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روی موج کوتاه

سفر اخیر ظریف به روسیه در حالی 
به پایان رسید که وزیر خارجه این کشور، 
کمتر از یک ماه پیش از آمادگی مسکو 
برای کمک به شکل گیری مذاکره میان 

تهران و واشنگتن خبر داده بود.
ســرگئی الوروف، اول سپتامبر در 
سخنرانی مرسوم ســاالنه خود برای 
دانشجویان و اســاتید دانشگاه دولتی 
روابط بین الملل مسکو گفته بود: »ما 
اکنون هم آماده حمایت از گفت وگوی 
مستقیم بین ایاالت متحده و جمهوری 
اسالمی ایران هستیم. اگر هر دو کشور 
به این موضوع عالقه مند باشند، ما آماده 
کمک به ایجاد شرایط برای انجام چنین 

گفت وگویی هستیم.«
بی تردید این آمادگی در دیدار تازه او 
و ظریف در مسکو نیز مطرح شده است. 
اینکه در مذاکــرات محرمانه چه میان 
طرفین رد و بدل شده است، مشخص 
نیست اما آنچه که ظریف رسانه ای کرده، 
حاکی از یک چراغ سبز و یک چراغ قرمز 

به این پیشنهاد است. 
تبادل تمام زندانیان بدون مذاکره

ظریف طــی مصاحبــه ای که در 
خالل ســفر یک روزه خود به مســکو 

با رسانه روسی اســپوتنیک داشته، از 
آمادگی ایران برای تبادل تمام زندانیان 
دوتابعیتی با آمریکا خبــر داده و گفته 
است: »ما آمادگی داریم تمامی کسانی 
را کــه در ایران زندانــی دو تابعیتی ها 
)امروز زندانــی آمریکایی تک تابعیتی 
نداریم دو زندانی آمریکایی داشتیم که 
مبادله کردیم( هستند، مبادله کنیم. 
همچنین آمادگی داریم که در کل دنیا 
تمام کسانی که توسط آمریکا در داخل 
خاک آمریکا یا با فشــار آمریکا در سایر 
کشورها زندانی هستند را با زندانیانی 
که در ایران دوتابعیتی هستند، مبادله 
کنیم.« البته وزیر خارجه ایران تاکید 
کرده که ایــن تبادل بــدون مذاکره با 
آمریکا و صرفا از طریق کشــور ثالث، 

سوئیس صورت خواهد گرفت. 
 مذاکره نمی کنیم

او صریحا درباره مذاکــره با آمریکا 
که مسکو پیشنهاد آن را داده بود، بیان 
کرد: »ما آمادگی مذاکره با دولت آمریکا 

را نداریم.«
ظریف همچنین بازگشت آمریکا به 
برجام را مشروط به پرداخت خسارت 
کرده است. البته آمریکا قصد بازگشت 

به برجام را ندارد و همچنــان که از آن 
خارج شده، مدعی استفاده از امتیازات 
آن است؛ با این حال وزیر خارجه ایران 
به رسانه روسی گفته است: »بازگشت 
آمریکا به توافق هسته ای اولین اقدامی 
اســت که آن ها باید انجام دهند. برای 
این بازگشــت، آمریکا باید خساراتی را 
که به ملت ایران وارد کرده و همچنین 
اقداماتی را که در جهت تضعیف توافق 
هسته ای انجام داده است، جبران کند.«

 لبنان در اولویت 
مذاکرات سفر نبود

گذشــته از موضوع آمادگی روسیه 
برای فراهم کــردن زمینه های مذاکره 
میان ایران و آمریکا، برخی دیگر ســفر 
ظریف به مسکو را به درخواست پاریس 

نسبت داده بودند. 
روزنامه لبنانی الجمهوریه چهارشنبه 
گذشته به نقل از منابع آگاه ادعا کرده بود 
که  تماس های پاریس با مســکو برای 
دریافت کمک منجر به دعوت محمد 
جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به 
مسکو و دیدار با سرگئی الوروف، همتای 

روسی خود شد.
ظریف اما در بــدو ورود به فرودگاه 

مسکو در پاسخ به این پرسش که برخی 
رسانه های منطقه مدعی شده اند دولت 
فرانسه از شما خواسته که در جریان این 
سفر با مقامات روســیه در مورد لبنان 
صحبت کنید، گفت: بعضی خبرهایی 
که می شنوم برای خودم نیز خنده دار 
اســت، چنین چیزی صحت ندارد. او 
افزود: احتمال دارد کــه در جریان این 
سفر با دوستان روس خود  در مورد لبنان 
صحبت کنیم، ولی از موضوعات دارای 
اولویت در دستور کار ما نیست و از زمان 
سفر به لبنان تا به امروز با فرانسوی ها  در 
مورد موضوع لبنان گفتگویی نداشته ام.

