ولیعهد سابق و رئیس مخلوع گارد ملی سعودی در مراسمی با حضور
احمد بن عبدالعزیز ،بزرگترین رقیب تاج و تخت بن سلمان شرکت کردند

ویژهنامه طنز را هراه
را درشماره امروز
بخوانید

رقص شمشیر
مخالفان بنسلمان درریاض
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تيترهايامروز
گزارش «وطنامروز» از مراسم تشییع پیکر
استاد ابوالفضل زرویینصرآباد

روی دوش
بزرگان ادب
صفحه 13

گزارشی درباره پولیشدن ورود به طرح زوج و فرد

اداره پایتخت
با جیب مردم؟!
صفحه 4

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

صفحه 4

شکایت از شرکت جاسوسی اسرائیلی بهخاطر
همدستی در جنایت رژیم سعودی

خاشقجی:
بنسلمان،دیوی
سیریناپذیراست!

■■انتشار  400پیام واتساپی روزنامهنگار مقتول
عربستانی راز قتل او توسط سعودی را آشکار کرد
صفحه 15

روزنه
آیا ایده ارتش اروپایی عینیت مییابد؟

مناقشه بر سر سراب!
محمدحسین مهدویزادگان

س��ران اتحادیه اروپای��ی ،خصوصا مقامات
نظامی و امنیتی کشورهای عضو اروپای واحد،
همچنان بر س��ر طرح ایده «ارتش اروپایی» از
سوی مقامات فرانسوی و آلمانی مشغول جدل
و منازعه هس��تند! کش��ورهایی مانن��د آلمان،
فرانس��ه و اس��پانیا از این ایده حمایت کرده و
در مقابل ،کشورهایی مانند انگلیس ،دانمارک
و هلند بش��دت با آن مخالفت کردهاند .این در
حالی اس��ت که چنین ای��ده ابتدایی و خامی،
صرفا جنبهای ذهنی و انتزاعی داش��ته و کمتر
کش��وری در اروپا قصد عملیاتی ک��ردن آن را
دارد! قاع��دهای که درباره  2کش��ور فرانس��ه و
آلمان نیز صدق میکند.
«گوین ویلیانس��ون» وزیر دفاع انگلیس در
تازهترین س��خنان خود درباره تش��کیل ارتش
اروپایی میگوید« :ایده تشکیل ارتش اروپایی
کامال احمقان ه اس��ت .ناتو در ۷۰س��ال گذشته
امنی��ت اروپ��ا را محقق کرده و م��ا باید به آن
افتخ��ار کنیم .آیا ما باید با تش��کیل یک قوای
نظام��ی جداگانه آن را تضعی��ف کنیم؟ قطعا
خیر! آغاز رایزنی درباره یک ارتش جدید برای
اتحادی��ه اروپایی خطرناک اس��ت و امنیتی را
ک��ه ناتو به برقراری آن متعهد اس��ت به خطر
میاندازد».
فرات��ر از آن ،وزیر خارج��ه انگلیس ،برلین
و پاری��س را بابت طرح و حمای��ت از این ایده
بش��دت س��رزنش کرده و از آنها خواسته است
خواسته «دونالد ترامپ» مبنی بر اختصاص 2
درصد از تولید ناخالص ملی خود به امور نظامی
ناتو را محقق کنند .انگلیس و  4کش��ور دیگر
(از مجموع  29کشور عضو ناتو) تاکنون حاضر
شدهاند  2درصد از تولید ناخالص داخلی خود
را ص��رف ناتو کنند و  24کش��ور دیگر ،از این
درخواست فعال س��ر باز زدهاند .به عنوان مثال
آلمان  1/2و فرانسه  1/8درصد از تولید ناخالص
ملی خود را به این موضوع اختصاص دادهاند.
س��وال اصلی اینجاس��ت :آیا مناقشه بر سر
ایج��اد ارتش اروپایی ،جدال و منازعهای جدی
در  2س��وی آتالنتیک محس��وب میشود؟ آیا
میت��وان کلیت طرح موضوع تاس��یس ارتش
اروپای��ی و اختالفات به وجود آمده حول آن را
به عنوان نماد شکافی «آمریکایی -اروپایی» در
جهان امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟
ادامه در صفحه 12

