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 به عربستان توصیه می کنیم به مســیر گفت و گوهای درون منطقه ای 
بپیوندد و از مســیر طغیانگری که امروز دچار آن شده فاصله بگیرد و در این 

صورت مطمئناً آغوش منطقه به روی آن باز است.
به گزارش ایلنا، ســعید خطیب زاده در نخستین نشست خبری خود در 
سال ۱۴۰۰ در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه عربستان سعودی درباره 
برجام گفت: متاسفم که همچنان در ریاض شجاعت گفت و گوی خارج از اراده 
قدرت های فرامنطقه ای و مداخله جو در منطقه ما شکل نگرفته و این باعث 
تاسف است که همچنان نگاه ریاض به پایتخت هایی خارج از منطقه است و 
این بزرگترین مانع رسیدن منطقه به یک تازه کار بومی درون منطقه ای است.

 وی افزود: موضع عربستان ســعودی در قبال برجام شناخته شده است، 
هم موقعی که مذاکره می شــد و هم بعد از آن اقدامات مخربی انجام داد. لذا 
وزیر خارجه عربستان چیز جدیدی نگفته است تنها به این نکته توجه نکرده 
است که برجام گفت و گو و مذاکره شــد، امضا شد، مهر و موم، و روی طاقچه 

گذاشته شد. 
نشست وین، هیچ تفاوتی با نشست های ادواری کمیسیون 

مشترک برجام ندارد 
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نشست کمیسیون مشترک برجام در 
وین ادامه نشست غیرحضوری روز جمعه است و هیچ تفاوتی با نشست های 

ادواری کمیسیون مشترک برجام ندارد.
خطیب زاده با اشاره به نشســت روز جمعه کمیسیون مشترک برجام به 

صورت مجازی گفت : ادامه این نشست امروز در وین برگزار می شود.
وی افزود: دستور کار این جلسه کمیسیون رفع تحریم های ظالمانه ایاالت 
متحده بر علیه ایران یا به تعبیری چگونگی اجرای تعهدات طرف های مقابل 
است. این موضوع کمیسیون مشترک بوده است کما اینکه آخرین نشست 
غیررسمی وزرای خارجه ۴ بعالوه یک و ایران که به صورت برخط برگزار شد، 
هم همین موضوع بود. آنجا بحث جدی در گرفت دیروز هم بحث های جدی 
مطرح شد. فردا معلوم شــود آیا ۱+۴  می تواند موارد مد نظر ایران را می تواند 

تامین کند یا نه.
وی با اشاره به هفته گرامیداشت سربازان گمنان امام زمان )عج( ادامه داد: 
امنیت ایران حاصل جان فشانی ها و تالش های این ارگان و این عزیزان است. 
همچنین در آستانه روز ملی فناوری هسته ای نیز هستیم و به همه  کسانی که 

در این حوزه فعالیت های درخشان داشتند تبریک عرض می کنیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشــاره به گاهشماره وزارت امور خارجه 
اظهار داشت: ۲۵ اسفند جشن نوروز را با حضور سفرای کشورها برگزار کردیم. 
۲۹ اسفند ماه آقای ظریف به ترکیه ســفر کردند و گفت وگوهای دوجانبه را 
با همتای خودشان داشتند. جمعه و ۶ و ۷ فروردین ۱۴۰۰ ما میزبان هیئت 
وزارت امور خارجه چین به سرپرستی وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر 
این کشــور بودیم که با رئیس جمهور، آقای ظریف و آقای الریجانی صورت 

گرفت و سند راهبردی همکاری های ۲۵ ساله ایران و چین امضا شد.

