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معاون سیاســی وزارت امورخارجه شایعات 
درخصوص توافق آتش بس قره باغ را »بی اساس« 
خواند و گفت: هیچ تغییری در مسیرهای ترانزیتی 
ایران به ســمت ارمنســتان یا آذربایجان ایجاد 

نخواهد شد.
ســید عباس عراقچی به خبرنگار ایرنا گفت: 
متاســفانه اطالعات غلــط و گمراه کننده همراه 
با نقشــه های جعلی در فضای مجــازی در حال 
انتشار است و ادعاهایی همچون قطع مرز ایران با 
ارمنستان،  ایجاد کریدور در داخل خاک ارمنستان 
یا حتی داخل خاک ایران، تغییر ژئوپلتیک منطقه 
و... مطرح شده است که از اساس واقعیت ندارد و با 

اغراض خاص سیاسی و تبلیغاتی صورت می گیرد.
عراقچی با اشاره به نقشــه اصلی توافق گفت: 

چنانچه در این نقشه مشاهده می شود، بحث ایجاد 
یک نوار جغرافیایی در حاشیه مرز ایران با ارمنستان 

که زیاد مطرح  شده کامال بی مبناست.
فرستاده ویژه رئیس جمهور برای ارائه طرح 
صلح ایران گفت: آنچــه در توافق آتش بس قره 

باغ آمده ایجــاد یک کریدور جــاده ای، یا بهتر 
است گفته شــود یک مســیر ترانزیتی، داخل 
خاک ارمنستان از نخجوان به سمت خاک اصلی 
آذربایجان اســت که امنیت آن توســط روسیه 
تضمین خواهد شد و مســیر دقیق آن نیز هنوز 
مشخص نیست. عراقچی گفت: این ایده  جدیدی 
نیست و طرح آن سابقه طوالنی دارد، و اگر هم عملی 
شود، که با هزار اما و اگر همراه است،  هیچ تغییری 
در مسیرهای ترانزیتی ایران به سمت ارمنستان یا 

آذربایجان ایجاد نخواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: با این 
حال رایزنی های ما با همه طرف ها ادامه دارد. عصر 
چهارشــنبه گفتگوی طوالنی با سفیر روسیه در 

تهران در همین خصوص داشتم.

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
گفت:  وزارت دفاع جمهوری اســالمی ایران 
با داشتن ظرفیت ها و زیرساخت های فراوان 
که ماحصل تحریم های ظالمانه دوران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی اســت این آمادگی 
را دارد تــا برای تقویت قــدرت دفاعی عراق، 
نیازمندی های نیروهای مسلح عراق  راتامین 

و برآورده کند.
به گزارش ایســنا، امیر ســرتیپ حاتمی 
در دیدار بــا جمعه عناد ســعدون وزیر دفاع 
جمهوری عراق با گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهدای محور مقاومت بویژه شهیدان سرافراز 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی وشهید ابومهدی 
المهندس اظهار داشــت: این دو فرمانده حق 
بزرگی بر گــردن ملت های ایــران و عراق و 
منطقه و بشــریت دارند و رزمنــدگان محور 
مقاومت و ملــت های ایران و عــراق از خون 

قهرمانان خود نخواهند گذشت.
امیر حاتمــی با بیان اینکه امــروز عراق از 
امینت بهتری نســبت به گذشــته برخوردار 
است گفت: از روند سیاســی و ثبات و امنیت 
عراق و تمامیت ارضی کشور برادر همسیه مان 

کماکان حمایت و پشتیبانی میکنیم .
وزیر دفــاع جمهوری اســالمی گفت: در 
استقرار امنیت در منطقه همکاری های خوبی 
بین دو کشــور ایران و عراق در جریان مبارزه 
با تروریســم برقرار بوده اســت و آن را الگوی 
مناسبی  ارزیابی می کنیم و توسعه و آبادانی 
عراق را الزمه اســتقرار ثبات و امنیت در آن 
کشور می دانیم  و برای مشارکت در بازسازی و 

توسعه عراق آماده ایم.
 امیر حاتمی گفت: اراده سیاســی رهبران 

دو کشور ایران و عراق در باالترین سطح برای 
تعمیق روابط گسترده وجود دارد.

