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واکنش ایران به گروگانگیری جدید آمریکا
سخنگوی وزارت خارجه در مورد ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر دستگیری یک
تبعه ایرانی به نام کاوه لطفا ...افراسیابی به اتهام «البیگری مخفیانه برای دولت
ایران» گفت :اقدام آمریکا یک گروگانگیری آش ـ ـ ــکار علیه اتباع ایرانی است .سعید
خطیبزاده با بیان اینکه متاسفانه آمریکاییها به این نوع اقدامات اعتیاد پیدا

داخلی /خارجی

کردهاند و به هر بهانهای اقدام به گروگانگیری میکنن ـ ـ ــد ،گفت :امیدواریم دولت
جدید آمریکا از رویکرد گروگانگیری دولت ترامپ فاصله بگیرد .وی با بیان اینکه
آقای افراس ـ ـ ــیابی استاد شناخت هش ـ ـ ــده دانشگاه هس ـ ـ ــتند که به اتهامات واهی
بازداشت شدهاند ،گفت :این چندمین بار است که آمریکا در کشورهای مختلف

با ادعاهای بیاساس اقدام به ایجاد مشـــــــکل برای اتباع ایرانی میکند و دست به
گروگانگیری میزند .براساس این گزارش وزارت دادگســـــــتری آمریکا دیروز اعالم
کرده یک ایرانی مقیم آمریـــــــکا به نام کاوه لطفا ...افراســـــــیابی را به اتهام البیگری
مخفیانه برای دولت ایران بازداشت کرده است/.ایسنا

اخبار

تقدیر سردار باقری
از فرماندهان ارتش و سپاه
رئیس س ـ ـ ــتاد کل نیروهای مس ـ ـ ــلح در پیامی از
فرماندهان کل ارتش و سپاه در پی برگزاری موفق
رزمایشهایاخیر قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در پیام سرلشکر
پاسدار محمد باقری آمده اس ـ ـ ــت :رزمایشهای
اخیر «ارتش جمهوری اسالمی» و «سپاه پاسداران
انق ـ ـ ــاب اس ـ ـ ــامی» در آبهای نیلگ ـ ـ ــون خلیج
همیشه فارس و دریای عمان و شمال اقیانوس
هند و همچنین کوی ـ ـ ــر مرکزی ای ـ ـ ــران ،در یکی از
حساسترین و خطیرترین مقاطع تاریخی کشور،
صحنه نمایش اقت ـ ـ ــدار و آمادگیهای همهجانبه
نیروهایمسلحقرار گرفت.
باقری افزوده اس ـ ـ ــت :این رزمایشهای غرورانگیز
که در عرص هه ـ ـ ــای زمین ـ ـ ــی ،دریای ـ ـ ــی پدافندی،
موش ـ ـ ــکی و پهپ ـ ـ ــادی رق ـ ـ ــم خ ـ ـ ــورد ،جلوههای
ش ـ ـ ــکوهمندی از قدرت خیرهکنن ـ ـ ــده درونزای
دفاعی و نظام ـ ـ ــی فرزندان ملت ای ـ ـ ــران در ارتش
و س ـ ـ ــپاه برابر هر ن ـ ـ ــوع تجاوز ،تع ـ ـ ــرض و تهاجم
دش ـ ـ ــمنان را پدیدار و تحسیندوست و دشمن
و شگفتی کارشناس ـ ـ ــان زبده نظامی و رسانههای
معتبر جهانی را برانگیخ ـ ـ ــت .در ادامه پیام رئیس
ستاد کل نیروهای مس ـ ـ ــلح آمده است :بیتردید
دستاوردهای راهبردی حوزه صنعت دفاعی کشور
که بخشهایی از آن در این رزمایشها ،دس ـ ـ ــت
برتر و ش ـ ـ ــعاع بازدارندگی و قابلیت اقدام و عمل
نیروهای مسلح جمهوری اس ـ ـ ــامی ایران را فراتر
از خلیج فارس و دریای عمان در حوزه اقیانوس ـ ـ ــی
آش ـ ـ ــکار و در معرض دیدگان جهانی ـ ـ ــان قرار داده
است؛ برای مدتها اردوگاه سلطه و صهیونیسم
و اتاقهای محاسبهگری قدرتهای فرامنطقهای را
نسبت به آنچه محصول اراده ،تدبیر و توان ایرانی
است ،وادار به تفکر و تامل خواهد کرد.
باقری تاکید کرده اس ـ ـ ــت :انتظار است با استمرار
هوش ـ ـ ــمندی و اش ـ ـ ــراف اطالعاتی همهجانبه بر
محیط عمل و تحرک دشمن در جغرافیای تهدید،
تحت منویات و فرامین ،ولی امر مسلمین ،نایب
امام زمان(عج) و فرمان ـ ـ ــده معظم کل قوا حضرت
آیتا ...العظمی امام خامنـ ـ ـ ـهای (مدظله العالی) و
محور قرار دادن راهبرد «قوی شدن» ،روند قدرت
افزایی دفاعی و بازدارنده کش ـ ـ ــور را با اهتزاز پرچم
اقتدار و آمادگیهای روز افزون نیروهای مس ـ ـ ــلح
تداوم بخشیده و دش ـ ـ ــمنان این انقالب و مرز و
بوم را از هرگونه شیطنت و خطای محاسباتی علیه
نظام اسالمی و ملت قهرمان و شریف ایران برحذر
دارید.

