
چه تقارن زیبایی! سالروز 
حسین قدیانی
  یادداشت

ش��هادت قهرم��ان قل��ه 
حاج عم��ران با نخس��تین 
روزهای محرم هم زمان ش��ده! اضافه باید کرد به یاران 
سیدالش��هدا، س��ردار تیپ ویژه شهدا را! ش��هادت در 
عملی��ات کرب��ای دو آن ه��م در آن قل��ل جلیل القدر 
کردس��تان ادامه همان راهی بود که در کربای معلی 
گشوده شد! بیچاره یزید که توهم زده بود اباعبداهلل جز 
همان ۷۲ تن یار دیگری ندارد! بیچاره مأمون که تصور 
می کرد با آوردن شمس الش��موس از مدینه به طوس، 
نسل خورشید می خشکد! بیچاره شاهک فراری که هرگز 
متوجه معنی و مفهوم » سربازان درون گهواره « نشد! و 
بیچاره صدام امریکایی که آمده بود ریشه مقاومت را در 
ایران بخشکاند اما فکرش را هم نمی کرد که حشدالشعبی 
انشعاب مبارکی از شجره طیبه بس��یج ما باشد! یزید و 
مأمون و شاه و صدام، حس��اب همه جا را کرده بودند اال 
دست قدرت الهی که اگر اراده کند، قادر است کاوه را از 

صفحات افسانه ای شاهنامه به اسطوره ای عین واقعیت 
تبدیل کند؛ محمود کاوه! سام و صلوات خدا بر سردار 
ش��هید محمود کاوه که اربعین پارسال، تصویرش را در 
خیمه ای مجاور عمود ۴۰۰ دیدم ول��ی هیچ کجا هیچ 
خبری از عک��س صدام نب��ود! دیگر به معج��زه به چه 

می گویند؟! 
کاوه آنقدر بزرگ بود که ۳۳ سال پیش وقتی صدام خبر 
شهادتش را شنید، حتماً به مس��تی خنده ای سرداد که 
» این هم از کاوه! « لیکن خداوند منان، پاسداری از خون 
کدام شهید نکرده که قهرمان ما کاوه، دومی اش باشد؟! 
ش��هادت کاوه در کرب��ای دو اس��تعاره از جاودانگی دو 

حیات است؛ حیات خون سیدالش��هدا و حیات کربای 
معلی! خون هر شهیدی از جوشش خون حسین و محل 
شهادتش از تبلور کربای حسین اس��ت! کجا اما متولد 
شد کاوه؟ مشهدالرضا! باز هم نقش��ه بکش مأمون بلکه 
دست و پای آفتاب را ببندی! به یمن قدوم علی بن موسی، 
خدا را ببین که چه اشعه  منوری در امتداد شمس ثامن 
کشیده؛ شاگردی که کاوه باشد و استادی که حضرت آقا! 
آن روز    ها ش��اه یا در کاخ س��عدآباد بود یا در کاخ نیاوران 
اما بنگر عظمت خدا را که مس��اجدی چون امام حسن و 
کرامت برایش از هر کاخی بزرگ تر است! کاوه متولد سال 
۴۰ است و روح خدا چون سیم متصلی به آسمان داشت، 
نسل محمود را به رخ شاهی کشید که البته درک درستی 
از گهواره نداشت! خواه کاخ یزید باشد یا کاخ مأمون یا کاخ 
شاه یا کاخ صدام؛ خدا قادر است خون شهید را فوق تاریخ 
و مافوق طبیعت بنشاند! و دستاورد ولی فقیه یعنی محمود 
کاوه! دیروز    ها با خامنه ای آشنا ش��وی، کاوه می شوی و 
امروز    ها حججی! و آن به آن سپاهیان این سید خراسانی 
به مس��جداالقصی نزدیک تر می شوند! به نظرتان عکس 
کاوه قهرمان را کدام دیوار قبه الصخره بزنیم، نتانیاهو از 

فردوسی عصبانی تر می شود؟!

