دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

دیپلماتهایروسبرایترککرهشمالیازواگنهایدستیاستفادهکردند!

گروهی از دیپلماتهای روســی و اعضای خانوادهشان این هفته در
میان اقدامات سختگیرانه پیونگ یانگ ضد ویروس کرونا که شامل
مسدود کردن بیشتر انواع حمل و نقل مسافر از آن طرف مرز است،
از واگن ریلی دستی برای ترک کره شمالی استفاده کردند .به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،کره شمالی هنوز گزارشی مبنی
بر تایید آمار مبتالیان به کرونا منتشر نکرده اما مرزهایش را بسته،
سفرهای بینالمللی را لغو کرده و محدودیتهای شدیدی را در کشور
وضع کرده است.

وزارت خارجه روسیه در پستی در رسانههای اجتماعی
نوشــت :از زمان بسته شدن مرزها که بیش از یکسال
است اتفاق افتاده و همچنین توقف پروازها ،بازگشت
به روســیه بسیار طوالنی و سخت شده است .در ادامه
این مطلب آمده است :گروهی از هشت دیپلمات روسی
و خانوادههاشان شــامل یک کودک  ۳ساله ۳۲ ،ساعت را با واگن
ریلی دستی و دو ساعت با اتوبوس از پیونگ یانگ پیمودند تا به مرز
روسیه برسند .این گروه پای پیاده و با در دست داشتن چمدانها و

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

کیفهایشان آن هم با واگن دستی بر روی ریل راه آهن
این مسیر را طی کردند .تصاویر و ویدئوهایی منتشر شده
از سوی این وزارتخانه نشان میدهد که این واگن دستی
توســط این گروه به حرکت درآمده است .والدیسالو
سوروکین ،یکی از این دیپلماتها مسئول به حرکت
درآوردن این واگن دستی بوده و آن را بیش از یک کیلومتر رانده که
شامل عبور از یک خط ریلی بر روی یک پل بر روی رودخانه «تومن»
میشود که از بین روسیه و کره شمالی عبور میکند.

آمریکا از یکسو به کرهایها اجازه داد تا بخشی از پولهای بلوکه شده ایران آزاد شود و از سوی دیگر در تالش است ایران را
در شورای حکام محکوم کند .استراتژی مستاجر جدید کاخ سفید چیست؟

وقت کشی جوبایدن

سیدوحیدکریمی کارشناس مسائل بینالملل در گفتگو با آفتاب یزد :نگاه دموکراتها به انتخابات خرداد  ۱۴۰۰جدی است و آنها ترجیح میدهند
با دولتی که تنها چندماه از عمر آنها بیشتر باقی نمانده وارد هیچ توافقی نشوند و همین مسئله تکلیف بسیاری از مسائل را روشن میکند

آفتاب یزد  -رضا بردستانی :یک کارشناس روابط بینالملل ضمن
سردرگم ارزیابی کردن سیاست دموکراتها در رابطه با ایران به آفتاب
یزد گفت« :این اصطالح که میگویند توپ در زمین ایران است بدان
معنا اســت که نتیجهای که میخواهیم حاصــل کنیم تحت اراده و
اختیار خودمان است که اگر یقین بدانیم اینگونه است – که هست! –
چرا در شوت کردن این توپ عجله کنیم؟! چرا ما نیز سیاستمدارانه
برای شش ماههی پایانی دولت آقای روحانی صبوری به خرج ندهیم
و به دنبال بهبود شرایط خودمان نباشیم؟!»
ســیدوحید کریمی میافزاید« :آن چه شــما به آن رفتار متناقض
میگویید در قالب یک استراتژی قابل تحلیل است که در نام متفاوت
است؛ چماق و هویج ،فشار از باال چانه زنی از پایین؛ فشار حداکثری
و ...اص ً
ال وقتی بحث بر سر شورای حکام است و احتمال محکومیت
ایران یعنی دموکراتها بیشتر از جمهوری خواهان راغب هستند تا از
فشار «شورای امنیت سازمان ملل متحد» علیه ما استفاده کنند و این
به ما میفهماند در همانطور که در سیاستهای منطقهای قدرتمند
و هوشیار بودهایم در سیاستهای بینالمللی نیز هوای خودمان را در
گسترهی جهانی داشته باشیم» .
وی معتقد است« :فرصت دستیابی به توافقات با اروپا را از دست ندهیم،
با روســیه و چین مالیمتر رفتار کنیم و در مواردی که ممکن است با
آمریکا دچار چالش شویم وارد مذاکرات دو سویه و نه جمعی شویم».
این کارشناس مسائل سیاســی با نام بردن از موضوعی به نام چین
و آمریکا و مســائلی که فی مابین آنها وجــود دارد اظهار میدارد:
«من نمیدانم چرا وقتی بحث بر ســر روابط چین و آمریکا و حل و
فصل مشکالت پکن – واشنگتن است پای کشورهایی چون انگلستان
به میان میآید اما در موضــوع ایران و آمریکا ،این روزها بحرین نیز
خواســتار مداخله شده است! همیشه گفته و باز هم میگویم سطح
اختالفــات ایران و آمریــکا و جایگاه این دو کشــور در ژئوپلیتیک
منطقهای و جهانی بسی فراتر از این چنین کشورهایی است که حتی
به خود جرأت مداخله و میانجیگری بدهند».
> آمریکای بایدن به دنبال چیست؟

