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جنجال های طرفــداران مذاکره با امریکا پایانی 
ندارد و هر روز شــکل دیگــری به خود میگیرد، 
در چند روز اخیر نیز برخی زلف واردات واکسن 
کرونا و ســامت مردم را به تصویــب اف ای تی اف  گرده 
زدنــد ، تا هم راه مذاکره با طرفهــای غربی را هموار کنند 
و هم اینکه با واردات واکســن به عنوان منجی مردم از این 
ویروس منحوس معرفی شــوند، اما سوال این است که این 
افراد آیا همانگونه که بر واردات واکسن اصرار می کنند، به 
تولید واکسن ایرانی هم بها می دهند و اصوالً چرا اصرار به 
واردات واکسن تا این حد است آن هم واکسنی که هنوز به 

تایید سازمان جهانی بهداشت نرسیده است؟! 
ایــن روزها دولتمــردان روش تازه ای را برای رســیدن به  

اهداف خود دنبال می کنند.
 FATF فشار برای تصویب 

با تصویــب این مصوبــه راه، هم برای طرفــداران مذاکره 
و برجــام همواره می شــود و هم بایــدن می تواند آن را به 
عنوان موفقیتی در سیاست خارجی امریکا و تئوری مذاکره 

دمکراتها ، به چشم جمهوریخواهان بکشد. 
در این میان شاهد آنیم که این سیاست فشار برای تصمیم 
گیری از ســوی دولتمردان نیز که خواســتار بازگشــت به 
مذاکرات برجامی هســتند و در گذشته نیز کلید حل همه 

مشکات را برجام عنوان می کردند منعکس شده است. 
اخیــراً رئیس جمهور در جلســه هیات دولت با اشــاره به 
تصویــب 2 الیحــه از لوایح اف ای تــی اف، اعام کرد که 
دستور اخیر رهبر معظم انقاب در این زمینه راهگشا است 
و این اقدام بهترین راه برای  مبارزه با فســاد است که البته 

ممکن است بعضی ها خوششان نیاید. 
سخنگوی دولت نیز با یادآوری اظهارت اخیر علی مطهری 
درباره خرید واکســن کرونا و ارتبــاط آن با FATF گفت: 
 FATF در مــورد انتقال پول بنابر قوانین تحریــم و قواعد
چندین مرحله انتقال پول با مشــکل مواجه شد و با موانعی 
روبرو بودیم. به طور کلی نپیوســتن به FATF آثار خود را 
نشــان خواهد داد. همچنین ظریف وزیر خارجه با تاکید بر 
اینکــه آمریکا حتی به ما اجازه نمی دهد که از پول خود در 
کشــورهای دیگر برای پرداخت پول واکسن کرونا استفاده 
کنیم، وارد این بازی تازه شد و محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور نیز در جمع خبرنگاران گفت: مشکل اساسی 
کــه ما همواره برای هــم دارو و هم واکســن و هم کاالی 
اساسی با آن مواجه هســتیم تحریم و فشار بیش از حدی 
اســت که آمریکا وارد می کند. آمریکا یک سیاست اعانی 
دارد که می گوید ما محدودیتی برای واکســن و دارو نداریم 
ولــی در عمل وقتی می خواهیم خریــد کنیم،  با بانک های 
مختلــف تماس می گیرد و حتی مانــع پرداخت ۵ میلیارد 
دالر از صندوق بین المللی پول برای کاالهای اساسی و دارو 
شد. وی افزود: تا زمانی که تحریم های آمریکا و فشاری که 
بر روی بانک ها هســت، مسئله محدودیت های FATF خود 

