
 دولت تحریم های 
هوشمند بایدن آمد

    وزير ارتباطات روز گذش��ته به دادسراي فرهنگ و 
رس��انه احضار و در مورد اعالم جرم هاي دادستان كل 
كشور عليه او، از س��وی بازپرس پرونده بازجويي شده 
اس��ت كه پس از استماع و اخذ پاس��خ، بازپرس دستور 

آزادي وزير ارتباطات را با قرار التزام صادر كرد

 دادستانی تهران: 
 احضار وزیر ارتباطات 

در ارتباط با فیلترینگ نیست

    پس از قرار گرفتن نام انصاراهلل در فهرست تروريستی 
امريکا، اين جنبش فراخوان برگزاری تظاهراتی را در روز 
دو   شنبه آينده صادر كرد. همچنين 266 سازمان نيز با 
اعتراض به اين اقدام، از تظاهرات بين المللی در تاريخ 25 

ژانويه حمايت كرده اند

   وزير بهداشت ابراز اميدواري كرد كه قبل از 22 بهمن 
واكسيناسيون كرونا در كشور طبق اولويت بندي صورت 
گرفته، آغاز شود. نمکي به مردم اطمينان داد تا زماني كه 
نتوانيم مطمئن ترين و بي خطرترين واكسن را به كشور 

وارد كنيم، كار واكسيناسيون عليه كرونا آغاز نمي شود

 آغاز واكسیناسیون كرونا
پیش از جشن پیروزي انقالب

 مخالفت 260 سازمان
 با تروریستی خواندن 

انصاراهلل
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  خدمت رساني 2هزار گروه جهادي 
اصفهان به 9 استان ایران

  »نسيم مهرباني« چراغ زندگي هاي 
زیادي را روشن نگه داشته است

 توانمندسازي 
روستاهاي قم به همت 

جهادگران متخصص

پرونده
صفحه 9

 توانمندی روستاها 

به همت جهادگران

روحانی و رئيس دفتر همه کاره اش دیروز حمالت تندی به مجلس کردند که 
خارج از آداب دموکراسی بود. اگر منتقدی خارج از دایره حکومت، مجلس 
و تصميمات آن را نپذیرد یا قائل به دموکراسی در ایران نباشد، حرفی است 

اما یک بخش از قدرت  که با همان سازوکار بر سر کار آمده که مجلس آمده، 
اگر تصميمات مجلس را با جمالت وهن آلود خطاب قرار دهد، این دیگر مهانت 

است نه مهابت. باید یاد  گرفت که هر کس جایگاه و حدی دارد | صفحه 2

دولت روحانی علیه دموکراسی

 وزیر خارجه منتخب بایدن: 
بایدن هم برجام ترامپی می خواهد | صفحه 15

باالخره دونالد ترامپ از واش�نگتن رف�ت. البته از 
واشنگتنی که به واسطه ادعای تقلب جمهوریخواهان 
عليه دموکرات ها چنان بر شدت قطبيت در آن افزوده 
شد که کار به جایی رسيد که دو هفته قبل طرفداران 
ترامپ به مهم  ترین »معبد دموکراسی« امریکا یعنی 
ساختمان کنگره حمله کردند. ترامپ رفت در حالی 
که نه به بایدن تبریک گفت، نه در مراس�م تحليف 
او حضور یاف�ت و در واق�ع، حدود دو س�اعت قبل 
از ش�روع مراسم تحليف کاخ س�فيد را ترک کرد و 
برهمين روی اولين وعده بایدن در س�خنرانی پس 
از تحليف، مقابله با جنگ و خش�ونت داخلی شد! 
ديش��ب حدود 10 دقيقه به س��اعت 8 به وقت تهران 
مراسم تحليف رئيس جمهور جديد امريکا در شرايطی 
برگزار شد كه بيش از 25 هزار نيروی گارد ملی بيشتر 
از سه برابر نيرويی كه هم اكنون به طور كلی در اشغال 
عراق، افغانس��تان، سومالی و سوريه ش��ركت دارند، از 
ترس خشونت های بيش��تر در واشنگتن مستقر شده  
بودند. منطقه نشنال مال روبه روی كنگره كه در روزهای 
تحليف ديگر رؤسای جمهور امريکا مملو از جمعيت بود، 
همچون منطقه سبز بغداد بسته و قرق بود و به جای آن 
جمعيت، در عوض 200 هزار پرچم به نشانه كسانی كه 

