
 محمدعلی ابطحــی از دیدار خود بــا مهدی کروبی 
خبر داد و نوشت: حس مشورت دهی ام گل کرده بود، به 
برادران باال هم گفتم امتیاز رفع حصر را به دولت روحانی 
نمی خواستید بدهید، اوکی. االن در مجموعه ی یک دست 

اگر یک روز صبح بساط حصر را جمع کنید و بروید، هیچ 
اتفاقی نمی افتد. 

به گزارش انتخــاب، محمدعلی ابطحــی در صفحه 
اینستاگرام خود ضمن انتشار تصاویری از خود به همراه 

مهدی کروبی، نوشت: »بعد از یازده سال، آقای کروبی را 
دیدم.

ابطحی اضافه کرد: حال جسمی آقای کروبی خوب بود. 
دو ساعت گپ زدیم. من به روش های اصالحی که در دولت 
فعلی و سیستم قضایی در پیش گرفته شده اشاره داشتم. 

آقای کروبی به خوش بینی من نبود.
در پایان این نوشته اینســتاگرامی آمده است: به امید 
روزی که کال این حصر طوالنی برداشــته شــود. باورم 

نمی شد 11 سال است در حصرند.
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روی موج کوتاه

ســخنگوی وزارت خارجه با تاکید 
بر اینکــه مذاکرات وین بیــش از آنکه 
منتهی به متن جدید باشد، گفت وگوهای 
تکنیکی است که با جزئیات فرابخشی 
به بخش های مرتبط انجام شده است، 
خاطرنشان کرد: از این پس هم با اجماع 
حاکمیتی دنبال می شود. اینکه وزارت 
امور خارجه پیشانی گفت وگوها یا جاهای 
دیگر باشد، با تصمیم حاکمیت خواهد 

بود و اعالم خواهد شد.
به گــزارش خبرنگار ایلنا، ســعید 
خطیب زاده در نشســت خبری دیروز 
خــود، در خصــوص برجــام و  امکان 
میانجی گری عراق میان ایران و آمریکا 
گفت: موضوع برجام احتیاج به میانجی 
ندارد و گفت وگوها در وین نیز میان ایران 
و اعضای حاضر در توافق است و ما باید 
اطمینان پیدا کنیــم ایاالت متحده در 
چارچوب برجام به اجرای تعهدات خود 
باز می گردد. ما هنوز تغییری را از سوی 
واشنگتن ندیدیم و با سیاست های قبلی 

به دنبال اهداف خود هستند.
خطیب زاده دربــاره تاریخ برگزاری 
دور جدید گفت وگوهای وین نیز گفت: 
تاریخ قطعی منوط به رایزنی میان همه 

طرف ها است. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده 
هسته ای از وزارت امور خارجه به شورای 
عالی امنیت ملی سپرده می شود، تصریح 
کرد: مذاکرات وین برای رسیدن به یک 
متن جدید نیست. مذاکرات وین برای 
اطمینان از اجرای برجام به شکل نعل به 
نعل توسط آمریکا است و بنابراین آنچه در 

وین صورت گرفته، اطمینان از این مسیر 
اســت که اگر آمریکا به تمامی تعهدات 
خود ذیل برجــام و قطعنامه ۲۲۳1 به 
شکل راستی آزمایی شده، برگردد ایران 
موافقت می کند کــه آنها در اتاق برجام 
نشسته و ایران هم اقدامات کاهشی خود 

