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ســخنگوی وزارت امور خارجه تبادل پیام میان ایران و آمریکا از طریق 
مسئوالن قطری و احتمال ارسال پیام از سوی آمریکا را رد کرد و گفت سفر 
وزیر امور خارجه قطر به ایران دوجانبه بود و مثل همیشه درخصوص مسائل 
دوجانبه و منطقه ای گفت وگو شد و ربطی به مسائل ایران و آمریکا نداشت. 

به گزارش ایرنا، »ســعید خطیب زاده« ظهر دیروز در نشســت خبری 
با اصحاب رســانه که به شکل مجازی برگزار شــد، درباره آخرین وضعیت 
مبادله زندانیان ایران با آمریکا و انگلیس ابراز داشــت: طرف آمریکایی در 
اخرین لحظه با توجه به تحوالت ایران به نظر می رسد تعهداتش خود را زیر 
پا گذاشت و اگر به آنها عمل می کرد، ایرانیان ما امروز آزاد بودند. چندین بار 
نقض تعهدات را از سوی امریکایی ها دیدیم و اینها دالیلی است که مذاکره ای 
 مبتنی بر اعتماد نداشــته باشــیم و گفت وگوها را با حداکثر بی اعتمادی 

انجام دهیم. 
درخواست سناتورهای آمریکایی ساده لوحانه است

ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: درخواســت ســناتورهای 
آمریکایی به بایدن مبنی بر ایجاد ممانعت از ورود ابراهیم رییسی به سازمان 

ملل بچه گانه، ساده لوحانه و در چارچوب البی های ضد ایرانی است. 
وی افزود: آمریکا وظایف قطعی درباره مقر سازمان ملل متحد دارد و باید 
فراغ از اختالفات با کشــورها در چارچوب وظایف خود عمل کند. البی های 
ضد ایرانی از هر اتهامی اســتفاده کرده و قبال نیز از این دست اقدامات انجام 

داده است. 
ده ها هیات خارجی برای حضور در مراسم تحلیف به ایران می آیند

وی درباره ســفر رییس جمهــور عراق به ایران اظهار داشــت: ســفر 
رییس جمهور عراق به ایران در برنامه اســت و به احتمال زیاد، برای مراسم 
تحلیف به ایران می آیند. این سفر در چارچوب روابط دوجانبه است. عالوه بر 
ایشان، چند ده هیات دیگر، برای حضور در مراسم تحلیف عازم ایران هستند.
این دیپلمات ارشــد تصریح کرد: حضور هیأت های خارجی در مراسم 
تحلیف نشــان از مقبولیت و مشــروعیت ایران در عرصه بین المللی است. 
در سطح روســای جمهور، دولت ها، مجلس ها و وزرای خارجه عازم تهران 

هستند و مراسم تحلیف در روز پنحشنبه با قوت برگزار می شود.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا از عربستان سعودی در مراسم تحلیف 
رییسی شرکت می کند، خاطرنشان کرد: تا آنجایی که من جزییات را دارم، 
اسمی از نماینده عربستان در این مراسم را ندیدم اما باید مجددا چک شود. 

خطیب زاده درباره زمان برگزاری اجــالس چهارجانبه چابهار تصریح 
کرد: کریدور شمال و جنوب از مهمترین کریدورهای ایران است که از سال 
۲۰۰۱ به دنبال توسعه آن بوده است. هند به عنوان توسعه دهنده بخشی از 
آن نقش مهمی دارد. گفت وگوهایی برای برگزاری این اجالس شده اما زمان 

آن مشخص نشده است. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره متهم شدن یک ایرانی در آمریکا به 
دلیل صادرات اقالم تحریمی به ایران ابراز داشت: اقدامات آمریکا هر روز بروز 

بیشتری از گروگان گیری است که وقیحانه و به اتهامات واهی انجام می دهد. 
اینکه یک ایرانی متهم به صادرات مواد اولیه یا وسایل  آزمایشگاهی و... شود، 

