
 حضور رئیس جمهور در وزارت خارجه که به مناسبت تحریم »صدای دیپلماسی«
  و رئیس  مذاکره کنندگان برجامی ما بود و در عمل »ختم برجام« به حساب می آمد 

با مدیحه سرایی رئیس جمهور درباره برجام همراه شد!

  در اولین جلس�ه دادگاه رس�یدگی به اتهامات 
17متهم پرونده فس�اد در پتروشیمی عنوان شد: 
سوءاس�تفاده کنندگان از طری�ق ارتباط گی�ري با 
مس�ئوالن وزارت صمت و ثبت تقاضاي کاذب در 

سامانه بهین یاب به سود هنگفت رسیدند

  یک روز بعد از لغو خودمختاری منطقه کشمیر 
از طرف دولت هن�د، ارتباط مخابراتی این منطقه 
با دنی�ای اطرف قطع ش�ده ،تلف�ن و اینترنت در 
دسترس نیست و بر اس�اس گزارش    ها دهها هزار 
نظامی در خیابان     ها گشت می زنند و سران محلی 

نیز دستگیر شده اند

جنگ تجاري چین و امریكا به نقطه جوش رسید

سخنگوی سازمان تعزیرات:

 فساد کالن پتروشیمي
  با همكاري 

مسئوالن وزارت صمت

 هند ارتباط کشمیر 
با دنیای بیرون را  قطع کرد

 گفت وگوی »جوان« 
 با بهروز عطایي

سرمربي تیم ملي 
والیبال جوانان

قهرماني مان 
اتفاقي نبود

 دالل ها گوساله را 
 26هزار تومان می خرند
100تومان می فروشند!

 افت يوان 
و سقوط وال استريت 
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نقدی بر کلیپ مغرضانه کوچه نسترن

بن بست غربزدگی
رئیس جمهور در وزارت خارجه 

مدح برجام  در مراسم ختم برجام
حس�ن روحان�ي،    سیاسی
رئیس جمهور، روز 
گذشته به وزارت خارجه رفت و با وزیر، معاونان 
و مدیران ارش�د ای�ن وزارتخانه دی�دار کرد. 
انگیزه این دیدار حمایت قاطع دولت از رئیس 
دستگاه دیپلماسي کش�ور بود که پنج شنبه 
هفته گذشته از سوي وزارت خزانه داری امریكا 
مورد تحریم قرار گرفت. در کنار اقدام بهنگام 
و منطق�ي روحان�ي در حمایت از وزی�ر امور 
خارجه، او بار دیگر برجام را همچون پتكي بر 
س�ر منتقدان این توافقنام�ه در حال احتضار 
کوبید و چنان در شمایل یک قهرمان ظاهر شد 
که گویي دولت های یازدهم و دوازدهم با برجام 
فتح الفتوح کرده ان�د. برجامي که بیش از یک 
سال است امریكا از آن خارج شده و اروپایی ها 
هم با وجود تعهدات شفاهي و کاغذي در عمل 
هیچ اقدام�ي در قب�ال تعهدات خ�ود انجام 
نداده اند؛ حال آنكه جمهوري اسالمي ایران بر 
خالف ط�رف غربي به تمام تعه�دات برجامي 
خود عمل کرده است. با این حال رئیس جمهور 
کوشید در این مراسم به مدح برجام بپردازد. 
روحاني البته در مقام دفاع از عملكرد خود در 
گفت وگوي تلفني با اوباما در سفر به نیویورك 
هم برآمد و گفت: »اگر در نیویورك وزیر امور 
خارجه ما با وزی�ر امور خارج�ه امریكا دیدار 
نكرده بود و من به تلفن اوباما جواب نمي دادم، 
این کار با س�ختي و کن�دي انجام مي ش�د!«