يادداشتامروز

رئیس قوهقضائیه :به خاطر لحن توهینآمیز وزیر خارجه انگلیس
مقامات قضایی درخواستهای مکرر او را برای دیدار نپذیرفتند

تغییر DNA
سیاستداخلی در ایران

درسآیتاهلل
به هانت وظریف

وزی��ر خارجه انگلیس در جریان س��فر اخیر خود
به ته��ران و دیدار با محمدج��واد ظریف ،اگرچه
دس��ت خالی به کش��ورش بازگش��ت ام��ا جواب
اهانتهای قبل از س��فرش به ایران را نه از وزارت
امور خارجه ،بلکه از دس��تگاه قضایی ایران گرفت.
به گ��زارش «وطن ام��روز» ،جرمی هان��ت ،وزیر
خارجه انگلیس در آستانه سفر اخیر خود به ایران
اظهارات توهینآمیزی درباره کشورمان مطرح کرد
و با ادبیاتی غیرمسؤوالنه خواستار آزادی مجرمان
ایرانی – انگلیس��ی ش��د .هانت در اینباره اظهار
داش��ت :اگر ایران بخواهد از شهروندان دوتابعیتی
به عنوان یک ابزار سیاس��ی استفاده کند ،در این
صورت تبعاتی برای ایران خواهد داشت و ما اجازه
نمیدهیم قسر در برود .اگر ایران بخواهد در جامعه
جهانی پذیرفته ش��ود باید از زندانی کردن افرادی

مهدی محمدی

مثل زاغری خودداری کند و آنها باید بفهمند این
وضعیت پایدار نیس��ت .اظهارات تند جرمی هانت
در حال��ی علیه ایران مطرح ش��د که او در جریان
س��فر به تهران ،فرزند زاغری ،مجرم امنیتی را در
سفارت انگلیس در تهران دید و از این دیدار خود
نیز عکسی منتش��ر کرد تا سناریوی توهین خود
به اس��تقالل ایران را تکمیل کند .همزمان با سفر
هان��ت به ای��ران و انجام این اقدام��ات ضد ایرانی
انتقادات فراوانی به وزارت امور خارجه مطرح شد
و از مقامات این وزارتخانه خواسته شد در راستای
عزت ملی ،مانع این رفتارهای توهینآمیز شده یا
اینکه در مقابل آن اقدامی انجام دهند .با این حال
ام��ا از وزارت امور خارج��ه صدایی در مقابل رفتار
توهینآمیز وزیر خارجه انگلیس شنیده نشد.
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صفحه  2را بخوانید

«وطنامروز» از تبعات افزایش هزینه تولید گزارش میدهد

شاخصها و آینده قیمتها

گفتوگوی «وطنامروز» با دکتر محمدحسین رجبی دوانی
درباره مطابقتها و مغایرتهای مذاکرات هستهای دولت با مبانی اسالمی

