
روحاني: ترامپ گفته درباره ایران 
اشتباه کرده است

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده 
شرکت کیمیاخودرو برگزار شد

رئیس پلیس پايتخت در پاسخ به »جوان«:

 امريكا مجبور شد بودجه فعالیت 
»ايران ديس اينفو« را معلق کند

رئیس قوه قضائیه:

روحاني وعده بهبود وضع مردم و بازار را پس از 
يك هفته از تشكیل وزارت بازرگاني داد

سرقت هاي خرد 
شیب ماليم صعودي دارد

 کالهبرداری 15 متهم 
از 1170 نفر با فريب 
تحويل فوری خودرو

 برخورد 
 با قضات مسئله دار 

تشديد می شود

 زندگي بهتر 
با وزارت بازرگاني ! 

هار شدن اپوزيسیون 
توئیتري از بوي کباب 
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 3 هدف امریکا 
 از اتهام زنی به ایران 
در حمله به نفتکش ها
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يادداشت هاي امروز

امريکا؛ از راهبرد  پنهانکاری
 تا شفافیت جنايتکارانه / هادی محمدی

15

من و دوست پیپی
حسین قدیانی

1

غرب، ناامید از مردم  و دلگرم به يک طیف
محمد اسماعیلی
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شکست مفتضحانه اطالعاتي امريکا
حسن رشوند
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فرمانده کل سپاه: 

 ما به پیروزي نزديك هستیم و تنها راه حل ما مقاومت 
است که بر مصلحت ملي و انقالبي ما منطبق است

 پشت منطق مذاکره 
تسليم نهفته است

همین  صفحه

 صفحه 5

ويژه هاي جوان  

 اكانت فیک منافقین و همکاري توئیتر 
براي حذف نشدن آن

 روزنامه حزب كارگزاران 
صفحه 2آمار اقتصادي دولت را بی اعتبار دانست

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه  30 خرداد 1398   - 16 شوال 1440

سال بیست و يكم- شماره 5679 - 16 صفحه
قیمت: تهران و استان البرز 1000تومان

 شهرستان ها 500 تومان

 ترامپ به يكی از رهبران جهان گفته است بولتون فكر مي کرد که ما اگر به ايران فشار بیاوريم
مي توانیم اين کشور را به زانو درآوريم و حاال خودش هم فهمیده اشتباه کرده است

 غرب، ناامید از مردم  
من و دوست پیپیو دلگرم به یک طیف

فرمانده كل سپاه:
 پشت منطق مذاكره، تسلیم نهفته است

بیمارستان های ایران پروانه فعالیت دائم ندارند !

  جامعه فرمان�ده کل س�پاه 
انق�الب  پاس�داران 
اسالمي با بیان اينكه پشت سر منطق مذاکره، جنگ و 
تخلیه شدن از قدرت و تسلیم نهفته است، گفت: ما به 
پیروزي نزديك هستیم و تنها راه حل ما مقاومت است 
که ب�ر مصلح�ت مل�ي و انقالبي م�ا منطبق اس�ت. 
به گزارش سپاه نيوز، سرلشكر حسين سالمي در آيين ملي 
استاد تراز انقالب اسالمي كه در دانشگاه صنعتي اميركبير 
تهران برگزار شد، با اشاره به سالروز شهادت شهيد چمران، 
اظهار داشت: شايد هيچ كس مثل شهيد چمران نسبت به 
شخصيت خود بصير نبود و هرگز جاذبه و شكوه تمدن 
غرب او را مرعوب نكرد و علمش مانع جنگش نش��د و از 
دانشگاه به ميدان جهاد هجرت كرد. وي افزود: انسانيت 
به صورت كامل در شخصيت شهيد چمران تجلي پيدا 
كرد و در كنار لطافت و مهرباني كه مظهري از عاطفه بود، 

