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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

هرچه می گــذرد با ابهام کمتری 
می شود به این ســوال پاسخ داد که 
»تا چه حــد می توان بــه مذاکرات 
وین برای احیای برجام و برداشــتن 
بار تحریم هــا از دوش ایران امیدوار 
بــود؟« گرچــه هنوز برای پاســخ 
قطعی و روشــن به این سوال خیلی 
زود است، اما دســت کم تازه ترین 
ســیگنال ها از ویــن مثبــت و 

امیدوارکننده بوده است.
این ســیگنال های مثبت صبح 
دیروز به بازار ارز رســیدند. در حالی 
که دالر در تعطیالت نوروزی به مرز 
26 هزار تومان هم رسیده بود، دیروز 
قیمــت آن با کاهش نســبت به روز 
قبل، به 24 هزار و 500 تومان رسید. 
وضعیت درباره سایر ارزهای خارجی 

نیز بدین ترتیب بود. 
تحلیلگران این کاهش را واکنش 
بازار به اخبار ویــن ارزیابی کردند. 
عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد 
تیم ایران در نشســت کمیســیون 
برجام طــی هفته جــاری، حصول 
نتیجــه در مذاکرات ویــن را منوط 

به تهیه فهرســتی از اقداماتی که دو 
طرف باید انجام دهند کرده بود. حال 
روسیه از ورود مذاکرات وین به این 

مرحله خبر داده است. 
عبور از کلیات و حرکت به سوی 

گام های مشخص 
میخائیــل اولیانــوف، نماینده 
روسیه در ســازمان های بین المللی 
دیــروز در صفحــه توئیتــر خود 
نوشــت که »در جمع بنــدی نتایج 
دو هفتــه ارزیابی دربــاره احیای 
برجام می توانیم بــا رضایت بگوییم 
کــه مذاکــرات وارد مرحلــه تهیه 

پیش نویس شده است.«
او در پیام توئیتری خود اشــاره 
کرده که گرچه با راهکارهای عملی 
فاصله زیادی داریم امــا طرفین از 
صحبت کردن درباره کلیات، به توافق 

روی گام های مشخص رسیده اند. 
اولیانوف دیروز همچنین از دیدار 
و رایزنی دوجانبه هیأت این کشور با 
هیأت آمریکا در وین درباره احیای 

توافق هسته ای خبر داد.
شــبکه خبــری بلومبــرگ نیز 
دیــروز در گزارشــی دربــاره روند 
جاری در مذاکــرات برجامی وین، 

تصریح کرد که تحوالت و اظهارات 
مذاکره کنندگان حاکــی از بهبود 
اوضاع و نرمش در وین اســت. این 
رسانه مشخصا اشاره کرده که ایاالت 
متحده و ایران به نقطه پایان دادن به 
اختالفات شان بر سر توافق هسته ای 
نزدیک تــر شــده اند؛ واشــنگتن 
گفت وگوها را سازنده توصیف کرده 
و جمهوری اسالمی ایران نشان داده، 
آمادگــی دارد در خصوص جزئیات 
مربوط به چگونگی احیــای توافق 

صحبت کند.
تحلیلگران نیــز عموما بر همین 
عقیده هســتند. قاســم محبعلی، 
کارشــناس سیاســت خارجی در 
گفت وگویی با »انتخاب« گفته است: 
»ورود طرفیــن مذاکرات به نگارش 
متن مشــترک حکایت از پیشرفت 
مجــدد مذاکــرات دارد و این اقدام 
باعث می شود تا اوال سرعت رسیدن 
به احیای برجــام افزایش پیدا کرده 
و ثانیا چارچوب مذاکرات و مباحث 

مربوطه مشخص شود.«
 دیدار در بغداد 

به موازات نشست وین؟
نشانه دیگر از بهبود اوضاع برجام 

در وین، خبری است که دو روز پیش 
روزنامه فایننشال تایمز منتشر کرد 
و در ابتدا تکذیب شــد. این رســانه 
روز یکشــنبه خبر داد که دو هیأت 
ایرانی و ســعودی پس از پنج سال 
قطع روابــط دیپلماتیک، در بغداد و 
با میانجی گری مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق، با یکدیگر دیدار 
و مذاکره کرده اند. خود فایننشــال 
تایمز در گزارشــش اعــالم کرد که 
ســعودی ها ایــن خبــر را تکذیب 
کرده اند. ســاعاتی بعد عرب نیوز نیز 
به نقل از یک مقام عربستانی، ادعای 

