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روی موج کوتاه

وزیر خارجه جمهوری اســامی 
ایران با بیان این که مشــخص اســت 
که بین بایدن و ترامــپ تفاوت وجود 
دارد، گفت: در دوران ترامپ شــاهد 
تهدیدهای زیادی از ســوی او و وزیر 
خارجه اش بودیم، بنابراین تفاوت هایی 
خواهد بود، امــا چیزی کــه برای ما 
اهمیت دارد لحن یا الفاظ نیست بلکه 

اقدامات است.
محمدجواد ظریــف، در مصاحبه 
با شــبکه ونزوئایی »تله سور« درباره 
موضوعات مختلف اظهارنظر کرد. وی 
درباره دیدار خــود با نیکاس مادورو، 
رئیس جمهور ونزوئا و ســطح روابط 
دو کشــور گفت: بین ایران و ونزوئا 
روابط عالــی وجــود دارد. ماقات با 
رئیس جمهور مادورو بسیار دوستانه 
بود. بــا مهربانــی مــن را در منزلش 
پذیرفت. ما گفت وگوی خوبی درباره 

این داشتیم که چطور روابط دو جانبه 
را در زمینه انرژی، علــوم و فناوری و 
کووید-۱۹ گسترش بدهیم. در زمینه 
کوویــد-۱۹ ونزوئا پیشــرفت قابل 
توجهی داشــته و ایران هم همینطور 
و می توانیــم اطاعات را به اشــتراک 

بگذاریم.
وی افــزود: مــا دربــاره وضعیت 
بین المللی هم صحبت کردیم. درباره 
این نیاز که کشــورهایی که از ســوی 
آمریکا تحت فشــار قــرار دارند، کنار 
هم قرار بگیرند و بــر حاکمیت قانون 
و منشور سازمان ملل مّصر باشند و با 
یکدیگر برای غلبه بر این تحریم های 

غیرقانونی همکاری کنند.
همکاری دفاعی ایران و ونزوئال 

کامال قانونی است
او در ادامه در پاســخ به پرسشــی 
مبنی بر اینکه »بعد از حمله خرابکارانه 

علیه بزرگترین پاالیشگاه نفت ونزوئا 
که از ســوی رئیس جمهور این کشور 
هم محکوم شــد، ایران ترس از چنین 
حماتی و ادامه همــکاری با ونزوئا 
در زمینه صنعت نفت نــدارد و آیا این 
همــکاری افزایش خواهــد یافت«، 
تصریح کرد: قطعاً )همکاری( افزایش 
خواهد یافت. ما توانستیم در برابر ۴۰ 
سال فشار آمریکا طاقت بیاوریم و اگر 
می خواستیم تسلیم شــویم مدت ها 

قبل این کار را می کردیم.
ظریف در ادامه دربــاره اظهارنظر 
»الیوت آبرامز«، نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایــران و ونزوئا مبنی بر اینکه 
آمریکا انتقال موشک از ایران به ونزوئا 
را تحمل نمی کند و به آن اجازه نخواهد 
داد، گفت: برای ایــران و ونزوئا کامًا 
قانونی است که همکاری دفاعی داشته 
باشند و آمریکا تاش کرد مانع آن در 

شورای امنیت شود و شکست خورد. 
شکست سنگینی خورد، ۱۳ در برابر ۲ 
)اشاره به آرای مخالف آمریکا در مقابل 
آرای موافق( و به همین خاطر ایاالت 
متحده به اســتراتژی کهنه خود که 
اساساً تهدید کشورها و قلدری کردن 

است، متوسل شده است.
وی تاکید کرد: ایــران و ونزوئا به 
آمریکا اجــازه قلدری ندادنــد و فکر 
می کنم این روند ادامه خواهد داشت. 
همکاری مــا کامًا قانونی اســت و ما 

به همکاری با ونزوئــا حتی در زمینه 
دفاعی ادامه خواهیم داد و معتقدیم حق 
ونزوئاست که از هر جایی که بخواهد 
تجهیزات نظامی خریــداری کند. اما 
اینکه ونزوئا به چــه کاال و خدماتی  
نیاز دارد و ما چه بــرای عرضه داریم، 
قطعاً مورد مذاکره قرار خواهد گرفت 
و یکی از موضوعات روابط دو جانبه ما 
خواهد بود. فکر می کنم به آمریکا هیچ 

