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تحلیلی از وضعیت برجام و نسبت آن با تحوالت اخیر آمریکا و اهمیت ایستادگی ایران بر مطالبه «رفع همه تحریمها» در گفتوگو با محمد مرندی

تحلیلجامجم از تازهترین پیمایش انجام شده
درباره کتاب و کتابخوانی

برگبرنده ایراندر برابر آمریکایضعیفشده

فقط نیمی از مردم
کتاب میخوانند
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ویــژ ههـا
ظرفیتهای صنعت کشاورزی کشور
در هر استان چیست؟

ارز آوری از خاک
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گفتوگو با زینب کرمی
نامزد عنوان بهترین دروازهبان فوتسالجهان

قرار نبود
دروازهبان بشوم
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نظرسنجیها نشان میدهد نیمی از پرستاران
آلمانی به واکسن آمریکایی فایزر اعتماد ندارند

آیا آلودگی هوا در شدت گرفتن کرونا
تأثیرگذار است؟

چرا اروپاییها
از فایزر میترسند؟

افزایش 8درصدیابتال به
کرونا در هوای آلوده
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گزارشی از پشتصحنه برنامه «قرنطینه» که از شبکه  5پخش میشود
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گفتوگو در شرایط نارنجی

بوئینگ  737خطوط هواپیمایی اندونزی
4دقیقه بعد از پرواز از صفحه رادار محو شد

سقوط آزاد در دریا

|

نشریه ایریش تایمز اخیرا نتایج یک نظرسنجی
گسترده از پزشکان و متحخصصان آلمانی را
درخصوص استفاده یا عدم استفاده آنها از واکسن فایزر
منتشر کرده است .در نظرسنجی منتشرشده توسط این
نشریه ،مشخص شده که نیمی از پرستاران آلمانی و یکچهارم
( 25درصد) پزشکان آلمانی واکسن تولیدشده توسط شرکت
فایزر -بیونتک را قابل اعتماد ندانسته و خود مایل به تزریق
آن نیستند! نکته جالب توجه اینکه شرکت بیونتک ،شرکتی
آلمانی بوده و تصور میشد حداقل در این کشور ،واکسیناسیون
عمومی با استقبال کادر درمان مواجه شود...
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دیدگاه

چشمانداز

ویروس انگلیسی و لزوم حساس بودن ما

پروندهای كه باید مفتوح بماند

مذاکره نکردیم ،جنگ هم نمیشود

یک پیشرفت خیرهکننده

وقتی وزیر بهداشت از شناسایی نخستین مورد
ابتال به ویروس جهشیافته انگلیسی در کشورمان
خبــر داد و گفــت کــه او در یکــی از بیمارســتانهای
خصوصی بســتری اســت و حال عمومی خوبی دارد،
درواقع داشت خبر خوبی به ملت میداد ،از این باب
بابک عشرتی
که هیچ پنهانکاریای وجود ندارد و در مورد ویروس
متخصص
جهشیافته انگلیسی ،عزمی برای مهار وجود دارد.
اپیدمیولوژی
البته شــاید بــا وجود این توضیحــات ،ورود ویروس
انگلیسیبهکشورمان،برخیاز مردمرانگرانکردهباشد؛بهطوریکهاحساس
کنند در موقعیت خطیری قرار گرفتهاند .با اینکه نباید نســبت به ورود این
ویروس به کشور بیتفاوت بود اما نباید با آن با وحشت برخورد کرد .پیشتر
گفتــه شــده بود کــه ویروس جهشیافته کرونــا در انگلیس یک ویژگی مهم
دارد و آن اینکه سرعت انتشار آن نسبت به ویروس کووید 19 -تا  70درصد
بیشــتر اســت .این ویژگی درواقع به ما این پیام را میدهد كه اگر در معرض
ایــن ویــروس جهشیافتــه قــرار بگیریم ،با احتمال بیشــتری بــه كرونای نوع
جدیــد مبتــا میشــویم .ایــن پیام به مــا میآموزد که به جای وحشــت کردن،
رعایت پروتکلهای بهداشتی را جدیتر از قبل در دستور کار قرار دهیم و با
باال بردن حساسیتهایمان نسبت به این بیماری ،از هرگونه سهلانگاری
یا عادیانگاری دســت بکشــیم .درواقع با ورود ویروس ناخوانده انگلیســی
توشویمکرر دستها،
به کشور،مابایدبیشتر از قبلبهماسکزدن،شس 
رعایــت فاصلــه فیزیکــی و دوری از تجمعــات پایبند باشــیم ،چــرا که فعال تنها
را ههــای مصــون مانــدن از ابتــا به ایــن بیماری ،همین چند اقدام ســاده ولی
مهم است .شاید عدهای معتقد باشند که از حاال به بعد که میدانیم ویروس
جدید به کشــورما نیز وارد شــده ،باید همچون انگلیس و برخی کشــورهای
تهــای شــدید را اعمــال کنیــم .ولی از یکســو
اروپایــی ،قرنطینــه و محدودی 
تصمیم در اینباره به ستاد ملی مقابله با کرونا مربوط است که همه جوانب
تهــا را اعمــال میکنــد و از ســوی دیگر ما و انگلیس
یســنجد و محدودی 
را م 
اکنــون یــک تفــاوت عمــده بــا هم داریــم .تفاوت این اســت که آمــار ابتالها در
انگلیس روندی صعودی دارد ولی در کشور ما آمارها کاهشی است و روندی
نزولی را طی میکند ،این تفاوت بســیار مهم اســت .اما از آنجایی که هرلحظه
امــکان تغییــر شــرایط وجــود دارد و بــا وجود اینکه ایدهآل ما نیــز به کار بردن
بیشــترین محدودیتهاســت ،نبایــد عجوالنــه تصمیــم بگیریــم و باید صبر
کنیم؛ صبر تا بتوانیم اوضاع را بهتر رصد کنیم .

