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یادداشت روز

کره شمالی در بحبوحه شادی آمریکا و متحدانش یعنی سئول 
و توکیــو، ناگهان از توقف مذاکــرات و لغو دیدار با رئیس جمهور 
کره جنوبی خبر داد و بر تردید ها درباره اینکه آیا این کشور واقعا 
بــه ترامپ، نماد بدعهدی و خباثت اعتماد کــرده، افزود. وزارت 
خارجه کره شمالی علت قطع مذاکرات با آمریکا و متحدانش را به 
زیاده خواهی های آمریکا منتسب و اعالم کرده، کاخ سفید با وجود 
مذاکرات دو کره و آب شــدن یخ روابط آنها و حتی آشکار شدن 
نشانه های بهبود روابط کره شمالی و آمریکا، از فشارها و اظهارات 
تند علیه پیونگ یانگ دست نمی کشید. جان بولتون، مشاور امنیت 
 ملی کاخ ســفید همزمان با برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و
کره جنوبی که ماهیتاً ضد کره شــمالی اســت، تحقیر را به آنجا 
رساند که خطاب به پیونگ یانگ گفت، نباید تسلیحات موشکی و 
اتمی اش را در داخل کره شمالی نابود کند بلکه باید آن را دودستی 

به آمریکایی ها تحویل دهد!
به هر تقدیر، کره شمالی تصریح کرده، حاضر نیست در قبال 
تجارت با آمریکا تســلیحات هسته ای خود را نابود کند و مذاکره 
با رهبران دو کشــور کره جنوبی و آمریــکا را هم به حال تعلیق 
درآورده اســت. این اظهارات را چقدر باید جدی گرفت؟ دلیل یا 
دالیل واقعی تعلیق این مذاکرات از سوی کره شمالی، آیا صرفا به 
زیاده خواهی های آمریکا باز می گردد یا اصوال کره شمالی از همان 
ابتدا قصد نداشــت تســلیحات اتمی اش را نابود کند؟ به عبارت 
ساده تر، آیا همه این رفت وآمدهای رهبران کره شمالی و مذاکرات، 
»فیلم« بود؟! در این وجیزه تالش می کنیم پاسخ های منطقی برای 

این سؤال ها بیابیم.
فرضیه نخست این اســت که، کره شمالی از همان ابتدای امر 
هم، قصد نابودی تاسیسات و سالح های هسته ای خود را نداشت، 
چرا که اوال، »کیم جونگ اون«، رهبر این کشور، برخالف تبلیغاتی 
که علیه او می شود، یک جوان خام و نادان مثل محمد بن سلمان 
نیست. این موضوع را می توان با مرور روندی که وی در همین چند 
ماه گذشته برای مذاکره با دشمنانش طی کرد، فهمید. این جوان سی 
و چند ساله، با استفاده از مسابقات ورزشی زمستانه کره جنوبی، 
توانست خیلی خوب مذاکراتی را کلید بزند که مهم ترین خروجی 
آن الاقل تا این لحظه، انتقال این پیام به دنیا بود که، برخالف آنچه 
علیه کشورش گفته می شود، »کره شمالی منزوی نیست« و »اهل 
منطق و مذاکره است.« این کشور در ماه های گذشته، در صدر اخبار 

دنیا قرار داشت.
 ثانیــا، او خوب می داند، کره جنوبی، ژاپن و حتی آمریکا با آن 
اقتصاد و موقعیت شان، در صورت وقوع جنگ آن هم با یک کشور 
اتمی، چیزهای زیادی برای از دســت دادن دارند، اما کره شمالی، 
چیز زیادی برای از دست دادن ندارد! یک تهدید یا آزمایش اتمی 
کره شــمالی بازار بورس این کشورها را به هم می ریخت و اقتصاد 
تمیز آنها را به شدت به چالش می کشید. »اون« وقتی در نخستین 
دیدارش با رهبر کره جنوبی و متحد کلیدی آمریکا می گوید: »دیگر 
نگران نباشید، از این پس شب ها راحت خواهی خوابید.« یعنی خوب 
می داند، همسایه جنوبی اش، از وحشت قدرت هسته ای پیونگ یانگ 

