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مذاکرات چهار روزه احیای برجام 
که پس از پنج مــاه در دولت ابراهیم 
رئیسی کلید خورده بود، دیروز در هتل 
کون برگ وین بدون هیچ دســتاورد 
مشخصی به درخواست اروپایی ها به 
پایان رسید تا طرفین مذاکره کننده با 
مراجعه به کشورهای خود بحث های 
بیشــتر را ادامه دهند و دوباره برای 
هفته آتی جهت ادامــه مذاکرات به 

وین بازگردند.
پیش از این امــا از منابع مختلف 
خبر می رســید که توافقــات تا 80 
درصد پیش رفته است و برخی اظهار 
امیدواری می کردند و مثاًل انریکه مورا 
رئیس هیأت مذاکره کننده از احتمال 
توافق سخن گفته بود؛ اما به یک باره 
داستان رنگ و بوی دیگری به خودش 

گرفت و ناامیدی ها پررنگ شد.
درست 48 ســاعت قبل از پایان 
مذاکرات خبر رســید کــه ایران دو 
پیشــنهاد بر اســاس لغو تحریم ها و 
ادامه مسیر گذشته برجام و بازگشت 
به تعهدات قبلی به غربی ها ارائه داده 
است و همین آغاز اختالفات جدی تر 

بوده است.
با آغاز مذاکرات هســته ای طرف 

اروپایی گفت وگوکننــده نظرش بر 
این بود که مذاکــرات از همان جایی 
که پایان گرفت )توافقــات در دولت 
روحانی( آغاز شــود و طــرف ایرانی 
نیز پیشــنهادی مطرح نکــرده بود 
حتی »انریکه مورا«، سرپرست هیأت 
اتحادیــه اروپا در پایان نشســت روز 
دوشــنبه گفته بود که بــه گفتگو ها 
امیدوار اســت؛ اما ناگهان رویه رنگ 
و بوی دیگری به خود گرفت و چنین 
بود که خبر رسید تیم مذاکره کننده 
ایرانی چهارشــنبه شــب ۲ سند به 
طرف مقابل در خصوص لغو تحریم ها 

و مسائل هسته ای ارائه داده است.
این گونه بود که علی باقری، معاون 
سیاســی وزیر خارجــه در اظهاراتی 
ارائه ۲ سند از ســوی ایران به طرف 
مقابل شامل لغو تحریم ها و بازگشت 
ایران به تعهداتش را نشــانه جدیت 
جمهوری اســالمی خوانــد و گفت: 
»در وین هســتیم کــه گفتگو ها را 
ادامه دهیــم. مــا می خواهیم همه 
تحریم ها یکجا برداشته شود«؛ او در 
عین حال اذعان کرد که این پیشنهاد 
با استقبال غرب مواجه نشده و آن ها 
خواســتار نوعی هم زمانی بازگشت 
ایران به محدودیت های هسته ای و لغو 
تحریم ها هستند. باقری در اظهاراتی 

دیگر هم بــا اعالم اینکــه بحث رفع 
تحریم ها، گام به گام نیســت، گفت 
که عالوه بر ۲ ســندی که در اختیار 
طرف مقابل قرارگرفته، سند سومی 

هم هست که هنوز ارائه نشده است.
عصبانیت هیأت ایران از قرائت 

بیانیه آمریکا
اما در همین حال کــه مذاکرات 
در پایان هفته گذشــته به تنش های 
زیــادی برخــورده بود یک رســانه 
انگلیسی روایتی از واکنش تند گروه 
مذاکره کننده ایران بــه قرائت بیانیه 
مقام آمریکایی در مذاکرات وین ارائه 
کرد که نشان می داد در نشست ایران 
با کشورهای تروئیکا بیانیه امریکا هم 

