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شنبه
28 خرداد  ۱۴۰۱

به همراه ضمیمه رایگان قاب کوچک

۱8 ذی القعده ۱۴۴3
 روزنــــامــــه فــرهــنــگــی، اجــتــمــاعــی صــبــح ایــــران

6239 ــاره  ــ ــ ــم ــ ــ ش  ســـــال بـــــیـــــســـــت و  ســـــوم، 

تومان   35۰۰ البرز   قیمت در استان تهران و 

تــومــان  25۰۰ کــشــور  اســـتـــان هـــای  ــگــر  و دی

Saturday
J u n e  1 8

2 0 2 2
 روان پریشی پمپئو 

زیر سایه مرگ 

 فصل تازه 
زندگی آقای خانزاده

 وقتی وزیر سابق خارجه آمریکا
 توهمات خود را تکرار می کند

پیش تولید چهارمین سری از »نون خ« 

17

قرارداد یحیی گل محمدی با پرسپولیس هر سال بیشتر می شود

روزی 52 میلیون تومان!
نگاهی به رفتار سیاسی در تاریخ جشنواره کن

بهترین بازیگر همه ادوار
کنکور ۱۴۰۱،  کمترین تقاضا برای رشته ریاضی است در 

ورود به عصر بی مهندس ها
ایران، 6 برابر اروپا توانایی تولید برق از نور خورشید را دارد

شب های ایران روشن می شود؟

ایرانجامعهفرهنگورزش

4101614

کارگردان فیلم »بدون قرار قبلی«       گفت وگو با بهروز شعیبی، 

بازگشت  به   اصالت

 رئیس جمهور در اجتماع مردمی 
کید کرد  هسته های جهاد و پیشرفت  تا

9

182

 گروه های جهادی با تکیه بر علم و فناوری 
برای تولید بسیج شوند

 احیا  نشدن برجام برای کاخ سفید
 هزینه های زیادی خواهد داشت

جهاد  سازندگی برای  تولید ایران هسته ای را  باید  بپذیریم

 گفت وگوی اختصاصی با پروفسور پل پیالر
عضو پیشین شورای اطالعات ملی آمریکا

مذاکره به مثابه ابزار نه استراتژی 
کرات برای جمهوری اســـــــامی به عنـــــــوان یک ابزار  مذا

 کارشناس مسائل سیاسی

سعد ا... زارعی 

کارآمد مدنظر است کما این که ایران در تاریخ  مشروع و 
43 ساله خود بعد از انقاب اسامی ثابت کرده موضوع 
کره به عنوان یک  استفاده از ظرفیت دیپلماســـــــی و مذا
مساله جاافتاده، مدنظر دستگاه سیاست خارجی کشور 
کره ای مطلوب خواهد بود که به  بوده اســـــــت. منتها مذا
نتیجه ای مثبت برای مردم منجر شود، حاال ممکن است 
کثری یا حداقلی برخوردار باشـــــــد اما  این از امتیازی حدا
درمجموع، حاصل همـــــــه گفت وگوها باید حاوی پیامدهایی باشـــــــد. جمهوری 
کره اجتناب خواهد کرد که این گفت وگوها توأم با ضرر و  اسامی ایران زمانی از مذا
خسارت برای منافع ملی یا بی نتیجه باشـــــــد. به عبارت ساده تر ایران بارها اعام 
کره اجتناب می کنـــــــد. این رویکرد البتـــــــه متفاوت با  کره بـــــــرای مذا کرده از مذا
سیاســـــــت های آمریکاســـــــت. از این جهت که خاف رویه ایران که گفت وگوهای 
کره برای ایاالت  متحده آمریکا یک  کتیک می داند، مذا دیپلماتیک را یک ابزار و تا
کره برای آمریکایی ها یک دستاورد  اســـــــتراتژی اســـــــت. به عبارت  دیگر خود مذا

