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تنها چند روز پس از ســفر ابراهیم 
رئیسی به قم و درخواست او از حوزه علمیه 
برای ارائه راهکار برای حل مشــکالت 
کشــور؛ آیت اهلل علیرضا اعرافی، مدیر 
حوزه های علمیه کشور گفته است: ورود 
قاعده مند حوزه علمیه به حوزه اقتصاد 
را وظیفه خود می دانیم، مثال اوقاف باید 
با طرحی نو حیات تازه پیدا کند تا منابع 
پایداری برای تقویت فرهنگ کشور فراهم 
شود.او این سخنان را در دیدار جمعی از 
نمایندگان مجلس مطرح کرده و گفته 
اســت: حوزه علمیه مبنای جدیدی را 
برای حرکت و پیشرفت طراحی کرده و در 
وهله اول، نیازسنجی و آمایشی انجام شد. 
بنابراین نیازسنجی کارکردهای روحانیت 
مشخص شده و بر آن مبنا، اسناد بلندمدت 
و چشــم انداز حوزه تعریف شد.به نظر 
می رسد باتوجه به این سخنان و اظهارات 
رییسی در جریان سفر به شهر قم، شاهد 
تعریف جدیدی از ارتباط حوزه و دولت در 
دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی 
هستیم. این بازتعریف از نقش و ارتباط 
حوزه با دولت براساس اظهارات اعرافی 
فراتر از قوه مجریه بلکه بازیابی نقش حوزه 
و قدرت گرفتن این نهاد درون نظام است. 
قدرتی که شاید در دولت های گذشته رو 
به تضعیف گذاشته و کمرنگ تر شده بود. 

آنچه مسلم اســت در انتخابات اخیر 
حوزه های علمیه حامی ابراهیم رئیسی 
بودند؛ دور از ذهن نیست که رئیس دولت 
سیزدهم گامی در جهت تقویت این نهاد 
بردارد. کما اینکه در دولت های گذشته نیز 
به نسبت ارتباط روسای دولت با حوزه این 
رابطه فراز و فرودهایی داشته است . به نظر 
می رسد مهمترین جلوه تقویت یا تضعیف 
حوزه علمیه در اختصاص سهم بودجه 
ساالنه، کمک های دولتی، تاثیرپذیری 
و بازتاب نظــرات این نهاد در تصمیمات 

روسای جمهور بوده است.
ابراهیم رئیسی اما در سفر اخیر خود 
به قم رابطه  دولت خود با حوزه علمیه را 
ترسیم کرد و گفت: ارتباط دولت با حوزه 
علمیه بسیار ضروری است و دولت این 
ارتباط را برای پشتوانه فکری، اندیش ای 

و کارهای پژوهشی خود الزم می داند.
او همچنیــن گفت: صدهــا مرکز 

پژوهشی در سطح حوزه علمیه قم و کشور 
با حضور پژوهش گــران و فرهیختگان 
بســیاری وجود دارد و طالب می توانند 
دربارۀ مســایل پیش رو  بحــث کنند و 
راهکارهــای برو رفت از مشــکالت را با 

پیشنهاد ارائه دهند.
افزایش 100 درصدی بودجه حوزه 

علمیه در سال 1401
رئیســی اما پیش از این سخنان در 
الیحه بودجه ســال 1401 توجه ویژه 
خود و دولتش بــه حوزه علمیــه را به 
نمایش گذاشــته بود. بر اساس الیحه 
بودجه 1401، بودجــه مرکز خدمات 
حوزه های علمیه نسبت به سال گذشته 
100 درصد افزایش داشته است. بودجه 
مرکز خدمات حوزه های علمیه دو هزار 
و ۸0۹ میلیارد تومان اســت و در ســال 
1400، هزار و 401 میلیارد تومان بوده 
است.آنطور که در این الیحه آمده سهم 
بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه 
از سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر 
است.4۳ دستگاه مذهبی در بودجه سال 
1400،  ۷۲۵۲ میلیــارد و ۶00 میلیون 
تومان بودجه گرفتند که ســهم برخی 
از آنها به طور جداگانه بیشــتر از بودجه 
ســازمان هایی چون ســتاد کل بحران 
کشــور بود. درالیحه دولت البته میزان 
بودجه سازمان های اوقاف و امور خیریه، 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی و موسساتی 
مانند جامعه المصطفی  العالمیه، دفتر 

تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسالمی و... برای 
سال 1401اعالم نشده است .این میزان 
بودجه نهادهای حوزه علمیه در حالیست 

که از پرداخت مالیات نیز معاف هستند.
برخی از روحانیون و اساتید برجسته 
البته وابستگی حوزه به بودجه دولتی را 
دلیلی برای عدم استقالل حوزه دانسته 
و نسبت به آن معترض هستند. آیت اهلل 
محقق داماد، عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی، از آن جمله است. او با انتقاد 
از وابستگی مالی حوزه های علمیه به دولت 
معتقد است: آیت اهلل بروجردی حوزه را در 
برابر حکومت با هر مشکلی اداره کرد؛ اما 
امروز یکی از مشکالت حوزه این است که 
وابسته به دولت و حکومت شده است.  این 
حقوق دان تأکید کرد: حوزه باید از بودجه 
مردمی اســتفاده کند که با طیب خاطر 
پول را بدهند، حوزه باید استقالل داشته 
باشــد. در مقابل برخی موافق دریافت 

بودجه دولتی از سوی حوزه هستند. سید 
ابوالحســن نواب، رئیس دانشگاه ادیان 
و مذاهب و رئیس هیــأت مدیره مرکز 
خدمات حوزه های علمیــه از آن جمله 
اســت. او در گفت وگو با اعتمادآنالین 
نسبت به انتقاداتی که این روزها درباره 
بودجه اختصاص یافته به نهادهای وابسته 
به حوزه علمیه مطرح می شود، با دفاع از 
دریافت بودجه گفته است:آن آقایانی که 
می گویند استقالل حوزه از دولت، البته 
نمی دانم متوجه نظام اسالمی هستند یا 
نه؟ در نظام اسالمی که حوزه نباید از نظام 
مستقل باشد. حوزه و نظام اسالمی یکی 

هستند و باید در کنار هم باشند.
در واقعیت اما بخشــی از مناسبات 
دولت ها با حوزه علمیه از طریق همین 
کمک های مالی رقم خورده اســت. در 
سال های اخیر بودجه به عنوان حربه ای 
برای تعریف رابطه دولت و قدرت بخشی 
یا تضعیف حوزه علمیه اســتفاده شده 
است. شاید بتوان گفت در دولت محمود 
احمدی نژاد شــاهد کاهش چشمگیر 
بودجه نهاد حوزه و همچنین تضعیف این 

نهاد بیش از هر زمان و دولتی بوده ایم. 
در دوران دولت اصالحات که از سوی 
مخالفان به لیبرال مسلکی متهم می شد 
برای اولین بار بــرای حوزه علمیه ردیف 
بودجه در الیحه ساالنه در نظر گرفته شد. 
برخالف اتهامات لیبرالگرایی روابط خوبی 
با مراجع و حوزه علمیه وجود داشــت، 

دولت نهم که بر ســرکار آمد؛ اختالفات 
دولت و حوزه های علمیه و مراجع تقلید 
شروع شــد و کار تا جایی پیش رفت که 
برخی مراجع حتی وقت مالقات به رئیس 

