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روی موج کوتاه

ســخنگوی وزارت خارجه درباره 
مناســبات میان تهران و ریاض بعد از 
شکست ترامپ گفت: برخی همسایگان 
این توهم را داشــتند که ترامپ پنجره 
فرصت برای آنها اســت، آنها به همین 
خاطــر اقدامات غلطی کردنــد. البته 
همانگونه که ایران بارهــا اعالم کرده، 
هر وقت عربســتان این مسیر را اصالح 
و جنگ یمن را پایــان دهد و بپذیرد در 
گفت وگوهای دوران منطقه ای ترتیبات 
پایداری داشت، آغوش ما برای گفتگو 

باز است.
سعید خطیب زاده در نشست خبری 
دیروز خود افزود: در خصوص عربستان، 
در دوران رژیم قبلی کاخ ســفید بارها 
گفته بودیم که موضــع ما همکاری در 
منطقه بدون مداخله خارجی است که 
این مداخالت ریشه بحران، گرفتاری 
و ناامنی در منطقه است و آنها هستند 
که چندیــن دهه منطقــه را گروگان 

سیاست های غلط خود کردند.
طالبان بخشی از واقعیت 

افغانستان است
وی همچنین در خصوص سفر گروه 
طالبان به ایران، گفــت: گروه طالبان 
بخشی از واقعیت افغانستان است. آنها 

چند دفتر در برخی کشــورها دارند و 
در مذاکره مستقیم با دولت افغانستان 
هستند و این ســفر هم با اطالع دولت 
افغانستان و در چهارچوب گفتگوهای 
جاری میاد دولت این کشور و این گروه 
انجام شــد. ما همــواره گفته ایم که از 
گفتگوهــای بین االفغانــی حمایت 

می کنیم.
خطیب زاده روابط ایران و افغانستان 
را بســیار خوب دانست و گفت: تمامی 
مذاکرات و گفتگوهای انجام شده یا با 
خواست دولت این کشور یا با هماهنگی 
آنهاســت، البته ما اتفاقات و شهادت 
دیپلمات های خود را در حمله به سفارت 

ایران فراموش نکرده ایم.
آمریکا نمی تواند تنها با یک امضا 

به برجام برگردد
وی درباره بازگشت احتمالی آمریکا 
به برجام گفت: مــا منتظر اقدام ایاالت 
متحده آمریکا یعنــی رفع تحریم های 
موثر هستیم که بعد از به قدرت رسیدن 
ترامپ علیه ایران تحمیل شــده است. 
این اقدام باید عملی باشد و سرمایه ملت 
ما به کشور باز گردد تا بتوانیم بدون مانع 
نفت بفروشیم. آمریکا نه تنها به تعهدات 
خودشــان عمل نکرد بلکه قطعنامه 

۲۲۳۱ شورای امنیت ســازمان ملل 
متحد را هم نقــض کرده اند، آنها با یک 
امضا از برجام خارج شدند اما با یک امضا 

نمی توانند به برجام برگردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان 
اینکه بازگشت آمریکا به برجام، به شکل 
اتوماتیک و با یک امضا نیست، ادامه داد: 
سرمایه ملت باید قابل دسترس باشد؛ 
یعنی نفت به راحتی فروخته شود و پول 
آن برگشت داده شده و بیمه انجام شود. 
هر وقت آنها این کار را انجام دادند ما هم 
پاسخ می دهیم.  وی با بیان اینکه مذاکره 
دوجانبه ای با آمریکا درخصوص برجام 
نخواهیم داشــت، گفت: هر مذاکره ای 
الزم باشد در چارچوب کمیسیون های 

برجامی باید انجام شود.
 نگران وضعیت اقلیت ها 

در میانمار هستیم
خطیب زاده دربــاره کودتای ارتش 
برمه در میانمار گفت: نیمه های دیشب 
این اتفاق رخ داده اســت. مــا در برمه 
ســفارت نداریم و مجــاری اطالعاتی 
مسدود است. ما نگرانی های جدی خود 
را در مورد وضعیــت اقلیت ها در برمه 

اعالم کردیم.
وی افــزود: اخبار ضــد و نقیضی 

که درباره این شــبه کودتا می شنویم 
امیدواریم منجر به بدتر شدن وضعیت 
آنها نشود؛ البته می دانیم قرن بیست و 

