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بیتوجهی به هشدارهای جامعه پزشکی
برای عدم مسافرت در تعطیالت اخیر ،باعث
شده کارشناسان از احتمال شیوع موج سوم
کرونا طی روزها و هفتههای آینده خبر دهند
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به ابوظبی ،حامل مقامات آمریکایی و صهیونیست

ابوظبی
درجبهه دشمن

شهادت سیدالساجدین زینالعابدین حضرت علیبن الحسین علیهالسالم را تسلیت میگوییم

«وطنامروز» گزارش میدهد
آبه شینزو جایگاه نخستوزیری ژاپن را بهخاطر بیماری ترک کرده است
یا استعفای او به ناکامیهای مدیریتی در اصالح اقتصاد و پروندههای فساد مالی مرتبط است

رسوایییابیماری؟

جرد کوشنر در فرودگاه ابوظبی :آمریکا
برتری نظامی اسرائیل را در منطقه حفظ میکند
صفحه 7

«وطنامروز» به بهانه ماجرای هفتتپه ،واگذاری
بنگاههای دولتی به بخشخصوصی را بررسی کرد

تسویه
باختـباخت

 3عامل فروش سهام بلوکی ،واگذاری
به شکل مزایدهای و فروش با هدف رد دیون
باعث شکست خصوصیسازی شده است
بررسی ریزش شاخص بازار سرمایه در ماه جاری

پشتپردهبازارسرخ

گزارشی درباره ادامه روند صعودی قیمت مسکن
متوسط قیمت هر متر مربع در تهران:

 ۲۳میلیون و  107هزار تومان

مسکنهمچنان
تبدارد
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نگاه

نفرت در برابر نفرت!
[ نوید مؤمن ]

«پورتلند» و «ویسکانس��ین» ب��ه  ۲نقطه
جدید منازعه داخلی در آمریکا تبدیل شدهاند.
در حالی که کشتار سیاهپوستان توسط پلیس
آمری��کا ادامه دارد ،طرفداران ترامپ رس��ما به
معترضان به نژادپرس��تی حمله و حتی آنها را
کشته و مجروح میکنند .پلیس فدرال نیز در
این معادله ،نقش پیادهنظام کاخ س��فید را ایفا
میکند .کار به جایی رس��یده است که ترامپ
رسما با اعضای گارد ملی آمریکا دیدار کرده و از
آنها خواسته در کشتار معترضان به نژادپرستی
و عملکرد پلیسه��ای جانی و قاتل ،هیچگونه
مالحظهای را در نظر نگیرند .مش��اوران ترامپ
ب��ه وی وعده دادهاند میت��وان از دل غوغاهای
ب��ه وجود آمده در ایاالت مختلف آمریکا ،نوعی
دوگانه مقطعی (با هدف پیروزی در انتخابات)
ایجاد کرد .این دوگان��ه« ،ملیگرا /بیگانه» نام
دارد .ریش��هها و بذر این دوگانهسازی ،حتی در
دوران ریاس��تجمهوری اوباما و قدرت گرفتن
دموکراتهایی که امروز مدعی صیانت از حقوق
بشر و حقوق رنگینپوستان هستند بنا نهاده شده
و ماهیتی کامال سیستماتیک دارد.
اما س��وال اصلی اینجاس��ت :چ��ه اتفاقی در
آمری��کا رخ داده و این کش��ور به کدام س��مت
میرود؟ آیا دوگانهسازی مدنظر ترامپ و مقامات
حزب جمهوریخواه به همین س��بک و سیاق
طراحیشده پیش خواهد رفت یا در آینده نزدیک
سرنوشت دیگری پیدا میکند؟
 -1جهت پاس��خدهی به این س��وال ،الزم است
تمرکزی نیز بر رفتار دموکراتها داشته باشیم.
دموکراته��ای آمریکا با علم کردن چهرههایی
مانند «ال گور»« ،بیل کلینتون» و «باراک اوباما»
در تالشند دوگانه «عقالنیت /ماجراجویی» را در
داخل جامعه آمریکا تقویت کنند .هدف آنها نیز
مقطعی و معطوف به انتخابات ریاستجمهوری
م��اه نوامبر (آبانماه) اس��ت .حت��ی آنها «کامال
هریس» سناتور تازهکار ایالت «کالیفرنیا» را به
رغ��م اختالفاتی که با جو بای��دن دارد ،به نامزد
ح��زب متبوع خود تحمیل کردند تا بتواند آرای
«رنگینپوستان» و «زنان» را به سبد دموکراتها
واریز کند .هریس ،زن سناتوری است که از پدر و
مادری هندی و جامائیکایی متولد شده و همین
مسأله ،میتواند در ظاهر برای کسانی که از ظلم
پلیس فدرال و نهادهای امنیتی و سیاسی آمریکا
علیه رنگینپوس��تان به تن��گ آمدهاند ،جذاب
باش��د! اتفاقا نظرسنجیهای اخیر در ایالت مهم
و سرنوشتس��از «فلوریدا» نیز نش��ان میدهد
بایدن پس از انتخاب کامال هریس ،توانسته است
برتریای  6درصدی بر ترامپ در این ایالت [که
دارای  29رای الکترال است] رقم بزند.
ادامه در صفحه 6

