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در انتخابات 2024 را حذف مک کانل عنوان کرد
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با ابتکار مجلس و دیوان محاسبات، امکان انحراف 
ارز ترجیحی در سال ۱400 به حداقل می رسد

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(: 
 اثربخشی واکسن کووایران برکت 

روی کرونای انگلیسی ۱00 درصدی است
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نمی خواهم 
فراموش شوم

  برای جلوگیری از ابتال به ویروس جهش یافته 
مردم از 2 ماسک استفاده کنند

  بایدن مشغول بازی با نوه
هریس در حال مدیریت امور کاخ سفید

 رهبر انقالب در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز 
معیارهای انتخاب اصلح در انتخابات ۱400 را تبیین فرمودند

 انتخاب درست یعنی انتخاب یک نیروی
 کارآمد، با ایمان، با انگیزه، عالقه مند و پرکار

 رضا ایرانمنش، بازیگر و کارگردان سینما در گفت وگو با »وطن امروز« 
از وضعیت این روزهای خود و سینما گفت

تیترهای امروز

از زمان��ی که بایدن اعالم کرد 
سیاست های آمریکا در حمایت 
از عربستان سعودی در جنگ یمن را تغییر می دهد، 
گمانه زنی های زیادی درباره چگونگی این تغییر سیاست 
به وجود آمده است. از یک  سو برخی معتقدند این گام 
بزرگ دولت دموکرات در بازگشت به محور »حقوق 
بش��ر« و »دموکراس��ی« در عرصه سیاست خارجی 
است و از این مساله استقبال می کنند، از سوی دیگر 
بسیاری بر این عقیده اند با توجه به منافع آمریکا در 
منطقه و شرایط بهبودیافته انصاراهلل در جنگ با دشمن 
سعودی، وعده های بایدن از حد شعار تجاوز نخواهد 
کرد و در نهایت، تنها هدف دولت دموکرات، رفتن به 
سمت دیپلماسی و بیرون کشیدن آبرومندانه خاندان 

سعودی از این باتالق است. 
جنگ یمن مدت های زیادی است در حوزه نظامی 
به پایان رسیده است. زیرساخت های این کشور به  کلی 
نابود شده، وجود نیروهای افراطی در مناطق مختلف 
این کش��ور، احتمال تجزیه را باال برده و در نهایت با 
محاص��ره اقتصادی، قحطی و کرون��ا و وبا، در حال از 
بین بردن جمعیت این کشور و نسل کشی ای است که 
داغ شرم آن در تمام طول تاریخ بر چهره آل سعود و 
حامیانش در آمریکا باقی خواهد ماند. دولت بایدن و 
رسانه های جریان اصلی اما در حال تغییر واقعیات درباره 
این جنگ هستند. آنها عنوان می کنند دولت بایدن در 
سیاست خود در قبال یمن اختالف نظر چشمگیری با 
دولت ترامپ دارد و به دلیل اینکه قصد دارد گفتمان 
حقوق بشر و دموکراس��ی خواهی را دوباره در جهان 
پررنگ کند، به دنبال رویارویی با محمد بن سلمان- 
عامل اصلی جنگ در یمن- و به نوعی انتقام گیری از 
او در مس��اله قتل جمال خاشقجی است. با این  حال 
دولت بایدن بازهم اهداف زیادی در پایان دادن به این 
جنگ در بعد دیپلماسی دارد و همان طور که ترامپ 
تالش داشت عربستان را از این باتالق بیرون بکشد، 
بایدن نیز تالش دارد پرونده یمن را در همین روزهای 
ابتدایی دوران ریاست جمهوری اش برای همیشه ببندد. 
اما اهداف واقعی بایدن از این مساله چیست؟ آیا دولت 
جدید آمریکا به نفع مردم یمن وارد میدان شده است 
ی��ا برای حمایت از متحد قدیمی خ��ود؟ و آیا دولت 
بایدن اصوال توانایی پایان دادن به این جنگ از منظر 