بایدن به عنوان
چهلوششمین رییس
جمهور آمریکا
سوگند خورد

تخلیهساختماندیوانعالی آمریکااز
ترسبمبگذاری

درسـ ـ ــت س ــاعــت ــی قــب ــل از ای ـ ـنکـ ــه بـ ــایـ ــدن در
مراسم تحلیف حاضر و بــرای حضور در مسند
ریاستجمهوری آمریکا قسم یاد کند ،ساختمان
دیوانعالی آمریکا( اصلیترین نهاد قضایی این
کـشــور ) از تــرس بمبگذاری تخلیه شــد .در پی
این تهدید یگانهای گــارد ملی آمریکا به سوی
دیوانعالی این کشور روانه شدند .نیروهای گارد
ملی آمریکا ،توضیح بیشتری در خصوص تهدید
دیشب( در دیوانعالی آمریکا) ندادهاند.

ارثیه ترامپ برای بایدن

مراسم ادای سوگند جو بایدن به عنوان رئیسجمهوری آمریکا در فضایی
بهشدت امنیتی برگزار شد

ترس و تحلیف
دیشب جهان
شاهد برگزاری
امنیتیترین
مراسم تحلیف
رئیسجمهوری
یک کشور در قرن
 21میالدی بود

استقبال ظریف
از پیشنهاد قطر

سرانجام بیستم ژانویه ،روز خروج ترامپ از کاخسفید و جایگزینی بایدن در آنجا فرا رسید .بایدن در حالی وارد کاخسفید شد که

محمد علیزاده

دهها هزار نفر از اعضای پلیس فدرال ،گارد ملی آمریکا و دیگر نیروهای امنیتی شهر واشنگتن و اطراف محل برگزاری مراسم تحلیف

بینالملل

بایدن را به پادگان نظامی تبدیل کرده بودند .دیشب جهان شاهد برگزاری امنیتیترین مراسم تحلیف رئیسجمهوری یک کشور
در قرن  21میالدی بود.

