رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نبردهای قفقاز
جنگ اوکراین و روسیه و اتفاقات منطقهای و بینالمللی:

بیش از  1000نفر در زلزله افغانستان جان باختند

فاجعه بزرگ در پکتیکا

باید متناسب با تهدیدات
بهروز شویم

   زمینلرزه  6.1ریشتری پکتیکا شمال پاکستان
و حتی شمال غرب هند را هم لرزاند

صفحه   2

صفحه   7
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تیترهای امروز
وزیر خارجه روسیه با یک دستور کار گسترده
درباره موضوعات مهم بینالمللی به تهران آمد

زمان معنادار
یک سفر
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 1183سال و  250روز گذشت

برای نخستینبار در دیوان محاسبات کشور ،گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه کشور منتشر شد

دیوان؛ هم ناظر هم راهنما
قالیباف :دیوان محاسبات در تصمیمگیری ماههای پیش رو میتواند به اخذ بهترین تصمیم کمک کند ،اطالعات دقیق در تنظیم برنامه تأثیرگذار است
بذرپاش :تنها  ۳۰درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخصهای تدوینشده در برنامه ششم مشهود است

صفحه   3

صفحه     2

گزارش تحلیلی «وطن امروز» از وضعیت گفتمان
چپ در آمریکای التین

آمریکا
زیر پایچپ
صفحه     7

نگاهی به آمار فروش سینماها
در بهار  1401و بحران گیشه

بهار پاییزی اکران
صفحه     8

201

ّ
اره در صحنه جرم

حواشیهرروزهفوتبالیها  :ازدستمزدروزی
۵۲میلیونییحییگلمحمدی
تاجنجالمهاجرت
علیکریمی
وتوئیتهای
وریا   غفوری
صفحه     5

ولیعهد سعودی  4سال
پس از قتل خاشقجی وارد ترکیه شد

نگاه

الت َ
وحاهلل
َیأسوا من َر ِ

محمدامین علیدوست :مأیوس نبودن از وزیدن
رحمت گشایش��گر الهی از فرامین قرآن است.
آیه  87س��وره یوس��ف از قول حضرت یعقوب
علیهالسالم میفرماید :فرزندانم ،بروید و دنبال
یوسف و برادرش بنیامین بگردید و از گشایش و
رحمت خدا ناامید نشوید که فقط مردم بیدین
از گشایش و رحمت خدا ناامید میشوند.
یعنی حالت درس��ت بندگ��ی ،امید دائم به
رحمت خداس��ت و تالش در جهتی که گمان
فتح باب توسط خدا از آن جهت است.
از این آیه برمیآید که آدم نباید بنشیند ،بلکه
باید بلند ش��ود و حرکت کند و به جستوجو
باش��د .آنگاه اس��ت که رحم��ت خدا نصیبش
وحاهلل
میش��ود و خدا دس��تش را میگیردَ .ر ِ
عنایت و رحمتی از جانب خداس��ت که باعث
وحاهلل
راحتی و تمام شدن مشکالت میشودَ .ر ِ
«س َي ْج َع ُلاهلل ب َ ْع َد ُع ْس ٍر يُ ْس ًرا (آیه ۷
که بوزد ،آیه َ
سوره طالق)» متجلی میگردد؛ یعنی سختیها
تمام میشود و آسانی هجوم میآورد.
چه کس��انی امید به روحاهلل ندارند؟ کافران.
یعن��ی آنهایی که خدا را قب��ول ندارند یا ا و را
ل دارند و میشناسند اما از
نمیشناسند یا قبو 
خدا غافلند .اینها اقسام کفر است و هر درجهای
از کفر ،نوعی یأس از رحمت خدا را در پی دارد.
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای در دیدار
اعضای مجلس خبرگان رهبری در سال  97با
اشاره به آیه ذکر شده ،فرمودند« :در آن دوگانه
امی��دواری و نومیدی [از دوگانههای مواجهه با
ح��وادث] ،دچار نومیدی هم نباید بش��ویم :ال
وحاهلل اِن َّه ال یَ َ
ت َ
وحاهلل ا اَِّل
س مِن َر ِ
َیأس��وا مِن َر ِ
یأ ُ
القَو ُم الکافِرون -که در سوره یوسف است -این
مربوط به مسائل دنیایی است؛ «ال تَیأسوا مِن
وحاهلل» مرب��وط به مس��ائل معنوی نیس��ت،
َر ِ
مربوط به پیدا کردن یوسف است :یا بَن َِّی اذ َهبوا
��ف َو اَخی ِه َو ال ت َ
یوس َ
َیأسوا مِن
َفت ََح َّسسوا مِن ُ
وحاهلل؛ «ال ت َ
وحاهلل» در پیدا کردن
َیأسوا مِن َر ِ
َر ِ
یوسف ،که یک امر دنیایی است .بنابراین ،این
«ال ت َ
وحاهلل» یک امر کلی است در
َیأس��وا مِن َر ِ
امور دنیایی .البته در امور اخروی هم همینجور
است اما آیه درباره امور دنیایی است .ال ت َ
َیأسوا!
چرا انسان مأیوس باش��د؟ نخیر ،ما امیدواریم
بتوانیم بین��ی این قدرتهای مس��تکبر را به
خاک بمالیم و رغم اَنفشان کنیم .میتوانیم این
کار را [بکنی��م] ،امیدواریم؛ [اگر] تالش کنیم،
هم��ت کنیم ،بخواهیم ،به خدا توکل کنیم ،از
خدا بخواهیم ،میشود».
امید ،یکی از مهمترین کلیدواژههایی است که
رهبر حکیم انقالب در سالیان زعامتشان بر آن
تاکید ویژه کردهاند .این تاکید ،مأخوذ از آیات و
روایات است که ناامیدی را سرآغاز سقوط یک
انسان و یک جامعه عنوان کردهاند.