دولت نهم و دهم نمی دادند.
 اوج اختالفات با حوزه 
در دولت احمدی نژاد

در مقطع سال ۸4 تا ۹۲ با ظهور طیف 
جدیدی از جریــان اصولگرا که قدرت را 
در دست گرفته بود و با اقداماتی که این 
جریان انجــام داد، نارضایتــی در حوزه 
عملیه و در راس آن نــزد مراجع معظم 
تقلید ایجاد شد در این بین، تالش های 
دولت برای ترمیم روابط هم  ثمره چندانی 
نداشت. اختالفات در بهار ۸۵ با دستور 
احمدی نژاد برای برداشتن موانع پیش 
پای ورود زنان به استادیوم های ورزشی 
که بدون مشورت و نظرخواهی از مراجع 
تقلید و بزرگان حوزه صورت گرفته بود 
شروع شــد.ماجرای هاله نور که رئیس 
دولت نهم مطرح کرد منجر به اعتراض 
آیت اهلل بهجت و برخی روحانیون دیگر 
شد. اظهارنظر مشایی مبنی بر دوستی 
مردم ایران با مردم رژیم صهیونیســتی 
به شدت مورد انتقاد علما و روحانیون و 
رهبر انقالب قرار گرفت. پس از وقوع هر 
یک از این اتفاقــات، تالش های ویژه ای 
از ســمت روحانیون حامی احمدی نژاد 
برای بهبود روابط به راه می افتاد. هرچند 
در ابتدا، علما نیز نرمتــر برخورد کرده و 
سعی داشتند در دیدار با دولتی ها نکاتی 
را تذکر دهند ولی رفته رفته فضا به سمتی 
رفت که انتقادهای علما از اقدامات دولت 
تندتر شد. در نتیجه این اقدامات دولت و 
عدم توجه به حساسیت ها و خواسته های 
مراجع و حوزه علمیه، در سفر پرحاشیه 
ســال ۸۹  احمدی نژاد به شهر قم، طبق 
گفته آیت اهلل غروی از نزدیکان آیت اهلل 
مصباح بســیاری از علما احمدی نژاد را 
به حضور نپذیرفتند. به گفته غالمرضا 
تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق وقت 
احمد ی نژاد بودجه حوزه علمیه را یک 
سوم کرد اما دولت تدبیر و امید در حوزه 
سیاست داخلی، به سمت  بازسازی ارتباط 
خود با مراجع و حوزه علمیه رفت. حسن 
روحانی همواره در اظهاراتش به مسئوالن 
گوشزد کرد که  نظرات بزرگان حوزه های 
علمیه در سیاست گذاری ها، لحاظ شود. 
روحانی با تاکید بر تعیین مشاور در امور 
روحانیت معتقد بود:نظرات مراجع، علما 
و حوزه باید به دولت منتقل شود.  بسیاری 
از تحلیلگران سیاسی عدم تعیین وزیر 
زن در دولت روحانی علی رغم شعارهای 
انتخاباتی را به دلیل مخالفت مراجع و حوزه 

با این مساله می دانستند. از دیگر اقدامات 
دولت تدبیر و امید که به نسبت دولت های 
گذشته کم ســابقه بود حضور در مراکز 
حوزه ای بود که مخالف تند و تیز اقدامات 
دولت مخصوصا برجام بودند. در همین 
زمینه حسن روحانی در قم به دیدار مصباح 
یزدی رفت.سیدعباس عراقچی، معاون 
وزیر امور خارجه در بین فارغ التحصیالن 
موسسه امام خمینی )ره( حضور یافت 
و ســخن گفت و با مصباح یزدی دیدار 
کرد .اما این رابطه نیز نتوانســت جلوی 
انتقادات تند را بــه رئیس جمهور وقت 
بگیرد. طالب حوزه علمیه قم در تجمعی 
اعتراضی درباره وضعیت اقتصادی کشور 
پالکارد هایی حاوی شــعار های بسیار 

تندی علیه روحانی در دست داشتند. 
تجمع کننــدگان در ایــن تجمع با 
سردادن شــعار هایی از جمله محصل 
انگلیس، مذاکره کلید نیست، اعتراض 
خود را مطرح کردند. در تصاویر منتشر 
شده از این تجمع یکی از طالب پالکاردی 
جنجالی در دســت داشــت که حاوی 
تهدیدی عجیب بود. در این پالکارد آمده 
بود ای آنکه مذاکره شعارت/ استخر فرح 
در انتظارات، ظاهرا این پالکارد به ماجرای 
درگذشت آیت اهلل هاشمی اشاره داشت 
اما تهدید حســن روحانی بود. اینگونه 
روابط دولت روحانی با حوزه بخصوص در 