دیپلماتیک و سیاسی را دارد؟
از زمانی که اعضای دولت بایدن برنامه او برای خروج 
از جنگ یمن یا خارج کردن نام گروه انصاراهلل یمن از 
فهرست گروه های تروریستی را اعالم کردند، تحلیلگران 
زیادی به دالیل دولت بایدن در این مساله پرداختند 
و مسائلی نظیر حمایت از حقوق بشر را دلیل اصلی او 
برای بیرون بردن آمریکا از جنگ یمن معرفی کردند. 
با این  حال نگاهی به فعالیت ها و برنامه های بایدن نشان 
می دهد او برای پیشبرد سیاست هایش در غرب آسیا 
بشدت به پایان یافتن این جنگ و امن شدن شرایط 
برای عربستان سعودی نیاز دارد. به  این  ترتیب عمده 
دالیل او برای این تغییر یکباره در سیاس��ت خارجی 

ایاالت متحده بدین شرح است:

۱- جنگ یمن برای خنثی کردن نیرومند شدن نیروهای 
انصاراهلل که عربس��تان و آمریکا اعتقاد دارند نیروهای 
نزدیک به ایران در منطقه هس��تند، آغاز ش��د اما این 
جنگ در ادامه باعث تقویت این نیروها شد و نتوانست 
آنها را گامی به عقب بازگرداند. »رابرت مالی« نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران چندی پیش � قبل از اینکه این 
سمت را در دولت بایدن به دست آورد � یادداشتی در 
مجله »فارین افرز« نوشت و تحلیل کرد: »اکنون تقریباً 
6 سال بعد از مداخله عربستان، جنگ در یمن چیزی 
جز یک فاجعه نیست. فراتر از آن، این جنگ خاورمیانه را 
بی ثبات کرد، ایران را توانمند و اعتبار جهانی ایاالت متحده 
را لکه دار کرد«. بعد از 6 سال جنگ در یمن، در حالی  که 
محمد بن سلمان تصور می کرد می تواند این جنگ را در 
مدت  زمان کوتاهی به نفع خود به پایان رسانده و دولت 
عبدربه منصور هادی را دوباره به قدرت بازگرداند، اکنون 
نیروهای مردمی انصاراهلل که سعودی ها در ابتدای امر 
آنها را شورشی می خواندند، پایگاه های نظامی عربستان 
را براحتی هدف قرار می دهند، به نقاط مرزی عربستان 
حمله کرده و در عملیات های کوتاه مدت بخش هایی از 
آن را تحت تصرف خود درمی آورند و با توان پهپادی و 
موشکی خود تأسیس��ات نفتی عربستان را هدف قرار 
می دهن��د. حکومتی که در ی��ک روز تمام جنگنده ها، 
هواپیماها و حتی فرودگاه های یمن را به نابودی کشاند، 
تصور هم نمی کرد پیش��رفت مردم این کشور در حوزه 
دفاعی به  اندازه ای باشد که برای دفاع از خود مجبور به 
التماس کردن به آمریکا باش��د. خاندان سعودی بعد از 
حمالتی که به آرامکو شد، از ترامپ خواست نیروهای 
انصاراهلل را به لیست گروه های تروریستی اضافه کند اما 
این کار نمی توانست جلوی ضررهای اقتصادی سعودی 
در این ماجرا را بگیرد و نش��ان داد حمله به یمن برای 
حفاظت از مرزهای عربستان کامالً ایده ای شکست خورده 

