سال بیست و هشتم

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در گفتوگو با «ایران»:

معروف؛ پنهانی در

مشکات الزهرا با
روی سایت حذف نماینده میزبان
فدراسیون جهانی رفت

طلوع ستاره تنیس ایران از ملبورن

ناترازی  1100هزار میلیارد تومانی
بانک هایکشور

طلوع ستاره
تنیس ایران
از ملبورن
صفحه 20

علی بهادری جهرمی،

سخنگوی دولت خبر داد:

لیست 27
نفره تیم ملی فوتبال
برای بازی با
عراق و امارات اعالم شد

بانوان هم به

بازیکن جنجالی

ورزشگاه آزادی میآیند

در اتوبوس تیم ملی

صفحه 18

همینصفحه

«ایران» عملکرد
مدیران باشگاه پرسپولیس
در جذب
خارجیهای یک دهه
اخیر را بررسی میکند

عکس:

پروندههای

هفته شانزدهم لیگ برتر

توقف آلومینیوم،

شــــوم

با  4بازی ادامه پیدا کرد

پیروزی پیکان و نفت

بازیکن جنجالی

گروه ورزشــی/
فهرســت تیم ملی فوتبال
برای دو مسابقه
حساس و سرنوشتساز
پیــش رو مقابــل
آغاز اردو با بازیکنان
احسان حاج
عــراق و امــارات در راه
داخلی و  2لژیونر
صفی ،وحید امیری ،مهدی
بــا
صعود به جام
شــاید بســیاری
معرفــی فهرســت تیــم
ترابــی ،احمد
جهانــی  2022قطر اعالم
از وجود آمده این
ملــی ،اردوی شــاگردان
نوراللهی ،ســامان قدوس،
شــد و دراگان
اســکوچیچ بــا حضــور
بازیکنــان لیگ برتــر و
علیرضــا
فوتبالدوســتان
اســت کــه او از «اعتماد به
اســکوچیچ از لیســت 27
بر نفس» بسیار
همچنین احمد نوراللهی و
نفــرهاش
الهیار جهانبخــش ،علــی قلــیزاده و
مهدی قایدی آغاز شــد.
ایــن نکتــه اتفــاق برخوردار بیشــتری برای هدایت ایران
تیــم اســکوچیچ که خود را
قطعی رونمایی کرد .به جز  27بازیکن
صیادمنش
شده
آماده صعود زودهنــگام
بازیکنان دعوت شــده
دعوت
به جام جهانی و حفظ
صدرنشینی با دو پیروزی
نظر داشته باشند کــه اســکو بــا اســت .اولین چالش جدی
بــه اردوی تیم
شده از سوی سرمربی تیم
مقابل عراق و امارات می
آن
ملی هســتند .عزتاللهی
ملــی 6 ،بازیکن
کند ،در حالی به استقبال
حامد جیرودی
مواجه شــد ،واکنشــی بود
آغــاز اردوی خــود رفته کــه
کــه کارلــوس کــی
هــم در فهرســت انتظار
برای اولین بار از
در روزهای آینده ســایر
اردوی تیمی غیراروپایی
روزنامهنگار
کــه مهدی طارمی با
قرار گرفتهاند تا
لژیونرها نیز به تیم ملی
اضافــه خواهند شــد.
توئیــت معروفش به
روش شــخصیتی
بــه تیم ملــی
تعــداد بازیکنان  33نفر
دیروز بازیکنــان لیگ برتری
ملحــق خواهد شــد؛ او به
مصاحبه او داشــت.
شــود و ایــن 6
که از  4تیم پرســپولیس،
سپاهان ،استقالل و فوالد
دراگان ســتاره شماره
الغرافــه قطر
«دیکتاتــور» گونه
بازیکــن حاضر در لیســت
بودند ،خود را به کادر فنی
 9تیمــش کــه در
پیوســته اســت .همچنین
داشــت و دارد .مرد
انتظــار شــانس
و عالوه
تیم ملی معرفی کردند
پورتــو میدرخشــید را به
پرتغالــی در اکثر اوقات
ایــن را داشــته باشــند که
بر آنها ،مهدی قایدی و
مهــدی طارمــی،
تیــم ملی دعــوت
ســردار آزمــون ،کریم
به
احمد نوراللهی که در ایران
بتوانند پیراهن
بــه نظــرات دیگــران
اردو
تیم
حضور
ملی
اضافه
را
دارند
اهمیتــی
هم
برای
2
نمــی
انصــاری
شدند.قرار
نکرد .ایــن در حالی بود
داد
مسابقه
فــرد،
است فردا (سهشنبه)
و کــه فدراســیون
کاوه رضایــی ،مهــدی
بــه آنچه خود می
حساس پیشرو
ملی گرفته
تست کرونا از بازیکنان تیم
فوتبــال بشــدت بهدنبــال
پنداشــت درســت اســت
به تن کنند .براین اساس
قایدی و شــهاب
شود و با منفی شدن تست،
علیرضــا
زاهــدی هم مهاجمان
پادرمیانی بود تــا در
عمــل میکــرد و می
تمرینات استارت بخورد.
همان مقطع طارمی
تیــم ملــی
