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هيئتمركزینظارتبرانتخاباتشوراها:
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مغشوشومغلوطبود

    از روزي كه بيل گيتس، رئيس ش��ركت مايكروس��افت و 
همسرش مليندا با انتشار پيامي در توئيتر رسماً اعالم كردند 
كه پس از ۲۷ سال زندگي مشترك، تصميم گرفته اند از هم 
جدا شوند، گمانه زني ها درباره چرايي طالق اين زوج مشهور 
باال گرفته اس��ت. حاال به نقل از افراد آگاه، فاش ش��ده مليندا 
پس از بازديد از عمارت متعلق به جفري اپس��تين، از دست 
شوهر خود و روابطش بسيار عصباني شد، اما بيل گيتس تنها 
چهره سرشناس امريكايي نيست كه با اپستين روابط نزديكي 
داشته است. رؤساي جمهور سابق امريكا از جمله بيل كلينتون 
و دونالد ترامپ ديگر چهره هايي هس��تند كه از نزديكان اين 

دالل سكس بوده اند | صفحه3

    تجربه سفرهاي نوروزي و شعله ور شدن دوباره ويروس مهار 
شده كرونا با اين سفرها موجب شد اين بار و در آستانه تعطيالت 
عيد سعيد فطر و پيش از راه افتادن موج سفرهاي اين تعطيالت 
و زبانه كشيدن دوباره بيماري در اقدامي به موقع وزير كشور و 
فرمانده قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا به طور رسمي تمامي 
سفرها را در ايام عيد فطر در سراسر كشور ممنوع اعالم كند 
و خواس��تار اتخاذ همه تمهيدات الزم براي تحقق ممنوعيت 

سفرها شود | صفحه3

    در حالي سخنگوي دولت مدعي شده بيش از ۵۰ شهر در 
انتخابات پيش  روي شوراي شهر در معرض به حدنصاب نرسيدن 
هس��تند كه آمارهاي هيئت عالي نظارت بر انتخابات شوراها 

خالف اين را نشان مي دهد | صفحات2و3

 مقطعی از تاریخ را نوشتم 
که به چشم دیده بودم
گفتوگوی»جوان«بانويسندهكتاب

»خرمشهرازاسارتتاآزادی«
صفحه7

صفحه11

رویموجمطالبهمردممذاكرهكنيد
   غالمرضا صادقیان

اطالع رسانی تيم ايرانی مذاكره كننده در وين با جمالت كلی »ايشاال و ماشاال« و معموالً متناقض و در بيشتر اوقات مخالف 
اطالعاتی اس��ت كه باقی اعضای مذاكرات می دهند، چه امريكايی ها، چه اروپايی     ها و چه حتی روس ها! و اين شبهاتی را 

به ميان می آورد. 
امريكايی     ها بيش��تر اخبار جريان  س��از و هدفمند خود را از قول »يک منبع وزارت خارجه كه نخواست نامش فاش شود « 
می گويند و با اين فرمول هم زبان مذاكره كنندگان و مقامات امنيت��ی و وزارت خارجه خود را برای مانورهای احتمالی در 
جلسات مذاكره بازمی گذارند و هم حرف  اصلی و تأثيرگذار خود را می زنند، اما در طرف ايرانی از چنين تدبيری خبری نيست 

و فقط يک دعوای مضر و دشمن شاد كن با يک رسانه داخلی در جريان است كه اخباری را به نقل از منبع مطلع می زند. 
منبع مطلع امريكايی     ها آدم مثبتی است! و تند و گزنده نيست و دقيقاً چيزی را می گويد كه می تواند موجب اختالف ميان 
مخاطبان ايرانی و منشأ بروز ترديد و دوگانگی در داخل ايران شود. در طول چند هفته اخير دقيقاً همين گونه عمل كرده 
است. از طرفی چهره ای كاماًل دموكراتيک و طرفدار حل شدن سريع و صلح جويانه اختالفات دارد و از حسن نظر كافی هم 
برخوردار است! و از طرف ديگر اهل رخنه در اطالعات درست و تشكيک انداختن در واقعيات است. مثاًل ديروز همين منبع 
مطلع متصل به وزارت خارجه چنين گفت:»حصول يک توافق برای احيای برجام طی هفته های آينده پيش از برگزاری 