را نشان نمی دهد. 
 همراهی اصالح طلبان 

در ایــن میان اصاح طلبان که تا چند وقت گذشــته خود 

از عملکــرد دولت انتقــاد می کردند حاال بــا دولت در این 
زمینه  همراه شــده اند که تفحه ای از این بازارگرمی کسب 
کنند، از جمله عباس عبدی طی یادداشتی با عنوان کارزار 
واکسیناسیون نوشت: اگر اتفاق جدیدی در کشور رخ ندهد 
بــه احتمال فــراوان و در هفته ها و ماه های آینده، مســاله 
واکسیناســیون به جدی ترین مســاله کشور تبدیل خواهد 
شد.وی با اظهار تأســف از اینکه در میانه این جنگ بزرگ 
بــا کووید ۱۹، عده ای دنبال برجســته کــردن طب ملی و 
اســامی و چنین ایده های غیرعلمــی بودند و وقت خود و 
جامعــه را در این راه تلف کردند افزود: اگر واکسیناســیون 
در کشــور های همسایه آغاز شود، دیگر نمی توان وعده آخر 
بهار و تابســتان را داد. تا آن زمان باید اقدامات ملموس در 
این زمینه انجام شود، به ویژه اینکه کارایی این واکسن ها از 
حیث مدت زمانی که مصونیت ایجاد می کنند، معلوم نیست 
و چه بســا باید ساالنه و حتی با فاصله کمتری تزریق شود 
و نمی تــوان جامعه را منتظر آینده ای کرد که هیچ چیز آن 

معلوم و قطعی نیست.
 همنوایی 

در این جریان تبلیغاتی فضای رســانه ای غرب نیز با ظاهر 
دلفریب و دلسوزانه وارد شده و از تحریمها و مشکات برای 
واردات واکسن سخن می گوید. از جمله روزنامه واشنگتن 
پست، در این باره نوشــت: تحریم های آمریکا میتواند مانع 
از رســیدن واکسن به ایران شــود. این روزنامه با اشاره به 
اظهارات سخنگوی برنامه واکســن جهانی کواکس، مبنی 
بــر اینکه ایران برای تهیه واکســن معافیت از دولت ایاالت 
متحده دریافت کرده، اما تحلیلگران هشــدار می دهند که 
تحریم های مالی مانع ایران برای مشــارکت در این برنامه و 

خریدهای پزشکی مرتبط با آن است.
بی بی سی فارســی نیز گفت: که مقام ها در ایران می گویند 
بــرای خرید حدود 2۰ میلیون ُدز واکســن کرونا به ســد 
تحریم های بانکــی آمریکا برخورد کرده انــد. تحلیل گران 
معتقدند، ممکن است باتکلیفی و سردرگمی که تحریم های 

چنــد الیه آمریکا علیه نظــام ارزی و بانکی ایران به وجود 
آورده اســت، دلیل تأخیر یا تردیــد در هم کاری بانک های 

جهانی با ایران باشد.
در همین حال هشتگ واکســن بخرید نیز از3۰آذر ماه در 
توییتــر با این هدف محوری که مذاکــره و پذیرش fatf را 
مانع واردات واکسن کرونا اعام کند آغاز شده است. جالب 
آنجاست که پایش این کمپین از تالک واکر نشان می دهد 
۶ هــزار و ۴۸۰ کاربر اعم از واقعــی و ربات در این پویش 
شــرکت و ۹۷ هزار توییت و بازنشــر را انجام دادند اما ۶۸ 
درصد از اکانتها خارج از کشور و ۵۸ درصد در آمریکا ساکن 

