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برای گفت وگوی دوجانبه با آمریکا درباره سوریه مجوز نداریم
سرنوشت بشار اسد برای ایران موضوع اساسی است

معاون وزیر خارجه کشورمان درباره حضور ایران در نشست های آتی وین درباره 
ســوریه گفت: این امر به روند این گفت وگوها بستگی دارد، ایران علی القاعده در 
گفت وگویی شرکت می کند که نتیجه بخش و کمک کننده به راه حل سیاسی در 
سوریه باشد. حســین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه 
روز دوشنبه درباره نشست اخیر وین گفت: این نخستین جلسه در نوع خودش بود 
که همه کشورهایی که طرف های اصلی در زمینه موضوع سوریه هستند، در آن 
حاضر شدند، چه کشورهایی که نقش سازنده ای ایفا می کنند، همچون جمهوری 

اسالمی ایران و چه برخی از کشورهایی که نقش غیر سازنده و منفی دارند.

واکنش ایران به ارائه لیست مخالفین 
امیرعبداللهیان درخصوص خبرهای درز کرده از نشســت وین مبنی بر فهرست 
ارائه شــده از سوی روسیه درخصوص گروه هایی از مخالفان سوری که می توانند 
در نشست آتی شرکت کنند، اظهار داشت: در جلسه وین یکی از موضوعاتی که 
مورد توجه قرار گرفت اختالف نظر بر سر اینکه چه گروه هایی تروریست هستند و آیا 
فقط داعش و النصره هستند و یا گروه های دیگری را شامل می شود. لذا قرار شد 
که راجع به این موضوع رایزنی ها ادامه پیدا کند و با توجه به قطعنامه های سازمان 

ملل و واقعیت صحنه لیستی از گروه های تروریستی ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: اما در خصوص معارضه و شناسایی معارضه در گذشته بین 
روسیه و برخی کشورها صحبت های اولیه شده که چه گروهی می تواند به عنوان 

معارضه مورد شناسایی قرار گیرد.
معاون وزیر خارجه تأکید کرد: حتی روس ها لیستی را هم در این رابطه به ما دادند، 
ولی ما این مســأله را جزو حقوق مردم و حکومت ســوریه می دانیم و برای تعیین 
لیستی به عنوان معارضه وارد این بحث نشدیم و معتقدیم برای آینده سوریه همه 
گروه های ســوری و از جمله معارضه باید حضور داشته باشند و در گفت وگوهای 
فراگیر با دولت سوریه نقش آفرینی کنند. امیرعبداللهیان در پاسخ به این سؤال که 
آیا ایران نظری درباره این فهرستی که روسیه ارائه داده است دارد، اظهار داشت: ما 
به دوستانمان در روسیه گفتیم ضرورتی نمی بینیم که بخواهیم نسبت به لیستی در 

خصوص معارضه سوریه اظهار نظر کنیم، این حقوق سوری هاست.

مشورت نظامی ایران به روسیه
وی همچنین درباره اینکه آیا در عملیات جاری روســیه برای حمله به گروه های 
تروریستی در ســوریه هماهنگی عملیاتی بین ایران و روسیه در این زمینه وجود 
دارد و آیا اتاق عملیات مشترکی برای حمله به تروریست ها دارند، گفت: در موضوع 
مبارزه با تروریسم به ارتش و حکومت ســوریه از طریق مستشاری مشورت های 
الزم را می دهیم. در عین حال این مشورت ها را به دوستانمان در روسیه هم ارائه 
می دهیم، اما در نهایت این ارتش سوریه و نیروهای عمل کننده روسی هستند که 
در هدف قرار دادن داعش اقدام نهایی را به عمل می آوردند، ولی ما از اقدام مسکو 
علیه تروریسم در سوریه حمایت می کنیم و نقش کمک کننده برای روسیه داریم.