ماه های پایانی رابطه تعاملی نبود.
اکنون به نظر می رســد یک بار دیگر 
دولتی بر سر کار آمده که رابطه دو طرفه ای 
بین رئیس دولت و حوزه برقرار است. از 
یک سو حوزه علمیه از مدافعان ابراهیمی 
رئیسی در انتخابات بوده و اکنون مدافع 
عملکرد دولت اوست. از سوی دیگر رئیس 
دولت قائل به تقویت و دخالت حوزه در 
همه امور و مسایل مهم کشور است. باید 
منتظر ماند و دید ایــن رابطه دو جانبه 
مثبت در آینده ادامه می یابد یا اختالفات 

خود را نشان خواهد داد.

 اعرافی از مبنای جدید برای حرکت و پیشرفت خبر داد؛

حوزه علمیه به دنبال بازگشت قدرتمند به عرصه

خبر

نشست این هفته سخنگوی وزارت امور خارجه 
تحت تاثیر نقش روسیه در مذاکرات و سفر ابراهیم 
رییسی به مســکو بود.خبرنگاران رویکرد دولت 
جدید را نگاه به شــرق در مقابل غرب دیدند که 
ســعید خطیب زاده در این خصوص گفت:نگاه 
ما به شرق نگاه اصیلی اســت و در نفی کسی و یا 
عکس العمل به کسی نیســت. خطیب زاده در 
ادامه نشست گفت البته به نظر می رسد برخی به 
دنبال دوگانه سازی از هر اقدامی در حوزه سیاست 
خارجی هســتند که باید از این دوگانه سازی ها 

اجتناب کرد.
به گزارش ایسنا، ســخنگوی وزارت خارجه 
همچنین اعالم کرده است: در روزهای آینده در 
حوزه دیپلماسی و روابط خارجی در تهران میزان 
هیات هایی خواهیم بود؛ هیــات هایی بلندپایه 
از ایران در ســطح رئیس جمهور و وزارت خارجه 

سفرهایی خواهند داشت.این دیپلمات در پاسخ 
به سوالی در ارتباط با سفر ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور به مسکو و اینکه آیا در این سفر قرار است 
قراردادی نظامی بین دو کشور براساس برخی از 
اخبار منتشر شــده در ارتباط با خرید هواپیما به 
امضا برسد، گفت: سفر آقای رئیسی به مسکو در 
راســتای دعوت آقای پوتین انجام می شود. این 
یک سفر کاری است و تالش می شود که در جریان 
این سفر و دیدار روسای جمهور دو کشور در حوزه 
های مختلف سیاسی، امنیتی، تجاری، نظامی و 
اقتصادی موضوعات مختلف مورد بررســی قرار 
بگیرد. وی ادامه داد: در ارتباط با سند باالدستی 
بین دو کشور نیز باید بگویم این سند باالدستی 
در خصوص تنظیم روابط راهبردی دو کشــور 
وجود دارد و به صورت خــودکار در حال تمدید 
است و آنچه که بین مقامات دو کشور در حال گفت 

وگو است سند جامع است و اگر برسد در این سفر 
احتماال کار در مورد آن انجام می شود.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال یک 
خبرنگار خارجی مبنی بر اینکه به نظر ایران، چین و 
روسیه در مذاکرات وین به دنبال این هستند که چه 
چیزی را کسب کنند و ایران رفتار آن ها در جریان 
مذاکرات وین را چگونه ارزیابی می کند، تصریح 
کرد: من فکر می کنم جواب این سوال روشن است. 
چین و روسیه بر خالف تروئیکای اروپایی دچار 
آلزایمر نیســتند و می دانند که این آمریکایی ها 
بودند که فعاالنه تالش کردند برجام را از بین ببرند 
و فشار آوردند که کسی به برجام متعهد نماند و در 
همین چارچوب کمپانی ها را برای عدم فعالیت و 
حضور در بازار ایران تحت فشار قرار دادند و امروز در 
حالی در وین است که هیچ یک از این سیاست ها 
را عوض نکرده است.سخنگوی وزارت خارجه در 
پاسخ به سوالی در ارتباط با این موضوع که برخی 
با توجه به سفر آتی رئیس جمهور به روسیه و سفر 
وزیر خارجه به چین این موضوع را مطرح می کنند 
که نگاه ویژه ایران به شرق به نوعی متعارف با نگاه 

