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 امارات در حال عقب نشینی از یمن است
مواضع اشغالی به نظامیان مصری تحویل می شود؟ 

رئیس جمهور اختیار اعمال برخی محدودیت ها را 
به رؤسای استانی ستاد ملی مقابله با کرونا سپرد

عبرت    امارات!

محدودیت های 
ونایی    بازگشت کر

تورم     رام   می شود؟

هیجان    یا   رشد  واقعی؟

گزارش »وطن امروز« از آخرین وضعیت تورم

 »وطن امروز« علت واکنش مثبت سهامداران
به بسته حمایتی دولت را بررسی می کند
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 خوشبختی   با  
  2  گلزن     رؤیایی

 درست
 برای   داوری

  پس از تخریب ساختمان قوه قضائیه
 با دستور اژه ای،  ساختمان وزارت نیرو 

هم تخریب شد؛ تعیین ضرب االجل 10 روزه 
برای تخریب بناهای حریم رودخانه کرج

  کاهش استقراض از بانک مرکزی و مدیریت 
بازار ارز باعث کاهش شتاب تورم از مهرماه شد

   لغو سفر های استانی 
برای جلوگیری از شیوع سویه جدید کرونا

 بررسی مسیری که تیم  ملی کشورمان 
با اسکوچیچ رفت تا به امروز رسید

درباره انتخاب شهاب حسینی 
به عنوان یکی از داوران جشنواره فیلم فجر

تیترهای امروز
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 سناتورهای جمهوری خواه در نامه ای به رئیس جمهور آمریکا با اشاره به افزایش فروش نفت ایران
درباره بی اثر شدن تحریم ها به جو بایدن هشدار دادند

کنگره  در آتش نفت ایران
وال استریت ژورنال : اتحاد روسیه، چین و ایران نظم آمریکایی را تهدید می کند

 انصراف نوجوان کویتی از مسابقه  با حریف  اسرائیلی
در مرحله نیمه نهایی رقابت های بین المللی زیر 14 سال 

 تنیس،  عالوه بر استقبال جوامع عرب زبان
 غرور ملی کویتی ها را  برانگیخت

صفحه   7

نگاه

 از سختی ملبورن
تا شیرینی آزادی

هادی قائم مقامی: از ش��ب ش��ادی ملبورن تا 
هم آغوش��ی عابدزاده  پدر و پسر، 6 جام جهانی 
می گذرد و ما در آس��تانه شش��مین حضور در 
جام جهانی فوتبال هس��تیم. از سختی های آن 
چند دقیقه باقیمانده که ملبورن نفس های یک 
ایران را در س��ینه حبس کرده بود، تا 7 بهمن 
1400 که صعود به جام جهانی را مثل یک لیوان 
آب خوردن، یک نفس سرکشیدیم، تغییر چند 
نس��ل فوتبالی را تجربه کرده ایم؛ چند نسل با 
مدل بازی های متفاوت، چند نسل با بدشانسی 
و خوش شانس��ی. چند نس��ل ب��ا امیدواری ها 
و ناامیدی ه��ا. تصویری که در ش��ب 7 بهمن 
1400در رس��انه ها از ابراز ارادت امیر عابدزاده 
به احمدرضا عابدزاده در ش��بکه های اجتماعی 
منتشر شد، همزمان مرور خاطرات چند نسل 
است؛ دهه چهلی هایی که در سال های پس از 
جنگ، هر مبارزه ورزشی را به مثابه یک جدال 
معن��ادار در عرص��ه جهان��ی می دیدند و دهه 
شصتی هایی که برجسته ترین پیروزی ورزشی 
به بخش��ی از خاطرات کودکی و نوجوانی شان 
گ��ره خورد. حاال آن تجربه ش��یرین برای این 
نسل به شکل دیگری تکرار می شود؛ با حضور 

یک عابدزاده دیگر در دروازه ایران. 
برای این ماجرای پدر و پس��ری تفسیرهای 
زیادی می شود داشت. یکی اینکه تالش برای 
پی��روزی و پی��روزی »تحریم پذیر« نیس��ت. 
اس��ترالیایی ها باور نمی کردن��د تیم  ملی ایران 
آنقدرها قوی باش��د که بخواهد جشن پیروزی 
آنها را خراب کند ولی تالش های ایرانی هایی که 
اهل جای جای ایران بودند را نمی ش��د نادیده 
گرفت. بازی خراب کن استرالیایی آنقدرها به 
حساب نمی آمد که بخواهد به اعتماد به نفس 
احمدرضا عابدزاده خدش��ه ای وارد کند. برای 
رس��یدن از آن س��ختی به این آسانی باید 24 
سال می گذش��ت. نسبت احمدرضا عابدزاده با 
امیر - فرزندش - نسبت گره خوردن آرزوهای 
سخت به خاطرات شیرین کودکی است. سریع 
و فوری به جام جهانی رس��یدن پسرها، نتیجه 
س��ختی کش��یدن ها و خون دل خوردن ها در 
ملبورن و دوبلین و منامه است که پدرها تجربه 
کرده ان��د؛ در دل پلی آف ه��ا و ت��ک حذفی ها. 
اینکه این تجربه شیرین، مثل ماجرای ملبورن 
شادی آفرین نشده، به خاطر عادی شدن حضور 
در جام جهان��ی و قرار گرفتن در کنار تیم های 
رده اول دنیاست. حاال نام ایران در کنار برزیل، 
آلمان، فرانسه، آرژانتین، بلژیک، هلند و دیگر 
تیم های قدرتمند قرار گرفته؛ یاد شب بازی با 
پرتغال بخیر که با صعود از گروه مرگ، فقط به 
اندازه یک بغل پای مهدی طارمی فاصله داشتیم 