را متوقف کند. 
آثار تسریع در واردات واکسن کرونا 

هفته های آینده نمایان می شود
وی همچنین با اشــاره به نشست 
کرونــای وزارت امور خارجــه، گفت: 
تصمیمات خوبی برای تسریع واردات و 
تامین واکسن کرونا گرفته شد که آثار آن 
را مردم ایران در هفته های بعد خواهند 
دید. سخنگوی دستگاه دیپلماسی پس 
از قرائت گاهشــمار وزارت امور خارجه 
در هفته گذشــته در پاسخ به سوالی در 
خصوص دلیل حضور در نشست بغداد 
در ســطح وزرای امور خارجه، اینکه آیا 
دیداری میان ایران و ســعودی صورت 
گرفته و حاشیه های شــکل گرفته در 
خصوص عــدم رعایــت پروتکل های 
تشریفاتی از ســوی وزیر امور خارجه 
گفت: در مورد هــر اجالس بین المللی 
سطح و ترکیب شرکت کنندگان براساس 
جزئیات برگزاری و آمادگی در کشورها 
مشخص می شود. ما به عنوان همسایه 
عراق بارها اعالم کردیم که از هر حرکتی 
و هر ابتــکاری که به صلــح و آرامش و 
عراق کمک کند در کنارش هســتیم و 
رئیس جمهور سفر موفقی پیش از این به 
عراق داشت و در آینده هم چنین سفری 

انجام خواهد شد. 

کمرنگ کردن حضور پررنگ وزیر 
خارجه در بغداد درست نیست

وی افزود: سفر امیرعبداللهیان، سفر 
موفقی بــود و رایزنی های فشــرده  ای 
داشــتند و من فکر می کنم پرداختن 
به حاشــیه ای که متن را کمرنگ کند 
کار وزارت امور خارجه نیســت و برخی 
می خواهند با حواشــی متــن پررنگ 
حضور وزیر امور خارجه کشــورمان را 

بپوشانند.
وی ادامه داد: در خصــوص ایران و 
عربســتان بیش از گفت وگو های قبلی 
بغداد گفت وگوی جدیدی انجام نشده 
است. سخنگوی دســتگاه دیپلماسی 
درباره توییت اخیر غریب آبادی، سفیر 
ایــران در آژانس گفت: ســفرای ایران 
در همه کشــورها به صــورت منظم 
رایزنی هایی دارند و مالقات آنها با سفرای 
مختلف به شکل منظم انجام می شود. 
نمایندگان ایــران در آژانس نیز به طور 
مرتب رایزنی انجام می دهند. رایزنی ها 

چیز جدیدی نیست.
ارسال محموله های سوخت به 

لبنان یک تصمیم حاکمیتی است
وی همچنین در خصوص ارســال 
محموله های ســوخت به لبنان گفت: 
چندین بار گفتــه ام و این یک تصمیم 
حاکمیتی است که نفت و سوخت خود را 
به چه کشورها و مشتریانی بفروشیم. نه 
آمریکا و نه هیچ کشور دیگری در جایگاه 
فراقانونی نیســت کــه بخواهد جلوی 
تجارت مشروع را بگیرد. ما در خصوص 
اعمــال حاکمیت خود بســیار جدی 

هستیم و همگان دیدند و فکر می کنم 
بدانند که تجارت مشروع در این حوزه 
جزو بدیهیات اولیــه حقوق بین الملل 
است. درباره فروش محموله های سوخت 
خود به لبنان همین مســیر را رفتیم و 
مادامی که مشتری داشته باشیم و تقاضا 
باشد، این مسیر و فروش ادامه می یابد. 
کشورهای دیگر اگر بتوانند آالم مردم 
لبنان را کاهش دهنــد نباید لحظه ای 

درنگ کنند.
خواهان تشکیل دولت فراگیر در 

افغانستان هستیم
خطیب زاده در پاســخ به این سوال 
که با توجه به ســخنان مقــام معظم 
رهبری مبنــی بر اینکه ایــران حامی 
مردم افغانستان است، آیا ما طالبان را به 
رسمیت می شناسیم، گفت: آنچه مقام 
معظم رهبری فرمودند سیاســت های 
قطعی ایران طی 40 سال گذشته بوده و 
هدف ما همواره ایجاد ثبات در افغانستان 
بوده و این کشور همسایه عزیز ما است 
و در بیانیه وزارت امور خارجه هم گفته 
شد که جان و ناموس مردم افغانستان 
باید توســط همه گروه ها رعایت شود. 
ما خواهان تشکیل دولت فراگیر در این 
کشور هســتیم و در این مسیر عمل به 
تعهدات قطعی می تواند کمک کننده 

