
مفاحشه!

    33 س��فیر اروپایی و امریکایی در بغ��داد با حضور 
سفیر امریکا و میزبانی سفارت انگلیس در بغداد جلسه 
می گذارند و یک روز بعد، جلس��ه ای دیگر با حضور 25 
سفیر به میزبانی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
برگزار می شود. پیام هماهنگ شده جلسه 33سفیر را 
25 نفر از آنها به مصطفی الکاظمی منتقل می کنند: »یا 
حمله به سفارتخانه    ها متوقف می ش��ود یا اینکه ما هم 
مثل امریکا ، س��فارت مان را در بغداد خواهیم بست.« 
 این پیام را نخست وزیر عراق در نشست سه     شنبه شب 
هیئت دولت اعالم می کند و همزمان، اعالم می شود که 
معترضان عراقی، در آستانه نخستین سالروز اعتراضات، 
یک م��اه به نخس��ت وزیر ع��راق مهلت داده ان��د که یا 
خواسته های شان را برآورده کند یا دوباره به خیابان    ها 

خواهند آمد | صفحه 15

تکمیل قطعات پازل 
 فتنه سفارتخانه    ها 

در بغداد

یادداشت  سردبیر

غالمرضا صادقیان

یادداشت  اجتماعی

 سايه دهشتناك سالمندي 
بر سر اقتصاد ايراني

  بهزاد خلیلي

در دهه هاي اخیر کشورهاي توسعه یافته با مشکل جدي سالمندي 
جمعیت رو به رو هس��تند و به موجب آن پایداري رش��د اقتصادي 
در این کشورها با مش��کل جدي رو به رو شده اس��ت. در آینده نیز 
کشورهاي در حال توس��عه و کشورهاي کمتر توس��عه یافته دچار 
این مشکل خواهند ش��د، اما آثار اقتصادي سالمندي در کشورهاي 
توسعه یافته، در حال توس��عه و حداقل توسعه یافته متفاوت است. 
تفاوت آنجاست که مطابق آمار، سرعت س��المندي در کشورهاي 
در حال توس��عه و حداقل توسعه یافته بس��یار باالست؛ به گونه اي 
که م��ردم این کش��ورها درآمدهاي س��رانه پایین دارن��د و قبل از 
آنکه پس انداز مناسبي داشته باش��ند، از بازار کار خارج مي شوند.  
داده هاي جمعیتي گویاي آن اس��ت که سرعت سالمندي جمعیت 
در کشور ایران بسیار باالست و مطابق مطلب گفته شده، آسیب هاي 
 اقتصادي ناش��ي از س��المندي جمعیت در کشور ش��دت بسیاري 

خواهد داشت | صفحه 3

یادداشت  سیاسی

 فرهنگ دفاع مقدس 
در گام دوم انقالب

سیدعبداهلل متولیان

هفته بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس هم تمام شد، اما همانطور 
که چهلمین سالگرد انقالب اسالمي در مواجهه با دشمنان کینه توز که 
به کمتر از نابودي انقالب اسالمي و تبعیت محض از آنان راضي نمي شدند 
با عبور از گردنه هاي صعب العبور و با اقتدار کامل وارد چله دوم انقالب 
شد، بهره برداري از ارزش هاي بنیادین و سرنوشت ساز دفاع مقدس نیز 
از امروز وارد چله دوم خود شده و در حقیقت گنجینه چهل ساله دفاع 
مقدس بزرگ ترین سرمایه مادي و معنوي چله دوم انقالب است. مروري 
اجمالي بر وقایع و رخدادهاي سه دهه پساجنگ تحمیلي تردیدي باقي 
نمي گذارد که هر کجا از فرهنگ دفاع مقدس پیروي کردیم بي شک 
پیروز میدان بوده و پوزه دش��من را به خاك مالیده و اراده مستحکم و 
انقالبي خود را بر دشمن تحمیل کرده ایم و بالعکس هر کجا که از فرهنگ 
دفاع مقدس فاصله گرفته و به نسخه هاي اجانب و بیگانگان عمل کردیم 
بي شک بازنده میدان نبرد بوده و مجبور به عقب نشیني از مواضع انقالبي 