بود و باید به هر ترتیب متوقف شود. 
2- دومی��ن دلیل بایدن ب��رای متوقف کردن حضور 
آمری��کا در جن��گ یمن، نه توجه به مس��ائل حقوق 
بشری، بلکه ترس از آبروریزی به خاطر مسائل حقوق 
بش��ری و ایجاد شدن بحران انس��انی در یمن است. 
6 س��ال نادیده گرفتن جنایات س��عودی ها در یمن 
توسط رسانه ها، در نهایت در دوران کرونا و انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا به پایان رسید. رسانه های 
دموکرات که می خواس��تند اقدامات ترامپ در تمام 
دنیا را زیر سؤال ببرند، بعد از سال ها بی توجهی به این 
جنگ، سرانجام در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
س��ال 2020 به عملکرد او در این جنگ پرداختند و 
مباحث حقوق بشری را در این زمینه پیش کشیدند. 
بعد از آن بحران کرونا بود که باعث توجه رسانه ها به 
یمن ش��د. یمن که تابستان سال گذشته نیز درگیر 
همه گیری وبا شده بود، نتوانسته بود به تیتر رسانه ها 
تبدیل ش��ود اما نگرانی جهانی از کرونا و کشورهای 
فقیری که توان مدیریت بحران را ندارند، سرانجام باعث 
توجه به این کشور شد. بایدن که حاال برنامه دارد مانند 
رؤسای جمهور دموکرات سلف خود، همچنان به مسائل 
حقوق بشری در دیگر کشورهای دنیا بپردازد، باید به 

حضور و اثرگذاری آمریکا در این جنگ خاتمه می داد. 
او نمی توانست ایران، چین، روسیه و دیگر کشورهای 
دنیا را به نقض حقوق بشر متهم کند و به نقش آمریکا 
در ایجاد بحران قحطی و مرگ ومیر ناشی از بیماری 
در یمن نپردازد. بایدن هم اینک تالش دارد در ماه های 
ابتدایی ریاس��ت جمهوری اش اجالسی جهانی برای 
گسترش دموکراسی در جهان برگزار کند اما نمی داند 
چطور باید با توجه به وقایع رخ  داده در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری ایاالت متحده، از دموکراسی آمریکایی 
در این اجالس دفاع کند. درباره مسائل حقوق بشری نیز 
او با چنین رویه هایی روبه رو است. از همین رو اولویت 
خود را حل مساله یمن، مساله مهاجران و خانواده هایی 
که در مرز از هم جدا می شوند و مساله تبعیض نژادی 

در آمریکا قرار داده است. 
3- دلیل دیگری که در یادداشت رابرت مالی نیز به  
وضوح دیده می ش��ود، نگرانی آمریکا از سرریز شدن 
بحران یمن در دیگر کشورهای عرب منطقه است. او 
در این باره می نویسد: »تا زمانی که درگیری دوام داشته 
باشد، این خطر وجود دارد که این درگیری برافروخته 
شده و به تقابل مستقیم بین ایران و عربستان سعودی 
تبدیل شود. بایدن در زمان نامزدی انتخابات متعهد 
شد ایاالت متحده را از ماجراجویی در خاورمیانه دور 

نگه دارد«.
4- آخرین مس��اله � که از قضا مهم ترین مساله برای 
تیم سیاست خارجی بایدن نیز هست � مساله بیانیه ای 
اس��ت که اعضای این تیم در س��ال 2018 خطاب به 
دونالد ترامپ نوش��ته و از شکس��ت سیاست اوباما در 
جنگ یمن و همچنین سیاست ترامپ در حمایت از 
خاندان سعودی در جنگ یمن گفتند. »آنتونی بلینکن« 
وزیر فعلی خارجه، »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی 
و رابرت مالی که در آن زمان مشاور امنیتی بایدن بود، 
همگی این نامه را امضا کرده بودند و حاال باید نشان دهند 
همچنان انتقادشان به مواضع قبلی آمریکا پابرجاست و 
با پیروزی بایدن تغییری در این انتقاد رخ نداده است. 
اگر آنها در زمان فعلی همچنان به حمایت از جنگ در 

یمن بپردازند، به دورویی و نفاق متهم می شوند. 
با وجود همه این توصیفات و دالیل، سوال بعدی 
این است: آیا دولت بایدن توانایی یا عزم الزم را برای 
پایان دادن به این جنگ دارد یا فقط به  صورت شعاری 
با آن برخورد می کند؟ نشریه هیل که نشریه داخلی 
کنگره آمریکاست، به نقل از تحلیلگران و افراد نزدیک 
به دولت بایدن اعالم کرده است در صورتی  که بایدن 
به  واقع قصد بیرون کشیدن آمریکا از این جنگ و پایان 
دادن به آن را داشته باشد )که هنوز هم مشخص نیست 
چنین عزمی در دولت او وجود داشته باشد( با راهی 