دیدار میان نمایندگان تهران و ریاض 
را رد کرد.  روز گذشته اما تکرار دوباره 
این خبر، احتمال صحت آن را قوت 
بخشــید؛ به ویژه آنکه ســخنگوی 
 وزارت خارجــه ایــران نیــز آن 
را تکذیب نکرد.  پس از خبر فایننشال 
تایمــز، العربیه الجدیــد نیز دیروز 
نوشت که »یک مقام مسئول در دفتر 
»مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر 
عراق در مورد خبر دیدار میان ایران 
و عربستان گفت: این گزارش درست 
است. این نشســت ۱0 روز پیش در 
منطقه ســبز بغداد با میانجی گری 
بغداد برای حل تنش ها برگزار شده 
است و برای ارزیابی طرفین از مواضع 

یکدیگر بوده است.«
 یک دیدار رده پایین 
با تمرکز بر یمن و لبنان

رویترز گزارش کاملتــری ارائه 
کرد. این خبرگــزاری به نقل از یک 
مقام ایرانی و یک منبع مطلع دیگر 
نوشــت که دیدار میــان دو هیأت 
ایرانی و عربســتانی نهــم آوریل در 
عراق انجام گرفتــه و یک دیدار رده 
پایین با تمرکــز بر موضوعاتی مانند 
حوثی های یمن و حــزب اهلل لبنان 
بوده اســت. هدفش نیز پیدا کردن 
راهکاری برای تنش های جاری در 

منطقه بوده است. 
رویترز در گزارش خــود به نقل 
از همــان منابع ادامــه داده که این 
گفت وگوها به نتیجه خاصی نرسیده 
است. همچنین یک دیپلمات غربی 
در منطقه گفته اســت که آمریکا و 
انگلیس کامــال از پیش، از مذاکرات 
ســعودی - ایران باخبر بوده اند، اما 

نتیجه را نمی دانند. 
واکنش ایران

مقامات ایران و عربستان تاکنون 
به طور رســمی واکنشی مبنی بر رد 
یا تایید این خبرها نشــان نداده اند. 
سعید خطیب  زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران در نشست خبری دیروز 
خود در پاسخ به سوال خبرنگاران در 
این خصوص، گزارش های منتشــر 
شده را رد نکرد و صرفا با بیان اینکه 
نقل قول های متضــادی در این باره 
منتشــر شــده، گفت: »چیزی که 

اهمیت دارد این است که جمهوری 
اســالمی ایران همواره از گفتگو با 
پادشاهی سعودی اســتقبال کرده 
و آن را بــه نفــع مردم دو کشــور و 
همچنیــن صلــح و ثبــات منطقه 

می داند.«
زمینه رایزنی میان ایران و 
عربستان با احیای برجام

با افزایــش احتمــال صحت این 
دیدار، بســیاری آن را نشانه دیگری 
مبنی بر پیشــرفت مذاکــرات وین 
تفسیر می کنند. بلومبرگ در گزارش 
دیروز خود به همین موضوع اشــاره 
کرد و ضمن آنکه آن را نشــانه آشکار 
از کاهش تنش ها دانســت، نوشــت: 
»به گفته جوســت هیلترمن، مدیر 
برنامه خاورمیانه و شــمال آفریقا در 
گروه بحران بین المللی، گزارش های 
نشست وین نشان می دهد که چگونه 
یک تغییر عمده در سیاست های ایاالت 
متحده تحت هدایت بایدن و قصد او 
برای ورود مجدد به توافق هســته ای 
اصلی 20۱5 »سیگنال روشنی« را به 
عربستان سعودی مبنی بر این ارسال 
کرده این کشور مجبور است تقاضاهای 
خود درخصوص گسترش مفاد توافق 

هسته ای را لغو کند.«
به نوشــته بلومبرگ، هیلترمن 
ادامه داده: »اگر توافق هســته ای با 
موفقیت احیا شــود، گفت وگوهای 
اولیه می تواند زمینه را برای رایزنی 
سطح باالتر میان ایران و عربستان در 
مورد مسائل منطقه ای فراهم کند.«

نشانه ها از سرعت پیشرفت مذاکرات وین خبر می دهند؛

شمارشمعکوسبرایخروجازچنبرةتحریمها؟

خبر

خبرگزاری تســنیم روز گذشــته خبر داد کــه تعدادی از 
نمایندگان مجلس طرح استیضاح سعید نمکی وزیر بهداشت و 

