شیخ دیاباته
در گفت وگو با «وطنامروز»:

رئیس دیوان محاسبات:

عقد قراردادهایفوتبالی
با مربیانخارجی نظم ندارد

ازآینده
بیخبرم

صفحه 6
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تیترهای امروز
هیأت اصراری دیوان عالی کشور
درباره قتل میترا استاد رأی داد

نجفی
عمدا کشت

سناریوی بی نتیجه عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیستی این بار
به میزبانی ترامپ و با مشارکت وزرای
خارجه امارات و بحرین و نخستوزیر
رژیمصهیونیستی تکرار شد

صفحه 4

کابوس انتقام
صفحه 2

«وطن امروز» گزارش میدهد؛ ایران برای
دومینبار  ۳نفتکش حامل محموله بنزین با پرچم
کشورمان به ونزوئال فرستاد

مانور
تحریمشکنی

صفحه 7

آخرین اطالعات مکانی نفتکشها نشان
میدهد از دماغه جنوبی آفریقا عبور کرده و به
سمت کاراکاس در حرکت هستند

یادداشت خالد قدومی
نماینده حماس در تهران

صفحه 3

گزارش «وطن امروز» از فراز و نشیب
فعالیتهای انجمن تئاتر انقالب و دفاعمقدس

سازشکاران
در زبالهدانتاریخ

ازاقتباس
تا استعدادیابی
صفحه 8

کبوترهای خونخوار!

حنی�ف غفاری* :در فاصله  ۲روز مانده به انعقاد
توافق هس��تهای در وین ( 12ج��والی ،)2015
مج��ادالت بر س��ر نحوه بازگش��ت تحریمهای
چندجانبه شورای امنیت علیه کشورمان وارد فاز
جدی و تعیینکنندهای شد .در آن زمان« ،سوزان
رایس» مشاور امنیت ملی دولت اوباما که اتفاقا
این روزها به یکی از مدافعان توافق هس��تهای و
مخالفان خروج واش��نگتن از برجام تبدیل شده
است ،تاکید داشت «مکانیسم ماشه» باید به یک
«اه��رم حقوقی» به س��ود آمریکا و متحدان آن
تبدیل شود به گونهای که هرگاه واشنگتن احساس
کرد «استمرار توافق هستهای» سودی برای منافع
آن ندارد ،بتواند بیتعهد و بدون پرداخت کمترین
هزین��های این توافق را بر هم بزند و تحریمهای
چندجانبه را نیز علیه ایران احیا کند.
نکت��ه حائز اهمیت اینکه  5ماه قبل از انعقاد
توافق هستهای ،جمهوریخواهان توانسته بودند
در انتخابات میاندورهای اکثریت سنا را در دست
بگیرند و احتمال پیروزی یک «جمهوریخواه»
در انتخابات ریاس��تجمهوری سال  2016نیز
افزایش یافته بود .با این حال «س��وزان رایس»
و دیگر اعضای دولت اوباما اصرار داش��تند توافق
هستهای باید به یک «متغیر سیاسی وابسته» به
اراده رئیسجمهور و کنگره آمریکا تبدیل شود.
ام��روز بیش از  5س��ال از آن زمان س��پری
ش��ده و دیگر خبری از «برجام» نیست! دونالد
ترامپ با همان ظرفیت و اختیاراتی که از سوی
دموکراته��ا در برجام تعبیه ش��ده بود ،از این
توافق خارج شده و تمام تحریمهای یکجانبه و
غیرقانونی آمریکا را دوباره علیه کشورمان وضع
کرده اس��ت .در آن سو ،جو بایدن و همراهانش
مشغول انتقاد از رئیسجمهور آمریکا بابت بر هم
زدن «پازل پیشبینیشده دموکراتها» هستند!
هر اندازه به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در
ماه نوامبر /آبان ،نزدیکتر میش��ویم ،این روند
تشدید میشود.
«ایالن گلدنبرگ» مش��اور سابق جان کری
از کس��انی اس��ت که در صورت پیروزی بایدن
در انتخابات ریاس��تجمهوری آمری��کا ،نام او را
به کرات خواهیم ش��نید! وی یکی از اصلیترین
مشاوران بایدن در قبال ایران و منطقه غرب آسیا
محسوب میشود .گلدنبرگ در یکی از تازهترین
گزارشهای خود در «مرکز امنیت نوین آمریکا»،
تاکید کرده است نحوه مواجهه آمریکا با معمای
ای��ران و برجام (در دوران بایدن) باید بر اس��اس
راهبردی جدید تعیین شود.
در بخش��ی از این گزارش تاکید ش��ده است
دموکراتها ب��ه دنبال حل تدریجی و گامبهگام
معمای ایران نیستند و درصدد هستند ابعاد این
معم��ا را نه به صورت مرحلهای ،بلکه به صورت
موازی باهم حل کنند.
ادامه در صفحه 6
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صلح با جنگ