یکم قرن چنین اقداماتی نیست.
کره ای ها به راه حل هایی درباره 

پول های بلوکه شده ایران رسیده اند
ســخنگوی وزارت خارجه درباره 
آخرین وضعیت نفتکش کره جنوبی و 
بدهی این کشور به ایران، گفت: موضوع 
توقیف کشتی کره ای یک موضوع فنی 
است و به موضوع پول های بلوکه شده 
ایران در این کشــور کــه یک موضوع 
دوجانبه بین ایران و کره است ارتباطی 
ندارد، البته اخباری که ما می شنویم این 

است که آنها به راه حل هایی رسیدند.
وی ادامه داد: در مورد کشتی کره، در 

حال رایزنی با دادستانی هستیم، از روز 
اول دسترسی های بسیار خوب کنسولی 
به خدمه کشتی داده شد تا بتوانیم نتیجه 
بهتری بگیریم و امیــدوارم خبرهای 

خوبی درباره خدمه داشته باشیم.
 توقیف نفتکش ایرانی 

در اندونزی فنی بوده است
خطیب زاده درباره آخرین وضعیت 
نفتکش توقیف شده ایران در اندونزی نیز 
گفت: این مسئله از ساعات اولیه پیگیری 
شــد. گزارش هایی که دولت اندونزی 
ارائه کرده و همکاری های خوبی که با 
ما داشــته، حاکی از فنی بودن مسئله 
است. دسترسی های کنسولی با خدمه 
کشتی داشتیم، کاپیتان و معاون وی روز 
گذشته به عرشه بازگشتند و امیدواریم 
این مسئله را با توجه به قوانین اندونزی به 

زودی حل کنیم. تحوالت مثبت است.
 دولت بحرین هرچه سریع تر

 با ملت خود آشتی کند
خطیب زاده درباره حکم حبس ابد 
دولت بحرین برای هشــت نفر به اتهام 
اقدام تروریستی و ارتباط با ایران اظهار 
کرد: مشکالت انباشــت شده ای که در 
بحرین بــا آن روبرو هســتیم با چنین 
احکامی ســرپوش گذاشته نمی شود 
و برخــی ســرکوب ها و دخالت های 
طرف های خارجی موید ساختگی بودن 
این احکام است.  وی تاکید کرد: دولت 
بحرین هر چه زودتر با ملت خود آشتی 
کند و حقوق اکثریت را در نظر بگیرد، 

برای دولت بحرین بهتر خواهد بود.
 اقدامات شیطنت آمیز 

در روابط ایران و هند
وی درباره انفجار در برابر ســفارت 
اسرائیل در هند و اتهام زنی های مطرح 
شــده علیه ایران اظهار داشت: روابط 
ایران و هند بسیار خوب و رو به گسترش 
است و مشورت های سیاسی دو کشور 
طی یکی دو روز اخیر در سطح مدیران 
کل انجام شــد. همچنین گســترش 
همکاری های اقتصــادی را با جدیت 
دنبال می کنیم. درخصوص توســعه 
بندر چابهار در مراحل رو به رشدی قرار 
گرفتیم و نزدیک ترین نظرات را در مورد 

افغانستان داریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه 

داد: در خصــوص مســائل دوجانبه و 
کمیسیون مشــترک، روابط در سطح 
قابل توجهی انجام می شــود و تصمیم 
دو پایتخت ارتقای روابط و همکاری ها 
اســت. طبیعی است از ســوی برخی 
طرف های ثالث اقدامات شیطنت آمیز 
انجام شود و طرفین نسبت به این مسئله 

آگاه هستند.
 اسرائیل مراقب آسمان 
و مرزهای خودش باشد

وی در پاســخ بــه ســوالی درباره 
تهدیدات رژیم صهیونیســتی، گفت: 
اســرائیل هر زمان در نقطــه ضعف و 
حضیض قرار می گیــرد این تهدیدات 
بیشتر می شود. خودشان بهتر می دانند 
باید مراقب آسمان و مرزهای خودشان 
باشند. ما اهل تهدید نیستیم و اهل این 
هستیم که پاسخ به موقع و به جا بدهیم و 

هر زمان الزم بوده پاسخ داده ایم.
غرامت قربانیان هواپیمای 

اوکراینی در مسیر پرداخت است
وی دربــاره پرداخــت غرامت به 
خانواده های هواپیمای اوکراینی گفت: 
گزارش ما آماده شده و سازمان هواپیمای 
کشوری قبل از تاریخی که تعهد داشت 
به صورت ویدئو کنفرانس این گزارش 
را ارائه کرد و بعــد به صورت مکتوب به 

کشورهای مرتبط ارسال شد.
ســخنگوی وزارت خارجه افزود: 
دولت اعالم کرد به صورت یکســان و 
فارغ از ملیت قربانیان، غرامت پرداخت 
می شــود. فکر می کنم این غرامت در 
مسیر پرداخت است، ولی باید جزئیات 

را بپرسم.