جــای ســردار حاجقاســم ســلیمانی در بیــن همه
دوســتداران محور مقاومت و آزادگان جهان خالی
اســت .مگــر میتــوان خضــوع و رشــادت ســردار
ســلیمانی در جبهههــای مقاومــت و در نبــرد بــا
تروریس ـتهای تكفیــری وابســته بــه غــرب و
فادی بودیه
رژ یــم صهیونیســتی را فرامــوش كــرد؟! حاجقاســم
قهرمانی متعلق به همه محور مقاومت بود و امروز
سردبیر مجله مرایا
بیروت
همــه دلــدادگان مقاومــت ،داغــدار و البتــه منتقم
خون این شــهید بزرگوار و دیگر شــهدا هستند.
گرچــه راه حاجقاســم ،شــهید ابومهــدی المهنــدس و دیگر شــهدای جبهه
مقاومــت ادامــه دارد و دعــا و نــگاه ایــن عزیــران ،بدرقــه راه همــه رزمندگان
جبهه حق در برابر باطل اســت اما انتقام ســخت محور مقاومت موضوعی
نیست كه بتوان آن را فراموش كرد .چنانچه امام خامنهای (مدظلهالعالی)
فرمودهانــد ،انتقــام خــون ســردار ســلیمانی مطالبــه و اقدامــی اســت كه در
مناس ـبترین زمان ممكن صورت میپذیرد و به قوت خود باقی اســت.
در ایــن میــان ،نكتــه مهمــی وجــود دارد كــه نمیتــوان بــه ســادگی از كنار آن
گذشــت! این مســاله مربوط به نقش دیگر بازیگران (غیر از ایاالت متحده
آمریكا)در شهادتمظلومانهشهیدسلیمانیوشهیدابومهدیالمهندس
اســت .بــدون شــك عالوهبــر اعضــای دولــت ،نهادهــای امنیتــی و نظامــی
آمر یــكا ،عوامل دیگری در شــكلدهی این نقشــه خونیــن و وقیحانه نقش
داشــتهاند .یكی از این كشــورها كه نمیتوان از نقش آن در ترور دو شــهید
بزرگوار مقاومت و یارانشان غافل شد ،آلمان است .وجود پایگاه عملیات
نظامی آمریكا در خاك آلمان از یك ســو و همكاریهای امنیتی مســتقیم و
مســتمری كه میان دســتگاههای اطالعاتی آلمان و ایاالت متحده در طول
ســالها و دهههای اخیر وجود داشــته ،مؤلفههایی نیســت كه بتوان آنها
را نادیده انگاشت.
مســلم اینكــه بایــد نقش متحدان اروپایــی ایاالت متحــده در پرونده ترور
حاجقاســم مــورد محاســبه ،دقــت و ارزیابی قرار گیرد .ایــن پرونده (پرونده
شــهادت حاجقاســم و شــهید ابومهدی) باید همچنان مفتوح باقی بماند
تا همه ابعاد آن برای دلدادگان این شهدای بزرگوار مشخص شود .بررسی
ابعــاد دقیــق حمل ـهای كــه در فــرودگاه بغــداد صــورت گرفت در كنــار انتقام
ســخت از قاتالن حاجقاســم و شهید ابومهدی ،مطالبهای است كه هرگز از
بیــن نخواهد رفت.