که آبه ش��ینزو از دوران جوان��ی از بیماری «کولیت
اولسروز» که نوعی التهاب به همراه زخم روده است،
رنج میبرده است .این بیماری یکبار در سال 2007
و زمانی که او نخستین سال دوران نخستوزیریاش
را به اتمام رس��انده بود ،باعث اس��تعفای او ش��د .اما
مدتی بعد [س��ال  ]2012او دوباره به عرصه سیاست
بازگشت .گفته میشود در همان سال  2007نیز دلیل
اصلی استعفایش تنگ شدن عرصه برای فعالیت او و
همچنین انتقادات مکرر از دولتش بوده است .با این
حال به نظر میرس��د این بار نیز در شرایطی که آبه
با انتقادات زیادی روبهرو شده ،دوباره دست به دامن
راهکار توس��ل به بیماریاش ش��ده تا بلکه بتواند از
انتقادات در امان بماند .اما ریشه اصلی انتقادات از آبه
و دوران  8ساله[ ۹ساله] نخستوزیریاش چیست؟

ثمانه اکوان :اکثر شخصیتهای
گزارش
سیاسی در کشورهای مختلف
جهان بعد از ش��نیدن خبر اس��تعفای آبه ش��ینزو،
نخس��توزیر ژاپن ،در پیامهای��ی از همکاری با او در
طول مدت فعالیتش در ژاپن ابراز خرس��ندی کرده و
او را جزو سیاستمدارانی دانستهاند که میراث خوبی از
خود در سیاست خارجی بر جا گذاشته است .دونالد
ترامپ که ارتباط نزدیک و خوبی با آبه داش��ت ،پا را
فراتر از این گذاش��ت و در تم��اس تلفنی با آبه ،او را
بهترین نخستوزیر تاریخ ژاپن دانست! این تعریفها
در بی��رون اما ربطی به انتق��ادات در داخل ژاپن از او
ندارد .استعفای ناگهانی آبه شینزو به دلیل مشکالت
مرتبط با سالمتی او مطبوعات مختلف داخل و خارج
از ژاپن را به تکاپو انداخته که مروری بر فعالیتهای
تقریبا یک دههای او در ژاپن داشته باشند .آبه از نظر
ژاپنیها معروفترین نخستوزیرش��ان بعد از س��ال
 1945و پایان جنگ جهانی دوم بوده و در سالهای
اخیر نیز شهرت اصلیاش را از گلف بازی کردنش با
ترامپ به دست آورده است(!) او با اینکه اقتصاد ژاپن
را نتوانس��ت دچار اصالح��ات جدی کند و همچنان
این کشور از اقتصاد ضعیف رنج میبرد اما در عرصه
سیاس��ت خارجی و دفاعی توانست اقداماتی مهم در
طول دوران نخستوزیری خود که طوالنیترین مدت
در تاریخ این کش��ور اس��ت ،انجام دهد .دوره کنونی
نخستوزیری آبه قرار بود تا پایان سپتامبر سال آینده
میالدی (یک سال دیگر) ادامه داشته باشد اما نگاهی
به میزان محبوبیت او در ژاپن نشان میدهد او دچار
ری��زش آرا و کاهش محبوبیت ش��دید در تاریخ این
کشور شده بود که تا بهحال برای هیچ نخستوزیری
در این کشور رخ نداده است .به همین دلیل است که
برخی تحلیلگران بر این عقیدهاند او دقیقا یک س��ال
قبل از پایان یافتن دوره نخستوزیریاش ،آن هم به
بهانه مشکالت سالمتی از سیاست کنارهگیری کرده
اس��ت تا شاهد انتقادات ش��دید از خود در انتخابات
ب توجه در این باره این است
بعدی نباشد .نکته جال 

