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گفت وگو 4 

معصومه ابتکار چهره ای اســت که در ســال های 
اخیر بیشــتر به واســطه فعالیت هایش در عرصه 
محیط زیست شناخته شده اســت. او اولین زنی 
است که پس از انقاب اســامی وارد هیأت دولت 
شــد و فعالیت هــای انقابی اش تــا مدت ها نقل 
محافل بود. فعال سیاســی اصاح طلب، نماینده 
شورای شــهر تهران و ... هم در سابقه کاری  ابتکار 
دیده می شود. اما حاال بیشتر از یک سال است که 
معاونت رئیس جمهور در امور زنــان و خانواده را 
هم در کارنامه کاری خود قرار داده است. حوزه ای 
پرانشعاب و پرحاشــیه که در ماه های  اخیر در نوع 
خود خبرساز بوده و توجهات بسیاری را جلب کرده 
اســت. مواری مثل الیحه تأمیــن امنیت زنان در 
برابر خشونت، افزایش سن ازدواج، اعطای تابعیت 
فرزندان به مادران ایرانی که همسر خارجی دارند؛ 
بروز ناهنجاری های ارتباطی در خانواده ها، کودکان 
کار و ... درخصوص این موضوعات با خانم ابتکار به 

 گفت وگو نشستیم که می خوانید.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری 
در توئیتی خبر داد: مراحــل مقدماتی تعیین 
سخنگوی دولت انجام شد و دیروز دکتر ربیعی 
با رئیس جمهوری دیدار و برنامه خود را تقدیم 
کردند. ان شــاءهلل مراحل نهایی و صدور حکم 

ایشان هم در هفته آتی انجام خواهد شد.
یک منبع نزدیک به وزیر سابق تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، نیز خبر سخگویی علی ربیعی در 
دولت را تایید کرده است و باید در هفته جاری، 

منتظر اولین نشست سخنگو بود.
به نظر می رسد دولت دوازدهم سخنگوی خود 
را بعد از حدود یک سال خالی بودن این تریبون با 
اهمیت شناخته و علی ربیعی را باید بعد از محمد 
باقر نوبخت، دومین ســخنگوی دولت تدبیر و 

امید دانست.
یک منبع نزدیک به وزیر سابق تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، این خبــر را تایید کرده و باید در 

هفته جاری، منتظر اولین نشست سخنگو بود.
ربیعی که ۴ بار در ۵ سال دولت تدبیر و امید به 
مجالس نهم و دهم رفت )دو بار برای رای اعتماد 
و دو بار برای جلسه استیضاح( بار چهارم در ۱۷ 
مرداد سال گذشته در جلسه جنجالی مجلس، 
از وزارت رفاه کنار رفــت. از آن روز چند بار خبر 
سخنگویی این فعال سیاسی- اجتماعی و استاد 
ارتباطات اعام شده اما به هر حال این ماجرا تا 
امروز به طول انجامید و گویا در جلسه اواخر هفته 
با رئیس جمهور، حسن روحانی و ربیعی به توافق 

در این باره دست یافتند.
اما ربیعــی که برای اهالی رســانه چهره ای 
کاما شناخته شده بوده و روابط گسترده ای با 
خبرنگاران و روزنامه نگاران نسل های مختلف 
دارد، از ســال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ ریاست موسسه 
مطالعــات و پژوهش های سیاســی را برعهده 
داشته است. نزدیکی به سید محمد خاتمی باعث 
می   شود او حکم مشاور اجتماعی رییس   جمهور 
دوران اصاحات را نیز دریافت کند. عضو شورای 
سیاســتگذاری مرکز بررســی    های راهبردی 
ریاست جمهوری با حکم رئیس  جمهور تا مرداد 
۱۳۸۴ نیز از دیگر فعالیت   های وزیر پیشــین 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران اصاحات 
است.

این فعال سیاسی - اجتماعی ۶۳ ساله، بعد از 
دوم خرداد ۷۶ با نگارش کتاب »جامعه   شناسی 
تحوالت ارزشی« با تکیه بر رهیافت  های علمی 
و نظرسنجی  های معتبر، به ســوال بسیاری از 
افراد که چه شد دوم خرداد ۷۶ اتفاق افتاد، پاسخ 
داد. »مطالعات امنیت ملی«، »پیرامون مسائل 
اجتماعی ایران« و »مدیریت ارتباطات/ ترجمه 
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Work«   از دیگر تالیفات اوست.
روزنامه نگار و فعال رسانه ای

ربیعی در ســال   های فعالیت خود، سوابق 
رســانه    ای قابل توجهی را نیز به کارنامه کاری 
خود افزوده است. صاحب امتیاز و مدیرمسئول 
روزنامه »کار و کارگر« از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹، او را با 
ارگان رسانه   ای خانه کارگر، پیوند داد. بعد از آن 
هم وی پای ثابت ســرمقاله   ها و گفت وگوهای 
نشریات متعدد بوده اســت. قلم بلورین برای 
بهترین سرمقاله سال ۷۷ از جمله افتخارات وی 

در این حوزه است.
 او در این بخش هم دغدغه    های صنفی را رها 
نکرده و به عنوان عضو موســس و رییس اولین 
مجمع عمومی انجمن صنفــی روزنامه    نگاران 
ایران شناخته می   شود. ربیعی در دوران وزارت 
خود هم بعد از تجربــه تعطیلی انجمن صنفی 
روزنامه   نــگاران ایران و محدودیــت    هایی که 
برای آغاز کار مجدد آن ایجاد شــد، تاش کرد 
انجمن   های صنفی اســتان  ها را راه   اندازی کند 
که یکی از پردردسرترین آنها، تاسیس انجمن 

صنفی روزنامه   نگاران تهران بود.

