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پایــان دور هفتــم ویــن و جنــگ روایت ها
سه سال و نیم پیش ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا با
خروج یک جانبه و غیرقانونی خود از برجام که نه تنها
مورد تایید شش قدرت جهانی و اتحادیه اروپا بود بلکه با
پشتوانه قطعنامه  ، 2231به لحاظ حقوقی هم جایگاه
محکمی داشت ،می گذرد و این اقدام احمقانه تاکنون
توازن بین المللی را حداقل در حوزه امنیت هسته ای
و امنیت منطقه ژئوپلیتیک غرب آسیا برهم زده است.
حــاال ایــن روزهــا بــار دیگر همه کشورهای شریک در
برجام در وین جمع شده بودند تا این میراث شوم را
که در قالب پروژه به اصطالح « فشار حداکثری » عالوه
بر بازگرداندن تحریم هایی که برجام کنار گذاشته بود
تعداد زیادی تحریم جدید هم اضافه کرده از بین ببرند.
با این حال به نظر می رسد برخی طرف های مقابل حتی
میراث داران ترامپ که داعیه بازگشت به برجام را دارند
همچنان عالقه دارند همه یا بخشی از آن میراث شوم
باقی بماند ،تمایلی که نه تنها شش دور مذاکرات قبلی
در دولت دوازدهم را با بن بست روبه رو کرد بلکه فعال در
اولین دور از مذاکرات دولت سیزدهم هم مانعتراشی آن
ملموس است.با این که فضای انعکاس یافته از مذاکرات
وین در روزهای گذشته نسبتا مثبت بود اما از دیروز این
فضا با انتشار خبرهای منفی به ویژه از سوی منابع غربی
چهر ه ای ضد و نقیض به خود گرفت و حتی برخی رسانه
های غربی سعی کردند به طور هماهنگ و گسترده از
شکست این دور از مذاکرات آن هم به نوعی به واسطه
غیر واقعی خواندن پیشنهاد های ایران سخن به میان

بیاورند .اما سوال این است این حجم تالش برای ناموفق
نشان دادن مذاکرات آن هم مذاکراتی که بعد از حدود
شش ماه دوبــاره از سر گرفته شده است ،با چه هدفی
دنبال می شود؟
دولت سیزدهم با وجود اختالف نظرات مشخص با دولت
دوازدهــم  ،در حوزه مذاکرات رویکرد مشخص و قابل
دفاعی را اتخاذ کرد و از ابتدا تاکید داشت که همه نتایج
شش دور مذاکرات قبلی را کنار نمی گذارد  .منابع آگاه
خراسان هم تایید کرده اند که متون ارائــه شده ایران
در روزهــای اخیر نیز حاوی نکات مهم و گسترده ای از
توافقات شش دور گذشته بر اساس برجام و قطعنامه
 2231است و می تواند در پایان دادن به میراث شوم
ترامپ به عنوان یک شانس مهم به کار همه طرف های
برجام و حتی آمریکا بیاید  .ایران در سند تحریم ها تاکید
داشته هر تحریمی که بعد از  2015اعمال شده ،فارغ
از عنوانش اگر ناقض هدف برجام ،یعنی «عادیسازی
روابط اقتصادی و تجاری با ایران» باشد ،باید رفع شود
و نباید دو موضوع تحریمها و تعهدات هستهای «گروگان
متقابل» هم باشند ضمن این که براساس منطق و عقل
باید ابتدا موضوع تحریم که ناشی از اقدام آمریکا به عنوان
طرف ناقض برجام بوده ،حل و فصل شود و بعد اقدامات
هسته ای ایــران مــورد توجه قــرار گیرد.هیئت اعزامی
جمهوری اسالمی به وین ،پیشنهادها و متون مد نظر خود
را به طرف مقابل ارائه کرده و شنیده ها نیز حاکی است
تیم های کارشناسی ایرانی به ویژه در حوزه رفع تحریم ها
 ،بررسی دقیق و موشکافانه ای روی تک تک موضوعات
و عبارات داشته اند و به همین دلیل عالوه بر جلسات با
طرف مقابل که از ساعات ابتدایی صبح آغاز شده ،جلسات
هماهنگی و بررسی متن نیز به طورمستمر با حضور
اعضای مربوط ادامه داشته و در این جلسات که تا پاسی
از شب طول می کشد ،هم بدنه کارشناسی و هم معاونان
و مدیران تمامی موضوعات ،عبارات و تک تک واژه ها را
بررسی می کنند تا خروجی ارائه شده به طرف مقابل از
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هر لحاظ دقیق و در چارچوب خواسته ها و منافع ایران
باشد.بنا براین آن چه طی چند روز گذشته در مذاکرات
به وقوع پیوسته حداقل با روایتی که برخی رسانه های
غربی از پایان این دور از مذاکرات ارائه میدهند ،چندان
همخوان نیست .بدیهی است نمیتوان انتظار داشت
در دور اول بعد از آغاز مذاکرات که وقفهای چند ماهه را
تجربه می کند شاهد توافق خیلی بزرگی بود چرا که حتی
مذاکرات قبلی نیز بعد از شش دور به توافق خیلی خاصی
نرسیده بود و طرفین همچنان در حال مذاکره بودند  .از
سوی دیگر طبیعی است وقتی ترکیب مذاکره کنندگان
تغییر میکند طرفین سعی می کنند تا با مجموعه ای
از ترفند ها به عبارتی مشت طرف مقابل را باز کنند لذا
خیلی از اخبار و تحلیل های ارائه شده در ساعات پایانی
دور اول مذاکرات وین را باید در همین زمینه تحلیل کرد
 .چرا که این شیوه خبررسانی و حتی خبرسازی برای
تاثیر بر میز مذاکرات از طرق مختلف و از جمله ایجاد
فشار های جانبی رسانه ای به کار گرفته می شود .فشار
هایی که می تواند شکل های مختلفی از ایجاد التهاب در
فضای اقتصاد با این گونه خبررسانی تا تولید نگرانی در
بین افکار عمومی را در بر بگیرد لذا باید به خوبی برای
مواجهه با این شیوه ها که همواره در مذاکرات و به ویژه
در مقاطع تصمیم گیری شاهد اوج گیری آن بود هایم
آماده باشیم و به طور منسجم ،دقیق ،هوشمندانه و با
اطالعرسانی سریع مراقب باشیم تا در جنگ روایت هایی
که اکنون شکل گرفته است زمین را به حریف واگذار
نکنیم.ایران آماده پذیرش و اجرای یک توافق خوب بر
مبنای برجام  ،قطعنامه  2231و پیش نویس شش دور
مذاکرات گذشته با هدف رفع همه تحریم های ظالمانه
است و اکنون پیشرفت گفت وگوها بیش از هرچیز به نحوه
پاسخ طرف مقابل به پیشنهادهای طرف ایرانی بستگی
دارد و این طرف مقابل است که باید تصمیم سخت خود
را برای حفاظت از آن میراث شوم یا رسیدن به یک توافق
برد برد بگیرد.

