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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

کمیسیون مشــترک برجام دیروز 
بار دیگر و برای چندمین بــار در وین 
تشکیل جلســه داد و عباس عراقچی، 
معاون سیاســی وزیر خارجه ایران که 
ریاست هیأت ایرانی در این نشست را 
به عهده داشــت، پیش از برگزاری آن 
گفت: »امروز بعد از پایان بیش از دو هفته 
مذاکرات نشست، جمع بندی خواهیم 
داشــت و مجدداً هیأت ها جهت انجام 
مشورت های بیشــتر به پایتخت های 

سیاسی خود مراجعه می کنند.«
او توضیح داد که »در طول دو هفته 
گذشته و در جریان برگزاری دور چهارم 
مذاکرات وین پیشرفت های خوبی در 
جریان مذاکرات انجام شده است و چند 
موضوع کلیدی باقی مانده که باید حل 
شود و االن وقت آن است که مجددا به 
پایتخت ها رجوع کنیم تا مشورت های 
آخر صورت بگیرد و بعــد مذاکرات را 

ادامه می دهیم.«
عالوه بر گفته های عراقچی به نظر 
می رسد پس از چندین روز بی خبری 
نســبی از مذاکرات برجامی، تحرک 
دیپلماتیک در وین و میان کشورهای 
عضو برجام برای احیای آن باال گرفته 

اســت؛ یک نمونــه اش گفت وگوی 
نماینده ایران در سازمان ملل با دیپلمات 

آمریکایی است. 
شاهرخ ناظمی، رایزنی مطبوعاتی 
ایران در سازمان ملل خبر داد که مجید 
تخت روانچی بعدازظهر سه شنبه طی 
مالقاتی مجــازی با کریــس مورفی، 
سناتور دموکرات آمریکایی با اشاره به 
مذاکرات جــاری در وین، بر لغو عملی 
همه تحریم های آمریکا که تحت عناوین 
مختلف وضع شده تاکید و از آن به عنوان 

کلید حل موضوع یاد کرده است. 
یمن و فلســطین نیــز موضوعات 
مطروحه در این مالقات مجازی بوده اند؛ 
اما همانطور که انتظار می رود، گفت وگو 
متمرکز بر برجام و تحریم ها بوده است. 
برجام در دستور کار اولین دیدار 

الوروف و بلینکن
قرار گرفتن برجام در دســتور کار 
اولین دیــدار وزرای خارجــه آمریکا 
و روســیه در راســتای همان تحرک 
دیپلماتیک برای احیای برجام اســت. 
بلینکن کــه از 16 می تا امــروز )26 تا 
30 اردیبهشت( در سفر به کشورهای 
دانمارک، ایسلند و گریلند به سر می برد، 
در جریان مذاکرات تلفنی هفته گذشته 
خود با سرگئی الوروف با وی به توافق 

رســید که امروز در حاشــیه نشست 
وزیران کشورهای عضو شورای قطب 
شمال در ایسلند با یکدیگر دیدار کرده 
و درباره مســائل مربوط به دستور کار 
روابط دوجانبه و برخی موضوعات مهم 

بین المللی گفت وگو کنند. 
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور 
خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای 
روســیه دیروز به خبرنگاران گفت که 
پرداختن به مســئله برجام و مذاکرات 
وین بخشی از این دیدار خواهد بود که 
به تالش ها برای دستیابی به توافق در 

مورد برجام تحرک سیاسی می بخشد.
او با تاکید بر اینکه از دیدگاه بازگشت 
آمریکا به برجام مسئله کلیدی و اصلی 
است که باید حل شــود، تصریح کرد: 
»روسیه خواستار همزمانی و هماهنگی 
اقدامات آمریکا و ایران برای بازگشت به 
اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک 

در مورد برنامه هسته ای ایران است.«
سوم خرداد و مسئله دوربین ها

همزمان با این اقدامات و مذاکرات 
جاری در وین، مجلس ایران اما کماکان 
نسبت به این مذاکرات هشدار می دهد. 
بر اساســا توافقی کــه میــان ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیش از 
مذاکرات وین شکل گرفت، مقرر شد که 

دوربین های آژانس در مراکز هسته ای 
ایران روشن بمانند؛ اما ایران فیلمی از 
آنچه این دوربین هــا ضبط می کنند 
در اختیار آژانس قــرار ندهد تا تکلیف 

مذاکرات وین روشن شود.
مطابــق این توافــق، اگر تا ســوم 
خرداد مذاکرات وین به نتیجه نرســد، 
دوربین های این آژانس در تاسیســات 
هســته ای ایران خاموش خواهند شد. 

