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شرح در صفحه ۲

برجام امان می یابد؟

غرب بر سر عقل
تحلیل و نتیجه گیری از تازه ترین دیدار برجامی هرچند زود به نظر می رسد اما همین دیدار ارسال سیگنالی است که 

نشان می دهد غرب پس از بی نتیجه ماندن پروژه اغتشاش پروری در ایران، آرام آرام بر سر عقل و واقع گرایی می آید.
سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه ایران به اردن برای شرکت در کنفرانس بغداد۲، فرصتی بود تا جوزپ 
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیدار کوتاهی با وی، از ضرورت  احیای برجام و باز نگه داشتن کانال های 
گفت وگو سخن بگوید. مهمترین رویداد نخستین روز کنفرانس بغداد۲ در بحرالمیت امان، پایتخت اردن، دیدار وزیر 
امورخارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. دیداری که با توجه به مجموع اتفاقات چهارماه اخیر در ایران 

و واکنش غرب به آن، امیدی به برگزاری آن نبود.
بورل پس از پایان دیدار و گفت وگو با امیرعبداللهیان در توییتی نوشت که دو طرف در این دیدار توافق کردند کانال 

ارتباطی را باز نگه دارند و برجام بر اساس مذاکرات صورت گرفته در وین ازسرگرفته شود.
وی در تداوم اظهارات مداخله جویانه مقام های غربی در امور داخلی ایران و ادعای مشارکت نظامی تهران و مسکو در 
جنگ اوکراین مدعی شد که در این جلسه، »بر ضرورت توقف فوری حمایت نظامی از روسیه و سرکوب داخلی در ایران 
تاکید کردم«. امیرعبداللهیان هم در این نشست و براساس سیاست همیشگی جمهوری اسالمی مبنی بر مذاکره عاقالنه، 
بر آمادگی تهران به منظور جمع بندی مذاکرات وین براساس پیش نویس بسته مذاکراتی که نتیجه ماه ها مذاکرات سخت 
و فشرده است، تأکید کرد. وزیر امور خارجه همچنین رویکرد کشورهای غربی در حمایت از اغتشاشگران و وضع تحریم 

های غیرقانونی علیه جمهوری اسالمی ایران به بهانه های واهی حمایت از حقوق بشر مردم ایران را محکوم کرد.
موضوع اوکراین هم که بهانه جدید غرب برای تحت فشار قرار دادن ایران است، در این دیدار مورد اشاره طرفین قرار 
گرفت و امیرعبداللهیان در پاسخ به ادعاهای بورل، موضع ایران را حمایت از تمامیت ارضی اوکراین و تاکید بر راه حل های 
مسالمت آمیز برای خاتمه جنگ و حل بحران اوکراین اعالم و بر آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای رفع هر سوتفاهم در 

تعامل مستقیم با طرف اوکراینی نیز تاکید کرد.

بارش ها
درد بی آبی تهران را

دوا نکرد

پاییز امسال از لحاظ بارش، خشک ترین پاییز 5۰ سال 
اخیر بوده
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بورل:

جایگزینی برای برجام وجود ندارد
 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: هنگامی که صحبت 
از عدم اشاعه هسته ای می شود، هیچ جایگزینی برای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( وجود ندارد. کسانی که غیر از این فکر می کنند خود را 

فریب می دهند.
یادداشتی  در  را  مطلب  این  بورل  جوسپ  ایرنا،  جمعه  روز  گزارش  به 
بغداد ۲ مطرح  کنفرانس  در  برای شرکت  اردن  به  نتایج سفرش  پیرامون 
کرد. وی در این یادداشت که یک نسخه آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر 
شد، افزود: من به عنوان هماهنگ کننده، به کار در جهت ازسرگیری اجرای 

برجام بر اساس نتایج مذاکرات وین ادامه می دهم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرد: در این مورد با وزیر امور 
خارجه ایران حسین عبداللهیان صحبت و تاکید کردم که بازگرداندن برجام 

