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سرمقاله

کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد

قطعیوحتمی

آمریکا آب پاکی را روی
دست ایران ریخت؛

توافق به شرط
تأمین منافع

پریسا جمدی /گروه ترجمه کارلـوس کیروش سـرمربی سـابق تیم ملـی فوتبال
 news@ naslefarda.netایـران بـار دیگـر هدایـت ایـن تیـم را برعهـده گرفت.
کارلـوش کـیروش پـس از حـدود سـه سـال و  ۸ماه
دوری از فوتبـال ایران بـار دیگر بـه عنوان سـرمربی جدید تیم ملـی ایران انتخاب شـد تا
هدایت ملیپوشان ایران در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر را بر عهده داشته باشد.
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مأموریت  11ساله سفیر پرحاشیه روسیه در ایران تمام شد؛

پایان جاگاریان!
نسل فردا  /گروه بین الملل

news@ naslefarda.net

عکسی تاریخی که دردسر ساز شد
جاگاریـان در مردادمـاه سـال  ،1400با انتشـار
عکسـی مشـترک از خود و سـفیر انگلسـتان که یادآور
کنفرانـس تهـران در سـال  1322بـود ،بـا واکنشهای
منفی از سـوی مقامات ایرانی و مردم مواجه شـد .محمد
جـواد ظریـف ،وزیـر امـور خارجـه وقـت در واکنـش به
عکس نوشت« :امروز تصویری بسـیار نابجا را دیدم .الزم
اسـت که به همه یادآوری کنـم کـه اوت  ،2021نه اوت
 1941اسـت و نه در دسـامبر  .1943مردم ایران نشـان
دادهاند که سرنوشـت آنها دسـت سـفارتهای خارجی
یـا قدرتهـای خارجـی نیسـت  -و در مذاکـرات برجام
نیز همیـن طـور بـود ».حسـین امیرعبداللهیـان ،وزیر
پیشـنهادی سـید ابراهیم رئیسـی برای تصـدی وزارت
امور خارجه هم در توئیتی به انتشـار تصویـری در محل
سـفارت روسـیه در تهران با حضور جاگاریان و شرکلیف
سـفرای روسـیه و انگلیس ،واکنش نشـان داد و نوشـت:
«اقدام غیردیپلماتیک دو سـفیر خارجی در تهران ،افکار
عمومی را در جمهوری اسلامی ایران مکدر کرده اسـت
و نشـان دهنده بی توجهی بـه آداب دیپلماتیـک و غرور
ملی مردم غیـور ایران اسـت .اصالح و جبران سـریع این
خطا ،ضـرورت دارد».