ش��اید از نظر تحلیلگران خارجی زمانی که بدانند
کرونا تاکنون در ژاپن تنها  1300کشته بر جا گذاشته
است ،افزایش انتقادات از نخستوزیر و استعفای او تا
حد زیادی خندهدار باش��د اما نگاهی به فعالیتهای
انجامشده توسط دولت آبه در طول دوران شیوع کرونا
که باعث ش��د این عده از مردم جان خود را از دست
بدهند ،نشان میدهد سیاستهای غلط و نامطمئن
و همچنی��ن بیدقتی در سیاس��تهای اقتصادی در
زمان شیوع کرونا ،باعث ایجاد بحرانی عمیق در ژاپن
شده است و این در حالی است که مدیریت درست و
موفق میتوانست از میزان بحرانهای اقتصادی بعدی
و همچنین تعداد قربانیان کم کند .یکی از مثالهای
جالب و بسیار معروف عدم مدیریت صحیح کرونا ،شعار
دولت آبه در دادن  ۲ماس��ک قابل شستوشو به هر
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ژاپنی بود که در همان ابتدای امر به «آبنوماس��ک»
مع��روف ش��د و به دلیل اجرایی نب��ودن و همچنین
اظهارنظر مقامات بهداشتی درباره اینکه این کار برای
کنترل ویروس کرونا بیفایده است ،از دستور کار خارج
ن حال دلیل آبه برای استعفا نیز از این
ش��د 2.در عی 
منظر برای مردم ژاپن غیرقابلقبول است ،چرا که تا

اسداهلل رمضانزاده« :مطالعات
دیدگاه
ادعای��ی»« ،تکی��ه بر اس��ناد
جعلی»« ،فش��ارهای غیرقانونی»« ،تصویب قطعنامه
در ش��ورای حکام»« ،تهدید به ارسال پرونده ایران به
شورای امنیت» و «.»...
این همان جای خالی مهمی بود که ما نباید آن را
پر میکردیم! صورت مساله به اندازهای واضح و آشکار
اس��ت که کمتر کسی در توصیف و تشریح آن تردید
دارد! «رافائ��ل گروس��ی» مهره واش��نگتن در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ک��ه از ابتدای حضور خود در
رأس معادالت آژانس ،تقابل با فعالیتهای هس��تهای
 محدودشده -ایران را بنا بر فرمان و سفارش ترامپو پمپئو کلیدزده بود ،اخیرا به تهران س��فر کرد .اگر
چه آژانس در دوران مدیریت «یوکیو آمانو» و «محمد
البرادعی» نیز به واسطه نفوذ آمریکا و تروئیکای اروپا
در شورای حکام ،به جای یک «سازمان بینالمللی» به

«کارگزار کاخ سفید» در مواجهه با کشورهای مخالف
آمریکا تبدیل شده بود اما این «تعلق اکتسابی» پس از
مرگ مشکوک آمانو و حضور «گروسی» به نقطه اوج
خود رسیده است.
باید این حقیقت را بپذیریم که آمریکا از س��ال
 1957میالدی (زمان تاس��یس آژان��س) تاکنون،
اصلیترین حام��ی مالی این س��ازمان به اصطالح
بینالملل��ی ب��وده و به همین دلی��ل ،هیچگاه این
س��ازمان نتوانس��ته وظیفه ذاتی و اصلی خود را در
قبال تامین حقوق حقه اعضای خود ،انجام دهد .در
گزارش رسمی ساالنه نهادهای مالی آمریکا آمده است
این کش��ور 25 ،درصد بودجه منظم سالیانه آژانس
بینالمللی انرژی اتمی را تامین میکند و در مواردی
مانند «تامین هزینه بازرسیها» نیز به این سازمان
بودجهای جداگانه اختصاص میدهد .متحدان آمریکا،
یعنی کش��ورهایی مانند ژاپن ( ۸/۲درصد) ،آلمان

بحران کرونا

پیشاز این اعالم نشده بود بیماری آبه پیشرفتی داشته
است و به همین دلیل اظهارنظر پزشکانش درباره اینکه
او بیشاز حد کار میکند و این برای سالمتیاش مضر
اس��ت ،برای مردم قانعکنن��ده نبود .در عینحال در
دوران اوجگیری کرونا در ژاپن ،مردم بسیار کمتر آبه
را در مألعام میدیدند و ظهور و بروز و کار کردن او به
قدری کم شده بود که بر اساس یک نظرسنجی ،مردم
ژاپن از کمکاری آبه بسیار عصبانی بودند .بر اساس این
نظرسنجی که روزنامه آساهی شیمبون آن را منتشر
کرده است ،تنها  29درصد مردم ژاپن از عملکرد دولت
آبه در دوران کرونا حمایت میکردند و نزدیک به 70
3
درصد کامال از عملکرد او و دولتش ناراضی بودند.
پروندههای فساد

