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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

در شرایطی که حتی یک قطره از آب 
ایران و آمریکا توی یک جوی نمی رود 
و از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، 
روابط دو کشور با شــتاب فزاینده ای به 
سوی تیرگی بیشتر می رود، خبر توافق 
دو کشور بر ســر تبادل دو زندانی دقیقا 
می تواند شرح حال همان لنگه کفشی 

باشد که در بیابان پیدا می شود. 
روز گذشته محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: »خوشحالم که 
پروفسور مسعود سلیمانی و آقای »ژیو 
وانگ« به زودی بــه خانواده های خود 
ملحق خواهند شد. از کســانی که در 
این امر شریک بودند، مخصوصا دولت 

سوئیس، بسیار متشکرم.«
عالوه بــر وزیر خارجه ایــران، وزیر 
خارجه ایاالت متحده آمریــکا نیز در 
پیامی توئیتری نوشت: »یک آمریکایی 

دیگر به خانه بازمی گردد. ژیو وانگ که 
به اتهام های اشــتباه بیش از سه سال 
در ایران زندانی بود، آزاد شــده و در راه 

بازگشت به آمریکا است.«
مایک پمپئو ادامــه داد: »وانگ به 
 زودی به همسر و پسرش می پیوندد که 
بسیار دلشــان برای او تنگ شده است. 
ما تا زمانی که تمامــی آمریکایی های 
زندانــی در ایــران و دیگر کشــورها 
به عزیزان شان نپیوســته باشند، آرام 
نخواهیم گرفت. از دولت سوئیس برای 
تسهیل آزادی وانگ ممنونیم و از اینکه 
ایران رویکردی ســازنده در این زمینه 
داشت نیز خوشحالیم.« قطعا این جزء 
معدود مواردی است که وزرای خارجه 
دو کشــور، هر دو از موضوعی مشترک 
ابراز خرسندی می کنند و همچنین جزء 
معدود موارد میان ایران و آمریکاســت 
که تالش های دیپلماتیــک درباره آن 
به نتیجه رســیده اســت؛ تالشی که 

مدتهاست در جریان است. 

 تالش ناکام آمریکا 
برای فشار به ایران

دولت دونالد ترامپ با موضعی مبتنی 
بر اعمال فشار و قلدرمآبانه بارها به ایران 
اعالم کرده که شــهروندان آمریکایی 
زندانی در ایران را آزاد کند. محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران اردیبهشت 
امســال به پایگاه خبری المانیتور خبر 

داده بود نامه ای از »رابرت سی ابرین«، 
نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان ها 
دریافت کرده که نگارنده در آن خواستار 
آزادی آمریکایی های محبوس در ایران 

شده است.
ظریف گفته بــود: »می دانید نامه 
چه چیزی می گفت؟ می گفت که لطفاً 
آمریکایی های زندانی را آزاد کنید؛ یک 
پیشنهاد نبود. جریان فکری در واشنگتن 
این اســت که از ما انتظار داشته باشند 

اقداماتی یک جانبه انجام دهیم.« 
در برابر این فشارها ایران اما همواره 
تاکیــد کرده کــه آزادی شــهروندان 
آمریکایــی، منوط بــه تبــادل آنها با 
شهروندان ایرانی زندانی در آمریکاست. 
در پی همیــن تالش هــا، ظریف، 
23 ســپتامبر، اول مهرماه سال جاری 
در مصاحبــه ای با رادیــوی آمریکایی 
ان آر پی در پاسخ به سوالی درباره ژیائو 
وانگ، شهروند دوتابعیتی آمریکایی-
چینی که در ایران زندانی اســت، گفت 
پیشــنهادهایی را بــرای آزادی وی در 
برابر آزادی یک دانشمند ایرانی در سال 