وزیر امــور خارجــه کشــورمان درباره 
اظهارات ســخیف دونالد ترامــپ که ملت 
ایران را تروریست خطاب کرده است، گفت: 
آقای ترامپ با اظهارات خودش نشــان داده 
اوالً تاریــخ نمی دانــد و ثانیاً مــردم ایران را 
نمی شناســد و ثالثــاً ثابت کرده اســت که 
ادعاهای او و همکارانــش در حمایت از مردم 

ایران چقدر دروغ است.
به گزارش ایســنا، محمد جواد ظریف در 
حاشیه سفرش به اسام آباد و دیدار با مقامات 
مختلف سیاسی و نظامی این کشور در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: ما در این دیدارها درباره 
اقدامات آمریکا علیه ایران و جنگ اقتصادی 
و تاش آن بــرای ایجاد فشــار اقتصادی که 
در واقع تروریســم اقتصادی اســت صحبت 
کردیم و این که چگونه کشورها باید در برابر 
زیاده طلبی هــا و قلدری آمریکا ایســتادگی 
کنند. وی هم چنین گفت که در این دیدارها، 
درباره ضرورت همکاری کشورهای اسامی 
در مقابله بــا طرح هایی که ایــاالت متحده 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی برای منطقه و 
فلسطین دارند از جمله طرح »معامله قرن« 
که تاشی برای نابودی آرمان فلسطین است 

صحبت کردیم.
وزیر امور خارجه کشورمان درباره مواضع 
رهبران سیاســی و نظامی پاکستان نسبت 
به تحوالت منطقه ای تصریح کرد: پاکستان 
دوست و همسایه ماست. ماحظاتی درباره 
روابطش با سایر کشــورها در منطقه وجود 
دارد اما خوشحالیم که دولت پاکستان کامًا 
دیدگاه هــای ایران را درک می کند و فشــار 

آمریکا بر ایران را غیرقابل قبول می داند.
ظریف دربــاره اظهارات ســخیف دونالد 
ترامپ که ملت ایران را تروریست خطاب کرده 
است، گفت: آقای ترامپ با اظهارات خودش 
نشــان داده اوالً تاریخ نمی داند و ثانیاً مردم 
ایران را نمی شناســد و ثالثاً ثابت کرده است 
که ادعاهایــش و همکارانــش در حمایت از 
مردم ایران چقدر دروغ اســت. چند روز قبل 

اعام کرد که پایان ایران خواهد بود که ایران 
پایــان او را خواهد دید اما او هیــچ گاه پایان 
ایران را نخواهد دید. ایران هزاران سال بوده و 
خواهد بود و یک کشور تازه به دوران رسیده 
نمی تواند ایــن گونه درباره ایــران صحبت 
کند. این مساله نشــان می دهد ترامپ حتی 
در ظاهرســازی نمی تواند خوب عمل کند و 
نیات واقعی و درونی خود را درباره مردم ایران 

بروز می دهد.
وی ادامــه داد: او بارها مردم ایــران را با 
لقبی کــه فقط برازنده خودش اســت یعنی 
»تروریسم« هست متهم کرده است. او اعام 
کرده که علیه مردم ایــران جنگ اقتصادی 
می کند و این جنگ یعنی ترور و تاش برای 
تهدید یک دیدگاه سیاســی از طریف فشار 
اقتصــادی و جلوگیری از فــروش غذا و دارو 
و مــواد اولیه آن هم برخاف دســتور دیوان 
بین المللی دادگستری. اگر کسی تروریست 
است شخص ترامپ است نه جمهوری اسامی 
ایران که همواره در منطقه در صف اول مبارزه 
با تروریسم بوده اســت و حمایت ما از مردم 
عراق و سوریه توسط مردم این کشورها بارها 
مورد قدردانی قرار گرفته و این مساله ای است 

که همه به آن اذعان دارند.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: درباره 
مسایل مرزی ما و پاکستان توافق هایی داریم 
که در زمینه مرز همکاری بیش تری داشــته 
باشــیم تا در آینده این گونه اتفاقات نیفتد. 
پاکســتانی ها قول دادند بــرای بازگرداندن 
مرزبانان باقی مانده ما که هنوز آزاد نشده اند 

تاش حداکثری خود را به کار گیرند.