هستند.
 تضمین برای سالمت واکسن های وارداتی 

اگر چه سعید نمکی وزیر بهداشت از خرید بهترین و مطمئن 
ترین منابع واکسن علیرغم همه فشارها و مضایق سخن می 
گوید اما اضافه می کند که البته هیچ جای دنیا روی واکسن 
قسم نخورده است و هیچ جای دنیا تزریق عجوالنه واکسن 
را آغاز نکرده است اگر هم آغاز شده است کار عالمانه نیست. 
در همین حال سازمان بهداشت جهانی اعام کرده  که این 
واکسن ها تنها راه جادویی سرکوب این بحران کرونا نیست 
و تاکنون از ۵۱ واکسن در مرحله آزمایش انسانی است که 
۱3 مورد آن به مرحله پایانی آزمایش گسترده رسیده است. 
»دروس آدهانوم« مدیر سازمان جهانی بهداشت با اشاره به 
اینکه هنوز ویروس فضای زیادی برای عمل دارد، در توئیتی 
نوشت: هیچ واکسنی بیماری کووید-۱۹ را متوقف نخواهد 
کرد و ما در هر شــرایطی مجبور هســتیم که به نظارت و 
کنتــرل ادامه دهیم، تســت ها را انجام بدهیــم، قرنطینه 
افــراد مبتا به ویروس کرونــا را پیگیری کنیم، افرادی که 
با بیماران تماس داشــته اند نیز جداســازی کنیم و از افراد 
بخواهیم کــه احتیاط کنند. در همیــن حال جهش کرونا 
در انگلیس اثر واکســن دراین کشــور را نیــز از بین برد و 
نشــان داد نبایستی خوشبینی بیش از اندازه به این مسئله 
داشته باشــیم. دراین میان سوال این است آیا مقامات می 

توانند تضمین کنند که این واکسن ها بدون هیچ عارضه ای 
موجب کنترل این بیماری در کشــور خواهد شد و اگر این 
تضمین ۱۰۰ درصدی نیست چرا نسبت به تولید واکسن در 

کشورمان حساسیت بیشتری نشان نمی دهند؟ 
 یک جو شفافیت 

در این میان مردمی که نگران ســامت خود هستند سوال 
مــی کنند که باالخره چه خواهد شــد، آیا مردم ایران هم 
می توانند از این واکسن استفاده کنند یا به دلیل تحریمها 
و تصویب نشــدن اف ای تی اف بایستی از درمان و کنترل 
این بیماری محــروم بمانند. آیا تحریم باعث این مســئله 
اســت یا برجام؟  در همین زمینه رئیس کمیسیون اقتصاد 
ســامت اتاق بازرگانی تهران درباره بحث های مطرح شده 
از نقش تصویب نشــدن اف ای تی اف در واردات واکســن 
گفت: ما در طول ســال داروهای دیگری نیز وارد می کنیم 
و تاکنون تصویب نشــدن این لوایح در مســیر واردات این 
داروها مشــکل ساز نشده است. محمود نجفی عرب در این 
باره افزود: تحریم های بانکی عامل مهمی در دشــوار شدن 
واردات واکســن کرونا و حتی ســایر داروها به ایران شده 
اســت. بنابراین دلیل ناتوانایی دولت برای خرید واکســن 
به تحریم های آمریکا ارتباط دارد که بانک ها و کشــورهای 
مختلف به دلیل ترس از مجازات واشنگتن از انجام تبادالت 

!FATF مالی و تجاری با ایران گریزان هستند نه
محمد ایمانی، فعال رسانه ای در کانال تلگرامی خود با اشاره 
به اینکه ماموران شــبکه شانتاژ رسانه ای، مدعی شده اند به 
خاطر عدم همکاری با FATF نتوانســته ایم واکســن کرونا 
بخریم)!( در این باره نوشــت: دولتمردان  سند بیاورند که 
دقیقا از کدام شــرکت خواسته اند بخرند و آن شرکت، این 
پاســخ را داده؟ وی با اشــاره به اینکه کدام شرکت، اکنون 
در حال فروش واکســِن تایید شده و تضمین شده است که 
دیگران به شــکل انبوه خریده باشند و ما جا مانده باشیم؟، 
افزود: جالب اینجاست که مدعیان ساخت واکسن کرونا هم 
فعاً  به دیگران واکســن ارائه نمی کنند چرا که بر استفاده 