درمان را تدوین و در کارتابل هیأت رئیسه قرار دادند. 
این رســانه افزود: این طــرح که از ســوی جلیل رحیمی 
جهان آبادی، نماینده تربت جام تدوین و در حال امضا گرفتن 
از نمایندگان است دارای محورهایی در مورد شیوع موج چهارم 
کرونا و افزایــش فوتی ها، عدم شــفافیت وضعیت هزینه کرد 

اعتبارات کرونا و رسیدگی به مناطق محروم کشور است.
الزم به ذکر اســت، طــرح تحقیق و تفحــص از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اخیرا در سه محور و با 
امضای بیش از 50 نماینده مجلس تهیه و تقدیم هیأت رئیسه 
مجلس شده اســت. در این طرح نیز عدم شفافیت وضعیت 

هزینه کرد اعتبارات کرونا و رسیدگی به مناطق محروم کشور 
از جمله محورهای اصلی است.

پس از این خبر، خبرگزاری خانه ملت نوشــت: عضو هیات 
رئیسه مجلس شورای اســالمی ضمن تکذیب برخی مطالب 
مبنی بر طرح استیضاح وزیر بهداشت تاکید کرد که هیچ طرح 
استیضاحی برای وزیر بهداشــت در هیأت رئیسه اعالم وصول 

نشده است.
بنا بر این خبر، علی کریمی فیروزجائی با بیان اینکه این ادعاها 
صحت ندارد، تاکید کرد: مرجع رسمی خبر ها مربوط به طرح های 
استیضاح وزرا، مجلس شورای اسالمی است و هر گونه خبر در 
این باره به صورت رســمی از سوی هیات رئیسه مجلس اطالع 

رسانی می شود.

وی افزود: نباید اجازه داد برخی شــایعات و فضاسازی ها در 
مسیر وزارت بهداشت برای مقابله با موج چهارم کرونا اختالل 

ایجاد کند.
در همین ارتباط علی اصغر باقرزاده، نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس نیز با تاکید بر اینکه به جریان افتادن 
اســتیضاح نمکی صحت ندارد، افزود: فقط زمزمه هایی در این 
خصوص توسط عده ای مطرح شده بود که سیاسی کاری است و 

مجلس هم با آن همراهی نمی کند.
وی توضیح داد: در واقع، برخی نمایندگان نزدیک به دولت، 
مدعی ضعف این وزارتخانه در روند مقابله با بیماری کرونا بوده و 
دنبال استیضاح وزیر بودند که با صحبت هایی که دیگر نمایندگان 

با آنها کردند، این موضوع منتفی شده و اصال مطرح نیست.

باقرزاده همچنین با انتقاد از عملکرد ستاد ملی مدیریت کرونا 
اظهار کرد: محور کارشناسی تصمیمات ستاد ملی کرونا، باید 
نظرات وزارت بهداشت باشد، اما متاسفانه در عمل اینطور نبوده 
و مدیریت خوبی اعمال نشده است؛ به همین دلیل کمیسیون 
بهداشت با جدیت پیگیر نامه ارسالی هفته گذشته به قوه قضائیه 

خواهد بود تا به پرونده سوء مدیریت ستاد رسیدگی شود.

اخبار ضد و نقیض درباره نمکی؛

مجلس استیضاح وزیر بهداشت را شایعه خواند

 شماره   776 / سه شنبه31   فروردین   1400  /   7  رمضان 1442  / 20  آوریل   2021

رهبر انقالب: 
 فقدان سردار حجازی  حقًا 

مایه تأسف و اندوه است
رهبر انقالب اسالمی در پیامی درگذشت سردار 
سید محمد حجازی را تسلیت گفتند. متن پیام به 

این شرح است: بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
با تأسف فراوان خبر درگذشت سردار پر افتخار، 
ســردار ســیدمحمد حجازی رضوان اهلل علیه را 
دریافت کردم. عمری سراپا مجاهدت، فکری پویا، 
دلی سرشار از ایمان راستین و آکنده از انگیزه و عزم 
راسخ، و نیروئی یکسره در خدمت اسالم و انقالب، 
خالصه ئی از شــخصیت این مجاهد فی سبیل اهلل 
است. او در مسئولیت های بزرگ و اثرگذار در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی خدمت کرده و در همه  آنها، 
سربلند و موفق بوده است. فقدان او حقاً مایه ی تأسف 
و اندوه است. الزم می دانم به همسر گرامی و فرزندان 
و دیگر افراد خاندان و به دوستان و همکاران ایشان 
صمیمانه تسلیت عرض کنم و صبر و تساّل برای آنان 
از خداوند متعال مسألت نمایم. رحمت و مغفرت و 

رضوان الهی بر این برادر فقید باد.
    

