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روایتی از شکل گیری دوباره مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک

کورس روایت های برجامی در وین

میانجیگري مصر براي توقف درگیري اسرائیل و جهاد اسالمي
آتش بس شکننده

شرق: پس از ۱۴۵ روز بن بست در مذاکرات وین، پنجشنبه هفته گذشته دوباره چشم ها 
به پایتخت اتریش و هتل کوبورگ دوخته شد تا تکلیف برجام روشن شود. در این شش 
روزی کــه از آغاز دور جدید مذاکرات احیــای برجام می گذرد، اخبار، اطالعات، مواضع 
سیاســی اعضای تیم های مذاکره کننده حاضر در وین و ادعاهای رسانه ها و خبرنگاران 
به قدری متعدد، متنوع، متناقض و حتی متضاد بوده که «کارزار روایت ها»، بهترین واژه 
برای توصیف این وضعیت پیچیده و ســردرگم اســت. این حجم باال از اخبار گسترده 
و در عین حال ضدو نقیض که گاه یکدیگر را نفی می کنند و ســاعت به ســاعت هم بر 
دامنه، شدت و وسعت خروجی آن افزوده می شود، کار را برای هرگونه تحلیلی درباره 
احیاشدن یا احیانشدن برجام سخت کرده است؛ تا جایی که هیچ کارشناسی نمی تواند 
بــا قاطعیت از خروجی این دور از مذاکرات بگوید؛ چــون حتی به دقیقه، درز اخباری 
جدید از نشســت وین می تواند کل فرضیات و ارزیابی ها را زیر سؤال ببرد. در این راستا 
خبرگزاری دولت هم به اهمیت هر «ســاعت» مذاکرات وین برای توافق نهایی اذعان 
دارد. پیرو آنچه ذکر شد، اگرچه دیگر توییت های اولیانوف مانند سابق مرجع خبر جدی 
نیست، اما نماینده روسیه در دور جدید گفت وگوهای احیای برجام به سیاق دوره قبلی 
مذاکرات اسفندماه سال گذشته از «پنج ثانیه» و «پنج دقیقه» تا توافق می گوید. هرچند 
همان موقع نیز ادعای اولیانوف مبنی بر فاصله چند دقیقه ای با توافق نهایتا به توقف 
حدود پنج ماهه کشیده شد؛ بنابراین هر لحظه امکان انتشار یک خبر از دل مذاکرات وین 
می تواند کل روند جاری را تغییر دهد. در آخرین نمونه، دیروز  روزنامه نگار وال استریت 
ژورنال از نهایی شــدن متن توافق تا ساعات آینده خبر داد، اما به فاصله اندکی پس از 
آن، وزارت امور خارجه ایران ادعای این نشــریه را رد کرد و درباره احتمال آماده شــدن 
متن نهایی توافق در وین ظرف چند ســاعت آینده گفت: «بــا توجه به ادامه بحث ها 
درباره چند موضوع مهم باقی مانده، هنوز در مرحله ای قرار نداریم که از نهایی شــدن 
متن ســخن بگوییم. همچنان معتقدیم در صورتی که تصمیمات مناسب طرف مقابل 
اتخاذ شود، می توان به سرعت مذاکرات را جمع بندی کرد، اما هنوز در این مرحله قرار 
نداریــم». از این منظــر عالوه بر محتوای گفت وگوهای احیــای برجام که از جزئیاتش 

