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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

نشســت بغداد اولیــن ماموریت 
حســین  جــی  ر خا ســت  سیا
امیرعبداللهیان در کسوت وزیر خارجه 
اســت. او با رأی موافــق 270 نماینده 
مجلس، یکی از قاطع ترین رأی اعتمادها 
را گرفته اســت و حاال در بغداد است تا 
نماینده دولت ابراهیم رئیسی و سیاست 
خارجی آن در یک نشست بین المللی 
باشد.  آنچه وی در این نشست خواهد 
گفت و مواضعی که اتخاذ خواهد کرد، 
برای حاضــران خارجی و منطقه ای به 
منزله آشــنایی با رویکرد دولت جدید 
ایران است و تاثیر بسیاری بر این خواهد 
داشت که آنها روابط آتی خود با دولت 

جدید در ایران را چگونه تنظیم کنند. 
اولین اکت سیاســی وزیر خارجه 
دولت ابراهیم رئیســی دیــروز پس از 
ورود به بغداد حضــور در محل یادمان 
شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس در فــرودگاه بغداد و گفتن 
این جمله بود که »آمریــکا نمی تواند 
از پاســخگویی به این اقدام تروریستی 

فرار کند.«
او همچنین تاکید کرد که پیگیری 
جدی حقوقی و بین المللی طرف هایی 
که به نام دولت آمریکا و کاخ سفید آشکارا 

اقدام تروریستی علیه سردار سلیمانی 
و همراهانشــان انجام دادنــد، یکی از 

برنامه های وزارت خارجه است. 
دومین اظهارنظر سیاســی وی در 
بغداد که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، 
مربوط به ســوریه بود. نشست بغداد با 
عنوان »کنفرانس بین المللی بغداد برای 
همکاری و شــراکت« قرار بود در ابتدا 
نشستی با حضور همسایگان عراق باشد 
اما کمی بعد حضور دیگر کشــورهای 
منطقه و حتی بازیگران خارجی در آن 

نیز اعالم شد. 
عراق رسما از عربستان، ترکیه، مصر،  
اردن، کویت و ایران برای مشارکت در 
این اجالس دعوت کرد. گفته شــد که 
فرانسه، آمریکا، روسیه و ژاپن نیز در آن 
حضور خواهند داشت. سوریه اما جزو 
مدعوین این نشست نبود و جای آن در 
اجالس دیروز خالی بود.  اشــاره دیروز 
امیرعبداللهیان به موضوع ترور سردار 
ســلیمانی و انتقاد وی از عدم دعوت از 
سوریه برای این نشست، گویای بخشی 
از مواضــع دولت ابراهیم رئیســی در 

خصوص این موضوعات است. 
بغداد و تدارک فضای »عالی« برای 

گفت وگوی تهران و ریاض
 آزمون بزرگتر برای امیرعبداللهیان 
در این نشست اما مسئله »عربستان« 

است. طی روزهای گذشته تحلیلگران 
اهداف مختلفی برای این نشست مطرح 
کرده اند؛ برخــی آن را تالش الکاظمی 
برای تثبیت موقعیت خود در آســتانه 
انتخابات پارلمانی عراق می دانند که قرار 

است دو ماه دیگر برگزار شود. 
شماری آن را پیشــنهاد پاریس و 
نقشه امانوئل مکرون برای بازگرداندن 
نفوذ فرانسه در عراق و منطقه به دوران 
قبل از ســقوط صدام تفسیر می کنند 
و برخی دیگر نیز بــه اهداف منطقه ای 
این نشست از جمله مسئله یمن، تنش 
آبی در کشــورهای منطقه، تحوالت 
افغانستان و مواردی از این دست اشاره 

می کنند. 
در این میان بسیاری از تحلیلگران 
و رسانه ها حل اختالفات میان تهران و 
ریاض را از اهداف اصلی نشست بغداد 
می دانند. هفته گذشته رویترز با همین 
تحلیل نوشت: »عراق از ایران و رقبای 
تهران در حاشیه خلیج )فارس( دعوت 
کرده است تا در نشستی در بغداد شرکت 
کنند که به نظر می رسد هدف اصلی آن 
کاهش تنش هایی است که در سال های 
اخیر به مناقشــات آشــکار میان این 

کشورها تبدیل شده است.«
پیش از آن نیز برخی منابع خبر داده 
بودند که فواد حسین، وزیر خارجه عراق، 