خطیب زاده اعالم کرد؛

یمن؛ شرط ایران برای مذاکره با عربستان 

خبر

سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا به طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات ریاســت جمهوری اسالمی ایران و 

ارسال آن به مجلس شورای اسالمی خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباســعلی کدخدایــی در گفت وگویی 
خبری، گفت: این طرح که چندی قبل از جانب مجلس برای 
ما ارسال شده بود در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد 
و اعضای شورا ایراد هایی به آن دارند که پاسخش به مجلس 
ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایراد ها 

انجام می شود.
وی با تبیین ایراد های شــورای نگهبان بــه این طرح در 

۶ بند، اظهار کرد: بخشــی از این ایراد ها مربوط به ماده یک 
این اصالحیه اســت که با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت 
دارد؛ از جمله جایی که مربوط به تابعیت و اخذ نکردن مجوز 
اقامت دائم از دیگر کشور ها و یا محدود کردن سابقه تصدی 
ســمت هایی اســت که در جزء ۱۰ بند ب این قانون آمده و 
اشــاره شــده افرادی که می خواهند برای انتخابات ریاست 
جمهوری نام نویســی کنند یکی از شرایط عمومی شان باید 
سابقه مدیریتی باشد اما اعضای شورای نگهبان معتقدند این 

موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است.
کدخدایی افــزود: همچنین در همین بنــد و این جزء، 

موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام نویســی 
انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کرده و آورده اند 

فقط کســانی می توانند برای ایــن انتخابات 
نام نویسی کنند که این سمت ها را قبال داشته 
باشند؛ اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر 

با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند.
سخنگوی شورای نگهبان برخی دیگر از مواد 

این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست و گفت: 
از جمله تبصره یک این ماده که ناظر به 
۴ شرطی اســت که در جزء ۵ بند ۱۰ 
سیاست های کلی انتخابات آمده بود 

و اعضای شورا اعالم کردند که پس 
از رفع ابهام اعالم نظر می کنند.
وی ادامــه داد: تبصره ای 
هم در این ماده وجود دارد که 

به نوعی این شرایط را به عنوان شرایط نهایی قرار داده است؛ 
اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول ۹۹ و 
۱۱۵ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص دادند.

به گفتــه کدخدایی، بخــش دوم ایراد ها به طرح 
اصالح موادی از قانون انتخابات ریاســت جمهوری، 
مربوط به تعریــف و اعالم معیارهاســت که اعضای 
شــورای نگهبان آن را مغایر با جــزء ۵ بند ۱۰ 
سیاست های کلی انتخابات دانستند.

وی افزود: در جــای دیگری 
که اقامت دائم یــا تابعیت را نیز 
به منزله ملتزم نبــودن و تعهد 
نداشــتن به انقــالب و نظام 
جمهوری اســالمی دانســته 
بودنــد، مغایر بــا اصل ۱۱۵ 

قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی اعالم کرد؛

ایراد شورای نگهبان به طرح انتخاباتی مجلس
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اتحادیه اروپا:
 اولویت ما بازگشت آمریکا 

به برجام است
به گزارش الجزیره، اتحادیه اروپا اعالم کرد که 
اولویت این اتحادیه بازگشت واشنگتن به توافق 
هسته ای با ایران است. در همین ارتباط آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه اگر ایران 
همچنان به نقض توافق هسته ای ادامه دهد، تنها 
چند هفته با دستیابی به مواد الزم برای ساخت 
سالح هســته ای فاصله خواهد داشت، گفت: در 
صورت بازگشــت تهران به برجام واشنگتن نیز 
آماده بازگشــت به آن خواهد بود. وی همچنین 
افزود: با چشم پوشــی از توافق هسته ای، از ایران 
می خواهیم که آمریکایی های بازداشت شده در 

این کشور را آزاد کنند.
    

ظریف:
آمریکا می خواهد با هزینه ایران از 

سابقه دولت قبلی اش عبور کند
محمدجواد ظریــف، وزیر امــور خارجه در 
خصوص اظهارات مقامــات دولت جدید آمریکا 
برای بازگشــت به برجام، گفت: آنها دارند تالش 
می کنند نه تنها از سابقه ای که دولت قبلی ایجاد 
کرده بدون هزینه عبور کننــد بلکه به هزینه ما 
عبور کنند و خودشــان هم می دانند که چنین 
چیزی شــدنی نیســت. وی افزود: شروطی که 
آمریکایی ها برای بازگشت به برجام می گذارند 
هیچ معنی نمی دهد. اگر قرار اســت کسی برای 
بازگشت به برجام شرط بگذارد، ما هستیم. آنها 

باید شرایط را اجرا کنند که خارج شده اند.
    

