
اخبار كشور

قطار انتصابات رسانه ملی به روابط عمومی رسید
یک اهل قلم مدیرکل شد

رئیس رسانه ملی در حکمی »حسین قرایی« چهره آشنای ادبیات معاصر را 
به سمت مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما منصوب کرد.

پیمان جبلی در این حکم، مأموریت هایی از جمله »تقویت ارتباط همدالنه 
در خانواده بزرگ رســانه ملی«، »تحکیم مناسبات صمیمانه با جامعه هنری 
و هنرمندان«، »تبیین روشــن و فعال سازی زمینه ها و فرصت های هم افزایی 
رســانه ملی با دیگر نهادها و دستگاه ها«، »گسترش و تعمیق ارتباط نهادینه 
نخبگان با سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی«، »ارتباط مستمر و گسترده 
با جمهور مردم و تعبیه  ســازوکارهای مناسب برای اطالع به هنگام و دقیق از 
ظرفیت ها و نیازهای الیه های اجتماعی« و »تنظیم و هماهنگ سازی ارتباطات 
هم افزا با رســانه ها« را برای مدیرکل جدید روابط عمومی رسانه ملی تعیین 

کرده است.
قرایی پیش از این معاون فرهنگی- دانشــجویی دانشــگاه صدا و سیما و 
مشــاور رئیس سازمان تبلیغات اســالمی بود. او همچنین مدیریت هنرستان 
صداوسیما، ریاست روابط عمومی ســازمان هنری رسانه ای اوج و تدریس در 

دانشگاه را در کارنامه خود دارد.
قرایی کتاب های متعددی از جمله »کوچ لبخند«، »از صدای سخن شعر«، 
»از سنا باد شــعر«، »انسان، رزمنده، نویســنده«، »حوالی روشن صدا«، »از 
مشهد تا ژوهانسبورگ«، »همسایه ســدر و همسفر رود«، »در جست وجوی 
مهتاب«، »دلت را خانه ما کن«، »اتل متل یه شــاعر« و »شمع بیت المال را 

خاموش کن« را به رشته تحریر درآورده است.
رئیس رسانه ملی در این حکم همچنین از اقدامات محمدحسین رنجبران 

در دوران تصدی این سمت قدردانی کرد.
رونمایی از ماجرای اعزام یک شهید مدافع حرم

 با پاسپورت افغانستانی
فیلــم »دیپورت« در حالی امروز رونمایی می شــود که ضمن پرداختن به 
ماجرای قابل تأمل اعزام یکی از شــهدای مدافع حرم، مطابق با شــرایط امروز 

منطقه غرب آسیا به مهاجران افغانستانی می پردازد.
به گزارش خبرنــگار کیهان، »دیپورت« تازه ترین فیلم داســتانی با 
مضمون مقاومت و مدافعان حرم است. در شرایطی که جمهوری اسالمی 
ایران اصلی ترین بازیگر میدان مبارزه با گروهک های  تروریستی تکفیری در 
منطقه بوده اما سینمای ما کمتر به این موضوع پرداخته است؛ آن هم در 
حالی که این میدان پر از سوژه های ناب و تکان دهنده و مملو از قهرمانان 
گمنام اما سلحشــور اســت. فیلم »دیپورت« در قالب یک فیلم نیمه بلند 
داستانی تالش کرده تا مماس با شرایط و مسائل روز جهان اسالم، به ویژه 

در حوزه افغانستان به یکی از شهدای مدافع حرم نیز بپردازد.
 این فیلم ابتدا با روایت تالش یک افغانستانی مقیم ایران برای رفتن 
به سوریه آغاز می شــود و در ادامه با بازگشت به گذشته ماجرای چرایی 
عالقــه رفتن وی به ســوریه و جهاد با داعش به نمایــش در می آید. در 
ایــن فیلم می بینیم که ماجرای این فرد به یکی از شــهدای مدافع حرم 
پیوند می خورد و بدون  اشاره مستقیم به »شهید مصطفی صدرزاده« اما با 
برداشــت آزاد از نحوه اعزام او به سوریه، ماجرایی تأمل برانگیز و جذاب به 

تصویر کشیده می شود. 
این فیلم در شرایطی که شاهد کم توجهی به شهدای مدافع حرم در 
سینمای ایران هستیم، تالش قابل تقدیری برای شکستن سکوت سینما 
نســبت به این طیف از مجاهدان اســت و یاد شهید صدرزاده را نیز زنده 
می کند. ضمن اینکه در این اثر به بخشی از معضالت مربوط به مهاجران 
افغانستانی و نقش آنها در دوران دفاع مقدس و همچنین جبهه های امروز 
مقاومت هم پرداخته می شــود. از این نظر پاسخگوی نیاز مخاطب برای 

شناخت بهتر از این قشر هم هست.
گفتنی اســت، فیلم نیمه بلند داســتانی »دیپورت« بــه کارگردانی 
امیرســجاد حســینی و محصول خانه فیلم و نمایش مرکز آفرینش های 
فرهنگی هنری بســیج است و در یازدهمین دوره جشنواره فیلم عمار نیز 
تحســین شده بود. این فیلم امروز طی مراسمی  از ساعت 15:30 در تاالر 