قرائت شده است.
بــه گــزارش فــارس، پایــگاه 
میدل ایســت آی نوشــت مذاکرات 
شروع بسیار سختی داشــته اند و در 
جریان مذاکرات یک کشور اروپایی با 
قرائت بیانیه رابرت مالی، رئیس هیأت 
آمریکایــی، ایــران را عصبانی کرده 
است. بر همین اســاس هیأت ایران 
اعتراض کرده و گفته که آمریکا جزو 
گفت وگوها نیست و سپس خطاب به 
حاضران در اتاق گفته: مــا را تهدید 

نکنید.«
میدل ایســت آی ســپس نوشت 

نماینــده کشــور اروپایــی مذکور 
عقب نشــینی کــرده و بــه ایرانی ها 
اطمینــان داده کــه بیانیــه هیأت 
آمریکایی از آن به بعد قرائت نخواهد 

شد.
پس ازاین مســائل بود که آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در جمع 
خبرنگاران در اســتکهلم سوئد گفت 
تحــرکات و لفاظی هــای اخیر ایران 
دالیل کمی برای خوش بینی به جای 

می گذارد.
شــاید همیــن واکنش هــا و 
برخوردها بود کــه دیروز باعث توقف 
روند مذاکراتی شد که از ابتدا درباره 
آن ابهام وجــود داشــت و این گونه 
بود کــه بــه درخواســت برخی از 
هیأت های اروپایی جهت بازگشــت 
به پایتخت هایشان جهت مشورت و 
دریافت دســتور العمل های تازه، در 
این نشست مقرر شــد تا در گفتگو ها 
وقفه ای ایجادشــده و گفتگو ها هفته 
آینده بعــد از بازگشــت هیأت ها از 

پایتخت هایشان، از سر گرفته شود.
آن طــور که علــی باقــری بعد 
از پایــان این مذاکــرات توضیح داد: 
»پیشــنهاد های جمهوری  اسالمی 
ایــران دربــاره دو موضــوع رفــع 
تحریم های غیرقانونــی و ظالمانه و 

موضوع هســته ای روی میز اســت و 
طرف های مقابل برای ارائه پاسخ های 
مســتدل، مســتند و منطقــی بــه 
پیشنهادهای جمهوری اسالمی ایران 
نیازمند مشــورت با پایتخت هایشان 
هستند. بر این اســاس این فرصت به 
طرف های مقابل داده شــد تا پس از 
مشورت با پایتخت هایشان به زودی 
در هفته آینــده گفت وگوها در وین 

ادامه یابد.
»انریکــه مــورا« رئیــس تیــم 
مذاکره کننده هــم با بیــان این که 
هیأت های مذاکره کننــده روزهای 
چهارشنبه یا پنجشــنبه برای ادامه 
مذاکرات به وین بازخواهند گشــت 
گفــت: »رایزنی های ادامــه خواهد 
داشت و همه طرف ها به مطالعه تمامی 
پیشــنهاد های خواهنــد پرداخت و 
رایزنی های مثمر ثمــری را با هیأت 
مذاکره کننــده جدید ایرانــی آغاز 

کردیم.
به ایــن ترتیب در شــرایطی که 
پیش از این هم کســی انتظار معجزه 
از مذاکرات 5 روزه برای حل مسئله ای 
چندین ساله را نداشت؛ پس از تحویل 
متن پیشنهادی ایران به گروه ۱+4 و 
اتحادیه اروپا، دیروز کشــورها برای 
بررســی پیشــنهاد ایران راهی خانه 
خود شدند. بر اساس آنچه در رسانه ها 
مطرح شده اســت متن پیشنهادی 
ایران متن جدیدی است که ناامیدی 
و ناراحتی قدرت های مذاکره کننده 
را برانگیخته اســت و اگرچــه ایران 
اعالم کرده که این متن شــامل آنچه 
درگذشته برســرآن صحبت و توافق 
شــده بود هم هســت اما ناراحتی و 