وی افزود: دوشنبه و سه شنبه ۹ و ۱۰ فروردین آقای ظریف برای شرکت 
در اجالس قلب آسیا به تاجیکستان ســفر کردند. عالوه بر آن نیز گفت وگو 
با مقامات تاجیکســتان از جمله، وزیر خارجه، رئیس جمهور تاجیکستان و 
همچنین رئیس جمهور افغانســتان و وزرای خارجه هند آذربایجان و سایر 
کشورها از جمله پاکستان و ترکیه داشــتند. همچنین با دبیر اجرایی سیکا 

مالقاتی داشتند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این ســوال که آیا امکان انعقاد 
قراردهای مشابه قراردادی که با چین بسته شده با دیگر کشورها وجود دارد، 
گفت: آنچه که بین ایران و چین امضا شده گفت وگوهایی بوده که در شش سال 
گذشته ادامه داشته است و دقیقا بعد از امضای برجام در سفر رئیس جمهور 

چین به ایران این موضوع مطرح شد.
وی ادامه داد: وقتی روابط به سطح مشــارکت راهبردی ارتقا پیدا کرد، 
امضای چنین سندی نیز مطرح شد؛ آنچه امضا شد یک نقشه راه بود و حاوی 
هیچ رقم، قراردادی و هیچ حق انحصاری و هیچ تعهد مشخصی برای دوطرف 
نیست. ازجمله برخی نگرانی ها و شایعاتی که در جامعه توسط برخی مراکزی 

که روشن است از کجا و خارج از ایران تغذیه 
می شوند مطرح شد که آیا نیروهای نظامی 
چین در ایران حضور خواهند داشت یا نه؟ 
این موضوع از اساس مردود است چرا که بر 
خالف قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران و مخالف تعهــدات ملی جمهوری 

اسالمی ایران در مقابل مردم است.
وی افزود: اینکه آیا امکان امضای چنین 
نقشــه راهی برای دیگر کشــورها فراهم 
اســت باید بگویم که فروردین امســال 
دهمین سالی اســت که با روسیه قرارداد 
همکاری های جامع را داریــم که انقضاء 

۵ ساله دوم آن در فروردین ماه فرا می رسد. می توانیم همان را تجدید کنیم 
یا نوع دیگری از آن را تجدید یا گسترش دهیم. با هندوستان نیز قباًل چنین 
قراردادی داشته ایم، به اسم بیانیه دهلی نو که سال ۲۰۰۳ شکل گرفته است. 
اینها چیزی نیست که فقط به یک یا دو کشور محدود باشد. برخی بزرگ نمایی 
ها درباره آن صــورت می گیرد. البته این ســند مهمی اســت و چارچوب 
همکاری های ما را در ۲۵ سال آینده تعیین می کند اما طبیعتاً به این معنی 
نیست که قراردادی در آن است که برای ۲۵ سال آینده شرایط و مشخصات 

آن در خود قرار داد باشد.
خطیــب زاده در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص ادعــای روزنامه 
وال استریت ژورنال مبنی بر وجود دو توافق جداگانه در نشست روز سه شنبه 
گفت: اینکه ۴ بعالوه یک در کجا و چگونه با ایاالت متحده صحبت می کند به 
خود آنها مربوط است که در واشنگتن مذاکره کند یا وین یا هر پایتخت دیگری 

که مدنظر خودشان است. آنچه فردا اتفاق می افتد کمیسیون مشترک برجام 
است که بر اساس دستور کار کمیسیون، ما درباره مسیر رفع تحریم ها گفت 

و گو خواهیم کرد.
 وی ادامه داد: البته ۴ بعالوه یک از ما هم درخواست کرده چگونگی توقف 
اقدامات جبرانی خودمان را هم اعالم کنیم که آن را هم هیات کارشناســی 
ســازمان انرژی اتمی همراه آقای دکتر عراقچی هستند و آنها هم می توانند 
صحبت کنند. مسیر روشن است تحریم های ایاالت متحده تماماً باید برداشته 
شود، راستی آزمایی شود و بعد جمهوری اســالمی ایران اقدام خود را انجام 
می دهد. به تعبیر دیگر ما تنها یــک گام داریم نه گام به گام و این یک گام هم 
شامل برداشته شدن همه تحریم های ایاالت متحده است و در مقابل ایران 
آمادگی دارد اقدامات جبرانی خود را که به خاطر نقض پیمان طرف های مقابل 