سوره حوزه هنری رونمایی می شود.
نمایش فیلم »منطقه پرواز ممنوع« 

در بوسنی
یکــی از مدارس در بوســنی فیلم ایرانی »منطقه پــرواز ممنوع« را برای 

دانش آموزانش به نمایش درآورد.
بــه گزارش خبرنگار کیهان، پس از موفقیــت »منطقه پرواز ممنوع« 
در ایران و کســب رکورد پرفروش ترین فیلم بــرای مخاطب نوجوان، این 
اثر در چند کشــور به نمایش درآمد؛ سوریه، لبنان، تونس و... ازجمله این 
کشــورها بودند؛ بوســنی و هرزگوین هم جدیدترین مقصد »منطقه پرواز 
ممنوع« اســت. هر چند که به دلیل محدودیت هــای کرونایی، این فیلم 
نتوانسته فعال روی پرده سینماهای این کشور برود، اما مدرسه ای با عنوان 
»کالج بوسنیایی« که دانش آموزانی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان در آن 
تحصیل می کنند، این فیلم از ســینمای ایران را در کالس هایش نمایش 

می دهد.
اتفاق خوب این اســت که  ترجمه و ثبت زیرنویس این فیلم، توســط 
دانش آموزان کالج بوســنیایی به زبان مادری شان انجام شده است. چرا که 

این مدرسه ازجمله مراکز آموزش زبان فارسی در بوسنی است.
بناست تا با کاهش محدودیت های کرونایی در بوسنی، این فیلم به طور 

گسترده تر در آن کشور به نمایش دربیاید.
رونمایی از کتیبه هنری »قدرت اسالم« 

کتیبه هنری »قدرت اسالم« همزمان با نهم ربیع االول در ایوان انتظار میدان 
ولی عصر)عج( پایتخت رونمایی شد.

حجت االسالم محمود متوسل مدیرعامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
موعود)عج( در این مراســم عنوان کرد: خیابان ولی عصر)عج( تهران باید در 
قالب های تصویری، خطاطی و ســایر هنرهای ســمعی و بصری، میعادگاه 
عاشقان امام عصر)عج( شود و به عنوان یک الگو به سایر نقاط کشور توسعه 

پیدا کند.
حجت االســالم میثم امرودی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران نیز در این مراســم گفت: اســالم بهترین دین برای مدیریت فرد و 
جامعه اســت. دین اســالم دارای کارنامه و برنامه است که وجود حضرت 
محمد مصطفی)ص( و همچنین وجود احادیث و روایات از امامان که دریایی 

از معارف است، از کارنامه و برنامه های دین مبین اسالم است.
وی با  اشــاره به رونمایی از کتیبه »قدرت اســالم« گفت: کار بســیار 
ارزشمندی است و باید ساعت ها به این کتیبه زیبا نگریست. در این کتیبه 
35 رویــداد مهم از جملــه قبل، حین و بعد تولد حضــرت مهدی)عج( و 
همچنین غیبت صغری و کبری و دوران غیبت و ظهور به تصویر کشــیده 

شده است.
امرودی تصریح کرد: با استفاده از این کتیبه می توان معارف مهدوی را 

در قالب اجرای پرده خوانی به نسل جوان آموزش داد.
گفتنی است، در کتیبه هنری »قدرت اسالم«  اشعار 1۲ شاعر مهدوی، 
110 لقــب از القاب امام زمان)عج(، 1۴ آیــه از آیات مهدوی و ۴0 روایات 
از معصومین علیهم الســالم توسط هنرمندان نگارگر به تصویر کشیده شده 
 اســت. همچنین در نگارگری این اثر، میالد حضــرت حجت)عج(، غیبت
امام عصر)عج(، نیابت خاصه، القاب نائبان خاص، دو تشــرف از تشــرفات 
معتبر، خیمه انتظار، نیابت عامه با استفاده از نماد نجف و شهر مقدس قم، 
وظایف عصر غیبت، انتظار، رجعت کنندگان ظهور، مؤلفه های ظهور، خروج 

سفیانی و خسف بیداء آمده است.
این تابلو به منظور تبیین معارف مهدوی طراحی و تهیه شــده است و 
مبتنی بر آن امکان برگزاری ۲5 مجلس نقالی مهدوی توســط کارشناسان 

آموزش دیده فراهم آمده است.

رهبرمعظم انقالب: 
باید کاری بکنیم که بچه ها دست مادر را حتما ببوسند؛ 

اسالم دنبال این است.

هدیه به خوانندگان

سردار سالمی: فضای جدید سیاسی كشور 
امیدبخش است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: فضای جدید 
سیاسی کشور امیدبخش اســت زیرا ما حکومت نمی کنیم بلکه 

خدمت می کنیم و حاکم، مردم هستند.
سردار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز 
دوشنبه در مراسم افتتاح آبرسانی به روستاهای مناطق محروم شرق استان 
کرمان در محل شهرستان نرماشیر با گرامیداشت هفته وحدت بیان کرد: 
هر چه دشمن به مردم ما فشار روانی وارد کرد مردم ایستادند و شکیبایی 
کردنــد، نجابت و صبر انقالبی به خرج دادنــد و در مقابل تحریم ، تهاجم 

فرهنگی و فشار سیاسی تسلیم نشدند.
وی با اشاره به تحریم های ظالمانه دشمن گفت: دشمن ما را در حلقه 
تحریم اقتصادی جهانی قرار داد تا مردم تسلیم شوند اما باز هم ایستادند و 

امروز بیرق در دست این مردم است.
وی تصریح کرد: امروز دشمن کم جان شده، در حال عقب نشینی است 
و دیگر مانند گذشته نشاط تهاجم ندارد زیرا مردم دشمن را جا گذاشته اند.
سردار سالمی با بیان اینکه مردم ستون های ایستادگی انقالب اسالمی 
هســتند تصریح کرد: مردم اصل، ریشه و هدف انقالب هستند و راه اصلی 

گذر ما از شرایط سخت اتصال، اتحاد و همدلی بین امت و امام است.
فرمانده کل سپاه پاسداران اظهارداشت: امروز هرکاری انجام می شود 
به اراده مقام معظم رهبری است زیرا امام مسلمین ما را ترغیب و تشویق 

