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تازه های مطبوعات
••جمهوری اسالمی  -این روزنامه نوشت :علت
اینکهامروزحتیرسانهملیهمباآنهمهامکانات
و هزینه ،از شبکههای اجتماعی فضای مجازی
عقبتر است ،همین خبردهیهای غیرحرفهای
بهسبکدورانقاجاریهاست.دراینفرهنگغلط
اگر هرچه زودتر تجدیدنظر اساسی به عمل نیاید،
باقیماندهاعتمادمردمنیزازدستخواهدرفت.
••کیهان  -اینروزنامهنوشت 1.5:میلیونبشکه
نفت در روز صادر می شود و صادرات غیرنفتی هم
افزایشیافتهاست.مواردفوقدرحالیرخدادهکه
دولت جدید بدون این که کشور را معطل توافق با
خارجکند،توانستهایندستاوردهارابرایمردمبه
ارمغانبیاورد.اماباوجوداین،همانجریانشیفته
غرب سعی دارد مدام زلف همه کارها به خصوص
مسائل اقتصادی را همچون هشت سال پیش به
موضوعبرجاموتوافقبایانکیهاگرهبزند.
••همشهری  -ایــن روزنــامــه نوشت :عــده ای از
تاکسیهای اینترنتی و مسافرکشهایی که از
دیگرشهرهابهتهرانمیآیند،شبهادرمحلهای
پرترددمثلاطرافبازارپارکمیکنندودرخودرو
میخوابند و صبحها که قصد ترک محل را دارند،
ازموقعیتسوءاستفادهمیکنندوجایپارکرابه
قیمتیحدود ۵۰هزارتومانمیفروشند.
••اعتماد-عباسعبدیبااشارهبهاعتراضاتاخیر
در اصفهان نوشت :اصرار سیاستهای رسمی در
پیونددادناعتراضاتمشابهبهدستهایخارجی،
شاید برای اقناع عدهای یا توجیه برخی رفتارها
اثرگذاریموقتداشتهباشدولیدرعینحالنگاه
مردمرابهخارجسوقمیدهد،زیرامعترضانراهم
بهایننتیجهمی رساندکهراهحلدرخارجاست.

انعکاس
••دیــده بــان ایـــران مدعی شــد :خبرگزاری
دانــشــجــو ،بهنقل از روزنــامــه «ینی مــســاوات»،
پرمخاطبترین روزنــامــه جمهوری آذربایجان
نــوشــت :بــا اج ــرای مسیر زنــگــزور ،مــرز ای ــران -
ارمنستانازمیانخواهدرفت؛ایرانقبالایننکته
را خط قرمزش اعالم کرده بود اما در اجالس اکو با
برپاییکریدورزنگزورموافقتکردهاست.
••مشرقنیوزنوشت:ذوالنوری،عضوکمیسیون
امنیت ملی گفت :در ناآرامیهای اخیر اصفهان
کدهای زیادی داریم که نشان میدهد طراحی
پشتصحنهتوسطبیگانگانانجامشدهاست.
••فرارو مدعی شد :حسن نــوروزی نایب رئیس
کمیسیونقضاییوحقوقیمجلسیازدهمباانتقاد
از اطالق عنوان کودک همسری به دختران ۱۳یا
 ۱۴ساله گفت :کودک همسری به موارد ازدواج
بچه ۹سالهیا ۱۰سالهگفتهمیشود،امادختر۱۳
سالهکهدیگرکودکهمسرنیست.
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خطکشیزمینمذاکراتوین