در پخش زنده صورت گرفت؛
قطع سخنان سیدحسن خمینی 

از تلویزیون
فرارو نوشت: صداوسیما سخنان سید حسن 
خمینی در مراسم تجدید میثاق رئیس جمهور 
و اعضای دولت با آرمان هــای بنیانگذار انقالب 
اسالمی در حرم مطهر امام خمینی)س( را قطع 
کرد. این مراســم به صورت زنده از شــبکه خبر 
پخش می شد و اقدام صداوسیما با اعتراض هایی 
روبه رو شــد. جواد امام، عضو شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات در این باره در توئیتی نوشــت: 
»اســتارت دهه فجر با حذف بیت حضرت امام 
)ره( مبارک! ]...[ این صداوسیمای ملی و انقالبی 
ایران است!؟« وی با بیان اینکه »دلواپسان نگران 
حضور سیدحســن خمینی در انتخابات ۱۴۰۰ 
شده اند، افزود: »با وجود اعضای محترم شورای 

نگهبان شما آسوده بخوابید.«
    

تکذیب دیدار مجتبی خامنه ای 
و احمدی نژاد

مهــدی فضائلی، عضــو دفتر حفظ و نشــر 
آثــار رهبر انقــالب، برخــی خبرهــا درمورد 
دیدار انتخاباتــی مجتبی خامنــه ای و محمود 
احمدی نژاد را تکذیب کــرد. فضائلی در صفحه 
شــخصی اش در توئیتر نوشت: »با نزدیک شدن 
به »انتخابات۱۴۰۰« باید بیشــتر مراقب اخبار 
دروغ باشیم. این خبر انسان را یاد جمله »خسن 
و خســین هر ســه دختران مغاویــه بودند«، 
می اندازد!« گفتنی است نشریه الجریده کویت و 
یک رسانه فارسی زبان مدعی جلسه سه ساعته 
و »دوستانه« احمدی نژاد و مجتبی خامنه ای در 

منزل حدادعادل شده اند.
    

بحرین خواستار حضور در 
مذاکرات برجامی شد

 به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری بحرین، 
رئیس کمیســیون امور خارجه پارلمان بحرین 
گفت: ایران به دخالت در امور داخلی کشورهای 
منطقه و حمایت از شــبه نظامیان تروریســت، 
توسعه موشــک های بالســتیک و تهدید علیه 
دریانــوردی می پــردازد؛  بنابراین مشــارکت 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس در هر توافق 

بین المللی آتی با ایران ضروری است.
    

مشاور روحانی سیاست انتخاباتی 
دولت را اعالم کرد

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری با 
اشاره به صحبت های حســن روحانی در مراسم 
تجدید میثــاق اعضــای دولت بــا آرمان های 
بنیانگذار جمهوری اســالمی ایــران که صبح 
دوشــنبه در مرقد امــام راحل برگزار شــد، در 
حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: »سیاست 
انتخاباتی دولت شــامل ســه اصل زیر اســت؛ 
۱.تشویق مشــارکت کیفی داوطلبان ۲.تسهیل 
مشــارکت حداکثری رأی دهندگان ۳.تضمین 

رقابت منصفانه«.

خطیب زاده در پاسخ به 
پرسشی درباره تهدیدات 
رژیم صهیونیستی، گفت: 
اسرائیل هر زمان در نقطه 

ضعف و حضیض قرار 
می گیرد این تهدیدات 

بیشتر می شود. خودشان 
بهتر می دانند باید مراقب 

آسمان و مرزهایشان 
باشند

سرمایه ملت ایران باید قابل 
دسترس باشد؛ یعنی نفت 
به راحتی فروخته شود و 

پول آن برگشت داده شده 
و بیمه انجام شود. هر وقت 

آمریکایی ها این کار را انجام 
دادند ما هم پاسخ می دهیم

جمعــی از اصالح طلبــان و اعضــای نهاد 
اجماع ساز این جریان سیاســی در نامه ای به 
رئیس دولت اصالحات خواســتار اصالحات 

