رئیس قوه قضائیه در نشستی با هیئت رئیسه اتاق
بازرگانی و جمعی از فعاالن اقتصادی:

با اقتصاد دولتی نمیتوان
به جایی رسید

پیشخوان
بچههای کوچک چه نیازی به صفحه شخصی در
شبکههایاجتماعیدارند؟

آیا وزارت ارشاد میتواند دوباره بر شبکه نمایش
خانگی نظارت کند؟

دیدار روسای جمهوری ایران و روسیه به فرصتهای
بعدی موکول شد

نگرانی برای
کودکان فالوئردار

گره کور
شبکه نمایش خانگی

گفتوگوی تلفنی
پوتین و رئیسی درباره برجام

صفحه 2

صفحه 6

صفحه 11

صفحه 4

ایران و عربستان در مسیر تنشزدایی
سرمقاله

علیرضا صدقی

روابط پرتنش ایران و عربستان سعودی پس از چند سال شاهد روزنه جدیدی است.
برگزاری سه دور گفتوگوهای دیپلماتیک با وساطت عراق و در کشور ثالث ،تهران و ریاض
را به یکدیگر نزدیکتر کرده و با ادامه میانجیگری بغداد به نظر میرسد قرار است پنجره
جدیدی به آینده روابط میان ایران و عربستان گشوده شود .مصطفی الکاظمی نخست
وزیر عراق که ماموریت این وساطت را برعهده دارد تاکنون توانسته عالوه بر میزبانی این
گفتگوها برای نزدیکتر کردن این دو رقیب منطقهای که اتفاقا منافع مشترکی در عراق

دارند نیز گامهای مثبتی بردارد .بخشی از این گامها در سفر اخیر نخست وزیر عراق به
ایران برداشته شده است.
سفر یک روزه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران ظاهرا با نتایج مثبتی همراه
بوده است و پرونده های مهمی از جمله وساطت بغداد میان تهران و ریاض در این سفر
بررسی شده است .این دومین سفر الکاظمی به ایران از زمان نخست وزیری و نخستین
سفر از زمان تشکیل دولت جدید در ایران است.
شرح درصفحه 11

سیاستورزی و «توهم» اخالقی
شاید ریشه و بن بسیاری از مشکالت ،معضالت و
کجفهمیها نسبت به موضوعات را بتوان در مواجهه
تکساحتی با پدیدههای گوناگون اجتماعی جستوجو
کرد .برخوردی که تاثیر شگرفی در پیچیدهسازی،
حلوفصل دقیق،
الینحل کردن و دور ساختن اذهان از 
جامع ،کارآمد و کارکردی مسائل دارد.
گزافه است اگر بار دیگر تکرار شود که تمام یا بخش
ل توجهی از مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
قاب 
هنری و حتی ورزشی در ایران از منظر سیاست مور د توجه
قرار میگیرد .اما همین جمله را میتوان ترجمهای دقیق از
مفهوم «سیاستزدگی» در جامعه دانست.
موضوع این نوشتار اما بررسی کلیت این ماجرا یا چرایی
دالیل بروز این وضعیت نیست بلکه سعی میشود یکی
از اصلیترین عارضهها و پیامدهای نامیمون و ناگوار این
مسئله و بخش کوچکی از تاثیرات مخرب آن مورد بررسی
و ارزیابی قرار گیرد.
تحلیل یکسویه سیاسی نسبت به تمامی پدیدهها
و رخدادها در حوزههای متفاوت ،سندروم «توهم فهم
حقیقت» نزد سیاستورزان را موجب میشود .سندرومی
که میتواند هم برای آنها و هم برای جامعه بسیار خطرخیز
و نگرانکننده باشد .نخست آنکه در این وضعیت ،اصل
منطقی و غیرقابل تغییر «هم ه چیز را همهکس دانند»
به کلی از میان رفته و گروهی از نخبگان سیاسی تصور
میکنند با عینک سیاست میتوانند تمامی موضوعات
عالم را به تحلیل بنشینند .این در صورتی است که یک
سیاستمدار ،تنها کارشناس و متخصص مسائل سیاسی
است و نمیتوان و نباید در حوزههای غیرتخصصی به
اظهارنظر پرداخته و نظریه ارائه کند.
ادامه درصفحه 2