بوده، متوقف کند و به عقب برگردد.
 از اینکه ایاالت متحده مسیر غلط گذشته خود تغییر دهد،

 استقبال می کنیم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره امکان اجرای گام به گام تعهدات میان 
ایران و آمریکا بیان داشت: طرح گام به گام از 
سوی ایران مطرح نبوده و ایران چنین چیزی 
را نپذیرفته است؛ آنچه ایران انجام خواهد داد 
در چارچوب اعالم قبلی است؛ یعنی برداشته 
شدن تمامی تحریم های ایاالت متحده، تمامی 
تحریم هایی که بعد از روی کار آمدن ترامپ به 
مردم ایران اعمال شــده یا مجددا اعمال شده 
یا تیترها عوض شــده و زیر چتر دیگری قرار 

گرفتند، همه آنها باید برداشته شوند. 
وی بــا تاکید بــر اینکه همچنیــن باید  
راســتی آزمایی صورت بگیــرد و تنها اعالم 
برداشته شدن کافی نیست، خاطرنشان کرد: 
در کمیسیون مشترک روزجمعه این موضع ایران کامالً تبیین شد؛ ما استقبال 
می کنیم از اینکه ایاالت متحده مسیر غلط گذشته خود تغییر دهد و با ۱+۴ 
مسیری را که باید، انجام دهد. جلسه کمیسیون مشترک فردا پیرامون مسائل 
حقوقی و فنی است و همچنین همه تحریم های آمریکا معرفی می شود و آنها 
باید برداشته شوند. مسیر راســتی آزمایی آنها به صورت فنی در این جلسه 

گفت وگو خواهد شد.
 دیپلمات های ایران از فرزندان صادق مظلوم و کوشای 

این ملت هستند
خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگری درخصوص سریال گاندو و تاکید بر 
مستند بودن داستان آن گفت: با نردبان دروغ نمی توان به نام حقیقت رسید. 
مادامی که این سریال، یک سریال پلیسی- تخیلی حساب می شد، اصحاب 
هنر و رسانه و هنرمندانی که به هنر فاخر و ارزشمند آگاهی کامل دارند، باید 

اظهارنظر می کردند اما از این بابت که سازندگان این سریال اصرار زیادی بر 
این داشته و دارند که اینها مبتنی بر سند است و دوست داشتند این سریال را 
به عنوان یک مستند معرفی بکنند، من امروزبه این سوال شما پاسخ می دهم.

 وی افزود: اگر سندی دارند حتماً به مراجع مربوط ارائه کنند وگرنه دون 
شأن نظام جمهوری اسالمی ایران است که بر اساس سفارش و برای تخریب 
یکی از حرکات حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران پروژه ای ساخته شود. 
دیپلمات های جمهوری اسالمی ایران از فرزندان صادق مظلوم و کوشای این 

ملت هستند و پروژه های سفارشی و محفلی نمی تواند ارزش آنها را کم کند.
وی ادامه داد: مطمئن هســتم آنچه دوستان عزیز من در صدا و سیما هم 
سریال را دون شأن خود می دانند.  این که سریال ۱۴ روز پخش شود و بعد از 
تمام شــدن تعطیالت عید یک مرتبه هم چنین موضوعی مطرح شود جای 
سوال دارد. قاعدتاً آنهایی که پول هنگفت ساخت ســریال را فراهم کردند. 
آنهایی که پول هم گفت ساخت این ســریال را فراهم کردند و توان ساخت 
آن را داشتن حتماً توان ادامه آن را هم داشتند هیچ فشاری از دولت و وزارت 
امورخارجه نبوده و تک و توک اظهارنظرهایی که مثل آنچه که من امروز به 