مردم خودشان در وهله اول تاکید دارند.
از ســوی دیگر به گفته کارشناســان و طبق اباغیه بانک 
مرکزی کلیــه اقدامات مربوط به پولشــویی و غیره  که از 
جرایم اقتصادی جلوگیری می کند و این  ســازمان بر آن 
تاکید دارد هم اکنون در بانک های کشور در حال اجرا است 
و تنها اطاعات ملی به کشــورهای بیگانه ارائه نمی شــود.  
ســوال اینجاست اگر مشــکل مســائل اقتصادی است که 
خوب حل شده و اگر مسئله چیز دیگر است تا کجا باید به 
دولتمردان غربی امتیاز داد؟ از ســوی دیگر چرا دولت برای 
اینکه نتوانسته واکسن را وارد کند امریکا را شماتت نکرده و 
مشــکل را به گردن خودی ها می اندازد؟ اصا چرا دولت با 
این همه بی پولی  به فکر واردات واکسن است؟ درحالی که 
متخصصین کشور اعام کرده اند نتیجه نهایی تولید واکسن 

داخلی همزمان با زمان واردات آن است. 
هنگام امضای برجام آلودگی هوا و آب هم به تحریم مرتبط 
شد و حاال چنین سیاستی برای تصویب اف ای تی اف دنبا 

می شود.

دروغ های اروپا برای حفظ توافق هسته ای 

اجرای تعهدات 
برجام و دیگر هیچ

درحالــی از مدت ها پیش زمزمه هایی از ســوی تروئیکای 
اروپایی و دولت جدید آمریکا مبنی بر مذاکره مجدد درباره 
برجام و توافقی دیگر به گوش می رسد که آنها باید بدانند 
برجام مذاکره پذیر نیست و اروپا و آمریکا اگر می خواهند 
در توافق هســته ای بمانند؛ راهی جز اجرای تعهداتی که 
تاکنون حتی یک بند آن را اجرا نکرده اند ندارند، درغیر این 
صورت مصوبه قانونی مجلس شــورای اسامی اجرا خواهد 

شد و این همان چیزی است که ملت ایران می خواهند.
اروپایی ها می خواهند مذاکره مجدد را درباره برجام پیش 
ببرنــد؛ در صورتی که به هیچ یک از تعهداتشــان در ذیل 
برجام عمل نکرده اند، حاال صحبت از پیش شرط و مذاکره 
مجــدد در مورد برنامه جامع اقدام مشــترک را مطرح می 
کنند؛ در خواســتی که دو روز پیش نماینــده دائم ایران 
در ســازمان ملل متحد، تاکید کرد: هرگونه پیشنهاد برای 
اصاح، مذاکره مجدد یا تمدید آن مغایر قطعنامه 223۱ و 

مسلماً برای ایران پذیرفتنی نیست.
مجید تخت روانچی در متنی بیان داشت؛ تقریباً چهار ماه 
پس از اقدام شکســت خورده آمریکا برای تخریب برجام، 
شــورای امنیت مجدداً در حال بررســی اجرای قطعنامه 
223۱ و برجــام اســت. طبق قطعنامــه 223۱، برجام به 
عنوان یک راه حل جامع، درازمدت و مناسب برای موضوع 
هســته ای ایران منعقد شــد تا یک رابطه جدید با ایران را 
بنا نهد و همــکاری و تعامات عادی تجاری و اقتصادی با 

ایران را تسهیل و تقویت کند. انعقاد برجام نتیجه مذاکراتی 
طاقت فرســا، شامل بده بستان های دشــوار بود و هرگونه 
پیشــنهاد برای اصاح، مذاکره مجدد یــا تمدید آن مغایر 
قطعنامه 223۱ و مسلماً برای ایران غیرقابل پذیرش است.

بعــد از خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشــت ۱3۹۷، 
آمریکا تمام تحریم های هسته ای خود را مجدداً اعمال کرد، 
هــر چند تحریمی لغو نشــده بود و از آن زمــان، با اتخاذ 
سیاست خصمانه ای نسبت به برجام و ایران، به آزار و اذیت 
پنهان و آشــکار، مستمر و گســترده شرکای تجاری ایران 
روی آورده اســت. با این اقدامات، آمریکا با ارتکاب چندین 
»نقض فاحش« برجام، مرتکــب نقض ماهوی، نظام مند و 
مســتمر تعهدات حقوقی اش ذیل قطعنامه 223۱، منشور 