ســید وحید کریمی میگوید« :وقت آن رسیده به دیپلماسی نگاهی
آگاهانه تر ،هوشیارانهتر و قدرتمندانهتری بیاندازیم».
این دیپلمات ســابق میگوید« :فقط کافی است به سخنرانی ویلیام
برنز با دقت گوش دهید تا به قول معروف ،حســاب بسیاری از کارها
دستمان بیاید».
وی ادامه میدهد« :مباحث مختلف از دیدگاههای متعدد اســاتید و
نخبگان؛ علمی و جالب است و با حمله مستقیم دولت دموکرات بایدن؛
وارد فصل جدیدی شده است .باید جمیع نظرات را با مخرج مشترک
به عنوان راهبرد جمعبندی کرد .آنچه مشهود است؛ بعضی معتقدند
الزم است اگر نه عقب نشینی؛ بلکه جایگاه خود را تشخیص دهیم و
آرام شویم .بعضی دیگر از جمله خود من بر ادامه روند جنگ ارادهها
تاکید داریم که البته با مشــکالت معیشــتی و ...مواجهایم .اینک با
حمله مستقیم امریکا؛ به نظر میرسد نیازمند تامل و تعمق هستیم
منتهی نه اینکه یکی از دو راهبرد فوق را انتخاب کنیم بلکه راه سوم
و چهارم را استخراج کنیم».
دکتر کریمی با بازگشت به موضوع ویلیام برنز میگوید« :در سوال از
رئیس سنا؛ یک سناتور جمهوریخواه از ویلیام برنز پرسید آیا میتوان
به ایران با قدرت اتمی اعتماد کرد؟ گفت :نه .زمینه در پذیرش ایران
آنطور که هست و میخواهد باشد در جمهوریخواهان وجود دارد و یا
میتوان زمینهسازی کرد ولی با دموکراتها خیر ».همین چند جمله
نشانگر آن اســت که گزینهی ورود به مذاکره با جمهوری خواهان
میتواند ایران را در موضع برتر قرار دهد» .
> ایران بعد از چین و روسیه در جایگاه سوم است

کریمی معتقد است« :در جمعبندی باید بعضی تاکتیکها را تغییر
داد که نیازمند «تدبیر خرد جمعی» هســتیم ولی اینکه بر این باور
باشیم که اگر عقب بنشینیم و ...تمام است؛ آنها خواهند گفت تازه
اول مهار ایران اســت و ادامه میدهند و مضافا اینکه در اســتراتژی
امنیتی؛ جمهوری اسالمی در سطحی پایین تر؛ در ردیف سوم چالش
بعد از چین و روسیه قرار دارد و کمر را بستند» .
> ایران ،کره جنوبی ،پولهای بلوکه شده و چند احتمال