خواهد بود. 
ایران در خصوص امنیت ملی خود 

با کسی شوخی ندارد
ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
در پاسخ به ســوالی در خصوص افزوه 
شدن ســفیر پیشــین آمریکا در رژیم 

صهیونیســتی به میز ایران در وزارت 
امور خارجه آمریکا و همچنین راهبرد 
جدید اســرائیل برای مقابله بــا ایران، 
گفت: جز لبخند به ایــن توهمات چه 
پاســخی می توان داد؟! 40 ســال این 
چنین بازی کردند اما آنچه اتفاق افتاده 
اقتدار مردم ایران بود اما در مورد دیدار 
آقای بایدن یک نکتــه را باید بگویم که 
ایران در خصوص امنیــت ملی خود با 
کسی شوخی ندارد. رژیم اشغالگر قدس 
ریشه همه ناامنی ها در این منطقه است 
و تصور نمی کنم نقش مخرب این رژیم 

بر کسی پوشیده باشد.
 فرانسه از واقعیت های عراق 

فاصله دارد
خطیب زاده در واکنش به سخنان 
رئیس جمهور فرانســه مبنی بر اینکه 
امنیت عراق توســط همســایگانش 
تهدید می شــود و امروز امنیت عراق 
نه تنها توسط داعش بلکه توسط شبه 
نظامیان شیعه تهدید می شود، گفت: 
من خواســته ام متــن مصاحبه آقای 
ماکــرون را برایم بیاورنــد و امیدوارم 
چنین مطالبی نباشــد اما براســاس 
سوال مطرح شــده من از این اظهارات 
نســنجیده رئیس جمهور فرانسه که 
این تلقی را ایجاد کرده که امنیت عراق 
توسط همســایگانش تهدید می شود 
عمیقا اظهار تاسف می کنم و این نشان 
می دهد فرانســه از واقعیت های عراق 
فاصله دارد. اینکه امروز رئیس جمهور 
فرانسه می تواند در خیابان های موصل 
قدم بزند حاصل رشــادت گروه های 
شــیعه عراقی اســت. بدتریــن چیز 
استفاده سیاسی برای پیشبرد اهداف 
کشورهای خاص است. الزم است یکبار 
از مردم موصل بپرسند چگونه داعش از 

آنجا رانده شد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
خصوص اقدامات وزیــر امور خارجه 
برای تحقق دیپلماسی اقتصادی گفت: 
وزیر امور خارجه برنامه های خود را در 
صحن علنی تشــریح کردند و یکی از 
نکات مهم ایشان استفاده از توان وزارت 
امور خارجه برای تحقق دیپلماســی 
اقتصادی اســت و اما همه باید توجه 
کنند که وزارت امور خارجه نقش پل 
دارد و ما دســتگاه ها، وزارت خانه ها و 
نهادهایی داریم کــه مرجع انحصاری 
مراودات ما هستند و این اقدامی نیست 
که یک نهاد به تنهایی بتواند دنبال کند. 
همه بدانند وزارت امــور خارجه یک 
وزارت خانه تخصصی اســت و منافع 

عالیه جمهوری اسالمی ایران به هیچ 
عنوان تغییر نمی کند.

سفر امیرعبداللهیان به سوریه 
پیام خاص خود را دارد

خطیب زاده در پاسخ به سوال ایلنا 
مبنی بر اهداف سفر وزیر امور خارجه به 
سوریه و اینکه آیا با توجه به خواست ایران 
برای حضور دمشق در کنفرانس بغداد آیا 
این سفر به منظور دلجویی صورت گرفته 
یا سفری از پیش تعیین شده بود، گفت: 
البته میزبان این اجــالس تهران نبود 
اما بنده پیش از این هم اعالم کردم اگر 
اجالسی منطقه ای برای حمایت از عراق 
باشد جای ســوریه خالی است. یکی از 
اهداف ما همیشه نزدیکی همسایگانمان 
بوده و ما احساس می کنیم اجالس عراق 
و سفر به سوریه در همین راستا است و 
سفر آقای امیرعبداللهیان به عراق پیام 
خاص خودش را دارد و بعد سفر به سوریه 
پیام خاص خود را دارد و قطعا در دمشق 
گفت وگوهایی در خصوص نشست بغداد 
صورت گرفته اما مهمتر از آن بحث در 
خصوص رابطه دوجانبه و محور مقاومت 
است که ســوریه نقش قابل توجهی در 