و امتیاز دادن به دشمنان عنود غربي شده ایم.  | صفحه 2

یادداشت  ورزشی

 مضحکه 
مديريتی فوتبال

دنیا حیدري

از مضحکه مدیریت��ی فوتبال ایران همین بس ک��ه مدیران ناالیق 
به رغم بی کفایتی های خود هرازچندگاه��ی قیافه حق به جانب به 
خود مي گیرند، از اوضاع نابس��امان فوتبال گالی��ه می کنند و همه 
چیز را زیر سؤال می برند که فالن بازیکن قیمت خود را بدون هیچ 
دلیل موجهی باال برده یا آن یکی در اردوهای داخلی یا س��فرهای 
خارجی شب زنده داری می کند و به جای استراحت در سفره خانه ها 
و حین اس��تعمال قلیان دیده می ش��ود. حال آنکه دلیل تمام این 
بی بندوباری ها عدم جس��ارت مدیران اس��ت و بی کفایتی آنها که 
بازیکنان به خ��ود اجازه هزار و یک ج��ور گربه رقصانی را می دهند. 
هرچند از فوتبالی ک��ه مدیرانش با رابطه های دوس��تانه یا البی در 
رستوران ها و سفره خانه ها منتصب می شوند جز این هم نباید انتظار 
داش��ت و باید هم مدیرانش به جای مدیریت سخنوری کنند و جز 
 ویرانی از خود به جا نگذارند. از چنین نابسامانی نمی توان هرگز انتظار 

ثبات داشت | صفحه 13

 همه ما مي دانستيم 
در سر ترامپ چه مي گذرد

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

اس�پر، پمپئو و م�ن همچن�ان براي پی�دا كردن 
راهي جهت متقاعد ك�ردن ترامپ براي پرداخت 
مس�اعدت مالي به اوكراين همفکري مي كرديم. 
هر طور شده، بايد پیش از 30 سپتامبر مساعدت 
امنیت�ي را آزاد مي كرد. احتم�ال مي داديم اگر با 
ترام�پ مس�تقیمًا  وارد گفت وگو ش�ويم بتوانیم 
نظريات جولیان�ي را در ذهن ترام�پ باطل كنیم 
و ب�ه او بفهمانیم كه مج�از نیس�ت از اختیارات 
حکومتي اياالت متحده به عنوان اهرم فش�اري 
براي منافع سیاسي شخص اس�تفاده كند. البته 
تقريبًا مطمئن بوديم اگر از اين مسیر وارد شويم 
شکس�ت خواهیم خورد و آبروي مشاوران ارشد 

ترامپ خواهد رفت  | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

   »دولت که دست شماست، کمی آرام تر!« این جمله ای است که می توان از 
سخنان دیروز واعظی استنباط کرد. هفت سال است که اصالح طلبان با کابینه 
روحانی »بازی« می کنند. از اول گفتند »ما تضمین روحانی هس��تیم«. وسط 
کار هم که »برجام را خدا آورد«، هنوز کابینه مال آنان بود اما اکنون که دولت 
روحانی به این نقطه رسیده، آن را نقد می کنند و از رئیس جمهور می خواهند 
استعفا بدهد. حاال رئیس دفتر روحانی به آنها می گوید این همه اصالح طلب در 

دولت هس��تند،  الاقل هنگام نقد دولت مالحظه آنها را بکنید. این یعنی آقایان 
اصالح طلب این دولت  و این کابینه به ش��ما چس��بیده اس��ت و به این آسانی 
نمی توانید از رس��وایی ناکارآمدی آن فرار کنید. یعنی اپوزیس��یون بازی بس 
است، شما نمی توانید هم در قدرت و هم در اپوزیسیون باشید. یادتان هست که 
روزگاری رئیس دولت اصالح طلبان زیر فشار آن اپوزیسیون بازی ها خطاب به 
شما گفت:»من نمی توانم هم رئیس جمهور باشم و هم اپوزیسیون؟!« حرفش 

را گوش نکردید و حاال دوباره هم قدرت را در دس��ت دارید و هم مخالف خوانی 
می کنید؟! آن قدر این لهو ولعب سیاسی شما به بازی کودکان می ماند که صدای 
آقای رئیس دفتر را هم درآوردید. ظاهراً اپوزیسیون بودن، جنبه خاص خود را 
می طلبد که آن را از دست داده اید و حاال هم سر سفره دولت و مجلس و شورای 

شهر می نشینید و هم منتقد وضع موجودید؟! وضع موجود خود شمایید  
بقیه در صفحه 2

 واعظی: اصالح طلبان 
الاقل مراعات رفقای دولتی خود را بکنند!