بهنظرمیرسدطرفیندربارهنقطهآغازمذاکراتبهتفاهمرسیدهاندوکارگروهلغوتحریمهاازصبحدیروزآغازبه
کارکردهاست.باقرینیزگفت:پیشنویسششدورگذشتهمحلمذاکرهاست
هــــــادی مــحــمــدی  -بــا
فروکش کــردن سروصدای
سوت آغاز مذاکرات احیای
برجام در وین ،روز سه شنبه
به نسبت روز آرامــی در وین
بود و بر اســاس تاکید ایران
مبنی بــر اولــویــت داشــتــن
مباحث تحریمی ،کارگروه
لغو تحریمها با حضور تیم
کارشناسان ایـــران و دیگر
کشورهای عضو برجام در
س ــک ــوت خ ــب ــری در هتل
کوبورگ وین کار خود را آغاز
ک ــرد .امـــروز هــم ق ــرار است
کــارگــروه هستهای تشکیل
شـــود و ایـــن دو ک ــارگ ــروه
احتماال عصر امـــروز جمع
بــنــدی خـــود را بــه نشست
معاونان وزیران ایران و 4+1
ارائــه می کنند .به نظر می
رسد اصل مذاکرات را از عصر
امروز یا فردا صبح با رسیدن
جمع بندی کــارگــروه ها به
کمیسیون مشترک برجام
شاهد باشیم هرچند برخی
گمانه زنی ها حاکی از این
است که کار مذاکرات در این
دور بیش از چند روز طول
نــخــواهــد کشید و دوطــرف
ب ــرای مــشــورت هــای سطح
بــاال بــه پایتخت هــای خود
برگردند .می شــود انتظار
داشت در صورت مثبت بودن
رونـــد م ــذاک ــرات ،دورهـــای
بعدی نیز به سرعت و با فاصله
کوتاهیتشکیلشوند.بهنظر
می رسد اکنون در یک پروسه
کــامــا حقوقی و منطقی،
شــاهــد خـــط کــشــی زمــیــن
مذاکرات وین توسط ایران
هستیم ،موضوعی که غرب
از آن به شدت هراسان است.
علی باقری و هیئت ایرانی
شــب گذشته نیز بــا انریکه
مورا نماینده اتحادیه اروپا در
مذاکرات دیــدار و گفت وگو
کــرد .گــزارشهــای منتشر
شده از دیپلمات های درون

مذاکرات چه از طرف ایرانی
و چه طرف های  4+1حاکی
از آن است که نگاه ها تاکنون
مثبتبودهومیتوانهمچون
علی باقری مذاکره کننده
ارشد کشورمان به آینده این
گفت وگــوهــا امید داشــت.
اما در ادامــه اظهارنظرهای
دیپلماتیک حاضران در وین،
معاون سیاسی وزارت خارجه
کشورمان یکی از گره های
مــذاکــرات در جریان ویــن را
باز کرد و در حالی که موضوع
نقطه شـــروع م ــذاک ــرات از
موضوعات موردعالقه رسانه
هــا در روزهــــای اخــیــر بــود،
باقری در گفت وگویی با بیان
این که آن چیزی که از شش
دور گفتوگوها پیش روی
ماست ،یک پیشنویس است
نه یک توافق ،تصریح کرد:
پیشنویس محل مــذاکــره
است به همین جهت تا وقتی
راجـــع بــه همه چیز توافق
صــورت نگیرد ،دربــاره هیچ
چیز توافق نشده است .وی
افـــزود :بــر ایــن اســاس همه
مباحثی کــه در شــش دور
گفت وگوهای وین به جمع
بندی رسیده قابل مذاکره
اســـت و ایـــن مــــورد اذعـــان
همه طــرفهــای گفت وگو
در نشست هــم بــود .باقری
درباره امیدوار بودن به نتیجه
گفت :ما در وین صرفا با 4+1
گفتوگو میکنیم ولــی از
آن جا که اراده جــدی برای
مذاکره و آمادگی عملی برای

دستیابی به توافق داریــم،
به آینده خوش بین هستیم
امــا چــون اعــتــمــاد بــه طرف
مقابل نداریم ســاده اندیش
هــم نیستیم .مــعــاون وزیــر
خارجه درباره بازخوردهای
مثبت انریکه مورا و نماینده
روسیه از نشست روز دوشنبه
گــفــت :ای ــن فــضــایــی کــه در
جلسه حاکم بود نشان داد،
طــرفهــای مختلف بــا نگاه
ســازنــده با موضوع برخورد
کردند و این یک برآورد واقعی
و نشان دهنده اراده جمعی
بــرای ایــن اســت که بتوانیم
پیشرفتی را بــرای نزدیک
شـــدن بــه تــوافــق بــه دســت
آوریــم .وی دربــاره اظهارات
انریکه مــورا معاون مسئول
سیاست خــارجــی اتحادیه
اروپا مبنی بر این که برداشت
اش از صحبتهای هیئت
ایرانی این بوده که برداشتن
تحریمها بــه صــورت گــام به
گــام باید باشد نیز تصریح
کــرد :اصــا راجــع بــه چنین
چیزی بحث نشد و صحبتی
در این خصوص نشده است.
ما موضعی داشتیم دربــاره
تحریمها و ثابت است و این که
تحریمها باید یک جا برداشته
شــود .امــا در حالی کــه این
روزها رسانه های جهان هم
سعی دارنــد تا خبری جدید
در فضای مذاکرات منتشر
کنند ،الجزیره قطر به نقل از
یک منبع ایرانی نوشت که
توافقموقتدرمذاکراتوین