وزیر امــور خارجه عراق گفت کــه در صورت 
خواست یکی از طرفین و قبول طرف دیگر، بغداد 

آماده میانجی گری میان تهران و واشنگتن است.
محمدعلی الحکیم‹ با اشاره به تبعات خطرناک 
گســترش تنش در منطقه گفت که کشــورش 
آماده میانجیگری میان ایران و آمریکا در صورت 
 خواســت یک طرف و قبول طرف دیگر اســت. 
وی در گفت و گو با شبکه تلویزیونی سومریه عراق در 
پاسخ به این سوال که بغداد در سطح رسمی چگونه 
با بحران اخیر در منطقه تعامل خواهد کرد گفت: 
افزایش تنش در منطقه امری خطرناک اســت و 
 همه طرف ها و بویژه عراق از آن آسیب خواهند دید. 
وزیــر امور خارجه عراق در پاســخ به این ســوال 
کــه موضــع بغــداد در خصــوص پیشــنهاد 
میانجیگری میان ایران و آمریکا چیســت، گفت: 
عراق در شــرایط کنونی و تحــت مدیریت عادل 
عبدالمهدی نخست وزیر شــاهد افزایش امنیت 
و ثبات و نیز گشــایش در سیاســت خارجی و در 
نتیجه تقویت روابط با همســایگان، کشورهای 
اروپایی و نیز آمریکاســت و همین امــر جایگاه 
 الزم را بــرای میانجیگــری بــه مــا مــی دهد. 
الحکیــم تلویحــا تایید کــرد که هنــوز تمایل 
یــا درخواســت رســمی از ســوی هیچکدام 
 از دو طرف برای این منظور اعام نشــده اســت. 
وی گفت: عراق یــک برنامه یکپارچــه و واحد با 
مشارکت رئیس جمهوری، نخســت وزیر، وزیر 
امــور خارجه و رهبــران ائتاف هــای پارلمانی 
دارد تا بتواند بــا یک موضع واحد بــرای کاهش 
 تنش و رفــع بحران جاری در منطقــه اقدام کند. 
الحکیم افــزود: ما اعــام کرده ایم کــه اگر یک 
طرف درخواســت کند و طرف دیگــر نیز موافق 
 باشــد عراق آماده اســت این نقــش را ایفا کند. 
وزیر امور خارجه عراق تصریح کــرد: دولت عراق 
با تیم سیاســی و دیپلماتیک کنونی و ارتباطات 
خوبی که با طــرف های مختلف و بویــژه با ایران 
و آمریــکا دارد، این آمادگــی و تــوان را دارد که 
 بعنوان یــک میانجی بیطرف و موثــر عمل کند. 
الحکیم در خصوص دیدگاهش در مورد احتمال 

افزایش تنــش در منطقه گفت: شــرایط کنونی 
به جنــگ نزدیک نیســت و از سیاســتمداران 
مختلف آمریکایی نیز شــنیده ایم که آمریکا هم 
دنبال جنگ نیســت اما اگر جنگــی روی دهد 
ویرانگر خواهد و به همه آســیب مــی زند چرا که 
 هر دو طرف قــدرت و امکانات عظیمــی دارند. 
وزیر امور خارجه عراق گفت: ما می گوییم هر کس 
می خواهد جنگ را شــروع کند با ›راهبرد خروج’ 
)اگزیت استراتژی( از آن را نیز داشته باشد اما برداشت 

ما این است که دو طرف خواهان جنگ نیستند. 
 پمپئو در بغداد درباره ایران چه گفت؟ 

خبرنگار سومریه پرســید، برخی گفته اند 
که وزیر امور خارجه آمریکا در ســفر اخیر به 
بغداد حامل پیام شدید اللحن به دولت عراق 
و هشــدار در مورد جانبداری آن از ایران بوده 
 و خواســتار تغییر موضع بغداد شــده است. 
الحکیم گفت: این ها گمانه زنی های رســانه 
ای اســت. ســفر پمپئو سفر بســیار مهمی 
بود کــه موضع آمریــکا را در مــورد بحران با 
ایران اعــام و در دیداری که با نخســت وزیر 
داشــت، برخــی مشــکات جــاری میان 
واشــنگتن با تهران را مطرح کــرد و عراق نیز 
 موضع خود را به صورت روشــن بیــان کرد. 
وی در بیــان واکنش بغداد به خواســته های 
پمپئو، افزود: پاسخ عبدالمهدی نخست وزیر 
عراق به پمپئو روشــن بود و خطــاب به وزیر 
خارجه آمریکا تاکید کرد که ایران همســایه 
ماست و ما روابط تاریخی و مستمر با این کشور 
داریم همچنین روابط تجاری و توافقنامه های 

مختلف میان دو کشور امضا شده است.

خبرخبرخبر

براساس اعالم دفتر رئیس جمهوری

علیربیعیسخنگویدولتشد
ظریف: 

»تروریست«شخصترامپاست
حکیم:

درصورتتمایلتهرانوواشنگتن
بغدادآمادهمیانجیگریاست
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معصومه ابتکار در گفت وگو با
 توسعه ایرانی تشریح کرد: 

»الف«تا»ی«لوایحتصویبشده
وبرزمینماندهحوزهزنان


