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ابراهیم        رئیســی پنج شنبه شب از 
سفر به مسکو بازگشــت و رسما اعالم 
کرد:سیاست ما تقویت همکاری با چین 
و روسیه اســت. گرچه دستاوردهای 
بسیاری برای این سفر از سوی دولتی         ها 
برشــمرده شده اما بر اســاس گزارش 
رســانه        های خارجی توافق نامه مهمی 
بین دو کشور امضا نشــده و همه چیز 
در حد حرف باقی مانده اســت. شاید 
اظهارات ابراهیم        رئیسی در بازگشت که 
ابراز امیدواری کرده  مباحث مطرح شده 
در دیدار سه ساعته وی با رئیس جمهور 
روسیه هر چه سریع تر عملیاتی و اجرایی 
شود تاییدی بر این گزارش ها باشد. آنچه 
به نظر می رسد حاشــیه        های این سفر 
بسیار پررنگ تر از دستاوردها بوده است. 
سفری که زیر ذره بین رسانه ها و کاربران 
شبکه مجازی قرار داشت و ابعاد مختلف 

آن را تحلیل می کردند.
ســفر رئیس دولت ســیزدهم به 
مســکو قطعا ســفر مهمی بود و مورد 
توجه بسیاری از کشــورهای منطقه و 
اروپا و آمریکا قرار گرفــت، اما به اندازه 
اهمیتی که برای آن ذکر شــد شــاید 
در دســتاوردهای ســفر، توافقی بین 

تحلیلگران وجود نداشته باشد.
روســیه و ایران شــاید در یکی از 
نزدیک تریــن دوره         هــای رابطه خود 
باشــند هرچند فاصله دور صندلی دو 
رئیس جمهور در دیدارشــان بیشــتر 
حاشیه ســاز شــد. در نزدیکی رابطه 
آنها همین بس که بســیاری معتقدند 
سرنوشــت مذاکرات احیای برجام به 
دســت روســیه افتاده و ایران حساب 
زیادی روی بازی مسکو در این مذاکرات 

باز کرده است.
با این حال انتقادات به گرایش بیش 
از حد دولت        رئیســی به روسیه و چین 
کار را به آنجا رساند که صادق زیبا کالم 
در انتقاد به این سیاست گفت: تابلوی نه 
شرقی نه غربی را از سر در وزارت خارجه 

بردارید.

اما شــاید اوج انتقادات آنجا بود که 
       رئیسی در پایان دیدار با پوتین به او گفته: 
ما در خدمت شما هستیم جمله ای عادی 
در تعارفات ایرانی         ها که به کار گیری آن 
در یک دیدار خارجی و رســمی آن هم 
روسیه که سابقه تاریخ خوبی در رابطه 
با کشــور ما ندارد؛ انتقادات بسیاری را 

برانگیخت.
استقبال از        رئیسی زیر ذره بین

حاشیه        های سفر        رئیسی به مسکو 
از همــان بــدو ورود او به مســکو آغاز 
شــد. زمانی که برخی توقع  داشــتند 
رئیس جمهور روسیه به استقبال او بیاید 
و یا حداقل اســتقبال از رئیس جمهور 
ایران توســط مقام        های باالتری از وزیر 
انرژی این کشور انجام شود. با این حال 
بهمن حسین پور، معاون پیشین مراسم 
و تشریفات دفتر رئیس جمهوری درباره 
پروتکل های دولت روسیه برای استقبال 
از  روســای جمهور، گفت: در پایتخت 
روســیه فرودگاه ها در فاصله بسیاری 
از کاخ ریاســت جمهوری قرار دارند و 
از قدیم این رســم وجود داشته که در 
زمان سفر روســای جمهور کشورهای 
مختلف، یکــی از وزرای کابینه دولت 
به فرودگاه می رود تــا پای پرواز از مقام 

مهمان استقبال کند. 
حسین پور با تاکید بر اینکه هیچ گاه 
سابقه نداشته که پوتین برای استقبال 
از مقامــات همتای خود بــه فرودگاه 
رفته باشد، به ایسنا گفت: در سفر آقای 

رئیسی به مسکو وزیر انرژی این کشور 
به استقبال رئیس جمهوری کشورمان 
در فرودگاه رفت و پس از نواخته شدن 
سرود ملی دو کشور ایران و روسیه، آقای 
رئیسی از یگان تشریفات مستقر، سان 
دید؛ بنابراین کاری که روسیه انجام داد بر 
اساس پروتکل تشریفات این کشور بود و 
میان رئیس جمهوری ما و روسای جمهور 