بسیار پیچیده و سخت روبه رو است. 
یکی از مقامات دولت بایدن که از نزدیک ش��اهد 
شکل گیری سیاست های بایدن در قبال منطقه بوده و 
خواسته نامش فاش نشود، در گفت وگو با هیل گفته 
است: »اینکه دقیقاً بایدن می خواهد درباره یمن چه 

 کاری انجام دهد هنوز ابهام زیادی دارد.
ادامه در صفحه 6

حوال��ی ظه��ر 29 بهمن 56، 
روزنام��ه  تیت��ر«  »ش��ورای 
اطالعات، ب��رای تعیین تیتر 
یک روزنامه، به زحمت زیادی 
نیفتاد. انبوه��ی اخبار جنگ 
اتیوپی و سومالی، چنگی به دل 
نمی زد. اخبار اجتماعی هم، از 
کنکور اعزام به خارج از کشور تا آزاد شدن قیمت مرغ 
و تخم مرغ، غرایز ژورنالیستی روزنامه نگاران پرتیراژترین 
جریده پایتخت را اقناع نمی کرد. اخبار سیاسی هم 
که بنا نبود مورد توجه باش��د، اگر نه خبر محاکمه 
دانشجویان تظاهرکننده در 16 آذرماه، جای خوبی 
برای مانور داش��ت. هر چند از تبریز خبر رسیده بود 
روحانیان به مناسبت چهلم شهدای شهر قم )در قیام 
19 دی ماه(، مراسم برگزار خواهند کرد و بازار شهر هم 
امروز تعطیل اعالم شده است اما نه تشکیالت اعمال 
سانسور ساواک اجازه تمرکز بر این قبیل اخبار را می داد 
و نه اساسا کسی آن را جدی گرفت. مگر چیزی بیشتر 

از یک مراسم سوگواری معمولی می توانست باشد؟
هم��ان لحظاتی که گزارش »دنی��ای زیرزمینی 
فیلم ه��ای سکس��ی در ته��ران« آخری��ن مراحل 
نمونه خوانی و صفحه بندی را پشت سر می گذاشت، 
سرگرد مقصود حق شناس، رئیس کالنتری بازار تبریز، 
نیروهای خود را مقابل مس��جد قزللی )میرزایوسف 
مجتهدی( به صف می کرد. مسجد به دستور مقامات 
امنیتی بسته بود و مردم که هر لحظه بر تعدادشان 

افزوده می شد، از این ماجرا خشمگین بودند. 
 عصرگاه که روزنامه اطالعات راهی کیوسک ها شد، 
تیتر اول را خبر قطع ارتباط سیاسی با »کنیا« به خود 
اختصاص داده بود، تیتر دوم هم »دنیای زیرزمینی 
فیلم های سکسی در تهران«. خبر محاکمه دانشجویان 
معترض هم با حدود 75 کلمه، در پایین ترین قسمت 
صفحه 4 جا گرفت که اکثر روزنامه خوان ها هم خیلی 
چشم شان را نگرفت. اگر چه پیش از ظهر، اخباری از 
ناآرامی در تبریز به دفتر روزنامه می رسید اما هیچ کس 
حدس هم نمی زد چه زلزله ای در راه است. قیام 19 
دی قم از طرف رسانه های تصویری و مکتوب، بایکوت 
خبری شد و گمان می رفت بزودی فراموش خواهد شد 
اما با حماقت رئیس کالنتری بازار تبریز، ماجرا ابعادی 
پیدا کرد که تیتر اول و حتی نیم صفحه نخست روزنامه 
اطالعات و جراید دیگر تا 10 روز آینده به وقایع آن 

شهر اختصاص یافت. 
بین ساعت 10 تا 11 صبح »سرگرد مقصودلو« با 
هدف زهر چشم گرفتن از مردم، با فحاشی و درشتی، 
مقابل در مسجد قزللی رفت و اعالمیه مراسم را از روی 
دیوار کند و پاره کرد. سپس با همان وقاحت رایج در 