دیدار  ۲خلیفه سرخورده
شروین طاهری :آنچه باعث میشود  ۲دشمن متنفر از
همدیگر ،ناگهان هم را در آغوش بکشند ،عشق نیست،
بلکه سرخوردگی آنها از وضعیت تنفرآمیز و رقتبار خود
است .سلطان پرزیدنت نوعثمانی طی یک فصل برای
دومین بار دستان خونین آقای اره سعودی را فشرد و
همان کس��ی را که از نزدیک  4س��ال پیش تلویحا به
عنوان قاتل یک روزنامهنگار برجسته عربستانی -و همسر
یک شهروند ترک -معرفی میکرد ،تمامقد در خانهاش
در آغوش کش��ید .هر چه باش��د رجب طیب اردوغان
نمیخواس��ت از جو بایدن ،رئیسجمهور کشوری که
مدعی اول دموکراسی در جهان است و قرار است بزودی
دستان همین آقای اره را در ریاض بفشارد ،جا بماند.
دیدار دیروز بنس��لمان از ترکیه ،نخستین دیدار او
به عنوان ولیعهد و پس��ر ارشد همهکاره شاه سعودی
و در عین حال متهم اصلی پرونده مثله کردن جمال
خاشقجی ،مقالهنویس روزنامه واشنگتنپست از زمان
ناپدید شدن این مخالف آرام رژیم ریاض در پاییز سال
( 1397اکتبر  )2018در کنس��ولگری عربس��تان در
استانبول است؛ ترکیهای که تا حدود یک قرن پیش برای
مردم جزیرهالعرب ،یادآور حکومت ظالمانه عثمانیها بود
ولی در  ۳سال و نیم اخیر نام آن باعث سرخوردگی آنها
میشد ،چرا که در این مدت رسانههای بینالمللی دائما
جوانکی را که به عنوان شاه آینده کشورشان عرض اندام
میکند ،تحت عنوان «قاتل استانبول» معرفی میکردند.
نخستین روزهای اکتبر  2018بود که خاشقجی
ب��ه همراه خدیجه چنگیز ،همس��ر ترکی��های خود
جلوی کنسولگری عربستان در استانبول آفتابی شد
و بع��د از ورود این روزنامهنگار منتقد سیاس��تهای
بنسلمان به داخل نمایندگی سیاسی کشورش ،دیگر
هیچگاه هیچ اثری از او یافت نشد .بالفاصله سرویس
اطالعاتی ترکیه(میت) به دستور رئیسجمهور یعنی
همین رجب پاشا ،تحقیقاتی ویژه را درباره سرنوشت
خاشقجی نگونبخت آغاز کرد که نسخههای گزارش
محرمان��ه این تحقیقات خیل��ی زود به پایتختهای