برای آمریکا و دولت بایدن که شعار دیگری داده بود. 
به گفته خطیب زاده، اولویت ایران بر بازگشت ایرانیان از زندان های آمریکا 
است. هرچه آنها دست به گروگان گیری بیشتری بزنند، لیست ایرانیانی که 

باید آزاد شوند، بیشتر می شود. 
وی درباره ضرب و شتم یک ایرانی در سوئد و پیگیری وزارت امور خارجه 
نسبت به ضرب و شتم ایرانیان در زمان برگزاری انتخابات در خارج از کشور 
بیان کرد: آنچه در برخی از حوزه هــای صندوق های رای رخ داد، به صورت 
جدی پیگیری شــد، هم دلجویی و هم پیگیری حقوقی و قضایی. اما درباره 
ضرب و شتم یک ایرانی در ســوئد، از همان لحظه اول، یادداشت اعتراضی 
داده شد و ســفیر ایران نیز تماس هایی انجام داد. در فضای دیپلماتیک این 

مسئله در دست پیگیری است. 
رییــس مرکــز دیپلماســی عمومی و 
رســانه ای وزارت امورخارجه دربــاره نگاه 
ایران به پروژه شــام جدید میان عراق، اردن 
و مصر یــادآور شــد: ایران همــواره از همه 
امکاناتی که به توسعه نقش عراق در منطقه 
کمک کند، استقبال می کند. همچجنین از 
هر ابتکاری که به صلح و ثبات منطقه کمک 
کند. هر  اقدامی از این رویکرد، مورد حمایت 
ماست. این پروژه چند دهه ای است ولی از هر 

ابتکاری استقبال می کنیم.
خطیب زاده در پاســخ به ســوالی درباره 

تحوالت تونس عنوان کرد: از نزدیک تحوالت تونس را بررســی می کنیم. 
در کنار دولت و ملت تونــس برای عبــور از این مرحله هســتیم. تنها راه 
گفت وگوهای فراگیر است. فکر می کنیم هر چه زودتر طرف ها وارد فرایند 

گفت وگو شوند. 
وی درباره اقدامات ایران برای ایجاد صلح در افغانستان گفت: برای ایران 
امنیت مردم افغانستان اولویت یک اســت و به همه طرف ها و طالبان گفته 
شــده امنیت مردم را تامی کنند. ایران برای این موضــوع آماده هر کمکی 
است. دور اول گفت وگوها را در تهران تسهیل کردیم و دور دوم را آماده ایم 

تسهیل کنیم. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه فکر نمی کنیم راه های 
غیرسیاسی پایدار باشــند، اظهار داشــت: طالبان جزیی از امروز و آینده 
افغانســتان اســت. گفت وگوهای بین االفغانی راه صلح پایدار است. ایران 
امنیت افغانستان را امنیت خود می داند و امنیت اماکن دیپلماتیک برایش 
اهمیت دارد و با همه طرف ها برای استقرار امنیت و صلح در ارتباط هستیم.

خطیب زاده درباره ادعاهای دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه 

ایران تصریح کرد: تکرار این ادعاهای عجیب و غریب نشان از عدم شناخت 
دقیق ایشان از تحوالت غرب آســیا و درک ناقص ایشان دارد. ضرورت دارد 
آنچه در زمین در جریان است، دبیرکل شورای همکاری توجه داشته باشد. 
آنچه او می گوید بارها گفته شده است که منویات یکی، دو عضو شورا است 

و نه تمامی اعضا. 
وی با بیان اینکه جای تاســف دارد اظهارات ایشان اجاره ای است. هم به 
دبیرکل و هم آن یکی، دو کشور، مروری از مواضع و شناخت ناقص شان داشته 
باشند، خاطرنشان کرد: آنچه در وین در جحریان است چگونگی آمریکا به 
تعهدات برجامی است که در ازای آن، ایران هم به تعهداتش به شکل کامل 