سیاسی

 تر امپ : 
تو یک عروسکی در دست چپ رادیکال!

بایدن: خفه شو دلقک! 
تو سگ دست آموز پوتينی!

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 10 مهر 1399 - 13 صفر 1442

سال بیست و د  وم- شماره 6039 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

معمول آن اس��ت که وقتي یک مقام ژاپني قصور یا تقصیري 
مي کند و بالفاصله استعفا مي دهد و براي دقایق طوالني مقابل 
ملت و مقام باالتر تا کمر خم مي شود و بعداً هم گوشه خلوتي 
را گیر مي آورد و خودکش��ي مي کند، مي گوییم »این فرهنگ 

ژاپني است .«
وقتي در اسپانیا گاوهاي شاخ دار وحشي را در کوچه هاي تنگ و 
میادین بسته رها مي کنند و کثیري از مردم به نام سنت و مراسم 
ملي و جشن از مقابل گاوها باال و پایین مي پرند و گاه زیر دست و 
پای گاو ها کش��ته می ش��وند، باز مي گوییم »سنت و فرهنگ 

اسپانیایي است«. 
وقتي فرانس��وي ها براي تهیه غذاي گران قیمت »جگر چرب 
اردك« قیفي را از دهان اردك به معده او مي رسانند و شکم اردك 
را با شکنجه حیوان زبان بسته پر از چربي مي کنند تا جگرش 

چرب شود، باز هم مي گوییم »سنت و فرهنگ فرانسوي«. 
تا خرخره عرق خوردن و مس��ت کردن و به ج��ان هم افتادن 
انگلیس��ي ها در جمعه آخر سال، س��نت قتل عام دلفین ها در 
دانمارك، موش پرس��تي در هند، س��نت هاي عجیب و غریب 
دیگر در شرق دور و غرب نزدیک، همه و همه بخشي از فرهنگ 
ملت ها دانسته مي شود و هرچند درباره خوب و بدي این سنت ها 
ً  یک استثنا وجود دارد:  نیز قضاوت فراوان شده  است اما ظاهرا

امریکا!
در امریکا اگر بگوییم   دو نامزد نهایي ریاست جمهوري مناظره 
کرده اند  و یکي به دیگري گفته است: »تو عروسکي در دست 
چپ رادیکال هستي که با مواد مخدر خوب سرپا مانده اي« و 
او پاسخ مي دهد: »خفه ش��و دلقک ! تو سگ دست آموز پوتین 
هستي«، مي گویند این ربطي به فرهنگ امریکایي ندارد، فقط 
این دو نامزد نهایي استثنائاً و بر اثر یک »از دست رفتگي مختصر 

لیبرالیسم« این قدر وحشي و بي شعور شده اند!
به نظر مي رس��د آنها که 30 سال اس��ت در ایران   آرزوي حتي 
یک کپي کاري مجعول و دستکاري شده از لیبرال دموکراسي 
غرب را در سر دارند،  سخت اس��ت که بپذیرند مناظره ترامپ 
و بایدن، چکیده همان نظام و برآم��ده همان فرهنگ و همان 

مکتب  است. 
البته در خود امریکا ناظران و صاحبنظران ب��اور دارند که این 
ذات امریکاس��ت و مایه بي آبرویي این نظ��ام و تیغي بر گردن 
دموکراسي امریکایي. چنانکه »ریچارد هاس«، رئیس اندیشکده 
شوراي روابط خارجي امریکا در واکنش به این مناظره مي گوید: 
»دعا مي کنم مارشال مک لوهان )فیلسوف کانادایي و پدر علم 
ارتباطات و صاحب نظریه دهکده جهاني( اشتباه کرده باشد و 
کل جهان تماشاگر این مناظره نباشند، در غیر این صورت این 
مناظره باقي مانده نفوذ امریکا را در جهان تضعیف مي کند و آرمان 

