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روی موج کوتاه

مذاکرات وین به کجا رسیده است؟

وزیر خارجه عربستان:

ت در پایتختها
ایستگاه آخر؛ مشور 

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«:امروزبعدازپایانبیشازدوهفته
مذاکرات نشست ،جمعبندی خواهیم
داشــت و مجددا ًهیأتها جهت انجام
مشورتهای بیشــتر به پایتختهای
سیاسیخودمراجعهمیکنند».
او توضیح داد که «در طول دو هفته
گذشتهودرجریانبرگزاریدورچهارم
مذاکرات وین پیشرفتهای خوبی در
جریانمذاکراتانجامشدهاستوچند
موضوع کلیدی باقی مانده که باید حل
شود و االن وقت آن است که مجددا به
پایتختها رجوع کنیم تا مشورتهای
آخر صورت بگیرد و بعــد مذاکرات را
ادامهمیدهیم».
عالوه بر گفتههای عراقچی به نظر
میرسد پس از چندین روز بیخبری
نســبی از مذاکرات برجامی ،تحرک
دیپلماتیک در وین و میان کشورهای
عضو برجام برای احیای آن باال گرفته

اســت؛ یک نمونــهاش گفتوگوی
نمایندهایراندرسازمانمللبادیپلمات
آمریکاییاست.
شاهرخ ناظمی ،رایزنی مطبوعاتی
ایران در سازمان ملل خبر داد که مجید
تختروانچی بعدازظهر سهشنبه طی
مالقاتی مجــازی با کریــس مورفی،
سناتور دموکرات آمریکایی با اشاره به
مذاکرات جــاری در وین ،بر لغو عملی
همهتحریمهایآمریکاکهتحتعناوین
مختلفوضعشدهتاکیدوازآنبهعنوان
کلیدحلموضوعیادکردهاست.
یمن و فلســطین نیــز موضوعات
مطروحهدراینمالقاتمجازیبودهاند؛
اماهمانطورکهانتظارمیرود،گفتوگو
متمرکزبربرجاموتحریمهابودهاست.
برجامدردستورکاراولیندیدار
الوروفوبلینکن
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 16می تا امــروز ( 26تا
 30اردیبهشت) در سفر به کشورهای
دانمارک،ایسلندوگریلندبهسرمیبرد،
درجریانمذاکراتتلفنیهفتهگذشته
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
بینالمللیگفتوگوکنند.
سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر امور
خارجه و مذاکرهکننده ارشد هستهای
روســیه دیروز به خبرنگاران گفت که
پرداختن به مســئله برجام و مذاکرات
وین بخشی از این دیدار خواهد بود که
به تالشها برای دستیابی به توافق در
موردبرجامتحرکسیاسیمیبخشد.
اوباتاکیدبراینکهازدیدگاهبازگشت
آمریکا به برجام مسئله کلیدی و اصلی
است که باید حل شــود ،تصریح کرد:
«روسیهخواستارهمزمانیوهماهنگی
اقدامات آمریکا و ایران برای بازگشت به
اجرایکاملبرنامهجامعاقداممشترک
درموردبرنامههستهایایراناست».
سومخردادومسئلهدوربینها
همزمان با این اقدامات و مذاکرات
جاری در وین ،مجلس ایران اما کماکان
نسبت به این مذاکرات هشدار میدهد.
بر اساســا توافقی کــه میــان ایران و
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،پیش از
مذاکراتوینشکلگرفت،مقررشدکه

مذاکرات با ایران مقدماتیاست،
اما امیدواریم

عباسعراقچی:
پیشرفتهایخوبیدر
جریان مذاکرات انجام شده
است و چند موضوع کلیدی
باقیمانده که باید حل
شود و االن وقت آن است
کهمجددابهپایتختها
رجوع کنیم تا مشورتهای
آخر صورت بگیرد و بعد
مذاکرات را ادامه میدهیم
دوربینهای آژانس در مراکز هستهای
ایران روشن بمانند؛ اما ایران فیلمی از
آنچه این دوربینهــا ضبط میکنند
در اختیار آژانس قــرار ندهد تا تکلیف
مذاکراتوینروشنشود.
مطابــق این توافــق ،اگر تا ســوم
خرداد مذاکرات وین به نتیجه نرســد،
دوربینهای این آژانس در تاسیســات
هســتهای ایران خاموش خواهند شد.
اکنونسهروزماندهبهسومخرداد.
مجتبــی ذوالنــوری ،رئیــس
کمیســیون امنیــت ملــی مجلس
شورای اسالمی حدود  10روز پیش
تاکید کرد کــه اگر تا ســوم خرداد