اخبار
آمادگی لبنانیها برای برگزاری جشن استقبال از سوخت
ارسالی ایران
لبنانیها تمام اقدامات فنی و لجستیکی و اداری برای استقبال از سوخت
ارسالی از ایران را انجام داده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از المنار ،مقامات حزبالله در منطقه البقاع لبنان
اقدامات لجستیک ،فنی ،میدانی و اداری برای استقبال از کامیون های حامل
مازوت ایرانی را انجام داده اند و بخش رسانه ای حزب الله نیز با تهیه هزاران
پرچم و شعار و پالکارد ،آماده استقبال از کامیون های حامل سوخت است که
قرار است سوختی را که نفتکش ایرانی در سوریه تخلیه کرده ،وارد لبنان کنند.
بر اساس این گزارش ،این کامیون ها قرار است روز پنجشنبه آتی مازوت را
از بندر بانیاس سوریه به منطقه بعلبک لبنان منتقل کنند .تعداد این کامیون
 ۷۰الی  ۸۰دستگاه است و حامل تقریبا  ۳میلیون لیتر مازوت هستند و مسیر
تقریبا  ۲۳۰کیلومتری را باید طی کنند .حزب الله لبنان آمادگی های الزم برای
برگزاری دو جشن استقبال را انجام داده است؛ اولی در منطقه بقاع شمالی در
حد فاصل میان دو منطقه العین و النبی عثمانو دیگری در ورودی بعلبک
جنوبی در میدان دورس معروف به میدان الجبلی است.در این مناطق جشن
های مردمی با حضور نمایندگان بعلبک و روسای شهرداری ها و فعاالن سیاسی
و اقتصادی و مذهبی و اجتماعی برگزار خواهد شد .پس از این جشن ها محموله
مازوت ایران توسط کامیون های وابسته به شرکت االمانه بارگیری خواهد شد و
به موسسات و نهادهایی که خواهان استفاده از سوخت ایرانی هستند منتقل
خواهد شد .سید حسن نصرالله شب گذشته در سخنانی گفت :رهبری سوریه
حرکت نفتکش را در بندر بانیاس برای انبار کردن محموله و انتقال آن به مرز
تسهیل و تانکرهایی را برای انتقال آن تامین کرده ،انتقال مشتقات نفتی به بقاع
روز پنجشنبه آغاز میشود و محموله در انبارهای مشخصی در بعلبک ذخیره و
پس از آن در مناطق مختلف لبنان توزیع میشود.

رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت:

وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی
برای حل مشکالت معیشت روزانه
مردم تدبیر کنند
صفحه 2

محمدباقرقالیباف:

«ابتکار» تبعات ممنوعیت واردات کاالهای مختلف را بررسی کرد

هیچ اطالعات جدیدی به آژانس
اتمی داده نشده است

انحصار یا کمک به تولید داخلی؟

صفحه 2

صفحه 10

تحوالت افغانستان؛ افزایش بیاعتمادی به آمریکا و پیدایش اتحادها
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت :درپی خروج آشفته
آمریکا از افغانستان و تسلط طالبان ،اوضاع خاورمیانه برای
سالها تحت تاثیر قرار میگیرد و کشورهای حاشیه خلیج
فارس باید به دنبال چتر امنیتی غیر از متحد دیرین خود
ایاالت متحده باشند.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای این روزنامه انگلیسی ،یک
مقام ارشد آمریکایی مستقر در خلیج فارس که نخواست
نامش فاش شود ،میگوید کشورهای حاشیه خلیج فارس
باید در مورد اتحاد با یکدیگر تجدید نظر کنند و به ویژه
این امر را هم در نظر داشته باشند که آیا هنوز میتوانند به
آمریکا اعتماد داشته باشند یا خیر.
این مقام افزود« :تسلط طالبان بر افغانستان همچون
زلزلهای ویرانگر است که برای سالهای متمادی خاورمیانه
را تحت تاثیر قرار میدهد».
وی هشدار داد که با وجود وعدههای این گروه مبنی
بر میانهرو بودن ،تنها چیزی که تغییر کرده این است که
طالبان اکنون در مقایسه با گذشته به درک بهتری از اوضاع
جهان رسیدهاند .گاردین در ادامه نوشت :این مقام مسئول
گفت که خروج سریع و همراه با هرج و مرج آمریکا از
افغانستان پرسشهای بسیاری برای کشورهای حوزه خلیج
فارس در مورد ارزش وعدههای امنیتی آمریکا در  ۲۰سال
آینده ایجاد میکند .وی با بیان اینکه افغانستان اکنون به
مثابه زمین لرزهای ویرانگر است که برای مدت بسیار بسیار
طوالنی با ما خواهد ماند ،افزود :خروج آمریکا از افغانستان
شکست کامل دکترین منسوخ شده کارتر را نشان داد