کنــد .فعــل گذشــته از
نیازمند بیرانوند ،امیــر عابــدزاده و پیام
آن
دوباره دعوت شود
خواهند بــود .اما اســکوچیچ
بهعنوان
دروازه
جهــت دربــاره کــی روش
بان
بــه
به
یــک
کار
اردوی
ولی این اتفاق نیفتاد و
لیســت
بــرده
تیم
پــس از غیبت
ملی دعوت
انتظــار هــم تهیــه کــرد و
میشــود کــه او 8
ســال ســرمربیگری تیــم  2پیــروزی طارمــی در اردوی قبل که با
محمدرضا
شدند تا مثل اردوهای قبلی،
ملــی فوتبال
اخباری ،دانیال اســماعیلی
برابر لبنان
تمــام دروازهبان
حاال هم ایــران را بر عهده داشــت
و ســوریه همراه بود،
فــرد ،عارف
هــای فهرســت اصلــی
ولی ایــن بازیکــن را
آقاســی ،کمــال کامیابینیا،
لژیونر باشند.
که ســرمربی
دوباره بــه اردوی تیم ملی
زبیــر نیک
مصر است ،بر اصول
همچنین صادق محرمی،
فراخوانده است.
نفــس و ســروش رفیعــی
خــود پایبنــد اســت.
محمدحســین
بازیکنانی
بعــد از دوران طوالنــی
کنعانــیزادگان ،شــجاع
گرفته هســتند که در این لیست قرار
مــدت حضور کــی
حاال مســأله جدیــد،
خلیلزاده ،مجید
دعوت شــدن محمد
انــد .در
روش ،مــارک ویلموتس
حسینی ،امید نورافکن،
حســین کنعانــی
فهرســت معرفی شــده از
مــرد اول نیمکــت
میالد محمدی،
سوی
زادگان اســت .مدافعــی
ایــران شــد ولــی حضــور
سیاوش یزدانی و صالح
کــه درباره حاشــیه
و اســکوچیچ ،نام مهدی مهدیپور
ایــن مربــی بلژیکــی
حردانی 8مدافع
اخیــری که دربــارهاش
 6ماهه بــود و بعد هم
امیرحســین
دعوت شده به تیم ملی
بــه وجــود آمــده،
ماجــرای عجیب
حســینزاده هم بهعنوان
هستند که با توجه
بســیاری کــم و بیــش
قرارداد او به وجود آمد که
 2بازیکنــی که
به ابتالی تعداد زیادی
چندان
از
ســرمربی تیم ملی قصد
اطــالع دارنــد و ایــن
فرصت نشــد دربــاره
بازیکنــان اســتقالل بــه
کرونا،
دعوت
وضعیت
از
گمانــه زنــی بســیار
آنها
فنی
ســیاوش
را
داشته اما بواسطه ابتالی
مطــرح شــده بود که
یزدانــی مدافــع
جنجالی مربوط میشــود که
و مدیریتــی او در تیــم
ً او به ایــن اردو دعوت
مدافع تیم اتفاق
ملــی بــه اظهــار نظر
آبیها تنها نماینــده این
به کرونا این امر
نیفتاد و ســرمربی کروات
محقق نشــده است .در
نمیشــود .خصوصا
ملــی در بخشــی از آن پــای
بپردازیــم .امــا بعد از
تیم در فهرســت اصلی
تیم ملی این بیــن
بعد از نطق آتشــینی
ماجــرای «ویلموتس
اتوبوس تیم ترجیح
تیم ملی اســت .ملی را
که شــهابالدین
گیــت» ،مربــی
داد بیتوجه به تمام این اتفاقات ،هم در پرســپولیس با  3نماینــده آن
اما نکته قابل
هم به میان میکشــد.
ای هدایت یوزهــا را بر
عزیزی خادم هفته پیش
خط
توجه این فهرســت دعوت
پس از آن ،یکــی از
عهده داشــت و گفت:
گرفــت که کمتر
هافبک ،رکــورددار تیمهای
تعــدادی از اهالــی فوتبال تأکید داشــتند فرا مدافعــان اصلــیاش را بــه
از محمــد حســین
کســی پیشبینی حضورش اگر بیاخالق «بهتریــن بازیکن دنیا هم
اردو لیگ برتری در
کنعانیزادگان اســت؛ که
تیم ملی است و سپاهان
باشــد
خوانــد .بدین ترتیــب کنعانی
در رأس کادر فنــی
برای حفظشــأن و جایــگاه
بازیکنــی کــه یــک مــاه
جایی در فوتبال ایران
ایــران را میکرد .دراگان
تیم ملی و یکــی از صندلیهــای اتوبــوس زادگان و فــوالد دو تیــم
پرتنــش را پشــت این که
نخواهد داشت».
دیگــری هســتند کــه در
سرگذاشــت و
اســکوچیچ بــا ســابقه
تیم ملی
حریم آن توســط کنعانــی
صحبتی که بسیاری آنرا
مربیگــری در ملوان،
خبرهــای ضدونقیضــی
تیم ملی نماینده
زادگان را کــه بــرای
بر دعوت نشدن
خدشــهدار شــده ،بهتر
دارند؛ تراکتور هم نام
فــوالد ،صنعت نفت