ارتباطی ندارد.
در دولت ترامپ اساسا شاهد 

دیپلماسی نبودیم
ظریف درباره ترس از تحریم های 
بیشتر آمریکا علیه ایران گفت: همانطور 
که اوبرایان، مشاور امنیت ملی ترامپ 
گفته تحریم بیشــتری باقــی نمانده 
که آمریــکا علیه ایران اعمــال کند، 
بنابراین خودشــان را از تحریم بیشتر 
محروم کرده اند. او در پاســخ به سوال 
مجری در اشــاره به انتخابات آمریکا، 
درباره اینکه آیا بین روی کار آمدن یک 
جمهوری خواه یا دموکــرات، تفاوتی 
می بیند، گفت: هنــوز نمی دانیم چه 
کسی وارد کاخ سفید خواهد شد. بین 
دو کارزار تفاوت های روشــنی وجود 
دارد. به خصوص در دولت ترامپ که در 
حزب جمهوری خواه تفاوت دیده شد 
درباره نوع دیپلماسی که ترامپ دنبال 
می کرده یا نمی کرده و اساســاً شاهد 
دیپلماســی زیادی نبودیم. در دوران 
ترامپ شاهد تهدیدهای زیادی از سوی 
او و وزیر خارجــه اش بودیم، بنابراین 
تفاوت هایــی خواهد بــود، اما چیزی 
که برای ما اهمیــت دارد لحن یا الفاظ 
نیست بلکه اقدامات است. وزیر خارجه 
ایران در ادامه گفــت: ایاالت متحده 
اقدامات غیرقانونــی علیه ایران انجام 
داده است. به اقتصاد و مردم ما آسیب 
زده و اگر خواستار تغییر وضعیت است، 

باید روش خود را عوض کند.

آمریکا باید یک صندلی در میز 
مذاکره به دست آورد

او در پاسخ به سوالی درباره احتمال 
بازگشت آمریکا به توافق هسته ای ایران 
گفت: آمریکا تصمیــم گرفت از توافق 
خارج شــود و اگر می خواهد برگردد 
باید یــک صندلی در میــز مذاکره به 
دست بیاورد. مهم این است که آمریکا 
حق ترک این توافق را نداشت زیرا این 
توافقی دوجانبه بین ایران و آمریکا نبود، 
بلکه بخشی از قطعنامه شورای امنیت 
است. بنابراین اگر آمریکا می خواست از 
الزامات آن قطعنامه خاص شود، باید 
سازمان ملل را ترک می کرد و نه فقط 

این توافق را.
ظریف دربــاره شکســت آمریکا 
در شــورای امنیت گفت: مــا آمریکا 
را ســه بــار در ماه های گذشــته در 
شورای امنیت شکســت دادیم و این 
نشــان می دهد چقدر سیاست فشار 
حداکثری آمریکا و قلدری این کشور 
در جامعــه بین المللی منزوی شــده 
است. این پیروزی برای ایران نیست، 
بلکه پیــروزی قوانیــن بین المللی، 
 منشور ســازمان ملل و قطعنامه های

 شورای امنیت است.

ظریف:

مشخص است که بین بایدن و ترامپ تفاوت وجود دارد، اما ...

خبر

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اســامی با تاکید بر اینکه برای جمهوری 
اســامی ایران پیروزی هر کــدام از کاندیداهای آمریکا 
تفاوتی ندارد، گفت: این احتمال وجود دارد که در صورت 
رییس جمهور شــدن بایدن، او به برجــام برگردد چون 
سیاست های اوباما رییس جمهور ســابق آمریکا را دنبال 

می کند.
فدا حســین مالکی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
انتخابات ریاســت جمهوری اتحادیه آمریــکا اظهار کرد: 
انتخابات آمریکا التهابات خاصی در فضای این کشور و اروپا 
به وجود آورد. شرایط ایجاد شده در قرن اخیر بی سابقه بوده 
و نکته  برجسته در آن عیوب موجود در انتخابات آمریکاست. 