گذشته ارائه کرده است. 
روایتی از ماجرای دانشمند ایرانی

اشــاره ظریف به مسعود سلیمانی، 
پژوهشگر حوزه ســلول های بنیادی و 
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس بود که 
گفته می شود جزو یک درصد دانشمندان 
برتر جهان از حیث استنادهای علمی در 
مجالت معتبر علمی اســت. او که یکی 
از دانشمندان علوم پزشکی ترمیمی و 
هماتولوژی است، پاییز پارسال به قصد 
گذراندن آخرین مرحله تحقیقاتش به 
عنوان محقق مهمان در کلینیک مایو در 
ایالت مینه سوتا راهی آمریکا شد اما بعد 
از ورود به فرودگاه شهر شیکاگو، توسط 
نیروهای امنیتی و پلیــس فدرال این 
کشور )FBI( بازداشت شد؛ رسانه های 
آمریکایی دلیل بازداشــت او را »نقض 

تحریم های آمریکا« گزارش کرده اند.
روزنامــه گاردین درباره او نوشــته 
بود: »دو محقق دیگر با نام های محبوبه 
قائدی از محققان دانشگاه ییل و مریم 
جزایری از دانشــجویان ســابق آقای 
سلیمانی همراه با او بازداشت شده بودند 

اما با قید وثیقه آزادند.«
این روزنامه ادامــه داده بود که »بر 

اساس مدارک دادگاه محبوبه قائدی به 
درخواست دکتر سلیمانی به منظور انجام 
تحقیقات در ایــران، یک ماده هورمون 
رشد را از موسسات آمریکایی سفارش 
می دهد و آن ها را بــرای مریم جزایری 
می فرســتد تا در ســفر بعدی  خود به 
ایران بــرای مالقات با خانــواده، آن را 
برای استادشان ببرد. خانم جزایری که 
شهروند آمریکایی نیز است در سپتامبر 
2۰۱۶ در فرودگاه آتالنتا به علت همراه 
داشتن ماده هورمون رشد به طور موقت 
بازداشت می شــود اما مقامات گمرک 
پس از ضبط بسته ماده هورمون رشد، به 

او اجازه پرواز می دهند.«
منابع غربی درباره وانگ نیز می گویند 
که او دانشجوی دانشگاه پرینستون است 
که در ایران مشغول تحقیقاتی در مورد 
رساله دکترایش بود اما به اتهام جاسوسی 
بازداشت و در تابستان سال ۱39۶ به ده 

سال زندان محکوم شد. 
ماموریت به وقت شش صبح

نهایتا بعد از گذشت یک سال از زندانی 
بودن مسعود سلیمانی در امریکا و سه 
سال زندانی بودن وانگ در ایران، دیروز 
تصاویری منتشر شد که مسعود سلیمانی 
را در هواپیمایی، در کنار ظریف، در حال 

بازگشت به ایران نشان می داد. 
خبرگزاری مهر درباره جزئیات این 
تبادل نوشته است: »روز جمعه، ۱۵ آذر، 
حدود ســاعت ۱۷ خانم »تی ساقی«، 
مدیرکل خاورمیانه وزارت امورخارجه 
سوئیس، در سفری از پیش اعالم نشده 
با یک هواپیمای جت فالکون اختصاصی 
از زوریخ وارد فــرودگاه مهرآباد تهران 
شــد و بالفاصله راهی جلسه با مدیران 
وزارت خارجه کشورمان شد. اگرچه از 
جزئیات مذاکرات خانم ســاقی خبری 
در دست نیست اما بدون شک محور آن 
موضوع آزادی مسعود سلیمانی دانشمند 
ایرانی دربند آمریکا و ژیو وانگ جاسوس 

آمریکایی زندانی در ایران بود.«
مهر ادامــه داده: »ســاعت ۶ صبح 
امــروز)۱۶ آذر( مدیــرکل خاورمیانه 
وزارت خارجه سوئیس در حالی که ژیو 
وانگ را به همراه خود داشت، تهران را به 
مقصد زوریخ ترک کرد. در همین حال، 
یک هواپیمای ایرانــی که محمد جواد 
ظریف و ســیدعباس موسوی، رئیس 