نگرانی غربی ها ادامه دارد.
این اما یک سوی ماجراست، سویه 
دیگر مواردی که از ســوی برخی در 
داخل مطرح می شود نشــان از عزم 
تیــم مذاکره کننده برای به کرســی 
نشــاندن حرف خود دارند و بر همین 
مبنا هم بود که دیــروز احمد خاتمی 
خطیب این هفته نمــاز جمعه تهران 
با اشاره به روند مذاکرات وین خطاب 
به تیم مذاکره کننــده و نمایندگان 
جمهــوری اســالمی ایــران در این 
مذاکــرات عنوان کــرد: »بدانید که 
این ملــت به چیزی غیــر از لغو همه 
تحریم ها تــن نخواهد داد. به گزارش 

ایســنا وی گفت که الحمداهلل هیأت 
باتجربه ای برای مذاکره اعزام شدند. 
آن ها مواضعشان را صریحاً ابراز کردند 
و مواضع ضدآمریکایی را هم در سخن 
و هم در عمل نشان دادند. به یکایک 
مذاکره کنندگان که پــاره تن مردم 
هستند این را می گویم که البته سخن 
خودشان نیز هست، شما نماینده یک 
ملت شجاع هســتید، ملتی که پای 
آرمان های خود تــا آخرین نفس و تا 
آخرین قطره خون ایســتاده اســت. 
بدانید این ملت به چیزی کمتر از لغو 

همه تحریم ها تن نخواهد داد.«
و اکنون بــا همه ایــن توصیفات 
مذاکرات احیای برجام در شــرایطی 
به پایان رسیده اســت که دستاورد 
چشــم گیری نداشــته، انریکه مورا 
روند را دشــوار، مشکل و چالش های 
اساســی را برجای و زمــان را اندک 
خوانــده و غربی هــا گفته انــد کــه 
می خواهند به همان توافقات شــش 
دور قبــل بازگردنــد؛ آمریکایی ها 
ســنگ اندازی های خــود را ادامــه 
می دهند و ایران نیز انعطافی از خود 

نشان نداده است.
حاال همه چیز باز هــم بعد از یک 
هفته همچنان در هاله ابهام است؛ جز 
یک چیز و آن این که برجام همچنان 
در کماســت و ســؤال این است که 
کجاســت عیســی دمی که احیای 

آن کند.

مذاکرات وین بدون دستاورد مشخصی به پایان رسید

برجام همچنان نافرجام!

گزارش

هفتمین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت 
پنجشنبه ای که گذشت در شرایطی برگزار شد 
که ماحصل آن عالوه بر انتخاب اعضای شورای 
مرکزی، انتخاب آذر منصوری به عنوان دبیرکل 
این حزب اصالح طلب بود. دراین نشست که به 
دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت 
مجازی برگزار شد برای نخســتین بار یک زن 
دبیرکل یک حزب سراســری در کشــور شد تا 
توان این نیمــه مغفول مانده جامعه ازســوی 
اصالح طلبان بار دیگر به رخ کشــیده شده و بر 
آن تاکید شــود.تا پیش از انتخاب آذر منصوری 
به عنوان دبیر کل یک حزب اصالح طلب، اعظم 
طالقانی نیز از سال ۱۳۶۳ تا هنگام درگذشت در 
سال ۱۳۹8 دبیر کلی جامعه زنان انقالب اسالمی 
را برعهده داشت هرچند که وجه اجتماعی این 
حزب برای حمایت از زنان و افزایش توانمندی 
های آنان پررنــگ تر بود و برای همین شــاید 
انتخاب آذر منصوری به عنوان دبیرکل یک حزب 

با وجهه سیاسی بیشتر به چشم می آید.
در کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسالمی پیام 
سید محمد خاتمی قرائت شد، علی شکوری راد 
دبیر کل سابق نطق خود را قرائت کرد، انتخابات 
شورای مرکزی برگزار شد و درنهایت با انتخاب 
آذر منصوری به عنوان دبیر کل و قرائت نطق وی 