همچون كوهي از حديد در مقابل كفار مي ايستاد. 
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه تركيبي از علم، هنر و انديشه 
از شهيد چمران انس��اني جاودان براي جامعه ساخته بود، 
خاطرنشان كرد: بذرهايي كه او در تفكر جوانان و كودكان 
لبنان كاشت، امروز شجره طيبه اي به نام حزب اهلل شده كه 
در جهان اسالم مي درخشد  .س��المي تأكيد كرد: ملت ها 
براي رش��د يافتن،  نياز به منابع توليد هويت پايدار دارند، 
البته عواملي چون اقتصاد، جمعيت، قدرت دفاعي و وسعت 
جغرافيايي نيز مهم هس��تند، اما هيچ عاملي مانند منبع 
توليد هويت به عنوان قدرت وجود ندارد. وي با بيان اينكه 
در دوران رژيم پهلوي كشور در فرهنگ، اقتصاد، سياست 
و دفاع وابسته به كشورهاي بيگانه بود، گفت: در آن زمان 
ايران به نوعي يك ايالت از يك قدرت ديگ��ر بود و اجازه و 
امكان انجام رسالت خود را نداش��ت، اما همين كه واليت 
و رهبري بر كشور حاكم شد، منابع قدرت ملي اين كشور 
جوشان و بي پايان شد. فرمانده كل سپاه ادامه داد: بر اساس 

تحقيقات انجام شده در خصوص نقاط ضعف امريكا، اعالم 
مي كنند كه بزرگ ترين ضعف در امري��كا فقدان رهبري 
فردي روحاني است، ش��ما ببينيد رهبري كشوري با اين 
همه ادعا فردي اس��ت مانند ترامپ كه فاقد عقل و تدبير 
الزم است. سرلش��كر س��المي با تأكيد بر اين موضوع كه 
ش��اخص هاي ظاهري تعيين كننده قدرت كشور نيست، 
تصريح كرد: معنويت، هويت و رهبري منابع قدرت كشورها 
هستند. ما از ميدان جنگ مي آييم و آرايش جنگي دشمن 
را مي بينيم؛ بنابراين درك ما از شاخص هاي ظاهري قدرت 
عيني است و مي دانيم كدام قدرت با گذشت زمان فرسوده 
مي شود. وي با اشاره به برگزاري آيين ملي استاد تراز انقالب 
اسالمي، اظهار داشت: استادان به عنوان سازندگان اصلي 
ايمان، فضيلت و علم جوانان هستند و در واقع سازندگان 
اصلي سازه هاي قدرت انقالبند. فرمانده كل سپاه با اشاره 
به خاطرات مشترك خود با شهيد طهراني مقدم، گفت: 12 
سال پيش با شهيد طهراني مقدم به دنبال راهي براي پايان 
دادن به داستان ناوهاي هواپيمابر امريكا در منطقه بوديم و 
مي بايست موشك هاي بالستيك اين كار را مي كردند زيرا 
موشك هاي كروز به دليل سرعت و مسير حركت در نزديكي 
زمين آسيب پذيری داشتند، اما موشك هاي بالستيك با 
سرعتي چند برابر صوت به هدف برخورد مي كنند و هدف 
قرار دادن آنها با موشك هاي ضد موشك كار دشواري است، 
اما نيازمند فناوري بوديم كه اه��داف را با دقت صددرصد 

هدف قرار دهد، در 15 سال پيش اين يك آرزو بود. 
سرلش��كر س��المي ادامه داد: اگر به اين فناوري دست 
مي يافتي��م مي توانس��تيم ناوه��ا را هدف ق��رار دهيم، 
آزمايش هاي بس��ياري انجام داده و شكست مي خورد، 
اما اين شهيد بزرگ نااميد نشد تا يك روز اين اتفاق افتاد. 
اگرچه باوركردني نبود اما موشك دقيقاً به هدف برخورد 
و ما توانستيم توازن قدرت را تغير دهيم. اين نتيجه يك 

تفكر جهادي بود. 

فرقی نمی کند شما سر    جامعه
و کارت�ان ب�ه ک�دام 
بیمارستان بیفتد؛ از بیمارستان های دولتی گرفته تا 
هتل بیمارس�تانی همچون عرفان نیايش در حال 
حاض�ر هیچ ک�دام از اي�ن بیمارس�تان ها پروان�ه 
بهره برداری دائم ندارند و با پروانه موقت کار می کنند. 
اي�ن را دکتر غالمرض�ا فنايی عضو هیئ�ت مديره 
بیمارستان عرفان نیايش می گويد . البته ظاهراً پروانه 
موقت از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 
پزشكی صادر می شود اما تدارک مجوزهای خاص 
مورد نیاز برای گرفتن پروانه دائم آنقدر زمانبر و خاص 
اس�ت که ظاهراً خود وزارت بهداش�ت هم از خیر 
موکول ک�ردن آغاز فعالیت بیمارس�تان    ها تا زمان 
صدور پروانه دائم گذش�ته و با پروان�ه بهره برداری 
موق�ت ب�ه بیمارس�تان    ها اج�ازه کار می ده�د. 
س��وژه اين گزارش از نامه ای به مدي��ر كل دفتر نظارت و 
اعتباربخش��ی امور درمان وزارت بهداش��ت برای اعطای 