ملل متحد و حقوق بین الملل گردیده است.
همچنیــن، با تهدید گســتاخانه دیگر دولت هــا مبنی بر 
اینکه یا قطعنامه 223۱ را نقض کنند یا مشــمول مجازات 
می شوند، آمریکا نه تنها به تعهدات خود ذیل آن قطعنامه 
پایبنــد نماند، بلکــه عمًا مانــع اجرای تعهــدات دیگر 
دولت های عضو نیز شــده است. آمریکا همچنین از اجرای 
قــرار تأمین دیوان بین المللی دادگســتری که در ۱۱ مهر 
۱3۹۷ و به اتفاق آرای قضات آن صادر شده و این کشور را 
ملزم می سازد تا موانع تجارت اقام بشردوستانه با ایران را 

رفع کند، سرپیچی کرده است.
بــا وجود این، به جــای اتخاذ اقدامــات جبرانی مجاز در 
برجام، ایران براساس درخواست سه کشور اروپایی، حداکثر 
خویشــتنداری و صبر راهبردی را برای مدت یک سال در 
پیــش گرفت. ولی خویشــتنداری حداکثری ایــران با به 
اصطاح »فشار حداکثری« آمریکا و تحریم های غیرقانونی 
روزافزونش و همچنین ناتوانی مطلق ســه کشور اروپایی و 

اتحادیه اروپا در اجرای تعهداتشان مواجه گردید.
در چهار ســال گذشته، آمریکا بیش از ۱۵۰۰ تحریم علیه 
ایران اعمال کرده و تمامی بخش های اقتصاد ایران را هدف 
قــرار داده و تقریباً تمامی عواید ایــران از برجام را از بین 
برده است. چنین تحریم هایی که انتظار می رود تعداد آن ها 
حتی تا آخرین دقایق حضور دولت کنونی آمریکا در قدرت 
نیز افزایش یابد، در واقع یک جنگ تمام عیار اســت که در 

آن، ابزار اقتصادی جایگزین ساح شده است.
ضمنــاً، تحریم هــا فقط بخشــی از رفتار و سیاســت های 
قلدرمآبانــه و مخــرب آمریکا علیه کشــور ایران، شــامل 
ایران هراســی نظام مند، جنگ طلبــی، ماجراجویی نظامی 
در خلیــج فارس، دخالت در امور داخلی ایران و بســیاری 

اقدامات غیرقانونی و تحریک کننده دیگر می باشد.
البته در کنار ایران، روســیه و چین نیز خواستار بازگشت 
بدون شرط اروپایی ها به برجام شدند چنانچه وزارت امور 
خارجه روسیه طی بیانیه ای از طرف سرگئی الوروف وزیر 
امور خارجه این کشــور اعام کرد که بازگشــت آمریکا به 

برجام باید بدون پیش شرط انجام شود.
وزارت خارجه روسیه افزوده است: ما و شرکایمان آماده ایم 
تا در ایــن زمینه بــا یکدیگر همکاری و بــه آمریکایی ها 
کمک کنیم که مســیر درســت را در پیش بگیرند. این به 
نفع همه ماست. از ســویی دیگر وزیر خارجه چین خروج 
آمریکا از برجام و اعمال حداکثری فشــار بر ایران را دلیل 
اصلی انحراف مساله هسته ای ایران از مسیر درست خوانده 
و گفت: بازگشــت کامل آمریکا به برجــام و اجرای مجدد 

تعهدات آن راه حل اساسی بحران کنونی است.
البته با وجود اینکه هیچ کدام از کشــورهای اروپایی عضو 
برجام به تعهداتشــان عمل نکرده انــد باز هم در ادعایی به 
حفظ برجام تاکید کرده که خود این ادعا بسیار قابل تامل 
اســت، نمایندگان انگلیس، آلمان و فرانســه در ســازمان 
ملل متحد، در نشســت مجــازی شــورای امنیت مدعی 
شــدند که دولت های متبوعشان برای حفظ برجام بی وقفه 
تــاش کرده اند! و ایران نباید آنهــا را متهم به کوتاهی در 
انجام تعهداتشــان کند! ناتالی برادهارست معاون نماینده 
دائم فرانســه در ســازمان ملل متحد در اظهارات خود در 
نشســت مجازی شــورای امنیت درباره قطعنامه 223۱ و 
منع اشاعه تسلیحات هسته ای مدعی شد: دهمین گزارش 
دبیرکل ســازمان ملل متحد درباره اجرای قطعنامه 223۱ 
نشان دهنده این است که وی نیز همچون فرانسه، انگلیس 