این محور دارد. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران 
در اجالس شانگهای شرکت خواهد کرد، 
گفت: دعوت نامه اجالس شــانگهای 
دریافت شده و در حال بررسی هستیم 
تا در سطح خوبی در این نشست شرکت 
کنیم.  ســخنگوی وزارت امور خارجه 
درباره زمان آغاز مذاکــرات با توجه به 
رایزنی  اخیــر امیرعبداللهیان و جوزف 
بورل بیان کرد: گفت وگوی تلفنی بورل 
و امیرعبداللهیان برای تبریک انتصاب 
امیرعبداللهیان بود. ایشان ابراز عالقه 
کردند در اولین فرصت ممکن مالقاتی با 
وزیر امور خارجه ایران داشته باشند. قطعا 
یکی از موضوعات مورد رایزنی، مذاکرات 
وین بود.  وی با اشاره با موضوعات مورد 
رایزنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا و وزیر امور خارجــه ایران گفت: 
بورل در این صحبت، گفت که می داند 
تغییر و تحوالت در ایران در حال وقوع  
اســت و باید اجازه داد کــه این انتقال 
دموکراتیک انجام شود ولی درخواست 
داشتند گفت وگوهای وین هرچه زودتر 
از سر گرفته شود. امیرعبداللهیان ضمن 
اســتقبال از ادامه دیپلماســی، تاکید 
داشــتند حقوق حقه مردم ایران باید 
تامین شــود که در هم برجام ذکر شده 
و هم در گفت وگوهای وین به آن اشاره 

شده است. 

خطیب زاده در نشست خبری:

مذاکرات وین با اجماع حاکمیتی دنبال می شود 

 گفت وگو

یک تحلیل گر سیاســت خارجــی گفت: 
متغیری در بحث موضــوع احیای برجام وجود 
دارد و آن این اســت که هر چه زمان مذاکرات و 
تعلیق آن بیشتر شــود به نفع ایران نیست و هر 
روزی که تحریم ها بیشتر ادامه پیدا کند ضررش 

متوجه تهران خواهد بود. 
مرتضــی مکــی در گفت وگو بــا خبرنگار 
ایلنا، در تحلیل دیدار اخیر نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی و رئیس جمهور آمریــکا و ارائه 
طرح نفتالی بنت بــرای مقابله با ایران با عنوان 
آنچه »مرگ تدریجی« یا »مثله شدن« نامیده 
شده، در پاسخ به این سوال که تا چه میزان این 
دیدگاهی کــه بصورت علنی بــا برجام مقابله 

نمی کند، می تواند به ایجاد جبهه ای علیه ایران 
بینجامد، گفت: اگرچه آقایان نتانیاهو و بنت هر 
دو به جریان راســت تعلق دارند اما در سیاست 
ایران ســتیزانه آن ها تغییرات عمده ای وجود 
دارد؛ نتانیاهو تالش می کرد بیشــتر از جنبه 
تبلیغاتی و نمایشی علیه ایران جنجال به پا کند 
و از میان کشورهای غربی، منطقه ای و جریانات 
داخلی آمریــکا به یارگیری بپــردازد و جنگ 
روانی را در دســتور کار داشــت اما آقای بنت 
شــاید تالش می کند واقع گرایانه تر سیاست 
ایران هراسی و ایران ستیزی را پیش ببرد و در 
این جهت است که می کوشد از ابزارهای نفوذی 
که داخل آمریکا دارد، برای پیشــبرد اهداف 

خود اســتفاده کند و حتی اگر نتواند حمایت و 
رضایت کامل دولتمردان آمریکا را کسب کند، 
به حداقل خواسته هایی در ســنگ اندازی در 