اکنون سه روز مانده به سوم خرداد. 
مجتبــی ذوالنــوری، رئیــس 
کمیســیون امنیــت ملــی مجلس 
شورای اسالمی حدود 10 روز پیش 
تاکید کرد کــه اگر تا ســوم خرداد 

تحریم هــا لغو نشــوند، دوربین های 
آژانس باید خاموش شوند. دولت اما 
با توجه به تداوم مذاکرات در وین، از 
احتمال تمدید توافق با آژانس سخن 
می گوید. این موضوع به محل مناقشه 
میان دولــت و مجلس بدل شــده و 
بهارستانی ها را سخت برآشفته است. 

نبویان: مذاکرات ضرورتی ندارد
گذشــته از خاموشــی دوربین ها، 
نتیجه حاصل از مذاکرات وین نیز مورد 
هشدار مکرر نمایندگان مجلس است. 
دو روز پیش بیــش از 200 نماینده با 
انتشــار بیانیه ای درباره مذاکرات وین 
تاکید کردنــد که »اگــر 100 درصد 
تحریم ها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو 
نشــده اســت و پذیرش ماندن برخی 
تحریم ها، تأیید مشروعیت آن تحریم ها 

خواهد بود.«
محمود نبویان، نماینده اصولگرای 
تهــران در مجلــس هــم دیــروز در 
گفت وگویی با مهر گفته است: »افرادی 
چون ظریــف و روحانی بــه دنبال لغو 
تحریم ها به صورت گام به گام هستند 
که به معنای آن است که آمریکایی ها 
در حال حاضر یکی از تحریم های ما را 
بردارند و چند هفتــه و یا چند ماه بعد، 
یکی دیگر از تحریم های ما را لغو کنند.«

او ادامه داده: »بنده چندی پیش با 
عراقچی صحبت کردم و وی گفت که 
ما می گوییــم در دوران اوباما و ترامپ 
1600 تحریم علیه ایران اعمال شــده 
اســت اما حرف آمریکایی ها این است 
که تعداد تحریم ها 1۵00 مورد اســت 
و ما بایــد مذاکره کنیــم و بگوییم که 
تعداد تحریم ها 1600 مورد است. بنده 
در همان زمان به معاون سیاســی وزیر 
امور خارجه گفتم که ضرورتی به انجام 
مذاکره نیست و شما می توانید در قالب 
نامه ای این موضــوع را مطرح کنید و 
بگویید که تعداد تحریم های ظالمانه ای 
که آمریکا علیه کشــورمان وضع کرده 
است، 1600 مورد است و به هیچ وجه 

نیازی به انجام مذاکره نیست.«
 دعوا بر سر تصمیمات 

نهادهای باالدستی
دولت اما این بیانیه هــا و اظهارات 
را به معنای مخالفت جنــاح مقابل با 
اصــل مذاکره دولــت روحانی قلمداد 

می کند، آنچنانکه حسن روحانی دیروز 
در گفته های خود تصریح کرد که دولت 
می خواهد تحریم ها را لغو کند اما عده ای 
از مذاکرات وین ناراحت هستند و گریه و 

زاری می کنند. 
مجلس بیش از هر چیز صالحیت 
دولت برای مذاکرات را زیر سوال می برد. 
مسعود خاتمی، نماینده گلپایگان در 
جلســه علنی دیروز مجلس با اشاره به 
مذاکرات وین، گفت: باید توجه داشته 
باشــیم که در برجام افراد مشخص و 
معینی به عنوان نفوذی دخالت داشتند.

او با بیان اینکه دخالت جاسوســان 
در قراردادها محتمل است، تاکید کرد: 
»وزارت خارجه موظف است تا بحث های 
درون جلسات مذاکرات برجامی خود را 
در مجلس مطرح کند و هیچ تصمیمی 
بدون توافق و نظــر مجلس پذیرفتنی 

نیست.«
همچنین روز گذشــته اعالم شد 
کمیسیون امنیت ملی مجلس از تیم 
مذاکره کننده در وین خواسته که پس 
از بازگشت به مجلس رفته و درباره روند 

مذاکرات توضیح دهد. 
در این میان وجه سیاسی مناقشه 
دولت و مجلس بر ســر مذاکرات وین و 
نتیجه آن پررنگ تــر از خود مذاکرات 
است؛ آنچنانکه نبویان در گفت وگوی 
خود عجله دولت بــرای مذاکرات وین 
را مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 

دانسته است. 
هرچنــد کــه مذاکــرات وین از 
مراجع فرادســت دولــت و مجلس 
هدایت می شــود و دعــوای این دو 
صرفا معرکه ای سیاسی برای غلبه بر 

یکدیگر به نظر می آید. 