سایر کشورها تفاوتی قائل نشدند.
به گفته وی، در طول این ســال ها 
هر زمانی که پوتین به ایــران آمده نیز 
یکی از وزرای کابینه به استقبال وی در 
فرودگاه مهرآباد رفتند به عنوان مثال در 
سال  ۱۳۹۴ محمود واعظی، وزیر وقت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، در سال 
۱۳۹۶ محمود کرباســیان، وزیر وقت  
اقتصاد و در سال ۱۳۹۷ و رضا اردکانیان، 
وزیر وقت نیرو به استقبال رئیس جمهور 

روسیه رفتند.
البته این مقام ســابق تشــریفات 
درنهایــت به این موضوع اشــاره نکرد 
که آیا پوتین حداقــل در ورودی کاخ 
کرملین باید برای استقبال رئیس جمهور 

کشورمان قدم رنجه می کرد، یا خیر؟
نمایش گفتمان دولت در کرملین

پس از آن، انتشــار تصاویری از نماز 
خواندن ابراهیم        رئیســی در کرملین 
در شبکه        های اجتماعی بازتاب یافت. 
برخی عنوان کردنــد رئیس جمهور به 
دلیل آنکه پشت در اتاق پوتین منتظر 
مانده به نماز ایستاده و برخی آن را یک 
حرکت نمایشی دانستند اما در مقابل 
همسر رئیس جمهور معتقد است: مفهوم 
معنویت با رفتار رئیس جمهور در کاخ 
کرملین منعکس شد.  جمیله علم الهدی 
گفتــه اســت: می گویند ایــن دولت 
گفتمان ندارد. گویــا دولت های دیگر 
گفتمان دارند. مفهوم معنویت با رفتار 
رئیس جمهور در کاخ کرملین منعکس 
شــد. نمازخواندن ایشــان می گوید 
گفتمان دولت در حوزه معنویت چیست. 
امیدواریم رسانه های خودجوش همسو 
با جمهوری اســالمی این حرکت ها را 
خوب تبیین کنند. علما در تبیین این 
مسائل خوب فعالیت دارند.نمازخواندن 
ایشان می گوید گفتمان دولت در حوزه 

معنویت چیست. از سوی دیگر پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری نوشت: 
رئیس شورای مفتیان روسیه در دیدار 
با ابراهیم رئیســی گفت: نماز شما در 
کرملین بســیار نمادین و شاخص بود 
و از فنالند برای من نوشــتند که برکت 
به داخل کرملین آمد.در مقابل برخی 
همچون محمدعلی ابطحی، نوشتند  
عکس آقای        رئیسی در حال نماز خواندن 
در کرملین چیش مهمه؟ اقامتگاه روسا، 
داخل کاخ کرملین است. وجوب نماز هم 
در مسکو ســاقط نمی شود. مگه کسی 
توقع داشــته اقای        رئیســی عزیز نماز 

نخواند؟ امان از تملق .
از ســوی دیگر فاصله چند متری 
       رئیسی و پوتین در جلســه دو رئیس 
جمهور بازتاب زیادی یافت که بسیاری 
آن را مربــوط به رعایت مســاله کرونا 
دانستند اما فعاالن شــبکه مجازی با 
انتشــار تصاویری از دیدارهای پوتین 
با روســای جمهور کشــورهای دیگر 
این فرضیه را رد کردنــد و آن را نوعی 

بی احترامی به نماینده ایران دانستند.
این انتقادات اما با واکنش حامیان 
دولت مواجه شد. به گزارش برنا، سید 
محمد حســینی، معــاون پارلمانی 
رئیس جمهور طی توئیتی در واکنش 
به مخالفت هــای غربگرایــان درباره 
ســفر رئیس جمهور به روسیه تاکید 
کرد:غربگرایان کــه تاکنون منفعالنه 
دم از تسلیم در برابر زیاده خواهی غرب 
می زدند، حاال دلواپسانه از روسیه هراسی 
می گویند! درحالی کــه روابط تهران و 
مسکو بر اساس احترام و منافع متقابل 
است .دیگر نه روســیه، روسیه تزاری و 
اتحاد جماهیر شوروی است و نه ایران 