رئیس جمهور در دیدار جمعی از نمایندگان جامعه معلوالن کشور:

قانون حمایت از معلوالن باید به سرعت و به طور جامع و کامل اجرایی شود
رئیسجمهورباتاکیدبرضرورترسیدگیورفعمشکالت
معلوالن اظهار کــرد :قانون حمایت از معلوالن باید به
سرعت و به طور جامع و کامل اجرایی شود .سید ابراهیم
رئیسی جمعه شب در حاشیه جلسه فوقالعاده هیئت
دولت ،به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت در
دیدار جمعی از نمایندگان جامعه معلوالن کشور با تبریک
این روز گفت :امروز برای یــادآوری و توجه همه مدیران
و دست اندرکاران به معلوالن عزیز کشور است و برای
رسیدگی به مشکالت آنــان وظیفه و مسئولیت داریــم.

رئیس جمهور با تاکید بر این که معلولیت ،محدودیت
نیست ،خاطرنشان کــرد :فلسفه آفرینش و خلقت این
اســت که یکی با داشتن و دیگری با نداشتن و یکی با
سالمت و دیگری با معلولیت امتحان میشود و چنین
نیست که همه انسانها از همه چیز برخوردار باشند.
رئیسیدرادامهبااشارهبهقانونمربوطبهاشتغالمعلوالن
خطاب به مسئوالن حاضر در جلسه گفت :باید پیگیری
کنیدتابههرمیزانیکهقانونبرایاستخداممعلوالنالزام
کرده ،اجرایی شود.رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تهیه