مذاکرات وین به کجا رسیده است؟

ایستگاهآخر؛مشورتدرپایتختها

خبر

یک روزنامه نگار اصولگرا، آرایش سیاســی 
جریان متبوع خود را بررسی و حضور دو کاندیدای 
مطرح، رئیســی و الریجانی از این جریان را مورد 
تحلیل قرار داد و تاکید کرد که بر خالف الریجانی 
که با افزایش مشارکت، آراء او رو به افزایش خواهد 

بود، حداکثر رای رئیسی 10 میلیون است.
محمد مهاجری در گفت وگو بــا ایلنا در این 
خصوص افزود: بخشــی  قابل توجهــی از آرایی 
که آقای رئیسی در ســال 13۹6 به دست آورده 
بود امروز ریزش خواهد داشت، دلیل آن نیز این 
است که در  حال حاضر بر اساس نظرسنجی ها، 
مشارکت حدود ۴0 درصد اســت که این رقم تا 
حدودی ممکن اســت اغراق آمیز نیز باشد؛ اگر 
مشارکت ۴0 درصدی مردم را بپذیریم که در آن 

آقای رئیسی 22-23 درصد رأی دارد، در نتیجه 
آرای او به زحمت به 10 میلیون نفر خواهد رسید.

وی با بیان اینکه البتــه در جبهه اصولگرایان 
آقای الریجانی نیز وجود دارد، تصریح کرد: قطعاً 
سبد رای آقای الریجانی شامل بخشی از آراء آقای 
رئیسی، بخشی از آرای اصولگرایان معتدل، بخشی 
از آرای اصالح طلبان معتدل و همچنین بخشی از 
آراء خاکســتری که تا به حال حاضر به حضور در 

انتخابات نبودند خواهد بود.
ایــن روزنامه نــگار اصولگــرا ادامــه داد: 
نظرسنجی هایی که از این به بعد گرفته می شود 
نیز میزان مشارکت را با یک شــیب مالیم رو به 
افزایش نشــان خواهد داد و هرچه که این شیب 
مالیم تندتر شود و تعداد افراد بیشتری به سمت 

انتخابات بیایند، مسلما این آرا در سبد رای آقای 
رئیسی نخواهد بود. 

 رئیسی نه شورای وحدت را قبول دارد
 نه شورای ائتالف را

مهاجری در باره نامه خود به حداد عادل اظهار 
داشت: آنها زحمت می کشند که یک مهندسی 
اتفاق بیفتد. آنها از  انتخابات ۹6 تالش شان را شروع 
کرده اند و اکنون چهار سال و نیم است که در حال 
زحمت کشیدن هســتند و طبیعی است که به 

دنبال نتیجه باشند.
وی افزود: وقتی آقای الریجانی آرایش سیاسی 
آنها را به هم زده، طبیعی است که در حال حاضر 
عصبانی تر شــوند و حتی رفتارهای هیستریک 
و عصبی از خودشان نشــان بدهند که در جهت 

تخریب رقیب باشد. 
این تحلیلگر مسائل سیاسی درباره اینکه اینکه 
رئیسی اعالم کرده که به طور مستقل وارد انتخابات 
شده، یادآور شد: برخی فکر می کنند که احزاب 
نجس هستند و وابستگی به جناح های سیاسی 

باعث نجاست آنها می شود. احزاب را منکوب کرده 
و بد می دانند، در حالی که این چنین نیست و اگر 
کسی وابستگی حزبی خودش را آشکار کند، هم 
خودش را پاسخگو می کند و هم به اعتبار سیاسی 

خودش می افزاید.
وی گفت: آقای رئیسی نه شورای وحدت و نه 
شورا ائتالف را قبول ندارد. حتی اگر خاطرتان باشد 

آقای رئیسی در سال ۹6 تعهدی به شورای آن زمان 
اصولگرایان نداد و حتی حاضر نشد که در جلسات 
آنها حضور پیدا کند و تعهد بدهد. در حال حاضر 
نیز ایشان هیچ تعهدی نسبت به آنها ندارد و وقتی 
یک تشکیالت از یک کاندیدا حمایت می کند و 
آن کاندیدا می گوید آن تشکیالت را قبول ندارد، 

