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یادداشت

سعید جلیلی؛
 مرد سایه ها

  بین الملل 3

همراه  تیم  و  جلیلی  مخالفت های  داستان  البته   
غیرمنتظره.  نه  و  است  جدید  نه  برجام  با  او 
جلیلی در تمامی روز های بعد از امضای برجام 
احیای                    برای  تمامی مراحل مذاکرات وین  و در 
همواره  گذشته،  سال  دو  از  بیش  در  توافق، 

مخالف بوده است
 »ما هیچگاه ذیل فصل هفت منشور ملل متحد 
است.«  بوده  محض  برجام خسارت  و  نبوده ایم 
این ها اظهارات سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد 
هسته ای ایران در دولت محمود احمدی نژاد در 
است  ماه  دی   ۱۲ در  یزد  دانشگاه  اساتید  جمع 
رسانه ها،  میان  در  گسترده ای  بسیار  بارتاب  که 
است.  داشته  عمومی  افکار  و  سیاسی  ناظران 
ادعای جلیلی در ارتباط با ذیل هفت نبودن ایران 
بیش از هر بخش دیگری از اظهاراتش با واکنش 

همراه شده است.
در  بین الملل،  حقوق  کارشناس  نصری،  رضا   
شگفت انگیز  نوشت:  جلیلی  ادعای  به  واکنش 
است که موضوعی به این بداهت سال هاست در 
ایران انکار می شود. در مقدمه همه قطعنامه های 
شورای امنیت علیه ایران از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ 
»تحت  نوشته  سفید  کاغذ  روی  سیاه  جوهر  با 
ماده ای  ماده ۴۱ هم  اقدام می شود.  فصل هفتم« 

از همین فصل است!
به  واکنش  در  هم  سیاسی  فعال  عبدی،  عباس   
اظهارات جلیلی در توئیتی نوشت: به نظرم قصد 
دروغ گفتن ندارند، درک آنان از واقعیت به همین 
اندازه است. حتی بسیاری از رسانه ها به باز نشر 
اظهارات محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق 

در ارتباط با ادعا های جلیلی پرداختند.
 البته داستان مخالفت های جلیلی و تیم همراه او 
با برجام نه جدید است و نه غیرمنتظره. جلیلی 
در  و  برجام  امضای  از  بعد  روز های  تمامی  در 
تمامی مراحل مذاکرات وین برای احیای توافق، 
در بیش از دو سال گذشته، همواره مخالف بوده 
که  بود  برجام  امضای  ابتدای  همان  در  است. 
جلیلی در اظهاراتی مدعی شد: در تنظیم برجام 

از ۱۰۰ حق مسلم ایران صرف نظر شده است.
جلیلی و همراهانش، حتی بعد از روی کار آمدن 
تالشی  هیچ  از  نیز  سیزدهم  اصول گرای  دولت 
برای مخالفت با احیای توافق و پایان مذاکرات 
در  نمود،  مهم ترین  در  نکرده اند.  فروگذاری 
نامه  پیرامون  خبر هایی  نیز  قبل  سال  ماه  بهمن 
نقد  در  انقالب  رهبر  به  جلیلی  صفحه ای   ۲۰۰

مذاکرات وین منتشر شد.
نامه جلیلی، مخالفت  این  ادعا شد در  ابتدا   در 
خود را با رویه تیم مذاکره کننده دولت رئیسی 
سازی  غنی  برجام،  از  و خواستار خروج  اعالم 
آمریکا  با  مستقیم  مذاکره  و سپس  درصدی   ۹۰
شده، اما بعدتر جلیلی در اظهاراتی ماجرای نامه 
نقد  با  ارتباط  در  و  قبل  ماه  به شش  مربوط  را 
با  ارتباط  در  به مجلس  گزارش دولت روحانی 
ایام،  معرفی کرد. در همین  برجام  دستاورد های 
در ۲۱ ام بهمن ماه او برای نشان دادن بی نیازی 
کشور به برجام گفته بود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
بشکه نفت می فروشیم و پولش را هم می گیریم. 
ارشد  کارشناس  درخشان،  مسعود  ادامه  در   
اقتصاد انرژی، از چهره های نزدیک به جلیلی نیز 
نفت  فروش  افزایش  برای  مذاکرات  اگر  گفت: 
وین  در  مذاکره کنندگان  چرا  که  متعجبم  باشد؛ 