ناپدید شدن دو رهبر ارشد طالبان از انظار عمومی و بازار
گرم شایعات درباره آنها
دو تن از رهبران ارشد طالبان از انظار عمومی ناپدید شدهاند و این مساله
باعث شده تا برخی از افغانها این سوال را مطرح کنند که آیا رهبر و معاون
جدید نخست وزیر طالبان افغانستان زنده هستند یا خیر.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه گاردین ،مال هبتالله آخوندزاده ،رهبر
طالبان یک ماه پس از سقوط کابل به دست این گروه شبه نظامی ،در انظار
عمومی دیده نشده است .اما یکی از سخنگوهای این گروه شبه نظامی به
خبرنگاران گفته که شایعات درباره مرگ او صحت ندارد.
همچنین مال عبدالغنی برادر ،یکی از چهرههای شناخته شده طالبان نیز
مفقود شده و در انظار عمومی دیده نشده است .سواالتی درباره صحت و
سالمت این چهره برجسته طالبان در گفتوگوهای صلح مطرح شده است.
همچنین شایعاتی در کابل نیز وجود دارد که وی در نبرد با دیگر چهره
برجسته طالبان در جریان بگو مگویی درباره اینکه چطور باید وزارتخانههای
افغانستان تقسیم شوند ،یا کشته یا به شدت زخمی شده است.
تالشهای رسمی روز دوشنبه برای پی بردن به اصل ماجرا همچنان در
هالهای از ابهام است .طالبان تصاویری از دست نوشته از سوی یکی از
معاونهای برادر منتشر کرد که نوشته او در قندهار است و سپس پیامی
صوتی منتشر کرد که ادعا می شود از سوی مال عبدالغنی برادر باشد و
تصاویری قدیمی از او را نیز منتشر کرد .فقدان یک ویدئو نیز سواالت بیشتری
را در بین افغانها و در زمانی ایجاد کرده که طالبان دیگر یک گروه شبه نظامی
مخفی نیست و وجهه برادر به خاطر نقش بینالمللیاش در گفتوگوهای
صلح افغانستان شناخته شده است .سهیل شاهین ،سخنگوی طالبان نیز در
پیامی به زبان انگلیسی شایعات را رد کرد و در توئیتی نوشت :مال برادر به
عنوان معاون نخست وزیر امارت اسالمی افغانستان در پیامی صوتی تمامی
این ادعاها را که در جریان درگیری کشته یا زخمی شده ،رد کرد .او میگوید
که اینها همگی دروغ هستند و کامال بی پایه و اساس.
ویدئوها و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی با ادعای بودن او در قندهار
ثابت نمیکند که اینها چه زمانی گرفته شده است.
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سفارتخانهها در تهران و ریاض بازگشایی میشوند؟

(دکترینی که براساس آن جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت
آمریکا در سال  ۱۹۸۰اعالم کرد ایاالت متحده چنانچه الزم
بداند ،از منافع ملی خود در خلیج فارس دفاع میکند .این
دکترین در واکنش به دخالت شوروی سابق در افغانستان و
بازدارندگی آن از هژمونی در خلیج فارس بود).
این مقام در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا می توان تا
 ۲۰سال آینده به چتر امنیتی آمریکایی وابسته بود؟ تاکید
کرد که در حال حاضر اعتماد به آمریکا بسیار پیچیده و
مشکلساز است.
وی افزود که  ۲۰سال جنگ ،نبرد علیه کسانی که اسالم

را ربوده بودند ،هیچ میراثی در افغانستان به جا نگذاشته و
پیشبینی کرد که تصرف قدرت توسط طالبان باعث نگرانی
رهبران شمال و غرب آفریقا در مورد ظهور بنیادگرایی
اسالمی میشود.
به گفته این مقام ،بزرگترین شگفتی در مورد افغانستان،
بیکفایتی محض ایاالت متحده بود که طرز فکرها را نسبت
به آمریکا مخدوش کرد.
او گفت که افغانستان به عنوان یک پیروزی برای پاکستان
و فرصتی برای چین در نظر گرفته خواهد شد و ایاالت
متحده حداقل نقش را در آن ایفا میکند.

