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روی موج کوتاه

یک نماینــده پیشــین مجلس 
شورای اسالمی گفت: نمره ای که من 
می توانم به سخنرانی رئیس جمهور 
در مجمع عمومی سازمان ملل بدهم 

شاید کمی پایین تر از متوسط باشد.
جــالل میرزایــی در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، افزود:  هر خط سخنرانی 
در مجمع یک پیام است؛ حال سوال 
این اســت آیا  آقای رئیسی توانست 
پیام های مردم ایــران را به مخاطبان 
و افکار عمومی در کشورهای مختلف 
که ایــن روزهــا ســخنرانی مجمع 

عمومــی را دنبال می کردنــد،  ارائه 
دهد؟ 

وی با طــرح ایــن پرســش که 
صحبت های گفته شــده در مجمع 
عمومی ســازمان ملل در راســتای 
منافع ملی، مسائل منطقه ای و جهانی 
گفته شد یا خیر؛ تصریح کرد: ما نباید 
تحت تاثیر مســائل داخلی کشــور 
اهداف مان را در عرصــه بین الملل و 
سیاســت خارجی از یاد ببریم بلکه 
باید آن طوری که شایســته است به 

آنها بپردازیم. 

ایــن نماینــده پیشــین مجلس 
شــورای اسالمی خاطرنشــان کرد: 
معتقــدم خیلی بهتر می شــد آقای 
رئیسی با یک دســته بندی، تحلیل و 

تجزیه درست مسائل را مطرح کنند.
میرزایی تاکید کرد: متاسفانه فقط 
روی محتوای پیام دقــت می کنیم، 
نه بر چگونگی انتقالش به مخاطبین 
دقــت داریم و نــه اینکــه می دانیم 
هدف از ارســال پیام چیســت! باید 
پیامی که منتقــل می کنیم، منظم 
و دارای چارچوب باشــد کــه به نظر 

من در این ســخنرانی ما شــاهدش 
نبودیم. این نماینده پیشین مجلس 
شورای اســالمی با بیان این که فارغ 
از مسائل داخلی و اختالف نظرهایی 
که وجود دارد بایــد از این فرصت ها 
برای تامیــن منافع ملــی در عرصه 
بین المللی اســتفاده کنیــم، گفت: 
بسیاری از صحبت های آقای رئیسی 
به درد مخاطبیــن داخلی می خورد 
تا مخاطبیــن بین المللی و ســران 

کشورها. 
وی یادآور شد: حتی این انتقاد به 
آقای روحانی هم وجود داشت ایشان 
در یکی از جلسات که ۱۵ دقیقه وقت 
داشتند ۳ الی ۴ دقیقه درباره اعتدال 
و این مسائل صحبت کردند که ناظر 
به مسائل داخل کشور بود یا محمود 
احمدی نژاد که درباره جهان و تغییر 
در نظم جهانی صحبت کرد که انتقاد 
بســیاری را برانگیخــت چراکه در 
مجمع سازمان ملل این مسائل نباید 

مطرح شود.
این فعال سیاسی ادامه داد: تعجب 
می کنم چرا در کشــور ما قرار نیست 
که از گذشــته تجربــه بگیریم؛ باید 
دقت کنیم کــه در چه جمعی حضور 
داریم. تحوالت را آن طوری که هست 
ببینیم نه آنطوری که دوست داریم. 

باید مسائل را بر اســاس منافع ملی 
تشــریح کنیم و این ها را با مخاطبین 

در میان بگذاریم.
وی افــزود: آقای رئیســی درباره 
کرونــا صحبــت کردند، ســپس به 
مســائل هســته ای پرداختند و بعد 
دوباره درباره کرونــا صحبت کردند 
که می توانستند بســیار بهتر سخن 
بگویند. درباره کرونا و مواجهه ایران 
با این بیماری صحبت هایی شد که به 
داخل ارتباط پیدا می کرد در صورتی 
که اگر می خواســتد به این مسئله در 
ابعاد بین المللی بپردازند می توانستند 
بگویند با کارشــکنی ها و تحریم ها، 
روند واکسیناسیون را در داخل کشور 
ما کند کردند و باعث شدند بسیاری از 
هموطنان به دلیــل تحریم دارو جان 
خودشان را از دست بدهند و این گونه 
یک هزینه ای  بــرای آمریکایی ها در 
مجمع عمومی ایجاد کنند نه این که 
از این شــاخه به آن شاخه بپرند و بعد 
هم مشخص نشود از این بحث دنبال 