 روابط با همسایگان،
مبتنی بر احترام متقابل است

از مشروح گفتگوی او با اسپوتنیک 
نیز چنین برمی آید که او در این ســفر، 
موضوعات اولویت دارتــری را مدنظر 
داشته است. ظریف در مصاحبه خود به 
توافقات اخیر چند کشور عرب منطقه با 
اسرائیل پرداخت و گفت: آنچه در کاخ 
ســفید اتفاق افتاد یک پیشرفت مهم 
نبود، بلکه فرصتی برای عکس گرفتن 
و رونمایی از روابطــی که طی ۱۵ یا ۲۰ 
سال بین کشــور های عربی در امتداد 
ســاحل جنوبی خلیج فــارس با رژیم 

صهیونیستی وجود داشته است، بود.
وزیر خارجه ایران افزود: شعار هایی 
که این کشــور ها در حمایــت از مردم 
فلسطین ابراز کرده اند خالف واقع است، 
اما در واقع خنجر زدن به آرمان فلسطین 
اســت. به همین دلیل ما معتقدیم این 
روابط برای منطقه و مردم آن هزینه به 
همراه دارد. ظریف که پیش از این بارها 
بحث مذاکره با همسایگان و پیشنهاد 
امضای عهدنامه عدم تعــرض با آنها را 
مطرح کرده است، در سفر یک روزه خود 
به مسکو نیز به این موضوع اشاره و تصریح 
کرد: روابط ایران با کشور های همسایه 
مبتنی بر احترام متقابل است و سیاست 
جمهوری اســالمی بر اساس سیاست 
همسایگی بنا شده است و تا زمانی که این 
کشور ها بخواهند روابط خوبی با ایران 
ایجاد کنند، این روابط همچنان ادامه 

خواهد داشت.
او ادامــه داد: اما متأســفانه برخی 
کشور ها در بخش جنوبی خلیج فارس 
مانند امارات، عربستان و بحرین وجود 
دارند که مایل به برقراری روابط پایدار با 

ایران نیستند.
 برنامه هسته ای سایر کشورها 

نیز کنترل شود
ظریف درباره استفاده از انرژی اتمی 
گفت: ما معتقدیم همه کشــور ها حق 
استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از 
جمله غنی سازی اورانیوم را دارند و این 
حق باید به روشی شــفاف و مطابق با 
مقررات صادر شده توسط آژانس انرژی 
هسته ای اعمال شود. کشور های غربی 

برخوردی دوجانبه با این موضوع دارند.

ظریف به برنامه هسته ای کشورهای 
دیگر نیز اشاره و تاکید کرد: اگر کنترل 
مشابهی که در مورد ایران انجام می شود، 
بر ســایر کشــور هایی که می خواهند 
برنامه هسته ای پیشرفته داشته باشند، 
برقرار شود، جامعه بین المللی در صلح 

خواهد بود.
 و باز هم تاکید بر دوستی 

تهران و مسکو
پای ثابت مباحث مطرح شــده در 
سفر ظریف به مسکو اما تاکید چندین 
و چند باره بر روابط دو کشور و دوستی 
و شــراکت راهبردی بــا یکدیگر بود. 
آنچنانکه ظریف در پایان ســفر خود 
در ارتباط با نتایج ســفرش به روسیه و 
دیدار با همتای روسی خود بیش از هر 
چیز بر این دوستی تاکید کرد و افزود: با 
توجه به شرایط منطقه ای و بین المللی 
و روابط دوجانبه این نیاز وجود دارد که 
گفتگوهای مستمری با دوستان خود از 
جمله روسیه داشته باشیم و این سفر نیز 
فرصتی را فراهم کرد تا با مقامات روسیه 
گفتگوها و هماهنگی هایی را داشــته 
باشیم از جمله در مورد مسائل افغانستان 
و برجام. دیپلمات عالی رتبه کشــور با 
اشاره به مواضع مسکو در شورای حکام 
و شورای امنیت ســازمان ملل در مورد 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران 
و برجام گفت: هماهنگی نزدیکی بین 
دو کشور در این زمینه وجود داشت که 

منجر به نتایج موفقیت آمیزی شد.
ظریف همچون گذشته تاکید کرد 
که روسیه از دوســتان راهبردی ایران 
است و انجام این نوع از گفتگوها امری 

مهم و مورد نیاز دو کشور است.