روحاني دی��روز در وزارت خارجه حاضر ش��د و در 
سخنانی، ظریف را مجتهد سياسي توصيف كرد و 
با بيان اینكه در قرآن درخصوص پيامبران مس��ئله 
»رسول امين« تأكيد شده است، در تمجيد ظریف 
گفت: »وزارت خارجه دو جا امانتدار اس��ت. سفير، 
وزیر و معاون وزیر باید در جمع، نظر كارشناسي شان 
را بدهند، مخصوصاً ظریف كه یك نخبه و مجتهد 
سياسي است. برخي ها در سياست درس خوانده و 
تجربه هم دارند ولي به مقام اجتهاد نرسيده اند ولي 
وزیر امور خارجه ما یك مجتهد سياس��ي است. در 
دولت های قبلي هم سياس��ت هاي خارجي قاعدتاً 
در چارچوب منافع ملي اتخاذ مي شده كه من به آنها 
كاري ندارم اما در دولت ما هم اول و هم دوم نظرم را 

در سياست خارجي به رأی مردم گذاشته ام.« 
روحاني ادامه داد: »من به عنوان رئيس جمهوري هم 
در دور اول و هم دور دوم نظرم را در سياست خارجي 
به رأی مردم گذاش��تم و یكي از شعارهاي اصلي در 
انتخابات تعامل س��ازنده با جهان بود. شاید یكي از 
دالیل كساني كه به من رأی دادند همين اصل تعامل 

سازنده با دنيا باشد.« 
رئيس جمهور البته توضيح نداد كه دس��تاورد این 
اعتماد مردم چه بوده و در حل مش��كالت داخلي و 
خارجي تا چه ميزان موفقيت داش��ته است. رئيس 
جمهور در همين زمينه طعنه اي هم به رقباي سياسي 
خود زد و با اشاره به اینكه تعامل سازنده با جهان كار 
دشواري است، تأكيد كرد: »تقابل با جهان آسان ترین 

كار است، فحاشي و سخنراني عليه دنيا هنر نيست و 
تقابل با دنيا هنرمندي نمي خواهد.«

روحاني ادامه داد: »تضمين جمهوري اسالمي ایران 
براي قرن ها در تاریخ آینده، با اجراي درس��ت اصل 
۶ قانون اساسي است و اگر از اصل ۶ فاصله گرفتيم 
باید دیر یا زود خداحافظي كني��م. اصل ۵۹ قانون 
اساسي به عنوان بند كمكي اصل ۶ است و این اصول 
جمهوري اس��المي ایران را براي هميشه تضمين 
مي كند، یعني با اجراي اص��ل ۵۹ و ۶ و تعهد به این 
اصول و البته همه اصول قانون اساسي اگر همه جهان 
كنار هم باشند نمي توانند نظام جمهوري اسالمي 
را تغيير دهند. اساس جمهوري اسالمي ایران نظر 
 مردم اس��ت، نمي توانيم مخالف خواست مردم ساز 

جداگانه اي بزنيم.« 
   اگر جواب تلفن اوباما را نمي دادم

رئيس جمهور در ادامه ادعای عجيبی كرد كه به نظر 
می رسد نوعی زمينه چينی  برای دیدارها و مذاكرات 
آینده با امریكایی ها و احتماال در حين سفر شهریورماه 

به نيویورک است. 
او با اشاره به س��فر خود به مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد در س��ال ۹۲ تصریح ك��رد: »قدم هاي 
دیگري هم بود. اگر در نيوی��ورک وزیر امور خارجه 
ما با وزیر امور خارجه امری��كا دیدار نكرده بود و من 
به تلفن اوبام��ا جواب نمي دادم، این كار با س��ختي 
و كندي انجام مي ش��د. اینكه در كمتر از ۱۰۰ روز 
با ش��ش قدرت بزرگ به توافق موقت ژنو برس��يم 
در برخي از مواقع دشوار بود. س��اعت ۵ صبح براي 
پذیرش نهای��ي این توافق صحب��ت مي كردیم كه 
 گرفته شد و عمل شد، آس��ان نبود. این یك توافق 