میزان پولهای بلوکه شده ایران در چند بانک کرهای به درستی معلوم

این که بگوییم انتخابــات ایران و آمریکا
بر هــم دیگر هیچ تأثیری ندارد ســخن
درستی است اما نه در جمع نخبگانی زیرا
هر کارآزمودهی سیاســت بینالملل به
خوبی آگاه است که این دو کشور بخشی
از نقشهی سیاســت خارجهی همدیگر
محســوب میشــوند پس اگر خواسته
باشیم قافیه را نبازیم در این بازه زمانی
که آمریکاییها تالش میکنند برای خود
زمان بخرند ما نیز باید در تالش باشیم تا
سر و سامانی به مسائل سیاست خارجه و
روابط بینالمللمان بدهیم
نیســت اما بر اساس گفتهی عبدالناصر همتی به عنوان مقام رسمی
بانکــی و پولی؛  ۷میلیارددالر بابت خرید میعانات گازی از ایران باید
توسط مقامات ســئول پرداخت میشده که از سال  ۲۰۱۸همچنان
بالتکلیف باقی مانده است اگرچه برخی از رقم واقعی  ۹.۵میلیارددالر
ســخن به میان آورده اما چه  ۷و چه  ۹.۵میلیــارددالر ،این بدهی
مســدود شــده از  ۱۵دی ماه  ۱۳۹۹وارد فاز جدیدی میشود زیرا
نیروی دریایی ســپاه پاسداران یک فروند نفتکش کرهای را به دلیل
نقض قوانین زیســت محیطی دریایی متوقف کرده و آن را به بنادر
ایرانی هدایت میکند.
بدهی مســدود شــدهی کرهای ها ،هشــدارها و تالشهای مداوم
ایرانیهــا برای آزادســازی منابع مالی خــود و ناموفق بودن تمامی
رایزنیهــا در کنار توقف نفتکش کرهای باعث شــد تا طرف کرهای
با دستپاچگی ،نخســت موضعگیریهای احساسی از خود بروز دهد
ولی در نهایت با گســیل یک هیئت در صدد برآمد تا نفتکش خود
را با گفتگو آزاد کند که پاســخ ایــران« :برخورد با این موضوع طبق
قوانین» بود.
دســت به دامان قطریها شدن و نیز فشــارهای مداخله جویانهی
بریتانیا و آمریکا نیز منجر به تفاهمی نشــد تا این که طرف کرهای
تصمیم به آزادســازی یک میلیارد دالر از ایــن بدهی برای خرید
واکسن گرفت .پیشتر نیز گفته شده بود مقامات کرهای پذیرفتهاند
تا بدهیهای ایران به سازمان ملل متحد را از همان بدهی پرداخت
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کنند اما همهی این کشــمکشها و حرفها تا به امروز روی کاغذ
باقی مانده است.
این روزها خبر میرسد که رســانههای کره جنوبی گزارش کردهاند
که آمریکا «موافقت اصولی» خود را با آزادسازی داراییهای ایران در
کره و انتقال آن از طریق کانالی مالی در ســوئیس اعالم کرده است.
این خبر در حالی مخابره میشود که کرهایها پیشتر آزادسازی منابع
مســدود شــدهی ایران را منوط به موافقت آمریکاییها کرده بودند.
شبکه کیبیاس و شبکه آریرنگ در کره جنوبی از قول یک مقام ارشد
در وزارت خارجــه کره جنوبی گزارش کردهاند که آمریکا ضمن این
موافقت ،گفته است که جزئیات چگونگی انتقال باید به بحث گذاشته
شــود .عبدالناصر همتی ،رئیس بانک مرکزی ایران نیز اعالم کرد در
مرحله اول یک میلیارد دالر از  ۷میلیارد دالر ایران نزد بانکهای کره
جنوبی آزاد میشود .البته پیشتر گفته شده بود این یک میلیارد دالر
برای خرید تجهیزات پزشکی استفاده خواهد شد.
> آمریکا در حال وقت کشی است

