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روی موج کوتاه

رئیس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاست خارجی در مجلس دهم تاکید 
کرد: واقعیت این اســت که دیپلماسی 
ایران در برجام  به شــدت ضعیف شده 
است؛ لذا در عین حال تلقی پیش شرط 
از صحبت های وزیر امور خارجه مبنی بر 
آزادسازی ۱۰ میلیارد دالر را ندارم ولی 
معتقدم اگر چنین کاری صورت گیرد گام 
مثبتی برداشته شده است و آمریکایی ها با 
کاهش تحریم ها قطعاً فضای مساعدتری 
را برای برجام و احیای آن فراهم می کنند. 
حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، افزود: در مذاکرات برجامی 
طرف های اروپایی یا دیگر کشورها سعی 
می کنند به عنوان واسطه احیای برجام 
مسائلی را مطرح کنند که معتقدم اتفاقاً 
یکی از نقاط منفی کــه در روند اجرای 
برجام وجود دارد همین واسطه ها هستند 
چراکه تحوالت چند سال اخیر نشان داده 
اســت، برجام دو طرف دارد که ایران و 

آمریکا هستند. 
وی درباره صحبت هــای وزیر امور 
خارجه مبنی بر آزادسازی ۱۰ میلیارد 
دالر پول های بلوکه شده ایران در آمریکا 
پیش از آغاز مذاکــرات احیای برجام و 
اینکه برخی این گفته وزیر امور خارجه را 
پیش شرط مذاکرات احیای برجام تلقی 

می کنند، گفت: تلقی پیش شرط از رفع 
انســداد ده میلیارد دالر پول های بلوکه 
شده ایران در آمریکا ندارم، یک موضوع 
وجود دارد و آن این است که طرف ایرانی 
تحت فشار اســت و دولت جدید برای 
اینکه دچار آن سیاست و رویکردی که  در 
نقد دولت گذشته مطرح می کردند، یعنی 
مذاکره به برای مذاکره نشود، باید حرکتی 
متفاوت انجام دهد.  رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس 
دهم یادآور شد: منتقدان دولت گذشته 
همیشه این موضوع را مطرح می کردند 
که دولت گرفتار یــک دور مذاکره برای 
مذاکره شده است و عماًل این کار عایدی 
برای ملت نداشته اســت، طبیعی هم 
هست هنگامی که چنین بحثی مطرح 
شــود؛ مذاکرات احیای برجام منوط به 
این شود که آمریکایی ها بخشی از اموال 
مسدود شده ایران را آزاد کنند از همین 
رو من فکر می کنم این صحبت های آقای 
امیرعبداللهیان بخشی از خواسته های 
ایران است. وی تاکید کرد: همانطور که 
آمریکایی ها خواهان یک سری رفتارهای 
ایران در قبال آژانس شــده اند، ایرانی ها 
هم طبیعتاً مطرح می کنند که بخشی 
از دارایی های کشور باید از حالت انسداد 

خارج شود.

فالحت پیشــه با اشــاره به اینکه 
خواســته های ایران و آمریکا در جریان 
مذاکرات با واسطه مطرح می شود، بیان 
کرد: در مذاکــرات برجامی طرف های 
اروپایی یا دیگر کشورها سعی می کنند 
به عنوان واسطه احیای برجام مسائلی را 
مطرح کنند که معتقدم اتفاقاً یکی از نقاط 
منفی که در روند اجرای برجام وجود دارد، 
همین واسطه ها هستند چراکه تحوالت 
چند سال اخیر نشان داده است که برجام 
دو طرف دارد؛ ایــران و آمریکا. دیگرانی 
که در این مسئله حضور دارند بیشتر به 
دنبال اثبات خودشان هستند و پیشبرد 
مذاکرات برجام را چه از طریق خواسته ها 
و چه از طریق پیام ها هر کدامشان سعی 
می کنند از طرف منافــع ملی که دارند 
این موضوع را دنبــال و منتقل کنند به 
همین دلیل اختالفاتی  شکل می گیرد که 
طرف های میانجی نمی توانند به احیای 
برجام کمک کننــد و حتی تنش های 

تازه ای را شکل می دهند.
وی ادامه داد: به طور مثال فرانســه 
به گونه ای دوگانه عمل می کند و بعضاً 
مسئله موشــک ها را پیش می کشد، یا 
آلمان موضوع توان نظامی را طرح می کند 
یا انگلیسی ها از حقوق بشر می گویند که 
هیچ ربطی به برجام ندارد، بنابراین ایران 