بزرگ بود.« 
روحانی كه به نوعی در مراس��م ختم برجام شركت 
كرده بود، دس��تاوردهای نداش��ته برجام را بر س��ر 
مذاكره كنندگان س��ابق كوبيد و با بيان اینكه قبل 
از توافق برجام،  هشت س��ال مذاكره شده بود و در 
هشت سال پيشرفتي حاصل نش��د، گفت: »فرض 
كنيد ناگهان در ۱۰۰ روز پيش��رفت عظيمي انجام 
شد. تحمل این مسئله از سوي برخي ها سخت بود. 
همه ما در یك نوع رقابت و حسادتي قرار داریم. وقتي 
یك دولت و افرادي ادعا كنند مس��ئله اي قابل حل 
نيست و ميز مذاكره اي كه هشت سال وجود داشت، 
فایده ندارد. من نمي گویم تقصير این طرف بود یا آن 
طرف. طبيعي است كه از این مسئله حرف  و حدیث 
درمي آید.«  روحاني البته مذاكرات هس��ته اي را به 
هشت سال پيش از دولت خود محدود مي كند كه به 
زعم او هيچ توفيق و دستاوردي نداشته است، حال 
آنكه مذاكرات هسته اي با طرف های غربي از دولت 
اصالحات آغاز شد و ایشان در مقام دبير شورای عالی 

امنيت ملي مسئول این پرونده بود. 
   برجام براي اثبات دروغگویي غرب بود

بخش سؤال برانگيز س��خنان رئيس جمهور درباره 
برجام این نكته بود كه توافق برجام براي این بود كه به 

دنيا ثابت كنيم ایران اهل منطق است. ! 
بقیه در صفحه 2

 بنازم حيات طيبه شهدا را كه 
حسین قدیانی
  یادداشت

چنان بح��ث درباره ش��ان داغ 
است، گویی ۱۰ اردیبهشت ۶۱ 
همين دیروز بود! و همين دیروز بود كه قطار تهران به اهواز در 
ایس��تگاه دوكوهه ایس��تاد تا برادران دس��تواره، خورشيد 
صبحگاه پ��ادگان حاج احمد باش��ند! توس��ل ممت��د ما به 
متوسليان، چنان دشمن را عصبانی كرده كه هيچ نمی دانند 
با ش��هدا چه كنند! نه می دانند با ما چه كنند، نه می دانند با 
ش��هدا چه كنند! هر چه تكليف ما با خنده های متواضعانه 
علمدار شرق ابوالخصيب، روشن است؛ دشمن هيچ نمی داند 
تكليفش در قبال ما و ش��هيدان مان چيست! مجنون كرده 
جزیره، ما را یك جور و دشمن را یك جور! و چه بركت كرد 
سرمه ای كه پروردگار خيبر بر چش��مان حاج همت كشيد! 
دكتر مصطفی كه ج��ای خود دارد؛ حت��ی گل آفتابگردان 
چمران هم » عند ربهم یرزقون « است! داریم مگر رسانه ای 
رساناتر از بلندگوی حاج بخشی در سه راهی شهادت؟! آخرش 
هم BBC با آن همه كارشناس و مجری و قرتی بازی و رقاصی 
و با آن همه تفسيرهای صدمن یك غاز سياسی، حریف حنجره 
پدرم؛ بابااكبر شهيد نشد كه چه خوش می خواند در شباهنگام 
مهتابی قطار اندیمشك: » گلبرگ سرخ الله   ها در كوچه های 
شهر ما بوی ش��هادت می دهد! « بله! بابای شهيدم به اجبار 
رهسپار جبهه و جنگ شد اما اجبار عشق! او، نه سپاهی بود، 
نه ارتشی و نه حتی س��رباز، ليكن ذره ای در امامت خمينی 
بت شكن، تردید نداش��ت! دم مس��يحایی روح اهلل، كاری با 
جوانمردان روزگار جنگ كرده بود كه جملگی شيدای پير 
خمين بودند! یك نمونه؛ ابراهيم هادی! واهلل حكيم طوس در 
تمام خطوط ش��اهنامه دنبال پهلوانی نظير همين ابراهيم 
هادی می گشت؛ آرش��ی كه تير را ابتدا به نفس خود می زد! 
غربزده   ها در خيابان های پاریس، باید هم دنبال ادوكلن هایی 
بگردند كه هيچ برای ما جذابي��ت ندارد! بگذار ما را این گونه 
بشناسند؛ سرمس��تان عطر خوش مزار پالرک! و دلدادگان 
ش��هيدی به نام پيچك! و عش��اق اصغر وصالی! و شيفتگان 
سيمای منور دین شعاری! و دوست داران هميشگی شهبازی! 
و محمودوند و پازوكی! و م��ن در این متن، بيش از آنكه یك 
روزنامه نگار باشم، یك فرزند شهيدم اما با همان اسلحه پدری! 
غرب من، خانقاه بازی دراز اس��ت ليكن غرب غربزده   ها كه 
همين چند ماه پيش قصه حس��ين فهميده را دروغ خواند، 
اینك برای شهدا كليپ می سازد! بگذارید راستش را بگویم؛ 
نارنجك طفل سيزده ساله، اصابت به فرق سر BBC كرد، به 
این گواهی كه هنوز هم گيج��گاه بزرگ ترین بنگاه خبری 
غربستان، گيج می زند! نفهميده   ها مانده اند با فهميده   ها چه 
كنند! دروغ بخوانندشان یا اگر دروغ شان نگرفت، تحریف شان 
كنند! به نام اهلل، پاسدار حرمت خون شهيدان، كليد هم اگر 
به كليپ، گرا بدهد، باز خدا اجازه نخواهد داد جای شهيد و 
جالد، عوض ش��ود! خدا غيرت دارد به خون شهيد! اگر روح 
خدا گفت كه » ما در جنگ برای ذره ای نادم نيستيم«، ما نيز 
می گویيم كه » برای ذره ای از عضویت در خانواده بزرگ شهدا 
ندامتی نداریم! « دش��من می خواهد نسترن از الله پشيمان 
باش��د اما پشيمانی و پریش��انی، ارزانی همس��ران سربازان 
جنگ طلب امریكایی و انگليسی است كه شوهران شان از آن 
سر دنيا به منطقه ما آمدند، با این دستاورد كه الساعه هيچ 
خبری از پترائ��وس هوس باز نباش��د ليكن حاج قاس��م در 
جای جای غرب آسيا، چون نگين عقيق یمن، خوش بدرخشد! 
نسترن های غربستان باید هم شوهران خود را قربانی مطامع 
رؤسای جمهورشان بدانند كه رئيس جمهور به رئيس جمهور، 
خل تر می شوند! اینجا اما مادر ش��هيد ارامنه ما، هنوز هم بر 