نه شرقی و نه غربی است و ایران حوزه تعامالتش 
با غرب کمرنگ شده است، تصریح کرد: سیاست 
خارجی ایران یک سیاست خارجی متوازن، پویا و 
هوشمند است به آن معنا که از تمام توان و مزیت 
های خود برای پیشرفت و تحقق منافع مردم کشور 
استفاده می کند.وی تصریح کرد: نگاه ما به شرق 
نگاه اصیلی است و در نفی کسی و یا عکس العمل 
به کسی نیست.خطیب زاده تأکید کرد: روابط ما با 
چین راهبردی و عمیق است. نقشه راه ۲۵ ساله 
بین دو کشــور به امضا رسیده و طبیعی است که 

رفت و آمدها بین دو کشور در جریان باشد.
خطیب زاده همچنین در پاسخ به این سوال 
که طبق برخی از اخبار منتشــر شــده ایران از 
آقای اولیانوف نماینده روســیه در مذاکرات وین 
درخواست کرده که با رابرت مالی گفت وگو کند 
و یکسری اسناد مکتوب را از طریق آقای اولیانوف 
به آمریکایی ها داده شــده اســت، تصریح کرد: 
همان طور که پیش از این گفته ام مکانیزم گفت 
وگوها در وین بسیار روشــن است.وی با اشاره به 
نقش هماهنگ کننده برجام در این زمینه افزود: 

اگر سوال این اســت که برخی از هیئت ها، سران 
و برخی از سفارتخانه ها در تهران نکاتی را مطرح 
می کنند همواره این موضوع وجود داشته است. 
سفارت سوئیس در تهران بارها این اقدام را انجام 
داده است و این مکانیزم ناشناخته ای بین ایران و 
آمریکا نیست.خطیب زاده افزود: چیزی به جز متن 
های مکتوب آن هم به صورت غیررسمی بین ایران 
و آمریکا رد و بدل نشده است که این نیز با مکانیزم 
روشنی صورت می گیرد و هیچ پیام شفاهی رد و 

بدل نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به منتقدان حضور پر رنگ روسیه در مذاکرات برجام

نگاه ما به شرق نگاه اصیلی است
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در سال های اخیر بودجه 
به عنوان حربه ای برای 

تعریف رابطه دولت و قدرت 
بخشی یا تضعیف حوزه 

علمیه استفاده شده است. 
شاید بتوان گفت در دولت 
محمود احمدی  نژاد بیش 
ازهر زمان و دولتی شاهد 
کاهش چشمگیر بودجه 

نهاد حوزه و همچنین 
تضعیف این نهاد بوده ایم

در دوران دولت اصالحات 
که از سوی مخالفان به 
لیبرال مسلکی متهم 

می شد برای اولین بار برای 
حوزه علمیه ردیف بودجه 

در الیحه ساالنه در نظر 
گرفته شد

آیدا فراهانی

ابالغ مصوبه گشایش 
سرکنسولگری چین در بندرعباس 
با امضای محمــد مخبر، معــاون اول رئیس 
جمهور، مصوبــه دولت در خصوص گشــایش 
سرکنســولگری چین در بندرعباس ابالغ شد.به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت دولت، 
هیئت وزیران در جلســه مورخ ۸ دی 1400، به 
پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده 
قانون کنوانســیون وین درباره روابط کنسولی، 
با صدور مجوز برای گشــایش سرکنســولگری 
جمهوری خلق چین در شهر بندرعباس با رعایت 
عمل متقابل و ســایر قوانین و مقــررات مربوط 

موافقت کرد.
    