واکنش مقامات آمریکایی به خبر کذب نشریه
پولیتیکو علیه ایران ،نشان از عمق هراس آمریکا
از وعده انتقام خون شهید سلیمانی دارد

دیدگاه

 1181سال و  315روزگذشت

صفحه 6

یادداشت ما شاهد یک طنز تلخ در عصر
حاضر هستیم که ترامپ برای
اعراب تعیین تکلیف میکند اما
در همین وضعیت هم میبینیم
شواهدی از سس��ت بودن این
توافق وجود دارد که نخستین
مورد آن هم مربوط به مخالفت
اسرائیل با فروش هواپیماهای «اف »35به امارات است.
چندی قبل «آفیف کوخای» رئیس ستاد ارتش اسرائیل
صراحتا اعالم کرد« :ما دوستی در منطقه نداریم و اینها
(امارات و کشورهای منطقه) یک روز شریک ما هستند
و یک روز هم دشمن ما خواهند بود یا برعکس .پس باید
امیررض�ا مقوم�ی :بحرین روز
نگاه
 11سپتامبر با قبول توافقنامه
عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی ،خود را به امارات
عربی متحده رساند .منامه پس از ابوظبی ،دومین کشور
عربی حاشیه خلیجفارس و چهارمین کشور عربی پس
از مصر ( ،)۱۹۷۸اردن ( )۱۹۹۴و امارات( )2020است
که قدم در راستای علنیسازی روابط با تلآویو برداشت
و این موجودیت اشغالگر را با وجود دهها سال ظلم به
مردم فلس��طین و بدون کسب امتیاز ملموسی ،مورد
پذیرش قرار داد .شواهد نشان میدهد این تمام ماجرا
نیست و کشورهای عربی دیگری نیز خواهان برقراری
رابطه عادی و علنی با تلآویو هستند؛ در همین باره
ش��بکه  ۱۲تلویزیون رژیم صهیونیس��تی در روزهای
گذشته ،گزارش داد «لیس��تی طوالنی از کشورهای
عربی در حال صف کش��یدن برای عادیسازی روابط
با اسرائیل هستند».
از س��وی دیگر ع��دم موضعگی��ری اتحادیه عرب
به عنوان مهمتری��ن پارلمان عربی ،در رد «توافقنامه
آبراه��ام» یا هم��ان توافقنامه صلح بین اس��رائیل و
امارات ،نشان میدهد دومینوی عادیسازی روابط با
رژیم صهیونیستی سرعت زیادی به خود گرفته است
و کش��ورهای عربی حتی سیاست ظاهری خود را در
قبال حمایت از فلسطین کنار گذاشتهاند .با این حال
این نخستین دومینوی عربی نیست که به قول توماس
فریدمن ،تحلیلگر سرش��ناس روزنامه نیویورکتایمز،
«زلزلهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه» ایجاد کرده ،بلکه 9
سال پیش نیز دومینوی عربی ،غرب آسیا و شمال آفریقا
را به گونهای لرزاند که بعد از گذشت سالها ،نشانههای
آن در ساختار منطقه نمایان است .بنابراین میتوان ادعا
کرد یکی از نشانههای زلزله ژئوپلیتیک سال ،۲۰۱۱به
وقوع پیوستن زلزله ژئوپلیتیک عادیسازی روابط اعراب
با رژیم صهیونیستی در سال  ۲۰۲۰بود.
گذری بر دومینوی سقوط