گواهينامه تشويقی درجه يك آغاز شد. اين نامه وضعيت 
پروانه بيمارس��تان های مشمول را مش��خص كرده است . 
نكته قابل تأمل در اين بين در دست اقدام بودن صدور پروانه 
بيمارستان عرفان نيايش به رغم س��پری شدن دو سال از 
افتتاح آن است. تاريخ گزارش گيری از سامانه الكترونيكی 
صدور پروانه هم همين چند روز پيش يعنی 22 خرداد ماه 
است. بيمارستان های ديگر ذكر شده در اين فهرست تمديد 
پروانه شان در دست اقدام بود و يكی از بيمارستان هايی هم 
كه صدور پروانه اش در دس��ت اقدام اس��ت در حال حاضر 
فعاليتی ندارد. پس برای بررسی ابهام فعاليت بدون پروانه 
بيمارستان عرفان نيايش به سراغ دكتر فرهاد قائمی، رئيس 
اين بيمارستان رفتم. وی در نخستين تماس با بيان اينكه سر 
كالس است زمان ديگری را برای مصاحبه تعيين كرد اما در 
زمان معين تماس های مكرر ما با ايشان به پاسخگويی منجر 
نشد و در نهايت رد تماس و خارج كردن تلفن از دسترس 
موجب شد به سراغ دكتر غالمرضا فنايی از اعضای هيئت 
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 س��خنان روز گذشته 
محمد اسماعیلی

  یادداشت
مايك پمپئو، وزير امور 
خارجه اياالت متحده 
امريكا در پايگاه هوايی مك دي��ل در فلوريدا درباره 
ضرورت اس��تمرار دش��منی   ها با جمهوری اسالمی 
ايران را می توان از ابعاد مختل��ف مورد ارزيابی قرار 

داد. 
لحن  وزير خارجه امريكا همانند بسياری از مقامات 
ارش��د دولت اين كش��ور در هفته های اخير، دچار 
چرخش محس��وس از س��مت لحن »گس��تاخانه و 
طلبكارانه ديروز « برای پذيرش شروط آنها به لحن 
»خواهش مآبانه« تبديل شده است، هرچند پمپئو 
همانند س��اير مقامات امريكايی در اين س��خنرانی 
تالش می كند حفظ ظاهر كرده و به ظاهر با تهديد 
ايران، كش��ورمان را از ادام��ه فعاليت هايی كه آنها 
از آن عصبانی هس��تند، پرهيز دهد. اما علت اينكه 
امريكايی   ها همانند يك س��ال و نيم پي��ش از ادامه 
فش��ارهای اقتصادی و غيراقتصادی به ايران اظهار 
خوش بينی نمی كنند، اين اس��ت كه اوضاع داخلی 
كش��ور همانگونه كه غرب پيش بين��ی كرد، پيش 
نرفته اس��ت و تالش های گس��ترده آنها برای ايجاد 
»ش��ورش های اجتماع��ی - اقتصادی« به واس��طه 
»افزايش تحريم ه��ای اقتص��ادی«، »متهم كردن 
مسئوالن ارش��د نظام به رانت و فس��اد اقتصادی« 
و »مته��م كردن نظام ب��ه ناتوانی ه��ای مديريتی و 

اجرايی« به بن بست رسيده است. 
وزير خارجه امريكا در بخشی از سخنان خود كه از 
لزوم تش��ديد فش��ار  ها به ايران می گويد، به صورت 
تلويحی به ناتوانی دولت های امريكا در برابر توسعه 
گفتمان انقالب اسالمی و قدرت دفاعی كشورمان و 
واكسينه شدن كشور در برابر تحريم های بين المللی 