غربی و رس��انهها راه یافت؛ گزارشی که انگشت اتهام
گروگانگیری ،شکنجه و قتل فجیع تبعه عربستانی
مشهور را به سوی باالترین مقام سیاسی فعال ریاض
یعنی شخص ولیعهد دراز میکرد .بر مبنای گزارشها،
فیلم دوربینهای مداربسته و دیگر یافتههای ترکها بود
که آژانس اطالعات مرکزی (سیا) به فاصله کوتاهی پس
از این جنایت ،با وجود مخالفت شدید دونالد ترامپ،
دوست نزدیک بنسلمان و عاشق گاو شیرده سعودی،
ارزیابی خود را در این باره اعالم کرد .بر اساس گزارش
سیا 15،مامور امنیتی سطح باالی عربستانی به رهبری
سعودالقحطانی ،مشاور نزدیک بنسلمان ،به دستور او
فورا به استانبول اعزام شده بودند تا یا خاشقجی را راضی
به بیعت با ولیعهد کنند یا او را تبخیر کنند؛ اصطالحی
در میان نهادهای امنیتی که به محو کردن هر گونه
اثری از یک قربانی اشاره دارد.
آنها خاشقجی را پس از شکنجه در طبقات زیرین
کنسولگری سعودی در استانبول خفه کرده و سپس
جس��دش را تکهتکه کرده و به محلی دیپلماتیک در
همان حوالی برده و در اس��ید حل کرده بوده و خیلی
زود از شهر خارج شده بودند.
خ��ود اردوغ��ان اگرچه هیچگاه به طور مس��تقیم
بنسلمان را به عنوان قاتل خاشقجی معرفی نکرد اما
گفته بود دستور تکهتکه کردن خاشقجی از «باالترین
س��طوح» رژیم سعودی صادر شده است .او و مقامات
ترکیه ،با پیگیری رسانهای پرونده ،بنسلمان را بارها به
مرز جنون کشاندند .این قتل به سرعت روابط بین ۲
کش��ور را که قبال به دلیل محاصره قطر ،متحد ترکیه
توسط ائتالف چهارگانه عربی به رهبری عربستان ،تیره
شده بود ،به طور کامل قطع کرد.
روابط ریاض و آنکارا تا نخستین ماههای سال جاری
میالدی هم تیره و تار بود و حتی سعودیها کارزار تحریم
اجناس ترکیهای را در دوره همهگیری کرونا با شدت و
حدت دنبال میکردند.
ش��رایط اقتص��ادی ترکیه با س��قوط ارزش لیر به

حس�ین کیامنش« :استعمار»
غرب
خ��وی جداییناپذی��ر روحیه
اروپاییهاس��ت و ش��اید امروز خبری از اش��غال یک
کش��ور و زیر پا گذاش��تن اس��تقالل و ش��رافت یک
ملت توس��ط غربیها نباش��د اما هر از گاهی میتوان
روحیه استعمارگری و اهانت به دیگر ملتها از سوی
چشمرنگیهای به ظاهر جهان اولی را دید که از میان
همه روتوشها و بزک کردنهایی که برای پاک کردن
سابقه سیاه استعمار و استثمار انجام شده ،سر بیرون

میآورد تا بیآبرویی اروپا را فریاد بزند.
شنبه هفتهای که گذشت ،روزنامه انگلیسی گاردین در
گزارشی اعالم کرد دولت بلژیک قصد دارد دندان طالی
«پاتریس لومومبا» را به خانوادهاش تحویل دهد .به این
امید که توانسته باشد جنایات استعماریاش در کشور
کنگو را جبران کرده باشد .دندان طالیی که تنها یادگار
از لومومبا رئیسجمهور استقاللخواه کنگو است که به
دردناکترین روش ممکن توس��ط بلژیکیها و تنها به
جرم مبارزه برای شرافت و استقالل کشورش کشته شد.