نشسته اند.
 در اواخر مرداد ماه امسال نیز که بحث احیای 
مسئول  رنجبر،  عباس  بود،  گرفته  قوت  برجام 
را  توافق  احیای  توئیتی،  در  جلیلی  سعید  دفتر 
را  توافق  احیای  او  کرد.  معرفی  شده  رسوا  تز 
آمریکا  به  استثنایی  نظارت های  امکان  عنوان  به 
تبعات  مستقیم  مسئول  و  اسرائیل  جاسوسان  و 
این  از  فراتر  داد.  ارجاع  باقری  و  رئیسی  به  را 
و  جلیلی  دومینووار  و  ادامه دار  مخالفت های 
همراهانش، حاال بیشتر مساله نقشی است که او 
رئیسی  دولت  در  مذاکرات هسته ای  هدایت  در 
دولت  کار  به  آغاز  از  بعد  روز های  در  دارد. 
مطرح  را  فرضیه  این  ناظران  برخی  سیزدهم، 
می کنند که جلیلی نقش دولت در سایه را بازی 

خواهد کرد.
ریاست  انتخابات  رقابت های  در  که  جلیلی   
جمهوری به نفع سید ابراهیم رئیسی کنار کشیده 
بود، در دولت هیچ سمتی را عهده دار نشد، اما با 
انتصاب علی باقری کنی، دست راست جلیلی به 
عنوان معاون سیاسی وزارت خارجه و رئیس تیم 
جلیلی  ویژه  نقش  ایران،  هسته ای  کننده  مذاکره 
چند  هر  شد.  نمایان  هسته ای  توافق  پرونده  در 
جلیلی رسما حضور ندارد، اما آن چنان که خود 
به  برای کمک  مدعی شده،  امسال  ماه  مرداد  او 
البته  داشت.  مسئولیتی  نیست  الزم  حتما  دولت 
نقش  ایفای  تا حدود  نیز  دولت سیزدهم  رئیس 

جلیلی در تصمیم گیری ها را تایید می کند.
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بهره مندی تبریز 
از بودجه های ملی
 در بین کالنشهر ها

»علی اف« دست 
بردار نیست!
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با این رفتار
 اعتماد به نفس 

در کودک تان می میرد

اعداد مهم بودجه 
سال ۱۴۰۲

ادامه یادداشت
 ورای این که واقعا سعید جلیلی نقش دولت در 
پرونده  در  در  او  ویژه  نقش  خیر،  یا  دارد  سایه 
که  ویژه ای  نقش  است.  انکار  غیرقابل  هسته ای 
با تامل در رویکرد او نسبت به مذاکرات احیای 
هسته ای  توافق  پرونده  کنونی  وضعیت  و  برجام 
بیشتر نمایان می شود. جلیلی اساسا باور چندانی 
نتیجه بخش بودن مذاکرات خوشبین نیست و  به 

نتایجی خوبی از آن حاصل نمی شود.
غنی سازی  و  قدرت  از موضع  باید  او  دیدگاه  از 
باال )شاید ۹۰( درصدی وارد مذاکره شد تا طرف 
دست  قدرت  ابزار  بداند  مذاکره  میز  در  مقابل 
کیست )ایران است(. پس از غنی سازی باال دیگر 
می توان  و  ندارد  اهمیت  هم  برجام  از  خروج 
امتیازات  و  شد  مذاکره  وارد  آمریکا  با  مستقیما 
الزم و رفع تحریم ها را گرفت. جلیلی مشکلی با 
است  معتقد  و  ندارد  نیز  مذاکرات  طوالنی شدن 
که فرسایشی شدن مذاکرات به ضرر طرف مقابل 

است و نه ایران!