دین و آیين خمينی است و مس��يح را در سيمای ولی فقيه 
می بيند! پنجم اردیبهشت ماه ۹۰ در متنی كه در » كيهان « با 
تيتر » جهاد اقتصادی به روش آندرانيك « نوش��تم، ش��رح 
مبسوط یكی از همين خانواده های شهدای ارمنی را آوردم 
كه چقدر دلباخته ام��ام خامنه ای بود پدر ش��هيد! حال آیا 
رواست به بهانه نگاه انسانی به جبهه و جنگ و نيز به اسم بيان 
واقعيت های دفاع مقدس، نس��ترن را از الله منفعل تر نشان 
دهيم و الله را از نسترن مرده تر؟! آنهم در پوشش دلسوزی 
ب��رای خان��واده ش��هدا؟! البت��ه ك��ه ب��دآوازان المذهب 
هرهری مس��لك، از این ترفند هم نفعی نخواهند برد! واضح 
است كه آن كليپ ساخته شد تا همان منافقان پير و ناجان 
كه از وادی ترور به سنگر نت كوچيده اند، مكرر زیرش عوض 
ملت نستوه و شهيدپرور ایران عزیز كامنت بگذارند؛ » اتفاقاً 
دایی من هم سرباز بود ولی اجباری رفت جنگ! فقط هم به 
عشق وطنش رفت، نه خمينی! اتفاقاً عموی من هم سرباز بود 
ولی اجباری رفت جنگ! فقط هم به عشق وطنش رفت، نه 
خمينی! « شليك كنم از همان اسلحه پدری؟! به روی چشم! 
اگر این دایی اولی   ها و عمواولی   ها واقعاً به عشق وطن به جنگ 