تعبیــر پالسهای ضعیف از ســوی دولت بایدن به واســطهی این
آزادســازی در کنار گامهای بســیار کند بایدن بع ِد روی کار آمدن و
نیز مســائلی همچون بررسی پروندهی ایران در شورای حکام آژانس
از جملهی مسائلی اســت که تحلیلهای گوناگونی را پیش روی ما
قرار میدهد.
ســید وحید کریمی در ادامهی گفتگوی خود بــا آفتاب یزد ضمن
اشارهای گذرا به این مسئله میگوید« :به نظر میرسد آمریکای بایدن
با سه گزینهی بسیار محتمل رو در رو است:
= اساساً ایران مسئلهی آمریکای بایدن نیست
= دموکراتها در موضوع سیاست خارجه به خصوص در مواجهه با
ایران گوش به دهان جمهوری خواهان دارند
= بایدن در حال وقت کشی است».
کریمی تأکید میکند« :به نظر میرسد گزینهی سوم محتملترین
گزینه باشــد چون نگاه دموکراتها با انتخابات خرداد  ۱۴۰۰جدی
است و آنها ترجیح میدهند با دولتی که تنها چندماه از عمر آنها
بیشــتر باقی نمانده وارد هیچ توافقی نشوند و همین مسئله تکلیف
بسیاری از مسائل را روشن میکند».
این کارشناس مســائل سیاســی در ادامه ضمن دست گذاشتن بر
موضوع تأثیرگذاری انتخابات آمریکا بر ایران یا تأثیر انتخابات ایران در
تصمیمات آمریکا خاطرنشان میکند« :این که بگوییم انتخابات ایران
و آمریکا بر هم دیگر هیچ تأثیری ندارد سخن درستی است اما نه در
جمع نخبگانی زیرا هر کارآزمودهی سیاست بینالملل به خوبی آگاه
است که این دو کشور بخشی از نقشهی سیاست خارجهی همدیگر
محسوب میشوند پس اگر خواسته باشیم قافیه را نبازیم در این بازه
زمانی که آمریکاییها تالش میکنند برای خود زمان بخرند ما نیز باید
در تالش باشــیم تا سر و سامانی به مسائل سیاست خارجه و روابط
بینالمللمان بدهیم».
این کارشناس مسائل سیاســی در پایان میافزاید« :اگرچه بسیاری
معتقدند با دموکراتها راحتتر میشود کنار آمد اما فراموش نکنیم
بزرگتریــن رخدادهای بینالمللی یک قرن اخیــر دقیقا در زمانهای
رخ داد که جمهوری خواهان بر ســر کار بوده اند ،از فروپاشی اتحاد
جماهیرشوروی گرفته تا فروپاشی دیوار برلین».

آمریکا دنبال محکومیت رسمی ایران در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی

رسانههای آمریکایی گزارش دادند ،کاخ سفید از دیگر کشورها میخواهد در شورای حکام آژانس بینالملل انرژی اتمی ،ایران
را به صورت رسمی به دلیل تشدید فعالیتهای هستهای محکوم کنند .به گزارش تسنیم ،پایگاه اینترنتی بلومبرگ گزارش
داد ،دیپلماتهای آمریکایی روز پنجشنبه سندی را توزیع کردند که لیست شکایات واشنگتن است و از ایران میخواهد تا با
بازرسان همکاری کامل کند .بر اساس این گزارش ،در قطعنامه پیشنهادی آمریکا بر نگرانی شدید از یافتههای آژانس بینالمللی
انرژی اتمی تاکید و درباره همکاری ایران نگرانی عمیق ابراز شده است .شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار است
هفته آتی در وین درباره آخرین گزارشها از اقدامات هستهای ایران نشست برگزار کند .جمهوری اسالمی ایران در حالی از
روز بامداد سهشنبه  ۵اسفندماه مطابق مصوبه مجلس شورای اسالمی اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده است که پیش از
این اقدام به طرفهای اروپایی برجام هشدار داده بود که در صورت عمل نکردن آنها به تعهداتشان ،اجرای پروتکل الحاقی را
متوقف خواهد کرد .این اقدام هستهای ایران وفق بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام و در پاسخ به کوتاهیهای مکرر و مداوم طرفهای
اروپایی برجام در عمل به تعهدات خود انجام شــده است .مقامات ایرانی در سطوح مختلف بارها به طرفهای اروپایی برجام
هشدار دادهاند که در صورت عمل نکردن به تعهداتشان ،روند تعدیل تعهدات هستهای ایران همچنان ادامه خواهد یافت .ایران
از اردیبهشتماه ( ۱۳۹۸یک سال پس از خروج آمریکا از برجام) در واکنش به کوتاهی طرفهای اروپایی برجام طی چند مرحله
اقدام به کاهش تعهدات هستهای خود کرده است.

حمله پهپادی به قصر یمامه عربستان از خاک عراق انجام شد

خبرگزاری آمریکایی مدعی شــد که حملــه پهپادی اخیر به کاخ
یمامه عربســتان از خاک عراق انجام شــده بود .به گزارش ایسنا،
آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از یک مسئول بلند پایه در یک
گروه عراقی که نخواســت نامش فاش شــود ،مدعی شد که حمله
پهپادی ماه گذشته میالدی به کاخ پادشاهی عربستان سعودی در
ریــاض از خاک عراق و از ســوی یک گروه در این کشــور صورت

گرفت .این منبع در ادامه گفت که یک گروه «نســبتاً ناشناخته»
عراقی سه پهپاد را از مناطق مرزی میان عربستان و عراق به سمت
کاخ پادشاهی عربستان به پرواز درآورد و این پهپادها در  ۲۳ژانویه
این کاخ را هدف قرار دادند .این منبع به جزئیات بیشتر این حمله
و منطقه مرزی محل به پرواز درآمدن پهپادها اشــارهای نکرد .در
همین حال ،آسوشــیتدپرس به نقل از یــک مقام آمریکایی که او