او معتقد است که در دنیا ۲۰۰ کشور وجود دارد و 
نباید کشور را معطل مذاکره و اراده ی چند قدرت 
که  فرصت هاست  مدیریت  این  داشت؛  نگه  دنیا 
در  باید  که  است  معتقد  همچنین،  دارد.  اهمیت 
بازیگرانی  با  مناسبات  دنبال  به  خارجی  سیاست 
بود که با آن ها نقاط اشتراک داریم تا نوان کشور 
افزایش پیدا کند. با تامل در رویکرد های جلیلی، به 
وضوح می توان دریافت که چرا وضعیت پرونده 
مذاکرات هسته ای در وضعیت کنونی قرار گرفته 

است.
 هویداست از نگاه جلیلی و جلیلیسم ها بازگشت 
و  محض  خسارت  مطلق،  شر   ۲۰۱۵ برجام  به 
پیامد های سویی برای کشور دارد. البته مسئولیت 
بر  توافق  از  فرمی  چنین  به  بازگشت  هرگونه 
عهده نظام نیست و این رئیسی، امیرعبداللهیان و 
باقری هستند که باید مسئولیت تبعات منفی آن را 
بپذیرند. اما حاال پرسش این است که آقای جلیلی 
همفکران اش حاضر هستند مسئولیت تمامی آثار و 

تبعات منفی عدم احیای برجام را بپذیرند.

ظرفیت های  به  توجه  با  گفت:  جمهور  رییس   
دارد، تالش دشمن  در کشور وجود  که  بسیاری 
برای فشار حداکثری و در تنگنا قرار دادن ایران، 
موفق نبوده زیرا اراده های پوالدینی وجود دارد که 
بنا  و  نشویم  تسلیم  اراده ها  باعث شده در جنگ 

داریم که پیشرفت ها را ادامه دهیم.
در  پنجشنبه  روز  رییسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت 
به  فارس  خلیج  آب  انتقال  عملیات  آغاز  مراسم 
آب  صنعت   ۱۶ همزمان  افتتاح  و  مرکزی  فالت 
و برق در استان یزد افزود: طرح هایی که در این 
شرایط تحریمی در حال اجراست، همه جلوه ای 
از یک اراده است که می خواهد بگوید ما متوقف 
رفاه  کنیم و  آباد  را  داریم کشور  بنا  و  نمی شویم 
این  آغاز  و  باشیم  داشته  مردم  برای  را  اجتماعی 
طرح بزرگ آبرسانی از خلیج فارس به استان های 
از همه دست  مرکزی کشور کار بزرگی است و 
کوتاه تر  را  اجرا  زمان  که  می خواهیم  اندرکاران 
کنند.وی تصریح کرد: آبرسانی از خلیج فارس به 
همکاری  با  که  کشور  مرکزی  استانهای  و  فالت 
همه بخش ها انجام می شود از کارهای ماندگار 
ضروری  آبی،  بی  مشکل  رفع  و  آبرسانی  است؛ 
ترین عنصر برای حیات و زندگی مردم است و 
این آیین که به نام مقدس صدیقه طاهره )س( گره 
رقم  فاطمه)س(  حضرت  نام  پرتو  در  و  خورده 
می خورد، برای خدمت به هر چه بیشتر به مردم 
پشتیبان  به خط  اشاره  با  است.رئیسی  استان  این 
گفت:این  استان  به  صنعت  منابع  از  آب  انتقال 
 ۱۸ بود  قرار  حالیکه  در  است؛  ارزشمندی  اتفاق 
ماه انجام شود ، کمتر از چهار ماه طول کشید که 

جای قدردانی دارد.
وی ضمن قدردانی از وزیر نیرو گفت: استان های 
کشور اکنون با مشکل آب مواجه هستند اما وزیر 
نیرو و مجموعه او به رغم مشکالت مالی بسیار، 
با تدبیر امور را پیش بردند و وزیر نیرو با تدابیر 
خود و با دعوت از بخش های مختلف کارها را 

سامان داد و این باعث افتخار است .
رئیس جمهور از استاندار یزد نیز قدردانی کرد و 
گفت: طرح مهم آب شرب و پشتیبانی آب شرب 
یزد به طول ۳۰ کیلومتر به سرعت اجرا شد که از 
مهندسان  کارگران،  استان،  اندرکاران  دست  همه 
و کارمندان که در میدان پروژه را اجرایی کردند 

صمیمانه قدردانی می کنم.
مهندسان  مسووالن،  همه  از  تشکر  با  رییسی 
همکاری  طرحها  این  اجرای  برای  که  کسانی  و 
این  در  مراسم  این  داشـت: شکوه  اظهار  کردند، 
و  شود  گشوده  مردم  مشکل  از  گرهی  که  است 
طرحها  این  اجرای  برای  که  کسانی  همه  از  لذا 

