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ویژه های خراسان

تهیه دستورالعمل های جدید
زیارتی براساس تجربیات اربعین
بررسیبرخیمسئوالنکابینهکهبهمدیرانارشد
نهاد ریاست جمهوری نیز ارجاع شده نشان می
دهد بخشی از مشکالت موجود در حوزه مدیریت
فعالیت های زیارتی ،به قدیمی بودن آیین نامه
های نظارتی و اجرایی در این حوزه باز می گردد
که بر این اساس و با توجه به تجارب و گزارش
های مربوط به مراسم بزرگ اربعین ،مقرر شده
در خصوص کلیه فعالیت های زیارتی مربوط به
کشورهای عربستان ،عراق و سوریه ،سیاست ها
و دستورالعمل های جدیدی تهیه و ابالغ شود.

دردسر اداری بابت بی خانمان
بودن شرکت های دانش بنیان
گزارش یک نهاد مسئول نشان می دهد برخی
دستگاه های دولتی مستقر در یکی از استان
های کشور ،برای رفع مشکل خود جهت استقرار
و حمایت از شرکت هــای دانــش بنیان ،اقــدام
به اسکان برخی از این موسسات در خانه های
سازمانی متعلق به خود کرده بودند ،در حالی که
این واحدها طبق ماده  ۸قانون حمایت از تولید
و عرضه مسکن باید مطابق مقررات قانونی در
فرایند فروش قرار بگیرند که همین تخلف باعث
ورود نهادهای نظارتی و صدور اخطاریه برای
تعدادی از مسئوالن و دستگاه ها شده است.

چهره ها و گفته ها

مأموریت مأیوس سازی!
جهانگیری معاون اول رئیسجمهور :متاسفانه
عــــدهای در کــشــور مــامــور
از بــیــن بــــردن روحــیــه
هستند ،فقط آیه یأس
میخوانند تــا روحیه
دیــگــران را کــه کــار
می کنند تضعیف
کنند/ .ایرنا

نصیحت برنز به دولت ترامپ
ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در دولت
اوباما :آمریکا باید  12پیششرط مطرح شده از
سوی مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه
[آمــریــکــا] را کنار بــگــذارد/
حکومت ایران که سرسخت
و کــاردان اســت ،این گونه
اعــــــام تــســلــیــم
نخواهد کرد/ .
ایسنا
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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هادی محمدی – ســه ســاعت بحث و گفت و گو با
ده ها فعال فضای مجازی باعث شد تا محمد جواد
ظریــف از ناگفته هــا و برخی خبرهای پشــت پرده
سیاســت خارجی کشور در این چند ســال بگوید.
سخنانی که البته قرار نبود این قدر داغ شود .وزیر
خارجه ایران دیشب از نگاهش به برند ظریف و برند
ایران گفت و این که برایش ایران مهم اســت و باید
از همه ایرانیــان و نظــام دفاع کند حتــی آن هایی
که خواب از چشمانش ربوده اند حتی از گاندویی
ها ،او توضیح داد که چــرا گفته این ها نتیجه راهی
است که انتخاب کردیم و البته باز هم از برجام دفاع
کرد و این دفاع را دفــاع از منافع مردم ایران خواند
نه خود برجام  .تاکید کرد کــه نگفته امضای کری
ســند اســت و برای اولین بار خبر داد که قبل از هر
اقدامــی در نطنــز ،امضــای اوباما را گرفته اســت.
ظریف که بخشی از صندوقچه اسرار را گشوده بود
از جلسه ای با حضور فرمانده ســابق سپاه و رئیس
ســابق خبرگزاری فــارس گفــت و این که ســردار
جعفری هــم حــرف هــای او را در دانشــگاه تهران
درباره مســائل دفاعی قبول داشــته است .بخش
های مهم ایــن نشســت داغ را در ادامــه بخوانید.