در چند روز گذشــته لفاظیهای بســیاری مبنی بر
اینکه ممکن اســت یک جنگ بین ایاالت متحده
آمر یــکا و جمهــوری اســامی ایــران رخ دهــد صورت
گرفته اســت که بیشــترین ســهم در ایــن لفاظیها
مربوط به دیپلماتهای غربی و رســانههای نزدیک
ابراهیم رضایی
و وابســته بــه آنهــا بــوده اســت .چنــد نکتــه دربــاره
نماینده دشتستان
مســائل روزهای اخیر قابل بیان است:
در مجلس
 1ما بیشتر از این که با یک جنگ نظامی مواجه
باشیم با یک جنگ ادراکی مواجهیم و پاسخ هم باید در حوزه ادراکی و برای
تغییر محاســبه در بازیگر مقابل باشد.
 2در جنگ ادراکی بیشــتر از اینکه جنگ افزارها به کار بیایند ،رســانهها
و شــوهای رسانهای کارایی دارند.
 3بر اساس نوع رفتار طرف مقابل میتوان به این نتیجه رسید که طرف
غربی پاســخ جمهوری اســامی و گفتمان مقاومت در مقابل ترور شهیدان
فخریزاده و ســلیمانی را قطعی میداند.
 4آنچه برای طرف مقابل مجهول و مبهم است این که موقعیت زمانی
و مکانی و شــیوه و حجم پاســخدهی مشخص نیست.
 5لــذا حرکتهــای ایاالتمتحــده و متحدانش بیشــتر از اینکه موضع
تهاجمــی داشــته باشــد از حیــث بازدارندگــی و در مقابــل پاســخ احتمالــی
جمهوری اســامی در پاســخ به ترورهای بزدالنه آنهاست.
در جنگ ادراک صورت پذیرفته ما شاهد سه بازیگر یا کنشگر فعال هستیم
که فهم بازی هر کدام میتواند به تحلیل قضیه کمک بیشــتری کند:
 1بازیگر اول بازیگران منطقهای مانند اعراب و صهیونیستها هستند
کــه تصاعــد بحــران را برای ادامه حیــات خود الزم میدانند یا بــه عبارت دیگر
ایجــاد بحــران میکنند تا در بحران زندگی کنند.
 2بازیگــران دوم برخــی نیروهــای غربگــرای داخلی و خارجی هســتند که
همیشه تمایل دارند گزینه جنگ را برجسته کنند و این برجستهسازی هم
دو دلیل دارد:
الف :راه تقویت این گروه همیشه در بحرانسازیها بوده است ،همانطور
که قبال هم گفتم بحران میســازند تا در بحران زندگی کنند.
ب :ایــن گــروه همیشــه از دو قطبیهــای جنــگ و صلح اســتفاده کردهاند تا
ناکارآمدی خود را بپوشــانند.
 3امــا بهتریــن و عقالنیترین بازیگــر در مواجهههایی این چنینی ،نظام
اســامی و گفتمان مقاومت است چراکه:
الــف :صحنــه را تیزبینانه رصــد میکند و از هیچ حرکتی غافل نمیماند.
ب :محافظهکار نیســت ولی انقالبی و عقالنی تصمیم میگیرد.
ج :مقهور شــوهای رسانهای هم نمیشود.
د :پاســخ را قطعی میداند اما در زمان ممکن.
از آنچه گفته شد میتوان یک نتیجه کلی گرفت و آن هم جمله استراتژیست
نظــام یعنــی رهبــر معظم انقالب اســت که بــا زبانی ســاده فرمودند «مذاکره
نمیکنیم جنگ هم نمیشود ».چون ایشان میدانستند مذاکره نمیکنیم
چــرا کــه طــرف مقابل بســیار بدعهد و بدقول و به دنبال شــوهای انتخاباتی
خــود بــود .جنگ هم نمیشــود چون طرف مقابل میدانــد که به تعبیر رهبر
معظم انقالب اگر بزنند پاســخ متقابل دریافت خواهند کرد و این برای آنها
دردآور است.