اعتراف می كند. 
در دو سال اخير برای بحران آفرينی در ايران، غرب 
تالش كرد اهداف خود را در سه حوزه اجرايی كند: 
1- »سازمان  يافته كردن نارضايتی   ها و اعتراضات در 
ايران«،2- »اعمال يك رهبری واحد در اپوزيسيون 
و نيروه��ای مخالف حاكميت )اپوزيس��يون داخلی 
و خارج��ی(« و 3- »ايج��اد اختالف بي��ن احزاب و 
گروه های سياس��ی در ايران برای التهاب آفرينی و 
ايجاد بس��تر الزم نارضايتی«. محور سه اقدام فوق 
جريان زاويه دار با انقالب در داخل كش��ور است كه 
امريكا از س��اليان پيش تاكن��ون در تالش بوده اين 
طيف سياسی را تقويت و زمينه  قدرت گيری آنها را 

درعرصه سياسی و اجرايی فراهم كند. 
ط��ی هفته ه��ای اخي��ر ب��ه ن��درت دولتم��ردان 
غربی)برخ��الف ماه های گذش��ته( اف��كار عمومی 
داخلی اي��ران را مورد خطاب مس��تقيم ق��رار داده 
و با اتهام افكنی نس��بت به مس��ئوالن ارشد كشور، 
تالش می كنند مردم را نس��بت به توانايی مقامات 
كش��ور بدبين، اتهامات گس��ترده مالی-اقتصادی 
عليه سياستمداران ايرانی طرح و مردم را عليه آنها 
بشورانند. كمااينكه وزير خارجه امريكا در نااميدی 

از نقش پذيری مطلوب مردم ايران باب طبع امريكا، 
»مذاكره « را تنها مسير دستيابی به كاهش تنش   ها 

با ايران معرفی می كند. 
بر اساس آنچه اشاره شد »اميد « امريكايی   ها به تغيير 
رفتار ايران بر پايه تاكتيك های ايجاد فشار عليه نظام 
برای تن دادن به خواسته های غرب با افكارعمومی 
داخلی كاماًل رنگ باخته است و بر همين منوال آنها 
معتقدند با ادامه مسير كنونی، ايران حاضر به پذيرش 

مذاكرات جديد موشكی يا منطقه ای نيست. 
اما بر اس��اس تجربيات س��ال های پ��س از پيروزی 
انقالب اس��المی، امريكا همچنان بر سودمند بودن 
يك گزاره برای ايجاد »حاكميت دوگانه« در كشور 
و به تبع آن ايجاد انعطاف در نظام در پذيرش گزينه 
»س��ازش« به جای »مقاومت « بسيار اميدوار است 
و آن گزين��ه، تقويت جريان منعط��ف در برابر خود 
است. همان گزينه ای كه بس��ياری از انديشمندان 
و مراكز تحقيقاتی – جاسوس��ی غربی طی ماه های 
اخير از تضعيف و تخفيف آن توس��ط دونالد ترامپ 

هشدار می دادند. 
سايت فارن افرز )وابس��ته به شورای روابط خارجی 
امريكا به رياس��ت ريچارد ه��اس( در گزارش های 
مهمی بار  ه��ا به دولت امريكا تأكيد كرده اس��ت كه 
بايد به كس��انی كه در ايران ارزش های مشتركی با 
امريكا دارند كمك كرد و در بخشی از يكی از مقاالت 
خود در اين باره می نويس��د: »امريكا ب��ا گروه های 
اپوزيسيون خارجی)ايران( كار كند چرا كه بايد يك 
تالش چند بعدی به منظور ايجاد ارتباطات و فراهم 
كردن حماي��ت از مخالفان در ايران وجود داش��ته 
باش��د؛ همان كاری كه امريكا در حمايت از اتحاديه 
همبستگی در لهس��تان و ديگر نيروهای مدنی در 

اروپای شرقی انجام داد.«
يا كميته اقتصاد و امنيت مجم��ع پارلمانی ناتو در 
يكی از تازه   ترين گزارش های خود درباره بهره گيری 
از ابزار تحريم های اقتصادی در سياس��ت خارجی 
توصيه می كند: »يك��ی از خطرات پيش رو در روند 
بهره گيری از ابزار تحريم   ها عليه جمهوری اسالمی 
ايران اين اس��ت كه اصالح طلبان در كشور مقصر 
وضعيت س��خت ش��ناخته ش��وند. در اين صورت 
نيروه��ای انقالبی كه خ��ود از عوام��ل اصلی دور 
زدن تحريم  ها هس��تند، ب��ه روی كار خواهند آمد 
كه اي��ن امر خطر ج��دی در مقابل سياس��ت های 
امريكا در اي��ن كش��ور و منطقه خواهد ب��ود.«  بر 
اس��اس گزارش   هايی متراكم و مش��ابهی كه ساير 
انديشكده  ها و انديشه ورزان غربی از تحوالت داخلی 
ايران منتشر می كنند مهم  ترين نگرانی امروز غرب، 
ارتقای وضعيت اجتماعی-سياسی جريان انقالبی 
و متقاباًل تضعيف جريان غربگرای داخلی است به 
طوری كه تاكنون بار  ها مراكز شبه تحقيقاتی غربی 
ضمن اشاره به ناكارآمدی تحريم   ها و فشار بر ايران، 
تنها عامل جهت استانداردس��ازی ايران را ارتقای 
وضعيت سياسی-اجرايی اين طيف و انباشت قدرت 