رفته بودند، پس چرا می گویيد؛ » به اجبار«؟!
وانگهی! ما در كل این ۴۰ س��ال انقالب، طبق آنچه همه جا 
دست باال نقل می شود، كاًل حدود ۳۰۰ هزار شهيد داشته ایم 
كه حاال فرض می كنيم ۲۵۰ هزار شهيد، مختص هشت سال 
جنگ تحميلی بوده! جوری این ج��ور مواقع و زیر این قبيل 
كليپ ها، دایی ش��هيد و عموی ش��هيد و بلكه هم پسردایی 
شهيد و پسرعموی شهيد پيدا می شود كه آنی توهم می زنيم؛ 
نكند ۲۵ ميليون شهيد داشته ایم ایام دفاع مقدس، نه ۲۵۰ 
هزار ش��هيد! واقعاً چه خبر اس��ت؟! تمنا می كنم اهل نفاق، 
جوری پرده از آمار شهدای ش��ان كنار بزنند كه وقت كنيم 
اقاًل تشييع یكی شان برویم، ولو در دایركت اینستاگرام! زیر 
پست این قبيل كليپ ها، احياناً یك شهيد هم پيدا نمی شود 
كه عاشق امام بوده باش��د! بله البته! شهيد مجازی نباید هم 
عاشق امام باش��د، چرا كه او اصاًل شهيد نيس��ت! او دایی و 
عموی پيرپاتال های آلبانی نشين است، نه » شهيد « كه قطع 
به یقين » قلب تاریخ « است! و شهيداولی   ها البته عاشق وطن 
هم نيستند! شهيدی كه از كيبورد كامپيوتر منافقين بيرون 
بياید، نه عاش��ق خاک ایران، بلكه عاشق الیك آلبانی است! 
طرفه حكایت اینجاس��ت؛ اصاًل مگر شكی در وطن دوستی 
شهدای انقالب اس��المی است؟! امثال پدر ش��هيدم با نثار 
خون خود روی این خاک، برادری خ��ود را به ایران و ایرانی 
ثابت كرده اند؛ از قضا این وطن دوستی كج حنجره هاست كه 
بسيار مورد سؤال است! بدقواره   هایی كه به عشق بشكه های 
شكم گنده س��ران دول عربی، پرهيز دارند كه » فارسی « را 
به » خليج « بچسبانند را چه به نس��ترن   ها و الله های عاشق 
این مرزوبوم؟! صفت » ملی گرا « به معنای درست آن، اتفاقاً 
برازنده آن شهيدی است كه در آنات شهادت، آنقدر به پيكر 
مجروح خود پيچ و ت��اب داد تا خونش در خ��اک خودمان 
بریزد! و ندامت نيز ارزانی آن شاعر بی وجدان كه نه در سوگ 
سقوط خرمشهر، شعر گفت و نه در س��رور سوم خرداد، اما 
حاال برای نسترن و الله، دایه مهربان تر از مادر شده! هيهات! 
شهدا بچه نيستند كه الالیی بخواهند! و در بستر نيستند كه 
الالیی بخواهند! غرب نشينان همان به كه الالیی برای زنان 
سربازان جبهه غرب بخوانند! آشفته زلفانی كه هيچ نفهميدند 