اسالمی ایران قجری و پهلوی است.
پیــش از ســفر ابراهیم        رئیســی، 
زمزمه        هایی درخصوص احتمال امضای 
قرارداد 20 ساله با روسیه مطرح بود که 
عنوان شد ایران متنی جدید را به عنوان 
معاهــده روابط دو کشــور تهیه کرده 
و در اختیار مســکو قرار داده است. در 
آستانه سفر درحالی که انتظار می رفت 
این معاهده  جدید بررسی شود، کاظم 
جاللی، سفیر ایران در مسکو اعالم کرد 
که هنوز این معاهده به نتیجه نرسیده 
اســت. او پیش از اینکه مالقاتی انجام 
شود گفت که در پایان این مالقات هیچ 
توافق نامه ای امضا نخواهد شد. جاللی 

خاطرنشان کرده که این سند با قرارداد 
25 ســاله ایران و چین متفاوت است و 
برخالف قرارداد اخیر، مجلس ایران باید 
آن را به عنوان یک معاهده تصویب کند.

با این حال روســای جمهور ایران و 
روسیه دستور تهیه نقشه راه همکاری 
بلندمدت دو کشــور را صــادر کردند. 
حســین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه 
ایران گفته که بررسی همکاری بلندمدت 
دو طــرف در این دیدار مــورد مذاکره 
قرار گرفته است. از سوی دیگر اقتصاد 
نیوز گزارش داده از آنجایی که روســیه 
تمدید یکجانبه تحریم تسلیحاتی ایران 
را به رسمیت نمی شناسد، دستیابی به 
تسلیحات روسی، به ویژه جنگنده        های 
جت مدرن، برای تهران بااهمیت تلقی 
می شود. بر اســاس گزارش ها، تهران و 
مسکو قرار بود قرارداد همکاری امنیتی و 
دفاعی ۱0 میلیارد دالری از جمله خرید 
جنگنده های Su-۳5 و موشــک های 
S-۴00  را امضا کنند. اگر این معامله طی 
سفر رئیسی منعقد می شد، تسلیحات 
جدید روسی قدرت بازدارندگی تهران را 
در برابر تهدیدات اسرائیل تقویت می کرد. 
همچنین این قابل توجه ترین مورد در 
سرپیچی از تحریم        های ایاالت متحده 
بود .اما این اتفاق نیز رخ نداد. تشــدید 
تنش های کنونی بین روسیه و غرب بر 
سر اوکراین، کرملین را تشویق می کند تا 
در روابط خود با متحد اصلی خاورمیانه ای 
خود تجدیدنظر کند و تالش های خود را 
برای کمک به ایران برای بهبود وضعیت 
اقتصادی دشوارش افزایش دهد .اما این 
اتفاقات در سفر        رئیســی به مسکو رقم 
نخورده است. شاید باید همچنان منتظر 
آینده و روشن شــدن مسایلی از جمله 

تکلیف پرونده هسته ای ایران بود.

حاشیه         های سفر رئیسی به روسیه از متن پررنگ تر بود؛
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خبر

ســومین رزمایش مرکب کمربنــد امنیت 
دریایی 2022، با هدف تحکیم امنیت و مبانی آن 
در منطقه؛ گسترش همکاری های چندجانبه، 
نشان دادن حسن نیت و توانایی میان سه کشور 
جمهوری اسالمی ایران، چین و روسیه در جهت 
حمایت مشترک از صلح جهانی، امنیت دریایی و 
ایجاد یک جامعه دریایی با آینده ای مشترک صبح 
دیروز در منطقه ای به وســعت ۱۷ هزار کیلومتر 

مربع در شمال اقیانوس هند برگزار شد.
به گزارش ایســنا ، امیر دریادار دوم مصطفی 
تاج الدینی ســخنگوی رزمایش مرکب کمربند 
امنیت دریایی 2022 دراین باره اظهار کرد: برابر 
برنامه ریزی های صورت گرفتــه انواع تمرینات 
تاکتیکی ازجمله نجات شــناور دچــار حریق، 
آزادسازی شناور ربوده شــده و تیراندازی علیه 
اهداف مشخص دریایی در شــب و روز ازجمله 
تمرینات تاکتیکی و عملیاتی پیش بینی شــده 
جهت اجرا توسط یگان های سه کشور ایران، چین 

و روسیه در این رزمایش است. وی منطقه شمال 
اقیانوس هند را به دلیل وجود آبراه ها و تنگه های 
مهم باب المندب، ماالکا و هرمز بسیار حائز اهمیت 
برشــمرد و گفت: از این سه تنگه به عنوان مثلث 
طالیی در منطقه یاد می شود و همچنین دریای 
عمان و شمال اقیانوس هند نیز ازجمله مناطق 
حیاتی تجارت جهانی است؛ لذا تالش جمهوری 
اسالمی ایران و کشورهای چین و روسیه، تالشی 
جمعی برای رسیدن به امنیت دریانوردی پایدار در 
این منطقه و آبراه های حیاتی آن است تا منافع سه 