کردند و مدام اصرار دارند که همه ما به کمک مردم بشتابیم.
وی با اشاره به اجرای طرح های آبرسانی سپاه در کرمان در همکاری با 
مجموعه های وزارت نیرو گفت: این نهضت قطعا با شتاب، سرعت و حجم 
بیشتری ادامه خواهد داشت تا هیچ دختر خردسالی ظرف آبی که خارج از 

توانش است را به دست نگیرد.  
وی اضافه کرد: امیدواریم طی یکســال آینده مشــکل آب روستاهای 
اســتان کرمان را حل کنیم و همین طور بــرای رفع فقر و محرومیت در 
ساختن بیمارستان ها، مدارس، راه ها و منازل کسانی که مشکل دارند هم 

گام برداشته باشیم.
ســالمی در ادامه با اشاره به شهدای اســتان کرمان گفت: سرزمین 
کرمان را با نام شــهیدان واالمقام و پرافتخار آن می شناسیم شهیدانی که 

نامشان روی زمین و در آسمان جاودانه است.
وی افزود: از استان و منطقه ای نام می بریم که در آن مرد افسانه ای و 
آسمانی )سردار سلیمانی( پرورش یافت؛ ۴0 سال لباس رزم را از تن بیرون 
نیاورد و شمشــیر مبارزه همیشــه بر کمر او بسته بود؛ در هر نقطه ای که 
دشمنان اســالم و مسلمانان و دشمنان ایران آرایش جنگ می گرفتند در 

قلب میدان و وسط معرکه بود. 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد: او جزو افرادی بود 
که دشــمن هم او را تحسین و ستایش می کرد و در مقابل مردانگی او سر 
تعظیم فرود می آورد؛ هنوز هم هرچه کتاب و مقاله می نویســند از بزرگی، 

عظمت، شکوه، جاللت و شجاعت این مرد می نویسند، حتی دشمنانش.
به گزارش ایرنا ســردار ســالمی در آیین افتتاحیه پروژه های نهضت 
آبرســانی مرد میدان، شهید سپهبدحاج قاسم سلیمانی که به همت واقف 
گرانقدر حاج اکبر ابراهیمی، ســپاه ثاراهلل استان کرمان، قرارگاه پیشرفت 
و آبادانــی و با همکاری گروه های جهادی شــرکت آب و فاضالب کرمان 
اجرایی شده و همچنین یادواره شهدای روستای بدرآباد دیروز به روستای 

بدرآباد از توابع شهرستان نرماشیر سفر کرد.
در پایان این مراســم از چند تن از خانواده معظم شهدا با اهدای لوح، 

تجلیل شد.
از جمله ایــن پروژه ها اجرای طرح نهضت آب رســانی »مرد میدان« 
در ۶3 روســتای محروم شهرستان نرماشــیر از توابع شرق استان کرمان 
اعالم شده است. آبرســانی به مناطق محروم شرق استان کرمان در قالب 

بهره برداری از چهار حلقه چاه آب آشامیدنی انجام می شود.
پروژه های آبرسانی به مناطق محروم استان کرمان شامل ۲5 مورد در 
نرماشــیر، 1۲ مورد در فهرج، هفت مورد در جیرفت و بم به طور جداگانه، 
۶ مورد در ریگان، ســه پروژه در رودبارجنوب، ۲ مورد در رفسنجان و یک 

پروژه در شهرستان انار است. 
بر اساس این گزارش، یک میلیارد و 500 میلیون تومان نیز به منظور 
اجرای پروژه های آبرســانی به روستای بدرآباد از توابع شهرستان نرماشیر 

اختصاص یافته است.

پیشرفت ۹۵ درصدی
 مرمت گلدسته شمالی حرم مطهر علوی 

در نجف اشرف

 مدیر صنعتی هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات از پیشرفت
۹۵ درصدی طرح مرمت و ترمیم طالکاری گلدسته شمالی ایوان نجف 

حرم مطهر امام علی )ع( خبر داد.
به گزارش خبرنگار کیهان و به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات 
عالیات، گلدســته ها و ایوان نجف اشرف از مهمترین بخش های عمارت تاریخی 
 حرم مطهر علوی و از میراث ارزشــمند هنر و معماری ایرانی اســالمی اســت.

ایــن بنــای باشــکوه توســط اســتادکاران ایرانــی در عصــر صفــوی و 
زیــر نظر شــیخ بهایی ســاخته و با کاشــی هایی بــه رنگ ســبز، نماکاری 
 شــده بــود کــه بعد هــا بــه دســتور نادرشــاه افشــار، طــالکاری شــد.
از آن زمان تا کنون به دلیل عوامل مختلف، این بنای تاریخی دچار آسیب و فرسایش شده 
 بود که ستاد بازسازی عتبات عالیات در چند مرحله اقدام به ترمیم و مرمت آن کرده است.

همچنین کتیبه های میناکاری شده با اشعار فارسی، ترکی و هندی، صد ها سال 
روی ایوان تاریخی نجف اشــرف، نصب شــده بود که در زمان حکومت صدام از 