اصرار عربستان بر تعیین سرنوشت اسد 
امیرعبداللهیان درباره موضع وزیر امور خارجه عربســتان درباره بشار اسد رئیس 
جمهور سوریه گفت: در جلسه مشکل اساسی عادل جبیر وزیر خارجه عربستان 

ســعودی این بود که اواًل از روند دموکراتیک حمایت نمی کرد و اصرار داشت این 
جلسه به جای مردم ســوریه در خصوص سرنوشت رئیس جمهور قانونی سوریه 
یعنی آقای بشار اسد تصمیم بگیرد. وی افزود: از نکات عجیب در جلسه آن بود 
که عربستان سعودی و برخی کشورها اصرار داشتند که موضوع بشار اسد نباید از 
طریق انتخابات و رای مردم مورد توجه قرار بگیرد، بلکه در این جلسه و یا در یک روند 
سیاسی انتقالی باید تضمین داده شود که بشار اسد از قدرت کناره گیری خواهد کرد.
معاون وزیر خارجه خاطرنشان کرد: وزیر خارجه جمهوری اسالمی صراحتًا با این 
موضوع در جلسه مخالفت کردند، چالش های جدی را بر سر این موضوع داشتیم و 
در نهایت یک بندی در بیانیه پایانی آورده شد مبنی بر اینکه این مردم سوریه هستند 

که نسبت به آینده کشورشان تصمیم خواهند گرفت.

افزایش تعداد مستشاران نظامی ایران در سوریه
امیرعبداللهیان تأکید کرد: اما راجع به ادعایی که وزیر خارجه عربستان دارد مبنی 
بر اینکه جنگجویان ایرانی باید ســوریه را ترک کنند، اواًل در سوریه ما جنگجویی 
نداریم بلکه مستشاران نظامی در سوریه داریم که به درخواست دولت سوریه برای 
مبارزه با تروریســم در این کشور حضور دارند، و در هفته های اخیر نیز به صراحت 
اعالم کردیم که تعداد مستشاران نظامی خود را به تناسب افزایش تحرکات میدانی 
روسیه برای مبارزه با تروریسم در سوریه افزایش داده ایم و اینکه جمهوری اسالمی 
ایران چگونه در مبارزه با تروریسم در سوریه عمل می کند هیچ ارتباطی به عربستان 

سعودی و کشور دیگر نخواهد داشت.

سرنوشت بشار اسد برای ایران موضوع اساسی است
معاون وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این سؤال که آیا همچنان موضوع بشار 
اسد خط قرمز جمهوری اسالمی ایران است، اظهار داشت: برای ما بحث آینده 
سیاسی سوریه و بحث آقای بشار اسد به عنوان رئیس جمهور سوریه یک موضوع 
اساسی و مهم است، در این جلسه هم مجادالت فراوانی بر سر این موضوع شد و 
در نهایت به صراحت اعالم کردیم و در بیانیه پایانی نیز قید شد، اواًل جدول زمان 
بندی شده ای که برخی از کشورها اصرار داشتند به عنوان روند انتقالی در آن جدول 
تکلیف زمان خروج آقای بشار اسد را تعیین کنند از دستور کار جلسه کنار گذاشته 
شد و در بیانیه پایانی اجازه داده نشد چنین جدولی تصویب شود، ثانیًا ما معتقدیم 
موضوع آقای بشار اسد و آینده سیاسی سوریه صرفًا به مردم سوریه و انتخاب مردم 
ســوریه بازمی گردد و هیچ کشوری نه ایران، نه عربستان سعودی، نه آمریکا و نه 

دیگران حق ندارند که به جای مردم سوریه تصمیم بگیرند.