سیســتم حاکمیتی این کشــور به گونه ای است که انگار 
انتخابات در ۱۰۰ سال گذشته برگزار می شود و یک شرایط 
مخروطی انتخابات را اداره می کند. کشوری که ادعای دفاع 
از حقوق بشر و دموکراسی دارد، این نوع انتخابات هیچ گونه 
تناسبی با انتخابات در سایر کشورها ندارد. وی اضافه کرد: 
به هرحال اگر همین روند پیش برود احتمال پیروزی بایدن 
در انتخابات وجود دارد البته برای جمهوری اسامی ایران 
تفاوتی نمی کند که چه کسی رییس جمهور آمریکا شود، 
چون آنها استراتژی واحدی نســبت به جمهوری اسامی 
داشته و آن را در ۴۰ سال گذشته دنبال کردند تنها ممکن 

است تاکتیک ها تغییر کند.
مالکی توضیح داد: اگر بایدن رییس جمهور آمریکا شود 

روش و تاکتیک اش نســبت به دونالد ترامپ تغییر خواهد 
کرد. ترامپ دنیا را به لبه پرتگاه بــرد و با نگاه افراطی برهم 
زدن نظم جهانی را هدف قرار داده بود لذا بایدن تاکتیکی 
متفاوت را پیاده خواهد کرد و افراط گرایی در دوران دونالد 
ترامپ در دولت بایدن وجود ندارد که این شامل بسیاری از 

کشورهای دنیا از جمله عراق و افغانستان می شود.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اسامی یادآور شد: دونالد ترامپ در طول 
چهار سال گذشته با نگاه جنگ  افروزی به دنبال خشونت و 
ریختن خون انسان ها بود که به نظر می رسد چنین نگاهی 
درباره  بایدن وجود ندارد. احتماال اگر بایدن رییس جمهور 
شــود به برجام بازمی گردد و این به واقعیت نزدیک است 
چون سیاســت اوباما را طی می کند و اوبامــا هم در طول 

رقابت های انتخاباتی تمام قد از او حمایت کرد.
وی اضافه کرد: دونالد ترامپ هر روز گزینه هایی را اعام 
می کرد و مدام به دنبال های و هوی بود که احتماال بایدن 

چنین شیوه ای را نخواهد داشت البته بایدن باید بداند که 
شرایط جمهوری اسامی نســبت به زمان اوباما متفاوت 
شده است. جمهوری اسامی ایران از نظر سیستم دفاعی 
موقعیت خاص خود را دارد و بدعهدی دیده اســت. دست 
ایران درباره  برجام پر است و اگر احیانا برجام مورد مذاکره 
قرار گرفت باید دســتگاه های دیپلماسی ما هم با دست پر 

وارد شود.

مالکی: 

احتماالبایدنبهبرجامبرمیگردد
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به اتهام فساد مالی؛
شهردارساریبازداشتشد

عباس رجبی، شهردار ساری به دلیل مسائل مالی 
بازداشت شد. در پی تشکیل پرونده تخلف بیش از چهار 
هزار میلیارد تومانی شهرداری ساری در دادستانی 
مرکز استان تاکنون بیش از ۱۳ کارمند و مدیر سابق 
و چهار تن از اعضای شورای شــهر بازداشت شدند. 
رئیس کل دادگستری مازندران گفته که احتماال این 
پرونده اختاس شهرداری در دادگاه مفاسد اقتصادی 
بررسی می شــود. یک منبع آگاه در این مورد گفته 
است: دستگیری عباس رجبی شهردار ساری توسط 

پاسداران گمنام امام زمان)عج( انجام شده است.
    

کریمی قدوسی:
اقتصادکشوربایدبهستونمحکم

سپاهبستهشود
جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس در توئیتی 
نوشت: »اقتصاد افسارگسیخته و معیشت مردم را 
چاره ای نیست جز آنکه به ستون محکم سپاه بسته 
شود تا رام گردد. ورود رسمی سپاه به این عرصه با 
خواسته دولت و وزارتخانه های صمت و کشاورزی 
برای انقاب خواهد بود و ملــت عزیز نیز به زودی 
شاهد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور خواهند بود.« 
او در توئیت دیگری نوشت: سپاه در دولت سازندگی 
و به درخواست  رئیس جمهور وقت جهت کنترل 
بازار وارد میدان شد، بسیج اصناف در سراسر کشور 
قیمت ها را کنترل و اطاعات ســپاه محتکرین و 
انبار های احتکار و قاچاق را شناسایی کرد و نهاد های 
تعزیراتی را سامان داد و پس از آرامش و ثبات بازار بی 

هیچ ادعایی آن را تحویل دولت داد.
    