سوال شما عرض کردم.
ورود ۲/۲ میلیون دوز واکسن کواکس به کشور طی هفته های آینده 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش وزارت 
امور خارجه در تامین واکســن مورد نیاز کرونا گفت: بیش از یک سال و یک 
هفته پیش وزارت امور خارجه در بحبوحه فراگیری نامه ای به مقامات عالی 
نظام و وزارت بهداشت نوشــت و تمامی موضوعات در مورد واکسن را پیش 
بینی کرد و گفت. در طول این مدت هم تمامی اقدامات مان را برای رفع موانع 
خارجی همکاری در حوزه واکسن و واردات واکسن انجام دادیم؛ البته وزارت 
بهداشت هم تالش موثری داشته و پیشرو بوده و وزارت خارجه و جز با تصمیم 
و نظر وزارت بهداشت و شورای عالی کاری نکرده و نمی کند. هر گاه چیزی از 
ما خواستند حتی اگر چند ماه از زمان توصیه ما گذشته، با جدیت انجام دادیم 
از جمله در مورد واکسن اسپوتنیک روســیه که وزیر امور خارجه در سفر به 
مسکو مصوب و درخواست را انجام داد میزانی را هم که با طرف روس صحبت 
شده بود مقدار  زیادی وارد کردیم و اگر اشتباه نکنم بیشتر از نیم میلیون دوز 

وارد شده است.
وی ادامه داد: عالوه بــر این توافق برای تولید مشــترک را انجام دادیم و 
پیشروتر از همکاری با طرف های دیگر بوده است. همچنین با طرف های هندی 
همکاری های زیادی کردیم و منابع مالی آن را تامین کرده ایم. آقای ظریف 
در سفر مهرماه به کوبا هم با طرف کوبایی این مسیر را آغاز کردند.  البته وزارت 
بهداشت مرجع صالحیت دار بوده که کدام کار با سرعت بیشتر جلو برود و کدام 

و سرعت کمتر. تولید مشترک آن هم در دستور کار بوده است.
وی افزود: کواکس در چند روز آینده یک مقدار از دوزی که وعده کرده و 
عقب انداخته بود را وارد می کند و اگر کواکس به تعهدات خود عمل کند ما ۲/۲ 

میلیون دوز را هفته های آینده وارد می کنیم.

نشست

خطیب زاده در نشست خبری:

عربستان از مسیر طغیانگری فاصله بگیرد

بیم ها و امیدهای سند همکاری ایران و چین در بازار کار کشور

مراقب فرصت های شغلی 
کارگران ایرانی باشیم

سياست 2

دسترنج 4

شورای نگهبان اصالحات را ناگزیر به حمایت از الریجانی 
خواهد کرد؛ 

ینه چراغ خاموش  گز
 اصالح طلبان 

برای پاستور
علی الریجانی، یکی از پنج برادر الریجانی 
یکــی از آن گزینه های ریاســت جمهوری 
است که تاکنون درباره حضورش در رقابت  
انتخاباتی خرداد ســکوت اختیار و احتماال 
اعالم کاندیداتوری خود را برای ســورپرایز 
کردن صحنه انتخابات بــه آخرین روزهای 
ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری موکول 

کرده است. 

او که همواره پررنگ تر از بقیه برادرانش در 
متن سیاست بود، پس از پایان ریاست دوازده  
ساله اش بر بهارســتان، ماه هاست که خبر 
خاصی جز صدور تســلیت و خبرهای بدون 
منبعی که تکذیب می شوند، از او نیست. طی 
ماه های گذشــته خبرهای متعددی مربوط 
به تحرک انتخاباتی او مانند خبر دیدارش با 

محمد خاتمی تکذیب شده اند...

چرتکه 3

هشدار نسبت به تولد فساد بزرگ  از دل الیحه مشارکت عمومی- خصوصی

پس از واگذاری شرکت ها، نوبت به 
فروش پروژه های عمرانی رسید