فضا را برای انجــام دیدار میان مقامات 
ایرانی و سعودی در حاشیه نشست بغداد 
»عالی« توصیف کرده اســت.  مجاهد 
الطائی، کارشــناس امنیتی عراقی در 
همین ارتباط به حضور فرانسه در این 
نشست اشاره کرده و گفته بود: »فرانسه 
روابط نسبتا خوبی با ایران  و عربستان 
دارد و می توانــد در میانجیگری عراق 

میان تهران و ریاض نقش ایفا کند.«
مذاکرات فعال در سطح وزرای 

خارجه است
حال وزیر خارجه دولت رئیسی در 
بغداد و در معــرض آزمون تنش زدایی 
با ریاض اســت. حــل اختالفات میان 

تهران و ریاض چه بسا از احیای برجام 
برای سیاســت خارجی ایران ارزش و 
اهمیت بیشتری داشته باشد؛ چراکه در 
صورت احیای برجام سنگ اندازی های 
منطقه ای که عمدتا از نزاع سنتی ریاض 
و تهران ناشی می شود به قوت خود باقی 
مانده و پای برجام را لنگ خواهند کرد. 
دست کم می توان گفت که مسئله برجام 
و اختالفات منطقه ای را باید به موازات 
هم پیش برد و اکنون باید منتظر ماند و 
دید که وزیر خارجه جدید تا کجا از عهده 

این مهم برمی آید. 
ماه گذشــته پیش از آنکه کابینه 
ابراهیم رئیســی بسته شود، رسانه ها 
خبر دادند که عــراق به دنبال حضور 
ابراهیم رئیسی در نشست بغداد است. 
از این رو شــاید انتظارها این بود که 
امروز ابراهیم رئیسی در بغداد باشد؛ 
به ویژه که بسیاری از کشورهای دیگر 
منطقه در سطحی باالتر از وزیر خارجه 
در این نشست شــرکت کرده اند. از 
مصر و فرانســه، روســای جمهور به 
بغداد رفته اند، از اردن، ملک عبداهلل 
پادشاه آن و از قطر نیز تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر در نشســت بغداد 

حضور دارند.
در مورد تهران و ریــاض اما به نظر 
می رســد هر دوی این کشورها تعیین 
ســطح حضور خود در نشست بغداد را 
منوط به دیگری کرده بود. العربی الجدید 
ماه گذشــته نوشــت که »عربستان با 
دانستن سطح حضور ایران در نشست 
بغداد، در خصوص حضور بن ســلمان 

تصمیم گیری می کند.«
اما با توجه به اینکه یکی از برنامه های 
اصلی نشست بغداد، ادامه مذاکرات ایران 
و عربستان به میانجی گری عراق است، 
در نهایت دو کشــور تصمیم گرفته اند 
با توجه به اینکه مذاکراتشــان هنوز در 
مرحله مقدماتی است، سطح دیدارها 
در حاشیه نشست بغداد را به باالتر از وزیر 
خارجه ارتقا ندهند و هر دو وزرای خارجه 

خود را روانه بغداد کرده اند. 
 بازگشایی بخت تهران - قاهره

 هم در بغداد؟
عالوه بر عربستان، حضور مصر در 
این نشست نیز، فرصت دیگری برای 
ایران اســت تا همزمان، برای ترمیم 
روابط مخدوش خود با مصر نیز تالش 
کند. دو ماه پیش روزنامه »توســعه 

ایرانی« در گزارشــی تخــت عنوان 
»بخت تهران-قاهره باز می شود« به 
اخبار غیررسمی درباره میزبانی از یک 
هیأت ایرانی در قاهره و تغییر رویکرد 
قاهره برای ازسرگیری رابطه با تهران 
پرداخت. این اخبــار پس از خبرهای 
مذاکرات محرمانه تهــران -  ریاض 
منتشر شــده و در حالی بود که ایران 
سال هاســت روابــط دیپلماتیک با 

قاهره ندارد.
در همین ارتبــاط دیروز ویدئویی 
منتشر شــد که نشــان می داد امیر 
عبدالهیان در جمع روسای هیأت های 
شــرکت کننده در نشست منطقه ای 
حمایت از بغــداد در حال گفت وگو با 

السیسی، رئیس جمهور مصر است. 
امیرعبدالهیــان پــس از گرفتن 
رأی اعتماد از بهارســتان، در پیامی 
توئیتری دربــاره برنامه خود اینگونه 
نوشت: »مصمم بر  پیگیری سیاست 
خارجی متــوازن، پویا و هوشــمند 
مبتنی بر اصــول عــزت، حکمت و  
مصلحت هستم. همســایگان و آسیا 