و آمریکا که به هر حــال دو طرف اصلی 
برجام هستند تا وقتی به صورت آشکار 
پیام هایشان به هم نرسد، شاهد کشته 
شدن زمان در برجام هســتیم که این 
کشته شدن زمان به مردم ایران آسیب 
می زند کــه بار اصلی ایــن جریان روی 

دوش آنها است.
این نماینده پیشین مجلس شورای 
خاطرنشــان کرد: ایــران و آمریکا باید 
خواســته های خودشــان را به صورت 
مستقیم منتقل کنند، می توانند از طریق 
دفاتر حفاظت منافع خودشــان یعنی 
دفتر ایران در واشنگتن و دفتر حفاظت 
منافع آمریکا در سفارت سویس در تهران 
پیام هایی را منتقل کنند و همراه با این 
کار یک سری گام های عملی بردارند که 
می تواند به یک سری از توافقات و حتی 
آزادسازی بخشــی از دارایی های ایران 
منجر شود که نهایتاً دیپلماسی این قضیه 

تقویت شود.
رئیس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاست خارجی در مجلس دهم بیان 
کرد: اعتقادم بر این است که دولت جدید 
ایران به گونه ای در مقابل برجام موضع 
گرفته است که بسیاری از ناظران سیاسی 
تحت عنوان فرار از دیپلماسی هسته ای 
یاد می کنند یعنی ایران با طرح مسائل 

مختلف عماًل اصل مذاکرات هسته ای را 
به صورت قاعده مند مطرح نکرده است. 
از همین رو نیاز است ایران برای پیشبرد 
اهدافش برنامه داشــته باشد و از طریق 
دفتر حفاظت منافع آمریــکا در تهران 
این برنامه های مشــخص را ارائه دهد و 
بگوید سه دغدغه عمده دولت جدید در 
آن بیان شده است یک- ارائه زمانبندی 
برای پرهیز از فرسایش مذاکرات. ۲-ارائه 
برنامه عملیاتی تعلیق تحریم ها مخصوصا 
تحریم های ثانویه ای بعد از امضای برجام 
ایجاد شــده اســت.۳-ارائه پیشنهاد و 
ســاز و کار قواعد برجام در آینده، یعنی 
اینکه برجام به سرنوشت دوران ترامپ 

گرفتار نشود.
وی گفــت: معتقــدم دغدعه های 
ایران را آقای رئیس جمهور می توانست 
در سخنرانی ســازمان ملل ارائه کند و 
حتی در گفت وگوهــای نیویورک که 
آن همــه مذاکــرات بی نتیجه صورت 
گرفت می شد این مسائل را مطرح کرد. 
اعتقادم بر این است در نیویورک می شد 
از حقانیــت تاریخی ایــران در موضوع 
برجام صحبت کرد. این نماینده پیشین 
مجلس شورای اســالمی خاطرنشان 
کرد: یک اشتباهی در سیاست خارجی 
دولت جدید در حال شکل گیری است 
و آن این است که برخی ها سعی می کنند 
سیاست منطقه ای را جایگزین سیاست 
تنش زدایی بین المللی و جهانی کشور 
کنند. زمانی که آقــای امیرعبداللهیان 
تیم جدید مذاکره کننده را اعالم کرد این 
اعالم رسمی نشان داد ایران می خواهد 
طرف های مقابل و آمریکایی ها برجام را 
یک موضوع عادی در سیاست خارجی 
ایران تلقی کنند که من این امر را قبول 
ندارم چــرا که موضوعی کــه منجر به 
تحریم های مختلف برای ایران شــده 
است و عماًل روزانه صدها میلیارد تومان 
و یا صدها میلیون دالر به بودجه کشور 
آسیب می زند و هزینه های مختلفی را 
اعم از داللی و کاسبی تحریم را در کشور 

وارد می کند، یک موضوع عادی نیست.
وی با بیان این که با حرف نمی شود 
مهم ترین چالش سیاست خارجی ایران 
را به حاشیه راند، گفت: تاوان چالش ها 
را ملت ایران باید بدهند، لذا سیاســت 
منطقه ای را نباید جایگزین سیاســت 

جهانی کرد. رئیس کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم 
تاکید کرد: اتفاقاً در سیاست منطقه ای، 
ایران فقط در حال هزینه کردن اســت 
در صورتی کــه در سیاســت جهانی و 
بین المللــی  با اجرای برجــام می تواند 
میلیاردها دالر وارد کشــور کند، قطعا 
تنش زدایی هسته ای منجر به آزادسازی 
درآمدهای خارجی ایران می شــود که 
سودآور است، اما سیاست های منطقه ای 
ایران که در بسیاری از موارد از آنها دفاع 
می کنم مانند افزایش عمق استراتژیک 