روی ایوان کنده شد.
پس از سقوط دیکتاتوری صدام، با همت متخصصان ستاد بازسازی عتبات 
این کتیبه های تاریخی دوباره بازسازی و مرمت و در جای خود نصب شدند که 
شعر معروف » زائران درگهت را بر در خلد برین/ می دهند آواز طبتم فادخلو ها 
خالدین« یکی از آنهاست. محمد کریمی مدیر صنعتی هنری ستاد بازسازی 
عتبات عالیات در خصوص آخرین اقدامات برای مرمت و ترمیم طالکاری این 
ایــوان تاریخی در حرم موالی متقیان گفت: پس از اتمام مرحله اول طرح در 
بخش جنوبی، هم اکنون مرحله دوم با کار روی خشــت های گلدسته شمالی 
در حال اجراســت. وی افــزود: در مرحله دوم افزون بر خشــت های مطالی 
گلدســته شمالی، قسمتی از بخش شــمالی ایوان نیز مرمت خواهد شد که 
 کار مرمت خشــت های گلدســته بیش از ۹5 درصد پیشــرفت داشته است.
کریمی گفت: براساس این طرح حدود ۴ هزار و 500 خشت مسی که قرن ها 
پیش توســط استادکاران ایرانی با روکش نازکی از طال آبکاری شده بود ابتدا 
شماره گذاری شده و پس از جداسازی از گلدسته، در کارگاه مخصوص ترمیم و 
دوباره با پوشش نازکی از طال به قطر چند میکرون پوشیده و در نهایت سرجای 

قبلی نصب می شود.
وی با بیان اینکه در مرحله سوم پروژه، کار بر روی ترمیم خشت های بخش 
مرکزی ایوان نجف آغاز خواهد شد تاکید کرد: تمامی هزینه های مربوط به تامین 

طال، توسط تولیت آستان مقدس علوی و خیران عراقی صورت می گیرد.
مدیــر صنعتی هنری ســتاد بازســازی عتبات عالیات خاطرنشــان کرد: 
محدودیت های ناشی از پاندمی کرونا سبب تاخیر زیاد در اجرای این طرح شد.

رسالت رهبری جامعه
امام علی)ع(: »رهبر جامعه باید با مردم به راستی سخن 
گوید و پراکندگی مردم را به وحدت تبدیل کند و اندیشه 

خود را برای پذیرفتن حق آماده گرداند.«
نهج البالغه- خطبه 108

صفحه 3
سه شنبه ۲۷ مهر 1۴00 
1۲ ربیع االول 1۴۴3 - شماره ۲۲8۶۷

اخبار ادبی و هنری

با سفر مادورو به تهران

ایران و ونزوئال سند همکاری ۲۰ ساله امضا می كنند

تعاونی مســکن مرکزی نهاجا زمینی به مساحت تقریبی 9/8 
هکتار واقع در فرودگاه قدیم بندر عســلویه استان بوشهر را از طریق 
مزایده عمومی به فروش می رســاند. متقاضیان شــرکت در مزایده 
جهــت اخذ برگ شــرایط حداکثر تا تاریخ 1400/7/29 در ســاعت 
اداری بــه دفتر تعاونی واقع در تهران خیابان پیروزی، انتهای خیابان 

بیمارستان فجر، ساختمان شمس، طبقه همکف مراجعه نمایند.
تلفن هماهنگی 09917499378

پای درس علی)ع(

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گفت وگوهای 
»علی باقری« و »انریکه مورا«، خوب و ســازنده بود و 

مذاکره با اروپا در بروکسل ادامه پیدا می کند.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
دیروز )دوشنبه( در جریان نشست خبری خود با خبرنگاران، 
در پاســخ به ســؤالی درخصوص فرآیند روند ادامه مذاکرات، 
گفت: گفت وگوهای پنجشــنبه گذشته علی باقری و »انریکه 
مورا« معاون سرویس  اقدام اتحادیه اروپا، خوب و سازنده بود. 
نکاتی که جمهوری اسالمی ایران باید به طرف اروپایی می گفت 

آن را منتقل کرد.
وی افزود: توافق شــد که در چند روز آینده در بروکسل 
گفت وگوها ادامه پیدا کند و این توافق دو سویه بوده است. قطعاً 
موضوعات، چالش ها و موانعی که در ۶ دور گفت وگوهای وین 

به نتیجه نرسید، باید مورد رایزنی قرار گیرد.
خطیب زاده ادامه داد: در مورد عربستان ۴ دور گفت وگوها 
انجام شده اســت و گفت وگوها در فضای مثبت و در حوزه 

موضوعات دوجانبه و منطقه ای پیگیری شده است.
وی با بیان اینکه یکســری نــکات را به عنوان نقاط مورد 
اهمیت بیان کردیم، اظهار داشت: این گفت وگوها، محترمانه 

 و به همان اندازه جدی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درخصوص 
ســفر یک هیئت ســعودی به تهران برای بازدیــد از اماکن 
دیپلماتیک، گفت: درخصوص سفر هیئتی از عربستان سعودی 

به ایران، این خبر تایید نمی شود.
طالبان در حفظ آرامش و سالمت مردم افغانستان 

مسئول است
سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص ادامه جنایت علیه 
شیعیان افغانستان و نحوه پیگیری وزارت امور خارجه کشورمان 
برای عدم تکرار این جنایات از طریق مسئوالن فعلی افغانستان، 
گفت: سؤال خیلی مهمی  است. ما در افغانستان با همه گروه ها 
به شمول طالبان در گفت وگو هستیم. آنچه که مشخص است 
طالبان در حفظ امنیت، آرامش و ســالمت مردم افغانستان از 

جمله شیعیان و هزاره ها مسئولیت مستقیم دارد.
خطیــب زاده تأکید کرد: جمهوری اســالمی ایران 

نسبت به تمام آنها حساسیت ویژه ای دارد.
وی تصریح کرد: از طالبان شنیده ایم که تمام تالششان را 
می کنند که این موضوع تکرار نشــود. ما فکر می کنیم جامعه 
جهانی باید به طور مشخص نسبت به ادامه این خشونت ها و باال 

گرفتن این خشونت ها حساسیت ویژه ای داشته باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: با استفاده از همه  
ابــزار و کانال های دیپلماتیک با همه گروه ها از جمله طالبان، 
تمام تالش مان را انجام می دهیم که افغانســتان وارد چرخه 

خشونت و  ترور نشود.
خطیــب زاده گفت: من فکر می کنم که مهم ترین ویژگی 
آینده افغانســتان این است که افغانستان عاری از خشونت و 

افراط باشد.
آخرین وضعیت  سند»۲۵ ساله ایران و چین«

وی همچنین درخصوص وضعیت قرارداد بین ایران و چین، 
گفت: آنچه در مورد این قرارداد مطرح است این است که یک 
چارچوب حقوقی و عملی برای روابط بلندمدت و راهبردی بین 

ایران و چین باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: این روابط ابعاد و 

اجزای مختلفی دارد. برخی از این اجزا و ابعاد به وزارتخانه های 
اقتصادی، فرهنگی، مجلس و قوه قضائیه مربوط می شود. 