دموکراسي را با مشکل مواجه مي کند. «
کس��اني در خارج امریکا به ویژه در ایران هس��تند که گمان 
مي کنند دموکراسي یک انس��انواره تنومند و قوي است که 
ممکن است اکنون به مرض اسهال مبتال شده باشد و کساني 
مثل ترامپ و ایضاً بایدن هم از عوارض این بیماري اس��هال 
باشند و به زودی این ساختار تنومند بر مشکالت خود غلبه 
مي کند و قوي و س��رحال رهبري جهان را با نخبگان بشری 

به دست مي گیرد! 
اما به نظر مي رس��د صاحبان این ایده خود به مرض تب شدید 
دچار شده اند و این ایده که »امریکا شایسته رهبري جهان است« 

از عوارض همان هذیان گویي تب شدید است! 

 فرهنگ امريکايی 
و سگ دست آموز پوتین؟!
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رئیس جمهور امريکا و رقیب دموكرات وی سه         شنبه شب در نخستین 
مناظره انتخاباتی، در فضايی پرتنش كه نشان می داد آن دو در هیچ مورد 
با هم توافق ندارند، زمان مناظره را به انتقاد، مچ گیری و توهین به يکديگر 
گذراندند و جو حاكم را به سمتی سوق دادند كه بنابر آمار        ها نه تنها عده 
قابل مالحظه ای از امريکايی         ها اين مناظره را آزاردهنده دانستند، رسانه         ها 
نیز با تعابیری مثل »مايه شرمساری« و »بد        ترين مناظره« از آن ياد كردند. 
دونال��د ترامپ و جو بای��دن نامزدهای ح��زب جمهوریخ��واه و دموکرات 
برای شرکت در نخس��تین مناظره انتخابات 2020، از ساعت 2۱ به وقت 
محلی)۴:30 بامداد به وقت تهران( در دانشگاه »کیس وسترن رزرو« شهر 
کلیولند ایالت اوهایو حاضر شدند. ترامپ و بایدن در این مناظره جنجالی به 
وضوح شمشیر را از رو بسته بودند و بدون هیچ تمایلی برای پنهان کردن هدف 
خود، حداکثر تالش را برای تحقیر رقیب و در اختیار داشتن دست برتر به 
کار گرفتند. دو طرف به حدی در این روند افراط کردند که کار به تنش لفظی 
کشید و رئیس جمهور امریکا در طول مناظره چندین بار صحبت های بایدن 
را قطع کرد، تا جایی که بایدن به او گفت:  »ممکن است خفه شوی مرد؟« 
هیالری کلینتون، نامزد دموکرات  ها در انتخابات 20۱6 در واکنش به این 
موضع گیری بایدن در برابر ترامپ گفت: »کاش در جریان مناظرات انتخابات 
ریاست جمهوری 20۱6 به ترامپ گفته بودم خفه شو! « نامزد دموکرات  ها 
در جایی دیگر هنگامی که ترامپ میان صحبت هایش پرید گفت: »به زوزه 

کشیدن ادامه بده مرد.« بخشی از مناظره در قالب پاسخ دو رقیب به سؤاالت 
مجری مناظره بود. در جایی مجری از ترامپ پرسید: شما پنج  شنبه گذشته، 
یک دس��تور اجرایی نمادین را برای محافظت از اف��راد دارای بیماری های 
زمینه ای امضا کردید، درس��ت پنج روز مانده به این مناظره! سؤال من این 
است که طرح ترامپ در زمینه مراقبت های حوزه سالمت چیست؟ ترامپ در 
واکنش به این سؤال گفت: اول از همه باید بگویم که من دارم با شما مناظره 

می کنم و نه او! ولی مشکلی نیست، من تعجب نمی کنم!
   مالیات ترامپ! 