اولویت اول.«
از ســوی دیگر جناح مقابل دولت 
حســن روحانی، همواره دولت وی را 
متهم می کرد که نســبت به منطقه 
و همســایگان غافل بوده است. حال 
دولت ابراهیم رئیسی با شعار تمرکز 
بر همســایگان منطقــه ای روی کار 
آمده و باید دید وزیر خارجه آن، بهبود 
روابط با کشورهای منطقه ای را از دل 
این نشست ها به ارمغان خواهد آورد 
یا اینکــه تنش  با کشــورهایی چون 
عربستان و امارات و مصر کماکان به 

قوت خود باقی خواهد ماند.

اولین ماموریت امیرعبداللهیان در کسوت وزیر خارجه؛

نشست بغداد و آزمون تنش زدایی از تهران - ریاض

خبر

یک فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه 
برداشته شــدن تحریم ها یک موضوع ناممکن 
نیست و امکان پذیر است، گفت: مذاکرات همچنان 
مسیرش باز اســت و می شــود در این زمینه به 

نتیجه ای رسید.
داریوش قنبری در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به 
وعده های اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار کرد: 
بخشی از مسائل اقتصادی ناشی از تحریم ها است 
که نمی شود به راحتی از کنار آن گذشت آن هم با 
توجه به اینکه تحریم ها از این لحاظ وضع شدند که 
به کشور ما از راه اقتصاد ضربه بزنند و قطعاً نمی شود 

نقش تحریم ها را نادیده گرفت. وی ادامه داد: البته 
مســائل مربوط به تحریم ها در حوزه کاری تیم 
اقتصادی نیست در حوزه کاری دستگاه های دیگر 
کالن و نهایتاً وزارت خارجه است و در این مراتب 

است که باید مسئله تحریم ها دنبال شود.
این فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به این که 
تغییر در مسائل ســاختاری باید مورد توجه قرار 
گیرد، گفت: واقعیت این اســت که در یک الی دو 
سال اخیر با توجه به مســائل تحریم ها یکسری 
سیاســت های خاصی در نظر گرفته شده است 
و در مجلس به تصویب رســیده اســت که برای 

فعالیت اقتصادی در یک اقتصاد عادی می توانست 
مشکل ساز باشــد و انگیزه را از بخش خصوصی 
و سرمایه گذاران ســلب کند و هشدار می دهم 
تداوم این وضعیت می تواند باعث فرار سرمایه ها 

از کشور شود.
قنبری افــزود: یک حالت فوق العــاده ای در 
اقتصاد کشــور ایجاد شده اســت، در این حالت 
فوق العاده قطعاً و یقیناً حل مســائل ساختاری 
امکان پذیر نیست، بله درست است حل مسائل 
ساختاری هم به مســائل تحریم ها برمی گردد 
اما یک بخش دیگری از مشــکالت و معضالت 

اقتصادی از طریق اصالح قوانین و طرق دیگر حل 
می شود و این کار هم بر عهده تیم اقتصادی است 
و آنان باید برنامه ریزی هایی در جهت حل مسائل 

داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: بسیار مهم این است که  
تیم اقتصادی یک دیدگاه هــای ِعلمی و َعملی 
نسبت به حل مسائل و مشکالت داشته باشد و اگر 
این گونه عمل و اقدامی انجام و کارها را پیش ببرند 
من خوش بینم بتوانند موفق شوند اما اگر شعارهای 
بدون پشتوانه َعلمی را بخواهند مطرح کنند، قطعاً 
با بن بست مواجه خواهند شد چرا که باید در مقام 
عمل مشاهده کنیم این تیم اقتصادی به چه شکلی 
عمل می کند و آن وقت است که می شود راحت تر 

درباره آنها اظهارنظر کرد.
این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: به 
دلیل مســائل اقتصادی و وزرای اقتصادی از این 

جهت تاکید دارم مسائل و مشــکالت در حوزه 
اقتصاد دارای اهمیت بیشتری است و وعده های 
این دولت هم وعده های اقتصادی بوده اســت و 
باتوجه به آنچه که گفته اند در حوزه اقتصاد باید 
خودشان را نشان دهند و این که این وعده ها باید 
چقدر می توانند عملی شود و کشور را از وضعیت 
فعلی نجات دهد، به زودی راستی آزمایی می شود.