خبری در دست نیست، بی شک رصد و تحلیل خروجی متناقض و گاه متضاد رسانه ها، 
روزنامه نگاران و نیز بررســی مواضع، توییت ها و گفته های مقامات سیاسی و اعضای 
تیم های مذاکره کننده می تواند تا حدی به روشن شدن آنچه در هتل کوبورگ می گذرد، 
کمــک کند. آنچه پیش و حین انجام مذاکرات وین در ایران و به خصوص در ســاختار 
اجرائی یکدست شــده می گذرد، بی شباهت به حال و روز دور جدید گفت وگوها در وین 
نیست؛ چرا که سیاسیون داخلی هنوز تکلیف شان با برجام روشن نیست. اگرچه کسانی 
مانند حسین طائب، مشاور فرمانده کل سپاه در اظهارنظری صریح از پذیرفتن مشروط 
برجام ســخن گفته است، اما در آن سو عالوه بر ســاز ناکوک برخی از هواداران طیف 
جلیلــی و پایداری ها مبنی بر عدم پذیرش توافق در وین، برخی وزرای دولت رئیســی 
هم بدون آنکه حوزه کاری شــان به سیاست، دیپلماسی و برجام ارتباطی داشته باشد، 
دســت به توییت شده و سخنانی را مطرح کرده اند که نشان می دهد بین احیای برجام 
یا شکســت در مذاکرات مانده اند؛ نمونه بارز آن رستم قاسمی است که در یک توییت، 
توافق هســته ای را برجام یزیدیان می داند و در توییت دیگری بی میل به احیای همان 
برجام نیســت. در کنار آنچه گفته شد، تهران با وجود مثبت خواندن فضای دور جدید 
مذاکــرات وین و افزایــش امیدها برای حصول توافق، هرگونه عقب نشــینی از برخی 
درخواســت های خود پیرامون خروج سپاه از لیســت گروه های تروریستی و نیز گرفتن 
تضمین از طرف آمریکایی را رد کرده اســت؛ تا جایی که عالوه بر رســانه های وابسته 
به دولت، حتی رســانه های نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی هم به صراحت از 
پابرجا بودن شروط ایران گفته اند. از این نظر تعدد خوانش ها از آنچه در وین می گذرد، 
کار را برای ارزیابی درباره حصول توافق ســخت کرده اســت؛ بــه گونه ای که محمد 
مرنــدی هــم در مصاحبه با المیادین از احتمال ۵۰ – ۵۰ بــرای موفقیت خبر داد. این 
گفته مشــاور تیم مذاکره کننده ایران بازگشت به نقطه صفر را در ذهن متبادر می کند؛ 
چون به همان میزان که شانس شکســت وجود دارد، می توان به حصول توافق امید 
داشــت؛ گزاره مذکور یعنی دوباره ابهام و دوباره بالتکلیفی درباره سرنوشت برجام. از 
مجموع آنچه بیان شد، این گونه برمی آید که شاید دامن زدن بر فضای ابهام نوعی ترفند 

برگزاری مراسم سوگواری شهادت سیدالشهدا و ۷۲ تن از یارانش در سراسر کشور
ایران عاشورایی

مردم ایران در سراسر کشور در سالروز شهادت سیدالشهدا اباعبداهللا الحسین (ع ) و ۷۲ 
تن از یاران باوفایش به سوگواری پرداختند و سراسر ایران کربال شد و در جای جای شهرهای 
کوچک و بزرگ کشور دسته های عزاداری حسینی بسیار منظم به راه افتاده و همه در ماتم 
شهادت «سیدالشهدا (ع)» گریستند. برگزاری آیین تعزیه، نوحه خوانی، سینه زنی، زنجیرزنی، 
برافراشــتن علم و پرچم های عزا و... از جمله مراســم سنتی مردم مناطق مختلف کشور 
است که در روز عاشورا توسط عاشقان اهل بیت و خاصه عزاداران شهادت امام حسین (ع) 
و ۷۲ تن از یار باوفایش در سراســر کشور انجام می گیرد و امسال نیز مانند سال های پیش 
محبان اهل بیت به سوگواری مطابق آیین مناطق خود پرداختند. همچنین مراسم عزاداری 
حسینی علیه السالم در حسینیه امام خمینی(ره) با حضور رهبر انقالب اسالمی در سه شب 
منتهی به عاشورای حسینی برگزار شــد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، اولین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم در حسینیه امام 
خمینی(ره) با حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد. در این مراسم حجت االسالم صدیقی 
در سخنانی، بندگی را الزمه تجلی پروردگار در انسان دانست و با بیان اینکه حکومت دینی 