محسوب می شود.
کراتی هســـــــتند و در طول هشت  دهه حضور   اساسا آنها اســـــــتاد تکنیک های مذا
استعماری خود در عرصه های بین المللی، تاش کردند با این استراتژی به منافع 
کره این است که چیزی را بستانند،  خود برســـــــند. در واقع هدف آمریکایی ها از مذا
ک بگذارند. آقای ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری  نه آن که چیزی را به اشترا
اســـــــامی ایران در گفت وگویی بیان کرده بود آمریکایی ها می گویند آنچه من دارم، 
کره کنیم. چنین ذهنیت و  مال من اســـــــت و آنچه مال تو اســـــــت، باید روی آن مذا
کره، درواقع هیچ نشانی از گفت وگوی دیپلماتیک ندارد، بلکه نوعی  برداشتی از مذا
غارتگری به شکل مسالمت آمیز است. در شرایط کنونی و باوجود ادامه فشارهای 
آمریکا ، غـــــــرب و همچنین صدور قطعنامه ای ضدایرانی در شـــــــورای حکام، بازهم 
کرات وین را ترک نکرده و هرزمانی که شرایط برای گفت وگو  دولت ســـــــیزدهم، مذا
کرات برمی گردد. منتها گفت وگوهایی که از چارچوب  فراهم شود، باردیگر به میز مذا
و ضابطه ای درست برخوردار بوده و منتج به نتیجه باشد. البته این حق را نیز باید 
کنون  که از سال 82 تا کره رویگردان باشند، چرا برای مردم ایران قائل بود که از مذا
بارها درباره فعالیت های هســـــــته ای ایران گفت وگو کرده ایـــــــم اما همچنان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که یک نهاد حقوقی و فنی اســـــــت با رویکردهای سیاسی، 
کی از آن است که تاش  وضعیت ایران را سفید اعام نکرده است. این شـــــــواهد حا
کرات را تا  غرب، آمریـــــــکا و همچنین نهادهای بین المللی برای آن اســـــــت کـــــــه مذا
رسیدن به منافع خود ادامه دهند اما نکته قابل تأمل این که دولت سیزدهم در کنار 
کرات به صراحت اعام کرده منافع ملت ایران را به  اعام آمادگی برای ازسرگیری مذا
نتیجه احتمالی گفت وگوهای وین برای احیای برجـــــــام، گره نخواهد زد و از طریق 
گسترش روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان و کشـــــــورهای همجو ار در جهت 

ارتقای سطح معیشت مردم می کوشد.  

جلد دومیادداشت

رســـــــانه ملی  مدیران  ســـــــطح  در  جوانگرایـــــــی 
به نظر می رســـــــد دارد رنگ و بوی اجرایی شدن 
می گیـــــــرد، احمد زالـــــــی تهیه کننـــــــده تلویزیون 
که تهیه ســـــــریال »خوشـــــــنام« را در کارنامه اش 
کارگردانان  گفتـــــــه باز هم بـــــــا  دارد، به جام جم 
جـــــــوان کار می کند. مرحله پیش تولید ســـــــریال 
محبـــــــوب و موفق »نـــــــون خ« آغاز شـــــــده و این 
صفحه رفته سراغ دالیل موفقیت این سریال در 
فصل های گذشـــــــته. فرهنگ غذایی یک جاذبه 
مهم و بـــــــه نوعی یک خرده فرهنـــــــگ در جامعه 

کارگردان  محسوب می شود. مهدی الماســـــــی، 
مجموعه »ســـــــفره خانه« مهمان جام جم بوده 
و از جزئیـــــــات ســـــــاخت این مجموعه مســـــــتند 
گفته است. ســـــــومین بخش از مجموعه مطالب 
»رفتـــــــار سیاســـــــی در تاریخ جشـــــــنواره کن« به 
قلم رضا حســـــــینی، نویســـــــنده و منتقد هم در 
 صفحه سینما منتشر شـــــــده که خواندنی است 
و باالخره در صفحه سبک زندگی، دالیل کاهش 
سن انجام عمل جراحی و افزایش تمایل آقایان 

برای این عمل ها بررسی شده است. 

وزنامه جام جم شامل هشت صفحه، از مجموعه مطالبی در حوزه های   جلد دوم ر
رادیو، تلویزیون، رسانه، فرهنگ، هنر و البته سبک زندگی می شود. 

