
اخبار كشور

حذف و سانسور در فیس بوک و اینستاگرام 
به دلیل انتقاد از دولت انگلیس!

شــرکت متاپلتفرم، مالک فیس بوک و اینســتاگرام روز پنج شــنبه ۲۰ 
ژانویه/۳۰ دی، از حذف شــبکه ای از صفحات و حساب های کاربری اینترنتی 
که مدعی است، منشأ آنها در ایران بوده، خبر داد. دلیل حذف این حساب های 
کاربری در اینستاگرام، انتقاد از دولت انگلستان و انتشار محتوا برای مبارزات 

مردم اسکاتلند عنوان شده است.     
به گــزارش خبرگزاری رویترز، طبق اعالم بازرسان شــرکت متا، در این 
حســاب های کاربری ضمن مورد انتقاد قرار دادن دولت انگلســتان، با انتشار 

مطالبی از مبارزان اسکاتلندی حمایت شده است.
این در حالی اســت که حســاب های کاربری بســیار زیــادی در همین 
شــبکه های به اصطالح اجتماعــی نه تنها با تحریف اخبار و انتشــار مطالب 
جعلی سال هاســت کلیت انقالب و نظام اسالمی را زیر عالمت سؤال برده و از 
 تروریست هایی حمایت کرده که ده ها هزار نفر از مردم ایران اعم از پیر و جوان 
و زن و کودک و... را به خاک و خون کشیده اند بلکه بسیاری از این حساب های 
کاربری به طور رسمی متعلق به گروه های  تروریستی اعم از منافقین و داعش 
و االحوازیه و کومه له و جیش الظلم و... و دسته جات ضدانقالب تجزیه طلب در 

بلوچستان و کردستان و خوزستان هستند. 
ضمن اینکه در همین شــبکه های به اصطــالح اجتماعی هزاران صفحه 
به طور رســمی و علنی از رژیم های کودک کش و  تروریســتی صهیونیستی و 
آل ســعود حمایت نموده و برای گروه های مزدور آمریکا و اسرائیل و انگلستان 
که در کشــورهای مختلف،  ترور و وحشــت به راه می اندازند، تبلیغات انجام 

می دهد.
در برنامه »هفت« مطرح شد:

فاجعه رد و بدل شدن 150 میلیارد تومان برای آثار غیرهنری
چکش حراج تهران در دست چه کسانی است؟

کارشناسان میز نقد برنامه هفت جمعه اول بهمن به انتقاد از روند برگزاری 
حراجی تهران پرداختند و نســبت به پول های رد و بدل شده در این محفل، 

پرسش هایی مطرح کردند.
مسعود فراستی در این برنامه گفت: یعنی چه 15۰ میلیارد تومان پول 
در یک سالن کوچک رد و بدل می شود، آن هم برای تعدادی اثر مثال هنری 
که هیچ کدام هم هنری نیستند! یک نفر سال هاست می نویسد »هیچ«، در 
اندازه های کوچک و بزرگ و عظیم و آشــغال و می فروشــد! پولش را هم 
عده دیگری می خورند و خودش را هم آلت دست قرار داده اند؛ خود او هم 
از یک هنرمند به چیزی تبدیل شــده که خیلی متأسفم! این یک فاجعه 
است! این یعنی داللی؛ آن کسانی که این حراجی را رهبری می کنند، یک 
نفرشان دالل بزرگی است که در رأس قرار گرفته که در هنرهای تجسمی 
نفر اول این داللی است؛ اینها به موزه هنرهای معاصر هم رحم نکردند! یک 
نفرشان هم که به طور حرفه ای کپی کار است و... این چند نفر، حراج تهران 
را راه انداخته اند. از جوانان نقاش شهرستانی آثاری را هشت تا 1۰ میلیون 

می خرند و ۲۰۰ میلیون می فروشند و بین خودشان تقسیم می کنند!
وی تصریح کرد: یک بار باید می گفتیم که این مسخره بازی بس است؛ 
این نه مال ما و شــرایط ماست و نه این آثار، هنری هستند. هر بار از یک 
شاعر عارف نقاش، یک اثر درمی آورند و چند میلیارد هم به فروش می رسد 
و معلوم نیست که این آثار از کجا در می آیند؟ نکند اینها هم کپی هستند؟

فراســتی تأکید کرد: وزیر ارشــاد باید فکری کند... در موزه هنرهای 
معاصر معلوم نیست بر سر برخی از آثار چه بالیی آمده و کپی هایی از اینها 
کار شده و فروش رفته و اصلشان معلوم نیست کجاست. یعنی یک مافیای 

جدی در این بخش است.
محمدتقی فهیم نیز در این برنامه گفت: به  نظرم بحث ارقام یک مسئله 
است اما قوانین حاکم بر این نوع حراجی ها هم یک معضل بزرگ تر است؛ 
در دنیا این حراجی ها وجود دارد و اساســاً یک هنر تجســمی مربوط به 
کالن سرمایه داری است، اما دولت ها به نفع مردم، مالیات های کالنی از آنها 
می گیرند. من نمی دانم آیا در اینجا چنین سازوکاری وجود دارد که وقتی 
15۰ میلیارد تومان رد و بدل می شود آن هم برای آثاری که اساساً هنری 

هم نیستند آیا مردم سهمی از این معامالت می برند؟ 
وی تصریح کرد: این چکشی که در حراجی تهران فرود می آید چکش 
یک جریان شبه روشنفکری وا داده است که بر فرق سر مردم زده می شود! 
مسائل فرهنگی این گونه حراجی ها آسیب زاست. بنابراین دولت باید سراغ 

