خوانده،
نتوانسته تهران را به کشوری منزوی تبدیل کند
و در عوض ،ایران ب ه عنوان یک قدرت منطقهای،
نقش خود را در تنشزدایی ایفا میکند؛ زدودن
تنشهایی که آمریکا بیشترین نقش را بهبهانه
مبارزه با تروریس��م در آفریدن آنها داشته است.
بازی در افغانستان برای واشنگتن تمام نشده است.
اگر «مایک پمپئو» روزی مجبور شد با نماینده
طالبان سر یک میز بنشیند و مذاکره کند و دولت
بای��دن هم چارهای جز خروج عجوالنه و ذلتبار
از خاک افغانس��تان نداش��ت ،مطمئنا ابعاد این
شکست ،نو به نو تجدید خواهد شد و خود را در
فضای سیاست داخلی آمریکا به رخ خواهد کشید.

صفحه 7

بنبست سیاسی آمریکا و زمستان سرد بیاعتنایی به واشنگتن
یادداشت ثمان�ه اکوان :هنوز یکس��ال
از دوران رقابته��ای انتخاباتی
س��ال  2020و برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در
آمریکا که منجر به شکست ترامپ در این انتخابات شد
نگذشتهاست و در عینحال نزدیک به  ۳سال دیگر
نیز تا پایان دوران ریاستجمهوری بایدن ماندهاست
اما بهنظر میرسد رقابتهای انتخاباتی و اتهامزنیهای
رسانهای درباره تقلب در انتخابات همچنان در آمریکا
ادامه داشته باشد .دونالد ترامپ که از همان ابتدا بر طبل
تقلب در انتخابات میکوبید ،همچنان حاضر به پذیرش
نتایج انتخابات ۲۰۲۰نیست و اخیرا از حامیانش خواسته
است تا زمانیکه نتایج قطعی انتخابات ریاستجمهوری
و مساله تقلب در انتخابات مشخص نشده ،در انتخابات
کنگره سال  ۲۰۲۲و همچنین ریاستجمهوری سال
ن میان این است
 ۲۰۲۴رای ندهند .نکته جالب در ای 
که نمایندگان جمهوریخواه در کنگره آمریکا نیز تا حد
زیادی با صحبتهای ترامپ همراهی کرده و خواستار
رسیدگی ویژه به مساله تقلب در انتخابات هستند و گمان
نمیکنند تالش ترامپ برای وادار کردن مردم به حضور

نیافتن در انتخابات به ضرر آنها در انتخابات  ۲۰۲۲تمام
شود .موضوع دیگری که ترامپ بشدت در حال پیگیری
آن در کنگره است ،ایجاد اختالل در روند بررسی دالیل و
ریشههای حادثه ۶ژانویه و حمله معترضان به ساختمان
کنگره است .یاران ترامپ مانند استیو بنن مشاور او ،که
بعضا در طول دوران ریاستجمهوری او از دولتش خارج
شده بودند و انتقاداتی نیز به او داشتند ،اعالم کردهاند با
تحقیقات کنگره همکاری نمیکنند و حاضر شدهاند در
این راه حتی متهم و دادگاهی نیز بشوند .ترامپ در عین
حال از دولت بایدن به دلیل اعطای مجوز به کنگره برای
بررسی اسناد محرمانه کا خ سفید در روز ۶ژانویه شکایت
کردهاست و این نشان میدهد مسلما مسائل پشتپرده
زیادی در روزهای منتهی به  ۶ژانویه در کا خ سفید رخ
دادهاس��ت که ترامپ مایل نیست آنها فاش شوند .از
س��وی دیگر همه این مسائل در شرایطی رخ میدهد
که بر اساس آخرین نظرسنجیهایی که توسط سایت
یاهو و مؤسسه  YouGovانجام شده است ۶۶ ،درصد
جمهوریخواهان معتقدند در انتخابات ریاستجمهوری
سال 20۲۰تقلب شده و رأیهای ترامپ دزدیده شده

نویدمومن:رئیسجمهور ترکیه
دیدگاه
گفته است سفرای  ۱۰کشور از
جمله آمریکا و آلمان که خواستار آزادی «عثمان کاواال»
فعال سیاسی ترکیهای شده بودند ،عنصر نامطلوب اعالم
خواهند ش��د .اردوغان با اش��اره به اصطالحی که در
دیپلماسی به کار میرود و به معنای نخستین قدم قبل
از اخراج است ،تاکید کرده است« :من به وزیر خارجه
کشورمان دستور دادهام این  ۱۰سفیر را در اسرع وقت
به عنوان عنصر نامطلوب اعالم کند».
زمانی که یک س��فیر یا دیپلمات به عنوان عنصر
نامطلوب معرفی میش��ود ،معموال از س��وی کش��ور
فرستنده فراخوانده میشود .در غیر این صورت ،دولت
میزبان میتواند وی را اخراج کند .فارغ از آنکه اردوغان
در نهایت سفرای آمریکا و  9کشور غربی دیگر از جمله
فرانسه ،آلمان ،کانادا و سوئد را اخراج کند یا خیر ،نکته
اساس��ی و مهمی در تحلیل رفتارهای رئیسجمهور
ترکیه وجود دارد که الزم است مورد توجه قرار گیرد.
رویکرد اعتقادی  -سیاسی نامتوازن ،دفرمه و ریاکارانه