نیز نخواست نامش فاش شــود ،نوشت :واشنگتن معتقد است که
حمله  ۲۳ژانویه به قصر یمامه از داخل خاک عراق انجام شــد .این
مقام آمریکایی در ادامه توضیح نداد که کشورش چگونه به چنین
نتیجهای دست یافته است .همچنین یک منبع عراقی دیگر گفته
اســت که آمریکا اطالعاتش در این زمینه را با دولت عراق در میان
گذاشته است.

مجلس یازدهم
و گامهای حق طلبانه

واشتغالزایی از پرداخت مالیات وحقوق دولتی شانه خالی کرده وتوپ
را به زمین کســبه جزء وکارمندان و ...انداختند .مردم در این میان
به دنبال یافتن جایگاه عدالت اجتماعی وحمایت از اقشــار ضعیف
میگشتند که با اتومبیلهای میلیاردی که قبال در فیلمها وسریالها
میدیدند مواجه شــدند .در بسیاری از کشورها استفادهکنندگان از
اینگونه خودروهای غیرمتعارف چه از نظر استفاده از سوخت و چه
از جهــت بهرهگیری از امکانات عمومی باید حقوق و عوارضی باالتر
از دیگران پرداخت نمایند .متاســفانه در کشور مااینگونه خودروها
درست مثل خودروهای مسافرکش بهای بنزین و سایر نیازمندیها
را میپردازنــد وتازه اینگونه خودروهــا را مانعی برای حرکت خود
قلمداد میکنند .خوشــبختانه مجلس یازدهم که به نقطه امیدی
برای احقاق حقوق اقشــار ضعیف شناخته شده ودر راستای تعدیل

تبعیضهای اجتماعی واقتصادی حرکت میکند؛ این بار هم در مسیر
عادالنهسازی مالیاتها گام برداشته ودر نظر دارد تا با تعیین مالیات
برای صاحبان خودروهــای باالتر از یک میلیارد تومان و همچنین
مشاغل اینترنتی و سلبریتیها حرکت کند .درست است که عنوان
ســلبریتی بیانگر اوضاع مالی نجومی برای همه این عزیزان نیست
ودر بین همین اقشار نیز شاهد بیعدالتیهای مختلفی هستیم اما
به طور معمــول درآمدهای برخی از این افراد بیش از درآمد صدها
کارمند وبازنشسته میباشــد .ضمن تقدیر از نمایندگان حق طلب
مجلس شورای اســامی وحمایت از حرکتهای تاریخی وماندگار
آنها از این عزیزان که عصاره فضایل مردم هستند مصرا میخواهیم
به دور از جنجالهای غیر ضروری برخی از افراد؛ محکم واستوار به
راه حقطلبانه خویش ادامه دهند.

ادامه از صفحه اول:
مشاغل فعال در فضای مجازی به علت نو وتخصصی بودن از نظرها
مخفی مانده ودرآمدهای میلیاردی این گونه فعالیتها بدون پرداخت
هیچگونه حقوق دولتی ودر حقیقت ســهم مردم ،میلیاردها دالر و
ریال به جیب زده وبامصرف هنگفت برق وآب وفضای کشــور دل
درگرو آن سوی آبها داشته اند .معافیت سلبریتیها از پرداخت مالیات
یکی دیگر از ابزارهای مختلکننده تعادل اجتماعی محسوب میشود
که به اجرا درآمد .مشــاغل نو در فضای مجازی به بهانه کار آفرینی

11

شنبه  9اسفند1399

شماره 5963

آدمربایان باز هم دانشآموزان را در شمال غرب نیجریه ربودند
سخنگوی ایالت زامفارا در شمال غرب نیجریه از ربوده شدن تعدادی از دانشآموزان دختر در
این ایالت به دست آدمربایان خبر داد اما از اعالم اینکه چه تعداد ربوده شدهاند ،امتناع کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،این دومین آدم ربایی در یک هفته در شمال
نیجریه محسوب میشود که در آن ،شبه نظامیگری بیش از هر منطقه دیگری در این کشور
آفریقایی شدت دارد و همین مسئله باعث شده تا آدم ربایی گسترده صورت گیرد.

امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
کیهان :یک یادداشت و سه برداشت!

یادداشــت دیروز نگارنده
با عنــوان «بُرد قطعی ما و
باخت حتمی حریف» که به
اقدام افتخارآمیز مجلس در تهیه و تصویب طرح
«اقدام راهبردی بــرای لغو تحریمها» اختصاص
داشــت و از تازهترین بخش آن که توقف اجرای
پروتکل الحاقی بود بــه عنوان یکی از بزرگترین
دستاوردهای ایران اسالمی یاد شده بود ،بازتابهای
گسترده و متفاوتی داشت .این بازتابها را با کمی
اغماض میتوان در سه طیف خالصه کرد.
اول :رسانههای بیگانه نظیر دویچه وله ،بیبیسی،
صدای آمریکا ،یورو نیــوز ،چند کانال تلویزیونی
عربزبان و… این رسانهها مانند همیشه ،آرزوهای
برباد رفته خود را به خبر تبدیل کرده و با تحریف
و تقطیع یادداشت اینجانب ،از اختالف در جبهه
طرفداران انقالب خبر داده بودند! … دروغپراکنی،
ماموریت تعریفشده این رسانههاست و صدالبته ما
را با آنها کاری نیست!
دوم :برخی از سایتها و رسانههای مدعیاصالحات
که آنها نیز با تحریف و تقطیع یادداشــت مورد
اشــاره ،کینههای خود را از مجلــس یازدهم و
اقدامات مردمی و انقالبــی آن بیرون ریخته و با
تیترها و نوشتههایی نظیر «کنایه فالنی به مجلس
یازدهم»« ،مخالفت مدیر مسئول کیهان با اعتراض
نمایندگان به توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی»
و ...به میــدان آمده بودند .ایــن طیف بیآنکه
بخواهند و بگونهای ناشیانه علت اصلی عصبانیت
خود از یادداشت نگارنده را فاش کرده بودند ،مثال
که چرا نوشته بودم ،نتیجه چالش هستهای ۸ساله
دولت یک معاهده «دوسر باخت» برای کشورمان
بوده است .چرا نوشتهام ،برجام نه فقط تحریمها را
لغو نکرده بلکه بر آن افزوده است .چرا نوشته بودم
اگــر بعد از خروج ترامپ از برجام ،ما نیز برجام را
در مقابل چشم همگان به آتش میکشیدیم ،به
یقین ادامه ماجرا به گونهای متفاوت رقم میخورد،
که نکردیــم و نخورد! … از این طیف هم انتظار
دیگری نمیرفت و نمیرود ،از کسانی که بیانات
صریح حضرت امام (ره) را تحریف میکنند ،چگونه
میتوان انتظار داشت که یادداشت یک نویسنده
معمولی را تحریف نکنند؟!
سوم :در این طیف ،شماری از نمایندگان انقالبی
و متعهد مجلس شــورای اسالمی جای دارند .در
یادداشت کیهان آمده بود این عده از نمایندگان
معترض همانهایی هســتند که با الهام از نظر
حکیمانه رهبر معظم انقالب ،طرح «اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها» را تهیه و به تصویب رساندهاند
و تاکید شده بود که طرح آنها ،چالش هستهای
کشــورمان را از معاهده «دو ســر باخت» علیه
کشورمان به یک معامله «دو سر بُرد» تبدیل کرده
است (تأیید قاطع اقدام آنان).
برخی از نمایندگان محترم ،توافق آژانس و سازمان
انرژی اتمی ایران را با مفــاد طرح قانونی «اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها» مغایر میدانستند
و معتقد بودند ،قید «ضبط برخی فعالیتها طی
۳ماه و بدون آنکه این اطالعات در اختیار آژانس
قرار بگیرد» فرصت دادن به دشــمن برای فرار از
پیامدهایی است که در پی توقف اجرای پروتکل
الحاقی با آن روبهرو میشود .نگارنده ضمن اشاره
به این نکته که گنجاندن انتظار سه ماهه ،ضروری
نبوده و تاکید بر اینکه نگرانی مورد اشــاره حق
نمایندگان معترض است ،آورده بودم «در توافق
مورد اشاره ،اجرای پروتکل الحاقی به سه ماه بعد
موکول نشده است و اجرای این بخش از مصوبه
مجلس مشروط به بازگشت حریف به تعهداتش
نیست ،بلکه ما به کاهش تعهداتمان مطابق آنچه
در مصوبه مجلس آمده اســت ادامه میدهیم و
اگــر آمریکا و اروپا طی ۳ماه آینده همه تحریمها
را لغوکننــد ،به تعهداتمان بــاز میگردیم و اگر
همچنان به نقض تعهدات خود ادامه دهند ،ما نیز
کاهش تعهداتمان را تا حذف تمامی آنها دنبال
خواهیم کرد» .همانگونه که مالحظه میشــود،
در یادداشت کیهان اوالً نگرانی نمایندگان محترم
ناشــی از احساس مســئولیت آنان دانسته شده
اســت ،ثانیاً از اقدام آنان در تهیه و تصویب طرح
و مخصوصاً توقف اجرای پروتکل الحاقی با عنوان
یک دستاورد بزرگ که باعث شده مسیر چالش
هستهای از باخت یکسره به بُرد یکسره تغییر کند
یاد شــده است و ثالثاً توضیح داده شده است که
آنچه آنــان را نگران کرده اســت در اجرای ماده
موردنظــر در طرح مجلس یعنــی توقف اجرای
پروتکل الحاقی تغییری ایجاد نمیکند .البته درباره
همراهی شورای عالی امنیت ملی با توافق یادشده
نیز سخنی به میان آمده بود که شرح آن را به بعد
موکول میکنیم .و اما ،جانمایه یادداشت نگارنده
این نکته (برگرفته از متن یادداشت) بود و هنوز
هم هست که؛
«اختالف پیش آمده به آســانی قابل حل بود و با
پوزش از نمایندگان محترم مجلس ،به این حجم
از اعتراض نیازی نداشت .چرا؟! زیرا همانگونه که
در صدر این نوشته آمده است ،خودداری ایران از
اجرای پروتکل الحاقی یکی از دستاوردهای بزرگ
ما در چالش هستهای نزدیک به دو دهه است .این
نکته را به آسانی از سراسیمگی حریف و دست و پا
زدنش برای پیشگیری از آن میتوان فهمید.

