
 غوغاي بدهي هاي مبهم شهرداري قاليباف 
در شوراي اصالح طلبان

بررسی علل روبه رو نشدن با نمايندگان رژيم 
 اشغالگر قدس در گفت وگوي »جوان « 

با آرين غالمي ورزشکار جوانمرد کشورمان

مهار برگزيت به دست منتقدان دولت انگليس افتاد

در گفت وگوي »جوان« با رضا غالمحسين نژاد 
تهيه کننده برنامه »بدون توقف« مطرح شد

برخی اصالح طلبان ناکارآمدي 
خود را پشت بدهي هاي 
سياسي پنهان مي کنند

نه فشار و نه اجبار، با قلبم 
تصميم گرفتم مسابقه ندهم

 پاتك پارلمان 
به كودتاي جانسون

 »بدون توقف«
 بدون لکنت در پاسخ 

به شبهات جوانان و جامعه

 حسین قدیانی 
با شکایت ریاست جمهوری 

به زندان می رود
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ایران می خواهد گام سوم کاهش تعهدات هسته ای را امروز 
بردارد. اما این گام برداری   ها از ابتدا اشکال بزرگی داشت که 
معلوم نکرد سقف گام   هایی که بر می داریم تا کجاست. ممکن 
است این تعلیق را مثبت ارزیابی کنیم و موجب سردرگمی 
دش��من بدانیم اما واقعیت چیز دیگری را نش��ان می دهد؛ 
دشمن با خیال راحت تری گام به گام با ما پیش می آید! ما گام 

برمی داریم و او قول می دهد!
 از توضیحات رئیس جمهور که گفت: »باطن گام س��وم فرق 
دارد! « معلوم است که ظاهر آن با گام های قبلی فرقی ندارد! به 
این ترتیب می توان گام های خوش باطن و نیک سیرت دیگری 
هم برداشت تا ش��هریور 1400 که با احتساب هر گام دو ماه، 
می ش��ود 12 گام دیگر. برای غرب، از گام سوم تا گام فرضی 

پانزدهم، فرج و گشایش است اما برای ما خرج و فرسایش. 
آنچه ازاخبار درصحنه و پش��ت صحنه ای��ن روزهای برجام 
می دانیم، این اس��ت که تنها موضوعی که ایران با فرانس��ه 
بر س��رآن مذاکره کرد، فروش نفت به می��زان قبل از آوریل 
2018 اس��ت که درآمد آن را بتوان در ه��ر کاری غیر ازغذا 
و دارو هزینه کرد و ایران هیچ تعه��د جدیدی را هم نپذیرد. 
حتی نپذیرفته ایم که گام ه��ای اول و دوم را بازگردیم و تنها 
اقدام عملی ایران قرار بود برنداش��تن گام سوم باشد. با این 
حال خبرهای تازه نشان می دهد که سنگ بزرگ اروپا برای 
15 میلی��ارد دالر پیش خرید نفت ایران ت��ا چهار ماه دیگر، 
عالمت نزدن بوده اس��ت. آنها که حاضر به خرید نسیه نفت 
ایران هم نبودند، چطور یک شبه پذیرفتند 15 میلیارد دالر 
اعتبار برای ایران باز کنند و نفتی هم دریافت نکنند تا ببینیم 

بعد چه می شود!
آنچه عراقچی در جلسه 10 ساعته بر سر آن در پاریس چانه 
می زده ، در واقع همان مت��ن برجام بوده اس��ت و اروپا که از 
همان روز اول در خرید نفت و مبادالت بانکی، برجام را اجرا 
نکرد، چرا حاال باید با غنی سازی 3 درصدی ایران، تعهدی به 

ایران بدهد؟!
البته بحث بر سر مؤثر بودن یا نبودن کاهش تعهدات برجامی 
ایران نیست، ادعای اصلی این است که نقشه ای که در سر اروپا 
است، برای دولت ایران روشن نیس��ت و به همین خاطر اگر 
فردا فرانسه بگوید ما 100 میلیارد دالر اعتبار برای ایران باز 
می کنیم و در مقابل ایران گام چهارم را اجرا نکند، باز عراقچی 

را به پاریس می فرستیم تا چند ده ساعت دیگر مذاکره کند!
تنها نقش��ه اروپا وامریکا برای ایران »براندازی« است و تنها 
تفاوت اروپا و امریکا درباره این براندازی، نوع و چگونگی آن 
است. امریکا به براندازی سخت و نابودی کامل زیرساخت و 
روساخت  و عقب نگاه داشتن ایران فکر می کند و اروپا به سبب 
نزدیکی با ایران و احتمال تأثیر پذیرفتن سیاسی و اجتماعی 
از تغییرات شدید در ایران، به اینکه چگونه این براندازی انجام 