 به نظر می رسد اظهارات 
ظریف که گفته اقدامات   بین الملل

اروپا برای منتفع شدن ایران در برجام ناکافی بوده و 
اتحادی�ه اروپ�ا حاضر ب�ه ریس�ک ک�ردن در برابر 
تحریم های امریکا نیس�ت، به واقعیت تبدیل ش�ده 
است و پیشنهادهای نیم بندی که فرانسه برای نجات 
برجام در حال احتضار ارائه داده، آنقدر ضعیف است 
که حتی بخش کوچکی از خواس�ته های ایران را هم 
برآورده نمی کند. وزیر خارجه فرانسه اعتراف کرده 
که مذاکرات با تهران »ش�کننده« اس�ت و کارهای 
زیادی باقی مانده ک�ه برای حفظ برج�ام باید انجام 
شود. وزیر خارجه فنالند هم درباره بسته پیشنهادی 
فرانسه، احتمال داده که شاید اجازه صادر کردن ۷۰۰ 
 ه�زار بش�که نف�ت در روز ب�ه ای�ران داده ش�ود. 
پیشنهاد   فروش چند صد هزار بشکه و به اندازه خط 
اعتباری مالی که شاید هیچ وقت عملی نشود، جزو 
 ابتکارات�ی اس�ت ک�ه پلی�س ب�د، ب�رای س�ر پ�ا 
نگهداشتن توافق هسته ای به خرج داده است و شاید 
بخش�ی از برنام�ه »تردیدافکن�ی در ای�ران« برای 
برداش�تن گام س�وم و غنی س�ازی 2۰ درصد باشد.

در ش��رایطی که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانس��ه 
ظاهراً با میانجیگ��ری بین تهران و واش��نگتن به دنبال 
نجات برجامی اس��ت که به گفته مقامات ایران، تا زمان 
مرگش چیزی باقی نمانده است اما اظهارات ناامید کننده 
مقامات اروپایی به اینکه باید اقدامات زیادی برای حفظ 
توافق هسته ای با ایران انجام ش��ود، دورنمای مذاکرات 
بین ایران و امریکا را در هاله ای از ابهام فرو برده است. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، ژان ایو لودریان، وزیر خارجه 
فرانسه دیروز در سخنانی با اشاره به مذاکرات اخیر میان 
تهران و پاریس گفت که مذاکرات با ایران شکننده است 
اما در جریان اس��ت. وزیر خارجه فرانسه درباره محتوای 

مذاکرات با طرف ایرانی نیز اعام کرد: »مذاکرات جاری با 
ایران درباره ایجاد یک خط اعتباری است که با درآمدهای 
نفتی ایران تضمین می ش��ود و همچنان ادامه دارد. این 
خط که مشروط به بازگشت ایران به برجام، حفظ امنیت 
 خلیج ف��ارس و مذاکره درب��اره برنامه هس��ته ای ایران 
بعد از ۲۰۲5 است، منوط به معافیت های نفتی از سوی 

امریکا است«.
این درحالی اس��ت که دونال��د ترامپ در ادامه فش��ار 
حداکثری ب��ه ایران، بار  ها مدعی ش��ده ک��ه حاضر به 
برداشتن تحریم  ها نیست. ایران هم هر گونه گفت وگوی 
جدید درباره برجام را به بازگشت امریکا به برجام و لغو 
همه تحریم  ها منوط کرده است، یعنی خواسته های دو 

طرف 18۰ درجه در تضاد با هم قرار دارد. 
خبرگزاری »رویترز « هم روز سه   شنبه در تأیید اخباری 
که پیش از این هم منتش��ر ش��ده بود، نوش��ته است: 
پیشنهاد فرانس��ه به ایران برای حفظ توافق هسته ای، 
اعطای یک خ��ط اعتباری 15 میلی��ارد دالری تا پایان 
سال جاری میادی در ازای بازگشت ایران به پایبندی 
کامل به توافق هسته ای اس��ت. این خبرگزاری به نقل 
از یک فرد مطلع نوشته است: »س��ؤال این است که آیا 
می توانیم به این سطح 15 میلیارد دالری برسیم؟ ثانیاً 
اینکه چه کسی آن را تأمین مالی می کند و سوم اینکه ما 
دست کم یک تأیید ضمنی از ایاالت متحده نیاز داریم. 
هنوز موضع ای��االت متحده را نمی دانی��م«. یک منبع 
مطلع گفته اس��ت:»مذاکرات ایران و فرانس��ه هنوز به 
مرحله بحث درباره نحوه بازپرداخت این خط اعتباری 
نرسیده است، اما انتظار می رود که فروش نفت ایران به 
مرور از سر گرفته شود. تاکنون چند کشور برای پیوستن 
به این ساز و کار با فرانسه رایزنی کرده اند«. رئیس جمهور 
فرانسه اعطای این خط اعتباری را به بازگشت ایران به 
انطباق کامل با برجام منوط کرده است. یک دیپلمات 

فرانسوی در این خصوص گفته اس��ت: »این موضوعی 
فوق العاده حس��اس اس��ت و نمی خواهیم مخالفان این 
ایده آن را به شکست بکشانند. اوضاع به شدت ناپایدار 
است.« از سوی دیگر، پک هاویستو، وزیر خارجه فناند 
هم دیروز این احتمال را که بسته پیشنهادی فرانسه به 
ایران، اجازه صادر کردن ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز را 