هدفــی زشــت و ناپســند
درباره دعوت از او
کنعانی تعبیر کردند ولی
اســت اسکوچیچ فــرد
بــه اخباری را در
و خونه بــه خونه بابل
یا خط خوردنش ار تیم
کــه اصالً
قیــد او را بزنــد و نــام
ملی وجود
برخالف تصــورات،
دیگری تعــارف زده بــود ،همچنان پرتغال ،فهرســت انتظــار میبیند.
ســابقهاش بــا کی روش کــه
داشــت .ماجرا به فایل
کنعانــیزادگان در در
مدافع االهلی قطر باز
قطر و
مربی هم در جمع
صوتی فهرســت جدیــد
اختیــار خواهــد داشــت .امــا
یونان  3لیگی هستند که
منچســتریونایتد و
جای نگیــرد .گرچه این
ملیپوشان باقی ماند.
در خــط بیشترین
ســرمربی رئــال مادریــد
هافبک
نماینده
را
سعید
در
ایــن
تیم
بــود،
عزت
در
اللهی،
شــرایطی
ملی خواهند
قابــل مقایســه
میالدسرلک ،داشت.
اســت کــه اســکوچیچ
نبــود و در مقایســه بــا
چنــد روز پیش به
ویلموتس هم که
ســرمربی بلژیک بود و
این اشــاره کــرده بود که
در بــه عملکــرد
فوتبــال باشــگاهی
آلمان هــم از چهرههای چیــز دیگــر و بازیکنــان نــگاه میکنــد و نه
در این
مطــرح به شــمار می
عکس
بین برای اســتداللش
آمــد نیز حرفــی برای
بــرای دعوت نشــدن
گفتــن نداشــت .در
روز
وریا غفــوری و رامین
ایــن میان ،ایــن نگرانی
مطــرح
رضاییــان گفــت کــه
شــد کــه مــرد کــروات از
بــا ســبک بــازی آنهــا
کاریزمــای مشکل دارد.
عیادت یزدانی
الزم بــرای هدایــت
و ستارههای کشتی
ملــی پوشــان فوتبــال
کیســت کــه ندانــد
ایــران برخــوردار
از جانبازان
وریــا و رامیــن از بهترین
نیســت و بازیکنــان حرف
بازیکنان فوتبال ایران
او را نمیخواننــد .بــا
اعضای تیم
از لحاظ فنی هســتند
ایــن حال ،اســکوچیچ
ملی کشتی آزاد و کادر
و شــاید هر مربی
فنی تیم ملی کشتی
فرنگی
فراتر از حد انتظار
ظاهر شــد و نتایجی را به ملــی دعوت دیگری بود ،آنها را به تیم
صبح دیروز و همزمان با
دســت آورد که گاهاً
فاطمه زهرا (س) به عیادت میالد با سعادت حضرت
میکــرد
ولی نکتــهای که همه
مثل پیروزی بر عراق و
جانبازان دفاع مقدس در
کارشناســان به آن
آسایشگاه
بحرین ،ســالها بود
معتقد هستند این است
به دست نیامده بود .او
ثاراهلل رفتند .این برنامه
که
فرهنگی
هر
در
رکــورد
مربی
13
راستای
ارج
نهادن به
سلیقهای
بازی بدون
دارد .کنعانی درست
مقام شامخ جانبازان
باخت بــا تیم ملی را
به دســت آورده
دفاع مقدس و قهرمانان
بزرگ و
یا غلط دوباره دعوت
کــه در تاریخ فوتبــال
شده یا عده زیادی به
واقعی ایران عزیز بود که با
ایران دعوت نشــدن
بینظیــر اســت.
همچنان
وجود تحمل درد و رنج
تیــم تحــت هدایــت او در داشتند ولی طارمی در اردوی قبل انتقاد
دغدغه این مرز و بوم را
دارند.
آســتانه
آسایشگاه
حاال
صعود
ثاراهلل
به
تهران مرکز
اسکوچیچ با انتخابهایی
جام جهانی  2022اســت
توانبخشی و نگهداری
ولی باز هم
جانبازان قطع نخاع
که انجــام میدهد،
از ناحیه
برخی بــر این عقیدهاند
نشــان میدهد نظرش
گردن و کمر  8سال دفاع
که او از وابســته بــه
مقدس است .حسن
شایســتگی الزم
یزدانی
برای نشستن روی نیمکت جــای دیگر فدراســیون یــا تحمیــل شــده از
دارنده  7مدال جهان و
کشتی بود که در این برنامه المپیک یکی از قهرمانان
نیســت و
تیــم ملی در قطــر
کاری را میکنــد که به
برخوردار نیســت و برای
فرهنگی حضور داشت.
این فرضیه
آن بــاور دارد .خیر و
شان دالیلی هم دارند.
شــر را متمایز میکند و
خودش را مســتقل
امــا وضعیتــی کــه
کرده اســت امــا در عین
دربــاره اســکوچیچ بــا
حــال
توجه
به
رفتــاری
را
از
مســائلی
خود
که
برای او و
به نمایش گذاشــته
تیم ملی به که او
را «خودکامه» ننامند!