مرکز دیپلماســی عمومی وزارت امور 
خارجه سرنشینان آن بودند نیز تهران 
را به مقصد زرویخ ترک کرد تا مســعود 
سلیمانی را از مقامات سوئیسی تحویل 

بگیرند.«
برگ برنده ای به نام تبادل زندانی

آنچه در این خصوص حائز اهمیت 
است این است که به دلیل خصومت های 
کهنه و تنش های فزاینده میان ایران و 
آمریکا، تعداد قابل توجهی از شهروندان 
دو کشور در کشور مقابل زندانی است که 
رسیدن به توافق بر ســر آزادی و تبادل 
آنها، خود می توانــد گام مثبت و برگ 
برنده ای برای تعدیل تنش ها باشــد؛ 
حتی اگر توافقات در همین سطح بماند 

و فراتر نرود. 
روز گذشــته یک مقام آمریکایی به 
شرط ناشناس ماندن با روزنامه نیویورک 
تایمز گفتگو کرده و ضمن تایید تبادل 
این دو زندانی، گفته است: »هیچ نشانه ای 
درباره اینکه مذاکرات بیشتری بین دو 

طرف در جریان باشد وجود ندارد.«
گرچه بعیــد هم به نظر می رســد 
که مذاکــرات بیشــتری در خصوص 
موضوعات دیگر بین دو طرف در جریان 
باشد، اما با این حال باید بر این نکته تایید 
کرد که با توجه به رویکرد یکجانبه گرایانه 
و قلدرمآبانه ای کــه آمریکا پیش از این 
دربــاره آزادی زندانیان از خود نشــان 
داده، این تبــادل می تواند نوعی توفیق 
دیپلماتیک و روزنــه ای برای توفیقات 
بعدی دســت کــم در زمینــه آزادی 
شــهروندان ایرانی زندانی در آمریکا، 

محسوب شود.

دانشمند ایرانی و دانشجوی آمریکایی، تبادل و آزاد شدند؛

معبری در بن بست دیپلماتیک

خبر

فرمانده نیروی انتظامی به تشــریح حوادث 
بنزینی اخیر در کشور پرداخت و گفت: تا دو، سه 
روز قبل از اجرا، زمان دقیق مشــخص نشد، این 
موضوع در جلسات مطرح شد، معتقد بودیم در 
زمان و تغییرات قیمتی تجدیدنظر شود اما گفتیم 

در صورت تصمیم گیری برای اجرا آماده هستیم.
به گزارش تسنیم، سردار حسین اشتری که 
صبح دیروز به مناســبت ۱۶ آذر)روز دانشجو(، 
در جمع دانشــجویان دانشــگاه علوم انتظامی 
امین حضور یافته بود، با اشاره به حوادث اخیر در 
کشور، افزود: حوادثی در لبنان و عراق داشتیم و 
نگرانی ما این بود که شــاید این حوادث به داخل 
کشور تســری پیدا کند، البته معاندان مرتباً در 
شبکه های اجتماعی مردم را تحریک می کردند 
حتی می گفتند چگونه اعتــراض کنند، به طور 

مثال مدل چین و هنگ کنگ مبنی بر رها کردن 
خودروها یا خالی کردن شــن و ماسه در معابر را 

مطرح کردند.
 این فتنه، متفاوت از وقایعی بود 

که قبال شاهد بودیم
فرمانده ناجا با بیان اینکه پلیس در شب جمعه 
در تمام پمپ بنزین ها مستقر شــد، گفت: تا روز 
جمعه بعدازظهر مشــکلی نداشتیم اما بعد از آن 
در خرمشهر حرکت مســلحانه شکل گرفت که 
با عکس العمل ســریع نیروهای نظامی روبه رو 
شدند؛ همچنین در ســیرجان نخستین حمله 
به پمپ بنزین صورت گرفت، در این شــهر یک 
انبار سوخت نزدیک پمپ بنزین بود که البته آن 
محل از دست افراد شرور خارج شد؛ اگر آن محل 
آتش می گرفت خســارات زیادی به بار می آمد. 