چه هستند؟
میرزایی ادامــه داد: در ارتباط با 
بحث هســته ای در چنیــن فرصتی 
باید به گونــه ای صحبت شــود که 
سران دولت ها و به تبع افکار عمومی 
کشــورهای اروپایی تحــت تاثیر آن 

قرار گیرند و باید عنوان شــود ایران 
کشــوری اســت که به دنبال سالح 
هسته ای نیست ایران کشوری است 
که برنامه هســته ای مســالمت آمیز 
دارد و این آمادگی را دارد در اســرع 
وقت گفت وگوها را آغاز کند. ما نباید 
به گونه ای صحبت کنیم که متهم به 

مخالفت با گفت وگو و مذاکره شویم.

میرزایی در گفت وگو با ایلنا:

نمره سخنرانی رئیسی در سازمان ملل، پایین تر از متوسط بود 

خبر

خبر

وزیر خارجه کشورمان در گفت وگویی با شبکه 
ان بی ســی تاکید کرد: در حال ارزیابی هستیم و 
می توانم بگویم که دیدارهای زیادی داشــتیم و 
پنجره دیپلماسی و مذاکرات را باز خواهیم گذاشت 

و به زودی به مذاکرات بازخواهیم گشت.
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، گفت 
که رئیس جمهور جو بایدن باید اقدامات عملی را 
پشت حرف های دیپلماتیک خود قرار دهد تا نشان 
دهد که واشنگتن برای احیای برجام جدی است.

وی افزود: آمریکا برای بازگشت به تعهداتش 
ذیل برجام تاکنون هیچ اقدام عملی انجام نداده 

است. 
امیرعبداللهیان گفت: آن ها می گویند »ما آماده 
بازگشت به تکمیل تعهدات مان هستیم« اما هیچ 

اقدام عملی برای نشان دادن و ثابت کردن عزم شان 
به ملت و دولت جدید ایران نشان نداده اند و بدتر از 
همه این است که همزمان تحریم های جدیدی را 

اعمال کرده اند.
وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد که این به 
عهده آمریکا است که نشان دهد پس از خروج سه 
سال پیش دونالد ترامپ از برجام، واشنگتن برای 

بازگشت به این توافق جدی است.
وی در این زمینــه گفت: به عبــارت دیگر، 
رئیس جمهور بایدن به رفتار رئیس جمهور پیشین 
خود اعتــراض کرده و همچنان نیــز می کند اما 
تحریم هایی که آقای ترامپ علیه ایران اعمال کرده 
بود توسط آقای بایدن به دقت ادامه پیدا می کنند.

امیرعبداللهیان پرســید که اگــر آمریکا در 

دنبال کردن مذاکرات جدی بود، پس چرا درحال 
»انباشت« اقدامات )علیه ایران( است.

وی گفت: این نشانه  و سیگنالی منفی به ایران 
است. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه 
داد: واقیعت امر این است که ما سال هاست از برجام 

منفعتی نبرده ایم.
وی عنوان کرد که دولت جدید ایران در حال 
ارزیابی مذاکراتی اســت که دولت پیشین انجام 
داده است. امیرعبداللهیان اشاره کرد که ایران در 
این هفته »گفت وگوهای سازنده ای« با مقامات 
آلمانی و انگلیسی در خصوص مسائل هسته ای 
داشــته اســت و جمعه برنامه دیدار با مقامات 

فرانسوی را دارد.
وی همچنیــن عنــوان کــرد که ایــران با 

 تبــادل زندانیــان با آمریکا مشــکلی نــدارد. 
وزیر خارجه کشورمان با اشاره به اینکه ایران آماده 
تالفی کردن هرگونه اقدام علیه امنیت ملی  خود 
از جمله ترور دانشمندان هســته ای و اقدامات 
خرابکارانه در سایت های هسته ای است، اظهار 
کرد: اگر ایران مدارک معتبری به دســت بیاورد، 
سریع و بدون طفره به شیوه خود پاسخ خواهد داد.