 غیبت کرباسچی
 در جلسات کارگزاران 

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
ایران از فضا و تغییرات این حزب در دوران دبیرکل 
جدید مــی گویــد. منیبان نوشت:ســید افضل 
موسوی، درباره دوران فعالیت اخیر حزب متبوع 
خود گفت: جلســات حزب کما فی السابق برقرار 
است؛ اتفاق خاصی رخ نداده بلکه مثل بسیاری از 
احزاب دیگر در سال های اخیر دبیرکل تغییر کرده 
اســت.او تاکید کرد: آقای کرباسچی بعد از تغییر 
دبیرکل تا به حال در جلسات شرکت نکرده است. 
موســوی با بیان این که »رای گیری برای تعیین 
دبیرکل جدید حزب در جلســه ای بدون حضور 
کرباسچی انجام شد« ادامه داد:ممکن است کسی 
بگوید که باید اعضا حزب رعایت پیشکسوتی می 
کردند و صبر می کردند تا جلســه بعدی که آقای 
کرباســچی حضور دارند و بعد دبیرکل جدید را 

انتخاب می کردند.
    

 نامه ایران به شورای امنیت 
در محکومیت ترور سردار سلیمانی

 مجید تخت روانچی، ســفیر و نماینده دائم 
ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای به رئیس 
دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد ترور 
سردار قاســم ســلیمانی از فرماندهان نظامی 
کشــورمان توســط آمریکا را محکــوم کرد.به 
گزارش ایســنا، درمتن نامه ایران آمده است: با 
توجه به پیامدهای وخیم این اقدام تروریستی بر 
صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت باید به 
مسئولیت خود عمل کند و آمریکا و رژیم اسرائیل 
را به خاطر برنامه ریزی، حمایت و ارتکاب آن عمل 
تروریستی مســئول بشناسد.همچنین روانچی 
تاکید کرده :همانطورکه مــن مکرراً، از جمله در 
نامه های مورخ ســوم، هفتم و ۲۹ ژانویه ۲0۲0 
خود به دبیرکل ســازمان ملل و رئیس شــورای 
امنیت، تأکید کرده ام، این عمــل جنایتکارانه 
بین المللی نقض شــدید تعهدات آمریکا تحت 
حقوق بین الملل بود و بنابراین موجب مسئولیت 

بین المللی آن است.
    

دستور   رئیس قوه قضاییه درباره 
پرونده های قدیمی قصاص

  رئیس قوه قضاییه به دادســتان کل کشــور 
مأموریت داد با همکاری سازمان زندان ها و شورای 
حل اختالف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت 
به تعیین تکلیف محکومــان قدیمی پرونده های 
قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست 
در زندان به سر می برند اقدام کند.به گزارش ایسنا 
غالمحسین محسنی اژه ای بر استفاده حداکثری از 
ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کالم برای 
گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و 
گفت: ولی یا اولیای دم در مرحله اول راضی به صرف 
نظر از قصاص نشدند، نباید ناامید شوند و باز هم باید 
اقدام کنند، در خصوص محکومان قصاص قدیمی 
که در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا 
می کنند و نه رضایت می دهنــد چنانچه اولیای 
دم عذر موجهی ندارند، ماده 4۲۹ قانون مجازات 
اسالمی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین 
مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به 

قصاص فراهم است.
    

 عضویت سردار دهقان در
شورای راهبردی روابط خارجی 
سردارحســین دهقان با موافقت مقام معظم 
رهبری، به عضویت شــورای راهبــردی روابط 
خارجــی درآمد.به گزارش خبرآنالین  ســردار 
حســین دهقان، مشــاور فرمانده معظم کل قوا 
در صنایع دفاعی و پشــتیبانی نیروهای مسلح و 
وزیر اسبق دفاع، با موافقت مقام معظم رهبری به 
عضویت شورای راهبردی روابط خارجی درآمده 
و مســئولیت کمیســیون دفاعی و امنیتی این 
شورا را برعهده گرفته اســت.پیش از این سردار 
احمد وحیدی، وزیر کشــور، این مسئولیت را بر 

عهده داشت.