باید مثل صلح حدیبیه
مذاکره میکردیم

صفحه 3

وزیر بهداشت شرایط این روزهای واردات و تولید دارو در کشور را تشریح کرد

داروی ایرانی بخورید و مطمئن باشید

صفحه 4

اگ��ر اه��ل فض��ای مج��ازی و
نگاه
ش��بکههای اجتماع��ی باش��ید،
حکم��اً دیدهای��د که ای��ن روزها تم��ام کانالها و
صفحات��ی که «با روحان��ی ت��ا  »1400ورد روز و
شبشان بود ،تبدیل به منتقدان سرسخت دولت
ش��ده ،وق��ت و بیوقت به طعن و تمس��خر دولت
میپردازند! اوضاع غریبی است .همین روند را عینا
در سطح رسانهها و نشریات مکتوب هم میبینیم.
قدر مسلم ،پش��یمان شدن یک فرد از رأیی که به
آقای روحانی داده ،حق روش��ن اوس��ت و به جایی
هم برنمیخورد .با این حال ،رس��انه ،شبهرسانه و
چهرههای معروفی که جمع قابلتوجهی از جامعه را
مجاب به انتخاب مجدد آقای روحانی کردهاند ،نباید
اینقدر در قبال عملکرد خود بیمسؤولیت و فریبکار
باش��ند« .محمد عطریانفر» از چهرههای شاخص
اصالحطلب اخیرا گفته است« :خالی کردن پشت
دولت ناجوانمردی است» .این حتما حرف دقیق و
حقی است.
نمیش��ود کلیت جامعه به تبع پی��روی از این
کانالها ،صفحات ،چهرهها و رسانهها ،هم چوب را
بخورد و هم پیاز را ،ولی گردانندگان این کانالها در
هر شرایطی س��ر دیگ کباب باشند! دیروز تهییج
مخاطب به حمایت از روحانی ،نان و کباب داشت،
حاال زدن دولت و روحانی نان دارد ،لذا دستهجمعی
بن��ا کردهاند به طعن و لع��ن دولت .رئیسجمهور
چندی پیش با انتق��اد از همین رویکرد گفته بود:
«نقد بيش از حد مفيد نيس��ت!» شروعکننده این

این «چرخه فریب» خواهد شکست!
حسن رضایی

رون��د هم تا جایی که یادم میآید ،مس��ؤول دفتر
رئیس دولت اصالحات« ،محمدعلی ابطحی» بود
که خود س��عی دارد بیش��تر به عنوان شخصیتی
اخالق��ی در بی��ن مخاطبانش جلوه کن��د(!) وی
یک س��ال قبل ،به تاری��خ  7آذر  ،96تداوم حضور
جهانگیری در دول��ت را تلویحاً مانع فریب مجدد
مردم در سال  1400دانسته بود.
ابطحی طی گفتوگویی تاکی��د میکرد« :در
رابطه با حضور جهانگیری در انتخابات آینده تصور
من این اس��ت اگر کاندیداتوری جهانگیری قطعی
است باید از دولت روحانی جدا شود و فاصله بگیرد،
چون شرایط بهتری برای رای آوردن خواهد داشت!...
اگر آقای جهانگیری خودش را از دولت فعلی کنار
بکشد میتواند تنها پاس��خگوی کارهای خودش
باشد!» در یک فضای رسانهای منصفانه و اخالقی،
این نوع موضعگیری غیراخالقی ،منفعتطلبانه و
ضدملی طبعا باید در هم��ان مقطع ،واکنشهای
بس��یاری را برمیانگیخت و ابطح��ی را مجبور به
عذرخواهی میکرد .این مواضع ضداخالق اما بین
انبوه خبرهای برجامی و زرد دیگر گم شد .همین
سکوت رس��انهای در برابر این رویکرد ضداخالقی،
باعث شد بعدها فردی نزدیکتر به محمد خاتمی
هم برای ما روشن کند چنین رویکردی به سیاست،

اساسا دستور کار اتاق فکر اصلی این افراد است.
عبداهلل ناصری ،مش��اور سیاس��ی رئیس دولت
اصالحات ،پس از آنکه اسحاق جهانگیری هم سعی
داش��ت با جاخال��ی دادن و بیان قصههای عجیب
پیرامون خود و منش��یاش ،رئیسجمهور را تنها
بگذارد ،با تایید تلویحی اقدام وی و تاس��ف ،اظهار
داشت« :اکنون فرصت طالیی آقای جهانگیری که
میتوانست استعفا بدهد از بین رفته است!» روز و
شب اما همین رسانهها ،کانالها و چهرهها ،برای ما
در اینجا و آنجا از مسؤولیت اجتماعی ،جامعه مدنی،
دموکراس��ی ،آزادی اندیشه و این قبیل حرفهای
خوش رنگ و لعاب میگویند و توی س��ر مخاطب
ایرانیشان هم میزنند که ببینید ما چقدر در این
زمینهها عقبماندهایم! خالصه که ،ملت! داریم به
سمت فروپاشی اجتماعی پیش میرویم! در ادامه
همگرا میدهند که خب! ما که طبعا خیلی خوبیم
و روشن است که از «الف» تا «نون»اش تقصیر نظام
است!
ما روزانه همین س��ناریوی ناتمیز را در مطالب
رس��انهها ،صفحات ،کانالها و عملکرد چهرههای
تکرارچی میبینیم .س��ناریویی ک��ه البته قدمتی
 30س��اله دارد .مس��عود نیلی به عن��وان پدرجد
همین رویکرد در بعد اقتص��ادی و به عنوان یکی