 9سال پیش ،منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شاهد
تحوالت انقالبی و سقوط دومینووار نظامهای پادشاهی
و محافظهکار عربی بود .تحوالت انقالبی س��ال ۲۰۱۱
خاورمیانه که از کشور تونس آغاز شد ،در اندک زمان
به مصر و لیبی سرایت کرد و حکومتهای چند ده ساله
مبارک و قذافی را از سریر قدرت به زیر کشاند .پس از
تحوالت شمال آفریقا ،موج انقالب به کشورهای بحرین
و یمن کشیده شد و حتی پادشاهیهای اردن ،عمان و
عربستان نیز پسلرزههای این تحوالت را در پایههای

دست برتر را در مسائل نظامی منطقه داشته باشیم».
خب! واقعا سوال مطرح میشود که مسؤوالن امارات و
بحرین با چه استداللی میتوانند وارد توافق عادیسازی
با چنین رژیم نامطمئنی شوند؟ از این جهت میتوان
گفت این یک پروژه ضعیف و شکس��ت خورده است.
ترامپ و نتانیاهو به دنبال اینند با برگزاری جشنهای
اینچنینی مش��کالت خود را پنهان کنند اما به برکت
خون شهدا و وحدت جریان مقاومت ،در برابر این طرح
صهیونیستی پیروز خواهیم بود .ما از ملتهای اسالمی
و عربی میخواهیم در کنار ما باشند که در نهایت این
کاروان مقاومت اس��ت که بر رژیم صهیونیستی چیره
خواهد شد.

جریانهای راستگرا در رژیم صهیونیستی و آمریکا
در حال حاضر بشدت با بحران سخت و خفهکنندهای
در داخل مواجه هس��تند .دونالد ترامپ نتوانس��ته به
وعدههایش عمل کند و در مدیریت کش��ور به مشکل
خورده و این در آستانه انتخابات برای ترامپ یک مشکل
جدی اس��ت .در س��وی دیگر هم ما شاهدیم نتانیاهو
به عنوان نخستوزیر فاس��د در سرزمینهای اشغالی
شناخته میش��ود .مخالفان او معتقدند نتانیاهو قصد
دارد با برقراری رابطه با کشورهای حاشیه خلیجفارس
از محاکمه فرار کند .در کل باید گفت این اقدام آمریکا
و رژیم صهیونیس��تی در چارچوب یک مجموعه کالن
است که بعد از شکست معامله قرن به دنبال عادیسازی

روابط هستند تا اهدافشان را در بلندمدت پیگیری کنند
اما مطمئنا این طرحها و نقشهها اثری بر نظم منطقه
نمیگذارد و آیندگان شاهد خواهند بود همه این نقشهها
شکست میخورد .پیروزی رژیم صهیونیستی بر ملت
فلس��طین در حد یک رویا برای آنها باقی خواهد ماند.
احتمال این وجود دارد که مس��اله آشکارسازی روابط
و عادیسازی به کشور سوم هم برسد اما مطمئنا این
موارد پایدار نیست .تاریخ اثبات کرده آنها که خالصانه
در مس��یر مقاومت بودند مثل جمهوری اسالمی ایران
و مومن��ان ،خدا به آنها عزت خواهد داد و در مقابل ما
ش��اهد ذلت و ننگ برای کسانی هستیم که در مسیر
سازش قرار گرفتند.