 

روی موج کوتاه

 دورهشتم مذاکرات وین که همزمان با آغاز 
سال نو میالدی به مدت سه روز متوقف شده بود 
از عصر روزدوشنبه در هتل کوبورگ از سر گرفته 
شد.به گزارش ایسنا، با توجه به تعطیلی سالن های 
میزبان مذاکرات در هتل کوبورگ به مناسبت آغاز 
سال نو میالدی، مذاکرات از روز جمعه هفته پیش 

به مدت سه روز متوقف شد.با وجود اعالم وقفه 
در گفت وگوهای وین، رایزنی های غیررسمی و 
تبادل متون در جلسات غیررسمی میان هیات 
های کارشناسی ایران با هیات های مستقر در وین 
ادامه داشــت.علی باقری، رییس هیات مذاکره 
کننده ایران مذاکرات روز پنجشنبه هفته گذشته 
ضمن مثبــت ارزیابی کردن مذاکــرات در دور 
هشتم گفت: در چند عرصه گفت وگوها و تعامالت 
ادامه یافت و پیشرفت های نسبتا خوبی درباره 

موضوع لغو تحریم ها در این چند روز انجام گرفت.
باقری گفت امیدواریم بعد از اینکه همکاران غربی 
)روز دوشنبه( به وین بازگشتند کار را جدی تر 
درباره لغو تحریم ها پیگیری کنیم.در این دور از 
مذاکرات عالوه بر موضوع لغو تحریم ها، دو موضوع 
تضمین عدم خروج دوباره آمریکا از برجام و نیز 
راستی آزمایی لغو تحریم ها در روند بررسی های 
کارشناسی و سیاســی در چارچوب دیدارهای 
دوجانبه و چندجانبه مــورد بحث قرار گرفت و 

همزمان موضوع اقدامات هسته ای که متقابال 
در برابر لغو تحریم ها ایران باید آنها را انجام دهد 
بررسی شد. با وجود اینکه مقامات و دیپلمات 
های غربی از ابتدای مذاکرات از ۸ آذرماه مرتب 
به لزوم افزایش سرعت روند کار در مذاکرات تا 
رسیدن به یک نتیجه صحبت می کنند اما روند 
کار از سوی این کشورها تا کنون کند پیش رفته 
است.منابع نزدیک به هیات مذاکره کننده ایران 
اعالم کرده اند، علت کندی کار در مذاکرات، 
تعطیالت سال نو میالدی، اشتباهات و نواقص 
محتوایی و نگارشی از سوی طرف های غربی و 
نیز بی میلی طرف اروپایی و آمریکا به مذاکره 
جدی توام با ابتکار عمل برای کاهش اختالف 

نظرهاست. این در حالی است که هیات مذاکره 
کننده ایران از همان روز اول مذاکرات عالوه بر 
حضور کامل هیات های کارشناسی و سیاسی 
در حوزه های مختلف مرتبــط با تحریم ها و 
فعالیت های هســته ای، متون پیشنهادی 
خود در این زمینه ها را نیز ارایه کرد و تا کنون 
نیزهیات ایران نشان داده است که رویکردی 
منعطف، سازنده و مثبتی را در روند مذاکرات 
دنبال کرده اســت. هیچ ضرب االجلی برای 
به نتیجه رســیدن مذاکرات تعیین نشده و 
موضوع اصلی برای هیئت مذاکره کننده ایرانی 
احقاق حقوق ملت ایران در چارچوب توافقات 

قبلی است. 

دور هشتم گفت وگوهای برجامی آغاز شد

تکذیب تعیین ضرب االجل برای مذاکرات وین 