این مقام افزود :چنانچه کشمکشی ژئوپلیتیک هم بر
سر افغانستان صورت گیرد ،ما پاکستان ،چین ،هند ،ایران
و روسیه را از سوی دیگر خواهیم دید و فکر نمیکنم که
آمریکاییها بخشی از این نبرد ژئوپلیتیک بر سر افغانستان
باشند.
به گزارش این روزنامه انگلیسی ،بسیاری از کشورهای
حاشیه خلیج فارس در حال حاضر بازنگری مجدد سیاست
خارجی خود را با توجه به کاهش وابستگی آمریکا به نفت و
افزایش انزوای آن آغاز کردهاند .هرچند این مقام آمریکایی
مستقر در خلیج فارس اظهار داشت که انتظار میرود این
روند سرعت یابد و منجر به تغییر موقعیت اتحادها در حوزه
خلیج فارس و گرایش آنها به برخی رقبای تاریخی برای ایجاد
روابط عملگراتر شود چرا که هدف کلی کاهش تنشها در
منطقه است.
این منبع خاطرنشان کرد که انتظار میرود در آینده شاهد
مذاکرات بیشتری میان عربستان سعودی و ایران و همچنین
بین امارات متحده عربی و ایران باشیم.
وی همچنین به امضای توافقنامه دفاعی بین عربستان
سعودی و روسیه اشاره و تاکید کرد که در عصر پساکربن،
کشورهای حاشیه خلیج فارس میخواهند منابع امنیتی خود
را به دور از آمریکا تنوع بخشند.
این مقام آمریکایی در پایان تاکید کرد که هدف نهایی
بازیگران اصلی منطقهای آن است که خاورمیانه دستکم با
فشاری کمتر از یک دیگ زودپز مواجه شود و به مرز انفجار
نرسد.

گزارش نیویورک تایمز از فشار ایران به دولت بایدن برای احیای سریع برجام
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی درباره افزایش ظرفیت هسته ای کشورمان
تصریح کرد که هدف جمهوری اسالمی ایران از این کار ،اعمال فشار بر دولت
بایدن برای احیای سریع توافق هسته ای  ٢٠١٥است.
به گزارش ایسنا ،روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود مدعی شد :ایران به
زودی به ظرفیتی دست خواهد یافت که برای تولید مواد هستهای الزم جهت
ساخت یک بمب اتم تنها یک فاصله کوتاه خواهد داشت و این یک تاکتیک
است تا دولت آمریکا را برای بازگشت فوری به توافق هستهای  ٢٠١٥تحت فشار
قرار دهد.
این روزنامه در ادامه نوشت که اگرچه مقامات فدرال در آمریکا به طور علنی
ارزیابی های خود در این زمینه را اعالم نمی کنند اما در مکالمات پشت پرده می

گویند که معتقدند ایران تا چند ماه آینده به ظرفیت الزم برای تولید سوخت مورد
نیاز یک کالهک هستهای دست پیدا خواهد کرد.
این روزنامه می نویسد :دیوید آلبرایت رئیس موسسه علوم و امنیت بینالملل
( )ISISروز جمعه در یک کنفرانس خبری مدعی شد که ظرفیت غنی سازی
کنونی ایران به این کشور اجازه می دهد تا سوخت مورد نیاز اولین بمب را ظرف
یک ماه تولید کند .تولید سوخت بمب دوم نیز سه ماه و سومین بمب ،پنج ماه
زمان خواهد برد .وی در ادامه گفت که این اقدامات تالشی است از سوی دولت
جدید ایران تا امتیازات بیشتری ،به گونه ای که به نفع این کشور باشد ،بگیرد.
ما باید دقت کنیم .نباید اجازه دهیم ما را بترسانند.
نیویورک تایمز در ادامه این گزارش نوشت :هفته های پیش رو با توجه به آغاز

نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل برای دیپلماسی بسیار حساس است.
انتظار می رود که مقامات دولت ایران ،شامل وزیر امور خارجه جدید این کشور
در نشست حضور داشته باشند.
این روزنامه همچنین به نقل از کارشناسان نوشت :ایران و کره شمالی که به
تازگی موشک کروز آزمایش کرده و نشان دادند که قادر به عبور از سیستمهای
دفاع موشکی هستند ،در حال آزمودن دولت بایدن اند.
ر ُز گوت مولِر که یک مقام سابق در حوزه کنترل تسلیحات در چند دولت
آمریکا بوده و اکنون در دانشگاه استنفورد فعالیت دارد ،دراینباره اظهار کرد :هر
دوی این کشورها (ایران و کره شمالی) تالش می کنند تا میز مذاکره را زمانی که
دولت بایدن سرانجام به سمت آنها می چرخد ،به نفع خود بچینند.

معاون امنیتی وزیر کشور:

منع تردد شبانه لغو نشده است
معاون امنیتی وزیر کشور گفت :منع تردد شبانه لغو
نشده و افرادی که شبانه به مراکز واکسن میروند ،پالک
خودروی خود را در اختیار این مراکز قرار دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حسین ذوالفقاری
معاون امنیتی ،انتظامی وزارت کشور در حاشیه جلسه ستاد
کرونا در جمع خبرنگاران گفت :درمورد آخرین تصمیمات
مراسم اربعین ،در سفر نخستوزیر عراق به ایران
مالقاتهایی داشتیم که با همکاری وزیر خارجه برگزار شدند
و مسائلی مطرح شدند.
ذوالفقاری افزود :یک تیم به عراق اعزام و جلساتی در
عراق برگزار شد و ساعتی قبل آخرین توافقات به امضای
دو طرف رسید.
او ادامه داد :سهمیه زائرین ایرانی در نهایت  ۶۰هزار نفر

اعالم شد؛ شرط هر دو کشور برای اعزام زائران گرفتن دو دوز
واکسن است و هر دو طرف این شرط را قید کردهاند و افراد
باید گواهی واکسن را همراه داشته باشند.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور عنوان کرد :در زمان
دریافت ویزا نیاز به تست پی سی آر نیست ،ولی موقع
سفر به عراق در فرودگاه باید تستی که کمتر از  ۷۲ساعت
گذشته ارائه شود.
از زائرانی که به کشور بازمیگردند ،تست پی سی آر رایگان
گرفته میشود
او افزود :با توجه به هماهنگیهای داخل کشور مقرر شد
وزارت بهداشت از همه زائران که به کشور برمیگردند تست
پی سی آر به صورت رایگان گرفته شود.
ذوالفقاری عنوان کرد :ویزا برای مدت یک ماه اعتبار

خواهد داشت و با عنوان ویزای اربعین صادر خواهد شد.
او همچنین گفت :برای رفتن زوار به عراق توافق از طریق
مرزهای زمینی صورت نگرفت و همه مرزهای زمینی بسته
است ،ولی برای کاهش هزینه ها ،افراد میتوانند از طریق
مرز زمینی مهران به کشور برگردند.
رئیس ستاد اربعین تصریح کرد :مشکلی برای زواری که
گذرنامه خود را مفقود میکنند وجود ندارد.
او افزود :برای حمل نیازهای موکب داران مذاکراتی
صورت گرفت که مقرر شد در یک سقف معین امکانات
موکب داران را به عراق ارسال کنیم که برای این کار رانندگان
کامیونها باید واکسن زده باشند و تست پی سی آر داده
باشند .معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور در ادامه گفت:
برخی از همسایگان قصد داشتند برای اعزام زوار از خاک

ایران استفاده کنند که ما اجازه این کار را ندادیم.
مردم به مرزها نروند
او در توصیه به مردم گفت :مردم به مرزها نروند ،چون
هیچگونه خدمترسانی در مرزها نداریم.
ذوالفقاری با اشاره به تردد شبانه گفت :منع تردد شبانه
هنوز ادامه دارد و به دستگاهها ابالغ شد ،پالک خودروهای
افرادی که شبانه برای زدن واکسن مراجعه میکنند در
اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار گیرد و نسبت به
حذف جریمه این افراد اقدام شود.
رئیس ستاد اربعین در پایان نسبت به این اشتباه پیش
آمده گفت :افرادی که در آن شب جریمه شدند ،به مراکز
راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند تا نسبت به بخشش
جریمه آنها اقدام شود.