شوی ش��ان قربانی چه هدفی ش��دند! فاش می گویم؛ نگاه 
غربزده   ها به هشت سال دفاع مقدس، نه انسانی، بلكه حيوانی 
و نه واقعيت، بلكه دروغ است! آیا شهدا فقط نامی شدند برای 
كوچه ها؟! و آیا حتی برای نام كوچه ای ه��م الیق نبودند؟! 
ش��گفتا از وقاحت بی حدش��ان كه به شهدا، ش��يطانی نگاه 
می كنند و اسمش را می گذارند » نگاه انسانی«! درست همان 
ایامی كه شهدای مظلوم ما، موشك و تير و تركش غربی   ها را 
می خوردند، این نامردمردمان در حال خوردن قهوه غربستان 
بودند! و مبتذل   ترین آروغ منورالفكری! نرسيده به خرمشهر، 
بابااكبر داشت جان می داد و این جماعت، در لس آنجلس به 
رقص و آواز نشسته بودند! این قدر وطن پرست! یعنی این قدر 
پست! و حاال این رجالگان شده اند دلسوز من فرزند شهيد! 
و دلسوز مادرم! و دلسوز نس��ترن ها! و غم خوار الله ها! بگذار 
این جور بنویسم: ما را صوت آسمانی سيد شهيدان اهل قلم، 
چنان مس��ت كرده كه جز در سماع س��ماواتی روایت فتح، 
نخواهيم رقصيد! آوین��ی باید بود تا بتوان از همت س��رود! 
كالس شهدای ما خيلی باالست! منزلت خانواده شهدا خيلی 
باالست! كسانی كه ش��عر را به یغما برده اند، الیق سرودن از 
هيچ نسترن و الله ای نيستند! خانواده شهدا هم مثل هر جمع 
و جماعت دیگری البد به خيلی چيز  ها اعتراض دارند اما با هر 
دیدگاه و از هر جایگاهی، هرگز راضی به این نمی ش��وند كه 
وطن فروشان، جگرگوشه های شان را تحریف كنند! ببينيد 
این وطن فروشان چقدر پست و عاری از شرف و آبرو هستند 
كه گيرشان روی اسامی كوچه های متبرک به اسم شهداست! 
كه چرا نسترن شد الله! این قدر زبون! این قدر ذليل! این قدر 
حقير! و حال آنكه اگر نظام جمهوری اسالمی، ناظر بر تمایل 
خود شهيدان و نيز خانواده های شان به گمنامی، فی المثل امر 
می كرد كه هيچ كوی و برزنی را به اسم شهدا نزنيد، قطعاً این 
بدزبانان هميشه مدعی، این بار در پر این نقد می خوابيدند 
كه؛ » بميرم برای دل الله! نسترن حتی راضی نشد كوچه ای 
به نام شوی شهيدش بزنند! « و ای بسا شر و ور كه به اسم شعر، 
تف نمی دادند! هدف جماعت آن است كه ما خانواده شهدا از 
راه سرخ پدران و برادران مان خسته شویم اما خدا را بنگر كه با 
همان خاكی كه احمد كاظمی را آفرید، گل محسن حججی 
را هم سرشت! بنایم بر شليك دیگری از اسلحه پدری است! با 
كليپ و كليك و این جور شامورتی بازی ها، نفت كش ملكه تان 
آزاد نمی شود! اگر پدران ما در قلل جليل القدر بازی دراز زیر 
برف ماندند، ما هم زیر حرف می مانيم! سرخی زبان ما ریشه 

در سرخی خون مطهر شهدا دارد!
اغيار می توانند عليه حزب اهلل، كليپ بسازند و خدا هم می تواند 
انصاراهلل را به حزب اهلل اضافه كند! نه در كليپ، كه مس��تند! 
جنگ امروز، جنگ كليپ های دروغ و مس��تندهای راس��ت 
اس��ت! و خدای ما مافوق كدخدای غربزده هاس��ت! مسخره 
كردید مادر شهيد ایرانی را كه با چادر سفيد آمده بود تشييع 
مراسم پسرش و در خبر  ها خواندید كه مادر دو شهيد بحرینی 
در روز مش��ایعت فرزندانش، ش��يرینی پخش كرده! همان 
بحرینی كه ش��اهك كوفتی تان از ایران جدایش كرد، اینك 
چنين شيرزنانی دارد كه درست مثل ما، به حضرت آقا » امام 
خامنه ای « می گویند! والیت این سيد علوی تبار چنان دقيق 
و عميق است كه مرز  ها را برداش��ته! به امامت آقای ما حتی 
ادواردو آنيلی هم نماز خوانده! و خدا از كليپ، خيلی بزرگ تر 
است! هرچند این متن، س��كانس آخر كليپ شما شد! و شد 

