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دوگانه غلط برجامی
در حالی که رهبر انقالب اتحاد و اتفاق کلمه را
وسیله قــدرت و عــزت یک ملت می دانند امــا در
کمتر از چند دقیقه پس از بیانات  ۱۲اردیبهشت
رهبر انقالب در نقد دوگانه «میدان و دیپلماسی»
و گالیه از برخی اظهار نظرهای دشمن شاد کن و
در حالی که وزیر خارجه در پیامی با تاکید بر این
که «مثل همیشه رهنمود های مقام معظم رهبری
ختم کالم است »از رهبر انقالب  ،مردم و خانواده
سردار سلیمانی عذرخواهی کرد متاسفانه موجی
دیگر از دوقطبی ســازی تحت عنوان «مجری و
سیاستگذار» شکل گرفت.
گرچه ورود رهبر انقالب به این بحث ناظر به اظهار
نظرنسنجیده وخــارج از قاعده ای بود که دکتر
ظریف به عنوان وزیر خارجه بیان کرد و به گونه ای
باعث شد تا رهبر انقالب که گاهی در مناسبت
هایی از دکتر ظریف تعریف و تمجید کرده بودند به
صراحتازبابتذکروگالیهنکاتیرادرتبیینرابطه
میدان و دیپلماسی به ایشان متذکر شوند.
اما در این میان اطالح طلبان و دولتی ها تعبیرهای
خود را کردند که «با این سخنان   مشخص شد که
وزارتخارجهدرماجرایبرجامکارهاینبودهاست
وانتقادهایاصولگرایاندراینمسیر واردنیست».
و از طرفی برخی اصولگریان و مخالفان برجام
تعبیرهای خود را کردند که «از همان اول هم گفته
بودیم به ظریف و تیمش نمی توان اعتماد کرد و»...
اماسوالاصلیایناستکهفرایندسیاستگذاری
و اجرا چگونه است؟ و در آن چه رخ داده چه عواملی
موثر است؟
طبیعتا درکسب نتیجه هم سیاست گذاری موثر