شود تا اروپا درامان بماند هم فکر می کند.
امریکا پیام مذاکره می فرستد و ترامپ می گوید دوست دارد 
ایران کشور ثروتمند و موفقی باشد. ترجمه این پیام ها از زبان 
امریکایی به زبان واقعی این است که »امریکا به مذاکره برای 
رسیدن به یک هدف عادالنه و انسانی، اعتقادی ندارد و طرح 
مذاکره، بازی سیاسی اوست و اینکه ترامپ دوست دارد ایران 

کشور ویران و ناموفقی باشد.«
اروپا در همه این اهداف امریکایی شریک است با این تفاوت 

که فقط نگران تر از امریکاست. 
اینکه امریکا و اروپا نتوانس��ته اند در ایران به هدف براندازی 
برسند، به این معنی نیس��ت که نخواسته اند یا هدف انسانی 

دیگری در ذهن دارند، بلکه »ایران« علت ناتوانی آنهاست.
 به این ترتیب اگر بپذیریم که نقش��ه اروپا و امریکا  براندازی 
آرام و ب��ا کم  ترین هزینه و ب��ا خرج خود ایران اس��ت، دیگر 
نباید به گام های خوش باطن دلبس��ته باشیم و شیوه مقابله 
ما با غرب باید تغییر کلی پیدا کند. ای��ن تغییر باید ابتدا در 
پذیرش مذاکره – بر سر هر چیز – باشد. نشستن ایران بر سر 
میز مذاکره با اروپا چه »در برجام « و چه »خارج از برجام « به 
معنی موفقیت غرب در فشار حداکثری بر ایران است و پیامد 
آن ادامه و افزایش فشار از سوی امریکا و بازی وقت کشی اروپا 

برای اثر بخشی فشار حداکثری است.
اگر سیاست کلی نظام، خروج یکباره از برجام نیست و همین 
سیاست گام به گام را ترجیح می دهد، ضروری است مذاکره با 
اروپا تعلیق و مشروط به اجرای تعهدات برجامی اروپا باشد. 
برجامی که همین حاال منافع بی شمار برای اروپا دارد و هیچ 
آورده ای برای ای��ران ندارد، نباید منفع��ت »ادامه مذاکره با 

ایران « را هم به منافع دیگر بیفزاید. 
یک گام محکم روبه جلو در کاهش تعهدات هسته ای بر دارید 

و یک گام قطعی رو به عقب در مذاکره با اروپا. 
 این روش حتی اگر در حصول نتیجه ب��ا روش فعلی تفاوت 
نکند، عزتمندانه تر و برای مقابله با مکر اروپا و  وسوس��ه های 

آنان عاقالنه تر است.

سر مقاله

 چند گام دیگر 
می توان برداشت؟!

 حسین قدیانی 
با شکایت ریاست جمهوری به زندان می رود

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه  14 شهريور 1398   -    5 محرم 1441

سال بيست و يکم- شماره 5742 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

غالمرضا صادقیان / سردبیر

پيرو درخواس�ت تجديدنظ�ر »معاونت حقوقی 
نه�اد رياس�ت جمهوری« ب�ه حکم اولي�ه که با 
پذي�رش قاض�ی ش�عبه 69 دادگاه تجديدنظر 
اس�تان ته�ران هم�راه ش�د، حس�ين قديانی 
نويس�نده روزنامه »جوان « بابت متنی که سال 
 گذشته در اينستاگرام خود منتشر کرده بود، به 
ش�د. محک�وم  قطع�ی«  حب�س  »6م�اه 