قنبری:

مسیر مذاکرات همچنان باز است و می توان به نتیجه رسید
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 واکنش شمخانی به تهدید ایران 
از سوی بایدن و بنت

علی شمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی به ماجرای تهدید ایران از ســوی بایدن با 
هشــتک »مقاومت فعال« واکنش نشان داد. 
وی در صفحــه توئیتری خود نوشــت: اولین 
مالقات بنت و بایــدن و تاکید بر اســتفاده از 
»گزینه های دیگر« علیه ایــران، ضمن آنکه 
تهدید غیرقانونی یک کشور دیگر است، حق 
جمهوری اســالمی ایران برای پاســخگویی 
متقابل علیــه »گزینه های در دســترس« را 

تثبیت می کند.«
    

پژمان فر:
بخش  زیادی از حقوق های 

نجومی به خزانه کشور برگشته است
حجت االســالم نصراهلل پژمان فــر، نایب 
رئیس کمیســیون اصل نود مجلس شورای 
اســالمی در صفحه توئیتری خود نوشــت: » 
پرونده ویــژه  حقوق های نجومــی  در ادارات 
دولتی به ویژه موسســات مالی در کمیسیون 
اصل نود تشکیل شده اســت. بخش  زیادی از 
ارقام نجومی به خزانه کشــور برگشــت داده 
شــده اســت. ضمنا مردم عزیز اگر اطالعاتی 
از دریافت های نجومی مســئوالن در اختیار 
 داشــتند، می توانند به  کمیســیون اصل نود 

ارسال نمایند.«  
    

تماس تلفنی مقام اروپایی و 
عراقچی درباره افغانستان

سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه کشــورمان و »پیتر الونســکی 
تیفنتــال« قائم مقــام وزارت خارجه اتریش 
به صــورت تلفنــی درباره آخریــن تحوالت 
افغانســتان گفت وگو کردند. به گزارش ایسنا 
به نقل از کانال  اطالع رســانی  عباس عراقچی، 
وزارت امور خارجه اتریش بــا اعالم این خبر 
در توئیتی نوشــت: »پیتر الونسکی تیفنتال 
از مکالمه تلفنی سازنده با عراقچی و همکاری 
بســیار خوب با وزارت امور خارجــه ایران در 

رابطه با افغانستان قدردانی می کند.«
    

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
مذاکرات ایران و ۱+۴ با پلتفرم 

جدید انجام می شود
به گزارش تسنیم، وحید جالل زاده، رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اســالمی درباره اینکه دور 
آتی مذاکرات ایــران و 4+1 از ســوی وزارت 
امورخارجه یا شورای عالی امنیت ملی دنبال 
خواهد شد یا نه، گفت: باید چهارچوب و پلتفرم 
جدیدی بــرای مذاکرات آتی از ســوی ایران 
تعریف شــود که قطعا این اتفاق خواهد افتاد. 
جالل زاده با بیان اینکه چهارچوب و پلتفرمی 
که تیم مذاکره کننده هسته ای با آن پیش رفت 
ایراد داشــت، اضافه کرد: باید با پلتفرم جدید 
غربی ها را وادار کنیم که به تعهدات خودشان 

عمل کنند.
    

 حضور دو عضو دولت روحانی 
در جلسه بیت رهبری

فرهیختگان نوشــت: »صبح شنبه اعضای 
هیأت دولت ســیزدهم با حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی دیدار 
کردند. ستاری، معاون علمی و اسالمی، وزیر 
راه و شهرسازی از اعضای دولت دوازدهم نیز 

در این جلسه حضور داشتند.«
    

خضریان خبر داد؛
بازدید اعضای کمیسیون اصل 90 

از زندان اوین
علی خضریــان، نماینده مــردم تهران و 
ســخنگوی کمیســیون اصل 90 مجلس به 
فارس گفت: به دنبال ماموریت رئیس مجلس 
به کمیسیون اصل 90 برای پیگیری اتفاقات 
زندان اوین و تصاویر منتشر شده از آن، کمیته 
قضایی این کمیسیون در حال پیگیری موضوع 
است. وی ادامه داد: طی روزهای آتی اعضای 
کمیسیون ضمن برگزاری جلسه با مسئوالن 
قضایی و سازمان زندان ها، بازدیدی از زندان 

اوین انجام خواهند داد.
خضریــان البته به ایــن موضوع اشــاره 
نکــرد بازدیدهایــی اینچنین کــه عموما با 
هماهنگی قبلی صورت می گیــرد، تا چه حد 
در بازدارندگــی این اتفاقــات و اصالح رفتار 
 نابهنجار زندانبان با زندانیــان در آینده موثر 

خواهد بود.