اینها برود. 
شنیده شده که برای این گونه مراسم و برخی نمایشگاه ها، آثار تجسمی 
از برخی کشورها اجاره می شوند که متعلق به کشور خودمان هستند و برأثر 
مناسبات غلطی فروخته یا سرقت شده و به خارج منتقل شده اند. جالب این 
است که برای این آثار هم، بعضا اجاره های هنگفتی از محل پول بیت المال 

از دولت گرفته می شود! 
محمدرضا مقدســیان نیز گفت: مبدأ و مقصد پول های رد و بدل شده 
در این حراجی کجاســت؟ این پول ها از کجا می آیند و کجا می روند؟ آثار 
خریداری شده چه می شوند؟ آیا این فرایند خرید و فروش منجر به کشف 
استعداد و رشد هنرمند می شود یا فقط هنرمندان جوان زیر دست و پا له 

می شوند تا گروهی منافعش را ببرند؟
روایت هایی نفس گیر از لحظه  تولد

 در شبکه سه
مجموعه مستند »پا به ماه« که شامل 1۰ قسمت با موضوع لحظات خاص 
روزهای آخر بارداری و روز تولد اســت، از امروز یکشــنبه ۳ بهمن همزمان با 

والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز مادر به روی آنتن می  رود.
این مجموعه مســتند که در خانه »هنری رســانه ای دیما« تولید شده، 
محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است و از یکشنبه ۳ بهمن هر شب ساعت 

18 از شبکه سه پخش می شود.
پرونده های مفاسد اقتصادی

 به شکل مستند درآمد
مجموعه مستند »سرطان اجتماع« وارد فاز تازه ای از تولید شد.

ایــن مجموعه که اولین قســمت آن تحت عنوان »خصوصی ســازی« از 
رســانه ملی پخش شده است، با هدف شناسایی تنگناهای اقتصادی، به سراغ 
گلوگاه های مفاسد اقتصادی می رود تا با بررسی سیستم های معیوبی که منجر 
به زایش فساد و ایجاد فرآیندهای نامطلوب در نظام اداری می شود، به راهکاری 

مطمئن جهت حل معضالت بپردازد.
این مســتند بنا دارد با مروری بر پرونده های مجرمانــه  اقتصادی، روند 
اختالل در سیستم را از مرحله  شکل گیری معضالت تا خروجی همراه با انواع 
نابسامانی های اقتصادی در زندگی مردم به نمایش درآورد. مسیر فسادآلودی 
که همراه با چالش های روانی، فشــارهای اقتصادی و معضالت زیســت برای 

عموم مردم می شود.
 مجموعه مســتند »ســرطان اجتماع« به کارگردانــی و تهیه کنندگی 
»محسن اســالم زاده« در حوزه های خصوصی ســازی، نظام سالمت، قوانین 
شهرداری، زمین، گمرک، سوخت و... به بررسی پرونده های واقعی می پردازد تا 
از طریق مرور جرائم به شکلی جزئی تر، به اتفاقات رخ داده در نظام اقتصادی 
کشور توجه شود. این مجموعه در هر قسمت ضمن بررسی پرونده های واقعی، 
به ردیابی فرآیند معیوب رخ داده با حضور کارشناســان و ارائه  راهکار خواهد 

پرداخت. 
مجموعه مستند »سرطان اجتماع« در 1۰ قسمت توسط موسسه  فرهنگی 
هنری اندیشــه  شهید آوینی با مشــارکت شبکه مستند سیما آخرین مراحل 
تولید را طی می کند و قرار اســت بعد از تکمیل به صورت هفتگی از شــبکه  

مستند پخش گردد.
رونمایی از کتاب »سیمای شهید سلیمانی« 

در پاکستان
از  ترجمه کتاب »ســیمای سلیمانی« به زبان اردو طی مراسمی رونمایی 

شد.
این مراسم با حضور شخصیت های پاکســتانی، علمای مذاهب اسالمی، 
رایزن فرهنگی ایران و دوستداران فرهنگ ایران زمین به همت خانه فرهنگ 

کشورمان در شهر راولپندی پاکستان برگزار شد.

هدیه به خوانندگان

در نشست سران قوا صورت گرفت
بررسی دستاوردهای سفر رئیس جمهور 

به روسیه و بودجه ۱۴۰۱ در مجلس
ســران سه قوه در نشســت خود به میزبانی دفتر رئیس جمهور 

موضوعات داخلی و بین المللی را مورد بررسی قرار دادند.
در نشست هفتگی ســران ســه قوه که به میزبانی آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهور برگزار شــد، مهم ترین مســائل و موضوعات داخلی و 

بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سفر دو روزه رئیس جمهور به روسیه و دستاوردهای این سفر در گسترش 
روابط دو جانبه تهران و مسکو و همچنین تاکید بر اهمیت راهبردی منطقه ای 
و بین المللی همکاری های دو کشور به ویژه مخالفت با یک جانبه گرایی از جمله 

محور های گفت وگو سران قوا در این نشست بود.
موضوع بررسی بودجه 1۴۰1 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
و لزوم توجه به محورها، اهداف و جهت گیری های بودجه متناسب با ظرفیت ها 

و منابع کشور نیز در این نشست مطرح و بررسی شد.
همچنین در این نشست سران ســه قوه بر همکاری و هم افزایی هر چه 
بیشتر قوای مجریه، مقننه و قضائیه و همه نهادها در جهت اهداف عدالتخواهانه 
نظــام مقدس جمهوری اســالمی با توجه به قرار گرفتن در آســتانه چهل و 
سومین سالگرد پیروزی انقالب و تقویت امید و اطمینان در مردم تاکید کردند.