پالس های مثبت و منفی ظریف در مسکو برای واشنگتن؛

مذاکره نه، مبادله زندانی آری

خبر

تصویری در فضــای مجازی دربــاره خرید 
یکجای ۱۵۰۰ عدد واکســن آنفلوآنزا توســط 
بهداری مجلس شورای اسالمی منتشر شده که 

انتقادات زیادی را برانگیخته است.
محمود صادقی، نماینــده تهران در مجلس 
دهم در حســاب کاربری اش در توئیتر نوشــت: 
» اختصاص اولین محموله واکســن آنفلوآنزا به 
مجلس فقط نشــانگر توخالی بودن شعارهای 
نمایندگان مجلس یازدهم نیست؛ بلکه نشانه ای 
از فاصله  نهادینه  شــده  حاکمیت از مردم است. 
محموله  قرص های فاوپیراویــر را هم محرمانه از 

چین وارد و عمده اش را صرف درمان مقامات و از ما 
بهتران کردند.«  آسیه باکری، فرزند شهید باکری 
نیز کاربر دیگری بود که در حساب توئیتری خود 
نوشــت: »جا داره باز یادی کنم از این نامه! وقتی 
اعالم می کنید واکسن کم هست اولویت بندی 
می کنید که چه کسانی اول واکسن بزنن، لیست 
را دوباره تعریف کنید: کودکان زیر۶ســال، زنان 
باردار، افراد باالی ۶۵ سال، مبتالیان به بیماری 

های قلبی و خودایمنی و مسئولین!«
شهال میرگلوبیات، مدیر کل سالمت مجلس اما 
در پاسخ به این واکنش ها گفت: تخصیص واکسن 

آنفلوآنزا به داروخانه وابســته به مرکز بهداشت 
مجلس شورای اســالمی مطابق روال سال های 
گذشته صورت گرفته است که با توجه به نزدیک 
شدن فصل پاییز و لزوم پیش بینی الزم جهت این 
امر، تعداد ۱۵۰۰ واکسن از سوی سازمان غذا و دارو 
به داروخانه مجلس شورای اسالمی تخصیص داده 
شده است. او در نهایت خبر داد که به دلیل شرایط 
خاصی که امسال وجود دارد، این ۱۵۰۰ واکسن 
به ســازمان غذا و دارو برای استفاده دیگر مراکز 
درمانی بازگردانده شد. علی رغم اعالم این خبر، 
واکنش های منفی به این اتفاق همچنان ادامه دارد.  
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس در این ارتباط گفت: ابتدا باید ۲.۵ 
میلیون واکسنی که قرار بود به زنان باردار و بیماران 
خاص داده شود توسط داروخانه ها بین آن ها توزیع 
می شد بعد به مجلس می دادند، آن هم در شرایطی 

که از ۱۶ میلیون واکسن درخواستی تنها کمتر از 
۲ میلیون داریم؛ بنابراین عجله ای نبود که در این 

شرایط سهمیه واکسن مجلس داده شود.
او تاکید کرد: ما باید به این نکته توجه کنیم که 

یک عده از این مجلس خوششان نمی آید و علیه آن 
فضاسازی می کنند بنابراین در این مقطع زمانی و 
با وجود این شرایط موافق دریافت واکسن آنفلوانزا 

توسط مجلس نبودم.

ماجرای تحویل 1500 واکسن آنفلوآنزا به مجلس چه بود؛
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فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران:
قاضی پرونده نوید افکاری 

تحریم شد
الیوت آبرامز، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران 
از تحریم شماری از نهاد ها و مقامات ایرانی از جمله 
یک قاضی ایرانی به اتهام محاکمه و قصاص »نوید 
افکاری« خبر داد. مایک پامپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا نیز تحریم »سید محمود ساداتی«، رئیس 
شعبه اول دادگاه انقالب و زندان عاد ل آباد شیراز را 
اعالم کرد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای 
نگهبان در واکنش به این تحریم ها در توئیتر نوشت: 
»آیا قوه قضایه ایران نیز می تواند تحریم های مشابهی 
بر قاتالن سیاهپوستان این کشــور که در هنگام 
دستگیری آنها را شکنجه کرده و بدون محاکمه به 