در خالء استراتژیک اتفاق نمی افتد.
از یک تصویر گسترده تر  ادعا که برجام بخش کلیدی  این  بیان  با  وی 
است به تکرار مواضع مداخله جویانه در امور داخلی ایران و ادعای مشارکت 
نظامی تهران در جنگ اوکراین که بارها از سوی مقامات کشورمان رد شده 
باید  ایران به جای سرکوب،  است پرداخت و ادعا کرد: جمهوری اسالمی 
به حرف شهروندان خود گوش دهد. ایران باید فورا حمایت نظامی خود از 
روسیه را متوقف کند. در همین راستا، من از وزیر امور خارجه خواستم تا 
به گفتگوی مستقیم با همتایان اوکراینی خود درباره انتقال تجهیزات نظامی 

به روسیه ادامه دهد.
به گزارش ایرنا،  بورل و امیرعبداللهیان سه شنبه هفته پیش در حاشیه 
اجالس بغداد ۲ در پایتخت اردن دیدار کردند. در این جلسه که دو ساعت 
به طول انجامید، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان ضمن 
اعالم آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای جمع بندی مذاکرات وین براساس 
فشرده  و  سخت  مذاکرات  ماهها  نتیجه  که  مذاکراتی  بسته  نویس  پیش 
است، به طرف های مقابل توصیه نمود با پرهیز از سیاسی کاری و با اتخاذ 
رویکردی سازنده و واقع بینانه، تصمیمات سیاسی الزم را برای اعالم توافق 

بگیرند.
وی در این دیدار، رویکرد کشورهای غربی در حمایت از اغتشاشگران و 
وضع تحریم های غیرقانونی علیه جمهوری اسالمی ایران به بهانه های واهی 
ایران را محکوم کرد. وزیر خارجه کشورمان  از حقوق بشر مردم  حمایت 
حمایت از حقوق بشر را جزو اصول پایه ای انقالب اسالمی دانسته و ضمن 
یادآوری رویکرد کشورهای غربی در نقض حقوق بشر ملت ایران از جمله در 
همراهی با تحریم های غیرقانونی آمریکا، ریختن اشک تمساح از سوی این 

کشورها در حمایت از حقوق مردم ایران را باورپذیر ندانست.
امیرعبداللهیان با تبیین موضع و رویکرد اصولی جمهوری اسالمی ایران در 
حمایت از تمامیت ارضی اوکراین و تاکید بر راه حلهای مسالمت آمیز برای 
خاتمه جنگ و حل بحران اوکراین، آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای رفع 

هرگونه سوءتفاهم در تعامل مستقیم با طرف اوکراینی را نیز اعالم کرد.
جوسپ بورل که مسئولیت هماهنگی مذاکرات رفع تحریم ها را برعهده 
دارد نیز با انتشار پیامی در توئیتر انجام این دیدار را ضروری توصیف کرد 
و نوشت که دو طرف توافق کردند کانال ارتباطی را باز نگه دارند و برجام بر 

اساس مذاکرات صورت گرفته در وین ازسرگرفته شود.
گفت وگوها پس از ماه ها رایزنی های فشرده به مرحله ای رسیده است که 
چنانچه ایاالت متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده برجام مطالبات 
منطقی ایران و الزامات شکل گیری یک توافق پایدار و قابل اتکاء را بپذیرد، 

توافق نهایی حاصل خواهد شد.
خواهان  وگوها،  گفت   در  کننده  مشارکت  کشورهای  اتفاق  به  قریب 
در  نهایی  توافق  به  دستیابی  اما  هستند  مذاکرات  سریع تر  جمع بندی 

انتظار تصمیم های سیاسی ایاالت متحده آمریکا در خصوص چند موضوع 
باقی مانده مهم و کلیدی است.

جمهوری اسالمی ایران هم تاکید دارد که اگر طرف آمریکایی واقع بینانه 
عمل کند، امکان دستیابی به توافق در وین وجود دارد. توافق مد نظر ایران 
سندی است که تحریم ها به صورت حداکثری رفع و منطقه  هم از اجرای 