آیت اهلل رئیسی:
»بسیج« كارآزموده و كارآمد است 

دولت نهادهایی را كه خوش درخشیده اند
 در كنار خود می بیند

رئیس جمهور بسیج را بدنه انقالبی جامعه دانست و گفت: قدر 
این نیرو را باید دانســت. این نیروی بسیار کارآزموده و کارآمدی 
است که با انگیزه و روحیه انقالبی در کنار مردم است و آالم مردم 

را کاهش می دهد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در گفت وگو با خبرگزاری بسیج، 
اظهار داشت: بسیج در دفاع مقدس در پیروزی ها نقش بسیار مهمی داشت. بعد 

از جنگ هم در سازندگی نقش بسیار مهمی دارد.
وی افزود: جلوه کار بســیج در سازندگی در روستا و شهر و به ویژه کارهای 
بزرگی که در قرارگاه سازندگی انجام شده، است. مانند ساخت نیروگاه ها، ساخت 
بزرگراه ها، مراکز بزرگ صنعتی و این کاری که در رابطه با اســتقالل بنزینی در 
کشــور انجام شد. ستاره خلیج فارس از کارهای ماندگاری است که ما از قرارگاه 
سازندگی داریم و کارهای بزرگی که انجام می شود و گاهی هم مطرح نمی شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از جلوه های مهم کار بسیج در همین حوادث 
طبیعی مانند زلزله و سیل است، گفت: شاید اولین گروهی که فعال می شوند و 
برای مردم کار می کنند، بچه های بسیج هستند. اینها نیروهایی انقالبی هستند و 

در واقع خود مردم هستند.
رئیســی بســیج را بدنه انقالبی جامعه دانســت و ادامــه داد: اینها برای 
مسئولیت پذیری در حوزه های مختلف آمادگی دارند؛ قدر این نیرو را باید دانست. 
این نیروی بســیار کارآزموده و کارآمدی است که با انگیزه و روحیه انقالبی در 
کنار مردم است و آالم مردم را کاهش می دهد. با مردم، از مردم و در مردم است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه های خدماتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که 
امروز نگرانی خاص مردم است، همکاری بین بسیج، سپاه و دولت بصورت کالن 
وجود دارد، گفت: ما در دولت، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته 
امداد امام خمینی و همه این نهادها که در کمک به مردم خوش درخشیده اند، 
را در کنار خود می بینیم و همه با هم باید به کشور و مردم خدمت رسانی کنیم.

امیرعبداللهیان پس از گفت وگو با الوروف:
در فصل نوین مناسبات ایران و روسیه
همکاری های ممتاز رقم خواهد خورد

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مذاکراتش به ویژه در زمینه 
تسریع ساخت نیروگاه های جدید هسته ای با همتای روس اعالم کرد: 

در فصل نوین مناسبات، همکاری های ممتاز رقم خواهد خورد. 
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان پس از گفت و گو با 
همتای روسی خود با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
 گفت و گوهای مهمی با آقای الوروف داشــتیم. از همکاری ایران و روســیه در 
تسریع ساخت نیروگاه های جدید اتمی در ایران و توسعه همه جانبه همکاری ها 
در سایه توافقات اخیر رؤسای جمهور دو کشور تا توجه به امور کنسولی اتباع 

دو کشور.
وزیــر امور خارجه کشــورمان تصریح کــرد: در فصل نوین مناســبات، 

همکاری های ممتاز رقم خواهد خورد.
به مناسبت آغاز هفته زن و روز مادر انجام شد

تجدید میثاق 
مسئوالن معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

 با آرمان های امام خمینی)ره(

به مناســبت آغاز هفته زن و روز مادر معاون امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری و جمعی از مســئوالن این بخش با حضور در حرم 

امام خمینی)ره( با آرمان های ایشان تجدید بیعت کردند.
به گزارش ایرنا، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این مراسم 
با اشــاره به آســیب هایی که متوجه بانوان در عرصه فعالیت های اجتماعی و 
خانوادگی است، گفت: توانمند سازی، ارتقای علمی، فکری، روحی و اجتماعی 
زنان برای رسیدن برای اهدافشان از مهمترین راهبردهای معاونت زنان و امور 

خانواده دولت است.
انسیه خزعلی  اظهار داشت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 

به دنبال استفاده از ظرفیت زنان در جهت حمایت از این قشر است.
خزعلی با بیــان اینکه زنان باید به گونه ای توانمند شــوند که روی پای 
خودشان در جهت رسیدن به موقعیت دلخواهشان بایستند، عنوان کرد: زنان 
جامعه ایران باید بتوانند با اســتقامت، صبوری و خالقیت ضمن رســیدن به 

اهدافشان باری از دوش جامعه بردارند. 
وی افزود: امروز نگاه به زنان باید به مانند دوره حیات امام راحل و تاکیدات 
رهبر معظم انقالب جامع، کامل و بدون افراط و تفریط باشــد تا شــاهد بروز 

استعدادها و توانمندی های بانوان ایران اسالمی در تمامی عرصه ها باشیم.
معــاون رئیس جمهور در امور زنان و خانــواده گفت: امام راحل در جواب 
کسانی که پس از پیروزی انقالب می گفتند زنان باید از ادارات دولتی خارج و 
به خانه برگردند، فرمودند که االن زمانی است که زنان باید به میدان و اجتماع 
ورود کنند چرا که محیط برای فعالیت زنان به لطف انقالب پاک ســازی شده 

است.
 خزعلی با اشــاره به اینکه رهبر معظم انقالب نیز به مانند اســتاد خود 
امام خمینی)ره( بر حضور زنان با حفظ شــأن آنان در جامعه معتقد هستند، 
اظهارداشت: زنان حافظان خانواده و تربیت کننده نسل آینده کشور هستند که 

باید شأن و شخصیت شان در جامعه حفظ شود.

ریشه تمامی فتنه ها، هواپرستی و 
بدعت گذاری است!