و آلمان بی وقفه برای حفظ برجام تاش کرده است.
وی در ادامه با انتقاد از اظهارات مقامات جمهوری اسامی 
ایران کــه بارها کشــورهای اروپایی را بــه دلیل کوتاهی 
در اجرای تعهداتشــان در برجام و رســاندن این توافق به 
وضعیت نامطلوب کنونی سرزنش کرده اند، افزود: این توافق 
یک دســتاورد چندجانبه مهم در حوزه دیپلماسی است و 
اهمیت حیاتی در ســاختار منع اشاعه ساح های هسته ای 
دارد. این دیپلمات ارشــد فرانسوی اضافه کرد: ما در مورد 
برجــام مذاکره کردیم زیرا بر ایــن باوریم که برجام نقش 
تعیین کننده ای در تضمین مصلح آمیز بودن برنامه هسته ای 

ایران و صلح و امنیت بین المللی است.
باربارا بودوارد نماینده دائم انگلیس در سازمان ملل متحد 
نیز در اظهاراتی مشــابه ضمن ابراز تأسف از انتقادات مکرر 

ایران از عملکــرد طرف های اروپایی برجام ادعا کرد: از ماه 
مه ســال 2۰۱۸ ]اردیبهشــت ۹۷[ ما بی وقفه برای حفظ 
برجام و اجرای تعهدات خود تاش کرده ایم. ما در راستای 
پیشــگیری از گسترش ســاح های هســته ای، در پروژه 
نوســازی رآکتور اراک به عنوان مســئول  مشترک پروژه 
ایفای نقش کردیم. وی در ادامه با اشــاره به پروژه شکست 
خورده کانال مالی اروپایی ها برای تسهیل روابط تجاری با  
ایران مدعی شد: ما اینستکس را توسعه دادیم که می تواند 
نقش مهمی در حمایت از تجارت قانونی با ایران ایفا کند.

کریســتوف هاســگن نماینده دائم جمهوری فدرال آلمان 
در ســازمان ملــل متحد نیز در نشســت امروز شــورای 
امنیت ادعاهایی مشــابه همکاران فرانســوی و انگلیســی 
خــود را مطرح کرد. وی با اشــاره به اینکــه مواضع دولت 
متبوعش درباره برجام تغییری نکرده است، مدعی شد: »ما 
]تروئیکای اروپایی[ تاش های خستگی ناپذیری برای حفظ 

توافق هسته ای داشته ایم.«
این ســه دیپلمات ارشــد اروپایی در اظهارات خود تنها به 
مطرح کردن ادعای مضحک تاش بی وقفه و خستگی ناپذیر 
برای حفظ برجام اکتفا نکردند و بار دیگر ایران را متهم به 
نقض تعهداتش ذیل برجام کرده و از ایران خواستند که به 

تعهدات هسته ای پیشین خود بازگردد.
این در حالی اســت که کاهش تعهدات هسته ای ایران که 
مطابــق بندهــای 2۶ و 3۶ برجام صورت گرفته- اساســاً 
واکنشــی به خروج آمریکا از برجــام و کوتاهی طرف های 
اروپایی برجام در عمل بــه تعهدات و وعده های خود بوده 
اســت. این ادعاها در حالی مطرح می شود که اروپایی ها 
درپی آن هســتند یک اجماع و انســجام در میان اعضای 
برجام و شورای امنیت ایجاد کنند و از آن به عنوان اهرمی 
برای فشــار به ایران در زمینه نیل به توافقی با محدودیت 