و اینکه خواستن، توانستن است.

فرزانه دانایی : آشفتگی در دولت 
بایدن در نوع مواجهه با روسیه در 
ماجرای اوکراین به اوج خود رسیده  است. در شرایطی 
که بایدن اعالم کرده بود براساس اطالعات رسیده، به 
 احتمال زیاد روس��یه حمله خود به اوکراین را یک ماه 
دیگر آغاز می کند، رسانه های خبری آمریکا به نقل از لوید 
آستن، وزیر دفاع این کشور گفته اند از نظر او، والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه هنوز به تصمیم قطعی و 
نهایی درباره حمله به اوکراین نرسیده  است اما مسکو 
»به  صورت شفاف و کامال واضحی توانایی گرفتن نقاط 

مهمی از اوکراین را دارد«.
هشدار بایدن در تماس تلفنی با ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین گفته  شده است. این در شرایطی 
اس��ت که زلنسکی و سایر اوکراینی ها هنوز به این باور 
نرس��یده اند که ممکن است روسیه به آنها حمله کند. 
مسکو نیز طی چند روز گذشته همچنان برنامه ریزی 
برای حمله به اوکراین را تکذیب کرده  است. سوالی که 
طی 2 روز گذشته و بعد از تماس تلفنی بایدن با زلنسکی 
در رس��انه های جهان مطرح  شده این است: آمریکا چه 
س��ودی از بدتر شدن شرایط و درگیری احتمالی بین 
مسکو و کی یف می برد؟ نوع فتنه افکنی و تشدید بحران 
در ماجرای اوکراین به  نحوی توس��ط کاخ  سفید دنبال 
می شود که باعث ش��ده  است زلنسکی رئیس جمهور 

اوکراین، کشورهای غربی، بویژه ایاالت متحده را به دلیل 
نوع برخوردشان با مساله اوکراین مورد انتقاد قرار دهد. 
زلنسکی مانند هر رئیس جمهور دیگری که کشورش در 
معرض خطر حمله قرار گرفته و در عین  حال بش��دت 
متکی به آمریکا نیز بوده  است، تالش دارد از بحران به  
وجود آمده بیشترین استفاده را برای دریافت کمک های 
تسلیحاتی و مالی غرب ببرد. این در شرایطی است که 
آمریکا به  دنبال بسیج کردن نیروهای ناتو در نزدیکی 
مرزهای روس��یه است اما این به  معنای افزایش میزان 
کمک های نقدی به اوکراین نبوده و نخواهد بود. از همین 
روست که زلنسکی با انتقاد از آمریکا بیان کرده  است این 
راه و روش برای مقابله با روسیه جواب نمی دهد. او گفته 
 است: »تصمیم برای خارج کردن نیروهای دیپلماتیک 
کشورهای ایاالت  متحده، انگلستان و استرالیا از کی یف 
و خارج کردن خانواده این افراد، باعث گسترش ترس« 
در بین مردم کشورش شده  است. زلنسکی در ادامه پا 
را فراتر از این گذاشته و گفته  است: »من نمی توانم مانند 
سایر سیاستمدارانی باشم که از ایاالت  متحده تنها به 
 خاطر اینکه ایاالت  متحده اس��ت، سپاسگزار باشم«. او 
در ش��رایطی این صحبت ها را بیان کرده که هنوز هم 
اوکراین از میلیاردها دالر کمک های نظامی و اقتصادی 
غرب بهره مند می شود. زلنسکی با اشاره به صحبت های 
بایدن که گفته بود احتماال روسیه طی یک ماه آینده به 

اوکراین حمله می کند، گفته  است: »این سیگنال ها که 
از ط��رف رهبران مورد احترام جهان، آن  هم به  صورت 
کامال باز و با زبان غیردیپلماتیک گفته می شود، بسیار 
خطرناک است. آنها براحتی می گویند فردا جنگ خواهد 