کشور حفظ شود.
امیر دریادار دوم تاج الدینی با اشاره به برگزاری 
این رزمایش برای سومین سال متوالی افزود: پیام 
برگزاری این رزمایش، رســیدن هر سه کشور به 
سطح معنادار و قابل توجهی از روابط نظامی است 
و همچنین نشــان می دهد که امروز جمهوری 
اسالمی ایران به سطحی از قدرت در عرصه دریا 
رسیده است که می تواند محوریت و فرماندهی 

رزمایش ها در کنار قدرت هــای بزرگ دریایی را 
عهده دار شود.

ســخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت 
دریایی 2022 گفت: شــعار این رزمایش باهم 
برای صلح و امنیت است و مصداق بارزی است از 
اینکه جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان با 
ایجاد اتحادهای راهبردی متکی بر منافع و احترام 

متقابل، هیچ گاه منزوی نبوده و نخواهد ماند.
 بیانیه وزارت دفاع روسیه 
درباره رزمایش مشترک

در همین حال وزارت دفاع روسیه روز جمعه 
درباره رزمایش مشترک با ایران و چین در شمال 
اقیانوس هنــد توضیحاتی ارائه کرد. به نوشــته 
وب گاه خبری اینترفکــس در بیانیه وزارت دفاع 
روسیه آمده است، چهارده کشتی جنگی وامدادی 
روس از ســه ناوگان مختلف در ایــن رزمایش 
مشترک حضور دارنددر این بیانیه آمده بود، رزمناو 
موشکی واریاگ، کشتی جنگی ضد زیردریایی 
ادمیرال تریبیوتس و نفت کــش بوریس باتوما 
از ناوگان اقیانوس آرام روســیه در این رزمایش 
حضور دارند. وزارت دفاع روســیه افزود، در این 
رزمایش که باهدف مقابله با دزدی دریایی و تمرین 
عملیات امداد و نجات دریایی در حال انجام است، 

کشتی های جنگی روسیه و نیرو های دریایی ایران 
و چین، حمالت توپخانه ای علیه اهداف دریایی، 
مانور های تاکتیکی مشترک و عملیات جستجو 

و نجات را انجام دادند.
در ادامه این بیانیه آمده اســت، در رزمایش 
مشترک روســیه، ایران و چین، عملیات نجات و 
آزادسازی یک کشتی توقیف شده توسط دزدان 

دریایی نیز با موفقیت تمرین شد.
وزارت دفاع روســیه نوشــت، پــس از اتمام 
رزمایش، ناوگان اقیانــوس آرام به فعالیت های 
خود ادامه خواهد داد که ورود به دریای مدیترانه 
را شامل می شود. این ناوگان در دریای مدیترانه، 

به ناوگان شــمال و ناوگان بالتیک روسیه ملحق 
خواهد شد را رزمایش دیگری را برگزار کنند.

در همین حال امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، 
معاون هماهنگ کننده ارتش درباره این رزمایش 
گفت: رزمایش مرکــب کمربند امنیت دریایی 
2022 در ابعاد مختلف حائز اهمیت اســت که 
برقراری امنیت تجارت دریایی در شمال اقیانوس 
هند و هماهنگــی بهتر و ارتباطــات نزدیک تر 
بین نیرو های دریایی کشــور های منطقه و فرا 
منطقــه ای و البته تبادل تجربیــات دریایی در 
امدادرسانی و کمک در حوادث و سوانح دریایی 

از آن جمله است.