چهارمینرئیسجمهوریغایبدر
مراسمتحلیف

همانطور که قبال نیز اعــام شــد ،ترامپ دیــروز
بعدازظهر( به وقت ایران) ،کاخسفید را به مقصد
ایالت فلوریدا ترک کرد و در مراسم تحلیف جو
بایدن حضور پیدا نکرد .پس از هجوم حامیان
رئیسجمهوری به کنگره در چهارشنبه دو هفته
گذشته بود که او نتیجه انتخابات را پذیرفت و از
تعهد به «انتقال منظم» قدرت به رئیسجمهوری
بعدیوتصمیمخودبرایشرکتنکردندر مراسم
سوگند آقای بایدن خبر داد.
این چهارمینبار است که در تاریخ آمریکا ،یک
رئیسجمهوریدر مراسمتحلیفرئیسجمهوری
ب ـعــدی ح ـضــور پ ـیــدا نـمـیکـنــد .انـ ــدرو جانسون
سال 1865که رئیسجمهور شد ،در میان حزب
خــود آنقــدر نامحبوب بــود که از ســوی مجلس
نمایندگان استیضاح شد و سپس در انتخابات
 ،۱۸۶۸در مقابل یولیسس گرانت شکست خورد.
در مراسم تحلیف ،اتفاق جالب توجهی افتاد.
گــرانــت رئیسجمهور جدید در ســوار شــدن در
درشکه به همراه اندرو جانسون خودداری کرد و
اصرار داشت جانسون در کنار او ننشیند .همین
مسأله سبب شــد جــانـســون هــم از شــرکــت در
مراسم سوگند گرانت خودداری کند.
جان آدامز ،دومین رئیسجمهوری ایاالت متحده
نیز سال 1801میالدی ،از شرکت در مراسم تحلیف
تامسجفرسون،رقیبخوددر انتخابات( کهپیروز
انتخابات شده بود) خــودداری کرد .توهینهای
طرفداران جفرسون به آدامز در مبارزات انتخاباتی،
سهم به سزایی در امتناع وی در شرکت در مراسم

تحلیف جفرسون داشت.
مورد بعدی ،به غیبت ریچارد نیکسون در سال
 1974در مراسم تحلیف جانشینش جرالد فورد
مربوط میشود .نیکسون نیز ایــن مراسم را در
حقیقت تحریم ک ــرد .نیکسون کــه بــه واسطه
رسوایی واترگیت ناچار به استعفا از سمت خود
شده بود ،به دلیل فشارهای زیادی که بابت این
رسوایی علیه وی به وجود آمده بود ،از شرکت در
مراسم تحلیف معاون خود جرالد فورد( که طبق
قانون آمریکا جانشین رئیسجمهوری مستعفی
شده بود) خودداری کرد.
با همه این اوصاف ،این نخستین بار بود که طی
46سالاخیر،یکرئیسجمهوریپساز شکست
در انتخابات ،در مراسم تحلیف رئیسجمهوری
بعدی شرکت نمیکند .ضمن آنکه در همه موارد
فوق ،دلیل عدم شرکت نیکسون ،جان آدامز و
اندرو جانسون در مراسم تحلیف جانشینان خود،
موضوع ادعای تقلب در انتخابات نبود .بنابراین،
ترامپ نخستین رئیسجمهوری در تاریخ آمریکا
محسوب میشود که به دلیل ادعــای تقلب در
انتخابات ،از شرکت در مراسم تحلیف جانشین
خود اجتناب کرده است.

خروج ترامپ با چاشنی خشم و اندوه

دی ــروز ،قبل از بــرگــزاری مراسم تحلیف ،دونالد
ترامپ همراه همسرش ،مالنیا ،کاخسفید را به
مقصد پایگاه هوایی اندروز ترک کرد .ترامپ پیش
از ترک کاخسفید خطاب به خبرنگاران گفت :ما به
شکلی دیگر ( به قدرت) باز خواهیم گشت .این
چهار سال باورنکردنی بوده است .ما با یکدیگر

به موفقیتهای زیادی دست پیدا کردهایم .من
همیشه بــرای شما مـبــارزه میکنم .بــرای دولت
جدید هم آرزوی بخت بلند دارم.
ترامپ حاضر نشد نام جو بایدن را در مصاحبههای
خـ ــود ( در زم ـ ــان تـ ــرک کــاخس ـف ـیــد) ب ــه ع ـنــوان
رئیسجمهور بعدی آمریکا بر زبان بیاورد.