دستگیری۴۳اخالگربازارارز
توسطوزارتاطالعات

وزارت اطاعات اعام کــرد ۴۳ نفر از دالالن و 
اخالگران بازار ارز به اتهام ایجــاد اخال در بازار و 
افزایش کاذب قیمت ارز در استان اصفهان شناسایی 
و دستگیر شدند. بنا بر اطاعیه این وزارتخانه متهمان 
با اقدامات خاف قانون در بازار حقیقی و مجازی از 
جمله معامات فردایی و داللی عمده در بازار، ضمن 
ایجاد اخال در بازار و افزایش کاذب قیمت ارز، اقدام 
به کسب سودهای نامشروع کرده اند. گردش مالی 
این متهمان بالغ بر۵۰ هزار میلیــارد ریال بوده و 
مقادیر قابل توجهی ارزهــای خارجی از متهمان 

کشف و ضبط گردیده است. 
    

شریعتی: 
دموکراتهامعمارجریانتحریم
علیهمعیشتایرانیانهستند

مالــک شــریعتی نیاســر، نماینــده تهران 
در مجلس در صفحه شــخصی خــود در توئیتر 
نوشت: آمار انتخابات آمریکا می گوید  ترامپ قاتل 
سردارسلیمانی، علیرغم پهلوی، رجوی و بن سلمان 
به زودی می رود؛ خوشحالیم ولی مثل  جریان تحریف 
داخلی، از برد بایدن هم »ذوق مرگ« نمی شــویم، 
چون دموکرات ها را معمار »جریان تحریم« علیه 
معیشــت ایرانیان می دانیم. راه حل، قطع امید از 

خارجی و تقویت درونی است.
    

درخواست ایکائو از ایران؛
تحقیقاتدربارهسرنگونی

هواپیمایاوکراینیراتسریعکنید
سازمان هوانوردی غیرنظامی بین المللی)ایکائو( 
از ایران خواســت تا تحقیقات در مورد ســرنگونی 
هواپیمای اوکراینی در دســامبر گذشته را تسریع 
بخشد. سالواتوره اسکیاچیتانو، رئیس این سازمان 
گفت: »مــا چندین تماس با ســازمان هواپیمایی 
کشوری در ایران داشــته ایم. در این تماس ها ما از 
مقامات ایرانی خواسته ایم که تحقیقات خود را درباره 
سرنگونی هواپیمای اوکراینی تسریع بخشند.« در 
حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که ۱۰ ماه پیش 

رخ داد ۱۷۶ نفر جان خود را از دست دادند.
    

همسر عباس امیرانتظام:
همهبرایدلجوییازامیرانتظام

آمدند،بجزعبدیوابتکار
الهــه میزانی، همســر عبــاس امیرانتظام در 
گفتگویی، عنوان کرد: وقتی امیرانتظام را در دوره ای 
پس از بازداشــت به خانه ای مقابل سفارت آمریکا 
بردند، جوانانی که پیرو خط امام بودند، به طرزی با 
امیرانتظام برخورد می کردند که به آنها می گفت این 
چه رفتاری است با من می کنید؟ شما جای بچه های 
من هستید. مگر من یک انسان بی سر و پا هستم که 
این طور برخورد می کنید؟ او افزود: بعدها از  جمله 
کسانی که به منزل آمدند و دلجویی کردند ابتدا آقای 
محمد جواد مظفر آمد و خیلی مؤدبانه دلجویی کرد. 
]...[ بجز معصومه ابتکار و عباس عبدی، خیلی افراد 

برای دلجویی آمدند.

به همکاری با ونزوئال حتی 
در زمینه دفاعی ادامه 

خواهیم داد و معتقدیم 
حق ونزوئالست که از هر 

جایی که بخواهد تجهیزات 
نظامی خریداری کند؛ اما 
اینکه ونزوئال به چه کاال یا 
خدماتی نیاز دارد و ما چه 
برای عرضه داریم، قطعًا 

مورد مذاکره قرار خواهد 
گرفت

مشخص است که بین بایدن 
و ترامپ تفاوت وجود دارد، 
اما چیزی که برای ما اهمیت 

دارد لحن یا الفاظ نیست، 
بلکه اقدامات است

معاون سیاسی وزیر کشــور گفت: ستاد 
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
یازدهم و دوازدهم اسفندماه امسال با دستور 
وزیر کشــور آغاز به کار می کنــد و ثبت نام از 
نامزدهــا و فرایند تعیین صاحیت و ســایر 
مسایل انتخاباتی ســال آینده انجام خواهد 
شد. جمال عرف روز شنبه در حاشیه نشست 
شورای اداری اســتان و آیین تکریم و معارفه 
استانداران پیشــین و جدید خراسان جنوبی 
در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
ســال ۱۴۰۰ چهار انتخابات شامل انتخابات 
ریاست جمهوری سیزدهم، شوراهای اسامی 
شــهر و روســتا و دو میــان دوره ای مجلس 

خبرگان و مجلس شــورای اســامی برگزار 
می شود و در واقع اکنون در تقویم برنامه میان 
دوره ای مجلس هســتیم. عرف عنوان کرد: 
از اســفندماه تقویم انتخابات شروع خواهد 
شد و وزارت کشــور در حال آماده کردن همه 
تمهیدات الزم در این زمینه اســت و  شــاید 
مهمترین مسئله این دوره نسبت به دوره های 
دیگر بحث کرونا و پروتکل های مربوطه است.