انجام دهد و ارتباطی به تحوالت منطقه ای نیز ندارد. 
خطیب زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش ایران به نامه بایدن درباره 
ایران در دیدار با نخست وزیر عراق بیان کرد: ایران همسایگان و دوست خود را 
محل مناقشه با دیگران قرار نداده است در حالی که آمریکا کشورهای منطقه 
را به محل مناقشه تبدیل کرده است. امینت 
و آرامش، پیشرفت و توســعه آنها امنیت و 
آرامش و توسعه ماســت. اما آمریکا برخالف 
این مسئله عمل کرده از جمله ترور شبانه و 

بزدالنه سردار سلیمانی. 
وی درباره تهدیدات وزیر خارجه آمریکا 
و برخی از کشــورهای اروپایی درباره ابدی 
نبودن زمان مذاکرات بــرای احیای برجام 
یادآور شــد: آمریکا به عنوان ناقض برجام و 
کشوری که تحریم های ناعادالنه علیه ملت 
ایران تحمیــل کرده و در جنــگ اقتصادی 
مسبب بسیاری از گرفتاری ها است، در آخرین نقطه ای قرار دارد که از نقطه 

خواهان صحبت کند. 
به گفته رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، 
آمریکا مجرم است و این همه ظلم بی کیفر نمی تواند باقی بماند. آنها بهتر از 
هر کســی می دانند گفت وگوها با چه جدیتی انجام شده و طرف آمریکایی 
آماده نبوده به تعهداتش عمل کنــد. لحظه ای که آمریکا به تعهداتش عمل 

کند، توافق در دست است.
خطیب زاده درباره زمان آغاز مذاکرات وین با توجه به گزارش ظریف به 
مجلس و اظهارات رییس جمهور عنوان کرد: ظریف گزارش های سه ماهه را 
به مجلس ارسال کرده است. گزارش ظریف بسیار گویا و روشن است. وزارت 
امور خارجه براســاس تصمیمات نهادهای باالدستی و ذیربط همه مسیر را 

پیش برده است. 
اسرائیل از اتهام زنی های واهی علیه ایران دست بردارد

این دیپلمات ارشد در پاسخ به سوالی درباره اتهامات رژیم صهیونیستی 
و آمریکا مبنی بر در دست داشتن ایران در حمله به نفتکش اسرائیلی اظهار 

داشت: موجودیت نامشروع رژیم اشغالگر قدس باید از اتهام زنی های واهی 
علیه ایران دست بردارد. این رژیم بار اولش نیست که از این اتهامات مطرح 

می کند. 
خطیب زاده ادامه داد: این اتهامات بچه گانه و در چارچوب البی اجاره ای و 
شناخته شده رژیم اشغالگر قدس در آمریکا است. مقامات رژیم صهیونیستی 

باید بدانند که با این فرافکنی ها، دردی دوا نمی شود. 
وی در پاسخ به ســوال دیگری درباره مطالب منتشــر شده در برخی از 
رســانه ها درخصوص حمله به نفتکش اســرائیلی تصریح کرد: مادامی که 
صهیونیســت ها و رژیم اشــغالگر قدس دام پهن می کنند، ما نباید در این 
دام بیفتیم. این رژیم در روزهای تلخی از حیات خودش به ســر می برد. این 
فرافکنی ها چیز جدیدی نیســت و هر از چند گاهی کــه اتفاقات خوبی در 

منطقه می افتد از این فرافکنی ها می بینیم. 
به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، رژیم اشــغالگر قدس هر کجا پا 
گذاشته با خودش ناامنی، خشونت و ترور و جنگ برده و برای همین مسئول 

آن کسانی هستند که پای این رژیم را به این منطقه باز کردند. 
خطیب زاده درباره مذاکرات وین هم خاطرنشان کرد: در وین توافق های 
بسیار مهمی صورت گرفته و دستاوردهای خوبی داشته که در گزارش اخیر 
وزارت امور خارجه به مجلس روشن است، البته ما توافقاتی هم نتوانستیم 
انجام دهیم و مشکالتی هم باقیمانده که اگر مشکالت باقی نمانده بود حتما 