در انتخابات پيش رو می دانند.

دوستی دارم از عصر دبيرستان كه 

حسین قدیانی
  یادداشت

ناظر بر زندگی در اين زمانه، اخيراً 
بيش��تر در مجازس��تان ب��ا هم 
همكالم می ش��ويم! خرجش برای جفت مان كمتر اس��ت! اين 
دوست ما دوم خرداد ۷۶ به آقای » خ « رأی داد و ما به آقای » ن « و 
دقيقاً همين مسئله شد عامل اختالفات ما كه تا االن هم ادامه 
دارد! موجود يا مورد عجيبی است اين دوست نازنين! بگذار چند 
مثال بزنم؛ يك هفته مانده به 2 خرداد ۷۶ كه تقريباً مطمئن از 
پيروزی فالنی شده بود، مدام اين را می گفت كه؛ » شك ندارم آقای 
» خ « انتخابات را می برد ولی شرط می بندم كه با تقلب، اسم آقای 
» ن « از صندوق در می آيد! « نتيجه آنكه آقای » خ « انتخابات را برد 
و صدالبته تقلب هم نشد! اين مثال اول! مثال دوم اينكه، حدوداً 
شش ماه از 2 خرداد كذايی گذشته بود كه خوب يادم هست قيمت 
لبنيات و ميوه و كاًل مايحتاج روزانه ملت از قبيل نان و برنج، باال 
كشيد! نكته بامزه و بلكه مسخره ماجرا اينجاست كه اين دوست ما 
جوری با من طلبكارانه بحث می كرد، كأنه آقای » ن « رئيس جمهور 
است و لذا من بدبخت بايد مسئوليت رأيم را بپذيرم! گاه كه ديگر 
از كوره در می رفتم، خطاب به دوستم می گفتم: » مشتی! انصافاً 
خيلی رو داری! االن اين س��ؤاالت درباره گرانی را، تو بايد از من 

بپرسی يا از قضا من از تو؟! « 
مثال سوم برمی گردد به سال ۸۴ و ذكر اينكه اين دوست ما در 
مرحله اول، رأی داد به معين اما چون يك ضدهاشمی ششدانگ 
بود، مرحله دوم از سر ناچاری رأی داد به همان كه ما به او رأی 
داده بودي��م! طرفه حكايت اينجاس��ت كه اين دوس��ت عزيز، 
آن روز  ها نيز ادعايی داش��ت كه من ضمن عذرخواهی از شما 
مخاطبان محترم، عين آن را م��ی آورم؛ » چون آقای خامنه ای 
با آقای هاشمی، مالحظاتی از قديم دارد، شرط چی می بندی 
كه ما انتخابات را می بريم اما آقای هاش��می، ف��رد پيروز اعالم 
می شود! « نتيجه را هم كه باز همه می دانيد! انتخابات را رقيب 
هاش��می برد و نام رقيب هاش��می هم خوانده شد! بگذريم كه 
جناب هاش��می با نامه ای كه آخرش هم نفهميديم مخاطبش 
دقيقاً كيس��ت، تلويحاً مدعی تقلب ش��ده بود! اين س��وای آن 
نامه موس��وم به » نامه سرگشاده « اس��ت! يعنی اگر در اسالم، 
ش��رط بندی حرام نبود، من االن دارای تم��ام دارايی های اين 
دوست مان شده بودم! اين دوس��ت ما اين مدلی است كه اوالً 
هميشه اپوزيسيون است! و هيچ هم فرقی ندارد كه مثل االن، 
هم دولت و هم به عبارتی مجلس، دست هم طيف های سياسی 
ايشان باشد! در هر حال، اين منم كه بايد پاسخگوی قيمت پياز، 
پرايد، پوشك، پفك و پيپ باشم! و البد می پذيريد كه سيگار، 
دون شأن همچين دوست روشنفكری اس��ت! قطعاً اين همه 
منورالفكری فقط و فقط با دود پيپ امكان بروز دارد! حاال بروم 
سراغ يك مثال ديگر! از خدا پنهان نيست، از شما چه پنهان كه 
اين دوست گرامی تا همين دو هفته پيش، مدام پيام های اين 
مدلی برای حقير می فرستاد كه من باز مجبورم عينش را تكرار 
كنم؛ » اين » آقا«تون اگر به مذاكره با امريكا خوش بين نبود و 
از قبل فرجام برجام را می دانست و می دانست كه با دادن اين 
بخش و آن بخش هس��ته ای هم تحريم لغو نمی ش��ود و حتی 
بيشتر می شود، پس چرا مانع روحانی و ظريف نشد؟! « مختصر 
و مفيد در جواب دوستم می نوشتم؛ » اين درست كه بر اساس دو 
مؤلفه  شناخت و تجربه، حضرت آقا همه اين روز  ها را می ديدند 
اما در يك جامعه اسالمی و انسانی، رهبر خودش را مكلف به دو 
مهم می داند؛ احترام به رأی مردم و اهتمام به رشد مردم! بله! 