امام علی)ع(: همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها، هواپرستی 
و بدعت گذاری در احکام آســمانی است. نوآوری هایی که 
قرآن با آن مخالف است و گروهی)با دو انحراف هواپرستی 
و بدعت گذاری( بر گروه دیگر ســلطه و حکومت می کنند 

که برخالف دین خدا است.«
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اخبار ادبی و هنری

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

اهمیت دریافت ُدز سوم واكسن كرونا برای افکار عمومی تبیین شود
پای درس علی)ع(

رئیس جمهور تالش و فداکاری های انجام شــده 
در مقابله با بیماری کرونا و کاهش قابل توجه شــمار 
مبتالیان و فوتی های ناشی از ویروس کرونا را اقدامی 
ارزشــمند توصیف کرد و بر ضرورت حفظ، صیانت و 
بهبود هر چه بیشتر وضعیت بهداشتی موجود تاکید 

کرد.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی دیروز شــنبه در جلسه 
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا با قدردانی از کادر بهداشــت و 
درمان، دانشــگاه های علوم پزشــکی سراســر کشور و همه 
دســت اندرکاران مقابله با ویروس کرونا، اظهار داشت: امروز 
بخاطــر تالش ها و فداکاری های خالصانه و خســتگی ناپذیر 
همه دســتگاه های مســئول و همراهی و همکاری مردم، از 
شرایط نســبتا مناسبی نسبت به سایر کشــورها برخوردار 
هستیم و برای کنترل کامل این بیماری الزم است همچنان 

شیوه نامه های بهداشتی با دقت مراعات شود.
رئیس جمهور با اشــاره به تاثیر واکسن در کنترل شیوع 
بیماری کرونا گفت: الزم اســت رسانه های جمعی و چهره ها 
و شــخصیت های علمی اهمیت و تاثیر واکسن کرونا را برای 
آن دسته از مردم که هنوز شبهه و تردید دارند، تبیین کرده 
و اقناع نمایند و اهمیت دریافت ُدز ســوم واکســن کرونا در 

صیانت از جان مردم را نیز برای افکار عمومی تبیین کنند.
رئیســی همچنین از مسئولین دســتگاه های مختلف 
خواست تا موضوع رعایت و نظارت بر اجرای اصول بهداشتی 

و تردد مسافر از تمامی مرزها را با جدیت کنترل کنند.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به گزارش ارائه شــده 
درخصوص وضعیت نامناسب حمل ونقل عمومی به ویژه مترو 
بر تداوم کنترل های دقیــق و توجه به رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی تاکید کرد.

یک مؤسسه آمریکایی با تأکید بر اینکه »روابط 
روسیه با غرب شاید به خطرناک ترین نقطه از زمان 
فروپاشــی شوروی رسیده اســت« نوشت: آمریکا 
 بــه تغییر موضع روســیه در قبال ایــران امیدوار

نباشد.
مؤسسه واشنگتن در یادداشتی به قلم آنا بورچفسکایا 
عضو ارشــد این  اندیشکده و مؤلف کتاب »جنگ پوتین در 
ســوریه: سیاست خارجی روســیه و هزینه غیبت آمریکا« 
نوشــت: اگرچه روســیه همواره نقش کلیدی در مذاکرات 
هسته ای چندجانبه با ایران ایفا کرده است، اما باال گرفتن 
تنش در اوکراین ســایه گسترده ای بر گفت وگوهای کنونی 
در وین  انداخته است. هدف از این گفت وگوها احیای برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( اســت که در ســال ۲۰15 
منعقد گردید و اکنون به مخاطره افتاده است. در بحبوحه 
تهدید جنگ علنی با کی یف، حوادث جاری در قزاقســتان، 
و مداخالت گوناگون در خاورمیانه، روابط روســیه با غرب 
شــاید به خطرناک ترین نقطه از زمان فروپاشــی شوروی 
رسیده باشــد. این امر چه تأثیری بر رویکرد رئیس جمهور 
والدیمیــر پوتین در قبال گفت وگوهای هســته ای با ایران 

دارد؟
پوتین می تواند با یک ایران هسته ای کنار بیاید

در ادامه مطلب آمده است: در حقیقت، در طول سال ها 
مذاکرات پرفراز و نشــیب، بسیاری از تحلیلگران روسی به 
این جمع بندی رســیدند که پوتین در صورت نیاز می تواند 
با یک ایران هســته ای کنار بیاید... مســکو تا ماه سپتامبر 
۲۰1۳ کنترل نیروگاه هســته ای بوشــهر را رسماً به ایران 
واگذار کرد. این نیروگاه توســط شــرکت دولتی روســیه 

موسوم به »اتم استروی اکســپرت« احداث گردید و تا قبل 
از آن توسط شرکت مزبور اداره می شد.

پوتین اغلب برخالف اهداف آمریکا عمل می کند
مؤسســه واشــنگتن در ادامه افزود: عملکرد روســیه 
درخصوص فروش سامانه اس-۳۰۰ به ایران نشان می دهد 
که پوتین علی رغم شرکت در تالش های دیپلماتیک تحت 
رهبری آمریــکا، اغلب برخالف اهداف آمریکا عمل می کند 
ـ و اینکه حســن نیت در قبال مسکو می تواند ساده لوحانه 

باشد.
در ادامــه ایــن گزارش آمده اســت: روســیه تصمیم 
رئیس جمهــور ترامپ مبنــی بر خروج از برجام در ســال 
۲۰18 را صریحــاً محکوم کرد و به طور علنی از تالش های 
متعاقب اروپایی هایــی جهت نجات برجام حمایت به عمل 

آورد. مسکو رسماً حامی گفت وگوهای جاری نیز است.
مسکو در حال کم اهمیت جلوه دادن نگرانی های غرب 