امیرعبدالهیان همچنین تاکید کرد که پرونده 
ترور سردار شهید سلیمانی همچنان بسته نشده 
است. وی گفت: از دیدگاه ما این پرونده همچنان 
بسته نشده است. عامالن و کسانی که این اقدام 
تروریســتی را علیه قهرمان ملی و قهرمان ایران 
در مبارزه با تروریسم انجام داده اند باید محاکمه 
شوند. به گزارش ایسنا، قدرت های جهانی تاکنون 
شش دور مذاکرات پیرامون احیای توافق هسته 
ای در وین را برگزار کرده اند. این مذاکرات میان 
ایران و دیگر اعضای کمیسیون مشترک برجام 
و با حضور آمریکا درمحل مذاکرات برگزار شــد. 
البته ایران و آمریکا و ایران مذاکرات مستقیمی 

نداشتند و تنها از طریق نمایندگان دیگر کشورهای 
حاضر در مذاکرات در جریان مواضع یکدیگر قرار 
می گرفتند. برگــزاری دور هفتم این مذاکرات تا 
پس از تشکیل دولت سید ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهور کشــورمان به تاخیر افتاد و زمان دقیقی 

برای از سرگیری مذاکرات مشخص نشد.
این مذاکرات در راســتای بازگشت دوجانبه 
ایران و آمریکا به پایبندی کامل به توافق هسته ای 
است و در این راستا پیش می رود که بتواند از طریق 
اقداماتی هماهنگ شده، موجب بازگشت آمریکا و 

ایران به برجام شود.

در پی فوت یکی از محکومان در ندامتگاه تهران بزرگ، روابط 
عمومی اداره کل زندان های اســتان تهران، اطالعیه ای صادر 
کرد. در توضیحات روابط عمومی اداره کل زندان های استان 
تهران آمده است: محکوم علیه، شــاهین ناصری که به دلیل 
ارتکاب جرایمی از قبیل کالهبرداری، سرقت، جعل و استفاده از 
سند مجعول در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بوده 
است، به بهداری زندان مراجعه نموده و اقدامات درمانی توسط 

پزشک متخصص طب اورژانس انجام می گیرد.
بنابر گزارش بهداری ندامتگاه، با توجه به شرایط اورژانسی 
بیمار، فورا در محل بهداری ندامتگاه، عملیات احیاء )ماســاژ 
 )IV Line قلبی، تنفس مصنوعی و تزریق اپی نرفین و فیکس
به مدت ۴۵ دقیقــه انجام می گیرد کــه علی رغم تالش های 
 فــراوان کادر درمــان، زندانی مورد اشــاره فــوت می کند. 

در این اطالعیه تاکید شــده اســت، علت تامه فوت شاهین 
ناصری در پزشــکی قانونی در دست بررســی است و متعاقبا 

اعالم خواهد شد.
دستور پیگیری علت فوت شاهین ناصری 

حاج محمدی، رئیس ســازمان زندان ها در پی فوت سید 
شــاهین ناصری در ندامتگاه تهران بزرگ؛ معاون ســالمت، 
اصالح و تربیت سازمان زندان ها را مامور بررسی دقیقتر علت 
فوت این زندانی کرد. براســاس گزارش پایگاه اطالع رسانی 
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سید عبداهلل 
مرتضوی، معاون سالمت، اصالح و تربیت سازمان زندان ها روز 
پنج شــنبه در ندامتگاه تهران بزرگ حضور یافت و از نزدیک 
مساله فوت این زندانی را مورد بررسی قرار داد. مرتضوی در این 
بازدید ۱۰ ساعته ضمن حضور در محل نگهداری این زندانی با 

هم بندی های وی دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین با بررسی 
اسناد پزشکی موجود و گفتگو با پزشــکان و کادر درمان این 
ندامتگاه در مورد علت بیماری و اقدامات صورت گرفته با آنان 
گفتگو و بر اهمیت و ضرورت تامین سالمت زندانیان تاکید کرد.
معاون سالمت، اصالح و تربیت در پایان این بازدید گفت: 
براســاس جهات شــرعی، قانونی و اخالقی، تامین سالمت 
 زندانیان یکی از اولویت های اصلی ســازمان زندان هاست. 

وی بیان داشــت: با حدود یکصد زندانی در مورد مســائل 
مختلف بهداشتی، درمانی، قضایی و ســایر خدمات زندان 

گفتگو انجام شد.
مرتضوی ادامه داد: تاکید شد که مددجویان مشکوک به 
بیماری به هیچ عنوان داخل بند نروند و تا روند درمانی آنان چه 
در بهداری زندان و چــه در مراکز درمانی خارج از زندان کامل 
نشده است تحت نظر باشند. معاون سالمت، اصالح و تربیت 
در پایان گفت: با توجه به اینکه علــت دقیق فوت این زندانی 
در پزشکی قانونی در دست بررسی است منتظریم تا گزارش 
نهایی این موضوع متعاقباً اعالم شــود. گفتنی است ناصری 
در روزهای پیش از مرگ در زندان مرکزی تهران در جاده قم 
بود و برخی منابع مرگ او را مشکوک و مرتبط با اظهارات او در 
باره پرونده نوید افکاری می دانند. قــوه قضاییه می گوید او به 
جرم کالهبرداری، جعل و سرقت مشــغول گذراندن دوران 

محکومیت بوده است. 