از سوی عضو جبهه اصالحات صورت گرفت؛
 پیش بینی مشارکت 27 درصدی 

در انتخابات
محمود صادقی، عضو شــورای مرکزی جبهه 
اصالحات به جماران گفت: در خوشــبینانه ترین 
حالت درصــدی که می توان اطمینــان از حضور 
داشت شاید حدود 27 درصد اســت. وی افزود: در 
نظرسنجی ها کسانی که برای شرکت در انتخابات 
مردد بوده اند، دو عامل را گفته اند که اگر این دو عامل 
اتفاق بیفتد ممکن است در مشــارکت آنها تأثیر 
بگذارد؛ یکی عامل اقتصادی بوده و عامل دیگری که 
در رغبت مردم برای شرکت در انتخابات تأثیر دارد 

این است که چه کسانی کاندیدا می شوند.
    

نوبخت:
گزارش غلط به رهبری نداده ام

 محمدباقر نوبخت ارئه گزارش غلط به رهبری 
درباره رتبه هجدهم اقتصــاد ایران را تکذیب کرد.  
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در حساب کاربری 
خود در توئیتر نوشت: »اینکه در چند سال اخیر در 
سخنرانی های دهه فجر از رتبه هجدهم اقتصاد ایران 
که در گزارش سال2020 بانک جهانی نیز منعکس 
شده است، خبر می دادم، موضوع درستی است. اما 
ارائه گزارش در این مورد به مقام معظم رهبری خبر 

نادرستی است.لطفا اخالق رعایت شود.«
    

واعظی:
باید لوازم انجام ماموریت 
الریجانی را فراهم می کردیم

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری 
در پاسخ به پرسشی درباره تجهیز دفتری در پاستور 
برای علی الریجانی و طرح ادعایی مبنی بر اینکه این 
اقدام در جهت حمایت از وی انجام شــده  است، به 
ایسنا گفت: سالهاست که آقای الریجانی از طرف 
مقام معظم رهبری و آقای رئیس جمهوری موضوع 
چین را دنبال می کنند. زمانی که ایشــان نماینده 
مجلس بودند نیز اضافه بر مسئولیت ریاست مجلس 
موضوع چین را دنبال می کردند و پس از اتمام دوره 
نمایندگی در مجلس نیز ما از ایشان خواستیم که 
موضوع چین را دنبال کنند و ایشان نیز پذیرفتند؛ 
باالخره وقتی ماموریتی به ایشان داده می شود، باید 

لوازم آن را هم فراهم کنیم.
    

ابتالی نمایندگان به کرونا، مجلس 
را تعطیل کرد

ابتالی جمعی از نمایندگان و کارکنان به کرونا، 
مجلس را 2 هفته به تعطیلی کشاند. محمدحسین 
فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی گفت: با توجه به پیک کرونا و ابتالی جمعی 
از نمایندگان و کارکنان مجلس به کرونا قرار شــد 
مجلس هفته آینده جلســه علنی نداشته باشد. 

بنابراین مجلس دو هفته آینده جلسه ندارد.
    

نماینده مجلس خبر داد؛
رایزنی قالیباف با آملی الریجانی 

درباره قانون انتخابات
علی فیروزجائی، عضو هیأت رئیسه مجلس در 
خصوص اختالف نظر مجلس و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پیرامون طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: قانون مرجعی را برای حل 
اختالف مجمع و مجلس پیش بینی نکرده؛ بنابراین 
مقرر شد رئیس مجلس با آیت اهلل آملی الریجانی 
مذاکره کند تا راه حلی برای تائید طرح اصالح قانون 
انتخابات اندیشیده شود. در جریان بررسی بودجه 
۱400 نیز پس از تائید بودجه از ســوی شــورای 
نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۸ بند ایراد 

گرفت که این مشکل با گفتگو حل شد.