نمی توانند در مراسم شركت كنند، كاشته شده بود.  
بعد از مقدماتی چون دعا و خواندن س��رود ملی امريکا 
ابتدا كاماال هريس به عنوان معاون رئيس جمهور امريکا 
مقابل سونيا س��وتومايور، اولين عضو التين تبار ديوان 
عالی امريکا سوگند خورد.  مراسم با اجرای يک قطعه 
آواز ادامه يافت در نهايت بايدن در ساعت 8 و 18 دقيقه 
به وقت تهران به عنوان چهل و ششمين رئيس جمهور 
امريکا س��وگند رياس��ت جمهوری را ياد كرد و درباره 
ضرورت اتحاد مجدد كشورش و اينکه دموكراسی پيروز 
شد و بايد به همديگر احترام گذاشت و او رئيس جمهور 
همه امريکايی    هاست، سخن گفت. بايدن و كاماال هريس 
بعدازظهر به وقت واش��نگتن به همراه همسران شان 
به قبرس��تان آرلينگتون رفتند تا حلقه گلی روی قبر 

يک س��رباز گمنام قرار دهند و حدود ساعت 3 تا كاخ 
سفيد اس��کورت شدند.  يک دس��تيار ارشد جو بايدن 
اعالم كرد كه رئيس جمهور جديد امريکا در خاتمه روز 
شلوغ مراسم تحليفش بايد از اختيارات خود در رياست 
جمهوری برای اعمال تغييرات در سياست های مربوط 
به مسکن، وام های دانشجويی، تغييرات آب و هوايی و 
مهاجرت اس��تفاده كند. ران كلين، رئيس دفتر بايدن 
گفت كه در روز تحليف رياست جمهوری او از تقريباً 12 
 اقدام اجرايی سابقاً وعده داده شده، رونمايی خواهد كرد.  
از جمله اقداماتی كه قرار است امروز اتخاذ شوند، ملحق 
شدن مجدد به توافق آب و هوايی پاريس، لغو ممنوعيت 
مسافرتی در قبال چند كشور مسلمان، تمديد توقف در 
قبال پرداخت وام های دانشجويی فدرال، متوقف كردن 
اخراج     ها و توقيف     ها در قبال مستأجران و الزامی كردن 
ماسک در سفرهای بين ايالتی و امالک فدرال است. البته 
ازجمله وعده هايی كه بايدن در سخنرانی داد، اين بود كه 
»بايد به جنگ داخلی پاي��ان دهيم و بر تفرقه ها چيره 

شويم و بايد با افراطی گری و خشونت بجنگيم«.
    ترامپ در فکر تشکيل یک حزب جدید

به نوش��ته روزنامه امريکايی »وال اس��تريت ژورنال«، 

رئيس جمهور در حال خروج امريکا هفته گذش��ته در 
گفت وگو با دس��تياران و متحدان نزديک خود درباره 
تشکيل يک حزب جديد گفته كه دوس��ت دارد آن را 
حزب ميهن پرس��ت )Patriot( منطبق با شعار »اول 
امريکا« بنامد. به گ��زارش »دويچه وله«، صحبت های 
ترامپ بعد از آن مطرح شده كه چند شخصيت سياسی از 
حزب جمهوريخواه از نقش ترامپ در تحريک هوادارانش 
برای حمله به كنگره كه در نتيجه آن پنج تن كش��ته 
شدند، انتقاد كردند.  بنابر اين گزارش، با توجه به نظام 
سياسی امريکا كه تحت س��لطه دو حزب دموكرات و 
جمهوريخواه قرار دارد، تشکيل يک جناح سياسی بزرگ 
ديگر كاری دشوار برای ترامپ خواهد بود آن هم با توجه 