*فــضــای کشور حساس اســت و کلمات بار
معنایی پیدا می کنند لذا وقتی که از من سوال
می شود چرا مالزی مشکل ندارد ولی ایران
مشکل دارد و من می گویم ما خودمان تصمیم
گرفتیم ،می شود یکی از مــواردی که به قول
دوستان برند ظریف را نابود می کند .واقعا چه
کسی در ایران دوست دارد که راجع به او آن
طوری صحبت کنند که آقای ترامپ راجع به
عربستان صحبت می کند؟ ما این مشکل را
نداریم  .آن قدر این مشکل را نداریم که وقتی
یک خبرنگار روس که واقعا به خاطر جاسوسی
دستگیر نشده آزاد می شود همه می گویید
چرا برای روسیه این قدر سریع آزاد شد؟ یعنی
عادت کردیم که در مقابل همه سر خود را بلند
کنیم و باال نگه داریم .این اتفاقا خوب است که
تعجب می کنید چون ما انتخاب کردیم که جور
دیگری باشیم اگر انتخاب نکرده بودیم تعجب
نمی کردیم .این خیلی دستاورد بزرگی است،
خون بــرای این دستاورد رفته و مــردم فشار
تحمل کردند .البته هزینه زیاد به مردم تحمیل
کردیم  ،نباید به هزینه مردم لجاجت کنیم اما
حاضر هم نیستیم بپذیریم زیر بار کسی برویم.
آن چه امروز ما به عنوان یک امر بدیهی تلقی
می کنیم به هیچ وجه امر بدیهی نیست .یک
امر اختصاصی برای جمهوری اسالمی است و
شاید تنها کشوری که بتواند بگوید او هم همین
روش را دارد ،امروز آمریکاست.
* البته خبرنگار روس را نباید می گرفتند مثل
برخی دیگر که نباید می گرفتند.
* وزارت خارجه موظف است از عملکرد کسانی
دفاع کند که بیشترین حمله را به خودش دارند
یعنی من مجبورم از عملکرد سازندگان گاندو
هم دفاع کنم چون در خارج من نماینده کل
ایران هستم ،نماینده ظریف یا وزارت خارجه
نیستم .در برابر یک کشور خارجی ما نماینده
جمهوری اسالمی و کل ایران هستیم از جمله
آن هایی که به من حمله می کنند و نمی گذارند
یک شب راحت بخوابم .برای همین است که ما
از برجام آن قدر که باید دفاع نکردیم .من یقین
دارم اگر 10سال دیگر به برجام نگاه کنم برجام
را یکی از موفق ترین تجربیات کشور یا باالتر
خواهم دانست .یقین دارم چون تقریبا هیچ
مذاکره مهمی در جمهوری اسالمی نبوده که
مستقیم یا غیر مستقیم در آن نبوده باشم اما من
مدافع برجام نیستم و مدافع جمهوری اسالمی
هستم .من باید از منافع ایران در برجام دفاع
کنم نه از منافع برجام در ایران .اگر من از منافع

چهارشنبه  24مهر 1398
 17صفر .1441شماره 20222

نشستداغظریفبافعاالنفضایمجازی
ظریف :در این مدت از این حرف های نادرست شنیدم و جواب ندادم به خاطر این بوده که
طرف دعوای من کری بود نه شما

برجام دفاع کنم باید در برابر قدرت خارجی
امتیاز بدهم در حالی که اگر از منافع ایران دفاع
کنیم می توانیم از قدرت خارجی امتیاز بگیریم.
* یعنی من مجبورم از عملکرد سازندگان گاندو
دفاعکنمچوندرخارجمننمایندهایرانهستم
نماینده ظریف یا وزارت خارجه نیستم و نماینده
کل ایرانم  .من وظیفه دارم که این کار را بکنم .
*این که برند ظریف خراب شود مهم نیست،
برند ایران باید درست باشد .وظیفه ما در وزارت
خارجه حفظ برند ایران است نه برند یک آدم یا
یکدستگاهیایکتفکر.دوستانمیگویندچرا
منآنشباستعفاکردم؟چونتالشمنحفظ
برند ایران بود و آن شب به این نتیجه رسیدم
که من برند ایران نیستم .اگر من می خواستم
برند ظریف باشم جایزه صلح نوبل می گرفتم.
آن شبی که قرار بود جایزه نوبل را اعالم کنند
یک کسی به من از خارجی ها زنگ زد و گفت
سخنرانی خود را نوشتی؟ گفتم خیالت راحت
باشد که به من جایزه صلح نوبل نخواهند داد.
دو سال متوالی باالترین امتیاز جایزه نوبل را
بنده و کری داشتیم( .با شوخی) آن بنده خدا
و خانم موگرینی هم به خاطر ما جایزه نگرفتند.
چون قرار من این نبود که برند یک فرد را دنبال
کنم اما شب استعفا من شدم یک فرد .یعنی
این تصور در دنیا ایجاد شد که ظریف نماینده
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایــران
نیست و نماینده یک دیدگاه قابل حذف است.
این ظریف کارش در دنیا سخت می شود و نمی
تواند از سیاست جمهوری اسالمی دفاع کند
اصال هم عصبانی نبودم ولی به شدت دلخور
بودم به خاطر این که تالش من در تمام عمر
کاری این بود که بگویم سیاست خارجی ایران
یک واحد است.
*در فضای مجازی دوستان آدرس جاهایی که
به من می گویند دروغگو را درآورده اند .همه آن
هاازآلبانینمیآیدوهستنددوستانیدرداخل
که این زحمت را به صورت شبانه روزی حتی اگر
قرار باشد همصدای دیگران باشند انجام می
دهند ولی مشکلی نیست.
*خیلیخوباستکهبهمردمبگوییمچشمتان
به خارج نباشد یا به مردم بگوییم علت موفقیت
ما این است که به مردم خودمان اتکا کردیم .این
یک حرف مثبت است .چرا این حرف را نزنیم
که به مردم غرور و امید بدهیم؟ چرا باید به مردم
تزریق کاله سر رفتگی کنیم؟ چطور است که
ترامپ اگر بگوید ما هفت تریلیون دالر در منطقه
خرجکردیموضررکردیماینحرفتیترمیشود