مناظره در شرایطی آغاز ش��د که یک روز قبل ، روزنامه نیویورك تایمز رقم 
مالیاتی را که ترامپ در سال 20۱۷ پرداخته بود ۷50 دالر اعالم کرده بود 
و بایدن نیز پیش از آغاز این مناظره اسناد مربوط به پرداخت های مالیاتی 

خودش را منتشر کرد. 
بایدن سعی کرد مناظره را به س��مت مبحث فرار مالیاتی ترامپ بشکاند و 
گفت: ترامپ تنها ۷50 دالر به عنوان مالیات بر درآمد پرداخت کرده است و 
من در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوم ) رئیس جمهور 
شوم ( فوراً به اصالحات مالیاتی اقدام می کنم. ترامپ از قانون مالیات به سود 

خود استفاده کرده است. 
ترامپ در جواب گفت: من میلیون    ها دالر به عنوان مالیات بر درآمد پرداخت 
کرده ام. شما به زودی اسناد مربوط به آن را به محض آماده شدن می بینید. 

من فقط طی دو سال 20۱6 و 20۱۷ چندین میلیون دالر به عنوان مالیات 
بر درآمد پرداخت کرده ام. 

ترامپ در بخشی دیگر از مناظره تالش کرد به ماجرای پسر بایدن در اوکراین 
و اتهام فساد مالی وی بپردازد که بایدن جواب داد: سخن گفتن درباره خانواده 
من یا خانواده ترامپ مهم نیست بلکه تمرکز بر چیزی که برای مردم امریکا 

اهمیت دارد، برای من مهم است. 
نامزد دموکرات با اشاره به توهین چندی پیش ترامپ به سربازان امریکایی، 
در تمجید از یکی از پسرانش که بر اثر تومور مغزی در عراق مرده است، گفت: 
»پسرم در عراق بود. او یک سال آنجا بود. او نشان ستاره برنز گرفت. او نشان 

خدمات ارزنده دریافت کرد. او یک بازنده نبود، یک میهن پرست بود.«
    دعوای كرونا

به طور طبیعی نحوه مدیریت شیوع بیماری کرونا دیگر محور این مناظره بود 
و بایدن با حمله به ترامپ گفت که او هیچ برنامه ای برای سالمت ندارد و مانند 
همه کارهای دیگرش، بر اساس آرزوهایش تصمیم می گیرد و نمی داند درباره 
چه چیزی صحبت می کند. ترامپ که همواره از پذیرش انتقاد از عملکرد خود 
در کنترل این بیماری شانه خالی کرده است با اعالم اینکه فرمانداران ایالت ها، 
عملکرد او را ستوده اند، گفت که دولت او دستگاه های تنفس مصنوعی تولید 
کرده، در حالی که اگر بایدن رئیس جمهور بود چنی��ن اتفاقی نمی افتاد و 

میلیون         ها نفر کشته     می شدند. 

بایدن سخنان ترامپ را درباره کرونا تکرار کرد و گفت: » ترامپ کسی است که 
می گفت کرونا با آمدن فصل گرما از بین می رود. او همان کسی است که گفت 

ماده ضدعفونی کننده تزریق کنید تا بیماری تان بهبود یابد. « 
 ترامپ سخنان جو بایدن را قطع کرد و گفت که او شوخی کرده است. بایدن 
با تمسخر به ترامپ گفت: »شاید بتوانی مقداری ضدعفونی کننده به بازویت 

تزریق کنی و خودش ترتیب کار        ها را خواهد داد.«
ترامپ خطاب به بایدن در واکنش به انتقادات از برگزاری گردهمایی های 
انتخاباتی اش مدعی شد تاکنون هیچ مش��کلی از این نظر به وجود نیامده 
است، این درحالی اس��ت که به گفته مقامات بهداش��تی در تالسا، در پی 
برگزاری گردهمایی انتخاباتی ترامپ در این شهر موارد ابتال به کرونا افزایش 

یافته است. 
بایدن حمالت به ترامپ را با اعالم اینکه ترام��پ بد        ترین رئیس جمهوری 
است که امریکا تاکنون داشته است، ادامه داد و با دروغگو خطاب کردن وی 
گفت: » من به اینجا نیامده ام تا دروغ های او را برشمارم. همه می دانند که او 
یک دروغگو است. سخت است که با این دلقک، ببخش��ید این فرد، بتوان 

حرفی زد. «
 ترامپ بایدن را متهم کرد که عروسکی در دستان چپ رادیکال است و بایدن 
هم او را سگ دست آموز پوتین نامید، تا دو طرف نشان داده باشند در اتخاذ 
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