امیرعبداللهیان: 

بهزودیبهمذاکراتبرجامبازمیگردیم
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طالبان در یک موضع گیری رسمی:
تالشمیکنیمروابطخودراباایران

توسعهدهیم
سخنگوی سابق و وزیر فرهنگ و اطالع رسانی 
دولت موقت طالبان دیروز )جمعه( در مصاحبه با 
رسانه های روس زبان، موضع این گروه در رابطه با 
ایران را اعالم کرد. »ذبیح اهلل مجاهد« گفت: در حال 
حاضر اختالفی با تهــران نداریم و تالش می کنیم 
روابط خود را با ایران توسعه دهیم. وی افزود: تالش 
ما این است که یک افغانستان خودکفا داشته باشیم 
و با کشورهای منطقه و همسایه و آمریکا، انگلیس، 
امارات متحده عرب و کشورهای دیگر روابط داشته 
باشیم. به گفته مجاهد، روسیه و ترکیه و کشورهای 
دیگر می تواننــد طرح های اقتصادی خــود را در 

افغانستان به اجرا درآورند.
    

گفتوگویالوروفوبورلدرباره
برنامههستهایایران

وزیر خارجه روسیه و مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در حاشــیه نشســت مجمع عمومی 
ســازمان ملل در نیویورک، درباره ایران گفت وگو 
کردند. به گــزارش ایلنا، »ســرگئی الوروف« وزیر 
خارجه روسیه و »جوسپ بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در حاشــیه نشســت مجمع 
عمومی ســازمان ملل در نیویورک، دربــاره ایران 
گفت وگو کردند. رایزنی درباره تحوالت افغانستان، 
اوکراین، مناقشــات خاورمیانــه و دورنمای روابط 
روسیه و اتحادیه اروپا از دیگر محورهای این دیدار بود.

    
حزب اهلل لبنان: 

دومیننفتکشسوختایران
بهبندربانیاسسوریهرسید

کانال تلگرامی شــبکه المنار، وابسته به حزب اهلل 
لبنان، اعالم کرده اســت که دومین نفتکش حامل 
سوخت ارســالی از طرف ایران به بندر بانیاس سوریه 
رسیده اســت. محموله نفتکش قبلی پس از رسیدن 
به سوریه تخلیه و به طور زمینی به لبنان منتقل شد. 
حزب اهلل سوخت ارسالی ایران را کمکی برای رفع بحران 
انرژی در لبنان می داند اما نجیب میقاتی، نخست وزیر 
لبنان، آن را نقض حاکمیت ملی این کشور خوانده است.

    
توئیتپراکنیایرانوبریتانیادرباره

نازنینزاغری
انتشــار بیانیه ای از ســوی وزارت امور خارجه 
انگلیس درباره نازنین زاغــری زندانی دو تابعیتی 
انگلیســی-ایرانی که به اتهامات امنیتی در ایران 
زندانی اســت، واکنــش ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران را در پی داشت. سعید خطیب زاده در 
توئیتی خطاب به وزیر امور خارجه انگلیس نوشت: 
»توییت های آتشین -که در تضاد با لحن به کارگرفته 
شما در واقعیت است- شاید تیترهای خوبی بسازد. 
اما شعار، هرگز نمی تواند پاسخ احکام قانونی باشد که 
از سوی دادگاه ها صادر شده اند. همانطور که دکتر 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به صراحت گفت، 
انگلیس باید رویکرد خود را تغییر دهد و این تغییر 

مدت هاست که به تعویق افتاده است.«
    

مشاییوبقایییکسالاست
درخارجاززندانهستند

وضعیت مرخصی های مشــایی و بقایی با انتقاد 
علی خضریان،  سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
روبرو شد. او توئیتی در این باره مدعی شد:  »متاسفانه 
علی رغم تذکرات متعدد پیرامون اجرای عدالت  برای 
عموم زندانیان، همچنان شاهد ادامه مرخصی های 
خارج از روال قانونی در مجموعــه قوه قضاییه  برای 
افرادی همچون اســفندیار رحیم مشــایی حمید 
بقایی هستیم که قریب به یک سال است خارج از زندان 
به سر می برند و کسی پاسخگوی این تبعیض نیست.«    

    
سعیدمحمددبیرشورایعالی

مناطقآزادتجاریشد
با حکم وزیر اقتصاد، »سعید محمد« به دبیری 
شــورای عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه 
اقتصادی منصوب شد. گفتنی است سعید محمد 
که سابقه فرماندهی ســابق قرارگاه خاتم االنبیا را 
در کارنامه خود دارد در انتخابات ریاست جمهوری 
سیزدهم ثبت نام کرد که صالحیت او توسط شورای 

نگهبان احراز نشد.
    