وزیر خارجه عربستان رفتارهای غیر متوازنی از خود بروز می دهد
امیرعبداللهیان درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر درگیری لفظی ظریف و جبیر 
در نشست وین گفت: متأسفانه عادل جبیر، در حوزۀ سیاست خارجی عربستان 
سعودی، رفتارهای غیر متوازنی از خود بروز می دهد که در شأن یک وزیر خارجه 
نیست. وی افزود: در جلســه وین، جبیر پس از آنکه در ارائه استدالِل منطقی از 
خواســته هایش از این جلســه ناتوان ماند و پس از آن که مشاهده کرد جمهوری 
اسالمی ایران با استدالل های منطقی، پیشنهادات خود را در بیانیه پایانی گنجاند، 
شروع به مطرح کردِن ادعاهایی بی اســاس و کذب کرد که برای چندمین بار در 

سطح رسانه ای مطرح می شد. او مدعِی دخالت ایران در برخی کشورهای منطقه 
شد. ظریف، در واکنشی صریح، پاسخی محکم به وی داد و همچنین شواهدی 

از اقدامات نادرست عربستان سعودی را بیان کرد.

 وزارت خارجه مجوز گفت وگوی دوجانبه درباره سوریه
 با آمریکا ندارد

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سؤال که »با 
توجه به وجود زمینۀ گفت وگوی ایرانی – آمریکایی و ایرانی – فرانســوی و ... درباره 
مساله هسته ای، طی دو سال گذشــته، آیا امکان اجرای این مدل در خصوص 
مساله سوریه نیز وجود دارد؟ گفت: در خصوص مسائل منطقه و مسائل سوریه، 
هیچ گفت وگوی مستقیمی بین تهران و واشنگتن وجود ندارد و مقامات ارشد کشور 
اساسًا هیچگونه مجوزی به وزارت امور خارجه نداده اند. وی در عین حال اظهار 
داشت: گفت وگو با چهار عضو دیگر شورای امنیت و اتحادیه اروپا برای پیگیری 
راه حل سیاسی برای مساله سوریه، مورد توجه جدی و در دستور کار ماست. ضمن 
این که امتداد اصلی این گفت وگوها، در منطقه اســت و گفت وگو با منطقه، مورد 

نظر جمهوری اسالمی ایران است.

ایران و روسیه در کلیات دیدگاه مشترک و در جزئیات دیدگاه 
نزدیک به هم دارند

امیرعبداللهیان ســپس تصریح کرد: تهران و واشــنگتن، در خصوص مسائل 
منطقه، هیچ برنامه و دستور کاری برای گفت وگوی مستقیم ندارند.

معاون وزیــر خارجه درباره پیشــنهاد ایران و روســیه برای حل بحران ســوریه، 
خاطرنشان کرد: دیدگاه های ایران و روسیه در خصوص راه حل سیاسی در قبال 
بحران سوریه، دیدگاه های مشترک در حوزه کلیات و دیدگاه های نزدیک به هم 
در جزئیات است و تفاوت فاحشی بین نگاه تهران و مسکو وجود ندارد و در بسیاری 
از حوزه ها خطوط قرمز مشترکی هم داریم و ثانیًا هر دو طرف در این جلسه تالش 
کردیم آنچه را در چارچوب ایده های سیاسی مورد قبول ماست و در راهبرد مشترکی 
که در قبال سوریه دنبال می کنیم، در هرگونه بیانیه پایانی مورد توجه قرار بگیرد که 

به مقدار زیادی هم این اتفاق رخ داد.

خطوط قرمز ایران برای حل بحران سوریه
امیرعبداللهیان درباره راهبرد ایران برای حل بحران ســوریه گفت: اواًل این مردم 
سوریه هستند که باید تصمیم بگیرند و نقش مردم سوریه در هر روند سیاسی باید مورد 
توجه جدی قرار بگیرد. ثانیًا این رویه ای که در 5 سال گذشته برخی کشورهای منطقه 
و خارج از منطقه دنبال کردند مبنی بر اینکه با اســتفاده از تروریست ها و اقدامات 
مسلحانه یک حکومت مشروع را سرنگون کنند، یکی از خطوط قرمز ما است. چه در 
مورد سوریه و یا هر کشور دیگر این نمی تواند یک روش معقول و پسندیده ای در منطقه 
باشد. در خصوص آینده سیاسی سوریه هم مبنای ما فقط انتخاب مردم سوریه است. 
وی افزود: لذا تصور می کنیم که در هرگونه حل سیاسی در سوریه گفت وگوی ملی 
بین نمایندگان حکومت و طرف های مختلف سوری از جمله معارضه معتقد به راهکار 
سیاسی، مبارزه جدی با تروریسم و رسیدن به یک قانون اساسی جدید مورد تأیید مردم 

سوریه می تواند مبنای خوبی برای خروج از این بحران باشد.