است و هم اجرا .ونتیجه مطلوب ناظر بر سیاست
گــذاری درســت و اجــرای دقیق آن اســت .آن چه
مسلماستنقصدرهرکدامازفرایندهایسیاست
گذاری یا اجرا می تواند نتیجه را از حالت مطلوب
دور کند.
در واقع رهبر انقالب در صحبت های خود به همین
فرایند اشاره و گزاره ای را تبیین می کنند که بیش
از آن که ناظر به مناسبات داخلی باشد ناظر به
مناسبات بین المللی است.
در واقــع رهبر انقالب تاکید دارنــد که موضوع
هسته ای یــا سیاست هــای منطقه ای ایــران
موضوعی نیست که اصــول آن متکی به افــراد
یا صرفا دستگاه دیپلماسی باشد .بلکه اعمال
سیاست هایی است که در مراجع باالتر درباره آن
تصمیم گیری می شود.
در واقع برای کاهش تبعات منطقه ای بخشی از
اظهارات دکتر ظریف ،این شفاف سازی رهبر
انقالب اجتناب ناپذیر بــود که سیاست های
منطقه ای و فرامنطقه ای ایران موضوعاتی فراتر
از اظهار نظرهای شخصی ا ســت.از طرف دیگر
پیام به مذاکره کنندگان ویــن و  1+4ضــروری
بود که موضوع مذاکرات را با انتخابات و دولت
روحانی گره نزنند .براین اساس گرچه متاسفانه
برخی جریان های داخلی موافق یا مخالف برجام
درگیر دوقطبی و مقصریابی شدند اما می توان
ادعا کرد تببین رهبر انقالب درباره جایگاه وزارت
خارجه بیش از آن که کارکردی داخلی داشته
باشد کارکردی خارجی و در چارچوب تببین
خط مشی و ریــل حرکت دیپلماسی کشور بود
موضوعی که اگر دو جریان سیاسی به جای این
که بر مقصرسازی متمرکز شوند براین رویکرد
رهبر انقالب متمرکز می شدند طبیعتا بیشتر می
توانستند از آن در مسیر منافع ملی بهره ببرند.
ازطرفدیگرازاینواقعیتنیزنمیتوانگذشتکه  
در باره برجام بحث فرایند تصمیم سازی و اجرای
آن موضوع داغ این روزهــای دو جریان سیاسی
و دولتی هاست که مبنای کنایه های بسیاری
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نیز شده است .واقعیت آن است که با مروری بر
بیانات رهبر انقالب از بهار  94تا بهار1400
میتوان پی برد تقریبا موضع ایشان در باره برجام،
موضعی ثابت بوده است ؛تایید کلیات ،اعتماد
به تیم مذاکره کننده ،گالیه از اجرا نشدن برخی
شروط،بیاعتمادیبهطرفغربی -آمریکاییوبد
بینی به فرجام برجام ،موضعی بوده است که   رهبر
انقالب بار دیگر در فروردین و اردیبهشت 1400
نیزبهآناشارهکردند.بهعبارتیشایدبهطورصریح
بتوان گفت وزارت خارجه یا دستگاه دیپلماسی
کشور که خود در فرایند تصمیم سازی برای اجرای
برجام نیز نقش دارد در مهم ترین وظیفه خود در
این باره یعنی اجرای کامل این سیاست ها موفق
نبوده و نتوانسته است   این خط مشی ها را برای
انتفاع کامل و دقیق از برجام به درستی اجرا کند
.همان طور که در دیدار ماه رمضان دانشجویان با
رهبر انقالب در سال ۹۸وقتی پای مباحث برجام
به وسط کشیده شد .ایشان در پاسخ به یکی از
دانشجویانگفتند«:یکیازدوستانگفتندتصویب
برجامرابهرهبرینسبتدادهاند؛خببله،ا ّماشما
که چشم دارید ،ماشاءا ...هوش دارید ،همه چیز را
میفهمید! آن نامهای را که من نوشتم نگاه کنید،
ببینیدتصویبچهجوریاست؛شرایطیذکرشده
که در این صورت این [توافق] تصویب میشود.
خصوصیات
البتّه اگر چنان چه این شرایط و این
ّ
اجرا نشد ،اِعمال نشد ،وظیفه رهبری این نیست
که بیاید وسط و بگوید برجام نباید اجرا بشود».
در واقع به صراحت می توان گفت رهبر انقالب
نه از موضوع برجام سلب مسئولیت کردند و نه
آن را صرفا عملکرد دولت یا دستگاه دیپلماسی
دانستهاند بلکه برجام از نظر ایشان یک تجربه
است که اگر مجری سیاست ها می توانست آن را
کامل و جامع پیاده کند شاید االن درگیر بدعهدی
طرف آمریکایی نبودیم موضوعی که به نظر می
رسد بیشتر از آن که دنبال مقصر در آن باشیم باید
بهعنوانیکعبرتتاریخیبهآنبنگریم،موضوعی
که نباید عامل تفرقه شود.

ویدئوی عجیب تیراندازی مردان مسلح در مراسم عزاداری در خوزستان
وزیر کشور به استاندار خوزستان دستور داد تا
عوامل برگزاری یک مراسم در این استان را به
مراجع قضایی معرفی کند .روز گذشته ویدئویی
در فضای مجازی از مراسم عزاداری یکی از شیوخ
استانخوزستانمنتشرشدکهچندینمردمسلح
بر اساس سنتی که بارها از سوی بزرگان منع

شده است ،اقدام به تیراندازی سنگین کرده اند.
آن طور که در کپشن همراه این ویدئو آمده است
این مراسم عزاداری به دو روز پیش ارتباط دارد
که تعدادی از افراد مسلح اقدام به تیراندازی
کرده اند و مراسم نیز بدون رعایت پروتکل های
بهداشتی برگزار شده است .بعد از انتشار این

ویــدئــوی عجیب ،جانشین فرمانده انتظامی
استان خوزستان از شناسایی و دستگیری ۲۲
نفر از عامالن تیراندازی مراسم فاتحه خوانی
روستای سویره شهرستان هندیجان خبر داد.
متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی
معرفی شدند.