دنیای اقتصاد :زلزله بزرگ خبر میدهد

دانشمندان آمریکایی موفق
شدند به یک معمای بزرگ
درباره شکل شــروع و چگونگی وقوع زلزلههای
بزرگ پاســخ دهند .تحقیقات آزمایشگاهی قابل
استناد براســاس روند ۱۰ساله زلزلهها در آمریکا
نشــان میدهد زمینلرزههای بزرگ پساز تعدد
ریزلرزههــا اتفاق میافتد .ایــن یافته به معنای
بروز حتمی زلزله در پی ریزلرزهها نیســت ،بلکه
با ردیابی زلزلههای کوچــک میتوان «وضعیت
خطر بــاال طی  ۳تــا  ۳۵روز آینــده» را برآورد
کرد .در کشورهای توسعهیافته ،پایش زلزلههای
کوچک به نوعی ،مکمل سیســتمهای هشــدار
سریع زلزله (اعالم در پیشبودن زلزله چند ثانیه
قبل از وقوع) محســوب میشــود .کشف جدید
زلزلهشناسان آمریکایی ،فرضیه زلزلهشناس ایرانی
درباره نقش ریزلرزهها بهعنوان پیشنشانگرهای
احتمالی وقوع زمینلرزههای بزرگ را تایید کرد.
به گزارش «دنیایاقتصاد» درحالیکه بعد از بروز
زمینلرزه  ۶.۵ریشــتری چهارشنبه گذشته در
سیسخت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد،
علی بیتاللهی ،زلزلهشناس ایرانی از پدیده افزایش
تعداد وقوع زلزلههای ریز بهعنوان پیشنشانگرهای
احتمالی وقوع زلزلههای بزرگتر یاد کرد ،به تازگی
مطالعات انجام شده از سوی دانشمندان آمریکایی
نشــان داده اســت افزایش تعداد زمینلرزههای
ریز (با مقیاس کمتر از  ۴ریشــتر) میتواند یکی
از عالئم احتمالی وقــوع زمینلرزههای بزرگتر
(زمینلرزههای با بزرگای بیش از  ۴ریشتر) باشد.
در واقع افزایش زمینلرزههای ریز میتواند بهعنوان
چاشــنی احتمالی وقوع زمینلرزههای بزرگتر
درنظر گرفته شود.
یافتههای زلزلهشناس ایرانی در این زمینه که در
گزارشی با عنوان «ردیابی زلزله از ریزلرزهها» در
روز شــنبه دوم اسفندماه و بعد از وقوع زمینلرزه
روز چهارشنبه سیسخت منتشر شد ،نشان داد،
مطابق با بررسیهای صورت گرفته از رفتار لرزهای
محل وقوع این زمینلرزه ،طی  ۵سال اخیر ،تقریبا
از حدود یک ماه مانده به وقوع زلزله  ۶.۵ریشتری
سیسخت ،تعداد زمینلرزههایی با مقیاس کمتر از
۴ریشتر که در اصطالح به آن زلزلههای ریز گفته
میشود تا دو برابر افزایش یافت .این در حالی است
که در ردیابی برخی دیگر از زمینلرزههای بزرگ،
نشانههایی از این تغییر رفتار گسلی در محل گسل
مسبب وقوع زمینلرزههای بزرگ در سایر مناطق
نیز رصد میشود .در واقع و براساس اظهارات این
زلزلهشناس ایرانی ،نتایج پایشلرزهای منطقه وقوع
زمینلرزه  ۵ /۶ریشــتری روز چهارشنبه گذشته