مسیر احیای برجام دست پیدا کنند. 
وی افزود: شاید تفاوت تنها در تاکتیک باشد 
اما آن ها از همه ابزارهایی کــه علیه ایران دارند 
استفاده خواهند کرد چرا که ما در همین مدت 
اخیر و حضور نخست وزیر جدید شاهد حمالت 
به کشــتی ها و نفتکش های خود از سوی رژیم 
صهیونیستی در دریای مدیترانه و خلیج فارس 
بودیم و این نشــان می دهد آن ها در ستیز خود 
جدی هســتند اما در رویکردها سعی می کنند 

همه موارد را امتحان کنند.   

این کارشناس مســائل آمریکا همچنین در 
پاسخ به این سوال که با توجه به پاسخ جو بایدن 
به درخواست بنت مبنی بر اینکه هنوز واشنگتن 
دیپلماسی را در خصوص رابطه با ایران در دستور 
کار دارد، فاصله طوالنی شکل گرفته پس از پایان 
دور ششــم مذاکرات وین برای احیای برجام تا 
چه میزان فضا را برای نقــش آفرینی بازیگرانی 
همچون اســرائیل فراهم کرده اســت، گفت: 
متغیری در بحث موضوع احیای برجام وجود دارد 
و آن این است که هر چه زمان مذاکرات و تعلیق 
آن بیشتر شود، به نفع ایران نیست و هر روزی که 
تحریم ها بیشتر ادامه پیدا کند، ضررش متوجه 
تهران خواهد بود. از طرف دیگر نیز عدم بازگشت 
ایران به میز مذاکره می تواند فضا را برای اجماع 
علیه کشورمان فراهم کند و به جریانی در داخل 
کاخ سفید که می کوشد دیپلماسی را در اولویت 

ارتباط خود با ایران قرار دهد، فشار وارد کند.
وی ادامه داد: مساله دومی که باید مدنظر قرار 

داد این است که به هر صورت آمریکایی ها همواره 
در مذاکرات خواسته های حداکثری خود را بیان 
می کنند و تالش می کنند به این خواسته های 
خود برسند اما سیاســت اول دیپلماسی و بعد 
راه های دیگر سیاستی است که همواره در دستور 
کار ایــاالت متحده، چه جمهــوری خواه و چه 
دموکرات بوده اســت اما در حــال حاضر اصرار 
دارند برای دریافــت راه حلی میانه از طریق میز 

مذاکره اقدام کنند. 

مکی در گفت وگو با ایلنا: 

 افزایش زمان تعلیق مذاکرات وین به نفع ایران نیست
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تکذیب خبر بازداشت ۳دختر 
نوجوان در جوانرود 

فرماندار جوانرود خبر بازداشت ۳دختر نوجوان 
در این شهرستان را تکذیب کرد.  به گزارش روابط 
عمومی فرمانداری جوانرود، رستگار یوسفی، گفت: 
در چند روز گذشته ۳دختر نوجوان اهل جوانرود به 
قصد خروج از کشور اقدام به ترک خانه کرده بودند که 
نهادهای امنیتی به درخواست خانواده های آنها پس از 
یافتن این دختران در خارج از شهر نسبت به بازگشت 
آنها اقدام و در حضور خانواده هایشــان سؤاالتی در 
خصوص انگیزشان نسبت به انجام این کار پرسیده 
شد. وی خاطرنشان کرد: یکی از این ۳دختر نوجوان 
پس از بازگشت به منزل اقدام به خودکشی کرده که 

اکنون در مراکز درمانی تحت مداوا قرار دارد.
    

سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل 
مشاور نماینده ویژه واشنگتن در 

امور ایران شد
پایگاه خبری آمریکایی اکسیوس در گزارشی 
نوشت:منابع وزارت امور خارجه آمریکا خبر دادند، 
سفیر پیشین این کشور در اسرائیل به دلیل رابطه 
شخصی اش با مقامات صهیونیســتی و اشراف به 
جنبه های منطقه ای موضوع ایــران که می تواند 
به افزایش هماهنگی واشنگتن-تل آویو در زمینه 
مسئله ایران کمک کند، به عنوان مشاور جدید به 

تیم ایران وزارت خارجه آمریکا اضافه شده است. 
    