با حضور ایران، چین و روسیه برگزار شد

رزمایش مرکب دریایی ۲۰۲۲
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همسر رئیس جمهور: 
می گویند این دولت 
گفتمان ندارد. گویا 

دولت های دیگر گفتمان 
دارند. مفهوم معنویت با 

رفتار رئیس جمهور در کاخ 
کرملین منعکس شد. نماز 

خواندن ایشان می گوید 
گفتمان دولت در حوزه 

معنویت چیست

پیش از سفر ابراهیم 
       رئیسی، زمزمه        هایی 

درخصوص احتمال امضای 
قرارداد 20 ساله با روسیه 
مطرح بود که عنوان شد 

ایران متنی جدید را به 
عنوان معاهده روابط دو 

کشور تهیه کرده و در 
اختیار مسکو قرار داده 

است

دبیرکل حــزب اتحادملت ایران اســالمی 
گفت: اجازه ندهیم برخی کشورها برای منافع 
خودشان با کارت ایران بازی کنند؛ ما از هر گامی 
که در راستای تنش زدایی در سیاست خارجی 
و حل و فصل fatf برداشته شود و هر اقدامی که 
موجب رفع هرچه سریعتر تحریم ها و کاهش 

رنج مردم ایران شود دفاع می کنیم.
به گزارش دیدار نیوز آذر منصوری در نشســت خانه 
احزاب گفت: سیاست خارجی هنگامی می تواند با توفیق 
همراه باشد که اجماع ملی را به همراه خود داشته باشد. 
اجماع ملی امری توافقی است که حکومت باید به الزامات 

شــکل گیری آن توجه داشته باشد. اجماع 
ملی دســتوری و از باال به پایین به دســت 

نخواهد آمد.
منصــوری در بخش دیگر ســخنانش 
به ضرورت متنوع ســازی و متوازن سازی 
مناسبات خارجی و حل وفصل دیرپای رابطه 
با امریکا و قرار گرفتن سیاست خارجی در ریل درست و 
واقع گرایانه تنش زدایی اشاره کرده و گفت: باسیاست نه 
شرقی و نه غربی نمی توان متناسب با اقتضائات دنیای 
امروز از ظرفیت های دیپلماسی برای تأمین منافع ملی و 

خواست و مطالبات مردم استفاده کرد.

امام جمعه مشــهد گفت: ورزشگاه های 
فوتبال جای هیجان انــد و طبیعتاً زنان که از 
نظر عاطفی از مردان حســاس ترند، هیجان 
بیشــتری پیدا می کنند و مراجع تقلید بروز 
و ظهــور این هیجــان در حضور مــردان را 
حرام اعــالم کرده اند. اینکــه می گویند فیفا 

فدراســیون فوتبال ما را مجبور کرده است که زنان را 
در تماشای فوتبال شرکت دهند، ناشی از شیطنت ها 
و رذالت های عده ای بی دین خارج نشین است که فیفا 
را تحریک کرده اند، وگرنه فیفا به این مســائل کاری 
نداشت. به گزارش شفقنا،  سید احمد علم الهدی دیروز 

در حرم مطهر رضــوی )ع( در خطبه های 
نماز جمعه مشهد ســخن می گفت ادامه 
داد: البته این  بدین معنا نیســت که زنان 
از تماشای فوتبال محروم باشند و مجبور 
شــوند فوتبال را تنها از طریــق تلویزیون 
تماشا کنند. مسئولین نظام اسالمی ما باید 
در ورزشــگاه ها مکان هایی را مخصوص بانوان آماده 
کنند تا زنان در عین تماشای مستقیم فوتبال، صیانت 
داشــته باشــند و هنگامی که دختری موقع تماشای 
فوتبال از هیجان فریاد می زند، یــک مرد هرزه از این 

هیجان او سوءاستفاده نکند. 

آذر منصوری: 

اجازه ندهیم برخی کشورها با کارت ایران بازی کنند
علم الهدی:

هیجان زنان در استادیوم مقابل مردان حرام است

اعظم ویسمه

دیروز انجام شد
حضور رئیس جمهور در مناطق 

سیل زده جنوب کرمان
ابراهیم  رئیســی، رئیس جمهور دیروز پس از 
حضور در مناطق سیل زده جنوب استان کرمان با 
مسئوالن استان جلسه مشــترک برگزار کرد و در 
جریان آخرین وضعیت امدادرسانی به مردم سیل زده 
قرار گرفت.به گزارش صدا و سیما، در این جلسه علی 
زینی وند، استاندار کرمان با اشاره به اینکه سیل اخیر 
در جنوب استان بسیار گسترده و فراگیر بود، گفت: 
در سیل اخیر راه ۳۳۹ روستای استان مسدود شده و 
مجبور به تخلیه کامل ۱۹ روستا شدیم. بیش از 5 هزار 
خانه گرفتار آبگرفتگی و گل و الی شدید و حدود 25 

هزار کرمانی گرفتار سیالب شدند.
    