خطیــب زاده تصریح کرد: امیرعبداللهیان بعد از اینکه به 
وزارت آمد، یک ارزیابی از عملیاتی شدن این توافق داشتند و 
این را در هیئت دولت نیز مطرح کردند و مجدداً برای تمامی 
دستگاه وظایف خودشان را با نگاه جدید فرستادند و در چارچوب 

بسیار خوبی این موضوع جلو می رود. 
وی همچنین در پاســخ به سؤالی در مورد تغییر مسئول 
پیگیــری این پرونده، گفت: این موضوع به عنوان یک موضوع 
حاکمیتی در حال پیگیری است و مسلما در فضای ملی خودش 

پیگیری می شود. 
وی همچنین در پاســخ به سؤالی درباره اینکه وزیر 
امور خارجه کشــورمان بر اقدامات جدی آمریکا قبل از 
مذاکرات بروکسل تأکید کرده است، گفت: برای آمریکا 
پیش شرط نگذاشتیم. آنچه وزیر امور خارجه بیان کرد 

یک منطق بود. 
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: اینکه اگر آمریکا 
به دنبال بازنگری در سیاســت های خودش اســت، باید این را 

به صورت عملی نشان دهد وگرنه هیچ تفاوتی بین سیاست های 
بایدن و  ترامپ نیست. 

میزبان وزرای امور خارجه 
کشورهای همسایه افغانستان هستیم

خطیــب زاده همچنیــن درخصوص برگــزاری اجالس 
همسایگان افغانســتان، گفت: چهارشنبه هفته آینده میزبان 
وزرای امور خارجه کشورهای همســایه افغانستان به صورت 

حضوری خواهیم بود.
وی اضافه کرد: این اجالس یک روزه اســت و دستور کار 
این اجالس ادامه گفت وگوهایی است که پیش از این به صورت 
مجازی برای کمک به تشکیل یک دولت فراگیر و برقراری صلح 

و امنیت در افغانستان برگزار شد. 
ســخنگوی وزارت امــور خارجه کشــورمان همچنین 
درخصوص انتصاب نماینده ویژه ایران در امور افغانســتان نیز 
تصریح کرد: موضوع افغانســتان ملی است، بین دستگاه های 
وزارت خارجه و ریاست جمهوری پیگیری می شود و دستگاه 

دیپلماسی هم همین رویکرد را دارد. 
خطیــب زاده با بیان اینکه ما می خواهیم همه بخش های 
مرتبط با افغانستان، با هماهنگی کار را جلو ببرند،تأکید کرد: 

در افغانستان تامین امنیت، صلح و ثبات مهم است.
با آسیب شناسی گذشته وارد مذاکرات می شویم

وی همچنیــن درباره اینکه آیا ایــران برای آمریکا پیش 
شــرط برای مذاکرات گذشته است؟ گفت: چون آمریکا عضو 
برجام نیســت ما پیش شرط نگذاشتم و ما همواره بر ضرورت 
بازگشت آمریکا به برجام و قطعنامه ۲۲31 و رفع تحریم های 
ظالمانه تأکید می کنیم. آنچه امیرعبداللهیان گفت، این است 
که رئیس جمهور آمریکا همان سیاست فشار حداکثری  ترامپ 
را ادامه داد و آنچه مهم است تغییر سیاست ها در عمل است.

خطیــب زاده تأکیــد کــرد: دولت جدیــد می خواهد با 
آسیب شناســی آنچــه که در ۶ دور مذاکره وجود داشــت به 
مذاکرات وارد شود. وی با  اشاره به اینکه مهم این است که نباید 
وقت تلف شود، افزود: این گفت وگوها می تواند بی نتیجه ادامه 
داده شود، اما آنچه در تهران و بروکسل انجام می شود هدفش، 

رسیدن به نتیجه است.

خطیب زاده در نشست خبری مطرح کرد

ادامه مذاکره با اروپا در بروکسل
سفر هیئت سعودی به تهران تأیید نمی شود

سرویس سیاسی-  
اینکه  به  اذعان  یک نشــریه آمریکایی ضمن 
سیاست موسوم به »فشــار حداکثری« علیه ایران 
این  اکنون  می نویســد:  اســت،  شکست خورده 
جمهوری اسالمی ایران است که در حال اعمال همین 

سیاست علیه واشنگتن است. 
نشریه اکونومیست در تحلیلی ضمن اعتراف به اینکه 
سیاست موسوم به »فشار حداکثری« علیه ایران شکست 
خورده اســت، خاطرنشان کرده است: دولت جدید آمریکا 
به ریاست »جو بایدن«، علی رغم وعده هایش برای بازگشت 

به برجام در حال اجرای همین سیاست است.
ایــن نشــریه آمریکایــی در این مقاله ضمن  اشــاره 
به اظهارات »دونالد  ترامپ«، رئیس جمهور سابق آمریکا که 
برجام را »بدترین توافق تاریخ« توصیف کرده بود یادآوری 
کرده است تحریم هایی که او بعد از خروج از توافق هسته ای 
علیه ایران به کار گرفت قرار بود جمهوری اسالمی ایران را 