مایکپنسبهمراسمتحلیفبایدن
رفت

مــایــک پ ـنــس ،م ـعــاون تــرامــپ م ـه ـمتــریــن فــرد
از دول ــت شکست خ ــورده آمــر ی ـکــا ،در مــراســم
تحلیف بایدن حضور پیدا کــرد .میچ مک کانل،
رهبر اکثریت جمهوریخواهان در سنا و جور ج
واکر بوش ،رئیسجمهوری اسبق آمریکا( از حزب
جمهوریخواه) نیز مهمانان ویژه این مراسم بود.
دیروز در حالی که مراسم تحلیف در حال برگزاری
ب ــود17 ،ن ـفــر از اع ـضــای جـمـهــور یـخــواه مجلس
نـمــایـنــدگــان آمــر ی ـکــا در ن ــامــهای بــه جــو بــایــدن
رئیسجمهوری جدید ایــن کشور اعــام کردند
که مشتاقانه منتظر کار با دولت او هستند .به
گزارش سیانان ،در این نامه آمده است :ما قویا
معتقدیم آنچه ما را به عنوان آمریکایی متحد
میکند بزرگتر از آنچیزی اســت که ما را از هم
جدا میکند.
نویسندگان این نامه ابراز امیدواری کردند فراتر
از اختالفات حزبی بتوانند گفتوگوهایی را برای
اصالحات معنادار به نفع مردم و جایگاه آمریکا
داشته باشند .آنها در ایــن نامه تصریح کردند
مردم آمریکا از اختالفات حزبی به ستوه آمده و
مایلند رهبران هر دو طرف در خصوص مسائل

سناتور برنی سندرز در یک سری پیامهای توییتری
نوشت :برای چهار سال ،ترامپ برای دو دسته
کردن مردم ما تالش کرد .امروز آخرین روز بدترین
و خطرناکترین رئیسجمهوری در تاریخ آمریکا
به شمار میرود .کار اکنون ما ،متحد کردن مردم
حول یک دستور کار است که مناسب همه باشد
نه فقط تعداد اندکی.
سندرز همچنین گفت :جو بایدن مــوارد ز یــر را
از ترامپ به ارث خواهد بــرد .وخیمترین اوضاع
اقتصادی از زمان رکود بزرگ ،وخیمترین بحران
بهداشتی ۱۰۰ســال گذشته ،نابرابری ثروت زیاد،
تهدید وجــودی تغییرات اقلیمی ،یک سیستم
مهاجرتی نژادپرستانه .این بحرانهای بیسابقه
نیازمند عمل بیسابقه است.

اولینطعنهبایدنبهدموکراسی

جــو بــایــدن و کــامــاال هــر یــس ح ــدود ســاعــت 8و
30دقـیـقــه دیـشــب( بــه وقــت تـهــران ) بــه عنوان
رئیسجمهوری و معاون رئیس جمهوری سوگند
یاد کردند .در مراسم تحلیف بایدن ،اوباما و بیل
کلینتون ،دو رئیسجمهوری دموکرات پیشین
آمریکانیز در کنار جورجواکر بوش(رئیسجمهوری
جمهوریخواه آمریکا) حضور پیدا کردند .با این
حال جیمی کارتر رئیسجمهوری اسبق آمریکا
به علت کهولت سن و بیماری در ایــن مراسم
حضور پیدا نکرد.
جــو بــایــدن در حـضــور جــان رابـ ــرت ،قــاضــی ارشــد
دیوانعالی آمریکا در جایگاه حاضر شد و سوگند
ی ــاد ک ــرد .بــدیــن تــرتـیــب وی بــه ع ـنــوان چـهــل و
ششمین رئیسجمهوری آمریکا فعالیت خود
را آغ ــاز ک ــرد .بــایــدن ،اولـیــن سخنرانی خــود را به
عنوان رئیسجمهوری جدید آمریکا با طعنه به
دموکراسی آغاز کرد.وی در این خصوص اظهار کرد:
دموکراسی «شکننده» است اما دموکراسی در
نهایت پیروز شده است .مخالفان سیاسی باید بار
دیگر به یکدیگر گوش فرا دهند و رقابت دائمی را
کنار بگذارند .هدف من متحد کردن کشور در برابر
افراطگرایی و مشکالت پیشرو از جمله همهگیری
کروناست .من رئیسجمهور همه آمریکاییها
هستم .طــی هفتههای گذشته ،دمــوکــراســی در
کشورمان مورد حمله قرار گرفت .سیاست ورزی
نباید یک آتش شعلهور باشد که همه را بسوزاند.
مـنـظــور بــایــدن از حمله بــه دمــوکــراســی ،حمله
طرفداران ترامپ به کنگره در تاریخ ششم ژانویه
و در مراسم بررسی نتایج انتخابات در کنگره بوده
اســت .بــایــدن پـیــروزی خــود در انتخابات را یک
حقیقت غیرقابل انکار خواند و در بخشی دیگر از