ومیگوییماینبهخاطرمقاومتاستکههست،
اما اگر (ترامپ) بگوید من دو دقیقه مصاحبه
ظریف را گوش کردم فهمیدم کری از پس این
برنمی آید این را باور نمی کنیم؟چرا غرور ملی
مردم را می شکنیم؟ چه فایده ای دارد؟
*معتقدم کسانی که بیشترین ســروصــدا را
علیه آمریکا می کنند بیشترین اعتقاد را به قدر
قدرتی آمریکا دارند .فکر می کنند آمریکا همه
کاره است در حالی که آمریکا زیاد اشتباه می
کندچرااینقدرباورمانشدهآمریکاچیزمهمی
است؟ همان طور که پهپادش توسط موشک ما
می خورد همان طور هم سیاست خارجی اش
توسط سیاست خارجی ما می خورد .چرا پهپاد
را می توانیم بزنیم ولی سیاست خارجی را نمی
توانیم؟ امید به دیگری داشتن سم مهلک است
اما این که به مردم بگوییم اگر با خارجی صحبت
کردی حتما سرت کاله می رود درست نیست.
شما از کسی شنیده اید توانسته باشد سر ما
کاله بگذارد؟
*اگر آقای رئیس جمهور می گویند آمادگی
قربانی شدن دارم ،من شش سال پیش گفتم
آمده ام در این صحنه برای قربانی شدن و نه
قهرمان شدن.
*خــطــاب بــه منتقدی کــه مــوضــوع سخنان
ظریف را دربــاره توان نظامی آمریکا و این که
امضای کری سند است مطرح کــرد :آیا شما
سخنرانی من را در دانشگاه تهران شنیدید یا
خبر خبرگزاری فارس را خواندید؟ من گفتم
آمریکا از نظر تکنولوژی نظامی می تواند این کار
را انجام دهد اما چرا نمی کند چون از این مردم
میترسد،ازفرهنگایثاروشهادتمامیترسد.
آیا فکر می کنید واقعا ابزار نظامی ما کشور را
حفظ کــرده اســت؟ خیر .ایــن فرهنگ ایثار و
شهادت است که ما را حفظ کرده همان چیزی
که باعث شده ما موشک بسازیم این فرهنگ
بودهوهمینخودباوریبودهاست.درجلسهای
آقایعزیزجعفری(فرماندهسابقسپاه)ورئیس
خبرگزاری فارس آقای موسوی هم بود .گفتم
آقای جعفری من این مطلب را در دانشگاه گفتم
آقای جعفری به موسوی گفت این که حرف ما را
می زند چرا شما یک تکه را پخش کردید؟
* من چه زمانی گفتم امضای کری سند است؟
یک نقل قول از من بیاورید؟ شما ساختید و
خودتان حمله کردید .خبرنگار شرق در این
لحظه گفت :این تیتر اول روزنامه شرق بود
و دربــاره ویزا هم بود و اصال ربطی به برجام
نداشت.
*من یک جا نگفتم امضای کری سند است .به
من گفتند اول باید اوباما امضا کند که تحریم
ها را برداشته و بعد شما اقدامات خود را انجام
دهید .دستور من این بود که باید امضا بگیرید
و من امضا گرفتم .من نگفتم امضا سند است،
گفتم از من امضا خواستید و من هم امضا
گرفتم .به گــزارش ایسنا ،وی افــزود :چه کار
دیگر میتوانستیم بکنیم آیا باید دختر اوباما