تحت فشار حداکثری قرار دهد.
اکونومیست نوشت: بروز بحران ]میان ایران و آمریکا[ 
از همــان روزی که  ترامپ برجام را »بدترین توافق تاریخ« 
خواند و از آن خارج شد قابل پیش بینی بود. این توافق، قرار 
بود به ازای رفع بسیاری از تحریم ها ـ و البته نه همه آنها ـ 

محدودیت هایی را در برنامه هسته ای ایران به وجود بیاورد.
 ناکامی  فشار حداکثری

در ادامه آمده است: هدف مجموعه تحریم های جدید 
 ترامپ اعمال »فشــار حداکثری« علیه ایــران بود، اما این 
سیاست در وادار کردن ایران به پذیرش مفاد سختگیرانه تر 
ناکام ماند، عالوه بر این، فشــار حداکثری نتوانســت مانع 
توسعه موشک های بالیستیک ایران و یا حمایت این کشور 

از نیروهای نیابتی اش در سراسر خاورمیانه شود.
اکونومیســت در ادامه این مطلب بــه توضیح درباره 
سیاست جو بایدن که عماًلً ادامه سیاست های رئیس جمهور 
ســابق آمریکا اســت پرداخته اما به  نقل از یک کارشناس 
مســائل بین المللی تصریح کرده اســت کــه اکنون این 
جمهوری اســالمی ایران اســت که آمریکا را تحت فشار 

حداکثری قرار داده است.
نشــریه آمریکایی تأکید می کند: بایــدن در تبلیعات 
انتخاباتی وعده بازگشــت به برجام را مطرح کرد. با وجود 
ایــن او عمالًً بــرای افزایش قدرت چانه زنــی آمریکا اکثر 
تحریم های  ترامپ را پابرجا نگاه داشــته است. اما به گفته 
مارک فیتزپاتریک، کارشناس اندیشکده مطالعات راهبری 

بین المللی، اکنــون که برنامه هســته  ای ایــران در حال 
پیشــرفت است این تهران اســت که بایدن را تحت فشار 

حداکثری قرار داده است.
اکونومیســت با  اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری، 
آمریــکا را از نگاه ایران »غیرقابــل اعتماد« توصیف کرده 
و اذعان کرده اســت منافع اقتصادی ناشــی از برجام عمر 
چندانی نداشــته است. این نشریه همچنین به ایستادگی 
ایران در برابر شدیدترین فشــارهای اقتصادی که در توان 

واشنگتن است اعتراف کرده است.
 ایستادگی ایران در برابر فشار آمریکا

در این مقاله آمده است: از نگاه ایران، آمریکا مطابق با 
آنچه رهبر عالی ایــران، آیت اهلل خامنه ای از مدت ها پیش 
هشدار داده نشــان داده است که کشوری غیرقابل اعتماد 
است. منافع اقتصادی برجام دوام چندانی نداشتند و ایران 
این طور فکر می کند که توانسته است در برابر بدترین فشار 

اقتصادی که آمریکا توان اعمال آن را دارد بایستد.
از نگاه اکونومیســت، تحریم ها، کنار شیوع کووید - 1۹ 
و کاهش بی ســابقه قیمت نفت لطمات زیادی به اقتصاد 
ایران وارد کردند اما شــرایط اقتصادی این کشــور طبق 
پیش بینی های صندوق بین المللی پول رو به بهبود است، 
ضمن آنکه چین هم به بزرگ ترین خریدار نفت ایران تبدیل 

شده است.
از لحاظ وضعیت منطقه  ای هم ایران قدرتمندتر شده 
اســت. اکونومیســت دراین باره این طور توضیح می دهد: 
در منطقه هم ایران قدرتمندتر شــده است. این کشور به 
بقای بشــار اسد در ســوریه کمک کرد و از دوستانش در 
عراق در برابر افراطی های داعــش کمک کرد. در جنوب، 
متحدان ایران در یمن، ائتالف تحت رهبری سعودی را به 

جست وجوی راهی برای خروج از جنگ واداشته اند.
در ادامه آمده است: در افغانستان، آمریکایی ها توسط 
طالبان تحت تعقیب قرار گرفته اند، حتی متحدان آمریکا در 
حاشــیه خلیج ]فارس[ هم تالش ها برای برقراری روابط با 

حکومت ایران را آغاز کرده اند.
 ایران از موضع خوبی برخوردار است

پایگاه خبری اوراســیا نیوز در گزارشــی نوشت: ایران 
به عنوان یکــی از متحدان قدرتمند چین، علی رغم تمامِی 
چالش های اقتصادی و اجتماعی ناشی از فشار های آمریکا و 
کشور های غربی در مسئله برجام، از موضع خوبی برخوردار 
است تا قدرتمندانه بر خواسته های خود پیش از بازگشت به 

توافق برجام تأکید کند

این پایگاه خبری در ادامه نوشــت: از سوی دیگر ایران 
می تواند ضمن پیشــبرد برنامه هســته ای خود، عماًل این 
سیگنال را به غرب برســاند که اگر هرچه سریع تر جهت 
انعقاد یک توافق ســازنده با تهران واردمیدان نشود، امکان 

پیشرفت های بیشتر نیز برای ایران وجود دارد.
در ادامــه این گزارش آمده اســت: باید اذعان کرد که 
دولــت بایدن از ابزار های چندان قابل اتکایی جهت مجبور 
ســاختن ایران برای پذیرش دســتورکارهایش برخوردار 