تنهاسنتی کهترامپانجامداد

یکی از سنتهای مراسم تحلیف در آمریکا این
است که روسایجمهور در یادداشتی به جانشین
خود ،پیروزی او در انتخابات را تبریک گفته و ضمن
آرزوی موفقیت بــرای وی ،توصیههایی را بــرای
گرداندندولتمتذکر میشوند.ترامپنیز نامهای
را برای بایدن نگاشته و در آن ،به وی توصیههایی
را مطرح کــرده اســت! هــر چند نــزدیـکــان ترامپ
میگویند او در این نامه ،پیروزی وی ( بایدن) در
انتخابات را تبریک نگفته است.

جدیدتریناقدامیوتیوبعلیهترامپ

در حالی که هفته گذشته یوتیوب کانال دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری سابق آمریکا را به دلیل
تحریک به خشونت به حالت تعلیق در آورده
بــود ،دیــروز نیز اعــام کــرد کانال وی را بــرای یک
هفته دیگر به حالت تعلیق در میآورد .به نوشته
روزنامه ایندیپندنت ،این اقدام یوتیوب از بیم
اقدام احتمالی ترامپ برای تحریک هوادارانش به
انجام اقدامات خشونتآمیز در روز برگزاری مراسم
تحلیف جو بایدن ،رئیسجمهوری منتخب آمریکا
انجام گرفته اســت .یوتیوب گفته ترامپ اجازه
نخواهد داشت در این بازه زمانی هیچ پستی را
در این وبسایت منتشر کند .شرکت یوتیوب
همچنین گفته حساب کاربری ترامپ سیاست
آن علیه تحریک به خشونت را نقض کرده است.
سهشنبه هفته گذشته نیز مدیر یوتیوب اعالم
کرد کانال ترامپ در این شبکه اجتماعی به دلیل
تحریک به خشونت به مدت هفت روز به حالت
تعلیق در میآید.

حذفترامپ،بقایترامپیسم

خداحافظی ترامپ از مسند قدرت به معمای مرگ
سیاسی وی است .خیز ترامپ برای تاسیس حزبی
جدید به عنوان میهنپرستان نیز میتواند با اقدام
کنگره علیه وی ،ناکام بماند زیرا اگر دموکراتها و
جمهوریخواهان رای به محرومیت مادام العمر
وی از فعالیتهای سیاسی دهند ،او دیگر شانسی
ب ــرای جـبــران شکست اخـیــر خــود در انتخابات
نخواهد داشت .با این حال به نظر میرسد تحلیف
بــایــدن ،نقطه پــایــان بـحــرانهــای داخـلــی آمریکا
نخواهدبود.برگزاریمراسمتحلیفبایدندر میان
ان ـبــوه ن ـیــروهــای پـلـیــس ،نـقـطــه آغ ــاز ب ـحــران در
آمریکاست .رئیسجمهوری شکست خــورده
آمریکا ،به طــرفــداران خود از تگزاس و نیویورک
گرفته تا پنسیلوانیا و میشیگان گفته بود خود را
بــرای چالشی طوالنی مــدت در عرصه سیاسی و
اجتماعی آمریکا آمــاده کنند .پیام ترامپ کامال
مشخص بــودیــا اع ــام پ ـیــروزی او ( تــرامــپ) در
انتخابات ریاست جمهوری یا جنگ داخلی .اگرچه
ترامپ ظاهرا از این خواسته ( پس از ترک کاخسفید
) عقبنشینی کرده است اما طرفدارانش حاضر
نیستند بهسادگی صحنه را برای مانور بایدن یا
حتی حزب جمهوریخواه مهیا کنند.