تحریمهــا لغو نشــوند ،دوربینهای
آژانس باید خاموش شوند .دولت اما
با توجه به تداوم مذاکرات در وین ،از
احتمال تمدید توافق با آژانس سخن
میگوید .این موضوع به محل مناقشه
میان دولــت و مجلس بدل شــده و
بهارستانیها را سخت برآشفته است.
نبویان:مذاکراتضرورتیندارد
گذشــته از خاموشــی دوربینها،
نتیجه حاصل از مذاکرات وین نیز مورد
هشدار مکرر نمایندگان مجلس است.
دو روز پیش بیــش از  200نماینده با
انتشــار بیانیهای درباره مذاکرات وین
تاکید کردنــد که «اگــر  ۱۰۰درصد
تحریمها لغو نشود ،هیچ تحریمی لغو
نشــده اســت و پذیرش ماندن برخی
تحریمها،تأییدمشروعیتآنتحریمها
خواهدبود».
محمود نبویان ،نماینده اصولگرای
تهــران در مجلــس هــم دیــروز در
گفتوگوییبامهرگفتهاست«:افرادی
چون ظریــف و روحانی بــه دنبال لغو
تحریمها به صورت گام به گام هستند
که به معنای آن است که آمریکاییها
در حال حاضر یکی از تحریمهای ما را
بردارند و چند هفتــه و یا چند ماه بعد،
یکیدیگرازتحریمهایمارالغوکنند».
او ادامه داده« :بنده چندی پیش با
عراقچی صحبت کردم و وی گفت که
ما میگوییــم در دوران اوباما و ترامپ
 ۱۶۰۰تحریم علیه ایران اعمال شــده
اســت اما حرف آمریکاییها این است
که تعداد تحریمها ۱۵۰۰مورد اســت
و ما بایــد مذاکره کنیــم و بگوییم که
تعداد تحریمها  ۱۶۰۰مورد است .بنده
در همان زمان به معاون سیاســی وزیر
امور خارجه گفتم که ضرورتی به انجام
مذاکره نیست و شما میتوانید در قالب
نامهای این موضــوع را مطرح کنید و
بگوییدکهتعدادتحریمهایظالمانهای
که آمریکا علیه کشــورمان وضع کرده
است ۱۶۰۰ ،مورد است و به هیچ وجه
نیازیبهانجاممذاکرهنیست».
دعوابرسرتصمیمات
نهادهایباالدستی
دولت اما این بیانیههــا و اظهارات
را به معنای مخالفت جنــاح مقابل با
اصــل مذاکره دولــت روحانی قلمداد

نبویان :ظریف و روحانی
بهدنباللغوتحریمهابه
صورت گام به گام هستند
بهاینمعناکهآمریکاییها
در حال حاضر یکی از
تحریمهای ما را بردارند و
چندهفتهویاچندماهبعد،
یکیدیگر ازتحریمهایما
رالغوکنند
میکند،آنچنانکهحسنروحانیدیروز
درگفتههایخودتصریحکردکهدولت
میخواهدتحریمهارالغوکنداماعدهای
ازمذاکراتوینناراحتهستندوگریهو
زاریمیکنند.
مجلس بیش از هر چیز صالحیت
دولتبرایمذاکراترازیرسوالمیبرد.
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
معینیبهعنواننفوذیدخالتداشتند.
او با بیان اینکه دخالت جاسوســان
در قراردادها محتمل است ،تاکید کرد:
«وزارتخارجهموظفاستتابحثهای
درونجلساتمذاکراتبرجامیخودرا
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
مذاکرهکننده در وین خواسته که پس
از بازگشت به مجلس رفته و درباره روند
مذاکراتتوضیحدهد.
در این میان وجه سیاسی مناقشه
دولت و مجلس بر ســر مذاکرات وین و
نتیجه آن پررنگتــر از خود مذاکرات
است؛ آنچنانکه نبویان در گفتوگوی
خود عجله دولت بــرای مذاکرات وین
را مربوط به انتخابات ریاست جمهوری
دانستهاست.
هرچنــد کــه مذاکــرات وین از
مراجع فرادســت دولــت و مجلس
هدایت میشــود و دعــوای این دو
صرفا معرکهای سیاسی برای غلبه بر
یکدیگر به نظر میآید.