انتخابات رياست جمهوری ايران در ماه ژوئن امكان پذير است. «
 اين منبع مطلع اگر اتهامی متوجه امريكا باشد، مانند اينكه امريكا پيچ مذاكرات را با مهره انتخابات ايران تنظيم می كند،  
با رندی اين اتهام را گردن روس     ها می اندازد: »روسيه خواهان آن اس��ت كه توافق در مدت دو هفته آينده و پيش ازآغاز 
كارزار انتخابات رياست جمهوری ايران حاصل شود. واشنگتن اين احتمال را رد نمی كند و پاسخ ما درباره اينكه آيا امكان 

دستيابی به توافق قبل از انتخابات ايران وجود دارد؟ اين است :كاماًل. «
و بعد يک بهره برداری بزرگ تر از مسئله انتخابات و مذاكرات می كند و توپ را در زمين »سطوح باال در ايران « می اندازد: 
»اين]توافق در مذاكرات جاری[موشک نيست. اين يک معامله جديد نيست، بلكه احيای توافقی است كه ضربه خورده. 
حصول توافق پيش از انتخابات امسال ايران به يک تصميم سياسی در س��طوح باالی جمهوری اسالمی بستگی خواهد 

داشت. «
معلوم است كه منبع مطلع، وقت و دقت كافی برای چينش سخنانش و تنظيم اين سخنان با حساسيت های موجود در 
ايران و در جريان مذاكرات دارد و اين كار حساس را به گفت وگوی فی البداهه مذاكره كنندگان يا مسئوالن وزارت  خارجه 

امريكا در مقابل خبرنگاران محول نمی كند. 
اما در مقابل كلی گويی تيم مذاكره كننده تأثيری شبيه همان اقدام امريكايی     ها در ايران گذاشته است!  عده ای می گويند 
مذاكرات به نفع ايران پيش نمی رود اما دولت عمداً آن را مخفی نگه می دارد تا ش��ب انتخابات يک توافق ضعيف يا مضر 
را عرضه كند و حاال يا بايد آن را بپذيريم يا با نپذيرفتن آن از س��وی نظام، دولت با مظلوم نمايی دست باال را در انتخابات 
می گيرد! از طرفی جناح انقالبی مكرراً بر فرسايش��ی نش��دن مذاكرات اصرار دارد و اين يعنی جناح انقالبی دنبال پيوند 
زدن انتخابات با مذاكرات نيست و اين ادعا كه اگر مذاكرات زودتر از انتخابات به نتيجه برسد، به نفع دولت می شود، برای 
آن گروهی كه به انقالبی     ها معروفند اهميتی ندارد و اهميت يک توافق خوب و سريع كه به نفع مردم باشد، بيشتر مد نظر 

است. 
بر اين اساس انتظار می رود صورت شفافی از مذاكرات پيش رو برای تحليل افكار عمومی و برای عبور از امكان فرسايشی 
شدن و بهره برداری سياسی در بزنگاه های خاص در اختيار رسانه     ها و مردم قرار گيرد. اين برای مذاكره كنندگان هم بهتر 

است كه سوار بر موج مطالبات مردم در وين حركت كنند تا گرفتار در گرداب مطامع سياسی يک جناح خاص. 

 رهبر انقالب:
زوال رژیم صهيونيستی وقفه نخواهد داشت

بزرگ ترین سالح فلسطینی ها،  وحدت بر محور جهاد و اعتماد نکردن به دشمنان است
فلسطینی ها مبارزه مشروع با رژیم غاصب را ادامه دهند تا ناچار به قبول همه پرسی شوند

سردار سالمی: آن قارچ اتمی نشان داد اولین ضربه به اسرائیل می تواند آخرین باشد
سید حسن نصراهلل:   نشانه های فروپاشي اسرائیل نمایان است
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حسن رشوند

یادداشت  سیاسی

علی علوی

 میوه امروز جبهه مقاومت
کاری که  »میدان«  حاج قاسم کرد

چرا مشارکت را به خودتان 
سنجاق کرده اید؟!