وی ادامه داد: ســپس در روز شنبه اعتراضات به 
آشوب ها تبدیل شد و در نقاط مختلف گستردگی 
داشت البته همکاران نسبت به خنثی سازی این 
اقدامات آشوب گرانه عمل کرد، روز یکشنبه پس 
از فرمایشات رهبری، این اعتراضات بسیار کاهش 
پیدا کرد و درصد باالیی از این تحرکات و به اعتقاد 
بنده بیش از 8۰ درصد آن، فروکش کرد. وی افزود: 
در روز شــنبه اوباش به اموال مردم تجاوز کرده و 
اگر قدرت پیدا می کردند شاید دست به جنایات 
دیگری می زدند، روز یکشنبه پلیس در اقصی نقاط 
کشــور حضور پیدا کرد که در نهایــت در کنار 
نیروهای عزیز سپاه و بسیج، این توطئه 48 ساعته 
جمع شد و ورق برگشت، این فتنه بزرگ و متفاوت 

از وقایعی بود که قبال شاهد آن بودیم.
اینترنت ملی برای چنین مواقعی است

اشتری با بیان اینکه نقش بیگانگان و فضای 
مجازی در این فتنه موثر بــود، گفت: اینکه بارها 
گفته شــده اینترنت ملی راه اندازی شــود برای 
چنین مواقعی اســت که به اموال مردم تعرض 

می شود. رئیس پلیس کشور ادامه داد: در روزهای 
نخست، بیشتر از خرابی ها گفته شد اما از اقدامات 
پیش دستانه نیروهای عمل کننده کمتر سخن به 
میان آمد که حق آن ضایع شد، آنها که عملیاتی 
هستند می دانند چه کار بزرگی برای مقابله با آنها 
صورت گرفت، اوباش بازداشــت شده می گفتند 
انتظار نداشــتند به این ســرعت توسط پلیس 
بازداشت شوند. این مقام عالی انتظامی با اشاره به 

جداسازی صف مردم از آشوب گران، اظهار کرد: 
مردم در تمام شــهرها این اغتشاشات را محکوم 
کردند همچنین حضور نیروهــای انتظامی به 
موقع بود، امروز نیروی انتظامی آماده تر از دو هفته 
گذشته است و آمادگی برخورد با هرگونه ناامنی 
را در کشور دارد، اگر مجدداً بخواهد حادثه ای رخ 
دهد، آمادگی داریم البته باید بسترهای نارضایتی 

حل شود.

رئیس پلیس کشور مطرح کرد؛

جزئیات تازه از اعتراضات بنزینی

 شماره   400   /یکشنبه  17 آذر   1398  /    11  ربیع الثانی 1441  /   8 دسامبر   2019

 مقدمات سفر روحانی به ژاپن 
در حال انجام است

سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه که به وین ســفر کرده بود، به شبکه ان. اچ. 
کی ژاپن گفت: تمهیــدات الزم برای تعیین تاریخ 
سفر رئیس جمهوری انجام شده است و امیدوارم به 
زودی در این زمینه تصمیم گیری شود. وی با بیان 
اینکه ژاپن شریک اقتصادی و ارائه دهنده فناوری 
به ایران است، ابراز امیدواری کرد که سفر احتمالی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران در اواخر این ماه به 
ژاپن، به تقویت روابط اقتصــادی کمک کند. وی 
همچنین نســبت به احتمال صادرات مجدد نفت 
به ژاپن در آینده ابراز امیدواری کرد. گفتنی است، 
سید عباس عراقچی دوشنبه گذشته در سفری دو 
روزه به توکیو، با نخست وزیر و وزیر امور خارجه ژاپن 

دیدار کرده بود.
    