گمانم ســال  87بود که گزارشــی رفتهبودیم درباره
اینکه جایگاه کتاب در سبد خانوارها چقدر است؟
تیتر گزارش از آنهایی بود که به یاد میماند؛ کباب یا
کتــاب؟ بعــد هم قیمــت کتاب را ( که آن زمان بســیار
ارزان بــود) قیاس کردهبودیم با خوراکیها .با اینکه
کیوان امجدیان
قیمت کتاب از ارزانترین غذاها هم کمتر بود اما آمار
دبیر فرهنگ و هنر
نشانمیدادمردمحتیکتابرایگانهمنمیخوانند
و هیچ کاری به قیمت و عدد و رقمش ندارند .اساسا
تــا چنــد ســال پیــش هربار آمــاری ســرانه مطالعه کتــاب و وضعیــت کاالهای
فرهنگــی و هــر آنچــه دورنمای عالیق فرهنگی جامعه را نشــان میداد ،چیزی
نبود جز اعدادی که شکل حاصل از آنها شماتت بود و عصبیت و بیفرهنگ
و هنر دانستن مردمان این سرزمین.
حــاال امــا بــا وجــودی کــه قیمــت کتــاب و کاغــذ رشــد چشــمگیر و تصاعــدی
داشتهاست و دارد پا به پای قیمت غذاها جلو میرود و برای مثال قیمت یک
جلــد کتــاب معــادل یــک پــرس کبــاب اســت ،ورق برگشتهاســت .آنطور که
شورایعالیانقالبفرهنگیدربارهوضعیتمطالعهگوییگزارشداد هاست،
ظاهرا اوضاع دیگر به آن شــکل ســابق نیســت .یعنی یا قبال هم اصال اینطور
نبــوده و بعضیهــا بــه هر دلیل بر آتش ماجــرای عدد و آمارهای ناامید کننده
دمیدهاند یا عامل و عواملی باعث شــدهاند مردم در مدت ســه چهار ســال
عالقهمند کتاب و کتابخوانی شوند .البته امسال هم یکباره کرونا و عالقه به
کتاب خواندن در قرنطینه و همه حواشی دیگر حول کرونا باعث شده تا آمار
به طرز خوشحال کنندهای باال برود .سرانهای که روزگاری صحبت از 3درصد
و 5درصدش بود و تازه میگفتند همان را هم با احتساب خواندن صفحات
فضای مجازی و کتابهای کمکآموزشی و حتی دیوار نوشتهها و...حساب
کردهایم ،حاال پا روی گاز گذاشته و خودش را به عدد  47از  100رسانده ،آن هم
فقــط در حــوزه کتــاب و کتابخوانی؛ یعنی 47درصد مــردم کتاب میخوانند و از
ایــن 47درصــد بیــش از نیمــی از آنها برای کتاب خواندن ســراغ کتــاب و رمان
میروند .از آن جالبتر این که نیمی از افراد با کتابخانهها ارتباطی خوب پیدا
کردهاندو کتابهایشان را از کتابخانههای عمومی میگیرند .حاال و با استناد
میتوان ادعا کرد یکی از دستاوردهای انقالب نه تنها آموزشهای معمول و
خواندن و نوشتن و مواردی از این دست که هدایت مردم به سمت خواندن
کتاب و عالقهمند کردن آنها به کتاب است و باید به نهادهای فرهنگی متولی
کتاب از این بابت تبریک گفت .شاید باورکردنش سخت باشد اما حاال کتاب
یکی از اقالم داخل ســبد مصرف بســیاری از خانوادههای ایرانی اســت .گرچه
هنوز اینجایگاهشایسته کتابنیستوپیشاز آناولویتهایزیاددیگری
در این سبد وجود دارد اما تا همینجا هم امیدوارکننده است .پیشرفتی که
بسیاری از کشورهای غربی مدعی کتابخوانی نداشتهاند.

تمرین مشترک جنگندههای عربستانی با بمبافکنهای آمریکایی

در شــرایطی که منطقه شــاهد تنش بیســابقهای است ،جنگندههای عربستانی
تمرین مشــترکی با بمبافکنهای آمریکایی انجام دادند.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســایت خلیــج آنالیــن ،در حــال حاضــر کــه منطقــه
خلیجفارس به دلیل پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا با تنش
بیســابقهای مواجه اســت ،جنگندههای اف ۱۵-عربســتانی تمرین مشترکی را با
جنگندههــای اف ۱۶-و بمبافکنهــای بی ۵۲-آمریکایی انجام دادند.
طبق بیانیه وزارت دفاع عربســتان ،این تمرین توانمندیها و امکانات مشــترک
دو کشور را به نمایش گذاشته و در رسیدن به توافق و هماهنگی عملیاتی میان
دو کشــور نقش بسزایی دارد.
همچنین در ادامه این بیانیه آمده است :این تمرین به منزله ادامه همکاریهای

مشــترک دو نیروی هوایی جهت حفاظت از امنیت و ثبات منطقه اســت.
وزارت دفاع عربســتان  ۱۱دســامبر گذشته اعالم کرد که بمبافکنهای آمریکایی
جنگندههای این کشور را هنگام عبور از حریم هوایی عربستان همراهی کردند.
شــبکه فاکس نیوز آمریکا اعالم کرد که دو بمبافکن مدل بی ۵۲-در چهارمین
مامور یــت خــود ظــرف دو مــاه گذشــته ،از پایــگاه نــورث داکوتــا به ســمت منطقه
خلیجفارس به پرواز درآمدند.
کنــت مککنــزی ،فرمانــده فرماندهــی مرکــزی آمریکا ماه گذشــته میــادی درباره
استقرار جنگندههای بی ۵۲-مدعی شده بود :به پرواز درآمدن این بمبافکنها
در منطقه خلیج فارس حامل پیامی برای کســانی اســت که قصد آزار رســاندن به
آمریکاییها را دارند.