به صراحت می توان گفت كه اكنون ثم��ره تفكر ميدانی حاج 
قاسم خود را بروز داده و ميوه آن به ثمر رسيده است و حاصل اين 
تفكر بوده است كه جمهوری اسالمی ايران توانسته از سواحل 
مديترانه ، منطقه خليج فارس را مديريت كن��د و امريكا را در 

حوزه های نفوذش مجبور به عقب نشينی نمايد | صفحه2

به نظر می رس��د اصالح طلبان در فرضی غي��ر واقعی، ميزان 
مشاركت را به خودشان و حضور دوستان شان سنجاق كرده اند، 
به طوری كه گويا مردم به آنها نگاه می كنند و حضور يا غيبت 
آنها را برای حضور يا غيبت در انتخابات مالك می گيرند، اما 
واقع آن است كه عملكرد دولت مورد حمايت اصالح طلبان در 
رساندن وضع معيشت و زندگی عادی و رفاه مردم به اين حد 

رقت بار فعلی عامل اصلی در مشاركت است | صفحه2

 بیتوته 
در تاریکخانه وین

اصاًلمعلومنيس�تدروينچهخبراس�ت؟!
دريكس�و،يكمنبعمطلعمیگويددولت
بايدندرحالبررسیآزادكردنيكميليارد
دالراي�راناس�تودرگوش�هایديگر،يك
منبعآگاهازدرخواستامريكابرایتخريب
س�انتريفيوژهایايرانخبرمیدهد؛والبته
منبعديگریهمازپيشنهادجامعواشنگتن
برایحلهمهاختالفاتباايرانگفتهاست.
تنهاموضعهيئتهایمذاكرهكننده،تكذيب
هم�هچيز،س�كوتدربارهبرخ�یچيزهای
ديگرواطالعرس�انیدربارهسطحپيشرفت
»كم«،»زياد«يا»متوسط«مذاكرات،آنهم
بهشكلیاس�تكهنتوانازسطحپيشرفت
ياحت�یمحت�وایكل�یمذاكراتب�ههيچ
برآوردیرس�يد؛دس�تآخرهمقراراست
يكتوافقديگ�ر،مثلبرجامبي�رونبيايد.
»ميخائيل اوليانوف « نماينده روس��يه در وين، 
ديروز در توئيتر نوشته كه شركت كنندگان در 
كميسيون مش��ترك برجام در جلسه خود »در 
مورد لزوم تشديد روند مذاكرات توافق كردند.« 

 اوليانوف نوش��ته كه به نظر می رس��د هيئت     ها 
برای دستيابی به هدف آماده هستند  تا هر زمان 
ممكن در وين بمانند. ماندن در وين تا هر زمان 
ممكن، يادآور اتفاقی اس��ت ك��ه در هفته های 
آخر مذاكرات منته��ی به برجام افت��اد، زمانی 
كه هيئت های مذاكره كننده ت��ا18 روز كامل، 
برای دس��تيابی به توافق در وين بيتوته كردند. 
صحبت های اوليانوف به خصوص با موضع گيری 
روز پنج شنبه ژان ايو لودريان، وزير خارجه فرانسه 
قابل تأمل به نظر می رسد كه مثل سفير فرانسه، 
بح��ث انتخابات ايران را پيش كش��يده اس��ت. 
لودريان گفته است: » با توجه به در پيش بودن 
انتخابات رياست جمهوری در ايران در ماه ژوئن 
)خرداد(، برنامه فشرده ای داريم.«  او در گفت وگو 
با گاردين می گوي��د: » موق��ع تصميم گيری و 
رويارويی با بحران است.« لودريان البته اين طور 
هم ادعا كرده است:  »از آنجا كه ايران با تخطی از 
تعهدات هسته ای ، هيچ گاه اين قدر به يک سالح 
هسته ای نزديک نشده است، الزم است فوراً به 
يک دستاوردی برسيم.« | بقيهدرصفحه15
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سید رحیم نعمتی

 اردوغان »اخوان« را 
صفحه15به السیسي مي فروشد