مذاکرات هیچ جا از چارچوب خارج نشد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تالشها و زحمات تیم دیپلماسی برای احقاق حقوق مردم برحسب توانایی هایشان تقدیر کرد و گفت: مذاکرات محدود بود و در هیچ جا از چارچوب خود خارج نشد. محمد حسین 
صفارهرندی افزود: برجام واقعیتی که هرچه بوده کاستی و ضعف ها در کنار نقاط قوت به جایی رسیده است و به قانون تبدیل شده که شورای نگهبان بر آن مهر تایید زده و رهبر با قبولی مشروط آن را پذیرفته است. 

هرندی درتحلیلی پیرامون روند اجرای برجام از احتمال کشمکش بین کشورمان و آمریکا در خصوص چگونگی اجرا شدن برجام سخن گفت و افزود : تالش و تقال برای نزدیک شدن به آمریکا، اضمحالل 
و تباهی به دنبال دارد.

صفار هرندی با تجلیل از روز 13 آبان افزود: هر ســال در سالروز 13 آبان و تسخیر النه جاسوسی بحث ضرورت بازنگری در اتفاقات سال 58 به میان می آید که نظرات متفاوتی در ارتباط با سرشاخ 
شــدن با آمریکا و یا ضرورت پایان یافتن گسست با آمریکا مطرح می شود. وی خاطرنشان کرد: موضوعی که تکرار می شود این است که اگر ارتباط را با آمریکا برقرار کنیم اتفاقات بزرگی می افتد 

و گشایشهای بسیاری از پس آن ایجاد می شود درحالیکه اینها تنها یک گمانه است.

بحث درباره سرلیستی زود است
یــک عضــو شــورای هماهنگــی جبهــه 
اصالحــات گفت : برای صحبــت کردن و 
بحث درباره سرلیستی اصالح طلبان وقت 
هست و االن زود اســت که به آن بپردازیم. 
فرج کمیجانی با اشاره به جلسه اخیر شورای 
هماهنگــی جبهه اصالحــات اظهار کرد: 

اصل بحث ها بر مسئله انتخابات استان ها و سامان دهی آن ها معطوف بود، 
چراکه می خواهیم با شناسایی قدرت و ضعف عملکردمان در استان ها نقاط 
ضعف را برطرف کنیم و نقاط مثبت را به ســایر استان ها تسری دهیم. او در 
عین حال تاکید کرد که مهم آن است که چهره های شاخص اصالح طلب 
کنار هم در یک لیست قرار بگیرند. به گفته کمیجانی اول باید مشخص شود 
چه کسانی مایل هستند تا در انتخابات شــرکت کنند و بعد از آن به موضوع 

سر لیستی بپردازیم.

»مرگ بر آمریکا« ایجاد شغل هم می کند
رییــس ســتاد برگــزاری مراســم 13 آبان 
گفت: این روز حامل پیام انقالب اســت که 
استکبارستیزی بهترین شیوه صلح و امنیت 
در جهان محســوب می شود. کاشانی پور با 
بیان اینکه برخی تالش می کنند این شبهه 
را ایجاد کنند که این امرخالف واقع است و 

اوباما هم گفت شعار برای ایرانی ها امنیت و شغل ایجاد نمی کند، تاکید کرد: 
استکبارستیزی برای ایجاد شغل است و ما باید با کسانی که امنیت و ایجاد 

اشتغال ما را نشانه رفته اند، مقابله کنیم. 
او با بیان این جمله رهبری که »مگر استکبارســتیزی تعطیل پذیر اســت« 
تاکید کرد: آن هایی که برجام را آغازی بر پایان مرگ برآمریکا دانستند، علم 
کافی ندارند؛ چرا که آمریکا به واســطه توطئه های جدید و استیصالش پای 

میز مذاکره آمده است.