بـــــرش

گروه ورزشــی/
هفته شــانزدهم لیگ
برتر فوتبال ،دیروز با
برگزاری 4
مســابقه از ســاعت 15
پیگیری شــد که طی آن،
ذوبآهن
در ورزشــگاه فوالدشهر
 0-1مغلوب میهمانش
صنعت نفت شــد تا ناکامی
داشــته
شــاگردان مهدی تارتار ادامه
باشــد .در ایــن بــازی،
آبادانیهــا گلزنــی کــرد تــا طالــب ریکانــی( )13بــرای
ســومین
بــرد پیاپــی شــاگردان
علیرضــا
از ایــن منصوریان به دســت بیاید.
ســرمربی نفت پس
بــازی
گفــت« :ایــن پیــروزی
بــرای مــا حیاتــی بود
ولــی می
دانســتیم تیمهــای تارتــار
ســختبباز هســتند».
آلومینیوم در ورزشگاه امام
خمینی(ره)
اراک،
برابر پدیده
بــا تســاوی
 2–2متوقف شــد .در
ایــن مســابقه ،امیر نوری
( )48و امید
ســینک ( - 83پنالتی)
خطیبی
برای شــاگردان رسول
گلزنی کردند و میالد
کمندانی
()50
و
محمدرضا
فالحیان()91
برای شــاگردان داوود
سیدعباسی گل زدند.

لیست  27نفره تیم

ملی فوتبال برای بازی با

عراق و امارات اعالم شد

در اتوبوس تیم ملی

در  10سال
(به غیراز گذشته  24بازیکن خارجی
دو
پیراهن بازیکن تاجیک فعلی)
سرخ
از لحاظ ها را برتن کردند که اکثرا
مالی دردسرساز شدند

خیر و شر در

دستان اسکوچیچ!

حرف اول
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بازی سرنوشتساز

صفحه 20

نعیم احمدی /ایران

در صفحات ورزشی بخوانید

کویت دومین
حریف ایران در مرحله دوم
هندبال قهرمانی آسیاست

صفحه 20

صدور مجوز
حضور تماشاگران
در
بازی ایران و عراق

بررسی پروندههای بدهی پرسپولیس
صدور مجوز حضور تماشاگران زن دربازی ایران و عراق

در صفحه اقتصادی بخوانید

 24صفحه قیمت  3000تومان Monday 24 Jan 2022
خطیبی در
گفــت :پایان این بازی با انتقاد از
عملکرد بازیکنانش
در «چند نفر از بازیکنان ما با
غرور بازی کردند .یعنی
واقع تیم
ما نصف شده بود».
نفت مســجد
سلیمان در ورزشگاه
شــهید بهنام محمدی
ایــن شــهر
 1-2بــازی را بــه پیــکان
واگــذار کرد تــا محمود
فکــری کارش
را با شکســت در ایــن
بــازی،
تیم آغاز کنــد .در این
( )25غالمرضا ثابت ایمانی ()23
و مجتبی حقدوســت
برای شــاگردان مجتبی
روســتایی ( )46برای مسجد حسینی گلزنی کردند و امیر
که ســابقه بازی در پیــکان را ســلیمانیها گل زد .روستایی
دارد،
پس از به ثمر رســاندن
گل عالمت
هیس نشــان داد اما
بدون خوشــحالی توپ را
برداشــت
و در وسط زمین قرار
هم در
داد.بازی تراکتور و گل گهر
ورزشــگاه شــهید ســردار
بــدون گل بــه پایان رســید .ســلیمانی تبریز با تساوی
امیــر
قلعهنویی ســرمربی گل
گهر پس از
این
بازی گفت« :تراکتور
لیاقت برد را داشــت.
بدن ما پر از
ترکش شــده است!»
زوانمیر سولدو سرمربی
تراکتــور هــم با
بیــان اینکه قــدم اول
برای تیمــش در نیم
فصل دوم
باز
شــدن
پنجره اســت،
کرد:
دربــاره خودش عنوان
«باشگاه تصمیم میگیرد
با من کار کند یا نه».
بازیهــای
هفتــه شــانزدهم لیگ
برتــر ،امروز بــا برگزاری
یک مســابقه
دیگــر ادامه مییابد که
طی آن فجرسپاســی
از ســاعت 15
در ورزشــگاه حافظیه
اســت.
شیراز ،میزبان نساجی
شــاگردان علی اصغر
مســابقه به میدان میروند کالنتری در شــرایطی در این
که در 10
بازی اخیرشــان رنگ
پیروزی را
ندیدهاند تا با  12امتیاز در
قرار
رده چهاردهم جدول
داشــته باشند .در مقابل،
شــاگردان ساکت الهامی 8
بازی است که
باختی نداشتهاند و با
به
 20امتیاز رتبه دهم را
خود اختصاص دادهاند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه تسهیالت برپایه
اعتبار سنجی برای حقوق بگیران و مستمری بگیران خبرداد