میان نیروهای انتظامی و امنیتی، فریاد زد: در طویله 
بسته است، بروید دنبال کارتان. جوان 22 ساله ای از 
میان مردم جلو آمده و با سرگرد گالویز شد. فضا به 
قدری ملتهب و آشفته می شود که سرگرد با اسلحه 
کمری خود، جوان را از ناحیه سینه مورد هدف قرار 
داده و از پا درمی آورد. مردم با هیجانی به غلیان درآمده، 
پیکر خونین جوان را که بعدها معلوم می شود »محمد 
تجال« نام داشته و دانشجوی مهندسی دانشگاه تبریز 
بوده، روی دس��ت می گیرند و تظاهرات با شعار »بیز 
بوشاهی ایسته میروخ، والسالم« و »یاشاسین خمینی« 
آغاز می شود. تا ساعت 17، تبریز در کشاکش میان 
غضب مردم و عوامل دولتی، چهره یک شهر جنگ زده 
را پیدا می کند. در قم، شهربانی توانست خشم عمومی 
را مه��ار کند اما در تبریز کار چن��ان باال گرفت که 
برای نخس��تین بار بعد از 15 خرداد سال 42، ارتش 
شاهنشاهی مستقیما به خیابان ها آمد و برای کنترل 
اوضاع، با مردم درگیر شد. گفته می شود شعار »مرگ بر 
شاه« برای نخستین بار توسط مردم در همین واقعه سر 
داده شد و به این ترتیب رویارویی حکومت و مردم از 
خطوط قرمز متداول عبور کرد و وارد مرحله ای جدید و 
بی سابقه شد. تا پایان روز، تعداد شهدا به 6 نفر رسید و 
طی چند روز بعد به 13 نفر ارتقا یافت، همچنین بیش 
از 600 نفر دستگیر شدند. آذربایجان نزدیک به 30 
سال بود چنین حرارت و التهابی را تجربه نکرده بود. 
صاحب نظران، وقایع 19 دی ماه را آغاز مرحله نهایی 
انقالب اسالمی فرض می کنند اما به جرأت می توان ادعا 
کرد قیام 29 بهمن بود که سد اعتماد به نفس حکومت 
را شکس��ت. قیام به ظاهر سرکوب شد اما درست در 
همین مقطع بود که بسیاری از تصمیم گیران حکومت 
پهلوی و شاید حتی خود شاه، برای نخستین بار با سر 
به صخره سخت »ای کاش« برخورد کردند: »ای کاش 
آن مقاله کذایی در روزنامه اطالعات 17 دی ماه چاپ 
نمی ش��د«. اما دیگر تیر از چله کمان رها ش��ده بود. 
سرگرد مقصودلو، بدون آنکه متوجه باشد، با گلوله سالح 
کمری اش، س��یل بنیان براندازی را به راه انداخت که 
امواج آن 40 روز بعد به موج شکن های پهلوی در شهر 
یزد کوبیده شد. خون شهدای تبریز با خون شهدای 
یزد -که به قصد برگزاری اربعین شهدای تبریز با عوامل 
رژیم درگیر ش��دند- درآمیخت و سلسه اربعین ها و 
شهدای جدید، گوشه گوشه کشور را فراگرفت. نشان 
به آن نشان که نخستین سالگرد شهدای تبریز، زمانی 
در مساجد سراسر کشور برگزار شد که 33 روز از فرار 
ش��اه با چشمان اشکبار از کشور، 17 روز از بازگشت 
تاریخی امام خمینی به کش��ور و یک هفته از انهدام 