کشور به ما هزینه وارد می کند.
وی گفت: ما باید بین روابط دوجانبه 
و روابط منطقــه ای و جهانی که ارتباط 
تنگاتنگی با هم دارند تفاوت قائل شویم، 
من فکر می کنم در شــرایطی در روابط 
بین الملل می توانیم موفق باشــیم چرا 
که امروز مشــاهده می کنیم برخی از 
کشــورهای کوچک برای ایران به یک 
نوعی خودنمایی و رفتار توهین آمیز دارند 
و علتش این اســت که ایران حوزه های 
تنش گسترده ای را برای خودش ایجاد 
کرده است و به سمت تنش زدایی نرفته 
است که با تنش زدایی هسته ای می تواند 
این مشکالت را رفع کند که این امر هم در 
گرو ارتباطات جهانی و بین المللی است. 

فالحت پیشه با اشاره به روند مذاکرات برجام:

دیپلماسی ایران به شدت ضعیف شده است

خبر

وزیر امور خارجه گفت: فضای دیپلماتیک در نشست های 
اخیر مجمع عمومی سازمان ملل نشانگر آن بود که اوضاع به نفع 

سوریه تغییر کرده است. 
به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان دیروز پس از ورود 
به دمشق، در محل کاخ ریاســت جمهوری سوریه با بشار اسد 
رییس جمهور این کشــور دیدار و در خصوص گسترش روابط 
دوجانبه و تحوالت منطقــه ای و موضوعات بین المللی گفت و 
گو کرد. در این مالقات تقویت و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات 
دوجانبه میان دو کشــور مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در 
خصوص تحوالت افغانســتان یمن و عراق و سوریه تبادل نظر 
به عمل آمد. وزیر خارجه کشورمان تماس های گسترده میان 
مقامات عالی دو کشور را نشانگر عمق روابط میان ایران و سوریه 
خواند و پیروزی های سیاســی، بین المللی و میدانی سوریه را 

تبریک گفت و اظهار داشت: فضای دیپلماتیک در نشست های 
اخیر مجمع عمومی سازمان ملل نشانگر آن بود که اوضاع به نفع 

سوریه تغییر کرده است.
با طالبان  در  ارتباطیم

امیر عبداللهیان ضمن تشریح سیاست جمهوری اسالمی 
ایران در قبال تحوالت افغانســتان گفت: ما با همه طرف ها در 
افغانستان از جمله طالبان در ارتباط هستیم و آنها را دعوت به 

تشکیل دولت فراگیر می کنیم.
بشار اسد رییس جمهور سوریه هم در این دیدار اظهار کرد: در 
مدت کمی که از دیدار قبلی ما می گذرد تحوالت زیادی رخ داده 
است که به نفع همه ما بوده است و ما توانستیم انتخابات ریاست 
جمهوری را با موفقیت برگزار کنیم. وی خروج آمریکا از افغانستان 
را نشان دهنده ظهور محورهای جدید و افول و زوال محور غربی 

عنوان کرد و گفت: کشــورهای منطقه و همسایه افغانستان 
می دانند که آمریکا مســئولیت اعمال و سیاســت هایش در 
افغانستان را نمی پذیرد.  رییس جمهوری سوریه گفت: جمهوری 
اسالمی ایران این ظرفیت را دارد و باید با برای به موفقیت رسیدن 
تحوالت افغانستان، با کشورهای همسایه آن و سایر کشورهای 
صاحب نقش وارد مذاکره شود چرا که آمریکایی ها می خواهند 
بین کشورهای همسایه افغانستان اختالف ایجاد کنند. بشار 
اسد یادآورشد: ما در چارچوب منافع ملی سوریه با کمیته قانون 
اساســی تعامل می کنیم و نه با مداخله و تحمیل نقطه نظرات 
خارجی. وی همچنین در خصوص تحــوالت ادلب، بر خاتمه 
اشغالگری و بازگشت همه مناطق تحت اشغال به آغوش سوریه 

تاکید کرد.
وزیر امور خارجه همچنین با اشــاره به عملگرا بودن دولت 
جدید در جمهوری اســالمی ایران گفت: ما یک برنامه توسعه 
پایدار اقتصادی را در نظر داریم که حتی با فرض تداوم تحریم های 

ظالمانه علیه ایران آن را دنبال خواهیم کرد.