قتل می رسانند، وضع کند؟«
    

معافیت ۶0 روزه عراق از 
تحریم های ایران تمدید شد

وزارت خارجه آمریکا اعــالم کرد که معافیت از 
تحریم های ایران برای عراق به منظور واردات برق و 
گاز از ایران به مدت ۶۰ روز تمدید شده است. یک مقام 
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به تمدید معافیت های 
۶۰ روزه برای عراق گفت: این معافیت ها اطمینان 
می دهد که عراق نیازمندی های کوتاه مدت انرژی 
خود را تامین کرده در حالی که گام هایی در خصوص 
کاهش وابستگی اش به واردات انرژی از ایران اتخاذ 
می کند. وی ادامه داد: ما بــاور داریم که برای دولت 
عراق امکان پذیر است که در طی ۶۰ روز، اقداماتی 

معنی دار برای تقویت خودکفایی انرژی انجام دهد.
    

در پی پخش یک مستند؛
سفیر تاجیکستان به وزارت 

خارجه احضار شد
ســفیر تاجیکســتان به وزارت امــور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران احضار شــد. وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران روز گذشته اعالم 
کرد: »در پی پخش  یک سریال به اصطالح مستند 
در تلویزیون دولتی تاجیکســتان و طرح اتهامات 
کذب و مغرضانه علیه جمهوری اســالمی ایران، 
بعد از ظهر امروز جمعه سفیر این کشور در تهران 
توسط رییس اداره آســیای مرکزی به وزارت امور 
خارجه احضار و مراتب اعتراض شــدید جمهوری 
اسالمی ایران نســبت به اتهامات بی اساس وارده و 
رفتار غیرمسئوالنه تلویزیون دولتی تاجیکستان 

به وی ابالغ شد.«
    

جاللی:
ایران قصد دارد با همکاری 

روسیه واکسن کرونا تولید کند
کاظم جاللی، ســفیر فوق العاده و تام االختیار 
جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه در یک 
کنفرانس مطبوعاتی در خبرگزاری روسیا سگودنیا 
اظهار داشت: تهران قصد دارد در زمینه تولید واکسن 
کووید-۱۹ با مســکو همکاری کند و رایزنی ها در 
حال انجام اســت. جاللی گفت: ما در حال مذاکره 
هستیم، من با کریل دیمیتریف مدیرکل صندوق 
ســرمایه گذاری مستقیم روســیه گفتگو کردم، 
مقامات ما چندیــن دور از رایزنی ها را انجام دادند؛ 
ما اعالم کردیم که در زمینه همکاری مشترک کار 

خواهیم کرد.
    

طرح جدید دولت ترامپ: 
محدودیت برای تحصیل 

ایرانیان در آمریکا!
طبق قانون پیشنهادی جدید دولت ترامپ، اگر 
در ایران یا یکی از کشورهای لیست طوالنی مورد 
نظر وزارت امنیت داخلی آمریکا متولد شده باشید 
یا شهروند آن باشید، از دریافت مدرک چهار ساله 
تحصیلی در ایاالت متحده منع می شــوید چراکه 
دولت آمریکا قصد دارد ویزاهای دانشجویی را برای 
اتباع این کشورها به دو  ســال محدود کند. ایران، 
عراق، افغانستان، قرقیزستان، بنین، تاجیکستان، 

سوریه و ده ها کشور دیگر در این لیست قرار دارند.
    

واعظی: 
 رئیس جمهور کرونا بگیرد 

کشور لطمه می خورد
محمود واعظی، رئیــس دفتر رئیس جمهوری 
درباره عدم حضور رئیس جمهور در برخی محافل 
از جمله جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی صمت 
در مجلس، با تاکید بر اینکه این تصمیم بر اســاس 
دستور ستاد ملی مقابله با کرونا به رئیس جمهوری 
ابالغ می شود، گفت: ســالمتی همه ایرانیان خواه 
رئیس جمهور، وزیر و یا یک فرد معمولی باشد، برای 
ما مهم است اما تردید نکنید اگر رئیس جمهور ۱۴ 
روز یا ۲۱ روز بخواهد در منزلش بماند قطعا به کشور 

و تصمیم گیری ها لطمه وارد می شود.