نهادی ضروری در جبهه اصالح طلبان شدند.
بــه گــزارش ایرنــا، در نامــه ۱۲۶ فعال 
اصالح طلب خطاب به سید محمد خاتمی آمده 
است: »تشکیل نهاد اجماع ساز اصالح طلبان 
گامی الزم برای پیشگیری از خطای پرهزینه 
سال ۸۴ بود، اما ِصرف تشکیل این نهاد کافی 
نیست و برای این که این نهاد بتواند اصالح طلبان 

کشــور را بهتر نمایندگی کنــد نیازمند گام 
برداشــتن به ســمت اصالحات نهادی جدی 
در جهت شفاف تر، دموکراتیک تر و کارآمدتر 

شدن است.«
در ادامه آمــده اســت: »اصالح طلبان که 
برای احیای پایگاه اجتماعی ریزش کرده شان 
بیش از پیش نیاز به نوســازی ها، بازسازی ها و 
توانمندســازی های گفتمانی و تشکیالتی در 
جبهه خود را احساس کرده اند باید در عمل نیز 

به اقتضائات آن تن بدهند.«
نگارندگان اشاره کرده اند: »فقط نهادهای 
حکمرانــی نیســتند کــه نیازمند شــفاف، 
دموکراتیک و کارآتر شــدن هستند و احزاب 
و نهاد اجماع ساز اصالح طلبان هم هنوز دچار 

انواعی از اندک ســاالری، ضعف سازماندهی و 
عدم شفافیت اند. در نتیجه هنوز تا نمایندگی  
کردن بدنــه اصالح طلبــان و افزایش معنادار 
مشارکت شان در تصمیم گیری ها فاصله دارند 
و کاستن این فاصله نیازمند توجه، اصالحات 
نهادی و تحرک بیشتر رهبران این جبهه است.

ما، جمعــی از فعاالن دموکراســی خواه و 
عدالت جوی نســل های  جدید اصالح طلبان 
ایــران، برداشــتن گام های زیــر را در جهت 
»اصالحات در اصالحــات« و ارتقــای نهاد 
اجماع ســاز اصالح طلبان ضروری می دانیم و 
بازسازی و نوســازی در این جبهه در ماه های 
پیشرو را از لوازم اســتفاده از فضای انتخاباتی 
برای تقویــت جایگاه و اعتبار ایــن جریان در 

کوتاه مدت و البته بلندمدت می دانیم، صرف 
نظر از اینکــه در نهایت این جبهــه در خود 
انتخابات چه نوع حضوری داشته باشد یا نتیجه 

انتخابات چه باشد.«
در ادامه ده محور به عنوان گام های ضروری 
تبیین شده است. در یکی از آنها اشاره شده: » در 
ترکیب کنونی نهاد اجماع ساز درصد نسل های  
جدید، زنان و غیرپایتخت نشیناِن عضو بسیار 
کمتر از ســهم جمعیتی شــان و نامتناسب با 

توانایی این نیروها است.«
در بخــش دیگری از این نامه آمده اســت: 
»متاســفانه در دوره هــای پیشــین جبهه 
اصالح طلبان به نامزدهــای مورد حمایت اش 
عمال چک ســفید امضا داد. بعد از این ضروری 

اســت کــه نهــاد اجماع ســاز اصالح طلبان 
حمایتش از هــر نامزدی را مشــروط به تعهد 
او به همه یا بخشــی از برنامه ها و اولویت های 
اصالح طلبان )که می تواند برآیند نظر اکثریت 
اصالح طلبان در انتخابات مقدماتی باشــد( و 
استفاده او از تیم و نیروهای توانا کند. پیش نیاز 
این کار تدویــن برنامه های ســنجش پذیر و 
باکیفیِت دموکراسی خواهانه، عدالت جویانه، 
آزادی خواهانه و بســط دهنده توسعه فراگیر و 
پایدار، و شناســایی و معرفی تیمی توانمند به 
نامزد نهایی و گرفتن تعهد از او برای اســتفاده 

از این برنامه ها و نیروهای پیشنهادی است.«
گام پایانــی پیشــنهادی نگارنــدگان، 
شکل گیری قالب های سهل الوصول و شفاف در 
نهادهای اجاع ساز اصالح طلبان است. آنها تاکید 
کرده اند که »نهادهای اجماع ساز اصالح طلبان 
در دوره های پیشــین کارنامه قابل دفاعی در 

»شفافیت عملکرد« نداشته اند.«

در نامه ای به رئیس دولت اصالحات؛

اصالح طلبان خواستار اعمال تغییرات نهادی در این جریان شدند