 امیر عبداللهیان گفت: البته بــه زودی به مذاکرات وین باز 
می گردیم و موضوع راستی آزمایی و دریافت ضمانت های الزم 
برای اجرای تعهدات از سوی طرف های غربی را مد نظر داریم. 
اگر این مذاکرات به نتیجه رسید ما از آن برای تسریع در اجرای 
برنامه توسعه بهره خواهیم گرفت ولی پیشبرد برنامه های خود را 

متوقف آن نخواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از این به لبنان و روسیه 

سفر کرده و با مقامات این کشورها رایزنی کرد.

امیرعبداللهیان در دیدار با بشار اسد:

اوضاع به نفع سوریه تغییر کرده است
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ابوالحسن بنی صدر، اولین 
رئیس جمهور ایران درگذشت 

اولین رئیس جمهوری اسالمی ایران در ۸۸ سالگی 
درگذشت.  به گزارش منابع خبری، سیدابوالحسن 
بنی صدر  در بیمارستان سالپتریه پاریس درگذشت. 
وی متولد ۲ فروردین ۱۳۱۲ در اســتان همدان بود 
و پدرش ســیدنصراهلل بنی صدر از روحانیون بانفوذ 
همدان به حســاب می آمد. بنی صــدر تحصیالت 
متوســطه را در اســتان همدان گذراند و سپس در 
دانشگاه تهران، در رشته های اقتصاد و حقوق اسالمی 
تحصیل کرد. او مسئول سازمان دانشجویان جبهه 
ملی در دانشگاه تهران بود که پس از وقایع ۱۵ خرداد 
۱۳۴۲ به فرانسه رفت و تا بازگشت امام راحل به ایران 
در پاریس ماند. وی نخستین رئیس جمهوری تاریخ 
ایران بود و ریاست شورای انقالب را نیز برعهده داشت، 
اما در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، با رأی مجلس شورای اسالمی 
استیضاح و از مقام خود عزل شد. بنی صدر پس از خروج 
مخفیانه از ایران به همراه مسعود رجوی رهبر سازمان 
مجاهدین خلق )منافقین( به دشمنی با جمهوری 
اسالمی پرداخت، اما در ســال ۱۳۶۲ به همراهی با 
رجوی پایان داد. بنی صــدر پس از یک دوره طوالنی 
بیماری در بیمارستان سالپتریه پاریس در ۸۸ سالگی 
درگذشت. نزدیکان وی تاکنون علت مرگ و بیماری 

او را اعالم نکرده اند.
    

روحانی در واکنش به حادثه تروریستی 
مسجد شیعیان در افغانستان: 

طالبان باید مسئول امنیت مردم 
افغانستان باشد 

حسن روحانی در نخستین پیام توئیتری پس 
از پایان دوره ریاست جمهوری اش، حمله مرگبار 
به نمازگزاران شیعه در قندوز را محکوم کرد. حسن 
روحانی در توئیتر نوشت: »در برابر کشتار بی رحمانه 
قندوز نمی توان سکوت کرد«. او افزود: »در شرایط 
فعلی که گروه طالبان، حکومت را تصرف کرده است 
مسئولیت جان مردم افغانستان به عهده آن هاست«.

    
جعفر قادری:

روال و شیوه قانونگذاری در 
مجلس شکل غلطی دارد

نماینده اصولگرای مجلــس یازدهم گفت: روال 
و شیوه قانونگذاری در مجلس شکل غلطی دارد که 
متاسفانه مشکالت جدی ایجاد کرده و منجر شده کارها 
به کندی پیش برود.  به گزارش برنا، جعفر قادری با اشاره 
به طرح شفافیت آرا افزود: نیاز است این طرح زودتر به 
سرانجام برسد، زیرا اگر مجلس می خواهد به دستگاه ها 
و مجموعه های دیگر  در خصوص شفافیت فشار وارد 

کند باید ابتدا این کار را از داخل بدنه خود آغاز کند.
    

هزاران پناهجوی افغان عازم 
ایران هستند

ویدیوها نشان می دهد که هزاران پناهجوی افغان 
از گذرگاه مرزی عازم ایران هســتند. پس از تسلط 
طالبان در افغانستان موج پناهجویان از این کشور به 
نحو بی سابقه ای افزایش یافته است. فرمانده مرزی 
والیت نیمروز به خبرگزاری فرانسه گفت که قبال 
هر ماه حدود هزار تا دو هزار نفر از گذرگاه مرزی زرنج 
به ایران می رفتند که پس از روی کار آمدن طالبان 
شمار پناهجویانی که در تالش برای گذشتن از مرز به 
ایران هستند »روزانه به حدود سه تا چهار هزار نفر« 
افزایش یافته است. به گفته محمد هاشم حنظله، 

افراد کمی اسناد الزم را برای عبور از مرز دارند.
    