نیست.
اوراســیا نیوز در ادامه نوشت: آمریکا در شرایط کنونی 
عماًل نتوانســته با اِعمال فشار های اقتصادی بر ایران، آن را 
وادار به حضور در میز مذاکره و پذیرش خواسته های خود 

کند.
در ادامه آمده اســت: تهــران از فضــای الزم جهت 
بهره بــرداری از اختالفات راهبردی میــان چین و آمریکا 
مخصوصاًً در حوزه های اقتصادی و ژئوپلیتیک نیز برخوردار 

است.
 ایران می  تواند بدون غرب کارهای خود را پیش ببرد

تاکنون رسانه های خارجی به دفعات به قدرت روزافزون 
ایران و دست برتر جمهوری اسالمی ایران در مقابل آمریکا 

اذعان کرده اند.
در همین رابطه شــورای آتالنتیک در مطلبی نوشت: 
اســطوره انقالبی ایران، برخالف نقشــه آمریکا، منطقه را 
فراگرفــت. تاگس اشــپیگل نیز در مطلبی نوشــت: ایران 
در لبنان، آمریکا را جا گذاشــت و با صادرات ســوخت، به 

تحریم ها بی اعتنایی کرد.
همچنین ســایت فرانســوی »لوکوریکــس« از قول 
پژوهشگر مرکز ملی پژوهش های علمی  فرانسه نوشت: ایران 
نشان داده می  تواند بدون غرب، کارهای خود را پیش ببرد. 
پیوستن به سازمان شانگهای، نخستین پیروزی دیپلماتیک 

رئیس جمهور جدید ایران است.
روزنامه کویتی الرأی نیز در مطلبی نوشت: آمریکا در 
جنگ جهانی سوریه شکســت خورد. ایران به یک قدرت 
بســیار قوی تر از آغاز جنگ ســوریه تبدیل شده و زمان 
اعتراف آمریکا به شکســت فرا رســیده است.  کشتی  های 
حامل سوخت ایران برای لبنان از طریق سوریه، پرونده های 

منطقه  ای و جهانی مهمی را با قدرت روی میز گذاشتند.
 همچنین المانیتور در گزارشــی نوشــت: آمریکا فاقد

»پلن B« مقابل ایران اســت. یک مقام  ارشد که به خاطر 
نزدیکی به وزیر دفاع اسرائیل، از محتوای مذاکرات اخیر با 

آمریکا مّطلع است، می  گوید هیچ طرح عملیاتی اضطراری 
علیه ایران در صورت شکســت مذاکرات وجود ندارد. این 

وضعیت، موجب افسردگی و استیصال اسرائیل است.
اکونومیست نیز نوشت: فشار حداکثری، رفتار ایران را 
تهاجمی  کرد و به ضربات پهپادی و موشــکی به متحدان 
آمریکا انجامید. ایران ثابت کرد درباره نفوذ خود در منطقه، 

مذاکره نمی  کند.
 درماندگی و افول قدرت آمریکا

فارن افرز هم در مطلبی تأکید کرد: تحریم بی حساب و 
کتاب علیه ایران، از سر درماندگی و افول قدرت آمریکاست. 
مقامات مأیوس ما، تیر کمتری نسبت به قبل در کمان دارند 
که به تحریم دســت می یازند؛ اما این حربه اغلب شکست 

خورده است.
همچنین بنیاد کارنگی در گزارشی تصریح کرد: چند 
دهــه تالش برای تحریــم و مهار ایران شکســت خورده. 
متحدان ما هم این ناتوانی را فهمیده اند و آماده عقب نشینی 

آمریکا می شوند.
هفته  نامه فرانسوی اکســپرس نیز نوشت: هدف غرب 
از دعــوت به مذاکــرات جدید همانند مذاکــرات برجام، 
فقط به دســت آوردن وقت بــرای مهار ایران اســت و نه 
توافق. با وجود پایان دوره  ترامپ، غرب حاضر نیســت به 
برجام برگردد. بعید اســت بتوان ایران را به چشم  پوشی از 

پیشرفت  های خود واداشت.
اندیشکده کوئینسی هم در مطلبی نوشت: زیاده روی در 
تحریم، آمریکا را ضعیف و ایران را تقویت کرد. ایران توانسته 
بــا مهار تحریم ها، به اقتصاد خود تنوع بخشــد و در حال 
کاهش وابستگی به نفت است. آمریکا برای نجات مذاکرات، 

باید بخشی از سنگین ترین تحریم ها را متوقف کند.
همچنین فارین پالیسی در گزارشی تصریح کرد: احیای 
برجام، اهرم بیشتری را برای فشار به ایران در اختیار آمریکا 
می گذارد؛ اما حفظ فشار حداکثری، تهران را به میز مذاکره 
باز نمی گرداند و برنامه هسته  ای آن را متوقف نمی  کند. ایران 
بر سرمایه گذاری در زیرســاخت  های »اقتصاد مقاومتی« 
متمرکز شــده و اقتصادش نه تنها به هیچ وجه در معرض 
سقوط قرار ندارد، بلکه پیش بینی می شود در سال ۲0۲1 

بهبود یابد.
پیش بینی صندوق بین  المللی پول این است که روند 
تورم در ایران در ماه های آینده نزولی خواهد شد و در سال 
آینده میــالدی )از دی 1۴00( با 11،8 درصد کاهش، به 

۲7،5 درصد خواهد رسید.

وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران گفت: 
نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال در ماه های آینده 
 به تهران ســفر می کند و در آن سفر سند همکاری

۲۰ ساله دو کشور امضا خواهد شد.
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امــور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران پس از دیدار و گفت وگو با فلیکس پالسنسیا، 
همتای ونزوئالیی در نشست خبری مشترک حضور یافت و 

به تشریح مذاکرات انجام شده پرداخت.
به گزارش فارس، امیرعبداللهیان در ابتدای این نشست 
خبری ضمن خوشــامد به همتای ونزوئالیی برای ســفر به 
تهران، اظهار داشــت: توافق کردیم نقشه راه همکاری های 
۲0 ســاله ایــران و ونزوئــال را در ادامــه گفت وگوهایمان 
ترســیم کنیم. قبل از پایان سال جاری میالدی کمیسیون 
مشــترک همکاری های اقتصادی دو کشور در تهران برگزار 
 می شــود. نقشه راه همکاری های بلندمدت دو کشور را فعال

خواهیم کرد.
وزیــر امور خارجــه گفت : نیکالس مــادورو رئیس 
جمهور ونزوئال در ماه های آینده به ایران ســفر می کند 
و در آن ســفر سند همکاری ۲0 ساله امضا خواهد شد. 
همه اینها تأییدی بر این است که روابط دو کشور مسیر 
رو به رشــدی را طی می کند. مــا در تمامی زمینه های 
فنی، اقتصادی، تجاری و علم و فناوری در حوزه معدن 
و همکاری در حوزه انرژی در ســال های اخیر توافقات 
خوبی بین دو کشور داشتیم و بخش های مهمی در حال 

اجراست.
وی در این باره بیان داشــت: جمهوری اسالمی ایران از 
مردم ونزوئال و رئیس جمهور مادورو و همه نهادهای قانونی 

در ونزوئال حمایت می کند.
محکومیت دستگیری دیپلمات ونزوئالیی

 در دماغه سبز
امیرعبداللهیان ادامه داد: اقدام اخیر در دستگیری یکی 
از دیپلمات های ونزوئال در دماغه سبز و استرداد آن به آمریکا 

را یک راهزنی و اقدامی نادرست و غیرسازنده از سوی آمریکا 
و تعرض به حاکمیت ونزوئال می دانیم.

وزیــر خارجــه کشــورمان بیان داشــت: در مســیر 
همکاری هــای دوجانبه در مرحله ای هســتیم که کاالهای 
ایرانی در شــهرهای مختلف ونزوئال در دسترس مردم قرار 
دارد و این فرصت خوبی برای تجار و بازرگانان ایرانی اســت 
که در مســیر همکاری های بازرگانی بین دو کشــور از این 

فرصت نیز استفاده الزم را به عمل بیاورند.
وی گفــت: زمینه های مشــترک برای ســرمایه گذاری 
در جمهوری اســالمی ایران فراهم شده است که به تدریج 

جزئیات آن اطالع رسانی خواهد شد.
دعوت از بخش خصوصی ایران

 برای حضور در ونزوئال
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: مایلم از بخش خصوصی 
در ایــران دعــوت کنم و تأکید می کنم کــه ونزوئال فرصت 
جدیدی برای توســعه همکاری های دوجانبه است و بخش 
خصوصــی ما در همــه حوزه ها می تواننــد وارد همکاری با 

ونزوئال بشوند.

سیاست ایران 
توسعه روابط با کشورهای آمریکای التین

 به ویژه ونزوئال است
»فلیکس پالسنسیا گونسالس« وزیر امور خارجه ونزوئال 
همچنین روز گذشته به دیدار رئیس جمهور کشورمان رفت. 
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در این دیدار با بیان اینکه 
آمریکای التین به خصوص ونزوئال جزو اولویت های دیپلماسی 
اقتصادی جمهوری اســالمی ایران است و ما مصمم هستیم 
روابط خود را با این کشورها توسعه دهیم تصریح کرد: در این 
دولت مصمم هستیم مشکالت ایجاد شده از سوی دشمنان 

را کنار بزنیم و مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهیم.
رئیسی با تأکید بر ضرورت گسترش روابط تهران کاراکاس 
در حوزه های مختلف گفت: برای توســعه مناسبات دوجانبه 
باید برنامه روشن و بلندمدت طراحی شود تا چشم انداز روابط 

به سمت تقویت حداکثری حرکت کند.
رئیس جمهور با تحسین همراهی ونزوئال با ایران 
در مجامع بین المللی افزود: بــا برنامه همکاری های 
بلندمدت میان دو کشــور، چشــم انداز روشنی برای 

گسترش و تعمیق روابط وجود دارد.
رئیسی با بیان اهمیت دولت ونزوئال در سیاست خارجی 
ایــران، ابراز امیدواری کرد با ســفر رئیس جمهور ونزوئال به 
تهران در آینده نزدیک، گام های جدیدی برای همکاری های 

بلندمدت دو کشور برداشته شود.
وزیر امــور خارجه ونزوئــال نیز در این دیــدار با ابالغ 
سالم های گرم رئیس جمهور کشــورش به رئیس جمهوری 
اســالمی، ایران و ونزوئال را دو کشور دوست توصیف کرد و 
گفت: دو کشور در مقابل نظام سلطه و کسانی که می خواهند 

به استقالل ما لطمه وارد کنند، متحد هستند.
»فلیکس پالسنسیا گونسالس« از ایران به عنوان کشور 
مهــم و تأثیرگذار منطقه نام برد و گفت: جمهوری بولیواری 
ونزوئــال در کنار ایران به دفاع از چندجانبه گرایی و مقابله با 

مداخله آمریکا متعهد است.
وزیر امور خارجه ونزوئال هم با تأکید بر ضرورت گسترش 
روابط دو کشور، گفت: تدوین برنامه روابط بلندمدت دو کشور 
می تواند در تحقق این هدف موثر باشد و ونزوئال آماده توسعه 

روابط در همه زمینه ها با جمهوری اسالمی ایران است.

روایت  رسانه های غربی از شکست راهبرد کاخ سفید

اكونومیست: حاال ایران است كه به آمریکا فشار می آورد