عالوه بر عربستان، حضور 
مصر در این نشست نیز، 

فرصت دیگری برای ایران 
است تا همزمان، برای 
ترمیم روابط مخدوش 

خود با مصر نیز تالش کند. 
در همین ارتباط دیروز 

ویدئویی منتشر شد که 
امیر عبدالهیان را در حال 

گفت وگو با السیسی، رئیس 
جمهور مصر نشان می داد

با توجه به اینکه یکی از 
برنامه های اصلی نشست 

بغداد، ادامه مذاکرات ایران 
و عربستان به میانجی گری 
عراق است، ظاهرا دو کشور 

تصمیم گرفته اند، سطح 
دیدارها در حاشیه این 

نشست را به باالتر از وزیر 
خارجه ارتقا ندهند و هر دو 
وزرای خارجه خود را روانه 

بغداد کرده اند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه واردات واکسن کرونا از سوی 
هر نهاد یا شخصی باید تحت اشراف و نظارت وزارت بهداشت 
باشد تاکید کرد که با سوءاستفاده کنندگان از موضوع واکسن، 

قاطعانه برخورد شود.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با تاکید بر اینکه متاسفانه وضعیت شیوع بیماری کرونا در 
سطح کشور، وضعیت قابل قبولی نیست، گفت: با وجود اینکه 
باید ازتالش های جهادگونه کادر درمان و همه دست اندرکاران 
مقابله با شیوع کرونا و نیز نیروهای داوطلب مردمی صمیمانه 
قدردانی کنم، اما گزارش های دریافت شده و مشاهدات بنده و 

وزیر بهداشت حاکی از آن است که وضعیت شیوع بیماری به 
هیچ وجه خوب نیست.

رئیســی افزود: نباید کســب و کار مردم تعطیل شود، اما 
ضروری اســت تدابیر فوری برای جلوگیری از تجمعات و 

دورهمی ها و نیز تردد و فعالیت در مراکز پرتجمع مثل 
رستوران ها، تاالرها، پاســاژها، بازارهای سرپوشیده و 
نظایر آن اتخاذ و با دقت و جدیت اجرا شود تا بتوانیم به 

شکلی موثر با شیوع بیماری و عوارض ناشی از 
آن مقابله کنیم.

رئیســی تامین امکانات بســتری و 

رسیدگی به بیماران کرونایی را همچون تامین واکسن جزو 
اولویت ها برشــمرد و تصریح کرد: نیروهای مســلح و همه 
نهادهای دیگر، امکانات خود را به میــدان بیاورند تا در هیچ 
نقطه ای از کشور، هیچ بیمار کرونایی که نیاز به بستری 

شدن دارد، به خاطر نبود تخت سرگردان نشود.
رئیس جمهور با تاکید بــر اینکه تنها مرجع مورد 
قبول درمورد تایید واکسن کرونا وزارت بهداشت است، 
خاطرنشان کرد: از نظر دولت، مسئولیت تایید اعتبار و 
اصالت واکسن فقط و فقط برعهده وزارت بهداشت 
اســت و واردات واکســن باید تحت اشراف و 

نظارت این وزارتخانه انجام شــود. وی در ادامه با بیان اینکه 
تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان ها از سیاست های 
قطعی دولت سیزدهم اســت، خاطرنشان کرد: در موضوع 
مقابله با شــیوع کرونا نیز از تفویض اختیار به ســتادهای 

استانی استقبال می کنیم.
رئیســی همچنین تاکید کــرد: باید به شــدت مراقب 
سوءاستفاده از نیاز مردم به واکسن کرونا باشیم. دستگاه های 
نظارتی بــا سواســتفاده کنندگان احتمالی و کســانی که 
واکسن های تقلبی وارد بازار کرده و با جان مردم بازی می کنند، 

به شکل جدی و قاطع برخورد کنند.
رئیس جمهور از تشکیل ستاد ویژه در وزارت امورخارجه به 
منظور تسریع در واردات واکسن قدردانی کرد و اظهار داشت: کار 
و تالش مضاعف برای صیانت از جان مردم محوری ترین مسئله 

پیش روی همه ما است.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا :

با سوءاستفاده کنندگان از موضوع واکسن، قاطعانه برخورد شود