الزمه گسترش عبودیت و شکل گیری جامعه توحیدی است، گفت: نقش جاذبه حسینی در 
پرورش روحیه بندگی و دستگیری و نجات بشر از انواع آلودگی ها بی بدیل است. همچنین 
در این مراســم آقای محمدحســن موحدی آیاتــی از کالم اهللا مجید را تــالوت کرد، آقای 
مهدی ســماواتی به ذکر مصیبت و قرائت دعای توسل پرداخت و آقای سیدرضا نریمانی 
نیز مرثیه ســرایی و نوحه خوانی کرد. دومین شب مراســم عزاداری ایام شهادت حضرت 
اباعبداهللا الحسین علیه السالم در حسینیه امام خمینی(ره) با حضور رهبر انقالب اسالمی 
برگزار شد. در این مراسم، حجت االسالم عالی در سخنانی، شاخص و معیار اصلی دین داری 
را قرارداشتن در جبهه امام حق و معرفت به جایگاه و رسالت امام خواند و گفت: بر مبنای 
این شــاخص اساســی، نه تنها دین داری ملت ایران از لحاظ کّمی پس از انقالب اسالمی 
افزایش داشته است، بلکه بیش از ۴۰ سال است که مردم با فداکاری برای برپا نگه داشتن 
پرچم جمهوری اسالمی به عنوان پرچم بی بدیل حق و عدل در دنیا، کیفیت دین داری خود 
را افزایش چشــمگیری داده اند. در سومین شب مراســم، حجت االسالم صدیقی یاد خدا 
را مایه طمأنینه و آرامش قلب مؤمن دانســت و گفــت: بارزترین مصداق نفس مطمئنه 

که در قرآن کریم از آن یاد شــده اســت، وجود مقدس حضرت سیدالشــهدا علیه السالم 
است. همچنین در این مراسم، آقای میثم مطیعی به مقتل خوانی و مرثیه سرایی پرداخت. 
همچنین هم زمان با شــب دهم محرم الحرام مراسم عزاداری عاشورای حسینی با حضور 
آیت اهللا ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور، در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری 
با رعایت دستورالعمل ها و شــیوه نامه های بهداشتی برگزار شد. در این مراسم جمعی از 
مسئوالن کشــوری و لشکری و کارکنان نهاد ریاســت جمهوری در مسجد سلمان فارسی 
این مجموعه حضور داشتند. در این مراسم معنوی، حجت االسالم مهدی شریف در مورد 
اهمیت توجه به ویژگی های قیام امام حســین(ع) سخنرانی کرد و مداح اهل بیت حنیف 
طاهری نیز در رثای سرور و ساالر شهیدان امام حسین (ع) و شهدای کربال به مدیحه سرایی 

پرداخت.
عشق به امام حسین)ع(  فرای اسالم  است

رئیس جمهور سابق کشورمان نیز در دیدار با جمعی از وزرا و مدیران دولت های یازدهم 
و دوازدهم در ۱۲ مرداد گفت: امام حسین (ع) بزرگمردی بود که به دشمنانش فکر می کرد 

و حتی لشــکریان دشمن را سیراب کرد. حجت االسالم  حسن روحانی افزود: دل های مردم 
با گذشــت حدود ۱۳۹۰ ســال همچنان ماالمال از عشــق به امام حسین (ع) است و برای 
شهادت ایشان عزاداری می کنند. آن حضرت برای احیای اسالم و انسانیت قیام کرد و امروز 
می بینیم عشــق امام حسین (ع) فرای اسالم اســت و حتی غیرمسلمانان نیز نام ایشان را 
گرامی می دارند. وی اظهار کرد: آن بزرگمرد تاریخ، دین پیامبر اسالم را احیا کرد و به همه 
آزادگان بشریت حیات بخشید و تا امروز هم نام بلند او بر سر زبان هاست. طبق آیه شریفه 
َو َرَفْعنا َلَک ِذْکَرَک، هر کس برای خدا کار کند، خدا نام او را در تاریخ بلند نگه می دارد، ولو 
اینکه در مدت کوتاهی، تحت ظلم و ستم و فشار و اهانت باشد اما خداوند در صحنه تاریخ 
پاســخ می دهد و جبران می کند. الزم به توضیح است که یک چهارم مردم جهان مسلمان 
هستند و روز عاشورا یکی از مهم ترین روزهایی است که به باور مسلمانان باید آن را گرامی 
داشــت. هزاران نفر از مسلمانان سراسر جهان از لندن گرفته تا نیویورک، ملبورن و الهور، 
در مراســم عاشورا شرکت کرده و برای امام حسین (ع) و یارانش که در کربال شهید شدند 

عزاداری می کنند و امسال نیز این مراسم ها به شکوه سالیان گذشته برگزار شد.