پایینترین سطح تاریخی خود به طور لحظهای وخیمتر
میش��ود و سلطان پرزیدنت عثمانی با تزهای ناموفق
اقتصادیاش در مقابل مردم خش��مگین از مشکالت
معیشتیشان قرار گرفته است.
تورم افسارگسیخته در این کشور در حال گذر از مرز
فلج اقتصادی به سوی سقوط سیاسی حکومت است.
برای نخستینبار طی ۲دههای که حزب عدالت و توسعه
در ترکیه به قدرت رسیده ،نظرسنجیها مقبولیت این
حزب و رهبرش را کمتر از  30درصد ثبت کردهاند.
اردوغان که ذاتا یک شومن است ،برای ماندن در
قدرت حاضر است هر کاری بکند .از تهییج احساسات
پانترکی با لشکرکش��ی نمایشی به شمال سوریه تا
جنگ لفظی با دشمن قدیمی مدیترانهای یعنی یونان.
حتی او دس��ت رئیس رژیم صهیونیستی را در آنکارا
فشرد تا به توهمی به درازای بیش از یک دهه درباره
جنگ زرگری با اسرائیل پایان دهد و فلسطینیها و
بخش عمده ملتهای عربی را از خود ناامید کند ،البته
به قیمت از ت��ن بیرون آوردن رخت نمادین خالفت
نوعثمان��ی و نواخوانیگری .او در مقابل مس��لمانان
منطقه ،خود واقعی خود و حزب عدالت و توس��عه را
نشان داد .تابوی دوستی مجدد با رژیم صهیونیستی
قطعا بزرگتر از تابوی تجدید روابط با رژیم سعودی
نیست که مدعی اداره حرمین شریفین مسلمانان است.
در نتیجه اردوغان وقتی دید حتی پیرمرد دموکرات
کاخ سفید هم زیر فشار مشکالت اقتصادی ناشی از
جنگ اوکراین ،به دنبال نفت حاضر است تحریمهای
حقوق بشری سعودیها را نادیده بگیرد و عازم ریاض
شود ،پیشدستی کرد و تقریبا  ۳ماه پیش در ماه آوریل
تصمیم گرفت روابط خصمانه با گاو شیردهای به نام
عربستان را خیلی فوری بهبود بخشد؛ آنقدر فوری که
او حتی منتظر به نتیجه رسیدن دادگاه محاکمه غیابی
قاتالن خاشقجی در استانبول نشد و پرونده این جنایت
را به پادش��اهی عربس��تان عودت داد .اردوغان سوار
هواپیما شد و آمر اصلی قتل خاشقجی «در باالترین

س��طوح رژیم سعودی» را در دیداری غیرمنتظره در
بندر جده به آغوش کش��ید؛ لحظ��ه خفتباری که
رسانههای عربی و حتی برخی رسانههای ترک ،آن را
به بیعت خلیفه عثمانی با خلیفه آینده آلسعود تشبیه
کردند .این آش��تیکنان شرمآور برای بن سلمان هم
حیاتی بود ،چرا که رژیم او به خاطر جنایتهایش در
یمن ،سرکوب مخالفان داخلی ،گروگانگیری مقامات
سیاسی دیگر کشورها و مواردی مثل قتل خاشقجی،
تحت شدیدترین حمالت رسانهای دامنهدار در غرب و
خود خاورمیانه قرار داشت.
پس از دیدار نخس��ت  ۲خلیفه نوعثمانی و وهابی
سرخورده از موقعیت اسفبار سیاسی خود که کمتر از ۳
ماه پیش در جده انجام شد ،عبدالباری عطوان ،تحلیلگر
برجسته جهان عرب با یادآوری این نکته درباره شخصیت
رئیسجمهور ترکیه که «او فقط حرف زور میفهمد» ،در
تحلیلی نوشت« :این تسلیم شدن غافلگیرکننده نبود،
چراکه رجبطیب اردوغان به صورت کامل با ش��روط
مصر درباره بس��تن کانالهای حامی اخوانالمسلمین
موافق��ت کرد و اقلیت اویغ��ور چینی را تحویل دولت
کشورشان داد و بعید نیست گام بعدی اخراج رهبران
حماس و اعضایش از خاک ترکیه بعد از سفر اسحاق
هرتزوگ ،رئیس رژیم صهیونیستی به آنکارا و استقبال
گرم از وی باشد».
این روزنامهنگار مجرب فلس��طینی در ادامه درباره
اردوغان نوش��ت« :اصول و ارزشهای اسالمی جایگاه
پایینی در اولویتهای اردوغان دارد .اگر جمال خاشقجی
زنده بود حتما اردوغان او را تحویل مقامات عربس��تان
م��یداد ...اردوغان یک بازیگر ماهر بود که از اصطالح
«اسالم سیاسی» برای خدمت به آمریکا و توطئههایش
علیه کشورهای عربی و اس�لامی مثل سوریه ،عراق،
لیبی و مصر اس��تفاده کرد و متأسفانه برخی رهبران
جنبشهای اسالمی همچنان از او بشدت دفاع میکنند.
تأیید مساله فلسطین توسط اردوغان صرفا کالمی بود
و حتی یک گلوله یا یک دالر به مقاومت فلس��طین و