آن بهره مند شود.
بورل در ادامه یادداشت خود، به تداوم اظهارات مداخله جویانه در امور 
ایران و و روسیه در جنگ اوکراین  ایران و ادعای همکاری نظامی  داخلی 
های  زیرساخت  که  روسیه  جنگی  جنایات  از  تهران  کرد:  ادعا  و  پرداخت 
غیرنظامی را هدف قرار می دهد، آگاه است. ایران در حال ارتکاب یک اشتباه 
استراتژیک بزرگ است. هنگامی که وانمود می کند که در جنگ اوکراین 
جانبداری نمی کند، راه اشتباهی را انتخاب می کند و اعتبار خود را از بین 
می برد. در اینجا یادآور می شوم که وزیر امور خارجه ایران در واکنش به 
تاکید من بر این موضوع، ارائه پهپادهای ایران به روسیه را قاطعانه تکذیب 
از حمله روسیه صورت گرفته  قبل  این مساله فقط  کرد و مدعی شد که 

است.
از روسیه و سرکوب غیرقابل قبول  ادعا کرد: جانبداری  این حال  با  وی 
اعتراضات نمی تواند بدون عواقب باشد. به همین دلیل است که شورای 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا هفته گذشته تحریم های جدیدی را علیه ایران 
در واکنش به تحویل پهپادهای این کشور به روسیه و همچنین به دلیل 

نقض حقوق بشر تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، غرب به رهبری آمریکا از ماه ها پیش همزمان با تشدید 
تنش ها در جنگ اوکراین، ادعاهایی ضد ایرانی را مطرح کرده که تهران آن 
را قاطعانه رد می کند. آمریکا ابتدا ادعای ارسال پهپادهای ایرانی را مطرح 

کرد و پس از آن، ادعای انتقال احتمالی موشک های زمین به زمین از سوی 
ایران به روسیه برای استفاده در این جنگ را مطرح کرده است.

حسین امیرعبداللهیان در این رابطه تصریح کرده است: ما هیچ سالح و 
پهپادی برای به کارگیری در جنگ با اوکراین به روسیه نداده ایم و نخواهیم داد.

وی پیشتر در جمع خبرنگاران گفت: این هیاهویی که برخی کشورهای 
جنگ  به  کمک  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  که  راه انداخته اند  به  غربی 
اوکراین موشک و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده است، آنچه درباره بخش 

موشکی مطرح کرده اند کامالً غلط و مسائل مربوط به پهپاد درست است.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: ما مقدار محدودی پهپاد ماه ها قبل از 
جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار داده ایم و با وزیر خارجه اوکراین توافق 
کردیم چنانچه هرگونه مستندی در اختیار دارند که روسیه از پهپاد ایرانی در 

اوکراین استفاده کرده، آن را در اختیار ما قرار بدهد.
مسیر  این  در  ایران  اسالمی  جمهوری  شد:  یادآور  امیرعبداللهیان 
تالش های زیادی را از ابتدای جنگ اوکراین داشته و این تالش ها هم در 
سطح رئیس جمهور و وزیر خارجه بوده است و همچنان به این تالش ها تا 

توقف جنگ در اوکراین ادامه می دهیم.

یادداشت  
تغییر در شیوه حکمرانی را با عزل تاج آغاز کنید!

وحید حاج سعیدی
عذرخواهی و استعفا دو مقوله نادره در 
فرهنگ مدیریت کشور هستند و چه بسا این 
دو مقوله در مقاطعی بتوانند مانع بروز برخی 
اما  مردمی شوند.  های  گالیه  و  اعتراضات 
بسیاری از مدیران کشور از به کارگیری آنها 
در دوران تصدی مدیریت شان عاجزند ولی 
در عوض در توهین و تحقیر و بی تفاوتی به 
خواست عمومی مردم، ید طوالیی دارند و از 

ابایی هم از این رفتار کژمدارانه ندارند.
قصه آنجا غصه ناک می شود که مسئوالن امنیتی و قضایی در برخورد با این 
افراد به ویژه در فوتبال که ثمره مدیریت و البی گری شان، هدر رفت منابع 
ملی و تحقیر فوتبال ما در مجامع بین المللی است، سکوت یا انفعال پیشه 
می کنند که خود باعث تسری این رفتار به سایر الیه های مدیریت می شود!