از دومینوی سقوط تا دومینوی عادیسازی

ابوظبی و منامه؛ معشوقههای تلآویو
حکومت خود احساس کردند .این تحوالت که از آن به
عنوان بیداری اسالمی ،بهار اسالمی ،بهار عربی یا بیداری
س��وم عربی یاد میکنند ،نظم موجود و واقعیتهای
استراتژیک منطقه را تغییر داد و شرایط امنیتی نوینی
را برای کشورهای منطقه به وجود آورد و گذشته از آن،
سیاست خارجی و امنیتی -نظامی دولتها را متحول
کرد .به سخن دیگر انقالبهای دومینووار سال ۲۰۱۱
منطق��ه ،حکومتهای مرتجع منطقه را به این نتیجه
رساند برای حفظ کیان حکومتشان اوال بیش از گذشته
به آمریکا تکیه کنند و در راستای کسب منافع واشنگتن
در منطق��ه قدم بردارند و ثانیا در مقابل ایران و محور
مقاومت که بعد از تحوالت سال  ۲۰۱۱توازن قدرت را
به نفع خود تغییر دادهاند ،رویکرد فعالی در پیش گیرند.
بنابراین تحوالت مذکور موجب شد کشورهای عربی که
زنگ هشدار سقوط را شنیده بودند ،در سیاست خارجی
خود تغییراتی اعمال کنند و بعضا از سیاست انفعالی به
سیاست تهاجمی رو آوردند.
در ط��ول ی��ک دهه اخیر رخداده��ای گوناگونی
همچون خیزشه��ای عربی س��ال  ،۲۰۱۱تحوالت
منطق��های همانند بحران س��وریه و یمن و مهمتر از
همه توافق هس��تهای بین جمهوری اسالمی ایران و
کش��ورهای  ،5+1منجر به تغییر در راهبرد سیاسیـ
امنیت��ی برخی حکام منطقه ش��د .ای��ن تحوالت ،به
گونهای پیش رفت که برخی حکام و رژیم صهیونیستی
را بیش از گذشته به هم نزدیک کرد؛ انقالبهای عربی
و سقوط نظامهای محافظهکار همچون مبارک و بنعلی
برای پادش��اهیهای عربی و تلآویو بس��یار تهدیدزا
ب��ود ،چرا که از دس��ت دادن رژیمهای محافظهکار و
جایگزین شدنشان با حکومتهای مردمی و اسالمی
تهدید بزرگی برای بقای اسرائیل و مرتجعان به شمار
میرفت .از س��وی دیگر بحران سوریه و یمن ،ناکامی
مشهود اعراب و رژیم صهیونیستی را در بعد منطقهای
نمایان و آنها را در باتالقهای خاورمیانه زمینگیر کرد.
در نهایت و ش��اید مهمتر از همه توافق هستهای بین
جمهوری اسالمی ایران و کشورهای ( 5+1برجام) بود
که اشتراک منافع اعراب و رژیم صهیونیستی را عمیق
کرد و این دو را در نقطهای مشترک قرار داد ،چرا که
تلآویو و اعراب برجام را فاقد ابزاری مناس��ب و کافی

برای کنترل جمهوری اس�لامی ایران میدانستند .به
طور کلی میتوان ادعا کرد از یک س��و ترس اعراب از
سرایت تحوالت انقالبی سال  ۲۰۱۱به دیگر کشورهای
عرب��ی محافظهکار و نیاز به متحدی در بعد امنیتی و
نظامی برای تضمین پایههای حکومتی آنها و از سوی
دیگر شکس��تهای مکرر پادشاهیهای عربی در بعد
منطقهای ،برخی حاکمان عربی منطقه را به س��مت
تلآویو سوق داد .در طرف دیگر ،رژیم صهیونیستی به
علت بافت مصنوعی و تحمیلی خود همواره با معضالت
و تنگناهای امنیتی بسیاری مواجه بوده است .تلآویو از
زمان تاسیس در سال  ،۱۹۴۸فاقد مشروعیت الزم در
خاورمیانه بوده و از این رو تالش میکند با سیاستهای
خود مش��روعیت و مقبولیت الزم را در منطقه کسب
کند .از این رو تا پیش از انقالب اس�لامی ایران ،رژیم
صهیونیستی با طرح دکترین پیرامونی به دنبال کسب
مشروعیت از طریق عادیسازی روابطش با ایران ،ترکیه
و اتیوپی بود و سعی میکرد به وسیله این سه کشور
تهدیدات علیه خود را خنثی کند اما پس از س��قوط
رژیم پهلوی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسالمی
ایران ،رژیم صهیونیس��تی سعی کرد با امنیتی کردن
ته��ران ،اعراب را به جانب خود بکش��اند و با تهدید و
تطمیع بتواند مشروعیت الزم را جهت بسط نفوذ خود
در غرب آسیا و شمال آفریقا کسب کند.
گذری بر دومینوی عادیسازی