 ثبت نام قالیباف 
با چاشنی حمله به روحانی

محمدباقر قالیباف، دیــروز در آخرین ثبت نام 
کاندیداهای مجلس یازدهم با حضــور در وزارت 
کشور اعالم کاندیداتوری کرد. وی در عین حال طی 
سخنانی به مناسبت روز دانشجو و با اشاره به گرانی 
بنزین، با بیان اینکه پنیر مفت فقط در تله موش پیدا 
می شــود، گفت: این اصل حرف ما با آقای روحانی 
است. این که ایشان کشــور را متوقف کرده است. 
این همه ظرفیت و توان داخلی را رها کرده و چشم 
امیدش به مذاکره است. این یعنی تمنای از بیگانه، 
این یعنی توزیع فقر که منجر به فســاد و تبعیض 
می شود. این یعنی حکومت 4 درصدی ها بر مردم و 
تعطیل کردن کارخانه ها و دادن ارز 42۰۰ تومانی 

به سفارش شده ها.
    

عارف: 
 مردم اصرار داشتند، 
اما کاندیدا نمی شوم

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگویی ضمن تشریح 
دالیلش برای عدم کاندیداتوری در انتخابات مجلس 
یازدهم گفت: در چند روز اخیر مردم و جوانان اصرار 
داشــتند که در انتخابات ثبت نام کنم اما احساس 
می کنم که خارج از مجلــس بهتر می توانم کمک 
کنم. وی افزود: از تمامی نخبگان، جوانان و خانم ها 
درخواست می کنم که در مجلس ثبت نام کنند تا 
شاهد مجلس پویاتر و کیفی تر باشیم. بنده هم در 

بیرون از مجلس در حد وسع کمک خواهم کرد.
    

بیش از 11هزار متقاضی 
نمایندگی

ایسنا نوشت: آخرین روز ثبت نام کاندیداهای 
انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در حالی آغاز شد که هنوز چهره  شاخصی که 
در دوره آینده مجلس بتواند ریاست آن را عهده دار 
شود ثبت نام نکرده است. بنا بر آخرین اعالم کمیته 
اطالع رسانی ســتاد انتخابات کشور تا ظهر دیروز، 
۱۱هزار و 4۰8 نفر در انتخابات ثبت نام کرده اند که 

یازده درصد زن و 89 درصد مرد هستند.
    

 مجمع هزینه رد پالرمو 
را قبول می کند

به گزارش ایسنا، حســین مظفر، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت پالرمو در 
مجمع تشخیص، گفت: مسئولین نتوانستند اعضای 
مجمع را قانع کنند که عضویت ما در پالرمو دستاورد 
دارد و اشکالی در اقتصاد ما ایجاد نمی کند. وی در 
پاســخ به اینکه آیا مجمع هزینه رد پالرمو را قبول 
می کند، اظهار کرد: چرا نکند؛ مجمع استدالل های 
روشــن خود را دارد. مظفر همچنین به ماموریتی 
که مجمع به وزارت خارجه داده اشاره کرد و افزود: 
وزارت خارجه و مســئوالن دولتی با اروپا صحبت 
کنند بگویند ایران مســیری را طی کرده، شما هم 
قدم هایی بردارید تا فضا اگر مثبت شد بتواند زمینه 

رأی گیری درباره پالرمو فراهم شود.
    

 رئیس جمهور ۱۶ آذر امسال 
در دانشگاه حاضر نشد

فارس نوشــت: براســاس رســم نانوشــته 
گرامیداشــت مراســم روز دانشــجو، هر ساله 
رئیس جمهور وقــت در روز ۱۶ آذر که به عنوان 
روز دانشجو نام گذاری شده است به یک دانشگاه 
می رود و در بین دانشــجویان حاضر می شود. اما 
پیگیری ها تا آخرین روز های باقی مانده تا ۱۶ آذر 
از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حاکی از این 
بود که وزارت علوم از رئیس جمهور برای حضور 
در یک دانشگاه در ۱۶ آذر دعوت کرده است، اما 
ظاهرا برنامه رئیس جمهور نهایی نشــد و در این 

برنامه شرکت نکرد.