رهبر انقالب از همان اول هم می دانستند كه گشايش اقتصادی 
با سازش سياسی ميس��ر نمی ش��ود اما بنای آقا بر » احترام به 
رأی مردم « و » اهتمام به رش��د مردم « است! باالخره مردم به 
آقای روحانی رأی داده اند و شايد گمان شان اين بود كه اگر ما 
با امريكا دور يك ميز بنشينيم، بخش مهمی از مشكالت مان 
حل می شود! اينجا، هم آقا به رأی مردم احترام گذاشتند و هم با 
تجربه ای كه حاصل شد، اهتمام كردند به رشد ملت! « شگفتا! 
دوس��ت ما باز هم ول كن معامله نب��ود و خيلی محكم جواب 
می داد؛ » همه اين حرف   ها درست، اما باز هم آقای خامنه ای 
نبايد می گذاش��ت كه اين همه بی خود و بی جهت به امريكا 
اعتماد شود! ما هزينه تسليم را نمی دانستيم، ولی ايشان كه 
می دانست! « الساعه مخاطبم توی خواننده ای! باورت می شود 
دقيقاً همين دوس��ت پيپی ما بعد از اطالع از محتوای ديدار 
آبه با حضرت آقا، اين پيام را فرستاد تلگرامم؛ » آيا بهتر نبود 
» آقا«تون پيام ترامپ را پاسخ می داد؟! و مگر غير از مذاكره، 
چاره ای هم هست؟! « من البته برای آنكه كمتر مخ تان سوت 
بكشد، خالصه كردم پيام دوستم را! اما نه! دوست دارم مخ تان 
بيشتر سوت بكش��د! بگذاريد چند مثال ديگر از اين دوست 
بزنم! نس��بتش با ش��ريعتی مثاًل! دولت و مجلس اگر دست 
طيف من و ما باشد، اين دوس��ت ما حتی شريعتی پرست هم 
می شود! يعنی چنان زر و زور و تزوير و بلكه ابوذر را بر سر من 
و ما می كوبد كه بيا و ببين! من و ما را می نشاند روی صندلی 
مصلحت و چنان با چماق عدالت و عدالت خواهی بر فرق مان 
می كوبد كه حد ندارد! ليكن دولت و مجلس اگر دست همين 
آقای روحانی و شركايی چون بيژن زنگنه باشد، من ديدم كه 
به شريعتی چه ها نگفته! گاه می گويد؛ شريعتی اصاًل كی بود؟! 
گاه می نويسد؛ شريعتی تفنگ دست منافقين داد! گاه حتی 
اين را هم ديدم نوشته كه داعش ريشه در افكار شريعتی دارد! 
القصه! ديش��ب در تلگرام به من گفت كه » بيا سكرت چت! « 
رفتم! تندتند داشت تايپ می كرد كه؛ » تو فكر می كنی نجفی 
مقصر اس��ت؟! نخير! مقصر، علی شريعتی اس��ت! نجفی در 
جوانی عاشق شريعتی بوده و اين هم نتيجه اش! اين كه حاال 
نجفی اس��ت! من رفيقی در بغداد دارم كه كلی تحقيق كرده 
درباره آبشخور فكری ابوبكرالبغدادی! ابوبكر هم گويی متأثر 
از شريعتی بوده...! « راضی باشيد! به دوستم پيام دادم؛ » اتفاقاً 
من هم يك رفيق در مدينه دارم! اين دوست من معتقد است 
كه آن دو خليفه ديگر هم بی تأثير از شريعتی نبودند! « آری! 
دوم خرداد ۷۶ بهار مغلطه بود! سال   ها پس از آن روز، ما نماز 
آقای » خ « به امامت آق��ای » ن « را هم ديديم اما هرگز از دوم 
خردادی   ها منطق نديديم! هر چه بود، تَكرار سياست بود اما 
سياست به معنای سياسی بازی! آخرين مثال را بزنم و خالص! 
اين دوست ما كشته مرده بازرگان اس��ت! هميشه برايم پيام 