های بیشتر برای ایران استفاده کنند.
سوء ســابقه اروپا و آمریکا به مــا می آموزد که در وهله اول 
هیچگونه پــای مذاکره مجدد ب اروپا و حتی دولت جدید 
آمریکا نرویم و حتی هیچ پیش شــرطی را از آنها نپذیریم، 
چرا که آنها در مقام ناقض تعهدات بوده اند و از اگر بنای بر 
بازگشــت به تعهدات است، اول آنها هستندکه باید خجلت 

و عبرتشان از گذشته را ثابت کنند. 
مسئله دوم اینکه نباید به گونه ای باشد که ایران دوباره به 
تعهداتش برگردد، اما طرف مقابل دوباره »دبه« کند. الزم 
است که در این خصوص ضمانتی از طرف مقابل برای عدم 

تکرار خسارتهای جبران ناپذیر اخذ شود. 

امام صادق )ع(: خداوند در پی یاری مؤمن است، تا وقتی 
که مؤمن در پی یاری برادر خویش است.

امام موسی صدر شعار وحدت امت 
اسالمی را معنا بخشید

دستیار ویژه رئیس مجلس در 
امور بین الملل با اشاره به نقش 
امام موسی صدر در رشد آگاهی 
گفت:  لبنان  معاصر  شــیعیان 
او با ســلوک سیاســی خویش 
پیــروان ادیان گوناگــون را به 
همزیستی مسالمت آمیز هدایت و نقش برجسته ای 
را ایفاء کرده است.  حسین امیرعبداللهیان دستیار 
ویــژه رئیس مجلــس در امور بین الملــل با حورا 
صدر دختر امام موســی صدر دیــدار و گفت و گو 
کرد.امیرعبداللهیان در ایــن دیدار تأکید کرد: امام 
موسی صدر از اندیشــمندان بزرگی است که شعار 
وحدت امت اســامی را معنا بخشید. دستیار ویژه 
رئیس مجلس در امور بین الملل همچنین با اشاره 
به نقش امام موســی صدر در رشد آگاهی شیعیان 
معاصر لبنان گفت: او با ســلوک سیاســی خویش 
پیروان ادیان گوناگون را به همزیستی مسالمت آمیز 
هدایت و نقش برجســته ای را ایفاء کرده است.وی 
افزود: امام موسی صدر فعال ترین پیشوای شیعیان 
لبنــان و مبتکر و پیش آهنگ واقعی مبارزه با رژیم 

صهیونیستی و مبارزه با جهل و نادانی است.
امیرعبداللهیان ابراز امیدواری کرد که سرنوشت امام 
موســی صدر مشخص شود و شاهد بازگشت ایشان 
در میان امت اسامی باشیم.در ادامه این دیدار خانم 
حورا صدر ضمن تاکید بر نقش امام موسی صدر بر 
وحدت بین مذاهب اسامی، اظهار داشت: ایشان به 
یک نوع اتحاد، گفت و گو و همزیستی میان پیروان 
ســایر ادیان الهی نیز معتقد بود.دختر امام موســی 
صدر در پایان خاطرنشان کرد: ما با جدیت سرنوشت 
امام موســی صدر را کماکان پیگیری می کنیم و تا 
کنون ادله عقلی و قلبی اطمینان بخشی برای تایید 
شهادت ایشان نیافته ایم و انتظار داریم که دولت و 
پارلمان ایران و لبنان و همه دوست داران امام موسی 
صدر در این امر مهم به خانواده امام یاری رســانند.

 فارس

سفیر سابق ایران در مسکو مطرح کرد؛
مالقات تاریخی سردار سلیمانی 

با پوتین 
سفیر پیشــین ایران در مســکو درباره نقش سردار 
سلیمانی در مبارزه با تروریسم توضیحاتی ارائه داد. 