سه شنبه
۱۸ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۴

تالش ها برای برقراری آتش بس میان اســرائیل و جهاد اسالمی پس از سه روز 
درگیری، با میانجیگری مصر و تالش های قطر و سازمان ملل اواخر شامگاه یکشنبه 
به نتیجه رســید؛ بااین حال در ســاعات اولیه این توافق حمالت هوایی اسرائیل به 
نوار غزه و پاسخ موشکی جهاد اسالمی به شهرهای اسرائیلی ادامه یافت. ساعاتی 
قبل از توافق بر ســر آتش بس، یائیر الپید، نخست وزیر اسرائیل گفته بود اسرائیل به 
اهداف عملیات خود در نوار غزه دســت یافته و ادامه عملیات «ســپیده دم» دیگر 
لزومی ندارد. به گفته منابع فلســطینی، در ساعاتی منتهی به توافق، گروه حماس 
به رهبری اســماعیل هنیه که کنتــرل غزه را در اختیار دارد، اعالم کرد ســخت در 
تالش اســت تا جهاد اســالمی را راضی به پذیرش آتش بــس کند. در همین حال 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا خواستار تحقیق درباره درگیری های اخیر در نوار 
غزه شــد. او از آتش بس اعالمی حمایت کرد؛ «گزارش تلفات جانی غیرنظامیان در 
غزه یک تراژدی اســت. دولت من از تحقیقات به  موقــع و کامل درباره تمامی این 
گزارش ها حمایت می کند. ما همچنین از تمام طرف ها می خواهیم که آتش بس را 
به طور کامل اجرا و اطمینان حاصل کنند که سوخت و اقالم بشردوستانه با کاهش 

درگیری ها به غزه ارسال می شود».
دور تازه درگیری ها میان «جهاد اســالمی» و اســرائیل پس از آن آغاز شــد که 
تل آویو، «بسام الســعدی»، یکی از رهبران ارشد این گروه را در شهر جنین در کرانه 
باختری بازداشت کرد. اسرائیل پس از آن نیروی کمکی به سمت مرز با غزه ارسال 
کرد و گذرگاه های مرزی را که محل انتقال سوخت است، بست. نیروهای اسرائیلی 
بــرای از بین بردن آنچه آنها «تهدید قریب الوقــوع» توصیف کردند، به غزه حمله 
کردنــد و «حداقل ۱۰ نفر از جمله یک رهبر نظامی جهاد اســالمی را در این باریکه 

به شهادت رساندند».
حمالت هوایی منجر به واکنش جهاد اســالمی در غزه شد؛ بااین حال اسرائیل 
اعــالم کــرد دومین رهبــر نظامی جهاد اســالمی را هــم هدف قرار داده اســت. 
درگیری های روز های اخیر باعث شــهادت ۴۴ فلسطینی از جمله ۱۵ کودک و چهار 
زن شــد. طبق آمار، ۳۶۰ نفر از فلسطینی ها نیز در درگیری های اخیر زخمی شدند. 
از طرف دیگر مقامات اســرائیلی اعالم کردند ســه نفر در اســرائیل بر اثر شــلیک 