شورای نگهبان دقت کند
رئیــس فراکســیون اهــل ســنت مجلس 
درخصوص تحقیقات محلی شورای نگهبان 
گفت: وحشــتی که دارم مربوط به تخریب 
برخــی از همین ســربازان انقالب بــر پایه 
گزارش هایی غیرمســتند اســت. عابد فاتح 
اظهار کرد: تا جایی که خبــر دارم، تعدادی 

باالیی از این گزارش های خصمانه از ســوی افرادی مغــرض علیه افراد به 
نهادهای تصمیم گیر درباره تایید صالحیت کاندیداهای انتخاباتی ارســال 
می شود. رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس تصریح کرد که مراجع چهارگانه 
گزارش هایی که در اختیارشان قرار می گیرد، تا زمانی که حقیقت گزارش ها به 
اثبات نرسیده، مطلقًا نباید این گزارش ها را معیار قرار دهند. او همچنین گفت 
این شورا بهتر است با دقتی دوچندان عملکرد نمایندگان فعلی را بررسی کند 
و اگر هر کدام از نمایندگان مرتکب تخلفی شدند، صالحیت شان تایید نشود.

آمریکا به دنبال فتنه نفوذ 
پس از برجام است

فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی در نخستین 
گردهمایــی ضدآمریکایی پــس از توافق بــا عنوان 
»دوران بزن دررو تمام شده است« در دانشگاه تهران، 
نســبت به فتنه »نفوذ« در کشور هشدار داد و گفت: 
»اگر این باور در فکر مردم ایجاد شــود که در مساله 
هسته ای توافق شد پس در مسایل دیگر هم می شود 

توافق کرد، این یک خطر و فتنه است«.

عده ای انقالب و مقاومت را قبول ندارند
ســردار سرلشــکر محمدعلــی جعفــری در ابتدای 
سخنانش گفت: عملکرد همه ما انقالبی نیست اما 
مجموع همه حرکتها بخصوص در سیاست خارجی، 
انقالبی است و طبق فرمایش حضرت آقا اگر اینگونه 
نبود، نفوذی وجود نداشــت. به گفتــه جعفری آنچه 
دشــمنان از ابتدای انقالب تــا االن دنبال آن بودند 
این اســت که ما دســت از انقالب برداریــم که ما از 
دشــمن انتظار داریم ولی از آنها که ادعای خودی و 
راه امامی می کنند نه. جعفری تاکید کرد که عده ای 
هســتند که این مسیر انقالب و مقاومت و ایستادگی 

را قبول ندارند.
سرلشــگر جعفری در بخش دیگری از سخنانش به 
بیــان چهار فتنه بــزرگ پس از انقــالب پرداخت که 
ملت ایــران از همه این فتنه ها ســربلند بیرون آمده 
اســت و االن نیز در فتنه چهارم هســتیم.. او جنگ 
تحمیلی را فتنه نخســت خوانــد و درخصوص فتنه 
دوم که فرهنگی سا سیاســی امنیتی بود گفت:  درر 
دهــه دوم انقالب، با تفکری کــه بعضا در حاکمیت 
هم نفوذ داشت مواجه شــدیم که می گفت »انقالب 
اســالمی تا کی؟« و یا اینکه معتقد بــود دیگر نیازی 
به ادامه انقالب نیســت. جعفری به سال 78 و فتنه 
آن مقطع در دانشــگاه اشــاره کرد و فتنــه 88 را نیز 
دنباله فتنه ســال 78 اما در شــکلی دیگر دانســت 
 و گفــت: فتنــه 88 به مراتــب حتــی خطرناک تر از 

جنگ تحمیلی بود.