به اين موضوع كه وی هر روز بيشتر منزوی می شود. 
سياست امريکا در گذشته هم شاهد حضور حزب سومی 
بوده اما حزب سوم در جذب حامی كه از طريق آنها بتواند 
نقشی مهم ايفا كند، موفق عمل نکرده  است. از طرف 
ديگر، تصميم ترامپ برای تشکيل حزب جديد، پايگاه 
رأی دهندگان حزب جمهور يخواه را كاهش خواهد داد 
كه بايد انتظار داشت با مخالفت شديد سياستمداران اين 

حزب مواجه شود. 

وعده اول بایدن  مقابله با جنگ و خشونت داخلی شد!

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه 2 بهمن 1399 - 7 جمادی الثانی 1443

سال بيست و د  وم- شماره 6128  - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

غالمرضا صادقیان / سردبیر

درباره امروز امريکا واقع بينانه   ترين س��خن آن اس��ت 
كه دولت مستعجل يکی از شرور  ترين رؤسای جمهور 
امريکا كه برای ملت ايران از بدترين   ها بود، به سرآمد و 
دولت تحريم ساز و جنگ آفرين بايدن جای او را گرفت. 
اگر اين واقع بينی ب��ه كار ماه  های پايان��ی دولت آقای 
روحانی نيايد، خس��ارتی روی خسارت های گذشته بار 

خواهد شد. 
ظاهر امر آن اس��ت كه چنين نگاه��ی در دولت وجود 
ندارد. اگر بر اساس واقعيت   ها قضاوت كنيم، تيم بايدن 
كه از برجامی های سابق هستند، هيچ يک با صراحت و 
به صورت دقيق چيزی درب��اره برجام نمی گويند و اين 
يعنی پيچيدگی و كالفی كه به اين آس��انی باز نخواهد 
ش��د. ما برجامی را امضا كرديم كه ن��ه حقوقدانی و نه 
زبان دان بودن مذاكره كنندگان به كار آن نيامد و معلوم 
ش��د تحصيلکردگان حقوق و زبان در امريکا همه چيز 
را در آنجا به درس��تی نياموخته اند و ن��ه معنی برخی 
واژه های اصلی ق��رارداد را فهميده ان��د و نه پيش بينی 
درست حقوقی از سرنوشت محتمل آن داشته اند. با اين 
حال دولت جديد امريکا حتی به همان برجام گول زنک 
قديم هم راضی نيست و در سخنان غيردقيق و مبهمی 
كه در روزه��ای اخير می گويند، انتظار سکوس��ازی از 

برجام را برای دستاوردهای بهتر دارند. 
آنتونی بلينکن،  گزينه بايدن برای وزارت خارجه مدت   ها 
قبل زمانی كه مشاور او بود، در نشست مجازی كميته 
يهوديان امريکا گفت: »اگر بايدن به كاخ س��فيد برود، 
تمامی تحريم   ها عليه ايران، از جمله تحريم های اعمالی 
ترامپ را حفظ می كند و اگر ما به توافق برگرديم، همراه 
با متحدانی ك��ه در موضع ما قرار می گيرن��د، از برجام 
س��کويی خواهيم س��اخت تا به مذاكره بر سر توافقی 

طوالنی مدت تر و قوی تر بپردازيم. «
او حاال كه قرار اس��ت وزير خارجه امريکا ش��ود هم به 
همين سکوسازی از برجام پايبند است و می گويد: »اگر 
ايران به برجام برگردد ما نيز بازمی گرديم، اما آن سکويی 