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
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پذیرفته نخواهد شد چراکه با
منافع ایران در تعارض است و
برنامه هستهای را نیز محدود
میکند .ایــن منبع افــزود:
«ایـــران در صــورت شکست
مذاکرات ،گزینههای دیگری
در دست دارد و این موضوع را
طرفهایدیگرنیزمیدانند.
هــیــچ چ ــانــهزن ــی و بحثی
در خــصــوص پــرونــدههــای
سیاسی و امنیتی در وین
صورت نمیگیرد و اولویت
فــقــط رف ــع تحریمهاست.
پیشرفت در مذاکرات منوط
به ایــن اســت که طر فهای
مـــقـــابـــل تــضــمــیــنهــای
واقــعــی در خــصــوص رفــع
تحریمها بدهند ».همزمان
نورنیوز ،رسانه نزدیک به
ش ــورای عالی امنیت ملی
نــوشــت :آ نچــه مسلم است
ایـنکــهای ــران بنای نادیده
گرفتن شش دور مذاکرات
قبلی در ویــن را ن ــدارد ،اما
چــون در شش دور مذاکره
قبلی ،توافقی صورت نگرفته
و حــاصــل آن در حــد یک
پیشنویس با پرانتزهای باز
باقی مانده ،طبعا قابل بحث
و مذاکره است.
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تحلیلآقای تئوریسین از آینده اصالحات
تاجیک:عدهایبهناماصالحطلبیدرصددتامینمنافعوقدرتخودشانهستند
بهاصالحطلبانینیازمندیمکهخودنمادونمودآنچیزیباشندکهمیگویند

محمدرضا تاجیک از شخصیت های
تئوریک جریان اصالحات در بخشی
از گفت و گوی اخیر خود با ادبیاتی
نخبگانی و در عین حــال صریح از
بعضی جریان های اصالح طلبی که
حیات خود را به قدرت گره زده و آن را
در قفس آهنین قدرت محبوس کرده
اند ،انتقاد کرده است  .او همچنین با
اشاره به این که اصالحات ،نیازمند
اصــاحــات مستمر اســت ،وضعیت
کنونی اردوگــاه اصالح طلبی را زیر
ذره بین قرار داده و خاطر نشان کرده
اســت که زیــر سقف اردوگـــاه اصالح
طلبی ابــری نخواهد بارید و جریان
اصالح طلبی نیازمند آن است که با
یکتصمیم بزرگ طرحی نو دراندازد.
در ادامه مهم ترین بخش های سخنان
این فعال سیاسی اصالح طلب را به
گزارش جماران می خوانید:
*عــدهای به نــام نامی اصالحطلبی
صرفا درصــدد تامین منافع و قدرت
خــودشــان هستند بــارهــا گفتهام از
جریان اصالحطلبی یک برج بابلی
ساختند که از آن باال بروند و بتوانند
بــه قـــدرت و منفعت خ ــود برسند.
اینها به لحاظ فردی نه روش و منش
اصالحطلبی دارنــد و نه هیچ گونه
افزودهنظریوگفتمانیاصالحطلبانه
داشتهاند ،اما مفروضشان این است
کــه چــون بــه ایــن جــریــان بیاویزند
میتوانند سهمی از قــدرت را از آن
خود کنند.
*آنــانــی کــه زل ــف زیــبــای
اصــاحطــلــبــی را بــه زلف
زمخت قدرت گره زدهاند،
امروز جریان اصالحطلبی را
به حاشیه بردهاند .جریان
اصــاحطــلــبــی قــرار
بود که یک جریان
گـــفـــتـــمـــانـــی،

اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی باشد،
امــا عــدهای آن را محبوس در قفس
آهنین قدرت کردند و رنگ قدرت را
بر تمامی پیکر او پاشیدند و حیات آن
را به قدرت گره زدنــد .از نظر اینان،
اصالحطلبی تا در قــدرت و با قدرت
است ،زنده است ،در غیر این صورت
مرده یا رو به احتضار است و برای این
که بتواند در ساحت قــدرت باشد،
انــدک انــدک هدف وسیله را توجیه
کرد و به نام عقالنیت سیاسی ،امکان
با هر کسی یار غار شدن ،زیر هر چتری
قــرار گرفتن و زیر لحاف هر جریانی
خسبیدن توجیه شد و بدین ترتیب،
اعتبار و حیثیت جریان اصالحطلبی
خدشهدار شد .بنابراین من اساسا
امیدی به این گونه افراد ندارم.
*نمیتوانی هاله قدسی به دور خود
بکشی و از خــود بتی بسازی و فقط
نقدت بر دیگران جاری شود .ما باید
از اصالحات مستمر صحبت کنیم؛
استراتژی اصالحات مستمر ،یعنی
هر لحظه در درون خود به امر اصالح
مشغولبودن ،یعنی هر لحظه نگاه
خــود را شستن و جــور دیگر دیــدن و
از منظر جــدیــد ،مناسبات جامعه
سیاسی ،قــدرت و روابــط نامتقارن
نیروها را مورد نقد قرار دادن ...یعنی
آن چه را میگویند بزیند ،خود نماد
و نمود آن چیزی باشند که میگویند
خود اصالح و نقد را بر خود بربتابند؛
خود سوژه خالق و همواره در حال
صیرورت باشند.
*جریان اصالحطلبی در یک
مقطعگشتوبازگشتتاریخی
و در شرایط «آستانهای»
قــرار گرفته اســت که
بــایــد تصمیم
بـــــــــــزرگ
بــگــیــرد و

تن به تدبیر بزرگی بدهد .باید فلک را
سخت بشکافد و طرحی نو دراندازد.
زیــر ایــن سقف اصالحطلبی ابــری
نخواهد بارید ،زیر این سقف آفتابی
نخواهد تابید ،گلی نخواهد رویید ،به
قول اخوان ثالث ما فقط زیر این سقف
یک نوع باغ بیبرگی خواهیم داشت.
* کــســی مــنــتــظــر مــهــلــت خــمــیــازه
اصالحطلبان نیست باید زودتــر از
شب خود بیرون بیایند و پنجرهها را
بگشایند تا نسیمی وارد فضای آنان
شود؛ شبنم روی برگهای درختان
ســیــب را ببینند تــا لــطــافــت روح،
گفتمانی و رفتاری پیدا کنند .در این
صورت ما میتوانیم به آینده جریان
اصالحطلبی امیدوار باشیم.
▪انشقاق در آینده اصالحات

ما در آینده با نوعی شقاق در جریان
اصالحطلبی مواجه خواهیم بود.
بعضی از اصالحطلبان از نیستان
خــود میبرند امــا اصــل خــویــش باز
نــم ـیجــویــنــد؛ چـــون در ایـــن اصــل
ط ــراوت و شکوفایی را نمیبینند.
ما در آینده همچنین شاهد جریان
هــای اصالحطلبی در صــورتهــا و
سیرتهایمتفاوتیهستیم.دردرون
جریان رسمی نیز تحوالتی خواهیم
دید .حداقل از یک منظر کلینگر در
همینجریانرسمیمعطوفبهقدرت
هم ما در آینده گروهی را خواهیم
دیــد که اصــرار بر یک نــوع بازسازی
گفتمانی ،اندیشگی ،تشکیالتی،
حزبی و استراتژیک خواهند داشت و
نیز جریانی که در همین مسیر تالش
میکند گام بــردارد و به شکلی فهم
منطق قــدرت کند و تالش کند با آن
منطق کنار بیاید و به ایــن شکل به
حیات خود ادامه بدهد و این شقاق را
در آینده خواهیم دید.