 قانون تنقیح مقررات زنان 
تصویب شد

معصومه ابتکار طی انتشــار توییتی از تصویب 
قانون تنقیح مقررات برای زنان خبــر داد. وی در 
حساب خود نوشته:  بعد از نزدیک به یک سال و نیم 
تالش، معاونت زنان و خانــواده و حمایت معاونت 
حقوقی، امروز تنقیح مقررات  زنان تصویب شــد. 
معاون امور زنان روحانی اضافه کرده : تنقیح قوانین 
و مقــررات از مهم ترین راهکارهــای تحقق اصل 
حاکمیت  قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای 

کارآمدی و سالمت نظام اداری بوده است.
    

رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران:
 راهبرد توسعه و تحول گرایی را 

در دستور کار داریم 
رئیس ســازمان انرژی اتمی در نخستین روز 
فعالیت خود در این سمت گفت: ما راهبرد توسعه، 
تعالی و تحول گرایی را در راســتای رفــع موانع و 
تله هایی که بیگانگان به بهانه هســته ای بر سر راه 
پیشرفت کشورمان ایجاد کرده اند، در دستور کار 
داریم.  به گزارش ایلنا، محمد اسالمی افزود: مردم ما 
برای اینکه قله های رفیع پیشرفت را تسخیر کنند، 
نیازمند فعالیت بیش از پیش سازمان های موثر و 
تاثیرگذار همچون ســازمان انرژی اتمی به عنوان 

محرک توسعه فناوری هستند. 
    

 گمانه زنی درباره حضور 
یک زن در دولت رئیسی 

گمانه زنی هایی درباره حضور الهام یاوری، رئیس 
فعلی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 
در کابینه دولت سیزدهم مطرح است. در روزهای 
اخیر و پس از دیدار هیأت دولت با رهبر انقالب این 
گمانه زنی که یاوری به عنوان معــاون امور زنان و 
خانواده دولت سیزدهم انتخاب خواهد شد، مطرح 
شده اســت. الهام یاوری درباره اینکه آیا در کابینه 
دولت سیزدهم حضور خواهد داشت؟ گفت: ترجیح 
می دهم تا زمانی که آقای رئیس جمهور در اینباره 
حکم نزنند در این باره صحبت نکنم، این ســوال را 

باید از رئیس جمهور بپرسید.
    

  کانون وکالی دادگستری مرکز ایران 
خواستار شد

کشورها از به رسمیت شناختن 
طالبان خودداری کنند

کمیسیون امور بین الملل کانون وکالی دادگستری 
مرکز در ایران با انتشــار بیانیه نوشــته است »تغییر 
خشونت بار و قهرآمیز نظام جمهوریت در افغانستان 
و تصرف مناطق مختلف و پایتخت این کشور توسط 
گروه طالبان به زور اســلحه، به هیچ وجه نمی تواند 
اقدامی مشروع تلقی گردد.« کانون وکال استدالل کرده 
که کشــورها باید از به رسمیت شناختن و شناسایی 
چنین حکومت هایی »تا زمانی کــه مبتنی بر آرای 
مردم در یک انتخابات دموکراتیک نباشد خودداری 
نمایند«. کانون وکال ضمن اعالم همبستگی با مردم 
افغانستان نوشته »از نظام مشروع و مبتنی بر جمهوریت 
و حاکمیت ملی در افغانستان و همچنین مقاومت به حق 
علیه تجاوز خارجی و خشونت طلبان داخلی پشتیبانی 
می نماید«. کانون وکال در این اطالعیه از دولت ایران 
درخواست کرده تا حدأکثر تسهیالت ممکن را برای 

این پناهجویان افغان فراهم کند.

ابطحی خطاب به برادران باال:

 اگر بساط حصر را جمع کنید، هیچ اتفاقی نمی افتد 


