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مذاکرات وین به کجا رسیده است؟

ایستگاهآخر؛
تدر پایتختها
مشور 

کمیسیون مشترک برجام دیروز بار دیگر
و برای چندمین بار در وین تشــکیل جلسه
داد و عباس عراقچی ،معاون سیاســی وزیر
خارجه ایران که ریاست هیأت ایرانی در این
نشســت را به عهده داشت ،پیش از برگزاری
آن گفت« :امروز بعد از پایان بیش از دو هفته
مذاکرات نشست ،جمعبندی خواهیم داشت
و مجددا ً هیأتها جهت انجام مشورتهای
بیشتر به پایتختهای سیاسی خود مراجعه
میکنند».
او توضیــح داد کــه «در طــول دو هفته
گذشــته و در جریان برگــزاری دور چهارم
مذاکرات وین پیشرفتهای خوبی در جریان

مذاکرات انجام شــده اســت و چند موضوع
کلیدی باقی مانده که باید حل شــود و االن
وقت آن است که مجددا به پایتختها رجوع
کنیم تا مشورتهای آخر صورت بگیرد و بعد
مذاکرات را ادامه میدهیم».
عالوه بــر گفتههــای عراقچــی به نظر
میرسد پس از چندین روز بیخبری نسبی از
مذاکرات برجامی ،تحرک دیپلماتیک در وین
و میان کشورهای عضو برجام برای احیای آن
باال گرفته اســت؛ یک نمونهاش گفتوگوی
نماینده ایران در ســازمان ملل با دیپلمات
آمریکایی اســت .شــاهرخ ناظمی ،رایزنی
مطبوعاتی ایران...
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پیشنهادی که به بهانة  30اردیبهشت؛ روز ملی جمعیت مطرح شد؛

مهاجرپذیری برایجبران
کاهشفرزندآوری!
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خبر

روحانی در جلسه هیات دولت:

کنند
میخواهیمتحریم را برداریم ،اما عدهای عزاداری می

رئیس جمهور با بیان اینکه واقعا عجیب است
زمانی که می خواهیم تحریــم را برداریم یک عده
مرثیه می خوانند و ناراحت می شوند ،عنوان کرد:
نمیشودعدهایبگویندمابهفکرمردمهستیم،اما
وقتیمیخواهدتحریمبرداشتهشودناراحتباشند
وروضهخوانیکنند.مرثیهخوانیبرایزندگیمردم
با روضه خوانی برای برداشــته شدن تحریم قابل
جمعنیست.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی صبح دیروز در
جلسههیاتدولتبااشارهبهکسانیکهازمذاکرات
وینناراحتهستنداظهارکرد:چراازمذاکراتوین
ناراحتید؟اینهافکرمیکنندوینهمینبغلهاست
درحالیکهوینیکشهردیگراست.مداممیگویند
چرا مذاکــره می کنید .در حالیکــه این دولت در
هشت سال خود مذاکره ای نکرد مگر اینکه از آن
موفقبیرونبیاید.
وی ادامه داد :دوران قبل تمام شــده ،بعضیها
هم در آن زمان به مذاکره ای نرفتند مگر اینکه یک
قطعنامهعلیهایرانگرفتندوآمدند.امامنامروزبه
مردمقولمیدهمپایانمذاکراتوینپیروزیملت
ایران است و ما همین امروز هم قدمهای بزرگی در
اینزمینهبرداشتهایم.
روحانی با تاکید بر اینکه معیار برای ما زندگی
مردم است یادآور شــد :به خاطر همین تحریم ما
 ۲۰۰۰قلم جنس را ممنوع کــرده ایم که این باید
برداشته شــود تا کاالها بیاید .برای راحتی مردم و
برای صادرات و واردات نباید مشــکلی پیش پای
مردمباشد.مامیخواهیممشکلصادراتوواردات
را برداریم ،اما شــما چرا ناراحت می شوید .ما می
خواهیم تحریم را برداریم ،اما یک عده ای عزاداری
می کنند .وی اضافه کرد :واهلل باهلل اگر کسی منافع
ملیراکنارگذاشتوبهدنبالمنافعحزبی،جناحی
وقبیلهایرفتبهمردمخیانتکردهاست.منافعو
مصالحملیوزندگیمردمبرایمااصلاست؛چراکه
مردمبایدبهراحتیزندگیکنند.
رئیسجمهورهمچنینبیانکرد:هدف مااین
بود که دشمن را وادار کنیم یک روزی بگوید غلط
کردم و این کار را هم کردیم ،اما باز مدام عده ای می
گویند چه کار کرده ایــد؟ مگر آمریکا چند بار باید