همکاری کردند تشکر می کنم.
رییس جمهور در خصوص اظهارات استاندار یزد 
انتقال  مبنی بر نشاط مردم استان از اجرای طرح 
آب گفت: ما خرسندیم به خرسندی مردم استان 
یزد،  های  استان  مردمان   دغدغه  اینکه  به  یزد، 
اصفهان ، کرمان و سیستان و بلوچستان و استان 
آنها  در  آرامش  و  شود  رفع  کشور  مرکزی  های 

ایجاد شود.
وی ادامه داد: امکان دسترسی به خلیج فارس برای 
مناطق  در  ها  کن  شیرین  آب   ۶ ایجاد  و  کشور 
و  است  نیرو  وزارت  کاری  برنامه  در  مختلف 
دسترسی به خلیج فارس امکانی است که خداوند 
به ما داده و باید از این امکان درست استفاده کنیم 
با  الهی  مواهب  از  درستی  به  با صرفه جویی،  و 

صرفه جویی در آب و برق و گاز استفاده کنیم.
امکانات  از  کردن  استفاده  نوع  داد:  ادامه  وی 
زیرا  شد  اصالح  باید  برق  گاز،   ، آب  حوزه  در 
اهمیت  حائز  بسیار  مصرف  الگوی  در  اصالح 
است و میزان مصرف گاز در ایران نسبت به سایر 

کشورهای دنیا باید اصالح شود.
پیمانکاران  و  ها  شرکت  همه  از  جمهور  رئیس 
یزد  استان  به  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  اجرای 
خواست که زمان اجرای طرح را محدودتر کنند 
تا دغدغه همه مردم استان های مرکزی از جمله 
استان یزد رفع شده و آرامش در آنها ایجاد شود.

وی ادامه داد: استفاده از امکانات از جمله دسترسی 
به خلیج فارس و ایجاد ۶ دستگاه آب شیرین کن 
می  است  نیرو  وزارت  کاری  برنامه  در  که  هایی 
تواند برای مردم مناطق کشور آب را شیرین کند 
و تحویل مردم دهد. این امکان خدایی است که 
باید از آن بهره برداری کرد اما در عین حال باید 

در مدیریت مصرف هم برنامه ریزی کرد.
به  خود  گذشته  سالهای  سفر  به  اشاره  با  رئیسی 
این  یزد گفت: در  استان  ییالقی  یکی روستاهای 
روستا با آب بسیار کم، یک آبادی ساخته بودند 

و آبرسانی صنعتی را به صورت سنتی پیاده کرده 
بودند.

وی افزود: آب کم، آبادی بسیار از ویژگی ها بارز 
کمترین  با  استان  این  مردم  و  است  استان  مردم 
امکانات با کار و تالش کارهای بسیار بزرگی را 
استان  یک  به  یزد  اینکه  دلیل  و  دهند  می  انجام 
صنعتی ، کشاورزی ، فناوری ، دانش بنیان و علم 
و فناوری تبدیل شده است بخاطر روحیه تالش و 

سختکوشی مردم این خطه است.
آب  انتقال  که  کرد  توجه  باید  کرد:  تصریح  وی 
بسیار  کویر  گرمای  و  سرما  در  فارس  خلیج  از 
دشوار است اما شور و شوق و انگیزه این مردم و 
این عزیزان باعث شده است که احساس خستگی 
این  نگیرید.  کم  دست  را  بزرگ  کار  این  نکنند. 
اقدام یک طرح بزرگ آبرسانی نه برای یک روز و 
یک سال بلکه برای یک عمر بیمه کردن نیاز مردم 
تا به آنها اطمینان دهد که آب برای  استان است 

نسل های آینده نیز تامین است.
به  نسبت  است  مصمم  دولت  کرد:  بیان  رئیسی 
انجام طرح های بزرگ و با شعار ما می توانیم با 
اتکای به خدا و اعتماد به داشته ها که اولین آن 
نیروی انسانی معتقد در صحنه است و ذخایر و 

ظرفیت های کشور مشکالت کشور را حل کرد.
 ، فعاالن صنایع  با  دیدار  به چند شهرستان،  سفر 
شرکت  شده،  احیا  تولیدی  واحد  یک  از  بازدید 
و  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  والدت  جشن  در 
اعضای هیات دولت  حضور در نشست مشترک 
و شورای اداری نیز در برنامه های سفر آیت اهلل 

رییسی قرار دارد.
روز گذشته شماری از معاونان وزیران و مدیران 
کل اعزامی از مرکز به عنوان نمایندگان تام االختیار 
وزارتخانه ها در ۲۹ دستگاه اجرایی استان حضور 
یافتند و با برپایی میزهای خدمت عالوه بر دیدار 
چهره به چهره با مردم، درخواست ها، پیشنهادها، 

مشکالت و نامه های مردم را دریافت کردند.