پایان لوان جاگاریان
ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـرا ً اعلام شـد
مأموریت  11ساله سفیر پرحاشـیه روسیه در ایران تمام
شـده و این یعنی ،پایـان لـوان جاگاریان .گمانـه زنیها
ادای احتـرام بـه تدوین کننـده عهدنامه
حکایت از آن دارد که به واسـطه نزدیکتر شـدن روابط
ترکمنچای
ایـران و روسـیه خصوصاً پـس از جنگ اوکراین ،مسـکو
تصمیم گرفته اسـت تـا از بـروز اتفاقاتی که احساسـات
عمومـی را در ایـران تحریـک میکند ،جلوگیـری کند 21 .بهمـن  ،1400سـفیر روسـیه بـه مناسـبت روز
دیپلمات ،به بنای یادبـود گریبایـدوف ادای احترام کرد
کـه بـه واکنشهـای منفـی رو بـه رو شـد.
چراغ اول را سفیر ایران روشن کرد
خبر اول در فضـای مجازی آمـد؛ کاظم جاللی ،به طـور مثـال ،حشـمت اهلل فالحـت پیشـه در توئیتی
سـفیر ایران در روسـیه در توئیتـی خبر از تغییر سـفیر نوشت« :سـفیر روسـیه نماینده یک رابطه حقارت آمیز
روسـیه در تهران داد .او در این توئیتی نوشـت« :امروز با با کشـور ماسـت .از یـادآوری کنفرانس ننگین تهـران تا
الکسـی ددوف دیدار داشـتم .وی بزودی به عنوان سفیر ادای احتـرام به گریبایـدوف یکی از پلیدتریـن بازیگران
جدید روسـیه در ایران شـروع به کار خواهد کـرد .هر دو تاریـخ مظلومیـت ایرانیـان .کار از احضـار و اخـراج ایـن
طرف تاکیـد کردیم که روابـط ایران و روسـیه در یکی از عنصـر نامطلوب گذشـته ،باید ایـن رابطه حقـارت آمیز
بهتریـن دوران تاریخی خود بسـر میبـرد .از تالشهای را اصلاح کرد».
لوان جاگاریان ،سـفیر قبلی روسـیه سپاسـگزارم و برای با این حال جاگاریان در اســفندماه ســال گذشــته ،در
مصاحبهای گفت« :برداشت ما و شــما در برخی حوادث
الکسـی ددوف آرزوی توفیق دارم».
تاریخی فرق میکند .ولی ما باید فرهنگ شنیدن یکدیگر
را یاد بگیریم .نه اینکه [به هم تهمت بزنیم] شــما دروغ
خداحافظی با سفیر بعد از 11سال
«قرن نـو» در مطلب مفصلـی مینویسـد :لوان میگویید ،شما جاسوس اسراییل هستید ،مرگ بر شما،
جاگاریان ،سـفیر فعلی روسـیه در تهران  11سال است نمیشود .چند تا موضوع هست که از زمان ترکمنچای به
که عهدهدار سـفارت این کشـور در تهران اسـت او که به این سو ،مورخان دو کشور باید بنشینند و به صورت مفصل
خوبی مسـلط بـه زبان فارسـی اسـت و فـارغ التحصیل باهم صحبت بکنند .مث ً
ال موضوع [الکساندر] گریبایدف،
رشـته روابط بینالملل است در سـالهای پایانی حضور برای شما یک دشمن اســت و برای ما یک شاعر بزرگ و
خود در تهـران با انجام برخـی از اقدامـات باعث واکنش دیپلمات برجسته ،ما به او احترام قائلیم ،شما نسبت به او
منفی افکار عمومـی ایران نسـبت به خود شـد ،چنانکه نفرت دارید ،به این معنا نیست که شما به ما فشار بیاورید
حتـی ایـن رفتارهـا بـا واکنـش وزارت خارجـه و برخی که نباید این کار را بکنید یا باید این کار را بکنید .من که با
از دیگر مقامـات کشـورمان مواجـه شـد و در این مدت عکس شاهنشاه آنجا ننشستم ،تابلوی پهلوی و فرح پهلوی
چندین بار مقامات وزارت خارجـه به صورت غیرعلنی و که نبود .ما برای مردم ایران احترام قائلیم ،اما اجازه بدهید
حتی آشـکارا به وی توصیه کردند که از بیان و همچنین که نظر خودمان را داشته باشیم .نباید با زور فشار بیاوریم که
انجـام اقدامـات حساسـیت برانگیز خـودداری کنـد .بر باید آنجور که ما صالح میدانیم فکر کنید».
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شامگاه سه شنبه سخنگوی کاخ
سـفید با تکـرار ادعـای آمادگی
واشـنگتن بـرای بازگشـت بـه
برجام درصـورت آمادگـی ایران
گفت کـه جو بایـد تنهـا توافقی
بـا ایـران را امضـا میکند کـه در
راستای منافع ملی آمریکا باشد.
شاید بسیاری از تحلیلگران قب ً
ال
به ایـن نکته اشـاره کـرده بودند
که ملاک اصلـی امریکاییها در
مذاکرات فقط منافع ملی اسـت
امـا اکنـون سـوالی کـه مطـرح
میشـود ایـن اسـت کـه چـرا
بایـدن بارها از لـزوم مذاکـرات و
بازگشـت به برجام سـخن گفته
اکنون بـا تاکید بر تأمیـن منافع
ملی آمریکا ،معادلـه مذاکرات را
پیچیدهتـر از قبـل کرده اسـت؟
بایدن و عدم بازگشت
بهتوافققبلی
سیاست خارجی امریکا در قبال
ایران در دوره ریاست جمهوری
ترامپ ،با بد خواندن توافق
هستهای آغاز شد و در ادامه برای
رسیدن به توافقی بهتر ،از برجام
خارج شد و قطعنامة 2231
سازمان ملل متحد را نقض کرد.
سـرانجام بـا بازگردانـدن یـک
جانبـه تحریمهـا علیـه ایـران و
همچنیـن ایجـاد پیـش شـرط
بـرای مذاکـره مجـدد ،دیگـر
اعضای برجـام را برای خـروج از
این توافق تحت فشـار قـرار داد.
دولت ترامپ با استفاده از گزینة
فشـار حداکثـری و ابزارهـای
قـدرت بـه جـای روشـهای
دیپلماتیـک و مسـالمت آمیـز،
سیاسـت برد ـ باخـت را به جای
سیاسـت برد ـ برد انتخـاب کرد.
هدف دولـت ترامپ در رسـیدن
به توافقـی جدید ،توافقـی بهتر
و بـه نـام دولـت او بـا ایـران بود
کـه بیـش از منافع ملـی امریکا،
متأثـر از شـخصیت وی بـود .از
آنجایـی کـه وی بـا شـعارهای
پوپولیسـتی ،نخبـگان حاکم بر
امریکا و سـاختار امریکا را فاسـد
میخوانـد ،سـعی بـر نابـودی
همه دسـتاوردهای دولت قبلی
دموکرات امریـکا در ابعاد داخلی
و خارجـی داشـت .امـا بایـدن
همـواره در اظهـارات انتخاباتـی
خـود کارزار فشـار حداکثـری
ترامـپ علیـه ایـران و خـروج از
برجام را نادرسـت خواند و اظهار
داشـت ترامـپ بـا ایـن اقدامات
هیـچ یـک از منافع ملـی آمریکا
را تأمیـن نکـرده اسـت .از ایـن
رو بایـد بـا بازگشـت مجـدد بـه
برجـام ،منافـع ملـی آمریـکا
را تأمیـن کـرد بنابرایـن بـه
مذاکـرات هسـتهای بـا دولـت
سـیزدهم روی آورد.
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«والدیمیرپوتین» در نشست اقتصادی شرق :تعیین سقف قیمت برای سوخت ،یعنی قطع فروش گاز به اروپا؛