خواهد بود برای رسيدن به توافقی طوالنی تر. «
نظير اين س��خنان را جک س��اليوان، مش��اور امنيت 
ملی باي��دن و ديگ��ر برجامی ه��ای كابين��ه بايدن با 
 كمی ابه��ام بيش��تر ب��ه زب��ان آورده اند و اي��ن يعنی 

تقريباً هيچ!
اما اين تنها واقعيت دولت بايدن نيست. ويژگی ديگر تيم 
بايدن كه بايد با واقع بينی در دولت آقای روحانی به آن 
نگريسته شود، جنگ افروز بودن آنان است. »رند پال«، 
سناتور جمهوريخواه ديروز به همين بلينکن يادآور شد 
كه هيچ كس مثل تو و بايدن و هيالری كلينتون، دنبال 
جنگ افروزی در خاورميانه نبوده است. پال در شورای 
روابط خارجی امريکا گفت:»شما مثل بايدن و هيالری 
كلينتون، حامی مداخله نظامی در خاورميانه بوده ايد، 
از جنگ عراق تا ليبی و سوريه. با آنکه قباًل شما و بايدن 
می گفتيد ورود امريکا به جنگ  عراق به خاطر اطالعات 
غلط بوده اس��ت اما اينک��ه همان اش��تباه را در ليبی و 
سوريه تکرار كرديد،  نشانه آن است كه درسی از عراق 
نگرفتيد، چرا كه بعد از ليبی سراغ سوريه رفتيد و همان 
جنگ افروزی را تکرار كرديد و منطق ش��ما اين بود كه 
اگر بيشتر فش��ار می آورديم،  اسد را ساقط می كرديم و 
می توانستيم تغيير رژيم واقعی در سوريه داشته باشيم. 
با آنکه نتيجه تغيي��ر رژيم   ها در ع��راق و ليبی را ديده  

بوديد. «
خالصه آنکه يک س��ناتور امريکايی به يک مقام دولت 
بايدن می گويد از ش��ما جنگ افروزتر در تاريخ امريکا 
يافت نمی ش��ود و البته اين را برای دلسوزی نسبت به 
عراق و س��وريه نمی گويد بلکه صرفاً از ب��اب آنکه اين 
جنگ   ها دس��تاورد مورد نظر را نداش��ته اس��ت،  غصه 
می خورد. شاهد اين ادعا حرف   هايی است كه اين سناتور 
امريکاي��ی درباره رابطه با عربس��تان می زن��د: »من از 
عربستان متنفرم. البته ارتباطم را با آنها قطع نمی كنم! 
اما چرا هم دموكرات  ها و هم جمهوريخواهان حامی اين 
رژيم )حمايت از فروش تسليحات( بوده اند. در حالی كه 
بعد از قتل خاشقجی نبايد به عربستان و امارات سالح 

می فروختيم. «
به نظر می رس��د اگر آق��ای روحانی نتوان��د دريابد كه 
يک دولت طرفدار جنگ ه��ای بی حاصل و تحريم های 
هوشمند در امريکا به س��ركار آمده است، افسوس او از 
وضعيتی كه در دو سال گذشته و پس از خروج امريکا از 
برجام خورد،  بسيار بيشتر خواهد بود و خسرانی كه به 

مردم ايران وارد خواهد آورد، افزون تر. 

سر مقاله

 دو واقعیت دولت بایدن 
که روحانی باید بداند

هوالباقي

مصيبت  وارده را تسليت عرض نموده، از 
خداوند منان براي  جنابعالي و بازماندگان 
صبر جميل و ب�راي آن مرحومه رحمت و 

مغفرت مسئلت مي نمایيم.  
مدير مسئول و کارکنان  روزنامه جوان

جناب  آقای قربانی
 سرپرستی محترم روزنامه جوان 

در استان آذربایجان غربی

جهاد خدمت رسانی