پایان یافت.
کشور با مشکالت زیادی روبروست

به گــزارش جماران، ســید محمد خاتمی 

در پیامی که برای این حزب صــادر کرده بود با 
بیان اینکه در این موقعیت حساس و خطیر که 
ایران عزیز با مشکالت و بحران هایی روبرو است، 
نوشته بود: بخش مهمی از این مسائل از بیرون 
بر ما تحمیل شده اســت و بخش دیگر ناشی از 
رویکردها و روش های اتخاذشده در درون در راه 
بردن جامعه است؛ انقالب اسالمی که آغاز مرحله 
جدیدی از زندگی تاریخی ما است با پرسش های 
جدی و تازه ای روبرو اســت و آنان که دل درگرو 
انقالب دارند باید بکوشــند آن ها را بشناسند و 
به آن ها پاسخ گویند و راه خود را به سوی آینده 

بهتر بگشایند.
خاتمی با تأکیــد بر اینکــه جامعه ملتهب 
بیش از هر چیز بــه گفت وگو نیازمند اســت، 
هم چنین نوشته بود: چرا اصالح طلبان با انبوهی 
از اصولگرایان خردمند و دردآشــنا و بســیار از 
کســانی که در چارچوب تشکیالت اصولگرایی 
و اصالح طلبی قــرار نمی گیرند یا نمی خواهند 
قرار بگیرند، ولی خواســتار عزت و برخورداری 
ملت و عدالت و انصاف و گذر به وضعیتی بهترند 
گفتگو نکنند؟ خاتمی همچنین با اشاره به اینکه 
عالوه بر گفت وگو پیشــنهاد داده بود: اینک که 
کشور با مشکالت و خطرات فراوان روبرو است 
اصالح طلبــان )و حتی غیــر اصالح طلبان( در 
ضمن حفظ موضــع انتقادی )و نــه تخریبی( 
خود باید بدانند و بگویند که راه حل برون رفت از 
مشکالت چیست؟ و بر فرض که کار به دست آنان 

بدهند راه کارهای عملی، واقع گرا و مفید برای حل 
مشکالت دارند و آن ها را هم به مردم و به حاکمیت 

عرضه کنند.
 عالوه بر فشار سیاسی
 با طعنه مردم مواجهیم

علی شکوری راد، دبیر کل  قبلی حزب اتحاد 
ملت نیز در نطق افتتاحیــه کنگره حزب اتحاد 
ملت خواستار وفاق ملی در اولویت سیاست های 
دولت شد و گفت: احزاب به جای آن که از سوی 
نظام مورد استقبال و تکریم واقع شوند، معموالً 
تهدید محسوب شده و کنترل می شوند. در چنین 
شرایطی فعالیت حزبی و حزبی بودن، به خصوص 
اگر واقعاً مشارکت جویانه و مسئوالنه باشد، به 
ایثار و از خود گذشتگی نیازمند است. او با اشاره 
به انتخابات ۱400، تصریح کرد: تجربه انتخابات 
۱400 این باور را در ذهن بسیاری از کنشگران  
سیاســی تثبیت کرده که تنها محل اعمال اثر 
مردم در سرنوشــت خود و اعمــال اصالحات، 
یعنی انتخابات با انسداد مواجه است و بنابراین 
نظام اصالح پذیر نیست. در چنین شرایطی حفظ 
امید و انگیزه برای فعالیت سیاسی آن هم از نوع 
حزبی بسیار دشوار است. متأسفانه ناکارآمدی 
نظام چه به لحاظ ساختار حقوقی و چه حقیقی 
در تأمین دنیا و آخرت مردم به صورت یک باور 
عمومی درآمده و سطح نارضایتی و روی گردانی 
را به بیش تریــن حد خود در طــول حیات آن 

رسانده است.