«ایران» از افزایش همکاریهای چندجانبه
تهران ،مسکو و پکن گزارش میدهد

مثلث مهار

وام100میلیونی
بدون ضامن

اواخر دی ماه ســالجاری ،سخنگوی دولت از دستور
رئیــس جمهور به بانکها بــرای پرداخت وام بدون
ضامــن خبــر داد؛ خبــری که پــس از مــدت کوتاهی
تبدیل به بخشنامه و عملیاتی شده است .بر همین
اســاس روز گذشــته وزیــر اقتصــاد از آغــاز پرداخــت
تســهیالت خرد بدون ضامن خبر داد.سیداحســان

شماره
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کرونا

پاسور نابغه والیبال جهان

را از چین به ترکیه برد

فنرباغچه
سعید معروف،
پاسور و کاپیتان سابق
که به زعم
تیم ملی والیبال ایران،
بســیاری از مربیان جهان
مخفیانه با فنرباغچه ترکیه
قرارداد بست .معروف
قرارداد داشــت و بابت کرونا دو نابغه اســت ،فصل قبل با
تیم «بایکموتورز پکن»
هفتهای به
برای بازی در لیگ چین
صورت متمرکز برای
کرونا کار را برای
تیمش بازی کرد و قهرمان
حضور دوباره ســعید
هم شــد .امســال اما
باید 28
معروف در لیگ والیبال
روز در قرنطینه بماند.
چین ســختتر کرده چرا
روزهای سختی که پاسور
که او با ســفر به چین
پرآوازه ایرانی ترجیح می
دهد آن را تجربه نکند.

پیام به واشــنگتن رسیده است و پایههای سیاست
مداخلهگرایانــه امریکا در منطقه آســیا با تحکیم
همکاریهــای نظامــی ،امنیتــی و سیاســی ایران،
چین و روسیه بیش از پیش لرزان شده

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی
از مداحان اهل بیت (ع):

3

در جنگ رسانه ای دشمن
نقش خود را بیابید

خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی
از آغــاز پرداخــت بــدون ضامن تســهیالت زیــر ۱۰۰
میلیون تومان از ســوی بانکهــای زیرمجموعه این
وزارتخانه به افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای
رتبه اعتباری مناسب خبر داد.

معاون وزیر صمت خبرداد

صادرات امسال در مرز
 ۴۵میلیارد دالر

6

با تشدید بحران بشردوستانه و فقر شهروندان
افغانستانیصورتگرفت

212

طالبان در اروپا

6

غفلت پژوهش های تاریخی درباره سرنوشت شهدای واقعه گوهرشاد

4

توگو با دبیر جشنواره الگونما مطرح شد
در گف 

کودکان ایرانی
در انتظار الگوهای
بومی و ملی

شهدای مفقوداالثر  90ساله

آنموقعچونخفقانشدیدیوجودداشته،عمالًهیچروایتدرستیازواقعهوجودندارد؛عدهایکه
شاهدواقعهبودند،کشتهشدندوبرخینیزبهشنیدههااکتفاکردندوتحقیقدراینرابطهمنجربهمرگ
میشد؛حتیخانوادههایشهدانیزحقگریهکردننداشتند

13

10

سریالهای تاریخی تلویزیون چه کارکردی
برای جامعه ایرانی میتوانند داشته باشند؟

15

جاده های
سفید

بنبست سیاسی بر سر تشکیل دولت ،سناریوی تکراری عراق
یادداشت
عبدالرحمن فتح الهی
کارشناس مسائل عراق