رایزنی های سیاسی ایران و ترکیه
علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه با 
»سدات اونال«، همتای ترکیه ای خود، دیدار و رایزنی 
کرد. به گزارش ایسنا، طرفین در این نشست روابط 
دوجانبه را بررسی کرده و در مورد مسائل منطقه ای 
و بین المللی به ویژه سوریه، افغانستان، قفقاز و یمن 

به تبادل نظر پرداختند.
    

مرز مهران بسته شد
مدیرکل گمرک اســتان ایالم اعالم کرد: مرز 
مهران به علت برگزاری انتخابات پارلمانی عراق از 
روز شــنبه ۱۷ مهرماه تا دوشنبه ۱۹ مهرماه بسته 
خواهد بود. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
روح اهلل غالمی، در مدت اعالمی صادرات و واردات 
از مرز مهران و عالوه بر آن تردد در مرز مسافری نیز 

ممنوع بوده و هیچگونه ترددی انجام نخواهد شد.
    

جلسه سران سه قوه به میزبانی 
رئیس جمهوری برگزار شد

جلسه سران سه قوه بعد از ظهر دیروز به میزبانی 
رئیس جمهور برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، در این جلسه روسای قوای مجریه، 
مقننه و قضائیه درباره مهمترین موضوعات کشور از 

جمله مسائل اقتصادی گفت وگو و مشورت کردند. 

در مذاکرات برجامی 
طرف های اروپایی یا دیگر 
کشورها سعی می کنند به 

عنوان واسطه احیای برجام 
مسائلی را مطرح کنند که 
معتقدم اتفاقاً یکی از نقاط 

منفی که در روند اجرای 
برجام وجود دارد همین 

واسطه ها هستند چراکه 
تحوالت چند سال اخیر 

نشان داده است، برجام دو 
طرف دارد: ایران و آمریکا 

محمدعلی ابطحی، به ســخنرانی 
اخیــر مهــدی کروبــی در منــزل 
غالمحسین کرباســچی واکنش نشان 
داد و گفت: ماموران امنیتی پیشــتر به 
بنده گفته بودند که همه این شرایطی 
که برای آقای کروبی فراهم شده است 
برای آقای موسوی هم مهیا است و حتی 
گفتند خانم رهنورد حصر نیستند؛ اما 

خود این بزرگواران تمایلی به تن دادن به این رفع حصر 
نصف و نیمه ندارند.

به گــزارش دیده بان ایــران، این فعال سیاســی 

اصالح طلــب در کالب اتاق خبر پارتی 
با اشــاره به ســخنرانی اخیر »شــیخ 
مهــدی کروبی« در مراســم روضه در 
منزل غالمحســین کرباسچی گفت: 
طبــق آنچه بــه بنــده گفته انــد در 
ابتدا یک لیســت برای حاضــران در 
این مراســم تهیه شــده بود که گویا 
ماموران امنیتــی آن را تایید نکرده اند 
و بعــد از آن یک لیســت دیگر تهیه شــد که شــامل 
 همه آن افــرادی بــود که تاکنــون با آقــای کروبی 

دیدار داشتند.

رئیس ســازمان زندان ها در صفحه 
شخصی توییتر خود توضیحاتی درباره 
خبر درگیری در زنــدان تهران بزرگ 

ارائه کرد. 
به گزارش ایلنا، محمد مهدی حاج 
محمدی نوشــت: درخصــوص خبر 
غیردقیــق درگیری در زنــدان تهران 
بزرگ همیــن بس که؛ زنــدان محفل 

فرهیختگان نیست، بلکه محفل مجرمان است. باوجود 
کنترل ها؛ اختالف و تنش بین آنها دور از انتظار نیست. 
در بند مجرمین امنیتی، بــرای مراقبت و رعایت بهتر 

تفکیــک و طبقه بندی، بیــش از ۵۰ 
درصد ظرفیت خالی و زندانی دیگری 
حضور ندارد. توضیــح حاج محمدی 
از آن روســت کــه خبرگــزاری هرانا 
و  چنــد تــن از فعاالن مدنــی مدعی 
شــده اند کــه شــماری از زندانیان 
سیاســی زندان فشــافویه به دســت 
زندانیانی که آنهــا را متهمان »جرایم 
خشــن« خوانده انــد، مــورد ضــرب و شــتم قرار 
 گرفتــه  و برخی از این افــراد به بهداری بیمارســتان 

منتقل شده اند.

محمدعلی ابطحی:

موسوی و رهنورد به رفع حصر نصف و نیمه تن نمی دهند
از سوی  رئیس سازمان  زندان ها صورت گرفت؛ 

واکنش توئیتری به خبر درگیری در زندان تهران بزرگ 