صفحه 5

از موثرترین اف��راد در نگارش برنامههای اقتصادی
کشور از سال  68تاکنون ،اخیرا پس از سرپا کردن
ماشین اقتصاد مملکت در  5سال گذشته(!) ضمن
کنارهگیری از دولت ،در مصاحبهای با یک نش��ریه
اصالحطلب  -که بیش��تر به رپرتاژآگهی شباهت
دارد -سعی کرده هرگونه مسؤولیتی پیرامون وضع
فعلی اقتصاد -و نه از  68به این سو!  -را هم از خود
س��لب کند .بدل نیلی در ابعاد فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعی ،محیطزیست و  ...را هم به وفور در میان
همین طیف داریم .محمد خاتمی که ویدئو را هم
ممنوع کرده ،ح��اال یگانه پرچمدار آزادی اس��ت!
عیسی کالنتری که محیطزیس��ت را آباد کرده(!)،
هر روز نسبت به وضع بد آن به ما هشدار میدهد!
حسن روحانی که روزی خواستار اعدام خائنان
در نمازجمعه بوده هم ،حاال مدعی آزادی بیان است!
لیبرالهایی چون عباس عبدی ،تاجزاده و حجاریان
هم که سرتاس��ر دهه  80را با ب��ه محاق بردن امر
اجتماعی ،به سیاس��یبازی باندمحور پرداختهاند،
حاال من��ادی فروپاش��ی اجتماعی ش��دهاند! این
چرخه فریب اما یک جا خواهد شکس��ت و سبقت
گرفتن اصالحطلب��ان از هم در طعنه و نیش زدن
به دولت ،ناش��ی از همین ترس است .ترسی که به
آنها میگوید هی رفیق!  1400آمد! روی هم رفته،
طعن و کنایههای رسانهها ،شبهرسانهها و چهرههای
اصالحطل��ب به دولت در این روزها را نباید چندان
جدی و محض رضای خدا دانس��ت .آنها در کمین
فریبی دیگر در  1400هستند؛ همین!