بعــد از انتخابات جنجالی زودهنــگام پارلمانی در
عراق شــاهد برگزاری اولین جلســه مجلس عراق
بودیم که مجدداًمحمدالحلبوسی به عنوان رئیس
پارلمان عراق برگزیده شد تا در کنار پیروزی جریان
صــدر ،عمالً عراق در دور باطل فســاد و ناکارآمدی
گرفتاربماند.
اگرچه «چهارچوب هماهنگی» در اولین جلسه
مجلــس جدیــد در تالش بــود تا از ریاســت مجدد
محمدالحلبوســی به عنوان شــخصیت همپیمان
بــا جریان صدر جلوگیری کند ،اما نهایتاً با  200رأی
موافــق از مجموع  329نماینده حاضر ،حلبوســی
دوباره بر کرســی ریاســت پارلمان عــراق تکیه زد تا
نگرانــی چهارچــوب هماهنگی درخصــوص تکرار
ســناریوی مشــابه دربــاره انتخــاب نخســتوزیر و
رئیسجمهور عراق پررنگتر شود.
بازگشــت بیشــتر افــراد ،احــزاب ،جریانــات و
شــخصیتهای فعلــی عراقــی بــه عنــوان بانیــان
فســاد سیســتماتیک و ناکارآمدی دولت و ســاختار
سیاسی عراق نوین بعد از صدام حسین به صحنه
انتخابات ،آن هم پس از مطالبه و انتظارات مردمی
در پی انقالب اکتبر  2019به بزرگترین عامل کاهش
مشارکت مردم در انتخابات زودهنگام پارلمانی در
این کشور بدل شد.
در ادامه پارامتر کاهش مشــارکت مردمی خود
ســبب تحــوالت و اتفاقات بعــدی پــس از برگزاری
انتخابات شــد؛ از پیروزی جریان صدر تا شــکایات،
تخلفات و تقلبات گســترده انتخاباتی و...؛ از این رو
بود که شمار زیادی از شخصیتهای سیاسی عراقی
بارها بر ضرورت تغییر ســران ســه قوه عراق تأکید
کــرده بودند .با ایــن حال به نظر میرســد به دلیل
پراکندگــی کرســیهای احــزاب مخالــف در مقابل
جریان پیروز بــا محوریت جریان صدر در مجلس،
عمالً تغییر ســاختار و نیز تغییر ســران قوا در عراق
غیرممکن یا حداقل بسیار مشکل جلوه کند.
در ایــن بیــن جریان صــدر با  73کرســی تالش
میکنــد در ســایه همراهــی ســایر جریانــات برنده
انتخابــات ،البتــه بــه جــز ائتــاف دولت قانــون به
ریاست نوری مالکی ،دولت اکثریت را تشکیل دهد.
با وجود این ســایر احزاب شیعی ،ضمن مخالفت

Leader.ir

همدستی
فرهنگ و سیاست

علی رغم تالش راهداران همچنان برخی
از محورهای مواصالتی مسدود هستند

10

بــا این هدف صدریها ،بر ضرورت تشــکیل دولت
توافــق با هدف تضمین مشــارکت همــه جریانات
سیاســی و تضمیــن حضــور خودشــان در آن تأکید
دارنــد .حــال نکتــه حائز اهمیــت در بحبوحــه این
وزنکشــی سیاســی بیــن صدریهــا بــا چهارچوب
هماهنگــی بــه تغییــر موضــع بخشــی از مخالفان
مقتــدی صدر بازمیگــردد که میتواند عمــاً ورق
بازی را به سود صدریها بازگرداند.
پیرو نکته یاد شــده دیــدارهادی عامــری ،رهبر
ائتالف فتح به عنوان بخشــی از جریان چهارچوب
هماهنگــی با مقتــدی صــدر در راســتای مذاکره بر
ســر تشکیل دولت آتی نشــان از این دارد که جریان
متمرکز چهارچوب هماهنگی دچار َت َرک سیاســی
شــده اســت ،بویــژه که رســانههای عراقی نشســت
ن هادی عامری با مقتدی صدر را مثبت ارزیابی
بی 
کردهاند.
حــال اینکــه اقــدام رهبر ائتــاف فتــح و برخی
تحــرکات مشــابه دیگــر میتوانــد بــه معنــای دور
خوردن نوری مالکی و چهارچوب هماهنگی تلقی
شــود ،ولــی در عین حال شــرایط فعلــی گویای آن
اســت که اختــاف ،تنش و بنبســت سیاســی بین
احــزاب و جریانــات بــر ســر تشــکیل دولــت عراق
کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.
حــال اگــر از ایــن منظر بــه شــرایط و اقتضائات
جامعــه و نظــام سیاســی – اداری عــراق بنگریــم
عمالً شــاهد یک دور باطل از حضور افراد و احزابی
هســتیم کــه انتخابــات ،دموکراســی و کرســیهای
پارلمانی را مسیری برای قبضه قدرت میدانند.
لــذا در این  18ســالی کــه از عمر دموکراســی در
عراق میگذرد انتخابات ،نه برای تعمیق گفتمان
دموکراســی که ابزاری برای در اختیار گرفتن قدرت
به شمار میرود؛ رویه و چرخه معیوبی که در نهایت
چرخــش قــدرت را محقــق نمیکنــد و تنها بخش
معــدودی از احــزاب ،چهرههــا و شــخصیتهای
عراقی که در همین  18ســال در بدنه قدرت حضور
داشــتهاند توان و اجازه شکلدهی نظام سیاسی در
این کشور را دارند.
حــال باید دید که آینده عراق در این دور باطل،
آبســتن چــه تحوالتی اســت ،چه افرادی بر کرســی
ریاســتجمهوری و نخســتوزیری تکیه میزنند و
ترکیب کابینه پیش رو چه خواهد بود ،اگر چه مردم
این کشور مدتهاست که از تحول بنیادین در نظام
اداری و سیاسی عراق با هدف تحقق مطالبات خود
دستشستهاند.