آنچه نمی خواس��تيد! لطفاً توهم نزنيد كه ما تصور كرده ایم 
پدران مان با ریش و چفيه متولد شده اند! آن كه فهم و شعور 
ندارد، ما نيس��تيم! » اتفاقاً دایی م��ن « و » اتفاقاً عموی من « 
عجوزه های ساكن آلبانی را ول كنيد! اتفاقاً پدر خود من حتی 
بعد از انقالب هم مكرر ریش خود را می تراش��يد اما ریشه را 
هرگز! پس حماقت خودتان را به ما نچسبانيد! شهدای ما آنقدر 
صاف و ساده و صادق و رک و صریح و صميمی بودند كه هيچ 
نترسيدند از انتشار اینكه قبالً مثل نيچه، سبيل می گذاشتند! 
اما بنازم هنر خمينی و خامنه ای را كه از مرتضای كافه نشين، 
سيد خرابات فكه ساختند! و من نيز هنوز كراوات پدر را دارم! و 
حتی پيپش را! و عكس های هيپی اش را! بحث سر عوض شدن 
بابااكبر  ها و عوضی ماندن شماس��ت! بحث سر این است كه 
ش��عور غربزده   ها هرگز به درک مفهوم ش��هادت نمی رسد! 
اگر قرار بود زخم زبان های ش��ما، ما را از نس��ترن   ها و الله   ها 
جدا كند، همان دهه ۶۰ باید فاصله از شقایق   ها می گرفتيم! 
همان ایامی كه زخم سهميه می زدید! واهلل پيش از شهادت 
بابااكبر  ها نيز، ما خانه ای داش��تيم! و ب��رای خودمان زندگی 
داشتيم! و اصاًل جنگ چه ربطی به پدر من داشت؟! اما سلمنا! 
او مجبور بود برود، چرا كه هم عاشق خمينی بود، هم عاشق 
ایران! و ایران آن روز را عشاق خمينی نگه داشتند! همچنان 
كه ایران امروز را عشاق خامنه ای نگه داشته اند! اگر بلباسی به 
سوریه نمی رفت، داعش این وقاحت را داشت كه در این آبادی، 
نه نسترنی باقی بگذارد و نه الله ای! آن وقت غربزده جماعت، 
این زخم را بيندازند كه؛ » چقدر گرفتی رفتی سوریه؟! « و البد 
۴۰ سال دیگر بشوند دلسوز خانه و خانواده شهيد بلباسی با 
چهار بچه! و احياناً اشك تمساحی هم! دریغم می آید در این 
یادداشت، رونمایی نكنم از وقيح   ترین قبيله تاریخ؛ غربزده ها! 
موسم حصر آبادان در كنسرت الس وگاس مشغول عياشی و 
موسم شكست حصر آبادان، باز هم غافل از مردم خود! و اینك 
نگران حال نسترن و الله! و اینكه چرا كوچه نسترن شد به نام 
شهيدی! بگذار حرص تان را بيشتر درآورم! عشق كردم وقتی 
پرچم فلسطين را دست معترضان فرانسوی دیدم، آن هم زیر 
برج ایفل! آری! نسترن مدنظر شما، زنان سربازان جبهه غرب 
هستند كه ترامپ، دس��تور عقب نشينی شان را از افغانستان 
همين چند روز پيش صادر كرد! اینجا اما نوجوان ایرانی دست 
می برد در شناسنامه اش، بلكه به هر ضرب و زوری شده برود 
جبهه جنوب! اجبار عشق است این! نوشته طوالنی شد و هيچ 
نفهميدم اشاره به این كردم یا نه كه اوركت پدرم، امریكایی 
اصل بود؟! قرائت » الهی و قلبی محجوب « نداریم ما از شهدا! 
رسمی و غيررسمی نمی كنيم! راستش را می نویسيم! ليكن 
این سخن راست را نيز در ادامه می نویسيم كه اصاًل و اساساً 
هنر خمينی همين بود كه جوانان را نه سرباز خودش، بلكه 
سرباز خدا بخواهد! و من در قامت یك فرزند شهيد از اعماق 
دهه ۶۰ اعتراف می كنم كه هر كه سرباز خمينی بود، سرباز 
خدا هم ش��د! الحمدهلل از آوینی آنقدر مستند داریم كه دل 
به كليپ هيچ كالغی نبندیم! نه! ما به سليقه غربزده   ها هيچ 
احترامی نمی گذاریم! احترام ما نثار پر چادر نس��ترن ها! نثار 
گلبرگ سرخ الله ها! نثار آن امامی كه در هيچ موشك بارانی، 
از حسينيه  كوچكش كه به وسعت تمام آسمان   ها بود، بيرون 
نيامد! او خود پناهگاه ما بود! ابرم��ردی به نام روح اهلل كه جز 
دس��ت وبازوی پدران ما، بوس��ه بر هيچ دس��تی نزد! تقدیم 
می كنم این متن را به تنها یادگار خمينی؛ هم او كه با درایتش 
حاج قاسم كربالی ۵ را به خود كربال رساند! این سيدی كه من 
می بينم، كوچه نسترن را یا حاال بگو كوچه الله را همان طور 
كه تا نينوا كشاند، تا قدس هم می كشاند ان شاءاهلل! ما عوض 

كليپ، مستند می سازیم! رمز و رازی دارد چفيه این مرد...
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