خط و نشان برای غرب از شرق

3

عکس:اسپوتنیک

ایـران و روسـیه وارد فـاز دیگـری از روابط همسـایگی و
دیپلماسـی شـدهاند؛ در واقع چنین به نظر میرسـد که
ایران و روسـیه فرارتر از مواضعی که در برابـر غرب دارند
به مرحلـه تجدیـد و تقویـت همکاریها وارد میشـوند
که شـاید با توجـه بـه شـرایط ژئوپلیتیک کنونـی ،یک
رابطه دوسـتی آشـکار به نظـر آید.
«تومـاس هالورسـن» در یادداشـتی در «دیپلماسـی
ایرانی» مینویسـد :هر دو کشـور بـا انـزوای بینالمللی
مواجـه هسـتند و بایـد را ههایـی را بـرای حفـظ
ظرفیتهـای نظامـی و اقتصـادی و غلبـه بـر تحریمها
و دیگـر فشـارهای مخالفـان منطقـهای و جهانـی خود
بیابند .سـفر اخیر والدیمیر پوتین به تهـران گام مهمی
به سـوی توافق نامههـای امنیتـی و اقتصـادی ملموس
محسـوب میشـد .برخی از پژوهشـگران به این نتیجه
رسـیدند کـه در رقابـت مسـکو بـا قدرتهـای بـزرگ،
ایـران در حـال تبدیل شـدن بـه متحـد واقعی روسـیه
اسـت و خاورمیانـه را هرچه بیشـتر دچار دسـته بندی
خواهـد کـرد.

همین اسـاس بـه مـرور برخی حواشـی سـفیر روسـیه
میپردازیـم.

Maryam.Emadi@yahoo.com

هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر پیگیری شد:

کم گلتر ،ترسوتر
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نبرد در توییتر علیه «ارباب حلقهها :حلقههای قدرت » آغاز شد

حمله ایالن ماسک؛ ارتش یک نفره به کمپانی آمازون
ه ها

یافت
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مزایای خارقالعاده خیار برای پوست؛

 9دلیل برای دوست داشتن سبزترین میوه

پریسا جمدی /گروه ترجمه خیار میوهای بسـیار مغذی اسـت و مزایای زیادی برای پوسـت به همـراه دارد .اگـر میخواهید در مـورد مزایای خیار
 news@ naslefarda.netبرای پوسـت بیشـتر بدانید با مـا در این مقاله همراه باشـید .خیـار میوهای خوشـمزه و مغذی اسـت ،اما علاوه بر طعم
بینظیرش مزایای زیادی نیز برای سالمت پوست به همراه دارد.
.1کاهـش تـورم و پف پوسـت :خیار بـه دلیـل دارا بودن اسـید فولیـک و ویتامیـن  ،Cباعـث کاهش تـورم و پف میشـود .اسـید فولیک با سـموم
محیطی ،که منجر به پف کردن چشم میشوند ،مبارزه میکند.
 .2کنترل آکنه :سـلولهای مرده و چربی پوسـت باعث بسـته شـدن منافذ پوسـت و جـوش میشـوند .از آنجایی که خیـار حاوی مواد شـیمیایی
است که باعث کوچک شدن منافذ باز پوست میشود ،به پاکسازی و بستن منافذ کمک میکند.
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مهاجم پرحاشیه آرژانتینی در
یک قدمی گاالتاسرای؛

رفتن
«مائوروایکاردی »
قطعی شد
4

اگر حوصله دیدن یک سریال
مهیج کرهای را دارید ،سریال
 20قسمتی «موش» را با دوله
فارسی ببینید .داستان افسر
جونگ با روم را دنبال میکند
که یک افسر پلیس ثابتقدم
است و زندگیاش بعد از اینکه
با یک قاتل زنجیرهای دارای
اختالل شخصیت برخورد
میکند ،دچار تغییر میشود.