 تا این لحظه مبنای کار، 
قانون فعلی ریاست جمهوری است

معاون سیاســی وزیر کشــور در پاسخ به 
پرســش دیگری درباره طرح اصــاح قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری کــه کلیات آن 

در مجلس به تصویب رســیده اســت، گفت: 
مصوبه مجلس هنوز به دولت اباغ نشــده و تا 
این لحظه، کار بر اساس قانون گذشته در حال 

انجام است.
عرف تصریح کرد: اگر طرح مجلس به قانون 
تبدیل شود و در زمان الزم به دولت اباغ شود، 
در تقویم انتخاباتی تغییراتی اتفاق خواهد افتاد 
و ســه ماه احتماال باید جلوتر بیاییم؛ یکسری 
تمهیدات از حیث استعفاها است که باید انجام 

دهیم ولی هنوز مبنا همان قانون قبلی است.
وی گفت: از همه تجارب کشورهای دیگر 
از جمله کره جنوبــی در انتخابات پارلمان، 
روسیه در انتخابات همه پرسی و اخیرا آمریکا 
در انتخابات ریاســت جمهوری اســتفاده 
خواهیم کرد زیرا آنچه برای ما مهم اســت 
بحث های تکنیکال پروتکل ها است تا مردم با 
خیال راحت بتوانند یک انتخاب خوب داشته 
باشند و با خیال راحت پای صندوق های رأی 

حاضر شوند.

 رایزنی با شورای نگهبان 
درباره الکترونیکی شدن انتخابات

وی گفت: اینکه در موقع انتخابات بسته به 
زمان و نوع رأی گیری، انتخابات الکترونیکی 
شود یا نشــود بحث هایی اســت که داریم با 
شورای نگهبان دنبال می کنیم تا به جمع بندی 
برسیم که احتمال الکترونیکی شدن یکی از 
این موارد است و همین هفته جلسه ای در این 
خصوص داریم و مباحث فنی بررسی می شود 

تا به نتیجه برسیم.
 ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ موعد انتخابات 

سیزدهم ریاست جمهوری
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم 
در ارتباط با آخرین اقدامات اجرایی برگزاری 
انتخابات، گفت: انتخابات سراســری ریاست 
جمهوری و شوراهای اســامی شهر و روستا 
را ۲۸ خرداد ســال ۱۴۰۰ برگزار می کنیم. 
سید اسماعیل موســوی افزود: همچنین در 
برخی استان ها انتخابات میان دوره ای مجلس 

خبــرگان رهبــری و میــان دوره انتخابات 
مجلس شورای اسامی نیز برگزار خواهد شد. 
وی بیان کرد: برای انتخابــات اولویت اقدام با 
تشکیل ستاد انتخابات است و بعد از آن تقویم 
زمانی اعام خواهد شد، همچنین با هماهنگی 
شورای نگهبان و مجلس شورای اسامی که 
دو هیات نظارت دارند کارمان را آغاز می کنیم 
و سعی خواهیم کرد بر اســاس تقویم زمانی 
فرایندهــای انتخاباتی را گام بــه گام پیش 
ببریم و کار ثبت نام داوطلبان را انجام دهیم. 
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهار 
داشت: ثبت نام از داوطلبان شوراهای اسامی 
شهرها در اسفندماه امسال و انتخابات ریاست 
جمهوری در اردیبهشت ســال آینده انجام 
می شود. وی ادامه داد: در مراحل مختلف فصل 
تبلیغات داوطلبان آغاز می شود و جمعه ۲۸ 
خرداد مردم پای صندوق های رأی می آیند و 
نماینده منتخب خود در شوراهای اسامی و 

ریاست جمهوری را انتخاب می کنند.

معاون وزیر کشور: 

ستادانتخاباتریاستجمهوریاز۱۱اسفندفعالمیشود