درباره نیات تهران است
مؤسسه واشنگتن نوشت: بااینکه هدف شرکت کنندگان 
در گفت وگوهــا بازگردانــدن ایــران به رونــد تبعیت از 
محدودیت های مهم هســته ای بود، مســکو یک بار دیگر 
مشــغول کم اهمیت جلوه دادن نگرانی هــای غرب درباره 
نیات تهران اســت. برای نمونه، ماریا زاخارووا ســخنگوی 
وزارت امور خارجه روســیه در اواخر ماه دســامبر ادعاها 
مبنی بر وقت کشی ایران در مذاکرات را رد کرد. به همین 
نحو، او در ماه فوریه ۲۰۲1 در حمایت از ایران اســتدالل 
کــرد که امتناع تهران از پایبندی به برجام با تعهدات این 
کشــور ذیل پیمان عدم اشاعه هســته ای مغایرتی نداردـ  
وزارت امــور خارجه آمریکا قبــل از آن چنین تفکری را 

به طور مشــروح به چالش کشــیده بــود. در همین حال، 
معامالت بازرگانی و دفاعی روسیه با تهران به نظر از زمان 
خروج آمریکا از برجام رشد داشــته اند. به نوشته »تهران 
تایمــز«، مجموع معامالت تجاری متقابل از 1/۷۴ میلیارد 
دالر در ســال ۲۰18 به ۲ میلیارد دالر در ســال ۲۰1۹ 
رسید. در اواخر ماه آگوســت، خبرگزاری »تاس« روسیه 
گزارش داد که مبادالت تجاری طی شــش ماهه اول سال 
۲۰۲1 در مقایســه با مدت مشابه سال ۲۰۲۰ حدوداً ۴۰ 
درصد رشد داشــته است. یک دلیل احتمالی آن است که 
روسیه پس از وضع مجدد تحریم ها توسط واشنگتن کمتر 
از شــرکای تجاری دیگر از تحریم ها تأثیر گرفته اســت ـ 
برای مثال، غالت بخش اعظم صادرات روســیه به ایران را 
تشــکیل می دهند و تحریم های آمریکا شامل این آیتم ها 
نمی شــوند. بعالوه، مســکو ظاهراً مایل اســت ۳۲ فروند 
جنگنده ســوخوی ۳5 به ایران بفروشد، امری که موجب 

تقویت چشمگیر نیروی هوایی ایران خواهد شد.
نویسنده گزارش همچنین مدعی شد: بنابراین، روسیه 
علی رغم آنکه خروج واشنگتن از برجام را در ظاهر محکوم 
کرد، از پیامدهای منفی ناشــی از تحریم ها عمدتاً در امان 
ماند ـ در حقیقت، روســیه توانست این تصمیم واشنگتن 
را نمونــه دیگری از ماجراجویی های خطرناک آمریکا جلوه 
دهد. بااینکه پیوســتن به چارچوب برجام در سال ۲۰15 
مزایای کوتاه مدتی برای مســکو به ارمغــان آورد، احیای 
برجــام در مقطع کنونی ممکن اســت لزوماً توأم با مزایای 
بیشــتری نباشد. با وجود این، باقی ماندن در گفت وگوها تا 
هــر زمان که ادامه یابنــد، می تواند به پوتین کمک کند تا 

نقش خود را به عنوان یک قدرت جهانی حفظ کند.

در ادامه مطلب آمده اســت: از آنجا که روســیه ظاهراً 
از احیــای برجام چیز زیادی عایدش نمی شــود، برای این 
کشــور مقدور اســت که منتظر بماند و فراز و نشیب ها در 
روند دیپلماسی با ایران را به نظاره بنشیند. برعکس، غرب 
کماکان ایران را یک تهدید مهم قلمداد می کند. در نتیجه، 
پوتین می تواند از این واقعیت به عنوان اهرم فشــار در دیگر 
صحنه ها بهره بگیرد و شــاید حتی این پیام را ارسال کند 
که اگر واشــنگتن درخصوص اوکراین با او راه بیاید، او نیز 
در ارتباط با ایران مثمرثمرتر واقع خواهد شــد. اگر چنین 
چیزی اتفاق بیفتد، پذیرفتن حرف های پوتین آخرین کاری 

است که سیاست گذاران باید انجام دهند.
به گزارش مشرق، این  اندیشــکده آمریکایی در پایان 
تصریح کرد: شــاید به لحاظ تئوری، مسکو بتواند گام های 
محکمی در جهت کاســتن از نفوذ ایران در سوریه، توقف 
فروش ســالح به تهــران، و/یا انتقاد از ایــران درخصوص 
مســئله هســته ای بردارد و بدین ترتیب تغییر راستین در 
سیاست هایش را به نمایش بگذارد. اما متأسفانه، هیچ کدام 
از این ســناریوها واقع بینانه نیستند. سیاست گذاران غربی 
شــاید دوســت دارند این طور باور کنند که روســیه حتی 
علی رغــم اقداماتش علیــه اوکراین می توانــد در ارتباط با 
ایران مفید و مؤثر واقع شــود، اما آنها باید تصویر بزرگ تر 
را در نظر بگیرند ـ موضع ضد غربی پوتین هیچ گاه به اروپا 
محدود نبوده است. بر همین اساس، واشنگتن و شرکایش 
باید بر روی تدوین یک راهبرد یکپارچه متمرکز شــوند که 
نه تنها موضع مذاکراتی واشنگتن را در وین تقویت می کند، 
بلکه همچنین عزم و اراده سیاسی جهت دفاع مؤثر از نظم 

جهانی قاعده مند را در صورت نیاز به نمایش می گذارد.