ب��ه طور کلی مواضع کش��ورهای عرب��ی در قبال
مناقشه فلس��طین و رژیم صهیونیس��تی را میتوان
از زمان تاس��یس آن ،به  4دوره زمانی تقس��یم کرد:
 -۱نخس��تین دوره را میت��وان از  ۱۹۴۸ت��ا ۱۹۷۸
دانس��ت؛ در طول این سالها برخی کشورهای عربی
با مقابله نظامی با رژیم صهیونیستی و حمایت کامل
از آرمان فلس��طین ،س��عی داش��تند تمام سرزمین
فلس��طین را از سلطه صهیونیس��تها و آژانس یهود
خ��ارج کنن��د و در همی��ن راس��تا نی��ز جنگهای
 ۱۹۶۷ ،۱۹۵۶ ،۱۹۴۸و  ۱۹۷۳را ترتی��ب دادن��د که
عمدتا نیز شکستهای س��نگینی را متحمل شدند.
 -۲دومی��ن دوره زمانی را میتوان از  ۱۹۷۸تا ۲۰۱۱
عنوان کرد؛ این دوره با صلح کمپ دیوید آغاز ش��د و
نخستین چراغ عادیسازی در بین برخی کشورهای

عربی روشن شد و تا بیداری اسالمی سال  ۲۰۱۱ادامه
یافت .در این مرحله حکام عربی با تاکید بر روند صلح،
در کنار حمایت از تشکیل کشور کوچک فلسطینی،
خواهان به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی به عنوان
واقعیتی در منطقه شدند و به نوعی نخستین ارتباطهای
دیپلماتیک حکام عرب با مقامات رژیم صهیونیستی
آغاز شد .به سخن دیگر از این دوره به بعد منافع ملی
حکام عربی بر منافع ملتهای عرب اولویت پیدا کرد
و مساله فلسطین به عنوان موضوعی ثانویه تلقی شد.
 -۳سومین مرحله را میتوان از سال  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۹به
حساب آورد .در این مدت حکام منطقه و دولت اشغالگر
در بس��یاری از برنامههای منطقهای به اش��تراک نظر
رسیدند .به عبارت دیگر حکام منطقه بعد از خیزشهای
سال  ۲۰۱۱به صورت «دوفاکتو» و غیررسمی با رژیم
صهیونیستی همکاریهای اقتصادی ،سیاسی و امنیتی
برقرار کردند -۴ .چهارمین دوره را میتوان از بعد سال
 ۲۰۱۹دانست که این حکام عربی سعی کردند مراودات
و همکاریه��ای خود را با رژیم صهیونیس��تی علنی
کنند و در نهایت به پذیرش اسرائیل به صورت رسمی
(دوژور) مبادرت ورزند .دوره چهارم را میتوان نتیجه به
قدرت رسیدن ترامپ دانست .ترامپ با سرسپردگیای
که به البیهای صهیونیستی و اوانجلیستی دارد ،این
حاکمان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی را بیش
از پیش به هم نزدیک کرد .سیاس��ت خارجی ترامپ
مورد پذیرش رژیم صهیونیستی و پادشاهیهای عربی
است؛ به گونهای که عالوه بر سیاست ترامپ در اعمال
فشار حداکثری که در راستای منافع یکسان طرفین
است ،تحوالت منطقهای و پیروزیهای ایران و محور
مقاوم��ت در کارزار س��وریه و یمن نیز بر نگرانیهای
حاکمان کشورهای عربی و تلآویو افزود و طرفین را
بیش از گذشته به هم نزدیک کرد.
حاکمان کشورهای عربی به دلیل بحران مشروعیت
و شیوه نظام پادشاهی -دیکتاتوری خود همواره ترس
وق��وع ناآرامیهایی همچون بی��داری ملتها را برای
خود متصور هس��تند از این رو دنب��ال قدرت بزرگی
مانند آمریکا میگردند تا بتوانند در مقابل نامالیمات
منطقهای مقاومت کنند .از س��وی دیگر این حاکمان
طعم رهاشدگی را از جانب اوباما طی سالهای ۲۰۱۱