اوکراین در راه اتحادیه اروپا
اعالم  خبری  منابع  از  بســـــــیاری 
کرده انـــــــد کمیســـــــیون اروپا با 
عنوان  بـــــــه  اوکراین  انتخـــــــاب 
نامزد عضویـــــــت در اتحادیه اروپا 

موافقت کرده است. 

ادامه کاهش قیمت ارز و طال
کاهش قیمت دالر و طال ادامه دارد. پـــــــس از تزریق ارز به 
این بازار و آرام گرفتن این نوسان، حاال نایب رئیس اتحادیه 
طال و جواهـــــــر تهران از کاهـــــــش یک میلیـــــــون و ۴۵۰ هزار 
تومانی قیمت سکه در آخرین معاماالت پایانی هفته خبر 

داده است. 

نادال در ویمبلدون
بعد از تاییـــــــد و تکذیب های متوالی، 
باالخره رافائل نادال به صورت رسمی 
اعالم کـــــــرد در رقابت های ویمبلدون 
که چنـــــــد هفته دیگر آغاز می شـــــــود، 

شرکت می کند. 

هواپیما برای مهار آتش سوزی 
رئیـــــــس ســـــــازمان مدیریت بحران کشـــــــور 
اعالم کـــــــرده هواپیمای جدید بـــــــرای مهار 
آتش سوزی جنگل ها در کشـــــــور اختصاص 
داده شده که در حال حاضر آماده است تا 

با آن  مانور اجرا شود. 

استرداد آسانژ به آمریکا
انگلیس  پریتی پاتل، وزیر کشـــــــور 
رســـــــما با اســـــــترداد جولیان آسانژ 
بنیانگذار ویکی لیکـــــــس به آمریکا 
بـــــــرای رســـــــیدگی به اتهامـــــــات او 

موافقت کرد. 

رویایی که آفت زد!

ساعت خبر

جامعه
پس از چند زمین لرزه متوالی در 
هرمزگان طی روزهای گذشته، 
زمین لـــــــرزه ای  هـــــــم  دیـــــــروز 
 بـــــــه بـــــــزرگای ۴/1 در عمـــــــق 
۸ کیلومتری زمین بندر چارک، 

هرمزگان را لرزاند.

بین الملل
ادامه  چیـــــــن  و  تایـــــــوان  تنش های 
دارد. پـــــــس از اعتـــــــراض پکـــــــن به 
واشـــــــنگتن، حـــــــاال چین بـــــــا به آب 
هواپیمابرش،  ناو  سومین  انداختن 
آمریکا  برای  معناداری   خط و نشـــــــان 

کشیده است.

جامعه
هشدار  بهداشت  جهانی  سازمان 
داده پس از پنـــــــج هفته کاهش 
مـــــــرگ و میـــــــر ناشـــــــی از کرونا، 
تعداد قربانیان گزارش شده در 
سطح جهان در هفته گذشته ۴ 

درصد افزایش یافته است.

وقتی وزیر سابق خارجه آمریکا  توهمات خود را تکرار می کند

 روان پریشی پمپئو  زیر سایه مرگ 
 وزیر خارجـــــــه ســـــــابق آمریـــــــکا در مصاحبه با شـــــــبکه 
صهیونیســـــــتیـ ـ ســـــــعودی العربیه، بار دیگـــــــر ادعاهای 
واهی و پوچ خود در تقابل با نظام جمهوری اســـــــامی، 
فعالیت های هســـــــته ای صلح آمیز ایران و انجام عملیات ترور شهید حاج قاسم 
ســـــــلیمانی در فرودگاه بغداد را تکرار کرد. مایک پمپئو نماد استیصال و شکست 
مطلق در برابر نظـــــــام و ملت ایران قلمداد می شـــــــود. او نه تنها نماد شکســـــــت 
کثری آمریکا علیه ایران محســـــــوب می شود، بلکه در دوران  استراتژی فشار حدا
تصدی گری مســـــــؤولیت های مختلف خود در سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا 