مؤسسه واشنگتن: 

آمریکا به تغییر موضع روسیه در قبال ایران امیدوار نباشد

سرویس سیاسی-
همزمــان با انتشــار مطالبــی غیرواقعی از 
مذاکرات جاری در وین درباره توافق موقت، یک 
منبع نزدیک به تیــم مذاکره کننده ایران تصریح 
کرد که طــرح توافق موقت هرگز در دســتور 
کار ایران نبوده و تیم ایرانــی همچنان به دنبال 

دستیابی به توافقی پایدار و قابل اتکاست.
همزمان بــا ادامه مذاکــرات در وین یک شــبکه 
آمریکایــی با انتشــار مطالبی غیرواقعــی، مدعی ارائه 

پیشنهاد توافق موقت در مذاکرات وین شد.
 شــبکه آمریکایی »ان بی سی نیوز« به نقل از دو تن 
از مقام های ارشد آمریکا ازجمله یک مقام کنگره و یک 
مقام ســابق آمریکایی و چهار منبــع آگاه از مذاکرات 
وین مدعی شــده که روسیه در هفته های اخیر به عنوان 
بخشــی از تالش برای احیای برجــام، درخصوص یک 
توافق موقت احتمالی هســته ای با ایران گفت وگو کرده 
که شــامل رفع محدود تحریم هــا در قبال وضع مجدد 
برخــی محدودیت ها بــر فعالیت های هســته ای ایران 

می شود.
این شبکه آمریکایی مدعی شده است که طبق یکی 
از پیش نویس هــای توافق موقت، ایــران ملزم به توقف 
غنی ســازی اورانیوم با غنای ۶۰ درصد و کنار گذاشتن 
ذخایر فعلی اورانیوم ۶۰ درصد شــده و احتماالً آن را به 
روسیه صادر کند و عالوه بر آن یکسری محدودیت های 
دیگری برای ایران وضع شده و در عوض آن قادر خواهد 
بود به یــک میلیارد دالر از درآمدهــای نفتی خود که 
در حســاب های بانکی در کره جنوبی مســدود شــده، 

دسترسی پیدا کند.
به دنبال این خبر، نمایندگی دائم جمهوری اسالمی 
ایران در ســازمان ملل روز جمعه اعالم کرد که »ایران 
به دنبــال یک توافق قابل اعتماد، امــا درعین حال پایدار 
است که با وعده هایی که در برجام داده شده، سازگاری 
داده باشــد و هرگونه توافقی که این دو شرط را محقق 
نکند، در دستور کار جمهوری اسالمی ایران قرار ندارد.«

الجزیره به نقل از منابع ایرانی:
تهران تنها توافق دائم را در وین می پذیرد

همچنین شــبکه قطری الجزیره به نقــل از منابع 
ایرانی اعالم کرد که تهران در مذاکرات وین تنها توافق 

دائم را می پذیرد.
شــبکه الجزیره به نقــل از یک منبــع نزدیک به 
هیئت ایرانی در مذاکرات وین اعالم کرد: تنها به توافق 
هســته ای دائمی فکر می کنیــم و خواهان توافق موقت 

نیستیم.
این منبع گفت: پیشــنهاد توافق موقت هیچ گاه در 
برنامه ما نبوده است. تهران تنها توافق دائم و با اصول و 

پایه های محکم را می پذیرد.
طرح توافق موقت 

هرگز در دستور کار ایران نبوده است
عالوه بر این، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده 
ایــران هم در گفت وگو با تســنیم تصریح کرد که طرح 
توافق موقت هرگز در دســتور کار ایــران نبوده و تیم 
ایرانــی همچنان به دنبال دســتیابی به توافقی پایدار و 
قابل اتکاســت. البته خود ان بی سی هم گزارش داده بود 
تهران این پیشنهاد برای توافق موقت را نپذیرفته است.
الزم به ذکر اســت که اخیراً روزنامــه »رأی الیوم« 
چاپ لندن با انتشــار خبری مدعی شده بود که توافق 
در وین تکمیل شده و موانعی که در مسیر مذاکرات در 
دورهای قبلی وجود داشــت، برداشته شده است که در 
همین خصوص یــک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده 
ایران این ادعا را کاماًل غلط و ســاختگی خواند و گفت: 
به نظر می رســد این روزنامه با انتشار این خبر به دنبال 

اهداف دیگری است.
پیش از آن هم اندیشــکده معروف آمریکایی »گروه 
بین المللی بحــران« )ICG( - که رابــرت مالی، رهبر 
تیم مذاکراتی آمریکا در ویــن و از بانیان اصلی برجام، 
ریاســت آن را بر عهده دارد- در گزارشــی ایده توافق 
موقت را مطرح و نوشــته بود: »اروپایی ها می توانند یک 
توافق موقت را پیشنهاد کنند که طی آن، تهران برخی 

از حســاس ترین فعالیت های اشــاعه ای خود را در ازای 
تخفیــف محدود در فروش نفت یا دسترســی به منابع 

ارزی تعلیق کند.«
آمریکایی هــا، »توافــق موقــت« را برجــام منفی 
)JCPOA-minus( معرفــی و عنــوان می کنند که: 
»برجام منفــی )توافقی با مفاد کمتر از برجام( می تواند 
ایستگاهی برای رسیدن به برجام پالس )توافقی با مفاد 

بیشتر از برجام( باشد.«!
رســانه های غربی در حالی هرازگاهی گزاره »توافق 
موقــت« را برجســته و آن را ایــده ای بــرای خروج از 
»بن بســت« معرفی می کنند که مقامات ایرانی همواره 
ضمــن تأکید بر مطالبــات ایران )لغو همــه تحریم ها، 
راســتی آزمایی و ارائه تضمین از ســوی طرف مقابل( 
اعالم کرده اند که »چیزی به نام توافق گام به گام و توافق 