شامل شود، رد نکرد.
پیش��نهاد اروپایی  ها به فروش ۷۰۰ هزار بشکه در روز، 
درحالی است که ایران در دوران پیش از برجام، روزانه 
۳ میلیون بشکه نفت صادر می کرد و به احتمال زیاد این 
پیشنهاد  ها نمی تواند مقامات تهران را برای عدم اجرای 
گام س��وم کاهش تعهدات در توافق هس��ته ای متقاعد 
کند. در هفته های گذش��ته مذاکرات فش��رده ای میان 
مقام های ارشد ایران و فرانس��ه صورت گرفته است اما 
این پیشنهاد  ها نتوانسته مقامات تهران را برای نشستن 
پای میز مذاکره و عدم اجرای گام سوم کاهش تعهدات 
مجاب کند. محمد جواد ظریف، وزی��ر خارجه ایران با 
بیان اینکه ایران هم مثل خ��ود اروپایی  ها برجام را اجرا 
می کند، بار  ها تأکید کرده اس��ت که تهران تا زمانی در 
برجام می ماند که طرف مقابل به تعهداتش عمل کند، 
در غیر این صورت ماندن تهران در برجام بی فایده است. 
مکرون با میانجیگری در برجام، به دنبال این است که با 
حل تنش  ها بین تهران و واشنگتن، غنی سازی اورانیوم 
در ایران را به صفر برس��اند و بر اس��اس توافق احتمالی 
جدید، برنامه موشکی ایران را هم محدود کند. اما این 
تحریکات درحالی اس��ت که ظریف بار  ها هش��دار داده 
است که هیچ بندی به برجام اضافه و یا از آن کم نخواهد 
ش��د. مقامات ایرانی گفته اند که برنامه موش��کی ایران 
جنبه دفاعی داشته و به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و 
بنابراین، دورنمای طرح مکرون و پیشنهادهای او چندان 

روشن نیست. 

شکنندهوبی»اعتبار«

 حاجی میرزایی و مونسان 
از مجلس  رأی اعتماد گرفتند

طبق حدیث نبوي: »ُحَسیٌن ِمّني َواَنَا َمن ُحَسین« بقا و دوام 
دین اسام )صرف نظر از مذاهب مختلف( مدیون و مرهون 
جانفشاني حضرت امام حس��ین)ع( است و طي 1۳8۰ سال 
گذش��ته در باره نهضت خونین حضرت سیدالش��هدا بسیار 

خوانده ایم و شنیده ایم و بسیار گفته اند و نوشته اند.
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه  13 شهریور 1398   -    4 محرم 1441
سال بیست و یکم- شماره 5۷41 - 16 صفحه

قیمت: 1۰۰۰  تومان

سيدعبداهلل متوليان

بهنامكاوه

صفحه 2

مدیرکل دارویي سازمان غذا و دارو: وظیفه نداریم 
بازار غیررسمي دارو را رصد کنیم

 انفجار در کابل 
135کشته و زخمي بر جاي گذاشت

  حمل�ه ب�ه مرزه�اي 1948 از خط�وط قرمز 
دش�من ب�ود که ب�ا عملی�ات اخیر ح�زب اهلل، 
بزرگ ترین خط قرمز اسرائیل در دهه هاي اخیر 

شکسته شد

 هیچ کس به فکر 
بازار سیاه دارو نیست

مادر دانشمند ایراني 
گروگان امریکا دق کرد

وزیر اطالعات: 

 4میلیارد تومان 
به تبرئه شدگان پرونده 
ترور های هسته ای دادیم

 صلح مرگبار امريكا 
با طالبان

نصراهلل: خط قرمز 
اسرائيل را شكستيم
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نوجوان امریکایی 
5عضو خانواده اش را 

با گلوله کشت
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 روحاني:

 مذاکره دوجانبه با امريكا نمی کنيم

وزیر دارایی فرانسه دیروز برای مذاکره درباره معافیت های نفتی به واشنگتن رفت

ظریف: صحبت از مرگ برجام زود است

 وزیر خارجه فرانسه: مذاکرات با ایران شکننده است و خط اعتباری ما 
 مشروط به بازگشت ایران به برجام، حفظ امنیت خلیج فارس و مذاکره درباره برنامه هسته ای ایران 

بعد از 2۰25 است. تمامی این مسائل هم منوط به معافیت های نفتی از سوی امریکا است!

همه به »خط اعتباری« فرانسه خیره شده اند و فرانسه عالوه بر شروط بسیار خود، به امریکا حواله می دهد!

  شكننده و بی »اعتبار«

صفحات 1 و 2و15