آبه از همان ابتدای دوران دوم ریاستجمهوریاش
با پروندهها و رسواییهای اقتصادیاش شناخته میشد.
 ۲بحران رسوایی که بشدت در رسانهها بازتاب یافته
و در عینحال آبه ،هیچ پاسخ مناسبی برای آنها نزد
افکار عمومی نداشته است ،عبارتند از پرونده موسوم
به «موریتومو گاکوئن» 4و «کاکه گاکوئن» .5در این ۲
پرونده آبه شینزو متهم شده بود امکانات و زمینهای
دولتی را بهصورت غیرقانونی در اختیار دوس��تان یا
همفکران سیاس��یاش قرار داده است و در یک مورد
زمینی را به یکی از دوس��تانش برای احداث مدرسه
داده ک��ه از قضا ،همس��ر آبه نیز در آن پروژه س��هم
داشته اس��ت .در پرونده «موریتومو گاکوئن» که نام
مدیر مدرسه مذکور است ،وزیر دارایی نیز متهم شد
در جری��ان تحقیقات درباره پرونده دخالت کرده و از
اختیارات خود برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی
استفاده کرده است .با وجود اینکه آبه در هر دو پرونده
نقش خود را تکذیب کرد اما در نهایت از طرف دولت
6
درباره این قصور از مردم عذرخواهی کرد.
جشن شکوفههای گیالس

یکی دیگر از رسواییهایی که دامن آبه و نزدیکان و
همحزبیهایش را گرفته است ،مراسم جشن شکوفههای
گیالس است که هر سال توسط نخستوزیری برگزار

میش��ود اما به نظر میرس��د در س��الهای اخیر به
جشنی بسیار پرهزینه برای تقدیر از همحزبیهای آبه
و دوستانش تبدیل شده و مردم ژاپن بیان کرده بودند
راضی نیس��تند هزینههای این جشن حزبی از مالیات
آنها پرداخت شود 7.نکته جالب اما از بین بردن اسناد
مربوط به میهمانان دعوتش��ده به این مراسم بعد از
اعتراضات مردمی و همچنین اعضای اپوزیسیون ژاپن
در دولت بود که سروصدای زیادی به پا کرد.
خرید رأی

مس��أله پروندههایی که نام آب��ه را با خود به یدک
میکش��ند همینج��ا پایان نمییابد .ماه ژوئن س��ال
جاری میالدی ( ۳ماه پیش) کاتسویوکی کاوایی ،وزیر
دادگستری ژاپن که از نزدیکان آبه نیز هست ،به همراه
همسرش که عضو مجلس اعالی ژاپن است ،متهم شدند
در جریان انتخابات مجلس ،اقدام به خرید رأی کردهاند
و در عینحال حزب لیبرال -دموکرات (حزب آبه) نیز
 150میلیون ین (معادل  1/4میلیون دالر) به این فرد
پرداخت کرده است .البته آبه شینزو در این پرونده نیز
اعالم کرد نقش��ی در این ماجرا نداش��ته است و آقا و
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خانم کاوایی نیز بعد از مدتی از اتهامات تبرئه شدند.
چه کسی جانشین آبه میشود؟

پروندهها ،سؤاالت و اتهامات درباره فعالیتهای آبه
همچنان در مرکز توجه افکار عمومی در ژاپن قرار دارد
اما مساله حیاتی در شرایط کنونی ،انتخاب جانشین آبه
است .رسانهها تاکنون اسامی زیادی را در این باره مطرح
کردهاند اما برخی دیگر نیز بیان کردهاند از حاال نمیتوان
نتیجهگیری کرد چه کسی جانشین آبه میشود 9.با این
حال در شرایط فعلی محتملترین گزینهای که از طرف
روزنامههای ژاپنی گفته ش��ده« ،شیجرو ایشیبا» وزیر
دفاع فعلی اس��ت که به نظر میرسد تاکنون توانسته
ن حال
نظ��ر اعضای حزب را ب��ه خود جذب کند .با ای 
فهرست کردن مسائل مهم که باید توسط نخستوزیر
بعدی به آنها پاسخ مناسبی داده شود ،مهمتر از جانشین
آبه است .نخستین مسأله ،افزایش بودجه نظامی ژاپن
و همکاریهای این کش��ور با آمریکاست .در حالیکه