علل و پیامدهای حمله انصاراهلل به امارات
یادداشت
عماد هالالت
کارشناس مسائل منطقه

تحوالت ســال  ٢٠١١در غرب آسیا و شــمال آفریقا باعث
شد امارات متحده عربی سیاست خارجی محافظهکارانه
را کنار بگذارد و به سمت تجدیدنظرطلبی برود .تغییرات
در سیستم بینالمللی و تحوالت داخلی و قدرت گرفتن
بن زاید ،باعث شد امارات خود را وارد مسائل منطقهای
و بینالمللــی کند .یکــی از مهمترین تحوالت در منطقه
غرب آســیا ،بحران یمن بود .امارات به همراه عربستان
سعودی با تشکیل ائتالف خودساختگی به بهانه حمایت
از دولــت مســتعفی منصو ر هادی و مبــارزه با نفوذ ایران
در منطقه ،در ســال  ٢٠١٥وارد نبرد یمن شــد .با گذشت
بیــش از هفــت ســال از این نبــرد ،امارات و عربســتان در
باتالق یمن فرو رفتند .امارات در ســال  2020در رایزنی
با جمهوری اسالمی اعالم کرد از یمن خارج شده است،
اما با تحوالت جدید منطقه و وعده ســعودیها مبنی بر
واگذاری امور جنوب یمن به امارات بار دیگر با اســتفاده
از مزدوران خود وارد عرصه نبرد یمن شــده است؛ امری
که با هشدارهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن همراه
بوده است.
 ëëورود امارات به جنگ یمن
در ســال  ،2015اماراتیهــا در قالب ائتالف ســعودی
خــود را وارد باتالق یمن کردنــد .بهانه حمایت از دولت
مســتعفی منصو ر هادی و مبارزه با نفوذ منطقهای ایران