تشکیالت چه ارزشی برای خودش قائل است؟

محمد مهاجری:

حداکثر رأی رئیسی ۱۰ میلیون است
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وزیر خارجه عربستان: 
مذاکرات با ایران مقدماتی است، 

اما امیدواریم
به گزارش شبکه فرانس 2۴، فیصل بن فرحان، 
وزیر امور خارجه عربستان سعودی در گفت وگویی 
با خبرگزاری فرانســه درباره مذاکرات اخیر میان 
ایران و عربستان گفت که کشورش پس از مذاکرات 
»اکتشــافی« و مقدماتی با ایران، »امیدوار« است. 
او در پاسخ به این ســوال که تاثیر انتخابات ریاست 
جمهوری خرداد ماه در ایــران بر این مذاکرات چه 
خواهد بود، گفت: تصور ما از سیاست خارجی ایران 
این است که از ســوی رهبر ایران تعیین می شود. 
بنابراین، فکر نمی کنیم که ]انتخابات[ تاثیر قابل 

توجهی بگذارد. 
    

در دیدار با کاوونی صورت گرفت؛
استقبال ظریف از تمهیدات ایرلند 
برای بازگشایی سفارت در تهران 

محمد جواد ظریف که در ســومین ایســتگاه 
از تور اروپایی خود به ایرلند ســفر کرده اســت با 
ســایمون کاوونی، وزیر خارجه ایرلند دیدار و در 
خصوص موضوعات مهم روابط دوجانبه، منطقه ای 
و بین المللی، از جمله روابط سیاســی و اقتصادی 
دو کشور، تحوالت اخیر فلســطین، یمن، عراق، 
افغانستان، قره باغ، روند مقابله با کرونا و واکسن آن 
تبادل نظر کرد. ظریف در این دیدار روابط دو کشور 
را با اهمیت خواند و از تمهیــدات ایرلند در زمینه 
بازگشایی سفارت این کشور در تهران و اعزام سفیر 

استقبال کرد.
    

 شکایت بحرین 
علیه بانک مرکزی ایران

دادســتانی کل بحرین بانک المستقبل، بانک 
مرکزی و چند بانک ایرانی دیگر را به پولشویی متهم 
کرد. این دادستانی بانک های مذکور را به پولشویی 
مبلغ یک میلیارد و 300 هــزار دالر متهم کرده و 
شکایتی علیه آن ها تسلیم دادگاه کیفری کرده است. 
علی بن فضل البوعینین، دادستان کل بحرین مدعی 
شده است که این شکایت بعد از تحقیقات گسترده 
علیه مسئوالن بانک المستقبل و برخی بانک های 

ایرانی از سال 200۸ تا 2012 انجام شده است.
    

وزیر دفاع:
 ایران در بازسازی سوریه 

مشارکت می کند
امیر ســرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح در دیدار با جمال الدین ابراهیم 
شــعیب معاون وزیر تجارت داخلی و جمال العمر 
معاون وزیر صنایع سوریه با اشاره به نقش و اهمیت 
راهبردی ســوریه در محور مقاومت اظهار داشت: 
مجموعه های اقتصادی وزارت دفاع در کنار فعاالن 
بخش خصوصی ایران آمــاده هرگونه همکاری و 
همراهی در بازسازی و تامین نیازمندی های کشور 
سوریه است. وی افزود: همانگونه که با کمک های 
جمهوری اسالمی ایران موفق به شکست دشمنان 
مشترک در زمینه دفاعی و نظامی شدیم؛ امیدواریم 
در ارتقای توانمندی های اقتصادی دو کشــور در 

منطقه نیز بیش از پیش موفق باشیم.
    

 200 نماینده مجلس در نامه به روحانی 
مطرح کردند؛

لزوم تعقیب قضایی زنگنه
در پایان جلســه علنی دیروز مجلس شورای 
اســالمی، نامه ای با امضای بیش از 200 نماینده 
مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهور در مورد 
عملکرد وزیر نفت، قرائت شد. در این نامه آمده بود: 
»اعالم می نماییم خسارات چند ده میلیارد دالری 
در بندهای فوق االشاره ناشی از ترک فعل آقای زنگنه 
وزیر نفت، غیر قابل گذشت و اغماض بوده و خسارات 
وارده به کشور به مراتب زیانبارتر از خسارات قرارداد 
کرسنت بوده که مستلزم تعقیب قضایی و رسیدگی 

عاجل قوه قضاییه می باشد.«
    

ادعای ضرغامی؛
کشور را بدون بودجه اداره می کنم!