این در حالی است که در حکم اولیه، به »6ماه حبس 
تعلیقی« بسنده شده بود اما معاونت حقوقی دولتی 
که رئیس آن از بستن دهان منتقد، پناه به خدا برده 
بود، با اعتراض به حکم اولی��ه – که در مواجهه آن 
نهاد با ی��ک روزنامه نگار و آن هم بر س��ر متنی در 
فضای مجازی، کم سابقه می باشد – شش ماه حبس 
را از »تعلیقی « به »قطعی « تغییر داد! حکم صادره، 
ناظر بر متن کوتاهی در محیط اینس��تاگرام صادر 
شده که ایام اربعین سال 96 در واکنش به کم لطفی 
خانم موالوردی نس��بت به عظمت حماسه اربعین 
حسینی از سوی قدیانی منتشر شد. قدیانی در آن 
متن از فروکاستن آن شکوه بی مانند در عکسی پر 
از آش��غال و زباله انتقاد کرده بود، اما تعجب از هر 
دو حکم اولی��ه و به خصوص ثانویه، وقتی بیش��تر 
می شود که بدانیم آن پس��ت، تنها چند ساعت در 
پیج قدیانی باقی ماند، حال آنکه متأسفانه محیط 
مجازس��تان و به ویژه اینس��تاگرام، پر از مطالبی 
به مراتب تندت��ر علیه ش��خصیت  هایی به مراتب 
بزرگ تر از خانم موالوردی است. الزم به ذکر است 
که این کم تحملی در براب��ر نقد در حالی در دولت 
اعتدال به یک رویه ثابت تبدیل شده که رئیس قوه 
مجریه اخیراً در حرم امام راحل، تحمل و رواداری 
دولت اعتدال در برابر نقد و منتقد را تلویحاً در میان 
دولت های قبل و حتی بعد از خود، بی سابقه خوانده 
بود. حسین قدیانی سابقه 20 سال روزنامه نگاری 
دارد که عالوه بر »ج��وان«، در روزنامه  هایی چون 
»کیهان«، »رس��الت« و »وطن امروز« هم مطالب 
متعدد و متنوعی علیه جریان ضدانقالب نوشته که 
دلنوشت های او در سال 88 در قالب کتاب »نه ده« 

با استقبال گسترده مخاطبان، همراه بوده. قدیانی 
در 25 خرداد 88 و تنها سه روز بعد از حماسه 40 
میلیونی 22 خرداد، توس��ط آش��وب طلبان علیه 
مردم ساالری دینی، چنان مضروب شد که حدود 9 

ساعت به کما رفت. 
به نظر می رسد دولت محترم، نیازمند تجدیدنظری 
اساسی در نوع برخورد خود با اصحاب رسانه است، 
به ویژه وقتی ک��ه متهمان و حت��ی مجرمان دانه 
درش��ت اقتصادی را هم دارای »ح��ق و حقوقی « 
می خوان��د، این قبی��ل برخورده��ای گاز انبری با 
جوانان انقالبی که در میدان ه��ای خطر، امتحان 
خود را پس داده  اند، قطعاً اندک تناس��بی با شعار 

»اعتدال « ندارد. 

بازتاب

  روزنامه جوان: حس��ین قدیانی فرزند 
ش��هید اس��ت و جز آنکه قلم��ش برخی از 
خواص را می آزارد و بسیاری از عموم خلق 
را مشحون از رضایت می کند، آزاری ندارد، 
نویسنده ای با مقبولیت عام و سبک خاص 
که حاال با شکایت دولتی که از بستن دهان 
منتقدان به خدا پناه برده بود، باید به زندان 

برود. 
روا نیست ما به خدا پناه ببریم و او به زندان! 
آن هم به خاطر متنی که مدت کوتاهی در 

فضای مجازی به اشتراک گذاشت. 
شهدا زنده اند و پدر حسین حاال ما را نظاره 
می کند.  یکی از آرمان های شهدا که عبور از 
آن ما را شرمنده آنها می کند، همین بستن 

دهان منتقدان و شکستن قلم ها است. 
قدیانی از درون زندان هم خواهد نوشت.

شما با زندانی کردن جسم او به چه حاصلی 
می رسید؟!

روحاني: گام سوم را برمی داریم چون با اروپا توافق نشد

داللی فرانسه برای نجات برجام بی فرجام ماند

ختم  میانجی
طرح پرجنجال »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه براي میانجیگري میان تهران و واشنگتن ناکام ماند و نماینده فرانسه در امریکا 

نتوانست مقام هاي دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا را براي وارد کردن آن به مرحله اجرا متقاعد کند. به این ترتیب، از امروز یا فردا 
پایین آمدن ایران از نردبان تعهدات برجامي سه پله اي مي شود | صفحه 15

ظاهر گام سوم، خیلي تکان دهنده نیست ولي باطن آن فوق العاده مهم است 
و به نظر من این گام، مهم ترین گامي اس��ت که برمي داریم و آثارش بسیار 
فوق العاده خواهد بود و ان شاءاهلل با این گام سوم، سازمان انرژي اتمي از این 

روند سرعت معمولي خارج و فعالیتش شتاب مي گیرد. دو ماه دیگر فرصت 
مي دهیم، ضمن اینکه گام س��وم را برمي داریم، صحبت مي کنیم و اگر به 

توافق رسیدیم باز هم راه براي مذاکره، منطق و توافق وجود دارد | صفحه 2