مهدی سنایی مشاور ارشد وزیر خارجه با گرامیداشت 
یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و اشاره به نقش 
منحصر به فرد وی در سیاســت خارجی کشــور و 
منطقه طی سالهای اخیر گفت: آمریکاییها و غربیها 
نقشههای زیادی را برای دگرگون کردن منطقه خاور 
میانه طراحی کرده بودند بــا هدف اینکه نظامهای 
سیاســی خاور میانه را متحول کننــد. این طرح به 
خاطر حضور ســردار سلیمانی و برنامه ریزیهایی که 
وی انجام داد عقیم شد. مشــاور ارشد وزیر خارجه 
افزود: در ســالهای ۹۱ و ۹2 برخی رسانههای عربی 
درباره سقوط دمشق اطاع رسانی میکردند و اینکه 
این چرخه به جاهای دیگر سرایت میکند. نقشهای 
که برای اوراسیا و خاور میانه کشیده شده بود متوقف 
شــد و بخش زیادی از آن ناشــی از برنامه ریزیها و 
رشادت و تصمیم گیریهای شهید سلیمانی در میدان 
عمل بــود که نمود آن را در مبــارزه با داعش و در 
مناقشــه سوریه دیدیم و دنیا در این برهه به صورت 
جدی احساس تهدید کرد وقتی که داعش موصل را 
گرفت و برای شهرهای دیگر کشورها هم برنامه ریزی 
کرده بود. به همین دلیل روسها احترام زیادی برای 
سردارسلیمانی به عنوان قهرمان مبارزه با تروریسم 
قائل بودند و شــهادت ایشــان بازتاب گستردهای 

داشت.
سفیر پیشــین ایران در مسکو با اشــاره به ماقات 
سردارسلیمانی با پوتین در کرملین و تاکید بر اینکه 
ایشان از مجاری رســمی برای ماقات وارد نمیشد 
گفــت: ماقات وی )با پوتین( در کرملین و تعامل با 
فرماندهان نظامی و دفاعی روسیه تاثیر به سزایی در 
شکل گیری تحوالت پس از آن داشت. اشراف شهید 
ســلیمانی به موضوع ســوریه و اهمیت این موضوع 
باعث شد تا روسیه هیچ مشاوری را امینتر از سردار 
سلیمانی نبیند. شــهید سلیمانی تفکراتی راهبردی 
داشت و تمامی میدان مبارزه را میشناخت. به همین 
دلیل این ماقات از اهمیت تاریخی برخوردار است و 

مقامات روس هم به آن بسیار توجه داشته اند.
وی درباره دیدگاه روســیه نسبت به ترامپ و بایدن 
به عنوان نمایندگان جمهوری خواهان و دموکراتهای 
آمریکایی گفت: نتایج انتخابات آمریکا به عنوان یکی 
از اصلیترین بازیگران نظام بینالملل در دنیا تاثیرگذار 
است و کشــورهایی مثل ایران و روسیه که تکیه بر 
نقاط قــوت درونی و رویکردی درونــی دارند حتما 
تحوالت بیــن الملل را دنبال میکنند. رصد تحوالت 
بین المللی برای تصمیم گیریهای متناســب با آن 
بسیار مهم است. سنایی درباره مناسبات تغییر موازنه 
قدرت در دوران پساکرونا گفت: برداشتهای متفاوتی 
در ایــن مقوله وجــود دارد. گروه بیــن المللگرایان 
میگویند با بحران کرونا اتحــاد بین المللی افزایش 
مییابد و واقع گرایان میگوینــد هیچ اتفاق ویژهای 
در پیش نخواهد بود، ولی آنچه مهم است این است 
که حوزههای آموزش و اقتصاد و پژوهش در فضای 
مجازی بســیار متحول خواهد شد. ده ثروتمند دنیا 
طی این دوره ثروتمندتر شده اند ضمن اینکه ساخت 
واکسن هم از لحاظ مالی فضا را دگرگون کرده است. 
تمامی کشورها بازنگری در حوزه پژوهشی و آموزشی 

خواهند داشت.  باشگاه خبرنگاران جوان 

گزارشخبر
نگاهی به بازی رسانه ای برای تصویب اف ای تی اف 

زلف واکسن کرونا به اف ای تی اف گره خورد
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