 آمریکا به دنبال فتنه نفوذ 
پس از برجام است

فرمانده کل سپاه، فتنه چهارم را فتنه نفوذ دانست و 
تاکید کرد موضوع هســته ای تنها یک بهانه است و 
هدف دشمن نیست و مهم برای آنها این بود که ایران 
را پای میز مذاکره بکشــانند. به گفته او آمریکایی ها 
بیشــتر از ما خواهان اجرای برجام اند چون به دنبال 
پس از برجام هستند. جعفری تاکید کرد: اگر این باور 
در فکر مردم ایجاد شود که در مساله هسته ای توافق 
شد پس در مسایل دیگر هم می شود توافق کرد، این 
یک خطر و فتنه اســت. او همچنین گفت که به نظر 
می رسد فتنه ای که از پس از برجام شروع خواهد شد، 

طوالنی باشد و ممکن است چند سال طول بکشد.

 آمریکا به جای حمله نظامی، 
جنگ عقیدتی را دنبال می کند

جعفــری در ادامــه تاکیــد کرد کــه ایران کشــوری 
نیســت که بشــود به آن تجاوز کرد و بعــد کنار رفت 
و اعــالم آتش بــس کــرد و امریکایی ها بــه خوبی 
می دانند که دوران بــزن دررو در مقابــل ایران تمام 
شــده اســت. وی افزود: آن ها می داننــد اگر حمله 
محدودی به مراکز هسته ای ما کنند، اینقدر امکان 
پاســخگویی برای ما در خلیج فارس و منطقه وجود 
دارد که دســت بــه ایــن کار نمی زنند لــذا به همین 
دلیل جنــگ نیابتــی را در 10 ســال اخیر آغــاز و و 
 برای مقابله با انقالب اســالمی، جنــگ عقیدتی را 

دنبال کردند.

نامه نیوز نوشت: »کارگزاران، اصالح طلبان را دور می زنند؟«
کارگزاران سازندگی که چندان عالقه ای به بازیگر بودن در تئاتر انتخابات مجلس ندارند و به دنبال کارگردانی این صحنه سیاسی هستند، 

دوست ندارند عارف سرلیست اصالح طلبان در انتخابات مجلس دارد.

 تدبیر و امید: »چرا زنجانی به جای شاکی نشست؟«
علی رغم انتظاراتی که به صورت طبیعی در روند محاکمه هایی این چنینی وجود دارد و به اعترافاتی از طرف متهم و افشای متهمان می 

انجاد، در جلسات اخیر بابک زنجانی در دادگاه به جای شاکی نشست.

 رجانیوز نوشت: »تعجیل دولت برای جمع آوری سانتریفیوژها«
اقدام خودسرانه دولت در برچیدن سانتریفیوژهای نطنز در شرایطی صورت گرفته که هنوز کمیته بررسی اجرای برجام که طبق فرمان رهبر 

انقالب قرار بود شکل بگیرد، تشکیل نشده و روال داخلی انجام تعهدات طی نشده است.

 فرارو نوشت: »بحران استمرار روحانی«
دولت آقای روحانی چه فکری برای استمرار خود کرده است؟ او برای هر دو جناح دولت جنینی به شمار می رود و بر خالف دولت آقای 

هاشمی، این ترکیب فراجناحی، هیچ سودی به حال وضعیت استمرار نخواهد داشت.

 صراط نیوز نوشت: »دام آمریکا، ترکیه و عربستان برای ظریف«
شواهد نشان می دهد هدف اصلی آمریکا و عربستان از حضور ایران در گفت و گوهای سوریه، پیدا کردن راهی برای موافقت ایران با کنار 

رفتن بشار اسد است.

عکس روزسایت نگار

درحالی که روز گذشته 
یکی از نمایندگان، 
به خواب رفتن 
مجلسی ها و انتشار 
عکسشان را مایه وهن 
مجلس خوانده بود، 
امروز حمید رسایی در 
مجلس خوابید!

خبرنامه