دولت فعلی بشدت به سمت جلب همکاریهای نظامی
با آمریکا رفته ب��ود اما ایجاد پایگاه آمریکایی در ژاپن
هم با مخالفت وسیع مردم این کشور و هم کشورهای
منطقه روبهرو شده است و نخستوزیر جدید باید درباره
مذاکرات با آمریکا شفافتر از دولت قبلی عمل کند.
مس��أله بعدی اوضاع اقتصادی ژاپن است که بر اثر
شیوع کرونا دچار رکود شده است .نخستوزیر بعدی
ن حال در شرایطی سر کار میآید که باید سیاست
با ای 
«بودجه فعال ساالنه» را بهگونهای اجرایی کند که بتواند
از افراد یا شرکتهایی که بر اثر کرونا آسیبدیدهاند،
حفاظت کند .سیاس��ت «بودجه فعال ساالنه» به نظر
میرسد در شرایط کنونی که المپیک توکیو یک سال
عقبافتاده و چشمانداز برپایی آن و جذب گردشگران
سختتر از قبل شده است ،بهترین راه برای حفظ اقتصاد
این کشور بوده و مورد تأیید احزاب مختلف نیز باشد.
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صفحه  2را بخوانید

این جای خالی نباید پر میشد!
( ۵/۹درصد) ،انگلیس ( ۴/۴درصد) ،فرانس��ه (۴/۳
درص��د) ،برزیل ( ۲/۸درص��د) و کانادا ( ۲/۶درصد)
بودجه آژانس را تامین میکنند .سهم  ۲کشور چین
و روسیه در این معادله 15 ،درصد است .همانگونه
که مشاهده میشود ،واشنگتن و متحدان آن نسبت
به آژانس ،نه بهمثابه یک «سازمان بینالمللی» ،بلکه
یک «شرکت سهامی خاص» مینگرند که مدیران
آن ،بدون تامین رضایت و نظر واشنگتن و بازیگران
اروپایی ،حق «تصمیمگیری مستقل» در قبال پرونده
هستهای دیگر کشورها را ندارند .اساسا یکی از دالیل
مهم اصرار آمریکا و تروئیکای اروپا بر حضور هر چه
سریعتر «رافائل گروسی» در مسند مدیرکلی آژانس
همین مسأله بود! او پس از مرگ آمانو -که مخالفت
کلی با درخواست مقامات آمریکایی مبنی بر اعالم
انحراف ایران از تعهدات برجامی خود قبل از خروج
ترامپ از توافق هستهای داشت -باید سر کار میآمد

تا تکمیلکننده پروسه «فشار حداکثری آمریکا» علیه
کش��ورمان باشد .از این رو مقامات آمریکایی درنگ
را جایز ندانستند و حتی پروسه زمانی طوالنیمدت
انتخاب مدیرکل جدید را در عرض مدتی کوتاه طی
کردند .گروس��ی نیز بالفاصله دس��ت به کار شد و
پاس��خ حمایت ترامپ ،مکرون ،مرکل و جانسون از
خود را با «تکیه بر ادعاهای پوچ نتانیاهو» و تبدیل
آن به یک «سند حقوقی»(!) داد .ترامپ که از سال
 2017میالدی ،بازرسی کامل از اماکن نظامی ایران
توسط بازرسان -بخوانید جاسوسان -آژانس را یکی
از اصلیترین شروط «تکمیل برجام» میدانست ،پس
از حضور گروسی و در حالی که از توافق هستهای نیز
خارج شده بود ،وی را به اعالم درخواست بازرسیهای
غیرقانونی و غیرمستند از اماکن جدید در ایران ترغیب
کرد .گروس��ی نیز با کمال میل ،درخواست فرمانده
آمریکایی خود را اجابت کرد!

پ��س از مدتی ان��دک ،تروئیکای اروپ��ا که ادعای
مضحک پایبندی آنها به برجام(!) این روزها نقل محافل
اصالحطلبان و متاسفانه وزارت امور خارجه کشورمان
شده است نیز بنا بر نقشه مشترکی که ترامپ و گروسی
ریخته بودند ،پیشنویس قطعنامهای ضدایرانی علیه
کشورمان را در شورای حکام تهیه و سریع به تصویب
رس��اندند تا ایران در اوج فشارهای اقتصادی مشترک
آمریکا /اروپا ،با تهدیدی دیگر [ارسال پرونده هستهای
به شورای امنیت] نیز مواجه شود! متاسفانه کسانی که
امروز ،پس از اثبات و مشاهده عینی خساراتی که برجام
به کش��ور وارد کرد ،به بزک این توافق روی آوردهاند،
بخوبی میدانند به واس��طه ظرفیتی که برجام برای
طرف مقابل (دشمنان ایران) ایجاد کرده است ،ارسال
این پرونده از آژانس به شورای امنیت ،مترادف با وضع
دوباره تحریمهای چندجانبه علیه ایران خواهد بود.
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