وزیر دفاع تصریح کرد: نا امنی و بی ثباتی 
در منطقه محدود به سال ها و دهه های اخیر 
نبوده ؛ بلکه این شرایط متاسفانه در سده های 
گذشــته کمابیش بوده و همه ی آنها ناشی از 
دخالت بیگانگان و قدرت های اســتعمارگر و 
مســتکبر بوده و امروز منطقه، شرایط بسیار 

حساس و دشواری را سپری می کند.
امیر حاتمی گفت: چنانچه مقاومت ملت، 
نیروهای مسلح و دولت  عراق و سوریه در مقابل 
متجاوزین و تروریســت های جنایتکار نبود 
چه بسا منطقه وضعیت نا معلوم و خطرناکی 

داشت.
وی گفت: رفتارهای قــدرت های بزرگ و 
در راس آنها شــیطان بزرگ امریکا نشان داد 
طرح های طوالنی مدتی را برای نا امن سازی 
منطقه طراحی کرده اند. امیر حاتمی تصریح 
کرد: معتقدیــم  که کشــورهای منطقه باید 
خود،  امنیت منطقه را تامین و مدیریت کنند 
و  تا زمانی که نیروهای فرامنطقه ای حضور و 
دخالت داشته باشند دستیابی به ثبات و صلح 

امکان پذیر نخواهد بود.

وزیر دفاع خاطرنشــان ســاخت:  در این 
بین رونــدی که اخیراً شــدت بیشــتری به 
خود گرفتــه روابــط پنهانی برخــی دولت 
ها با رژیم صهیونیســتی اســت آشکار شده 
 اســت و آن  را خیانــت به تمــام ملت های 

مسلمان می دانیم.
جمعه عناد ســعدون وزیر دفاع جمهوری 
عراق در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در 
ایران به عنوان کشور دوست، برادر و همسایه 
اظهار داشت: نخســتین هدف ما در این سفر 
تحکیم و تقویت روابط دو کشور و هدف دیگر 
مان که با جمعــی از فرماندهــای عالی رتبه 
نیروهای مسلح عراق در ایران حضور پیدا کرده 
ایم آشنایی با دســتاوردهای علمی و فناورانه 
جمهوری اسالمی ایران و کسب تجارب ارزنده 

در حوزه دفاعی است.
وی تصریــح کرد:  در تالشــیم در ســایه 
تبــادالت دو جانبه ایران و عــراق توانمندی 
های نیروهای مســلح عراق بــرای مبارزه و 
نابودی تروریســمی که همچنان ریشه های 
آن در منطقه فعال هستند را تقویت کنیم و بر 
این اساس تا نابودی کامل آنها از هیچ تالشی 

فروگذار نخواهیم کرد.
جمعه عناد سعدون گفت: افتخار می کنیم 
که در کوتاه ترین زمان ممکن توانستیم داعش 
را در عراق شکســت دهیم و ملت عراق هرگز  
کمک های مستشاری و تسلیحاتی جمهوری 
اســالمی  ایران برای بیرون راندن و شکست 
داعش را فرامــوش نخواهند کــرد و همواره 
قدردان جمهوری اسالمی ایران برای کمک  و 
حمایت های بی دریغ برادرانه از ملت و دولت 

عراق هستیم.

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: در بحبوحه 
نبرد سرنوشت ساز کشور با بیماری کرونا که از قضا با 
تحریم های بسیار دشوار و ظالمانه خارجی نیز همراه 
است، با توجه به منافع ملی، از حاشیه سازی و دامن 

زدن به برخی مباحث بی اساس بپرهیزید. 
محمود واعظی در گفت وگو بــا پایگاه اطالع 
رسانی دولت در واکنش به شایعه مخالفت رییس 
جمهور با تعطیلی تهران با بیان اینکه مساله قرنطینه 
و تعطیلی تهران از سوی برخی تبدیل به یک پروژه 
سیاسی شده است، گفت: آنچه در جلسه امروز ستاد 
ملی مبارزه با کرونا از سوی وزارت بهداشت مطرح 
شد، نه صرفا مساله تعطیلی تهران، بلکه طرح جامع 
و بلندمدت اعمال محدودیت ها در سراسر کشور بود 
که کلیات آن با نظر مساعد رییس  جمهوری هفته 
گذشته در جلسه روســای کمیته های تخصصی 
ستاد و امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا  و 
با همراهی ســایر اعضای جلسه به تصویب رسید 
و مقرر شــد با تکمیل برخی جزییات از روز شنبه 