خودداری فیلسوف آلمانی از پذیرش جایزه 272هزاردالری در اعتراض به نظام سیاسی امارات
«یورگنهابرماس»فیلسوفبرجستهآلمانیاعالم
کردکهجایزه «کتابشیخ زاید»یکیاز جوایزادبی
گران قیمت جهان را به نشانه اعتراض به سرکوب
مخالفان و بی توجهی به برقراری دموکراسی
در امارات متحده عربی توسط نظام سیاسی این
کشور نمیپذیرد .به گزارش ایرنا شبکه تلویزیونی
العربیروزدوشنبهبهنقلازاینفیلسوف ۹۱ساله

آلمانیاضافهکرد:اعالمآمادگیبرایقبولجایزه
کتاب شیخ زاید یک تصمیم اشتباه بود که اکنون
با رد پذیرش آن ،این اشتباه را اصالح میکنم.بر
اساس این گزارش« ،هابرماس» در بیانیهای که
در مجله اشپیگل آلمان منتشر کرد ،افزود :ارتباط
نزدیک بین موسسه اعطا کننده این جایزه با نظام
سیاسی حاکم در امارات برای من بهاندازه کافی

شامانتخاباتدرکاسهنذورات!

طبق جــدول منتشر شــده از ســوی وزارت کشور
درباره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا،
تبلیغات  ۲۰خرداد امسال آغاز می شود و تا ۲۶
خرداد ادامه خواهد داشت ،با وجود این بسیاری از
کاندیداهایتاییدصالحیتشدهدراستانتبلیغات
چراغخاموشوالبتهمحسوسخودراآغازکردهاند.
از فعالیت در فضای مجازی و کانال های تلگرامی

که بگذریم این روزها ،ایام سوگواری موالی متقیان
علی(ع)بهفرصتیبرایاینافرادتبدیلشدهاست.
شب های قدر شب های نــذورات و توجه ویــژه به
نیازمندان است از این جهت توزیع نذری در این ایام
زیادمیشود،برخیکاندیداهادراستاناینفرصت
را غنیمت شمرده و اقدام به توزیع نذری تبلیغاتی
کــرده اند.یکی از شهروندان شیروانی با ارسال

روشن نبود ،اما اکنون که این حقیقت برایم آشکار
شده ،از پذیرش این جایزه خــودداری میکنم.
مجله اشپیگل آلمان به تازگی در مقالهای نوشت
 :گردشگران و بازدید کنندگان غربی معمو ًال به
سختی در امارات متوجه نبود دموکراسی در این
کشور میشوند  .آنها از پیشرفت معماری در این
کشور تعجب و فرهنگ آن را تحسین میکنند.

تصویری از نذری توزیع شده در شب های گذشته
گفت :حلیم نذری برای مان آوردند اما این حلیم
بیشتر از این که نذری باشد ،تبلیغاتی بود زیرا درون
بسته بندی حلیم کارت تبلیغاتی یکی از کاندیداها
قرار داشت.وی با بیان این که نباید شب های قدر
به فرصتی برای این افراد تبدیل شود ،اضافه کرد:
مسئوالن باید با این تخلف ها مقابله کنند.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آفـــریـــن بـــر اع ــت ــم ــاد بـــه نــفــس کـــاذب
خودروسازان! دالر  35هزار تومان به کانال
20هزار تومان نزدیک شده است و سکه 16
میلیون تومان به  9میلیون تومان کاهش پیدا
کرده است و الحمدهلل هرروز قیمت ها در حال
کاهش است ،درصورتی که شما هر روز قیمت
خودرو های بی کیفیت خود را باالتر می برید!
راست بگویید مردم را چه فرض کرده اید؟!
•• غمگین ترین دعوا ،دعوای بین دو تا زباله
گرد س ِر چهار تا زباله و به خاط ِر یه لقمه نونه.
آقــایــان! ایــن چیزها را از پشت شیشه های
دودی ماشین هایتان دیده اید؟
••آقای روحانی شما مردم را تشویق کردین
بیان توی بورس ،بعد با کمک حقوقی های
بی تعهد و ...جیب مــردم را خالی کردید و
فاتحه بــورس رو خوندید و حــاال عــوض این
که خودتون درستش کنید از بانک ها می
خواهید که به مردم وام بدهند تا بیایند بورس
را رونق بدهند؟واقعا این است تدبیر شما؟!
آخه چطوری روتون می شه اینو بگین؟ روی
پیشانی ما مردم چیزی نوشته؟
••امروز خوشحال شدم که دیدم اولین ثمره
مذاکرات پایین اومــدن قیمت هندوانه بود
وخیلی از مردم طعم هندوانه  2500را می
چشن .به امید شکست قیمت گوشت و مرغ و
برنج و خیلی چیزهای دیگه!
•• گورخر آفریقایی هم به ایــران آمد و فقط
یک هفته دوام آورد .اون وقت مسئوالن ما
می خوان خارجی ها رو بیارن تا توی بورس
سرمایه گذاری کنن!
••دیــروز پیامک جریمه اومــد بــرام که تاریخ
تخلف مربوط به 12فروردین بود بدون کد
تخلف! فقط شناسه پرداخت داره! اگه تخلف
کردم چرا بعد از یه ماه پیامک اومده؟ حقمه
بدونم تخلفم چی بوده.
•• این غذاهایی که هر شب تلویزیون نشان
میدهد در حاشیه شهر توزیع میشود  ،ما که
چیزی ندیدیم.
•• هفته پیش برای سونوگرافی به بیمارستان
فارابی مشهد رفتم و نتیجه این بود که یک