کامل رژیم سلطنتی در کشور می گذشت. 
* پژوهشگر تاریخ

گلوله ای که کار سلطنت را تمام کرددالیل واقعی تغییر رفتار آمریکا در پرونده یمن
]   محمدعلی صمدی*  []   ثمانه اکوان  [
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یونس موالیی: نزدیک شدن به موعد انتخابات 
ریاست جمهوری سال1400 فضای سیاسی 
کشور و متعاقب آن افکار عمومی را بیش از 
پیش با مس��اله رئیس جمهور آینده درگیر 
کرده اس��ت. در این میان ش��رایط آش��فته 
مدیریتی کشور که در سایه حکمرانی جریان 
غرب گ��را مصائب زیادی را به مردم تحمیل 
کرده است، اهمیت این انتخابات را دوچندان 
کرده اس��ت. از یک سو جریانات و گروه های 
انقالبی به دنبال راهکاری برای برون رفت از 
این موقعیت و روی کار آوردن دولتی مناسب 
برای نجات کش��ور هستند و از سوی دیگر 
جریانات غرب گرا و اصالح طلب نیز که پس 
از عیان شدن ناکارآمدی دولت روحانی سعی 
کرده بودند با تکرار گزاره تشریفاتی بودن نهاد 
دولت، از خود سلب مسؤولیت کنند، در خفا و 
علن پروژه انتخاباتی شان را پیگیری می کنند. 
بر این اس��اس بیانات روز گذش��ته رهبر 
انق��الب و طرح بحث پیرام��ون ویژگی های 
دولت آینده را می توان برای نیروهای انقالبی 
مغتنم دانست. ایشان در بخشی از بیانات شان 
با اشاره به اهمیت مشارکت مردم، فرمودند: اگر 
مشارکت پرشور با یک انتخاب درست یعنی 
انتخاب یک نیروی کارآمد، باایمان، باانگیزه، 
عالقه مند و پرکار همراه شود، نوٌر َعلی نور و 

تضمین کننده آینده کشور است. 
ط��رح 4 ویژگی »کارآم��دی«، »تدین«، 
»انگی��زه« و »پرکاری« ب��رای دولت آینده و 
توصیف آن به مثاب��ه عاملی تضمین کننده 
می تواند بخش قابل توجهی از ابهامات موجود 
در میان نیروهای انقالبی را برطرف کند. تجربه 
انتخابات ریاست جمهوری در سال های 92 و 
96 بخوبی گویای این مهم اس��ت که اساسا 
نبود یک درک مشترک از وضعیت موجود و 
نداشتن افق نگاه واحد نسبت به ظرفیت های 
بالقوه باعث تحمیل شرایط جبران ناپذیری به 
آینده کشور می شود. آنچه این روزها به شکل 
انکارناپذیری در بدنه نیروهای انقالبی مشهود 
است، درگیری تشتت  آفرین پیرامون برخی 
کلیدواژه ها و گزاره های قابل تفس��یر است؛ 
مس��اله ای که هر چند وج��ود آن برای دوام 
و قوام هر جریان سیاس��ی الزم اس��ت اما در 
عین حال بدون فهم مشترک پیرامون آنها در 
نهایت نمی توان منتظر نتیجه ای غیر از تشتت و 
چندصدایی در بزنگاه های سیاسی تعیین کننده 
بود. با این حال سخنان روز گذشته مقام معظم 
رهبری و 4 ویژگی طرح شده از سوی ایشان 
می تواند آغاز راهی برای یک همفکری جمعی 
در میان نیروهای انقالبی باشد. تاکید زعیم 
انقالب بر »کارآمدی«، »تدین«، »انگیزه« و 
»پرکاری« به عنوان ویژگی های یک نیروی 
سیاس��ی که تضمین کننده آینده ایران نیز 
باش��د، با علم ایشان بر شرایط حاکم بر نظام 
مدیریتی کشور مطرح شده است؛ خصایصی 
که هر چند ناف��ی دیگر خصایص الزم برای 
دولت آینده نیست اما نشان از اولویت کشور 

برای برون رفت از موقعیت فعلی دارد. 
ادامه در صفحه 6

صدو پنجاه و سومین شماره ویژه نامه طنز راه راه 

وحانی شریعتی نشان مرغوبیت ر
ضمیمه هفتگی طنز راه راه درباره انتصاب غالمرضا شریعتی به ریاست سازمان استاندارد
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