موقت مطرح نیست.«
بر اســاس آنچه کارشناســان و تحلیلگــران تأکید 
می کنند، هدف طرف های غربی از طرح و برجسته سازی 
گــزاره »توافــق موقت« این اســت که توافــق موقت 
فرصتی را فراهم می آورد تا آمریکا با بازگشــت به برجام 
بتواند فشــار حداکثری علیه ایران را با ســازوکارهای 

تهدیدآمیزی چون »اسنپ بک« دنبال کند.
امروز ایران دست برتر را دارد

اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اقتصادی پیرامون توافق موقت به خبرنگار کیهان گفت: 
»خداوند به هر امتی فرصت هایی می دهد که اگر در آن 
فرصت هــا قدر ندانیم و به هوش نباشــیم نعمت از کف 
ما می رود. من تصورم این اســت کــه غرب امروز برای 
فرار از موقعیتی کــه در آن قرار گرفته به طرح موضوع 
»توافق موقت« روی آورده است چراکه امروز دست برتر 
از آِن کشورمان است که این دست برتر از دو جا نشأت 

می گیرد.«
ایــن نماینده مجلــس در ادامه افزود: »نخســتین 
منبعی که این دســت برتر را از آِن ایران کرده موضوع 
اتحاد و مقاومت ملت در داخل است و دومین منشأ آن 
اقدامات مجلس و دولت اســت که به یکه تازی غرب در 
بدعهدی پایان داد. مجلس یازدهم با تصویب قانونی به 
عمل یک جانبه ایران به تعهدات پایان دادند و می بینیم 
که نتیجه آن امروز تا غنی ســازی ۶۰ درصد هم رسیده 
و کشــورمان ظرف مدت کوتاهی بــه باالترین نقاط در 
فناوری صلح آمیز هسته ای خواهد رسید به یاری خداوند 

و عنایت و دعای حضرات ائمه معصومین)ع(.«
شاکری در ادامه افزود: »بنابراین غرب هیچ چاره ای 
نــدارد جز آنکه به یک توافق برســد و در چنین حالتی 
ســخن گفتن از توافق موقت جفا به ملت ایران اســت 
چراکه دســت برتــر ایران را زائل خواهنــد کرد. توافق 
موقت خواســته واقعی مــردم ایران کــه رفع حقیقی 
تحریم ها و راســتی آزمایی آن است حاصل نخواهد کرد. 
این را هم اضافه کنم که از لحاظ اقتصادی کشور حرکت 
رو به جلویی را آغاز کرده و سال آینده ان شاءاهلل اقدامات 
دولت نتیجه خواهد داد. ســخن این است که وقتی در 
این موقعیت قرار داریم چرا باید به خواسته های کوچک 

)توافق موقت( تن بدهیم؟!«
توافق موقت یعنی شرطی کردن اقتصاد

حجت االســالم »علیرضا ســلیمی« نماینده مردم 
محــالت و دلیجان نیز در این  ارتبــاط توضیحاتی را به 
خبرنــگار کیهان ارائه کرد: »یکی از مشــکالتی که در 

برجــام بود این بود که اقتصاد ما را شــرطی کرده بود. 
شــرطی کردن اقتصاد به این معنی اســت که جامعه و 
مدیران اقتصادی و فعاالن اقتصادی نمی دانند شــرایط 
فــردا چه خواهد بــود. ایــن کاله در برجام ســر تیم 
مذاکره کننده رفت. آمریکایی ها به دنبال این هستند که 
همان رونــد را دوباره پیگیری کنند و اقتصاد ایران را با 
یک توافق موقت شــرطی کنند به این معنا که هر چند 
ماه یک دفعه ما برویم و بنشینیم برای تمدید آن توافق 
موقت و جامعه یکســره در این تفکر باشد که آیا این بار 

تمدید می شود یا نه؟!«
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: »این موضوع قدرت 
تصمیم گیری و ابتکار عمل را از مسئولین از یک سو و از 
فعاالن اقتصادی از سوی دیگر خواهد گرفت و هرلحظه 
این بیم و اضطــراب وجود دارد که اتفاقی خواهد افتاد. 
آمریکایی ها به دنبال این هستند که این توافق موقت را 
به کشور تحمیل کنند و همواره با توافق موقت شمشیر 

تهدید آنها باالی سر ما خواهد بود.«
ســلیمی افزود: »بنابراین باید مراقب بود که فریب 
آمریکایی هــا را نخوریم. اما ســؤال این اســت که چرا 
آمریکایی ها و دنباله های آن ها در داخل کشــور به دنبال 
این نیستند که توافق دائمی امضا شود؟! از آمریکایی ها 
در مواضع شــان و آنچه رسماً و پشت تریبون می گویند 
صادق هســتند چرا توافق موقت را پیش می کشند؟! آیا 
این به آن معنا نیست که آن ها می خواهند دوباره همان 
بالیی را که در دولت قبل سر این ملت آوردند باز تکرار 
کننــد؟ یعنی ما تعهداتمان را کــه انجام دادیم آن وقت 
آن هــا بزنند زیر میز و خارج شــوند و به این ترتیب هم 
ترمز پیشرفت هسته ای را می کشند )که قدرت چانه زنی 
مــا را در آینده پایین بیاورند( و هــم اقتصاد را معطل 
می کنند. نکته بعدی هم این است که گفته اند مؤمن از 
یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. حاال چرا باید دوباره 
همان مسیری را برویم که قباًل از آن ناحیه کشور دچار 

آسیب شده است.«
رهایی از مشکالت حتی بدون برجام

حجت االســالم »سید جواد حســینی کیا« نماینده 
مردم ســنقر نیز پیرامون موضوع توافــق موقت گفت: 
»مصالح نظام همواره بر اســاس موقعیت هایی که پیش 
می آید تعیین می شود ولی در شرایط موجود و به حسب 
ســابقه ای که ما از غربی ها در توافق هسته ای داریم به 
این نتیجه می رسیم که چنین توافقی منافع ملت ایران 