ساعت ۶ صبح مدیرکل 
خاورمیانه وزارت خارجه 
سوئیس در حالی که ژیو 

وانگ را به همراه خود 
داشت، تهران را به مقصد 

زوریخ ترک کرد. در همین 
حال، یک هواپیمای ایرانی 

نیز تهران را به مقصد 
زوریخ ترک کرد تا مسعود 

سلیمانی را از مقامات 
سوئیسی تحویل بگیرد

پمپئو در واکنش به 
تبادل دو زندانی ایرانی 
و آمریکایی: ژیو وانگ، 

آزاد شده و در راه بازگشت 
به آمریکاست. از دولت 
سوئیس برای تسهیل 

آزادی وانگ ممنونیم و 
از اینکه ایران رویکردی 

سازنده در این زمینه داشت 
نیز خوشحالیم

دادستان کل کشــور در جریان بازدید از ستاد انتخابات 
کشور، توضیحاتی را درباره بازداشت شدگان حوادث آبان ارائه 
و در عین حال درباره آمار کشته شــدگان این حوادث، اظهار 
بی اطالعی کرد.  به گزارش ایســنا، محمدجعفر منتظری در 
پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم اعالم تعداد بازداشت شدگان 
ناآرامی های اخیر، گفت: پیش از این هــم درباره این موضوع 
صحبت کرده ام. بازداشتی های اخیر به دو الی سه دسته تقسیم 
می شوند یک دسته افرادی بودند که بالفاصله بعد از تحقیقات 
جزئی آزاد شدند. وی ادامه داد: اما دسته دیگر افرادی بودند که 

با قرارهای بسیار ساده همانند قرار کفالت یا التزام از زندان آزاد 
شدند. تعداد زیادی از آنها که قرائن و شواهد نشان می دهد که 
در صحنه اغتشاشات مرتکب جرائمی شدند، هنوز در بازداشت 
هستند.  منتظری گفت: ما امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده در 
دستگاه قضایی، این افراد نیز در اولین فرصت تعیین  تکلیف شده 
و افرادی که امکان آزادیشان با قرار فراهم است آزاد شده و آنهایی 
که باید به دادگاه معرفی شــوند کیفرخواستشان آماده شود. 
وی تصریح کرد: تالش دادستانی تسریع در روند این اقدامات 
است و امیدواریم با همکاری صورت گرفته با نیروی انتظامی و 

دستگاه های امنیتی و اطالعاتی افرادی که باید به دادگاه معرفی 
شوند، معرفی شوند. دادستان کل کشور در ارتباط با چرایی عدم 
اعالم تعداد دقیق بازداشت شدگان گفت: دلیل این مسئله آن 
است که تعداد بازداشتی ها متغیر است بنابراین اگر امروز عددی 

اعالم کنم ممکن است منطبق با واقعیت نباشد.

 وی همچنین افزود: تالش ما بر این است که کسانی که 
دارای تقصیر جزئی بودند آزاد شوند هرچند که بسیاری از 
آن ها آزاد شدند و افرادی که همچنان در بازداشت هستند 
کسانی هســتند که تحقیقات درباره آنها هنوز تمام نشده 
است. این مقام ارشــد قضایی در پاســخ به خبرنگاری که 
گفت تعداد کشته شــدگان که متغییر نیست، چرا آمار آن 
اعالم نمی شــود، گفت: خدا به همراهتان. وی در پاسخ به 
پرســش خبرنگار دیگری که گفت مردم سوال دارند چرا 
تعداد کشته شدگان اعالم نمی شود، پاسخ داد: مردم به شما 
نمایندگی دادند؟ من چون اطالع دقیــق ندارم نمی توانم 
اعالم کنم. شما اصرار می کنید، ولی من اطالع دقیقی ندارم، 
فقط می گویم آمار و ارقامی کــه بنگاه های خبری خارج از 

کشور اعالم می کنند با واقعیت خیلی متفاوت است.

منتظری:

آمار دقیقی از کشته شدگان وقایع آبان ماه ندارم