رئیسجمهور ترکیه در عرصههای گوناگون ،وی را به
سیاس��تمداری نامتعادل در منطقه و نظام بینالملل
تبدیل کرده است .پشت پرده رجزخوانیهای چند روز
اخیر اردوغان ،حقایق آش��کاری مشاهده میشود که
نیت استقاللطلبانه وی در قبال کشورش را به صورت
کامل زیر سوال میبرد .رئیسجمهور ترکیه همچنان
به حمایت از گروههای تروریستی و تکفیری  -داعش
و جبههالنصره -ادامه میدهد و مرز ترکیه به س��وریه
را تبدی��ل به گذرگاهی امن ب��رای رفت و آمد آنها به
کشورهای مختلف کرده اس��ت .فراتر از آن ،دستگاه
امنیتی ترکیه (میت) به کارگزار سازمان جاسوسی-
تروریستی موس��اد در آسیای مرکزی و قفقاز تبدیل
شده و با دمیدن عناصر توهم و طمع در ذهن محدود
الهام علیاف ،رئیسجمهور آذربایجان ،صحنه خطرناکی
را در این منطقه خلق کرده است.
بس��ی جالب و البته تلخ است! اردوغان از یک سو
در نب��رد اخیر غزه رگهای گ��ردن خود را در دفاع از
فلس��طینیان کلفت کرده و از توحش صهیونیستها

ن حال  ۱۸درصد جمهوریخواهان نیز
است .در همی 
بر این باورند جو بایدن ب ه صورت ناعادالنهای انتخابات
را بردهاست.
مهمترین مس��الهای که در حال حاض��ر آمریکا و
دموکراته��ا را تهدی��د میکند ت�لاش ترامپ برای
روشن ساختن ابعاد تقلبها یا مهندسی انتخابات در
س��ال  ۲۰۲۰است .از همینرو رسانههای دموکرات و
برخی شخصیتهای تاثیرگذار در مجلس نمایندگان
آمریکا اعالم کردهاند ترامپ نه ب ه دنبال اثبات پیروزی
خ��ود در انتخابات س��ال  ،2020بلکه ب�� ه دنبال زیر
س��وال بردن دموکراس��ی آمریکایی اس��ت .لیز چنی
نماینده جمهوریخواه کنگ��ره که انتقادات زیادی به
ترامپ دارد ،اعالم کردهاس��ت او بهدنبال ش��رکت در
انتخابات ریاس��تجمهوری نیست بلکه میخواهد در
تاریخ آمریکا ثبت شود که قربانی یک انتخابات همراه
با تقلب بودهاست .همین صحبتها باعث شدهاست
جمهوریخواهان بهدنبال اخراج چنی از کنگره باشند،
زی��را معتقدند این حق ترامپ اس��ت ک��ه اگر اعتقاد
دارد تقلب��ی در انتخابات ش��ده آن را پیگیری کرده و

صحبتهای خود را ثابت کند.
درگیریهای جدید دموکراتها با جمهوریخواهان
در مجلس نمایندگان و س��نا بر سر لوایحی که دولت
آمریکا به این مجالس ارائه کردهاست ،نشان میدهد
درگیریه��ا بین  2حزب آمریکا قرار نیس��ت به این
زودیه��ا پایان یابد .دولت بایدن در پاس��خ به تالش
جمهوریخواه��ان در برخی ایالته��ای آمریکا برای
محدود کردن ح��ق رای مردم ،الیحهای را به کنگره
دادهاس��ت که بر اس��اس آن تمام ای��ن اقدامات که
معموال توس��ط فرمانداران انجام میشود ،غیرقانونی
ن حال جمهوریخواهان با انجام
شناخته میشود .با ای 
«فیلی باستر» یا برگزاری جلسات سخنرانی طوالنی،
مانع بررس��ی این الیحه در کنگره شدهاند .حاال هر ۲
حزب آمریکا به این نتیجه رسیدهاند که راه فتح کاخ
سفید یا بررسی مساله تقلب در انتخابات سال ،2020
رسیدن به ساختمان کنگره است؛ از همینرو انتخابات
کنگ��ره در س��ال  2022از اهمیت باالی��ی برخوردار
ی که کنگره آمریکا درباره حادثه  ۶ژانویه
است .تا زمان 
تحقیق میکند ،سایر اقدامات ترامپ برای اثبات تقلب