و همچنین شــعف خیالی پیروزی سه ماهه بر انصاراهلل،
باعث شد محمد بن زاید سیاست محافظهکاری امارات
را کنــار گذاشــته و توســعهطلبی را در راســتای سیاســت
خارجی امارات قرار دهد .با شکاف ایجاد شده بین دولت
منصو ر هادی و تجزیهطلبان جنوبی ،امارات بخشهایی
از جنوب یمن را اداره میکرد .تشــدید حمالت انصاراهلل
بــه نیروهــای اماراتــی و حملــه بــه فــرودگاه ابوظبــی و
همچنین کشتن بیش از  300نظامی اماراتی ،باعث شد
با رایزنی با جمهوری اســامی و وساطت ایران ،در اوایل
سال  ،2020امارات اعالم کند به صورت یکجانبه از جنگ
یمن خارج شده است .در طول سال  2020تا سال ،2021
ارتش و کمیتههای مردمی حمالتی را به امارات نداشته
و اکثــر نبردهــا با مــزدوران ســعودی و ســلفیها و حزب
اصالح بوده اســت .تغییر وضعیت نظامــی انصاراهلل از
حالت پدافندی به آفندی باعث شد ارتش و کمیتههای
مردمــی در طــول ســالهای  2019تا  2021پیشــرویهای
زیــادی را انجام دهند و اکثر شــهرهای شــمالی و مرکزی
یمــن بــه کنتــرل دولــت نجــات ملــی درآمــد .یکــی از
مهمترین نبردهای جاری در یمن ،نبرد آزادسازی مأرب
است که به دلیل ورود مستقیم ایاالت متحده و انگلیس
به این نبرد ،آزادسازی شهر مأرب به کندی پیش میرود.
در سویی دیگر عربستان ســعودی که خود را بازنده نبرد
یمن میبیند به دنبال احاله مســئولیت به کشور امارات
اســت و با وعده کنترل اداره شهرهای جنوبی و همچنین
بنادر جنوب از جمله بندر عدن ،بار دیگر امارات متحده
عربی را به صحنه نبرد یمن برگرداند.
بــا وجــود هشــدارهای صریــح دولت نجــات ملی و
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ارتش و کمیتههای مردمی به امارات ،مبنی بر عمل به
تعهدات و وعدههــای خود ،با انتقال نیروهای مزدور از
ســاحل غربی به استان شبوه و مأرب به دنبال باز کردن
جبهههــای جنــگ مختلــف بــرای جلوگیری از ســقوط
مــأرب شــدند .مــزدوران ســلفی و داعشــی اماراتــی ،با
خیانتهای قبایل اســتان شــبوه کنترل این استان را به
دســت گرفته و در حال پیشروی به سمت استان مأرب
و شــهر مأرب بودنــد .این در حالی بود کــه طی روزهای
گذشته ســخنگوی ارتش یمن «سرهنگ یحیی سریع»
بارها و بارها هشدارهای الزم را به امارات متحده عربی
مبنــی بر عــدم دخالت در امــور یمن داده بــود ،امارات
از پیروزی مقطعی که در اســتان شــبوه با توجه به عدم
حضــور نیروهای ارتش و کمیتههــای مردمی ،به دنبال
پیشــروی به ســمت شــمال یمن بودند .رئیــس ائتالف
جنوب یمن که تحت حمایت امارات است در مصاحبه
با شبکه اســکای عربی امارات ادعا میکرد که نیروهای
وی به دنبال پیشــروی به ســمت صنعا و مأرب هستند
و ســخن از آغــاز نبــرد بــا انصــاراهلل و نیروهــای ارتــش
و کمیتههــای مردمــی را بــه حمــات مختلــف تهدیــد
میکرد.
 ëëحمله به فرودگاه ابوظبی و قدرت بازدارندگی انصاراهلل
بــا توجه به هشــدارهای ارتش و کمیتههــای مردمی
و عــدم اعتنــای اماراتیهــا بــه ایــن هشــدارها در تاریخ
 17ژانویــه ســال جــاری ارتــش یمــن فــرودگاه ابوظبی و
پاالیشــگاه نفتــی المصفح را مــورد هدف قــرار داد .این
عملیــات کــه بــه طوفــان یمــن نامگذاری شــده اســت،
بــا چهــار موشــک قــدس  2از نــوع کــروز و یک موشــک

نـــــما

آیین تقدیر از مادریاران شیرخوارگاه رفیده روز گذشته
در شیرخوارگاه رفیده برگزار شد.

بالســتیک ذوالفقــار و پهپادهــای صمــاد  3صــورت
گرفت .ایــن عملیات کــه در راســتای بازدارندگی ارتش
و کمیتههــای مردمی و همچنین پاســخ به جنایتهای
مختلــف اماراتیهــا و مــزدوران آنهــا در یمــن صــورت
گرفــت ،باعــث ایجــاد خســارتهای اقتصــادی و از کار
انداختــن یک روزه فرودگاه ابوظبی شــد .بــا وجود اینکه
پایــگاه نظامــی امریکایــی الظفــره در چنــد کیلومتــری
فــرودگاه ابوظبــی اســت و ســامانههای پاتریــوت در این
پایگاه مســتقر هســتند ،اما از رصد موشــک و پهپادهای
انصاراهلل عاجز ماندند .همچنین امارات از سامانههای
راداری چینی و کره جنوبی هم اســتفاده میکند.با توجه
بــه اینکــه ایــن عملیــات صرفاً یــک پیــام تهدیــد برای
اماراتی و شخص محمد بن زاید بود به نظر میرسد که
امارات باید در ایدههای خیالی خود در یمن تجدید نظر
کند و با درس گرفتن از عربســتان ،بــار دیگر خود را وارد
وارد باتالق یمن نکند.
بــا وجــود اینکــه امــارات در ســال  2020بــا وســاطت
جمهوری اســامی از باتالق یمن بیرون آمد اما با فشــار
صهیونیســتها و امریکا و همچنین با وعده سعودیها،
بار دیگر وارد نبرد یمن شده است.
حملــه  17ژانویــه بــه امــارات در قالــب عملیــات
طوفان یمن ،پاســخی به هفت ســال جرم و جنایت این
شیخنشــین در کشــور یمــن بــوده اســت .در صورتــی که
امارات بخواهد بر سیاستهای خود در یمن ادامه دهد،
باید خود را آماده حمالتی به مراتب ســنگینتر از حمله
 17ژانویه ســازد .حملــه به آرامکوی ســعودی بزرگترین
تجربه پیش روی اماراتیهاست.