 امام جمعه کرج حتمال داد
نماز خواندن رئیسی در کاخ سفید

امــام جمعه کــرج با اشــاره بــه اقامــه نماز 
رئیس جمهوری اســالمی ایران در کاخ کرملین 
گفت: احتمال این وجود دارد که رئیس جمهور ما در 
کاخ سفید هم نماز بخواند، زیرا این نمازی که در کاخ 
کرملین خوانده شد پیام های مهمی در پی داشت. به 
گزارش ایرنا، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام 
جمعه کرج با اشــاره به مذاکرات هسته ای در وین 
گفت که آمریکا بهتر است که در برابر ملت قهرمان 

ایران عاقالنه تصمیم بگیرد.
    

واکنش قوه قضائیه به شایعه ای 
درباره حسین فریدون

مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد: در پی انتشار 
برخی ادعا هــا در فضای مجازی درباره حســین 
فریدون، سرپرســت دایره نظارت بــر وز زندانیان 
اقتصادی و کارکنان دولت، گفت که حسین فریدون 
در زندان دوران محکومیت خود را سپری می کند. به 
گزارش خبرانالین  درویش وند، درعین حال تأکید 
کرد: این محکوم علیه مانند تمامی زندانیان که از 
مرخصی قانونی برخوردار هســتند، از حق قانونی 
خود برای پیگیری مسائل پزشــکی هم استفاده 
کرده اســت.وی افــزود: فریدون بــه ۳۱ میلیارد 
تومان ضبط اموال و جــزای نقدی به همین مبلغ 
محکوم شــده اســت که در آخرین دوره ای که به 
مرخصی اعزام شده بود، این مسئله نیز پیگیری و بر 
اساس حکم دادگاه، مجازات ضبط اموال به صورت 
کامل محقق شد.درویش وند، اظهار کرد: در همین 
راستا نیز تاکنون ۱5 میلیارد و 500 میلیون تومان از 
جزای نقدی ۳۱ میلیارد تومانی وی اخذشده است.

    
 تکرار مواضع فرانسه

 درباره مذاکرات برجامی
وزیر خارجه فرانسه با تکرار مواضع غیر سازنده 
کشورش، مدعی شــد که چنانچه مذاکرات وین با 
روند ُکند فعلی دنبال شود، به نتیجه نخواهد رسید. 
به گــزارش ایلنا، »ژان ایو لودریــان« وزیر خارجه 
فرانسه با تکرار مواضع غیر سازنده کشورش، مدعی 
شد که چنانچه مذاکرات وین با روند ُکند فعلی دنبال 
شود، به نتیجه نخواهد رســید. وی مدعی شد که 
مذاکرات وین برای احیای توافق هسته ای با ایران در 
»وضعیت اضطراری« قرارگرفته است. لودریان در 
ادامه ادعاهای خود افزود که روند ُکند فعلی، بقای 

مذاکرات را تهدید می کند.
    

نشست اعضای برجام و آمریکا 
بدون حضور ایران

»میخاییــل اولیانــوف« نماینده روســیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین اتریش، از 
نشست اعضای برجام و آمریکا بدون حضور ایران خبر 
داد. به گزارش فارس وی دراین باره در توییتی اعالم 
کرد: اعضای برجام )بدون ایران( و ایاالت متحده برای 
ارزیابی وضعیت امور در مذاکرات وین دیدار کردند. 
همکاران غربی، همان طور که علناً این کار را انجام 
می دهند، بر لزوم نهایی کردن مذاکرات در اســرع 
وقت تأکید کردند. روسیه احساس فوریت را دارد اما 

مخالف ضرب االجل های مصنوعی است.
    

 انتشار نامه سرگشاده خاتمی
 در هفته آینده؟!

یکــی از خبرگزاري هاي اصولگرا مدعي شــد 
که خاتمــی در روزهای آینده قصــد دارد نامه ای 

سرگشاده در مورد شرایط کشور منتشر کند.
به گزارش فارس هرچند که نزدیکان دو رئیس 
جمهور پیشــین تاکید دارند که دیدار خاتمي با 
روحاني و سیدخســن خمیني وناطق یک دیدار 
عادی بوده اســت اما یکی از مطلعین اصالح طلب 
گفته که در این دیدار درباره آرایش سیاسی قدرت 
در کشور، مذاکره با ۱+۴ و قراردادهای ایران با روسیه 

و چین بحث و تبادل و نظر صورت گرفته است.
او گفته: خاتمی در روزهای آینــده قصد دارد 
نامه ای سرگشاده در مورد شرایط کشور منتشر کند.

روی موج کوتاه