را گروگان میگرفتیم؟ این که آمریکا بدعهد
است تقصیر ماست! وقتی ترامپ از سازمان ها
و قــراردادهــای مختلف رفت بیرون چه کاری
توانستند بکنند؟ شما بفرمایید من چه تعهدی
می توانستم بگیرم؟
*علتی که روشنگری نشده به این خاطر بوده
که می خواستیم به طرف مقابل فشار بیاوریم.
آن قدر در این مدت از این حرف های نادرست
شنیدموجوابندادمبهخاطراینبودهکهطرف
دعوای من شما نیستید طرف دعوای من کری
است .در جلسه کری به من گفت ما می توانیم
فردورابزنیموخیالنکنیدنمیتوانیمگفتمفکر
کن زدید بعدش چی؟ چقدر شما بعد از جنگ
ویتنام یا افغانستان بودید؟ ضمن این که می
دانیدمردمایرانفرقدارند.کریگفتبهخاطر
همین است که نمی خواهیم وارد دعوا بشویم.
دعوای من آن جاست با شما نیست.
*[خطاببهیکیازمنتقدانبرجام]:میگویید
برجام جسد است خب این جسد را خاک کنید
شش قطعنامه شورای امنیت را بیاورید و ترامپ
هم برای شما جشن می گیرد.
*شما می گویید یک چیز نقدی دادید و نسیه
گرفتید ،این طور نیست .ما هیچ کاری نکردیم
قبل از این که آمریکا همه کارهای خود را انجام
داد .ترامپ می گوید 150میلیارد دالر نقد
به ایران دادید و نسیه گرفتید آن هم برای 10
سال .من به شما می گویم که هیچ اقدامی را
انجام ندادیم تا آمریکا قبلش تعهد خود را انجام
داد .یک پیچ از نطنز باز نکردیم تا اوباما امضا
کرد .کار دیگری نمی توانست بکند .چه کاری
عقال و منطقا می توانستیم بکنیم و نکردیم؟
این را بگویید.
* بند  36برجام میگوید اگر آن ها تعهداتشان
را انجام ندادند ما میتوانیم تعهداتمان را انجام
ندهیم .ما ناگزیر شدیم در این چارچوب مذاکره
کنیمچرا؟چونششقطعنامهدرشورایامنیت
علیهایرانوجودداشتوماناچاربودیمبرایاین
کهاینقطعنامههارابرداریم،صحبتکنیم.این
مسئله خیلی خوشایند من نبوده است.
* اگر من فکر می کردم آمریکا بدعهد نیست که
بند  36و  37برجام با عدم تعهد طرف مقابل
شروع نمی شد .براساس اعتماد بود که این دو
بند را می گذاشتیم؟ شما فکر می کنید دل من
لک زده با آمریکایی صحبت کنم؟ دلم لک زده
با کری در خیابان راه بروم؟ من باید راهپیمایی
در ایــران بــروم باید از ایــن خیابان بیایم و از
خیابان بعدی بیرون بــروم چــون بالفاصله
بــرادران یکی از این تابلوها را می آورند که با
یک گرگ در حال قدم زدن هستم؟
*مابعدازبرجام 80میلیارددالرسرمایهگذاری
به ایران آوردیم .تقصیر من چیست که عملیاتی
نشد؟ کمتر از پنج میلیارد دالر جذب شد .هر
کاری خواستیم بکنیم می گفتند بد است .اگر
80میلیارد محقق شده بود ترامپ و پدرش هم
نمی توانستند ما را تحریم کنند اما نشد.
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اراده ای عملی برای حکمرانی خوب
جامعهایران،جامعهایاستکهتغییراتآنبرمبنای
منطقاجتماعیوفرهنگیکلیدمیخورد،اماجشن
پیروزی را سیاست زده ها می گیرند .در ایران هر
گروهیکهدرانتخاباتریاستجمهوریپیروزشده،
پس از پیروزی ،حزبی تشکیل داده است  .متأسفانه
فعالیتحزبیدقیق ًابعدازپیروزیرؤسایجمهوری