شد. این واقعا وحشتناک است«. 
رئیس جمهور اوکراین در واقع انتظار دارد تحریم هایی 
که بایدن تاکید کرده  است بزودی از آنها در صورت حمله 
روسیه به اوکراین استفاده می شود، به  سرعت علیه مسکو 
اعمال شود. این در شرایطی است که زلنسکی شخصا بر 
این باور است هنوز تا رسیدن به مرحله جنگ و درگیری 
نظامی بین 2 کشور فاصله زیادی است و خود در انتقاد 
از غرب، بویژه آمریکا که مشغول تنش زایی در منطقه 
هس��تند، گفته  است: »من در اینجا زندگی می کنم و 
جزئیات بسیار بیشتری نس��بت  به هر رئیس جمهور 

دیگری در دنیا نسبت  به این مساله دارم«.
آمریکا برای اینکه مطمئن ش��ود اوضاع از کنترلش 
خارج نمی ش��ود شروع به فرس��تادن نیروهای خود به 
شرق اروپا کرده  است. پیش  از این گفته  شده بود ۸۵00 
نیروی آمریکایی در حال��ت آماده باش قرار دارند تا در 
صورت حمله به اوکراین به منطقه اعزام شوند. اقدامات 
تند و هیجانی ایاالت متحده در برابر رزمایش و نمایش 
نیروهای نظامی روس��یه در مرز اوکراین نشان می دهد 
در صورتی  که هیچ جنگی نیز در منطقه شکل نگیرد، 

بایدن نمی تواند نتیجه را به نفع خود در رسانه ها مطرح 
ک��رده و از خود یک بازیگر معقول در عرصه جهانی به 
نمایش بگذارد. در شرایطی که آمریکا طی ۳ هفته گذشته 
بارها نشان داده  است به  دنبال تشدید تنش در منطقه 
ب��وده و تالش دارد با حرکت های افراطی و تهدیدهای 
نابجا، اوکراین را به مساله ای حیاتی در سیاست خارجی 
کشور خود تبدیل کند، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روس��یه به  دنبال تنش زدای��ی در منطقه بوده و ضمن 
اینکه گفت وگوهای امنیتی خود با آمریکا و ناتو را ادامه 
می دهد از خود یک بازیگر معقول در عرصه جهانی به 
نمایش گذاشته اس��ت. او در عین حال بارها چهره ای 
تند و غیرعقالنی از بایدن برای دنیا به نمایش گذاشته 
 اس��ت. پوتین در عین  ح��ال با نمایش نظامی خود در 
مرزهای غربی این کش��ور توجه مقامات آمریکایی به 
سایر اولویت های دیپلماتیک را از آنها گرفته و مساله ای 
برای دستگاه سیاست خارجی دولت بایدن ایجاد کرده 
 است که هیچ گاه توسط آنها انتظار نمی رفت به چنین 
مرحله ای در برخورد با روسیه برسند. برخی تحلیلگران 
حوزه سیاس��ت خارجی آمریکا بر همین اساس بر این 
باورند این اقدام در واقع تله ای سیاسی از طرف پوتین 
برای بایدن بوده  است که نشان دهد بعد از ماجرای خروج 
مفتضحانه از افغانستان، بایدن توانایی کنترل یک بحران 
در روابط خارجی خود را نیز نداش��ته و از یک مس��اله 

کوچک، بحرانی بسیار بزرگ می سازد که ایاالت  متحده 
به  تنهایی قادر به مدیریت آن در عرصه جهانی نیست. 
موضوع دیگری که می تواند جایگاه آمریکا در عرصه 
جهانی را مانند دوران ریاست جمهوری ترامپ همچنان 
دچار افول و تنزل کند، مساله روابط خارجی آمریکا با 
متحدانش مانند کشورهای اروپایی است. تهدید روسیه 
به  جای آنکه آمریکا و شرکای اروپایی اش را به همگرایی 
بیشتر در عرصه سیاست خارجی وادارد، آنها را به واگرایی 
بیشتر در این عرصه کشانده  است. »اشپیگل« اخیرا فاش 
کرده  است سفیر آمریکا در برلین در نامه ای محرمانه 
به وزارت خارجه  آلمان تاکید کرده واشنگتن به دلیل 
عدم همکاری مناسب برلین درباره اوکراین، این کشور 
را یک شریک غیرقابل  اعتماد می داند. این مسأله بدین 
دلیل صورت  گرفته که آلمان برخالف سایر کشورهای 
اروپایی یا انگلستان حاضر به کمک نظامی به اوکراین 
نشده  است. مساله اوکراین نشان داد روسیه همان طور 
که در زمان ترامپ توانس��ته بود با اقدامات خود باعث 
افول جایگاه آمریکا در عرصه جهانی ش��ود، در دوران 
بایدن نیز براحتی توانسته بحرانی ایجاد کند که نشان 
دهد بایدن هیچ تفاوتی با ترامپ در عرصه سیاس��ت 
خارجی ندارد و در اصل آمریکا دیگر جایگاهی در دنیا 
نداش��ته و حتی توان کنترل و مدیریت روابط خود با 

متحدانش را نیز ندارد. 

بحران اوکراین؛ تله پوتین برای بایدن؟
یادداشت