می داد كه » بازرگان، مرد اخالق و مردم ساالری است«! 
من كه هيچ وقت نفهميدم اخالق و مردم س��االری، چه نسبتی 
با اين دارد كه تو برداری به يك انتخابات گسترده و با شكوه ۴۰ 
ميليون رأی، تهمت تقلب بزنی و نامزد مورد حمايتت، هنوز مردم 
در صف رأی هستند، خودش را فرد پيروز معرفی كند و ناشی از 
فتنه حاصله، حتی مسبب ريختن خون از هر دو سوی ماجرا شود؟! 
و آن همه آبروريزی! و آن همه مجال به دشمن! و آن همه جرقه 
برای تحريم! اين روز  ها سالگرد دكتر شريعتی است! روحت شاد 
معلم قلم و دفتر و كتاب و سخنرانی كه سيگار از دستت نمی افتاد! 
باورم هست نيم قرن اگر بيشتر زندگی می كردی، حتماً اين حريت 
را داشتی كه عوض اهل فالسفه، اهل سفسطه را » پفيوزان تاريخ « 
بخوانی! آری! اين چنين است برادر! زود رفتی و نديدی بر ما چه 
رفت! مورد داشتيم مكرر كه طرف به سراب، رأی داده يا مرداب را 

تَكرار كرده اما همه تقصير را انداخته گردن آب!

وزرای خارجه تروئیكای اروپايی ظاهراً قرار است

 

 برای حفظ برجام و در حقیقت برای معطل و معلق نگه داشتن ما به ايران سفر کنند

اروپا دنبال معجزه  نگه داشتن ايران در برجام
اروپايی   که همین يك هفته پیش از زبان فرستاده خود، وزير خارجه آلمان، گفته بود 
نمی تواند درباره برجام معجزه کند، حاال و با اقدامات گام به گام ايران در کاهش تعهدات 
برجامی، به نظر می رس�د که به فكر معجزه افتاده اس�ت و می خواهد وزرای خارجه 
تروئیكای اروپايی )آلمان، انگلیس و فرانسه( را به ايران بفرستد. برخی معتقدند چالش 
ايران با اروپا در برجام بس�یار س�خت تر از چالش با امريكا است چون اين خارج شد 

و صريح اس�ت اما آنها عمل نمی کنند و اجرای برجام را معجزه می دانند اما از ما 
می خواهند اجرا کنیم و دم بر نیاوريم!

اروپا نزديك به هفت س�ال مذاکره برجام را با ايران کش داد و س�پس با 

ظريف دو س�الی آن را ادامه داد. دس�ت کم در اين دو سال، کش�ور معطل نتیجه 
مذاکرات ماند. وقتی برجام تصويب ش�د بازهم کش�ور معطل ماند، چون برجام را 
اروپا اجرا نكرد. سپس امريكا خارج شد و معطلی ديگری پیش آمد. حاال اروپايی   ها 
از ما يك »معطل�ی کالن« می خواهند: »ما برجام را اجرا نمی کنیم اما ش�ما خارج 

نشويد!«
اينكه وزرای خارجه سه کشور اروپايی می خواهند به ايران بیايند، هیچ تعبیر و 
تفسیری ندارد، جز اينكه آنها ترسیده اند که شايد اين معطلی به نقطه پايانی 
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