دهها هزار نفر از
اعضای پلیس
فدرال ،گارد ملی
آمریکا و دیگر
نیروهای امنیتی
شهر واشنگتن
و اطراف محل
برگزاری مراسم
تحلیف بایدن را
به پادگان نظامی
تبدیل کرده بودند

ترامپ برای همیشه کاخ سفید را ترک کرد

وزیر خارجه کشورمان درباره اظهارات اخیر وزیر
خارجه قطر و احتمال میانجیگری دوحــه میان
ایــران و عربستان تصریح کــرد :این میانجیگری
نیست .قطر پیشنهاد گفتوگو داده ،مــا هم
گفتهایم همواره از گفتوگو حمایت میکنیم.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد ظریف در حاشیه
جلسه هیات دولــت افــزود :دولــت قطر ،دولتی
اس ــت کــه روابـ ــط بـسـیــار خــوبــی بــا آن ـهــا دار ی ــم.
خوشحالیم دولت قطر توانست با مقاومت به
خواستههایش برسد و اجــازه نــداد کسانی که
قطر را محاصره کرده بودند به خواستههایشان
برسند .خوشحالیم در کنار قطریها ایستادیم
و امیدواریم قطر این نقش مثبت را برای آینده
روابط ایفا کند.
وی همچنین در مورد ادعای فیگارو مبنی بر رایزنی
تختروانچی ،نماینده ایــران در سازمان ملل با
تیم بایدن در نیویورک گفت :خیلی جالب است
که خبرنگار فیگارو چک نکرده اســت که آقای
تختروانچی در سه هفته اخیر ایران بوده است
و تــازه دوشنبه به نیویورک برگشته اســت و در
عین حال بعد از بازگشت هم یک هفته را معموال
در قرنطینه خواهند بود .پس بسیار بیحساب
صحبت کرده است.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آ لثانی ،وزیر خارجه
قطر که مدتهاست خواهان برگزاری نشست
م ـیــان رهـ ـب ــران ش ــش ع ـضــو ش ـ ــورای هـمـکــاری
خلیجفارس و جمهوری اســامــی ای ــران اســت،
در گفتوگو با بلومبرگ گفت کشورش از دیگر
کشورهای عــرب حاشیه خلیج فــارس خواسته
است تا با ایران وارد گفتوگو شوند.
وی اظ ـهــار کـ ــرد :ک ـشــورهــای شـ ــورای هـمـکــاری
خلیجفارس هم به گفتوگو با ایران عالقهمندند
و اکـنــون زمــان بــرای میانجیگری دوحــه در این
خصوص ،مناسب است .او همچنین گفت که
کشورش در حال کمک به مذاکره بین ایران و کره
جنوبی درباره نفتکش کرهای است که اوایل ماه
جاری توسط سپاه پاسداران توقیف شد.

مهم برای خانوادهها ،افراد شاغل و شرکتهای
تجاری آمریکایی همکاری کنند.

سخنان خود نیز بر لزوم ترمیم روابط خارجی آمریکا
با دیگر کشورها تاکید کرد .وی در ادامه سخنانش
بهصراحت عنوان کرد :چند روز بعد از آنکه عدهای
اوباش خواستند دموکراسی ما را خدشهدار کنند
اینجا ایستادهایم و میگوییم چنین چیزی هرگز
اتفاق نخواهد افتاد .دموکراسی همین است .اما
اختالفنظرها نباید باعث تشتت ملی شود .من
رئیسجمهوری همه آمریکا خواهم بود.