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

سنگ ۳میلی متری در کلیه چپم قرار دارد،
اما به خاطر درد مجدد امــروز در همان جا
سونوگرافی انجام دادم که گفتند کلیه چپم
هیچ مشکلی ندارد و در کلیه راستم یک سنگ
 3.5میلی متری وجود دارد .لطفا پیدا کنید
پرتقال فروش را!
••مرغ خوب و با کیفیت کیلویی چهار هزار
تومان تبدیل شده به قیمت هر کیلو25هزار
تـــومـــان اون هـــم بـــی کــیــفــیــت .روغـــن
5کیلویی 15هزار تومانی ،حاال تبدیل شده
به 145هزارتومان اون هم با کمبود! با این
افزایش قیمت های آن چنانی موادغذایی ،
باید دستان سه قوه را بوسید! این مردم را واقعا
خانه نشین و بیمار کردید .خیلی متشکریم!
•• من پارسال کال سه بار جریمه شدم .امسال
هنوز  40روز نشده چهار تا جریمه اومده برام!
•• دالر  ۳۰هزار تومان شد  ۲۰هزار تومان
و ما همچنان داریــم با دالر  ۴۰هزار تومان
خرید می کنیم!
••خانم محترمی که برداشتن حکم جلب
مهریه را ظلم به خودتون می دونین توجه
داشته باشین که همین مهریه شده یه منبع
درآمد خوب برای برخی خانمها .اونم با این
قیمت های نجومی سکه که دیگه رحمی به
مردها نمی شه!
•• خیلی دوست دارم بدونم اونی که از طرف
خودش یه هدیه جدا برای معلم میبرد االن
یکاره شده؟
چ 
•• مگه روبه خشکسالی نیستیم؟ چرا هیچ
کس پیگیر ایــن همه آب دادن به چمن ها
نیست؟ چــرا چمن مصنوعی نمیکارن؟
آن قدر آب می دن که بعضی وقت ها وسط
خیابون هم آب جمع می شه.
••غذای متبرک آستان قدس هم برای از ما
بهتران است .شما دم در مهمان سرا باشی
میبینی چه کسانی می گیرند .بیشتر همان
باال شهری هستند.
•• هزینه کاشت مو آن قدر رفته باال که دیگه
نمی صــرفــه ب ــدون درآم ــدزای ــی ازش بری
بکاری .می خوام برم بکارم بعد بلند که شد

نمابر05137009129 :