کامی نداشته است. بارها در برابر اقتدار ایران، فرجامی جز خفت و نا
آنچه پمپئو در مصاحبه دیشب خود با شـــــــبکه العربیه مطرح ساخته، منبعث 
از روان آشفته سیاســـــــتمدار متوهمی است که ســـــــایه مرگ را این روزها بیش 
کره با  از هر زمان دیگری باالی ســـــــر خود حـــــــس می کند. پمپئو از هرگونـــــــه مذا
کثری دولت ترامپ علیه کشورمان را  ایران انتقاد کرده و استراتژی فشـــــــار حدا
موفقیت آمیز دانسته است! او حتی از حافظه کوتاه مدت خود نیز برای بازخوانی 
ماجرای برکناری برایان هوک مســـــــؤول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا کمک 
نگرفته است! برایان هوک در ماه های آخر حضور ترامپ در قدرت، به دلیل آنچه 
کثری خوانده شد، مجبور شد پست  کامی در پیشبرد استراتژی فشـــــــار حدا نا
خود را ترک کند. پمپئو نیز مانند جان بولتون مشـــــــاور امنیت ملی اسبق آمریکا 
به مخالفان نظام جمهوری اســـــــامی وعده داده بود که از زمان خروج آمریکا از 
توافق هسته ای ) اردیبهشت ماه 1397(،جمهوری اسامی ایران بیش از شش 
ماه دوام نخواهد آورد و جشن 40 سالگی انقاب اسامی هرگز برگزار نخواهد شد! 
مایک پمپئو از ژانویه 2017 تا آوریل 2018 ریاست ســـــــازمان سیا را بر عهده داشت. 
کید  در آن زمان، پمپئو به فرماندهی نیروهای آمریکایی در غرب آسیا ) سنتکام( تا
کرد که حمایت عملیاتی از داعش و تروریست های تکفیری را تا زمان تسلط مطلق 
ک ســـــــوریه و عراق ادامه دهند. حتی او زمانی که به وزارت خارجه آمریکا  آنها از خا
رفت، نهایت تـــــــاش خود را جهت تنفـــــــس مصنوعی به تروریســـــــت های تکفیری 
 صورت داد اما در نهایت، جبهه مقاومت به فرماندهی ســـــــردار رشید لشکر اسام 
شـــــــهید حاج قاســـــــم ســـــــلیمانی خافت خودخوانده داعش را در هم شکست. با 
شکســـــــت منظومه تروریســـــــتی آمریکا در منطقه، پمپئو بیش از پیش کینه سردار 
سلیمانی را بر دل گرفت و نقشه ترور حاج قاســـــــم را بارها در ذهن تاریک و شیطانی 

خود مرور کرد. 
پس از شـــــــهادت مظلومانه حاج قاسم و شـــــــهید ابومهدی المهندس در فرودگاه 
بغداد، پمپئو با خشـــــــم خروشـــــــان صدها میلیـــــــون نفر در جهان مواجه شـــــــد. 
بازماندگان بی شمار حاج قاسم بارها وعده انتقام ســـــــخت خود را به وزیر خارجه 
سابق آمریکا و سایر افرادی که در عملیات فرودگاه بغداد دست داشته اند مخابره 
کت رسیده این پرونده،  کرده و به زودی پمپئو نیز مانند برخی دیگر از عوامل به ها

باید خود را برای مرگی خفت بار آماده کند. 
 منابـــــــع امنیتی آمریکا فـــــــاش کرده اند که دولـــــــت فدرال به طـــــــور تقریبی ماهانه 
دو میلیون و 175 هزار دالر بـــــــرای حفاظت از پمپئو و دیگـــــــر مقام های دخیل در 
ترور شهید سردار ســـــــلیمانی هزینه می کند. بدون شک با حذف پمپئو از روی کره 
 زمین، این هزینه ها تا حدی کاهش می یابد و در آینده ای نزدیک به صورت کامل 
) با انتقام از ســـــــایر عوامل دخیل در شهادت حاج قاســـــــم( به صفر خواهد رسید! 
امسال انقاب ما چهل و چهارمین ســـــــالگرد پیروزی خود را توام با صابت و اقتدار 
جشن خواهد گرفت اما مشخص نیســـــــت که واقعا پمپئو تا آن زمان زنده باشد و 

تصاویر این جشن با شکوه را مشاهده کند.

خبر

وه بین الملل دبیر  گر

ی حنیف غفار