راکت زخمی  شده اند. ساعاتی پس از اعالم توافق دو طرف مخاصمه برای اجرای 
آتش بس از زمان شــامگاه یکشنبه، اســرائیل بار دیگر اهدافی را در نوار غزه مورد 
حملــه قرار داد و هم زمــان خبرگزاری ها از به صدا درآمــدن آژیرهای خطر برای 
هشدار نسبت به در پیش بودن حمالت راکتی در مناطق جنوبی اسرائیل خبر دادند.
مصر به عنوان میانجی توافق آتش بس میان اســرائیل و گروه جهاد اســالمی 
فلسطین از دو طرف خواسته بود از شامگاه روز یکشنبه حمالت به  سوی یکدیگر را 
متوقف کنند. جهاد اســالمی در بیانیه ای اعالم کرد از زمان تعیین شده در فراخوان 
مصر تبعیت کــرده و «حمالت را متوقف خواهد کرد» اما درعین حال «پاســخ به 
هرگونه تجاوز بیشــتر» را حق خود می داند. اســرائیل نیز به صورت رسمی اعالم 
کرد به برقراری آتش بس پایبند خواهد بود. دفتر نخســت وزیری اســرائیل هم با 
تشــکر از مصر به خاطر تالش هایش بــرای میانجیگری در ایــن بیانیه تأکید کرد: 
« اســرائیل در صورت نقض آتش بس این حق را بــرای خود محفوظ می دارد که 

قاطعانه پاسخ دهد».
محمد الهندی، رئیس اداره سیاسی در جنبش جهاد اسالمی فلسطین نیز گفت 
کــه طبق توافق مصر به تالش برای آزادی دو اســیر این جنبش به نام های بســام 

السعدی و خلیل عواوده پایبند است.
ایــن توافــق همچنین تصریــح می کند که مصر تــالش خواهد کرد تا «بســام 
السعدی» را در اســرع وقت آزاد کند. همچنین بر اساس اعالم برخی منابع، طبق 
این آتش بس باید تمامی گذرگاه های باریکه غزه گشــوده و سوخت رســانی به غزه 
از ســر گرفته شود و محاصره غزه نیز کاهش پیدا کند. تور وینسلند، هماهنگ کننده 
ویژه سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه، با استقبال از این توافق تأکید کرد نقش 
مصر در دســتیابی به آتش بس در نوار غزه بین جنبش جهاد اســالمی و اسرائیل 
که الزم االجرا اعالم شــد، حیاتی اســت. او در بیانیه ای گفت: «من از آتش بس در 
غزه و اســرائیل پس از روزها درگیری استقبال می کنم. من از جان باختن و جراحات 
غیرنظامیان از جمله کودکان بســیار متأسفم. من مصر را به خاطر نقش حیاتی اش 
در برقراری آتش بس ستایش می کنم. وضعیت همچنان بسیار شکننده است و من 

از همه طرف ها می خواهم به آتش بس احترام بگذارند».
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سیاســی – رسانه ای باشــد که نه خبر از قطعیت احیای برجام می دهد و نه شکست 
کامل مذاکرات. این ابهام سازی می تواند از آن نظر در دستور کار باشد که از یک سو بستر 
را برای هرگونه شکســت احتمالی، بدون پذیرش مسئولیتی از سوی دولت و متعاقب 
آن انداختــن توپ تقصیرها در زمین اروپا و آمریــکا در میان افکار عمومی فراهم کند 
و در عین حال می تواند از تحمیل هر گونه توافقی به تهران و اجرائی شــدن «سیاســت 
امر واقع» در جریان مذاکرات وین از ســوی اروپایی هــا هم جلوگیری کند. به هر حال 
برایند تحرکات سیاســی، دیپلماتیک و رسانه ای به ویژه از سوی اروپا که مرتبا از فضای 
مثبت گفت وگوها، در دســترس بــودن توافق خوب و حتــی دادن تضمین و حمایت 
عملــی آنها برای انتفــاع اقتصادی ایران از احیای برجــام می گویند و حتی دور جدید 
نشست وین به ابتکار عمل جوزپ بورل صورت گرفت، در نهایت می تواند تله ای برای 
شــکل گیری توافقی باشــد که با دو هدف عمده از جانب اتحادیه اروپا پی گرفته شده 
است؛ نخست امید به لغو تحریم و ورود ایران به بازار انرژی برای کمک به قاره سبز با 
هدف ســپری کردن پاییز و زمستان سرد پیش رو و مهم تر از آن دورشدن تهران از نقطه 
گریز هســته ای، خاصه آنکه فعالیت های جمهوری اسالمی در حوزه هسته ای، آن هم 
بدون نظارت آژانس خبر از حرکت ســریع و شتابان تهران می دهد؛ بنابراین متن توافق 
فعلی که برخی آن را بهتر از برجام و متن توافق دوره قبلی مذاکرت وین می دانند، شاید 
به نحوی تالش اروپا در راستای تحمیل توافق مدنظرش به تهران باشد. ناگفته نماند 
مواضع برخی از مسئوالن از سیدکمال خرازی تا محمدجواد الریجانی و به تازگی محمد 
اسالمی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی حکایت از رسیدن ایران به یک قدمی گریز 
هســته ای دارد؛ بنابراین اروپایی ها امید دارند در گام نخســت از طریق دیپلماسی و با 
احیــای برجام به هر دو هدف اصلی خود دســت یابند. در غیر  این  صورت، باید منتظر 
واکنش سخت تری از سوی قاره ســبز با محوریت برلین، پاریس و لندن همسو با نگاه 
بدبینانه واشنگتن به دور جدید مذاکرات وین که از سکوت رابرت مالی در این چند روز 
هویداســت، بود. از رهیافت فوق می توان این گزاره تحلیلی را بیرون کشــید که تهران 
هم با دو هدف تعدیل فشــارهای جهانی درباره مواضع داخلی برای رسیدن به نقطه 