دولت تیم 
اقتصادی خود را 

نوسازی کند

محرومیت مردم 
و برخورداری رئیس جمهور

تحریم ها در مقابل اراده پوالدین 
ملت ایران بی اثر است

مّداحی امروز یک هنر ترکیبی است
رهبر  با  بیت   اهل   شاعران  و  مداحان  از  جمعی 

انقالب دیدار کردند.
اهل بیت  شاعران  و  مداحان  از  جمعی  دیدار 
آستانه  در  اسالمی  انقالب  رهبر  با  علیهم السالم 
سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 

برگزار شد.
را  دیدار  این  در  انقالب  رهبر  سخنان  گزیده 
میراث  علیهم السالم  بیت  اهل  می خوانید:مّداحی 
نیست  معلوم  بله،  است.  شیعه  میراث  ماست، 
که کمیت و دعبل و سید حمیری مثاًل با آهنگ 
می خواندند، اما شعر می گفتند و شعر می خواندند 
شما  می کردند.  منتشر  را  بیت  اهل  معارف  و 
هنر  به یک  کردید  تبدیل  را  این  آمدید  مداحان 
مرّکب. مّداحی امروز یک هنر ترکیبی است. هنر 
زیبایی است، هم  زیبایی است. هم  یعنی  است؛ 
جمع  هم  با  را  هنر  چند  شما  است.  زیباسازی 
صدای  مّداحی.  میشود  اینها  مجموع  کردید، 

خوش، شعر خوب، بعد آهنگ خوب.
آهنگ اگر لفظ هم نداشته باشد، معنا دارد و معنا 
را منتقل می کند. من اصرار دارم این را توجه کنید 
و مراقب باشید در شعر و مداحی و سینه زنی از 

آهنگ ترانه های نامناسب استفاده نکنید.
یعنی  می کند؛  منتقل  را  معنا  و  دارد  مفهوم  آهنگ 
شما اگر چنانچه یک آهنگی را اجرا کنید لفظ هم 
با حنجره شان آهنگ  باشد -مثاًل بعضی ها  نداشته 
تولید می کنند یا بعضی با این وسائل و سازها آهنگ 
ایجاد میکنند،  زبان هم ندارد- اما معنا دارد و معنایی 
را منتقل می کند. آهنگ اینجوری است دیگر. یک 
آهنگ هست که شجاعت را القاء می کند. این آهنگی 
که ایشان می خواند: »ای لشکر صاحب الزمان آماده 

باش آماده باش«. اگر این کلمه را هم نخوانند این 
لحن، لحن آماده سازی است. یک آهنگ هم هست، 
افسردگی می آورد، افسرده می کند انسان را، مأیوس 
میکند، انسان را اینها فرق می کند. یک آهنگ هم 
هست انسان را به گناه می کشاند؛ خیلی از آهنگها 
موسیقی،  دستگاه های  به  مربوط  ترانه های  در  که 
قباًل اینها را تنظیم کرده بودند از این قبیل بود. این 
دستگاه های موسیقی معروف هر کدام یک آهنگی 
دارد، یک ترانه ای قبلش دارد. که این ترانه،  آهنگ 
اغلب  ترانه ها  این  خواننده.  آن  به  می کند  القاء  را 
ترانه های نامناسب است، مواظب باشیم شعری که 
می خوانیم، آهنگی که میخوانیم،  مّداحی  که می کنیم، 
چه آن جایی که مصیبت می خوانیم، چه آن جایی 
که سینه می زنیم، چه آن جایی که مدح می خوانیم، 
مواظب باشیم با اینها مخلوط نشود. این چیز مهمی 

است من اصرار دارم این را توجه کنید.
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هشدار ستاد ملی
 مبارزه با دوپینگ 
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قدمت ساختمان مدارس
 در کشور زیاد است