در انتخابات ریاس��تجمهوری  2020بینتیجه باقی
میماند .از س��وی دیگر تا زمانیکه ترامپ و حامیان
جمهوریخواه او در کنگره بهدنبال بررس��ی ادعاهای
خود و اثبات آنها هستند ،دموکراتها نیز نمیتوانند کار
تبلیغاتی الزم برای مقصر جلوه دادن ترامپ در حادثه
 ۶ژانویه را انجام دهند .بنبست ب ه وجود آمده در رفتار
نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه و رؤسای هر ۲
حزب ،نشان میدهد ش��کاف سیاسی ب ه وجود آمده
در فضای سیاس��ی واش��نگتن و در عینحال فضای
اجتماعی آمریکا همچنان قرار است ادامه داشته و آثار
خود را روی تصمیمات و سیاستگذاریهای سیاسی
و اقتص��ادی نیز به نمایش بگذارد .جامعه آمریکا حاال
یکس��ال پساز آشفتگی انتخابات  2020همچنان
در تنش به س��ر میبرد و به نظر نمیرسد با قاطعیت
ه��ر  ۲حزب برای پیگی��ری منافع خود ،بتوان انتظار
داشت مردم زیادی در انتخابات کنگره شرکت کنند.
از همین رو تحلیلگران آمریکایی عقیده دارند زمستان
سرد بیاعتمادی و بیاعتنایی مردم به فضای سیاسی
واشنگتن در راه است.

خودت خواستی آقای اردوغان!
س��خن میگفت اما در همان زمان ،ماموران وابس��ته
به س��ازمان اطالعات ترکیه و اعضای حزب عدالت و
توسعه ،مشغول مرور نقشه کالن منطقهای مشترک
«آنکارا -تلآوی��و» بودند .نام این پدی��ده پارادوکس
نیست ،خباثت است!
اردوغان در عین حال از ناتو و اتحادیه اروپایی شدیدا
خش��مگین است .رئیسجمهور ترکیه از سال 2002
میالدی تاکنون ،به دنبال عضویت در اروپای واحد بود
اما سوسیال -دموکراتها و محافظهکاران اروپایی هر
دو ،وی و حزب متبوعش را سرکار گذاشتند! یک بار
سارکوزی رئیسجمهور اسبق فرانسه از اتحادیه اروپایی
به عنوان باشگاه مسیحیان یاد کرد و متعاقبا ،عضویت
ترکیه در این مجموعه را ناممکن دانست .یک بار دیگر
نیز آن��گال مرکل ،صدر اعظم س��رزمین ژرمنها آب
پاکی را بر دستان اردوغان ریخت و تاکید کرد امکان
عضویت ترکیه در اروپای واحد عمال منتفی اس��ت و
باید به فکر گزینههای دیگری در ترس��یم مناسبات
آنکارا-بروکسل بود.

در ناتو ماجرا به مراتب پیچیدهتر است! سال 2015
میالدی ،جنگنده سوخوی روسی توسط ارتش ترکیه
در خاک سوریه سرنگون شد .در مقابل ،مقامات کاخ
کرملی��ن اعالم کردند آن��کارا منتظر عواقب و تبعات
سخت اقدام خود باشد .اگر چه مقامات ترکیهای اصرار
داشتند حمله به کشورشان را مطابق متن پیمان ناتو به
مثابه حمله به این مجموعه تلقی کنند اما مقامات ناتو
پشت آنکارا را رسما خالی کردند! حتی برخی اعضای
ناتو از جمله آلمان و یونان تاکید کردند اعضای پیمان
آتالنتیک شمالی مسؤول حماقتهای ترکیه در منطقه
غرب آسیا نیستند! اعضای ناتو حتی در باتالقی که خود
آنها ترکیه را به درون آن افکنده بودند ،حاضر به دفاع از
آنکارا نشدند« .استیو وارن» سخنگوی ائتالف غربی به
ظاهر ضدداعش در آن زمان صراحتا اعالم کرد حمله
به جنگنده سوخوی روسی از سوی ارتش ترکیه بوده
و نیروهای ائتالف نقشی در آن نداشتهاند .در نهایت ،کار
به جایی رسید که اردوغان ناچار شد در مقابل والدیمیر
پوتین زانو بزند و بابت سرنگونی جنگنده سوخوی روسی

از وی عذرخواهی کند.
ط��ی ماههای اخیر نیز برخی اعضای ناتو گزینهای
به نام «اخراج ترکیه از پیمان آتالنتیک ش��مالی» را
در دس��تور کار ق��رار داده و در مقاب��ل ،افرادی مانند
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو در مقابل این موضوع،
مقاومت کردهاند .مختصات سیاس��ت خارجی آنکارا
هر انس��ان س��المی را آزار میدهد :بازیگ��ری از اروپا
رانده و از ناتو مانده که در عین حال متعهد به تامین
مناف��ع کالن غرب و رژیم اش��غالگر ق��دس در غرب
آس��یا و آسیای مرکزی اس��ت! بهتر است اردوغان به
جای توهمات نئوعثمانیس��تی ،به فکر محبوبیت زیر
40درصدی خود در کش��ورش و احتمال حذف دائم
خود از معادالت سیاس��ی و اجرایی آنکارا باشد ،البته
تاریخ مصرف کارگزاران واش��نگتن ،اتحادیه اروپایی و
تلآویو در منطقه هیچ گاه دائم نیست! اردوغان احتماال
زمانی متوجه این حقیقت محض خواهد شد که بسیار
دیر شده و مشغول نگارش خاطرات خیانت غربیها و
صهیونیستها به خودش است!