عزت اهلل ضرغامی، رئیس اســبق صدا و سیما و 
داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 1۴00، 
به اداره دولت بدون بودجه به عنوان یک پیشنهاد 
اشاره کرد و گفت: ما در این حوزه نظرات جدی داریم 
و من به همه مردم می گویم که این کار شدنی است. 
وی با بیان اینکه هیچ بن بستی در کارهای اقتصادی 
کشور وجود ندارد، افزود: هر کسی که معتقد است 
نمی شــود در کشــور کار کرد را به مناظره دعوت 
می کنیم. ضرغامی همچنین مدعی شــد: خود را 
برای برخورد با مافیا و کسانی که منافع شان در ادامه 
یافتن وضع موجود است و باند های الیگارشی و هزار 
فامیل که حتی فساد را نیز بین خود تقسیم کرده اند، 

آماده کرده ام.

نبویان: ظریف و روحانی 
به دنبال لغو تحریم ها به 

صورت گام به گام هستند 
به این معنا که آمریکایی ها 

در حال حاضر یکی از 
تحریم های ما را بردارند و 

چند هفته و یا چند ماه بعد، 
یکی دیگر از تحریم های ما 

را لغو کنند

عباس عراقچی: 
پیشرفت های خوبی در 

جریان مذاکرات انجام شده 
است و چند موضوع کلیدی 

باقی مانده که باید حل 
شود و االن وقت آن است 

که مجددا به پایتخت ها 
رجوع کنیم تا مشورت های 

آخر صورت بگیرد و بعد 
مذاکرات را ادامه می دهیم

با دعوت رحمانی فضلی وزیر کشــور، نخســتین جلسه 
کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 

جمهوری برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه عالوه بر عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشــور، حجت االسالم والمســلمین منتظری 
دادستان کل کشور، علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما، 
احسان قاضی زاده نماینده شــورای نظارت بر صداو سیما و 
موســوی دبیر هیأت اجرایی مرکزی در محل وزارت کشور 

حضور داشتند.

وزیر کشور در این جلســه با اشاره به مفاد 
قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: این 
کمیسیون به منظور تضمین برخورداری 
یکسان نامزدهای ریاســت جمهوری از 
امکانات دولتی تشکیل و زیر نظر هیأت 

اجرایی مرکزی انتخابات فعالیت 
می کند.

وی ادامــه داد: نامزدهای 
ریاســت جمهــوری کــه 

صالحیت آنان توســط شــورای نگهبان تأیید و اسامی آنها 
از طرف وزارت کشــور اعالم می  شــود، هر یــک حق  دارند 
به طور مســاوی از صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران 
برای معرفی و ارائه برنامه های خود اســتفاده کنند و  ترتیب و 
تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا 
و سیما بر عهده این کمیســیون خواهد بود. وزیر 
کشــور یادآوری کرد: فعالیت هــای انتخاباتی 
نامزدهای ریاســت جمهــوری از تاریخ اعالم 
اســامی آنان به وســیله وزارت کشــور رسماً 

 آغاز و تا 2۴ ساعت قبل از شــروع  اخذ رأی خاتمه می پذیرد.
رئیس کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تأکید 
کرد: داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنها، به هیچ وجه 
مجاز به هتک حرمت و حیثیت ســایر نامزدها نیستند و در 

صورت تخلف، برابر مقررات مجازات خواهند شد.
رحمانی فضلــی همچنین با احصاء اعضای کمیســیون 
بررسی تبلیغات ریاست جمهوری بر اســاس ماده 63 قانون 
انتخابات ریاست جمهوری شامل؛ دادستان کل کشور، وزیر 
کشور، مدیر عامل صدا و ســیما، دبیر هیأت اجرائی مرکزی 
انتخابات ریاســت جمهوری و نماینده شورای نظارت بر صدا 

و سیما، بر حضور مؤثر اعضا در جلسات کمیسیون تأکید کرد.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 2۸ خرداد 

1۴00 برگزار می شود.

رحمانی فضلی تاکید کرد؛

الزام برخورداری یکسان نامزدهای انتخابات از امکانات عمومی 