بلومبرگ با اشاره به تکرار 
خبر دیدار هیأت ایرانی 

و سعودی در بغداد، به 
نقل از جوست هیلترمن 

نوشت: اگر توافق هسته ای 
با موفقیت احیا شود، 

گفت وگوهای اولیه 
می تواند زمینه را برای 

رایزنی سطح باالتر میان 
ایران و عربستان در مورد 

مسائل منطقه ای فراهم 
کند

قیمت دالر دیروز با کاهش 
نسبت به روز قبل، به 24 
هزار و 500 تومان رسید. 

تحلیلگران این کاهش را 
واکنش بازار به اخبار وین 

ارزیابی کردند؛ اخباری که 
حاکی از ورود طرفین به 
مرحله تهیه پیش نویس 

برای بازگشت به برجام و لغو 
تحریم هاست

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به 
جزئیات دیدار با سید حســن خمینی اشاره 
کرد و گفت: سیدحســن خمینــی با جمیع 
شرایطی که داراست می تواند در سطوح باالی 
تصمیم گیری جریان اصالحات نقش آفرینی 

کند.
حجت نظری در گفت وگو با ایلنا در تشریح 
جزئیات دیــدار دبیرکل و جمعــی از اعضای 
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با سیدحسن 
خمینی، اظهار کرد: تعدادی از اعضای حزب 
اعتماد ملی روز چهارشنبه هفته گذشته )25 
فروردین مــاه( پس از خبری شــدن موضوع 

انصراف ایشان از شرکت انتخابات در ریاست 
جمهوری خدمتشان رسیدیم تا هم در مورد 
شــرایط کشــور و هم در مورد دلیل انصراف 
گفت وگو کنیم و این پیام را به ایشان برسانیم 
که با وجود اینکه از ادامه این راه منصرف شدند 
اما حزب اعتماد ملی در این تصمیم با ایشــان 
همراه است و اگر تصمیم به حضور در صحنه 
انتخابات هم می گرفتنــد این همراهی وجود 

داشت.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 
افزود: اطمینان داریم آقای خمینی به واسطه 
گفت وگوهایی که این مدت پیرامون شخصیت 

ایشان صورت گرفته و همچنین نوع مواجهه با 
سیاست، حتماً در سپهر سیاسی ایران جایگاه 
ویژه ای دارند و از این پــس نیز این جایگاهی 
ویژه تر خواهند داشت. خمینی جوان با توجه 
به انرژی و انگیزه جوانی، به روز بودن و ذکاوتی 
که دارند این امــکان را دارند که در قامت یک 
سیاســتمدار حرفه ای در کشور نقش آفرینی 

کنند.
وی ادامه داد: طبیعتاً اگر بتوان شرایطی را 
مهیا کرد که هم جامعه بیشــتر از افکار ایشان 
آگاه شــود و هم خود ایشان امکان بروز بیشتر 
عقاید خود را داشــته باشــد، حتما اثر و خیر 

بیشتری برای جامعه خواهد داشت.
نظری در خصوص فضای کشور در آستانه 
انتخابــات ریاســت جمهوری، اظهــار کرد: 
در دوره های پیشــین، حدوداً 5 ماه مانده به 
انتخابات آرایش های انتخاباتی را می دانستیم 
اما در این دوره ما همچنــان نمی دانیم که در 
جریان اصالحات چه کسانی کاندیدا خواهند 

شد.  این فعال سیاسی اصالح طلب به انتخابات 
مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: در انتخابات 
اخیر مردم پای صندوق های رأی حاضر نشدند 
و این موضوع موجب شــد مجلس با ترکیبی 
کامال متفاوت از قبل و یکدست تشکیل شود. 
همه می بینیم که این روزها انتقادات زیادی به 
تصمیمات این مجلس وارد شود؛ بنابراین هیچ 
تردیدی نیست که چه انتخابات پرشور باشد و 
چه سرد و کم فروغ باشد، در نهایت هم رئیس 
جمهور انتخاب خواهد شد و هم برندگان دیگر 

کرسی های انتخابی تعیین خواهند شد.
نظری در پایان خاطر نشان کرد: اگر مردم 
پای صندوق های رأی حضور پیدا نکنند، نگاه ها 
و عقایدی بر سرنوشت آنها مسلط خواهد شد که 
احتماالً در عمل، کاماًل متفاوت از متن جامعه 

تصمیم گیری و اجرا خواهند کرد. 

عضو شورای مرکزی اعتماد ملی:

خمینی جوان می تواند در سطوح باالی اصالحات نقش آفرینی کند