درایرانشکلگرفتهاست.دردورهریاستجمهوری
آقــای هاشمی رفسنجانی ،اعضای دولــت ،حزب
کارگزاران سازندگی را تشکیل می دهند و از دل
کارگزاران سازندگی ،حزب اعتدال و توسعه زایش
میکندکهدردورهاخیرعناصرحزباعتدالوتوسعه
به قدرت برگشتند.در دوره آقای خاتمی ،با روی کار
آمدندولتاصالحات،مردمماشاهدتأسیسحزب
مشارکتهستندودردورهآقایاحمدینژاد،جبهه
پایداریشکلمیگیرد .احزابدقیق ًابعدازپیروزی
رؤسای جمهوری معنا پیدا می کنند و هدف آن ها
مشروعیت بخشی و استمرار حرکت دولت وقت در
کشور است؛ یعنی فرصت طلبی حوزه سیاست و
سیاسیون در حوزه عمل دموکراسی ،آن ها اگر خود
و جامعه را گرفتار این چالش نمی کردند و اجازه می
دادندکهگروهپیروزدردورهچهارسالمدیریتخود
بهساماندهینظامفرهنگی،اجتماعی،اقتصادی
وسیاسیبپردازد،امکانشکلگیریحزبباهدف
کنشگری اجتماعی و فرهنگی به وجود می آمد.ما
هموارهبااینمسئلهعجیبمواجههستیمکهرئیس
جمهور منتخب در ابتدای فعالیت خود ،به دنبال
طرح یک تئوری رادیکال برای نظم حاکم بر کشور
می رود ،در صورتی که اگر این تئوری مهمل و بی
حاصلراکنارمیگذاشتندوبهوظایفذاتیشانمی
پرداختند ،جامعه شاهد تعارض بین رئیس جمهور،
رهبری  ،نهادهای مدنی،حاکمیتی و نهادهای بین
قوا نمی بود .در آن صورت دولت ها متعهد به اجرای
وظایف قانونی خود می شدند و به دنبال کارآمدی
بوروکراسی در ایران و مشروعیت بخشی به آن می
رفتند.آنوقتدرفضایسیاسیکشورامکانفعالیت
سیاسیواجتماعیاحزابفراهممیشد.هماکنون
 290نماینده در مجلس داریم که غالب ًا بی هویت
هستند و عمدت ًا بر اساس تئوری های پوپولیستی
سیاست ورزی می کنند .حتی فراکسیون امید
نمی تواند کار حزبی کند .کار حزبی نیازمند منطق
اقتصادی ،نیروی اجتماعی و سازمان دهی روشن و
آشکار است .در نتیجه اکثریت نمایندگان مجلس،
پوپولیست می شوند ،یک روز مخالف یک موضوع
و روز دیگر مدافع آن هستند .امروز رفتارهایی را از
نمایندگان مجلس می بینیم که هر فرد عاقلی شک
می کند که آیا واقع ًا این اشخاص مسائل ابتدایی
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی امروز ایران را درک
میکنند؟امروز جریان اصالح طلبی و اصولگرایی
که به عنوان جریان های سیاسی غالب در کشور
مطرح هستند ،عمدت ًا درگیر مسائل حاشیه ای
و بی ارزش بــوده و ایــده ای بــرای سامان دهی
مشکالتکشور،بهویژهدرحوزهاقتصادیندارند.
در چنین شرایطی شاهد پدیده شوم گسترش
فساد مالی و پولی هستیم که می تواند طومار هر
جامعهایرادرهمبپیچد.دراینجاراهبرونرفت،
سپری کردن موانع مشارکت فعال مردم در تعیین
سرنوشت است که مهم ترین این موانع در جامعه
ایران ،عبارت اند از :فردگرایی منفی ،استبداد
زدگــی ،ضعف ماهوی نهادهای مدنی ،تمرکز
گرایی ،دولت شبه رانتی ،که متقاب ً
ال باید برای
تقویت منافع و نهادهای ملی ،قدرت منطقه ای،
عدالت گستری حقیقی ،بسط نهادهای مدنی که
به مشارکت فعال مردم بینجامد ،کمک کنیم و در
نهایتباحاکمیتارادهعمومیبهحکمرانیخوب
در جامعه ایرانی دست یابیم.