حدود یک ماه مانده به زمستان
 ،97دولت آمریکا در رسیدن به
هدفی که ابتدای سال تعریف
کرده بود ،س��خت ناکام مانده
اس��ت .در واقع میتوان گفت
ایران بدون اینکه هنوز از هیچ یک از داراییهای
راهبردی خود استفاده کرده باشد ،شوک اول را
که بزرگترین شوک هم بود -پشتسر گذاشتهاس��ت .دولت آمریکا ،با وقوف به اینکه نتوانسته
هیچ بههمریختگی تعیینکنندهای در ایران خلق
کند ،اخیرا از ادبیات «فروپاش��ی» کوتاه آمده و
مرتب تکرار میکند برنامه فش��ار علیه ایران در
بلندمدت جواب خواه��د داد .تا اینجا یعنی در
بهترین حالت ،دولت ترامپ به وضعیت نخستین
س��الهای دولت اوباما بازگشته است .در همین
چن��د هفته ،تحلیلگ��ران مهم��ی در آمریکا به
سیاستگذاران دولتی تذکر دادهاند که چیزی به
نام «فشار بلندمدت» وجود ندارد ،چرا که هر چه
از شوک اولیه فاصله بگیریم ،ایران توانایی تطابق
خود با الگوهای فش��ار را بیشتر خواهد کرد -در
این کار بس��یار ماهر و مجرب هم هس��ت -و از
ش��دت و تاثیرگذاری آن خواهد کاست .به این
ترتیب ،چی��زی که در بلندم��دت رخ میدهد
س��ازگار شدن با فش��ارها و خنثیسازی عملی
اثرات آنهاست ،نه انباشت خطی تاثیرات فشارها.
از منظر سیاس��ت داخلی که بنگریم ،دولت
ترام��پ به س��ازمان و گفتمان جری��ان غربگرا
در ای��ران ضرباتی تاریخ��ی وارد آورده اس��ت.
گفتمانهای «همه مس��یرها ب��ه آمریکا ختم
میشود» و «گره اقتصاد فقط با بهبود سیاست
خارج��ی (بخوانی��د مذاکره با آمریکا) گش��وده
خواهد ش��د» ،اکنون در ایران به درد شوخی و
خنده هم نمیخ��ورد .در دولت اوباما هم وضع
چن��دان بهتر نبود اما واقعیت آنچه در اقتصاد و
سیاس��ت خارجی میگذشت با مهارت از چشم
مردم پنهان نگه داشته میشد و غربگرایان ایرانی
میتوانس��تند با اس��تناد به ظواهر امور ،وضع را
خوب یا رو به بهبود جلوه بدهند .ترامپ امکان
این ظاهرسازی را از بین برد و امکانات و توانایی
واقعی معامله با آمریکا به عنوان عصای جادویی
غربگرایان برای جلب نظر افکار عمومی در ایران
را فاش کرد .اکنون دیگر کسی نمیتواند با اهرم
مذاکره با آمریکا جامعه ایرانی را ش��رطی کند و
محاس��بات آن را درب��اره منافعش به هم بریزد.
تقاضای مذاکره با آمریکا و ارتقا دادن آن به یک
هیاهوی سیاسی ،و حتی اجرای عملی آن ،دیگر
آنقدرها جذاب نیس��ت و شوقی در مردم -حتی
آنها که چندان دلخوشی از جمهوری اسالمی
ندارند -بر نمیانگیزد.
ه��واداری از مذاکره و معامله با آمریکا دیگر
در ایران یک شوک سیاسی نیست ،اگر نگوییم
به نوعی ناسزای سیاسی تبدیل شده و به جای
خوشحالی ،خندهای از سر تمسخر برمی انگیزد.
زوال تئ��وری مذاکره DNA ،سیاس��ت داخلی
در ایران را تغییر داده اس��ت .پس از حدود یک
دهه ،سیاست داخلی از اسارت سیاست خارجی
خارج شده و دیگر برای جریانهای سیاسی بویژه
اصالحطلبان غربگرا مقدور نیس��ت ضعفهای
مدیریتی و ناتوانی خود در اداره کشور را با عصای
جادویی مذاکره با آمریکا محو کنند و رقابتهای
سیاس��ی را با تمرک��ز روی ض��رورت مذاکره با
آمریکا قطبی کنند .همه ای��ن رانتهای روانی
برای غربگرایان ایرانی از میان رفته است .طبقه
متوس��ط جدید در ایران به جای توان معامله با
آمریکا روی توان اداره کشور از سوی غربگرایان
تمرکز کرده و این شاخصی است که اگر تثبیت
شود ،آغاز زوال بلندمدت غربگرایان خواهد بود.
تا همین  2سال قبل ،حسن روحانی یا هر کس
دیگری با مشخصات او میتوانست رقیبی مثل
محمدباق��ر قالیباف (یا ه��ر اصولگرای دیگری)
را در دوقطبی تعامل -ان��زوا و مذاکره با آمریکا
یا مخاصمه ب��ا آن ،گیر بیندازد اما حاال صرفا با
ترازوی توان اداره کشور سنجیده خواهد شد.
زوال غربگرای��ی در ایران زمانی حقیقتا آغاز
خواهد ش��د که مجبور باش��د به ج��ای حرف
زدن ،کار کن��د و پ��س از مذاکره ک��ردن ،از آن
پرسیده شود میتواند واقعا روی زمین دولتی را
اداره کرده و مش��کلی را حل کند یا نه؟ شرایط
کنونی دورانی اس��ت ک��ه در آن دیگر نه وزارت
امور خارجه و محمدجواد ظریف ،بلکه شهرداری
تهران و نجفی و افش��انی نماد آن خواهند بود.
این به معنای تغییر ژنتیک سیاست داخلی در
ایران است .فرزندان کدهای ژنتیکی جدید دیگر
نمیتوانند مشخصات گذشته را داشته باشند.