را تأمین نمی کند.«
وی در ادامه افزود: »نبایــد این گونه تصور کرد که 
حالل تمام مشــکالت ما اســت. اگرچه چند سال قبل 
یک طیفی برای جــا انداختن برجام در میان این مردم 

چنیــن کاری کردند و چنین وانمــود کردند که برجام 
همه مشــکالت ما را حل خواهد کرد. بخشــی از خود 
برجام هم موقتی بود که آن  همه برای آن به به و چه چه 
می کردند. شــاید بخش مهمی از مشــکالتی که بعد از 
برجام برای کشــور به وجود آمد ماحصل همین موقتی 
بودن ها بود. درواقع باید بدانیم که هرکســی که می رود 
که قراردادی را ببندد باید حتماً مصالح کشــور را لحاظ 
کند و لذا توافقی که آن قدر محدود است که نمی گذارد 
افق های گســترده تر برای کشور دیده شود چه منفعتی 

برای ایران خواهد داشت؟!«
نماینده مردم ســنقر اظهار داشــت: »متأسفانه در 
موضوع برجام عده ای چنان آدرس های غلط به دشــمن 
دادنــد که امروز هم باوجود تغییــر راهبرد دولت و تیم 
مذاکره کننده اما هنوز آن مشکالتی که قبل از این باعث 
آن شــده اند گریبانگیر مذاکره کنندگان است. سیاست 
امروز کشــور این است که منهای امید بستن به برجام، 
روابــط خویش را با همســایگانمان بهبود ببخشــیم و 
ماحصل آن مبادالت اقتصادی خویش را با آن ها سامان 
دهیم. همین امروز ما می بینیــم که نفت بدون اتکا به 
برجام دارد به فروش می رسد که این ماحصل تغییر نگاه 

و راهبرد در دولت است.«
حسینی کیا در پایان خاطرنشــان ساخت: »امروزه 
غربی ها در گوشــه رینگ قرار گرفته انــد و برای فرار از 
این موقعیت و اینکــه زمان بخرند موضوع توافق موقت 
را مطرح می کنند که این ها باز با توسل به توافق موقت 
ایران را به انجام تعهداتش فرابخوانند و دوباره خودشان 
زیر میــز بزنند و بدون عمل به تعهدات شــان از برجام 

خارج شوند.«
اولیانوف: زمان بندی

 نباید عامل تعیین کننده نتیجه مذاکرات در وین باشد
»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللــی مســتقر در ویــن بــه توییــت خبرنگار 
»وال اســتریت ژورنال« کــه به نقل از یک مقام ارشــد 
اتحادیــه اروپا گفته بود این نگرانــی وجود دارد که به 
دلیــل ُکند بودن روند مذاکــرات و زمان بندی نتوان به 

توافقی خوب در وین رسید، واکنش نشان داد.
این دیپلمات روس در توییتی نوشــت: زمان بندی 
بــه شــرکت کنندگان در گفت وگوهای وین بســتگی 
دارد، این طور نیســت؟ در این شرایط زمان بندی بسیار 
مهم اســت، اما نباید عامل اصلــی تعیین کننده نتیجه 
مذاکرات در مورد آینده برجام باشــد. در صورت لزوم، 

مذاکره کنندگان باید کار خود را تسریع کنند.
نماینده روســیه در مذاکرات وین روز )جمعه( هم 
در توییتی تأکید کرد مســکو احســاس فوریت دارد اما 

مخالف ضرب االجل های ساختگی است.
تیم مذاکره کننده آمریکا در وین تغییر کرد

بــه گزارش تســنیم، ۲ منبــع آگاه در گفت وگو با 
ان بی سی نیوز اعالم کردند که تیم مذاکره کننده آمریکا 
در ویــن تغییــر کرده اســت و ریچارد نفیــو این تیم 
مذاکراتی را ترک کرده است تا یک نقش متفاوت را در 

وزارت خارجه آمریکا به عهده بگیرد.
منابــع آگاه افزودنــد: ریچارد نفیــو و رابرت مالی 
فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران بر سر مسیر مذاکرات 

وین اختالف نظر داشته اند.
یک مقام وزارت خارجه آمریــکا نیز گفت: ریچارد 
نفیو نقش مهمی در تیم مذاکراتی آمریکا داشته و حدود 
یک ســال در این تیم خدمت کرده است. وی همچنان 

در وزارت خارجه آمریکا باقی خواهد ماند.
نفیو در دولت بــاراک اوباما، رئیس جمهور اســبق 
آمریکا در وزارت خارجه آمریکا حضور داشــت و بخشی 
از تیمــی بود که به تصویب ۴ قطعنامه )1۷۹۷، 1۷۴۷، 
18۰۳، 1۹۲۹( در شورای امنیت علیه ایران کمک کرد.
او سال ۲۰1۳ به تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا 
پیوســت و سرپرستی کارشناسان مســائل تحریمی در 
ایــن تیم را به عهده گرفت. از نفیو به جهت نقشــی که 
در همین دوران در طراحی شــبکه تحریم ها علیه ایران 
داشــته است به عنوان یکی از اصلی ترین معماران شبکه 

تحریم ها ضد ایران یاد می شود.

ایران فقط توافق دائم را می پذیرد
توافق موقت در دستور كار نیست

الجزیره به نقل از یک منبع ایرانی:

حضرت امام خمینی)ره(: باید جوانان ما بدانند تا معنویت 
و عقیده به توحید و معاد در کسی نباشد، محال است از 

خود بگذرد و در فکر امت باشد.