توافقات صورت می گرفت. آنها هم مسائل جدی هستند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روزهای اخیر برخی رسانه های 
غربی از اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایــران در آینده نزدیک خبر 
داده اند، با توجه به روند احیای برجام موضع وزارت امور خارجه نســبت به 
احتمال اعمال تحریم های جدید چیســت، ابراز داشــت: یک اعتیادی در 
واشنگتن وجود دارد با اینکه خودشان بارها اظهار کرده اند فشار حداکثری 
نه تنها شکســت خورده بلکه به یک شکست حداکثری برای ایاالت متحده 
تبدیل شده اســت. منطق تحریم آن هم به بهانه های واهی منطق شکست 

خورده ای است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به تحریم های آمریکا علیه ایران 
بیان کرد: ایران که بیش از چهاردهه اســت مورد این تحریم های ظالمانه 
قرار گرفته و نشــان داده هر آنچه آن ها انجام داده اند نمی تواند اراده ایران 

را بشکند با خللی در برنامه های مشروع ایران در دفاع از خود ایجاد کند. 
خطیب زاده اضافه کرد: آنچه ایاالت متحده برای دلخوشی خودش انجام 
می دهد هیچ ثمری ندارد جز یک شکست دیگر برای ایاالت متحده. آمریکا 

باید از این اعتیاد مفرط به تحریم فاصله بگیرد.
وی در خصوص اظهارات پادشاه اردن در سفر به ایاالت متحده علیه ایران 
یادآور شد: در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه در حال گفت وگو و در 
حال عوض کردن رویکرد خود هستند فکر می کنیم باید همه کشورها همین 

مسیر درست را طی کنند و از اظهارات بی اساس خودداری کنند.

نشست خبری

خطیب زاده در نشست خبری: 

سفر وزیر خارجه قطر به ایران ارتباطی به مسائل تهران و واشنگتن نداشت 

قطعی برق موجب گرانی قطعه و تغییر فاز بازار خودرو شد

بستری مناسب برای سوار شدن 
بر موج تورم

شهرنوشت 6

چرتکه 3

اردوغان: ایران به ترکیه هواپیمای آبپاش اطفای حریق   فرستاده است

چراغی که به خانه 
هم    روا    بود!

می گویند: مگر ایــران هواپیمای آبپاش 
داشــت؟ اگر داشــت پس چر البرز و بالل و 
مختار و یاسین با دست خالی به نبرد با آتش 
رفتند و جــان شیرین شــان، از کف رفت؟ 
پس چرا جنگل هــای زاگرس در دو ســال 
گذشته این چنین سوخت و رئیس سازمان 
محیط زیســت آن را طبیعی دانست؟ پس 
چرا مردم خود برای خرید تجهیزات اطفای 
حریق جنگل ها دســت به کار شدند و پول 

جمع کردند؟...
همه این مگرها و چراها، بعد از شــنیدن 
خبری بود که بسیاری را متعجب کرد. رجب 
طیب اردوغان، رئیــس جمهور ترکیه اعالم 

کرد: »ایران بــه ترکیه هواپیمــای آبپاش   
فرستاده است«.

آتش سوزی گسترده در ترکیه
از چهارشنبه گذاشــته بیشتر از یک صد 
آتش ســوزی گســترده در مناطق جنگلی 
جنوب و غــرب ترکیه رخ داد و دســت کم 
شــش نفر از جملــه دو آتش نشــان در این 
آتش سوزی ها جانشــان را از دست دادند و 
خانه ها و مزارع زیادی آسیب دیدند و بسیاری 
از حیوانات سوختند و مردم آن مناطق آواره 
شدند؛ واقعه ای که قلب بســیاری از فعاالن 
محیط زیست و البته دوســتداران طبیعت 

نه تنها در ایران، بلکه در سراسر دنیا از...

روحانی در آخرین جلسه هیات دولت:

بخشی از واقعیت را به دلیل حفظ وحدت ملی به مردم نگفتیم
سياست 2
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