وسایلآموزشیبراینابینایانونیزتهیهلوازمتوانبخشی
برای معلوالن خاطرنشان کرد :لوازم توان بخشی از جمله
ویلچر و عصای مناسب باید برای معلوالن تهیه شود و بهتر
استکهمسئوالنمربوطپیگیریکنندتااینگونهلوازمدر
داخلکشورتولیدشود.آیتا...رئیسیهمچنینبراجرای
قانون در زمینه استفاده معلوالن از وسایل حمل و نقل
(قطار و هواپیما) که به صورت تخفیف در نظر گرفته شده
است ،تاکید کرد و خواستار فعال شدن صندوق حمایت از
فرصتهای شغلی معلوالن شد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• رفتم بانک وام بگیرم .می گن  ۵۰میلیون بخوابون تو
حساب تا ما بهت  ۱۰۰میلیون وام بدیم 50 .میلیونی
هم که دادی می مونه هر موقع اقساطت تموم شد برمی
گردونیم! از هر طرف حساب می کنم ،می بینم این قانون
برده داری نوینه!
••مردم تو کار خیر هم بین دختر و پسر فرق می ذارن .مثال چرا
این همه خیریه داریم که جهیزیه برای عروس جور میکنند
ولی یک خیریه هم نداریم که پول رهنو اجاره خونه برای
تازه داماد جور کنه؟ چرا کسی به دامادها کمک نمی کنه؟
•• چه گیری به گران شدن بیسکویت ساقه طالیی دادن.
می خواستم بپرسم تو این دولت جدید هم کاالیی هست
که گران نشده باشه؟
•• باالخره افزایش قیمت گــاز ،طبق پیش بینی و انتظار
بسیاری از مردم عملی شد .حاال باز صدای افزایش بنزین
به گوش می رسد که اونم به زودی انجام خواهد شد .پس تا
افزایش بعدی خدانگهدار!
••جوان عزیز! شما که جورابت رو تو یک اتاق فسقلی گم
می کنی ،چطور توقع داری نیمه گمشده ات را تو این شهر
دراندشت پیدا کنی؟
••چرا دولت این قدر ناز واکسن نزن هارا می کشد وآن ها هم
بی خیال واکسن شده اند؟ خیلی ساده اعالم کنید یارانه و
کمک معیشتی کسانی که واکسن نزدند ،قطع میشه،آن
وقت نتیجه مثبتش را می بینید.
••خانواده ها به دلیل مشغله و دغدغه زیاد بعضی وقت ها از
همون تک فرزندشون هم فراموش می کنن .اون وقت شما
تبلیغ فرزندآوری می کنین؟
•• تا زمانی که مسئوالن و مردم به تعطیلی و تعطیالت به عنوان
نوشدارویینگاهکنندکهباآنمیتوانآلودگیهوا،ریزگردها،
یخ بندان ،سرما ،گرما ،ترافیک ،کمبود برق ،کمبود گاز و ...را
درمان کرد ،صحبت درباره پیشرفت و توسعه بی فایده است،
چون جاده پیشرفت و توسعه از گذرگاه کار و تالش فکری و
جسمی می گذرد.
•• راستی از  FATFچه خبر؟ همان آدرس غلط دولت قبل
برای توجیه کم کاری ها و بی تدبیری هایش!  100میلیون
دوز واکسن چگونه آمد و چگونه استفاده شد؟ مگر FATF
را اجرا کردیم؟ قابل توجه برخی اصالح طلبان و مدافعان
برجام و...
•• دوست عزیزی فرمودند یارانه جدید به نفع خانوارهای
تعداد باالست .دوست گرامی این آمار رو از کجا آوردی؟
هنوز نه به داره نه به باره! متاسفانه یک عده هر کاری که

تلگرام 9033337010:

دولت انجام بده ساز مخالف می زنن و ذره ای تفکر پشت
حرف شون نیست.
••حاال که به بهانه  12آذر روز معلوالن مطلب می نویسین،
لطفا درباره بانک ها و ادارات که مناسب سازی نشدند هم
بنویسید .باجه های پذیرش این قدر باالست که کارمندان
بانک ها اصال ما رو نمی بینن که بتونیم درخواستمون رو
بگیم! ما هم حق شهروندی داریم.
خراسان:مخاطب گرامی گزارش مفصلی در این باره در
صفحه  ۴چاپ پنجشنبه خراسان رضوی کار شد.
••من مریضی دارم در بیمارستان ثامن االئمه که برای همراه
مریض باید دو نفر کمک بهیار بگیرم به مبلغ  500هزار
تومان .این قانونی است؟ مگر بیمارستان پرستار ندارد؟
یک بازنشسته از کجا روزی  500هزار تومان بیاورد؟ مثال
بیمارستان مال خودمان است!
••بزرگترین ظلمی که شما در حق یهآدم می تونید بکنید اینه
گرفتناعتمادبهنفسوغرورش،حسناکافیبودنبهش
کهبا
ِ
بدین و انگیز ه زندگی و اعتماد کردن رو تو وجودش ُب ُکشید...
••اون روزهایی که مدرسه می رفتم بعد از برگشتن از کالس،
سریع روزنامه خراسان رو برمی داشتم و تمامی صفحاتش
رو مطالعه می کردم ،چون خیلی به خوندن عالقه داشتم و
دارم .زنده باد خراسان.
••ما گرفتار منفعت طلبی شخصی و حزبی شدیم و به این
وضع مبتال گشتیم .نمونه اش جریان برخی سردفتران و
پزشکان .تحریم ملت به دست خودمان!
•• به جای این که ماشین های تولیدی را با قرعه کشی
واگذار کنید ،بهتر است درعوض با خارج کردن دو خودروی
فرسوده یک خودروی نو تحویل خریدار بدهید تا کمی هوای
شهر هم بهتر شود.
•• شهرداری باید به وانتی های کنار جاده برای نریختن زباله
در جاده و نصب باکس تذکر دهد ،چون خیلی در جاده ها
پالستیکرهاشدهمیبینیمکهبرایمحیطزیستخطرناکه!
•• رئیس جمهور محترم! چرا باید در انبارها و گمرکات
ما هزارها هزار میلیارد دالر کاال نابود شود؟ چه کسانی
مقصرند؟
•• به نظر شما در جامعه و کشوری که جوانانش قــادر به
ازدواج نیستند ،چه اتفاقی می افتد و تبعات آن چیست؟
لطفا به این ســوال جامعه شناسان و نهادها ومسئوالن
مربوط پاسخ دهند.
•• بعضی ها این قدر قشنگ دروغ می گن که تو ناخودآگاه
دوست داری باور کنی!