حماس نداد ،چراکه نگران این بود که خشم اشغالگران
اسرائیلی را برانگیزد .در اوج تجاوز علیه غزه تنها سفرایش
را خارج کرد».
پیشبینیهای عطوان مو به مو درست از آب درآمدند.
اردوغان برای فرار از باتالق اقتصادی دس��ت به دامان
دالرهای حسابشده البی صهیونیستی و البته دالرهای
نفتی بیحساب سعودیها شده است.
دی��روز پ��س از بیعت در جده ،نوب��ت پهن کردن
فرش قرمز در آنکارا برای بنسلمان رسید .با این حال
افکار عمومی داخلی و جهانی فرش قرمزی برای یک
جنایتکار نگشودهاند .به عبارت دیگر اردوغان برای فرار
از س��قوط سیاسی و اقتصادی ،ریسک سقوط اخالقی
را پذیرفته است.
کم��ال قلیچداراوغلو ،دبیرکل حزب جمهوریخواه
خلق و رهبر اپوزیس��یون ترکیه ،روز سهشنبه پیش از
ورود بنسلمان به آنکارا ،در بیانیهای تلویزیونی این سفر
را محکوم کرد و اردوغان را به در آغوش کشیدن فردی
متهم کرد که آمر قتل خاشقجی است.
خدیجه چنگیز ،نامزد ترکیهای خاشقجی مقتول نیز
در نخستین واکنش به سفر بنسلمان به آنکارا ،توئیت
زده بود« :سفر وی به کشورمان [ترکیه] این واقعیت را
که او مسؤول یک #قتل است تغییر نمیدهد .مشروعیت
سیاسی که شاهزاده محمد از طریق دیدارهای اخیرش
با رهبران جهان به دس��ت آورده ،این واقعیت را که او
یک قاتل است ،تغییر نمیدهد».
او دیروز توئیتهایی جدید منتشر کرد مبنی بر اینکه
حرکت دیپلماتیک اردوغان در استقبال از بنسلمان،
نقض اخالقیات است و تاکید کرد «ما باید برای حفظ
اخالق و ارزشهای اسالمی بجنگیم» .او سپس در پیام
دوم خود ،از رئیسجمهور کشورش فراتر رفت و کنایهای
را حواله جو بایدن و س��ایر رهبران غربی کرد که برای
سفر به ریاض مسابقه گذاشتهاند و نوشت« :ما آدمهایی
را که فراموش شدهاند [خاشقجی] به یاد داریم؛ حتی با
وجود نظم بینالمللی».

یادگاری طالیی از استعمار!
پاتریس لومومبا س��ال  ۱۹۶۱میالدی با همکاری
بلژیک و مخالفان استعمار کنگو که برای بلژیک مزدوری
میکردند ،دستگیر شد ،به قتل رسید و جسدش در اسید
حل ش��د تا عبرتی باشد برای هر آزادیخواهی که به
دنبال شرافت است و دندانش را هم به این خاطر که از
طال بود ،به عنوان یادگاری نگه داشتند.
سال  2000میالدی بود که کمیسر پلیس بلژیک
برای نخستینبار اعتراف کرد جسد لومومبا را تکه تکه
و در اسید حل کرده است .بنا بر گزارش گاردین ،وی

در مستندی که در تلویزیون آلمان پخش شد  ۲دندان
را نشان داد و گفت اینها متعلق به لومومبا است.
اما جنایت بلژیک در کنگو فقط به شکنجه و قتل
نخستینرئیسجمهورکنگومحدودنمیشود.نزدیکبه
 ۱۰میلیون نفر از مردم کنگو در طول سالهای استعمار
بلژیک در این کشور کشته شدند.
با این وجود ،بلژیکیها بابت جنایات اجدادشان در
کنگو به خود زحمت یک عذرخواهی هم ندادهاند و با
بازگرداندن تنها یادگاری که از لومومبا مانده ،میخواهند

جنایاتشان را از صفحه تاریخ پاک کنند.
البته که فقط بلژیک نیس��ت .تعداد قابل توجهی
از کش��ورهای اروپایی سابقه اس��تعمار چند ده ساله
کشورهای دیگر را در کارنامه دارند .از انگلیس بهعنوان
بزرگ استعمارگر تاریخ ،تا پرتغال ،هلند و فرانسه ،هر
کدام به نحوی در گوشهای از دنیا مرتکب جنایت شدهاند.
به عنوان مثال ،فرانسه در طول  132سال استعمار
الجزایر ،بالغ بر  5میلیون نفر از مردم این کش��ور را به
قتل رساند.