مش��خصا باید گفت ب��ا وجود اخت�لاف دیدگاه
سیاس��ی بین گروههای فلسطینی که طبیعی است
اما همه گروهها و جریانها در مخالفت با عادیسازی
روابط متفقالقولند و ما در این باره وحدت نظر داریم.
ملتهای اسالمی و عربی باید مانع مسؤوالن گمراه،
دیوانه و س��ادهلوحی شوند که بدون توجه به تاریخ و
ارزشهای دینی و اس�لامی به صهیونیستها اعتبار
میدهند .صهیونیس��تها طفیلی برخی کشورهای
اروپایی و آمریکا هستند اما واقعیت این است که این
رژیم جایگاه بهتری از زبالهدان تاریخ ندارد و همپیمانان
آن نیز که تن به ذلت دادهاند ،با این رژیم در زبالهدان
تاریخ فراموش خواهند شد.
به بعد چشیدند و مشاهده کردند آمریکا چگونه نظارهگر
سقوط رژیم مبارک در مصر شد؛ از این رو به زعم خود
دنبال شریکی هستند که هم قدرت البیگری زیادی در
واشنگتن داشته باشد و هم در موقع نیاز با کمکهای
اطالعاتی -امنیتی از آنها حمایت به عمل آورد .از سوی
دیگر همواره تبیین یک تهدید مشترک موجب نزدیکی
 ۲جریان به یکدیگر میشود .آمریکا و رژیم صهیونیستی
بویژه بعد از خیزشهای عربی سال  ۲۰۱۱سعی کردند
از ایران و محور مقاومت یک تهدید قریبالوقوع برای
اعراب بسازند تا از این طریق هم بتوانند روند صلح را با
قربانی کردن فلسطین به سرانجام برسانند و هم با تمام
قدرت در مقابل جبهه ضدآمریکایی -ضد صهیونیستی
صفآرایی کنند .از س��وی دیگر رژیم صهیونیستی از
 ۱۹۴۸تا به حال ،آرزوی عادیسازی روابط با اعراب را
داشته است و به دنبال این بوده بتواند با سیاست تهدید و
تطمیع اعراب ،فلسطین را بدون هیچ مخالفتی به دست
آورد .در همین رابطه نتانیاهو در نشست داووس و سپس
مجمع عمومی س��ازمان مل��ل اعالم کرد« :یک تغییر
بزرگ در حال رخ دادن اس��ت؛ ما قبال فکر میکردیم
اگر مناقشه اسرائیل و فلسطینیها حل شود ،مناقشه
ما با اعراب هم حل میش��ود اما میبینیم گویا اوضاع
جور دیگری است .حال روابطی که در حال شکلگیری
میان ما و جهان عرب اس��ت ،میتواند به حل مناقشه
اس��رائیل و فلس��طین کمک کند» .از این رو تلآویو
اوال عادیسازی روابط با اعراب را ابزاری میپندارد که
میتواند از طریق آن بحرانیترین مناقش��ه تاریخ را به
نفع خود پایان ببرد و ثانیا میتواند با استفاده از ترامپ
و ایجاد ائتالف عبری -عربی به دشمن شماره یک خود
یعنی ایران ضربه بزند.
بنابراین به نظر میرس��د در ماهه��ای آخر دولت
ترامپ ،شاهد دومینویی از آشکارسازی روابط با رژیم
صهیونیستی باشیم؛ دومینویی که امارات آن را آغاز کرد
و در حال حاضر نیز به ایستگاه بحرین رسیده است و
به نظر میرسد این دومینو به دیگر کشورهای جهان
عرب از جمله عمان و س��ودان نیز سرایت کند« .بواز
بیسموت» سردبیر روزنامه «اسرائیلالیوم» و معتمد
نتانیاهو ،درباره توافقنامه آبراهام گفت« :امارات عربی
متحده که قبال  ۲دهه معش��وقه اسرائیل بود ،اکنون
در مألعام به همس��ری قانونی تلآویو درآمده است».
ب��ا این اوصاف باید منتظر ماند و دید بعد از امارات و
بحرین ،چه کشورهایی خواهان قبول همسری رژیم
صهیونیستی خواهند بود.