بعد از حذف تیم  ملی کشورمان از جام جهانی ۲0۲۲ و صعود نکردن به 
مرحله حذفی، انتقادها از کی روش و فدراسیون فوتبال به اوج خودش رسید. 
حاال نوبت آن ها بود که به افکار عمومی، مردم و رسانه ها در برابر انتقادها 
پاسخگو باشند. بعد از تقریباً سه هفته، »مهدی تاج« به برنامه »جام ۲۲« 
شبکه ورزش آمد تا به یک سری از انتقادها پاسخ دهد اما فارغ از جنبه 
فوتبالی و فنی ماجرا،  لحن صحبت او با مجریان این برنامه، بازتاب زیادی در 

شبکه های اجتماعی داشت.
زبان بدن، نوع نشستن و نگاه به مجریان و استفاده از ادبیات توهین آمیز 
و طلبکارانه تاج که هنوز پرونده قضایی ایشان مفتوح است، تنها یک مفهوم 
دارد و آن دهن کجی به آرمان های نظام و توهین به مردمی است که بارها در 
بزنگاه ها دین خود را به نظام ادا کرده اند. یادمان باشد تغییر شیوه حکمرانی 
که در هفته های اخیر وعده آن داده شده با برخورد با چنین افرادی آغاز 
خواهد شد و اگر قرار است اتفاقی در این حوزه بیفتد باید با عزل و برخورد 

جدی با چنین افرادی همراه باشد.
هر چند در طول سال های اخیر رفتارهایی از این دست را به دفعات شاهد 
بوده ایم. هنوز تعریض کالمی سخنگوی سازمان غذا و دارو و مسئول روابط 
عمومی وقت وزارتخانه بهداشت و درمان در میانه فراگیری کرونا  به منتقدان 
نظام واکسیناسیون عمومی یادمان است. آیا می توان رفتار حجتی وزیر وقت 
کشاورزی را که پاسخی به سؤاالت کشاورز گیالنی نداشت به همراه خود 
خطاب به کشاورز منتقد گفت: کمی از این سبوس ها به وی بدهید! فراموش 
کرد؟ نوع نشستن عیسی کالنتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران در 
برابر خبرنگاران حادثه دیده و داغدار را باید یک اتفاق بدانیم؟ تسبیح گردانی و 
ذکرگویی غالمرضا شریعتی، استاندار پیشین خوزستان در برابر مردم سیل زده 
اهواز را پای بی اخالقی او بنویسیم؟ »خودت بمالِ« وزیر پیشین بهداشت 
از گرانی هزینه فیزیوتراپی گله می کرد کجای  و درمان در برابر مردی که 
این وضعیت قرار می گیرد؟ چند گام که عقب تر بگذارید دایره برخوردهای 
تحقیرآمیز، گستره بیشتری پیدا می کند و این فهرست، طوالنی تر می شود. اما 
حرف های مهدی تاج فقط مصداق آشکارتر و وقیحانه تر از آن رفتاری است که 
حاال به نظر می رسد در بدنه مدیریتی ایران رواج پیدا کرده است و اگر موارد 
قبلی را تصادفی یا اتفاقی بدانیم این آفت را باید برنامه ریزی شده و از قبل 
طراحی شده بدانیم. آفتی که هانا آرنت پژوهشگر و روشنفکر ژرف کاو این 
رفتار ماحصل عدم درک مدیران از اوضاع جامعه می داند و معتقد است »آنها 

اصالً درکی از شرایط شهروندان ندارند که انتظار دلجویی از سویشان برود.«
ای کاش مسئوالن ما آنقدر شهامت داشتند که همانجا و در برنامه زنده نامه 
عزل تاج را به خیابانی می رساندند و آنجا که تاج در عوض پاسخگویی در قبال 
فنا دادن میلیاردها تومان از بیت المال و فساد آشکار این قرارداد و ناتوانی در 
اداره امورات فوتبال، به مردم ایران توهین کرد، جواد خیابانی خواسته قلبی 80 

میلیونی ایرانی را با صدایی ماندگار و مانا قرائت می کرد. ای کاش ... 

کسب مقام نخست مسابقات باریستا 2022 استانبول توسط 
فرزند جمهوری اسالمی ایران ، جواد جهانگیری زرکانی 

را به ملت ایران به خصوص مردم قهرمان پرور بندرعباس 
تبریک عرض میکنم.