گریز هســته ای و نیز رشد سریع فعالیت ها در این حوزه و همچنین خرید زمان این دور 
از مذاکرات را در وین آغاز کرده باشد تا خود را از مظان اتهام درخصوص تمایل نداشتن 
برای ازســرگیری گفت وگوها و نبود تمایل برای احیای برجام خارج کند. از این رو است 
که توقف مذاکرات روی نقاط پادمانی می تواند معنای خود را بیابد؛ چرا که از یک ســو 
تهران درصدد اســت فعالیت های هســته ای به ویژه فعالیت هایی را که از دید آژانس 
دارای ابعاد نظامی اســت، ذیل گرفتن تعهدی سیاســی – دیپلماتیک مانند برجام از 
دســتور کار خارج کند و در آن ســو اروپایی ها، آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
با در نظر گرفتن وضعیت بی ســابقه ایران در فعالیت های هســته ای اش و رسیدن به 
یک قدمی گریز هسته ای از دادن هر گونه تعهدی در این رابطه امتناع می کنند. به  همین  
دلیل روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد: «در متن توافقی که روی آن کار می شود، 
هیچ اشــاره ای به درخواست های ایران برای بســتن تحقیقات آژانس وجود نخواهد 
داشــت». پس تا اینجای کار تک گــره باقی مانده وین به مســائل پادمانی باز می گردد؛ 
هر چند دربــاره دو حوزه دیگر یعنی رفع حداکثری تحریم هــا و دریافت تضمین برای 
خارج نشــدن دوباره آمریکا از برجام هم با وجود برخی نگاه های خوش بینانه، کماکان 
اختالف ها به قوت خود باقی اســت. در نتیجه آن چیزی که در وین قطعی اســت، آن 
اســت که هیچ چیزی قطعی نیست. پس همان گونه که در سایه منافع ملی نباید بین 
رئیسی و روحانی تفاوت برای احیای برجام تفاوتی قائل شد، کما اینکه بین محمدجواد 
ظریف و حسین امیرعبداللهیان یا سیدعباس عراقچی و باقری کنی این تمایز را در نظر 
گرفــت و همواره برای رفع تحریم ها و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشــتی مردم از 
تداوم مذاکرات با هدف احیای برجام در هر دولتی و با هر نگرش سیاسی حمایت کرد، 
اما با در نظر گرفتن واقعیت های جاری، چه در داخل و چه در سطح منطقه و جهان و 
نیز با توجه به تجربیات قبلی در نشست دوحه و ادوار گذشته مذاکرات وین، تنها زمانی 
می توان به حصول توافق امید داشــت که توافق حاصل شده باشد و زمانی به احیای 
برجام چشم دوخت که برجام احیا شده باشد؛ وگرنه تمام فضاسازی های مثبت روانی 

و رسانه ای از مذاکرات نمی تواند لزوما به معنای موفقیت باشد.
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