اجرایی شود.
وی با تکذیــب مخالفت رییــس  جمهوری با 

تعطیلی تهران، ادعای استعفای وزیر بهداشت را 
شایعه ای بی اســاس خواند و اظهار داشت: بخش 
اعظمی از وقت جلسه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا 
به بررسی طرح پیشنهادی وزارت بهداشت در زمینه 
برقراری محدودیت های کرونایی در سراسر کشور 
گذشت که کلیات این طرح تصویب شد. این طرح 
فراتر از تعطیلی تهران یا هر شهر دیگری است و پس 
از اجرایی شدن، به قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و وزارت بهداشت این اختیار را می دهد که با 
توجه به میزان درگیری شهرهای مختلف با بیماری، 
سطوح مختلف محدودیت را برای آنها در نظر گرفته 
و اجرایی کنند.  واعظی با انتقاد از کسانی که مساله 
سالمت مردم را دستمایه رقابت ها و بگومگوهای 
سیاسی نابه جا می کنند، تاکید کرد: از ابتدای شیوع 
کرونا در کشور، اولین کسی که به صورت علی الدام 
مساله سالمت مردم را مورد توجه قرار داده و همواره 
به این موضوع اهتمام جدی داشته شخص رییس  
جمهوری بوده است. وی افزود: با این حال اما برخی 
تریبون داران و چهره های سیاسی از همان ابتدای 
شیوع کرونا دائم سعی می کنند در قالب یک پروژه 

سیاسی، در مساله مدیریت کرونا رییس  جمهوری 
را در مقابل مردم قرار دهند، این در حالی است که 
مرجع تصمیم گیری این مساله ستاد ملی مبارزه 
با کروناست که در آنجا نیز تصمیمات با تصویب و 
اجماع اعضای جلسه که از دستگاه های و ارگان های 
مختلف حضور دارند، اتخاذ می شود. واعظی در ادامه 
محوریت مدیران ارشد و متخصصان وزارت بهداشت 
را در ترکیب ستاد ملی مبارزه با کرونا یادآور شد و 
تاکید کرد مبنای همه تصمیمات فنی ستاد، همواره 
نظرات متخصصان بوده و در هیچ مساله ای آن طور 
که بعضی آقایان و رسانه ها ادعا می کنند، رییس  

جمهوری راسا تصمیم نگرفته است.

خبر خبر

خبر

عراقچی با اشاره به برخی شایعات در خصوص توافق آتش بس ارمنستان و آذربایجان: 

تغییری در مسیرهای ترانزیتی ایران ایجاد نخواهد شد
سرتیپ حاتمی در دیدار با وزیر دفاع جمهوری عراق مطرح کرد

آمادگی ایران برای تقویت قدرت دفاعی عراق

رئیس دفتر رئیس  جمهوری: 
قرنطینه و تعطیلی تهران از سوی برخی تبدیل به یک پروژه سیاسی شده است 

یکصدایی ائمه جمعه در صحنه سیاست خارجی؛

خط و نشان های 
تند علیه مذاکره

سياست 2

چه کســی می تواند بگوید شــش ماه دیگر ایران و آمریکا مذاکره 
خواهند کرد یا نه؟ چه کســی می تواند بگوید بعد از ورود بایدن به کاخ 
ســفید، روابط دو کشور به چه سمت و ســویی خواهد رفت؟ دستگاه 
دیپلماسی کشور و حتی مقامات ارشــد نظام در این مورد صبر پیشه 

کرده اند تا ببینند در آینده چه رخ خواهد داد. 
در مقابل اما تریبون نماز جمعه، بلندگوی خط و نشــان های تند و 
شمشیر کشیدن برای سیاستی شده است که هنوز تصمیم گیری درباره 
آن زود است. کسی فکرش را نمی کرد که پس از افزون بر سه دهه مرگ 
بر آمریکا گفتن و اشغال سفارت آمریکا و خصومت های بسیار، دو کشور 

با هم بر سر میز مذاکره بنشینند. 
اما این اتفاق افتاد و تیرماه 1394 به برجام منجر شــد. همان زمان 
تمام ائمه  جمعه ای که پیش از آن چنین تیغ تیز انتقاد خود را به روی 

مذاکره با آمریکا می کشیدند، متفق القول از آن حمایت کردند. 
زمســتان ســال 92، زمانی که مذاکرات برجام در حال انجام بود، 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور با بیان اینکه »مذاکره 
با آمریکا مطالبه و خواست مردم کشور بود«، اعالم کرد: »نظام به این 
خواسته مردمی پاســخ مثبت داد و به دولت جدید این فرصت را داد 
تا مذاکرات را دنبال کنــد. از نظر نظام جمهوری اســالمی ایران این 
مذاکرات مورد تایید اســت و نباید در این خصوص کاسه داغ تر از آش 

شد.«
همان زمان رســانه ها »حمایت یکپارچه ائمه جمعــه از مذاکره با 
آمریکا« را تیتر کردند و نوشــتند: »به نظر می رسد گروه های مختلف 

سیاسی بعد از دفاع مقام معظم رهبری...

لزوم بازگشت »تامین اجتماعی« به صاحبان اصلی

حداقل حقوق یک بازنشسته باید ۹ میلیون تومان باشد
دسترنج 4

شهرنوشت 6

روحانی: از اول آذر محدودیت های جدید و بیشتری اعمال می شود

تهرانتعطیلنمیشود

با ایلنا همراه شوید
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«