موهام رو بفروشم.
•• خدمت عزیزانی که توی بورس هستند و
یکسره می نالند عرض کنم که بورس هم برد
دارد و هم باخت .زمانی که شما درحال سود
کردن بودید باید فکر باخت هم می بودید.
پس لطفا این قدر از دولت طلبکار نباشید.
•• اکثرمسئوالن و اطرافیان شون در رفاه و
خوشی کامل هستند و یادی از مردم گرفتار
نمی کنند .االن ما مردم مشکل سیر کردن
خانواده داریم ،آقایون جوش انتخابات.....
درود خدا بر رجایی ها.
•• اگر همه اقتصاددان های دنیا هم جمع
شوند نمی توانند به این سوال پاسخ دهند که
چرا در ایران با گران شدن دالر خودرو گران
می شود و با ارزان شدن دالر هم گران؟
•• متاسفماز این که۳۷درصد از مرد م کشورم
در این روزهــایکروناییازماسکاستفاده
نمی کنند!
•• داداش من پنج روز پیش واکسن زد اما
متاسفانه فراموش کرد موقع واکسن زدن از
خودش عکس بگیره .دوستان می خواستم
بدونم واکسن اثر می کنه روش؟
••ازحجتاالسالمبرماییومجریگریعالی
و حرفه ای در برنامه دعوت شبکه یک تشکر
می کنم .ایشان قبل از روحانی بــودن ،یک
گوینده حرفه ای،سخنور روشنفکر و مدیر
برنامه تلویزیونی متبحر است.
••چــرا روزنــامــه در گلبهار سه هــزار تومان
فروخته می شه؟
•• تو را به خــدا بس اســت تجلیل از معلم و
کارگر .فقط حرف! از عمل کار برآید نه شعار
تو خالی .کشورما فقط شعار است .والسالم
•• شهرداری مجوز به کارگیری ۱۲هزار نیرو
را گرفته ولی به جای این که آزمــون برگزار
کند ،دارد نیروهای شرکتی را که با رابطه وارد
سازمان شده اند ،تبدیل وضعیت می کند و
هیچ سازمانی هم نظارتی بر کارشان ندارد.
••به بابام گفتم کارمند سفارت سوئیس تو
کامرانیه افتاده پایین مرده گفت چرا سعادت
آباد نه؟

با گذشت بیش از  3روز از حادثه

 2معدنچی معدن طزره دامغان هنوز پیدا نشدند

بعد از ظهر شنبه گذشته دو معدنچی جوان در
طزره شمال شهرستان دامغان زیر آوار یکی از
تونلهای معدن البرز شرقی مدفون شدند که
تا شب گذشته تالش برای نجات آن ها بیفایده
بوده است و هنوز پیدا نشده اند.
به گزارش مهر ،در آخرین واکنش مهدی بندر
آبادی فرماندار دامغان جلسه مدیریت بحران
شهرستان دامغان را به اتفاق جمعی از اعضای
ستاد مدیریت بحران شهرستان در محل حادثه
و معادن شرکت البرز شرقی در روستای طزره
برگزار کرده است.
همچنین نشست تخصصی بــا مدیر عامل
شرکت البرز شرقی و سرتیمهای تخصصی
امدادی معدن (حاضر در محل حادثه) برگزار
شــده تا بهترین راهــکــار بــرای نجات ایــن دو
معدنچی اندیشیده شود.
مدیرعامل البرز شرقی درباره حادثه همچنین
به خبرنگاران ،گفته است :تیمهای امدادی
حاضر در محل ،از روز اول این حادثه ،اقدامات
اضطراری شامل حفر تونل به مــوازات تونل
حادثه دیده و اکسیژن رسانی را انجام دادهاند
و پنج تیم امدادی در منطقه حاضر هستند که

هر تیم متشکل از  ۳۰نفر عضو متخصص و ماهر
است.منصور شریف افــزود :از آ نجا که حفر
تونلهای فرعی به موازات تونل حادثه دیده با
نتیجه خاصی همراه نبود ،لذا هم اکنون تمامی
اقدامات روی تونل حادثه دیده متمرکز شده
و عملیات مربوط به استحکام بخشی کارگاه

اصلی در حال انجام است از سوی دیگر دهانه
و عرض تونل اصلی در حال گسترش و تعریض
بوده و باید گفت همزمان با ریزش تونل در روز
شنبه گذشته ،تخته سنگهای بزرگ زیادی
نیز ریزش کرده است که عملیات امدادرسانی
را دشوار میکند.