در شهر سیســخت از توابع استان کهگیلویه و
بویراحمد ،از شناســایی الگوی احتمالی معنادار
درباره ارتباط افزایش تعداد زلزلههای ریز قبل از
وقوع زمینلرزه اصلی خبر داد .دادههای مربوط به
زمینلرزههای رخ داده در یک بازه زمانی ۵ســاله
از اردیبهشــت ســال  ۹۵تا بهمن ماه  ۹۹نشان
میدهد دی ماه امســال تعداد زمینلرزههای با
بزرگای کمتر از ۴ریشــتر و ریزلرزهها در مقایسه
با ماههای قبل افزایش یافته اســت و این جهش
لرزهای در منطقه وقوع زمینلرزه  ۶.۵ریشــتری
سیسخت ،به احتمال زیاد میتواند بهعنوان یک
پیشنشانگر احتمالی از وقوع زلزله روز چهارشنبه
در این منطقه ،موردتوجه قرار گیرد .فرضیه مطرح
شده در قالب این مطالعه صورت گرفته آن است
که احتمال اینکه این تغییر رفتار ریزلرزهها به لحاظ
تعداد وقوع ،عالمتی از در پیشبودن زلزلههای با
مقیاس بیش از ۴ریشتر باشد زیاد است .هرچند
درخصوص ایــن موضوع نمیتــوان با قطعیت
اظهارنظر کرد .به رغم غیرقطعی بودن این مدعا،
اما ،زلزلهشناســان معتقدند با توجه به در دست
داشــتن اطالعات مربوط به بزرگا ،عمق و محل
وقوع زمینلرزههای مختلف از جمله ریزلرزههای با
بزرگای کمتر از۴ریشتر ،حساسیت نسبت به تغییر
رفتارهای گسلی از بابت افزایش تعداد ریزلرزهها
در دورههای زمانی متفاوت میتواند منجر به ایجاد
نوعی پیشآگاهی و آمادگی قبلی برای مواجهه با
زمینلرزههای احتمالی بزرگتر شود تا شاید از این
طریق بتوان خسارتها و تلفات ناشی از وقوع این
زمینلرزهها را کاهش داد ...پوسته زمین یک قطعه
صاف و منفرد نیست بلکه از بخشهای گسسته از
هم و منفرد زیادی تشکیل شده که صفحات نامیده
میشوند .این صفحات به آرامی حرکت میکنند و
طی سالیان ،تنها چند سانتیمتر جابهجا میشوند.
اصطکاک و بافت سنگی نامنظم پوسته زمین اغلب
باعث میشود که این صفحات در برابر یکدیگر قرار
بگیرند و برای مدتی درهم قفل میشوند؛ با این
کار مقادیر زیادی انرژی جمع میشود و هنگامی
که صفحات باالخره دوباره حرکت میکنند ،این
انرژی ذخیره شــده در یک انفجــار ناگهانی آزاد
میشــود و پوســته اطراف آن را تکان میدهد و
زمینلرزه ایجاد میشود .ماهیت زمینلرزهها ذاتا
پیشبینی آنها را سخت میکند .هیچ زلزلهای
با زمینلرزه دیگر یکسان نیست ،زیرا عمق آنها
در پوسته ،میزان انرژی آزاد شده و نحوه واکنش
ســنگ اطراف آنها متفاوت اســت .دانشمندان
با اندازهگیری امواج لــرزهای ،میزان زمینلرزه را
اندازهگیریمیکنند.