نمایندهایکه»الیحه«را»الحیه«و
»طرح«را»طحر«میگوید!

رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس در گفتگو 
با بخش خبری صداوســیما به دفعــات »الیحه« را 
»الحیه« و »طرح« را »طحر« تلفظ کرد. در سوابق 
تحصیلی ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و مغان 
در مجلس آمده است: دکترای علوم سیاسی از دانشگاه 

آزاد اسالمی گرگان و دکترای مدیریت صنعتی.

تعجب می کنم چرا در 
کشور ما قرار نیست که از 

گذشته تجربه بگیریم؛ باید 
دقت کنیم که در چه جمعی 
حضور داریم. تحوالت را آن 

طوری که هست ببینیم نه 
آنطوری که دوست داریم. 

باید مسائل را بر اساس 
منافع ملی تشریح کنیم 
و این ها را با مخاطبین در 

میان بگذاریم

وزیر خارجه آمریکا در نشستی خبری در نیویورک درباره 
وضعیت مذاکرات برجامی در وین، گفت که واشــنگتن به 
طور کامل آماده بازگشــت به وین و ازسرگیری گفت وگوها 
اســت، ولی هنوز توافقی با ایران برای بازگشت به مذاکرات 
صورت نگرفته اســت. به گزارش ایلنا، آنتونی بلینکن بدون 

اشاره به بدعهدی های کشورش در قبال 
برجام، مدعی شــد که آمریکا »صادقانه 
و قاطعانه مســیر دیپلماسی معنادار را در 
پیش گرفته است تا بازگشت دوجانبه به 
برجام محقق شــود. وی در ادامه با تکرار 
برخی ادعاها گفت: »همان طور اخیرا هم 

اشاره کرده ام، امکان بازگشت دوطرفه به اجرای تعهدات به 
لحاظ زمانی نامحدود نخواهد بود. در حال حاضر با گذشت 
هر روز و فعالیت های ایــران خارج از چارچــوب برجام، به 
ویژه افزودن به ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد یا حتی ۶۰ درصد و 
چرخش سریع تر سانتریفیوژها، به نقطه ای خواهیم رسید که 
بازگشت دوطرفه به برجام، منافع آن توافق 
را باز نمی گرداند«. وزیر خارجه آمریکا افزود 
که منتظر پاسخ ایران به این پرسش هستیم 
که آیا برای از سرگیری مذاکرات برجامی و 
حضور معنادار در این گفت وگوها آمادگی 

دارد یا خیر.

یک عضو کمیســیون امنیت ملی ایران می گوید: 
»در دولت ســیزدهم برجام از اولویت اول نظام خارج 
شده اســت و به عنوان یک پروژه مهم مطرح می شود 
و گروهی برای پیگیری این پرونده مشــخص خواهند 
شــد و کار را ادامه می دهنــد تا چندان فرسایشــی 

نباشد«. فداحسین مالکی در گفت وگو 
با ســایت انتخاب گفته اولویت نظام 
روی ظرفیت هــا داخلی بــرای رفع 
مشــکالت مردم که عمدتا اقتصادی 

است، متمرکز خواهد شد.
او درباره تیم جدید مذاکره کننده 

ایران در وین، احتمال داده که علی باقری معاون سیاسی 
وزارت خارجه مسوولیت مذاکرات وین را برعهده داشته 
باشد اما احتمال داده که این مذاکرات زیر نظرشورای 

عالی امنیت ملی انجام شود.
این نماینــده مجلــس گفتــه صرفــا ماموریت 
وزارت خارجــه، برجام نیســت بلکه 
ماموریت های بسیار مهمتر از برجام 
دارد. مهمتریــن ماموریــت آن هم 
توجه بــه دیپلماســی کشــورهای 
 همســایه و منطقــه و کشــورهای 

آسیایی است.

آنتونی بلینکن: 

هنوزتوافقیباایرانبرایبازگشتبهمذاکراتصورتنگرفتهاست
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

برجامازاولویتاولنظامخارجشده