علی شکوری راد با بیان اینکه وضعیت خوب 
نیست. حال کشــور و حال مردم خوب نیست. 
حال ما هم خوب نیست، اظهار داشت: ما عالوه 
بر تضییقات و فشــارهای سیاسی و امنیتی که 
از جانب حاکمیت بر ما تحمیل می شود اکنون 
با طعنه و کنایه بســیاری از مردم مواجهیم که 
حرکت اصالح طلبانــه را برنمی تابنــد و آن  را 
بی حاصل می دانند و پافشاری ما بر ادامه مسیر 
اصالحات را تخطئه می کنند. روحانی و دولت او 
از نظر ما مطلوب نبودند و به حکم شرایط سیاسی 

تحمیلی از او و دولتش حمایت کردیم،
نطق خانم دبیرکل

این گونه بود که پس از انتخاب اعضای شورای 
مرکزی، آذر منصوری به مدت دو سال به عنوان 
دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسالمی انتخاب 
شــد و بعد از انتخاب به عنوان دبیر کلی، گفت: 
ایران عزیز ما در موقعیت خطیر و پیچیده ای قرار 
دارد؛ رنج معیشت مردم، تحریم ها و تهدیدهای 
منطقه ای و جهانی، بحران هــای جدی محیط 
زیستی و از همه مهم تر، کاهش سرمایه اجتماعی 

تضعیف مشارکت ملی در مواجهه آن ها. نگران رشد 
فزاینده شکاف های اجتماعی، نگرانی از رشد یأس 
و بی افقی به ویژه در میان نخبگان و نسل جوان و 
تحصیل کرده که بیش از پیش بر نگرانی های آینده 
پیش روی آن ها می افزاید و ناگفته پیداست که 
تداوم این روند چه مخاطرات و آسیب هایی را برای 

کشور به دنبال خواهد داشت.
او برای برون رفت از این وضعیت پیشــنهاد 
کرد: راهی نیست جز تمکین عملی به حق مردم 
در تعیین سرنوشــت خود و به میزان بودن رأی 
همه مردم و همه سلیقه ها و گرایش های مردم 
و نه فقط اقلیتی از آحاد این کشور. راهی نیست 
جز آنکه حاکمیت به ملــت و انتخاب آن ها باور 
داشته باشد و بگذارد با شکل گیری مجدد معنا 
و مفهوم انتخابات و تضمین مشارکت حداکثری 
مردم، جامعه با اعتماد و امید، خود گام های اصلی 
را در دور کردن کشــور از تهدیدها بردارد. راهی 
نیســت جز آنکه با منتقدان و مخالفان خود رو 
اداری پیشــه کنید و اعتراضات شهروندان را به 

رسمیت بشناسید.

در هفتمین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسالمی رخ داد:

انتخاب نخستین دبیرکل زن در یک حزب سیاسی
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اکنون مذاکرات احیای 
برجام در شرایطی به پایان 
رسیده است که دستاورد 

چشم گیری نداشته، انریکه 
مورا روند را دشوار، مشکل 

و چالش های اساسی را 
برجای و زمان را اندک 

خوانده و غربی ها گفته اند 
که می خواهند به همان 
توافقات شش دور قبل 
بازگردند؛ آمریکایی ها 

سنگ اندازی های خود را 
ادامه می دهند و ایران نیز 

انعطافی از خود نشان نداده 
است

نفیسه زارع کهن

پیام رهبر انقالب در پی درگذشت 
آیت اهلل سید رضی شیرازی

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت 
آیت اهلل آقای حاج سید رضی شیرازی را تسلیت 
گفتند. در متــن پیام رهبر انقالب آمده اســت: 
درگذشــت عالم بزرگوار مرحــوم آیت اهلل آقای 
حاج سید رضی شــیرازی رحمة اهلل علیه را که 
از احفاد پرچمدار کبیر اســالم و تشیع و مرجِع 
استعمارســتیز قرن چهاردهم هجری مرحوم 
میرزای شیرازی بزرگ بودند، به حوزه ی علمیه 
تهران و شاگردان و ارادتمندان ایشان و بیت رفیع 
شیرازی و به ویژه به خاندان مکّرم و بازماندگان 
ایشان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت 
و علو درجات ایشــان را از خداوند متعال مسألت 

می نمایم.
    