خبر
محمد مهاجری:

حداکثر رأی رئیسی۱۰میلیوناست

یک روزنامهنگار اصولگرا ،آرایش سیاســی
جریانمتبوعخودرابررسیوحضوردوکاندیدای
مطرح ،رئیســی و الریجانی از این جریان را مورد
تحلیلقراردادوتاکیدکردکهبرخالفالریجانی
کهباافزایشمشارکت،آراءاوروبهافزایشخواهد
بود،حداکثررایرئیسی ۱۰میلیوناست.
محمد مهاجری در گفتوگو بــا ایلنا در این
خصوص افزود :بخشــیقابل توجهــی از آرایی
که آقای رئیسی در ســال  ۱۳۹۶به دست آورده
بود امروز ریزش خواهد داشت ،دلیل آن نیز این
است که در حال حاضر بر اساس نظرسنجیها،
مشارکت حدود  ۴۰درصد اســت که این رقم تا
حدودی ممکن اســت اغراقآمیز نیز باشد؛ اگر
مشارکت  ۴۰درصدی مردم را بپذیریم که در آن

آقای رئیسی  ۲۳-۲۲درصد رأی دارد ،در نتیجه
آرایاوبهزحمتبه ۱۰میلیوننفرخواهدرسید.
وی با بیان اینکه البتــه در جبهه اصولگرایان
آقای الریجانی نیز وجود دارد ،تصریح کرد :قطعاً
سبدرایآقایالریجانیشاملبخشیازآراءآقای
رئیسی،بخشیازآرایاصولگرایانمعتدل،بخشی
ازآرایاصالحطلبانمعتدلوهمچنینبخشیاز
آراء خاکســتری که تا به حال حاضر به حضور در
انتخاباتنبودندخواهدبود.
ایــن روزنامهنــگار اصولگــرا ادامــه داد:
نظرسنجیهایی که از این به بعد گرفته میشود
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
رئیسینخواهدبود.
رئیسینهشورایوحدتراقبولدارد
نهشورایائتالفرا
مهاجری در باره نامه خود به حداد عادل اظهار
داشت :آنها زحمت میکشند که یک مهندسی
اتفاقبیفتد.آنهااز انتخابات ۹۶تالششانراشروع
کردهاند و اکنون چهار سال و نیم است که در حال
زحمت کشیدن هســتند و طبیعی است که به
دنبالنتیجهباشند.
ویافزود:وقتیآقایالریجانیآرایشسیاسی
آنها را به هم زده ،طبیعی است که در حال حاضر
عصبانیتر شــوند و حتی رفتارهای هیستریک
و عصبی از خودشان نشــان بدهند که در جهت
تخریبرقیبباشد.
اینتحلیلگرمسائلسیاسیدربارهاینکهاینکه
رئیسیاعالمکردهکهبهطورمستقلواردانتخابات
شده ،یادآور شد :برخی فکر میکنند که احزاب
نجس هستند و وابستگی به جناحهای سیاسی

با دعوت رحمانی فضلی وزیر کشــور ،نخســتین جلسه
کمیسیونبررسیتبلیغاتانتخاباتسیزدهمیندورهریاست
جمهوریبرگزارشد.
به گزارش ایسنا ،در این جلسه عالوه بر عبدالرضا رحمانی
فضلی وزیر کشــور ،حجتاالسالم والمســلمین منتظری
دادستانکلکشور،علیعسگریرئیسسازمانصداوسیما،
احسان قاضیزاده نماینده شــورای نظارت بر صداو سیما و
موســوی دبیر هیأت اجرایی مرکزی در محل وزارت کشور
حضورداشتند.

وزیر کشور در این جلســه با اشاره به مفاد
قانونانتخاباتریاستجمهوریگفت:این
کمیسیون به منظور تضمین برخورداری
یکسان نامزدهای ریاســت جمهوری از
امکانات دولتی تشکیل و زیر نظر هیأت
اجرایی مرکزی انتخابات فعالیت
میکند.
وی ادامــه داد :نامزدهای
ریاســت جمهــوری کــه

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
خصوصموضوعاتمهمروابطدوجانبه،منطقهای
و بینالمللی ،از جمله روابط سیاســی و اقتصادی
دو کشور ،تحوالت اخیر فلســطین ،یمن ،عراق،
افغانستان ،قرهباغ ،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
استقبالکرد.

شکایت بحرین
علیه بانک مرکزی ایران

دادســتانی کل بحرین بانک المستقبل ،بانک
مرکزیوچندبانکایرانیدیگررابهپولشوییمتهم
کرد .این دادستانی بانکهای مذکور را به پولشویی
مبلغ یک میلیارد و  ۳۰۰هــزار دالر متهم کرده و
شکایتیعلیهآنهاتسلیمدادگاهکیفریکردهاست.
علیبنفضلالبوعینین،دادستانکلبحرینمدعی
شده است که این شکایت بعد از تحقیقات گسترده
علیه مسئوالن بانک المستقبل و برخی بانکهای
ایرانیازسال ۲۰۰۸تا ۲۰۱۲انجامشدهاست.
وزیر دفاع:

ایران در بازسازی سوریه
مشارکت میکند

امیر ســرتیپ حاتمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مســلح در دیدار با جمالالدین ابراهیم
شــعیب معاون وزیر تجارت داخلی و جمالالعمر
معاون وزیر صنایع سوریه با اشاره به نقش و اهمیت
راهبردی ســوریه در محور مقاومت اظهار داشت:
مجموعههای اقتصادی وزارت دفاع در کنار فعاالن
بخش خصوصی ایران آمــاده هرگونه همکاری و
همراهی در بازسازی و تامین نیازمندیهای کشور
سوریه است .وی افزود :همانگونه که با کمکهای
جمهوری اسالمی ایران موفق به شکست دشمنان
مشترکدرزمینهدفاعیونظامیشدیم؛امیدواریم
در ارتقای توانمندیهای اقتصادی دو کشــور در
منطقهنیزبیشازپیشموفقباشیم.
 200نماینده مجلس در نامه به روحانی
مطرح کردند؛

لزوم تعقیب قضایی زنگنه

باعثنجاستآنهامیشود.احزابرامنکوبکرده
و بد میدانند ،در حالی که این چنین نیست و اگر
کسی وابستگی حزبی خودش را آشکار کند ،هم
خودشراپاسخگومیکندوهمبهاعتبارسیاسی
خودشمیافزاید.
وی گفت :آقای رئیسی نه شورای وحدت و نه
شوراائتالفراقبولندارد.حتیاگرخاطرتانباشد

رحمانی فضلی تاکید کرد؛

الزام برخوردارییکسان نامزدهایانتخابات از امکانات عمومی

به گزارش شبکه فرانس  ،۲۴فیصل بن فرحان،
وزیرامورخارجهعربستانسعودیدرگفتوگویی
با خبرگزاری فرانســه درباره مذاکرات اخیر میان
ایرانوعربستانگفتکهکشورشپسازمذاکرات
«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 میشود.
بنابراین ،فکر نمیکنیم که [انتخابات] تاثیر قابل
توجهیبگذارد.

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

آقایرئیسیدرسال ۹۶تعهدیبهشورایآنزمان
اصولگرایانندادوحتیحاضرنشدکهدرجلسات
آنها حضور پیدا کند و تعهد بدهد .در حال حاضر
نیزایشانهیچتعهدینسبتبهآنهانداردووقتی
یک تشکیالت از یک کاندیدا حمایت میکند و
آن کاندیدا میگوید آن تشکیالت را قبول ندارد،
تشکیالتچهارزشیبرایخودشقائلاست؟

آغاز و تا  ۲۴ساعت قبل از شــروعاخذ رأی خاتمه میپذیرد.
رئیس کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تأکید
کرد:داوطلبانریاستجمهوریوطرفدارانآنها،بههیچوجه
مجاز به هتک حرمت و حیثیت ســایر نامزدها نیستند و در
صورتتخلف،برابرمقرراتمجازاتخواهندشد.
رحمانی فضلــی همچنین با احصاء اعضای کمیســیون
بررسی تبلیغات ریاست جمهوری بر اســاس ماده  ۶۳قانون
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
وسیما،برحضورمؤثراعضادرجلساتکمیسیونتأکیدکرد.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری  ۲۸خرداد
 ۱۴۰۰برگزارمیشود.

در پایان جلســه علنی دیروز مجلس شورای
اســامی ،نامهای با امضای بیش از  ۲۰۰نماینده
مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهور در مورد
عملکرد وزیر نفت ،قرائت شد .در این نامه آمده بود:
«اعالم مینماییم خسارات چند ده میلیارد دالری
دربندهایفوقاالشارهناشیازترکفعلآقایزنگنه
وزیرنفت،غیرقابلگذشتواغماضبودهوخسارات
واردهبهکشوربهمراتبزیانبارترازخساراتقرارداد
کرسنتبودهکهمستلزمتعقیبقضاییورسیدگی
عاجلقوهقضاییهمیباشد».
ادعای ضرغامی؛

کنم!
کشور را بدون بودجه اداره می

عزتاهلل ضرغامی ،رئیس اســبق صدا و سیما و
داوطلبنامزدیانتخاباتریاستجمهوری،1400
به اداره دولت بدون بودجه به عنوان یک پیشنهاد
اشارهکردوگفت:مادراینحوزهنظراتجدیداریم
ومنبههمهمردممیگویمکهاینکارشدنیاست.
ویبابیاناینکههیچبنبستیدرکارهایاقتصادی
کشور وجود ندارد ،افزود :هر کسی که معتقد است
نمیشــود در کشــور کار کرد را به مناظره دعوت
میکنیم .ضرغامی همچنین مدعی شــد :خود را
برایبرخوردبامافیاوکسانیکهمنافعشاندرادامه
یافتنوضعموجوداستوباندهایالیگارشیوهزار
فامیلکهحتیفسادرانیزبینخودتقسیمکردهاند،
آمادهکردهام.