وزیر امور خارجه همچنین 
تاکید کرد که آمریکا برای 

بازگشت به برجام باید تمام 
خساراتی را که به ملت 

ایران وارد کرده و همچنین 
اقداماتی را که در جهت 

تضعیف توافق هسته ای 
انجام داده است، جبران 

کند

ظریف: آمادگی داریم که 
در کل دنیا تمام کسانی که 

توسط آمریکا در داخل 
خاک آمریکا یا با فشار 

آمریکا در سایر کشورها 
زندانی هستند را با 

زندانیانی که در ایران دو 
تابعیتی هستند، مبادله 

کنیم

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران گفت: ما با مردم مان 
صادقیم، اگر اشتباه کردیم، می گوییم و به دنبال عوام فریبی 
و شگرد رسانه ای نیستیم. سردار محمدرضا نقدی در برنامه 
»بدون توقف« که از شبکه سه سیما پخش شد، در واکنش به 
اینکه »سطح دسترسی خبرنگاران و افکار عمومی به اطالعات 
درخصوص مسائلی از جمله هواپیمای اوکراینی خیلی پایین 
بود و اغنای مناســبی صورت نگرفت و سپاه کارکشته عمل 
نکرد« اظهار کرد: کارکشته ای که می گویند معنی اش این است 
که قرائن بسیاری وجود داشته که ما می توانستیم خودمان را به 

آن آویزان کنیم و بگوئیم اشتباهی انجام نشده و دشمن جنگ 
الکترونیک کرده، رسانه هایی که روش دشمن را در الپوشانی ها 
و در کالهبرداری و عوام فریبی ها می بینند انتظار دارند که ما هم 
همان طور عمل کنیم.  وی افزود: انتقاد می کنند که چرا شما از 
آن روش ها استفاده نکردید؟ فالن قرائن می توانست مستمسک 
قرار بگیرد که این قضیه را منکر شوید، در حالیکه ما با مردم مان 
صادقیم و قرار نیست که از روش های دشمن استفاده کنیم، 
مردم هم قدر این صداقت را می دانند و به همین دلیل اعتماد 
دارند. وی در بخش دیگری از ایــن برنامه درباره فعالیت های 
اقتصادی سپاه پاســداران، با بیان اینکه همه ارتش های دنیا 
بخش عظیمی از اقتصاد را همراه خود دارند، گفت: اینکه سپاه 
در اقتصاد ورود کند جزء مسائل اســتثنایی نیست، در رژیم 
گذشــته تمام واردات موادغذایی عمده دست اداره تدارکات 

ارتش یعنی اتکا بوده که حاال به همه نیروهای مسلح و مردم 
عادی خدمات می دهد، تمام واردات را انجام می داده که از آن 
رانت بردارد. معاون هماهنگ کننده سپاه افزود: در همه کشورها 
قسمت های سودآور رانتی در دست ارتش است، اینجا بخش 
پرزحمتش یعنی سازندگی بر شانه سپاه و نیروهای مسلح است، 

این کار مزاحم کیست؟
بانک های نظامی پس گرفته شد

نقدی در خصوص بحث مالکیت عمومی سپاه بر برخی از 
شرکت های خصوصی عظیم مثل ایرانسل اظهار کرد: سپاه 
در ایرانسل حتی یک سهم هم ندارد، بخش اعظم شرکت ها 
و کارخانجاتی کــه نام نیروهای مســلح در آنها بود، ضمیمه 
بانک هایی بود که در سپاه، ارتش و نیروی انتظامی و وزارت دفاع 
راه اندازی شد، اینها همه بانک داشتند و به ضمیمه این بانک ها 

سپرده هایی که مردم در بانک ها گذاشته بودند صرف خرید و 
اداره شــرکت هایی در تمام نیروهای مسلح شد که حاال سپاه 
پیشرو و توانمندتر بود.  وی با بیان اینکه سود این بانک ها به مردم 
تعلق می گرفت، افزود: این بانک ها با تمام متعلقات پس گرفته 
شد، حاال ته مانده آن هم ممکن است مؤسساتی که تعدادشان 
کم است باشد، اما ظرفیت آنها در اقتصاد یک هزارم هم نیست 
که بتواند نقش آفرینی مهمی داشته باشند. وی در پایان درباره 
شفاف سازی مؤسسات زیر نظر سپاه نیز بیان کرد: نهادهایی که 
سپاه داشته شفاف است، آنها هیئت امنا دارند که در ستاد کل 
نیروهای مسلح و وزارت دفاع است، طراز آنها در دیوان محاسبات 
رسیدگی می شود، اگر می خواهید ببینید پول ها کجا رفته، باید 
در زندگی فرماندهان ســپاه برود، بیایید ماشین های شان را 

ببینید که چه سوار می شوند، خانه های شان را ببینید.

سردار نقدی: 

درمورد هواپیمای اوکراینی، می توانستیم بگوییم اشتباه نشده است