بگویدفشارحداکثریوجنگاقتصادیعلیهایران
غلطبودهواینچیزیاستکهمسئولینآمریکایی
دراینمدتبارهااعالمکردند.پیروزیازاینباالتر،
دشمنمامصربودهپایمیزبیایدوماهمرفتهایم.
ویبااشارهبهاینکهمسیرمادراینمدتدرست
بودهاست،خاطرنشانکرد:البتهممکناستکسی
بگویدکهاینمسیردرستکهبهاهدافتانرسیدید
بهخاطرصبرمردمبودهکهاینحرفکامالدرست
است و ما به خاطر مقاومت مردم به اینجا رسیدیم،
دولت که چیزی نیست و تنها نماینده مردم است.
آنهایی هم که به دولت توهین می کنند در واقع به
ملتتوهینمیکنند؛چراکهماهیچچیزیجزرای
واعتمادمردمنداریم.
رئیس جمهور در ادامه اظهار کــرد :از طرفی
ممکن است کســی بگوید که در این موفقیتها
مقاممعظمرهبریحمایتوکمککردهاندکهاین
هم درست است؛ چرا که همیشه اینگونه بوده که
رهبری هدایت و کمک کرده و اصال مگر می شود
بدون کمک رهبری به موفقیت رســید .در برجام
هماگرماموفقشدیمهمینگونهبودهوقدمبهقدم
خدمتآقارفتیمکهروسایقواهمبودندوایشاندر
مراحل مختلف چه به صورت کتبی و چه شفاهی
به ما کمک کردند .تمام دستورات کتبی و شفاهی
رهبری مرحله به مرحله هست و االن هم راجع به
وین هست مثال همین چند هفته پیش دستوری
دربارهویندادندکهمنهمانراابالغکردمتاانجام
شود.بههرحالمابدونوحدتپیشنمیرویم.
روحانیدربخشدیگریازصحبتهایخودبا
اشاره به اینکه این ایام از لحاظ سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد گفت :خرداد اساسا
ماه امام است و ما در نیمه خرداد حادثه  ۱۵خرداد

و رحلت امام را در پیــش داریم .از طرفی برای یک
انتخاباتمهمآمادهمیشویم.البتهانتخاباتشوراها
هم بسیار حائز اهمیت است اما انتخابات ریاست
جمهوری همیشــه از لحاظ بین المللی هم مورد
توجه همه خواهد بود .وی ادامه داد :در  ۲۸خرداد
همه چشمهای دنیا به ایران دوخته شده ،در قدم
اولدربارهانتخاباتدرروزهایگذشتهماشاهدیک
حضور و هیجان مناسبی بودیم و شاهد بودیم که
کاندیداهایمختلفیبرایثبتنامبهوزارتکشور
رفتند.اینیکحضورقابلتوجهازجناحها،احزاب
وتفکراتمختلفبودکههمهحضورپیداکردند.
رئیس دولت دوازدهم همچنین بیان کرد :قدم
دوم در روزهای آینده اعالم کاندیداهای نهایی از
سویشوراینگهباناستکهبسیارمهماست.چرا
که آن اعالم می تواند تشــویق کننده جامعه برای
حضور در انتخابات و یا خــدای نکرده کند کننده
حرکت باشد .امیدواریم این قدم دوم هم به خوبی
در چهارچوب قانون اساسی و منافع نظام برداشته
شود و شاهد ترکیب بسیار خوب و مناسبی باشیم
کههمهمردمرابرایحضوردرانتخابات ۲۸خرداد
تشویقکند.رئیسجمهوردرادامهخاطرنشانکرد:
قدم سوم که بسیار مهم است دوران تبلیغات است
کهدرهفتهآیندهآغازمیشودوقدمچهارمحضور
مردمپایصندوقهایرایاستکهمهمترینقدم
به حســاب می آید .من باید خطاب به مردم عزیز
بگویمکهانتخاباتمالخودتاناستوصندوقآراء
افتخار جمهوری اسالمی ایران به حساب می آید.
جمهوریتمادرسایهحضورپایصندوقرایاست
ودرواقعنظاممادوپایهاساسیبهنامهایاسالمیتو
جمهوریتدارد.اگرخداینکردهدروغوتهمترواج
پیدا کند اســامیت از بین می رود و اگر مشارکت
کاهشپیداکندجمهوریتمتزلزلمیشود.
ویادامهداد:مادرهمهجابایدشاهدراستگویی
وگزارشدرستباشیموبهمردمبرنامههایخودرا
ارائه بدهیم؛ فحش دادن که برنامه نمی شود .آدم
وقتیبرخیمواردرامشاهدهمیکندمیبیندکهاگر
فحش را از طرف بگیری خلع سالح می شود و همه
چیزش فحش دادن است .در حالیکه امروز مردم از
کاندیداهابرنامهمیخواهند.
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