 هشدار دادستانی اصفهان
  درباره تجمع احتمالی
 در حاشیه زاینده رود 

معاونت پیشــگیری از وقوع جرم دادستانی 
مرکز اســتان اصفهان در خصــوص تجمعات 
احتمالی در روزهای آتی هشدار داد و اعالم کرد: 

با هرگونه تجمع برخورد می شود.
 بــه گــزارش تســنیم، روابــط عمومی 
دادگستری استان اصفهان اعالم کرد:  معاونت 
پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان 
اصفهــان در اطالعیه ای از عموم شــهروندان 
اصفهانی خواســت تا با توجه به سوء استفاده 
معاندین از موضوع مطالبات به حق کشاورزان 
و حقابه قانونی در حوزه های کشاورزی و محیط 
زیست و اینکه صنف کشاورزان استان اصفهان 
هیچ گونه فراخوانی بــرای روزهای آتی به ویژه 
روز جمعــه ۱۲ آذر ماه ۱400 نداده  و ســابقه 
تعرض به اموال و نفوس شــهروندان  توســط 
عوامل معاند و احتمال تکرار آن با پروژه هایی 
که هدف آن تخریب و آســیب به شــهروندان 
عادی و حافظان امنیت است با هوشیاری کامل 
از شــرکت در تجمع های غیر قانونی تحت هر 

عنوان جداً خودداری کنند.
    

سخنگوی وزارت خارجه طالبان:
 تالش می کنیم مشکالت مرزی

 با ایران تکرار نشود
ســخنگوی وزارت خارجه طالبان با اشاره به 
درگیری های مرزی میــان نیروهای این گروه با 
مرزبانان ایران، گفت که تالش می کنیم از وقوع 

چنین حوادثی در آینده جلوگیری کنیم. 
به گزارش ایلنا، »عبدالقهار بلخی« در توئیتی 
نوشت که مشکالت مرزی با ایران در شهرستان 
»کنگ« والیت نیمروز با مداخله مسئوالن مرزی 
پایان یافت و تالش می کنیــم در آینده بار دیگر 

چنین حادثه ای رخ ندهد.
 پیش از ایــن، »احمــداهلل وثیــق« معاون 
سخنگوی طالبان با اشاره به درگیری های مرزی 
میان نیروهای این گروه بــا نظامیان ایران در روز 
چهارشنبه، از پایان درگیری ها خبر داده بود. وی در 
پیامی توئیتری نوشت که درگیری میان نیروهای 
مرزی این گروه و نظامیان ایرانی در ولسوالی کنگ 
والیت نیمروز پایان یافته اســت و در جریان آن 
دو طرف متحمل هیچ گونه تلفاتی نشــدند. او به 
جزئیات بیشتری از جمله دالیل وقوع این درگیری 
اشاره ای نکرد. این درحالی است سخنگوی وزارت 
خارجه کشــورمان گفته بود که عصر چهارشنبه 
اختالف مرزی بین مرزنشینان موجب تیراندازی 
در حوزه مرز سیســتان شــد که بــا هماهنگی 
 مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شــده و پایان

 یافته است.
    

علم الهدی: 
 مردم برای نان و آب

 مقابل انقالب نمی ایستند!
امام جمعه مشهد با اشــاره به حوادث اصفهان 
گفت: مردم اصفهان برای نــان و آب مقابل انقالب 
نمی ایستند این ها عده ای مزدور دشمن و عده ای هم 
جوان ناآگاه به تحریک دشمن بودند، اما خوشبختانه 

مسئله جمع شد.
 به گزارش تسنیم، ســید احمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد گفت: در هفته های 
گذشته مردمی برای مطالبه حق در اصفهان تجمع و 
حق آبه خود را مطالبه کردند و علت هم از میان رفتن 
مزارع بود، اما اصل تجمع بحق بود. بعد از تجمع با 
مذاکرات و مدیریت قابل توجه رسانه ای مسئله در 
یک مثلث حل شــد و همه جا این مثلث در مسائل 
اجتماعی ما باید حاکم شــود. یک ضلع این مثلث 
مطالبه بصیرت مدارانه مردم بود. مدیریت رسانه ای 
هوشمندانه رســانه ملی هم مهم بود و ضلع سوم 

پاسخگویی مسئوالن بود.

روی موج کوتاه