است که خواب راحت ندارد. 
ثالثا، حیات کره شــمالی و مردمش به همین سالح های اتمی 
و قدرت نظامی وابســته است. پیونگ یانگ تردید ندارد اگر یک 
قدرت بزرگ نظامی نبود، مدتها پیش از سوی آمریکا بلعیده شده 
بود. بنابراین اصال منطقی به نظر نمی رسد این کشور چنین ریسکی 
را بپذیرد و در مقابل آمریکا، سالح های هسته ای و بازدارنده اش را 
نابود کند. آن هم آمریکایی که رهبرش ترامپ است. ترامپی که، 

مثل آب خوردن، زیر تعهداتش می زند.
فرضیه بعدی این اســت که، بپذیریم، کره شــمالی به خاطر 
تحریم های کمرشکنی که علیه این کشور اعمال شده، واقعا قصد 
مذاکره با آمریکا و متحدانش را داشت اما بنا به دالیلی که به آنها  
اشاره می شــود، از ادامه مذاکرات منصرف شد. اگر این فرضیه را 
صحیح بگیریم، باید دید، در مدتــی که از آغاز مذاکرات دو کره 
 گذشــته، چه اتفاق خاصی رخ داده که می تواند، اعتماد نیم بند 
کره شــمالی به آمریکا را از بین برده و این کشور را به رغم فشار 
سنگین تحریم ها، مجاب کند مذاکرات را ادامه ندهد. ادامه تهدیدات 
علیه کره شمالی، ادامه رزمایش های مشترک آمریکا با متحدانش 
 در شبه جزیره کره، اظهارات تحقیرآمیز مقامات آمریکایی علیه 
کره شــمالی)مثل آنچه جان بولتون درباره سالح های اتمی کره 
شــمالی گفت( و از همه مهم تر، بدعهدی رسوای آمریکا در برابر 
ایران و خروجش از برجام، اتفاقاتی هستند که در این دوره زمانی 
رخ داده اند. هر یک از این رخدادها می تواند دلیل تشدید بی اعتمادی 
کره شمالی به آمریکا و رها کردن مذاکرات در نیمه راه باشد. اما به 
نظر می رسد، مهم ترین موضوعی که باعث شده، کیم جونگ اون، 
قید مذاکرات را بزند، همین رفتاری اســت که آمریکا با برجام و 
دولت آقای روحانی کرد و بی اعتمادی به آمریکا را به اوج رساند. به 
قول »بن کاردین«، سناتور ارشد آمریکایی، »استدالل ایران درباره 
بی اعتمادی به آمریکا، با خروج ترامپ از برجام برای همه ثابت شد.« 
در ماجرای کره شــمالی و آمریکا اروپایی هم در کار نیســت 
که»اون« مثل برخی در ایران بگوید، اگر آمریکا خارج شد، با اروپا 
ادامه می دهیم. موضع سئول با موضع واشنگتن در برابر کره شمالی 
مو نمی زند. هر دو یک چیز را می گویند و یک هدف را دنبال می کنند. 
بنابر این پیونگ یانگ با نیم نگاهی به برجام احتماال به این نتیجه 
رسیده که، در صورت نابودی سالح های اتمی و بازدارنده اش، چه 
تضمینی وجود دارد آمریکا زیر تعهداتش نزند. ضمن اینکه، پیونگ 
یانگ می داند، نابودی این سالح ها مساوی است با نابودی کره شمالی!

اما فرضیه ســوم. شاید دلیل توقف این مذاکرات از سوی کره 
شمالی همانی است که رسما اعالم شــده. یعنی ادامه فشارها و 
تهدیدهــای آمریکا و متحدانش علیه کره شــمالی در گرماگرم 
مذاکرات و اظهارات تحقیرآمیز امثال »جان بولتون« و رزمایش هایی 
که قرار بود با شروع مذاکرات، متوقف شود. یعنی، کره شمالی وقتی 
چنیــن رفتارهایی را در برابر صداقت خود دیده، از خیر مذاکرات 
گذشته است. کره شمالی تا پیش از توقف مذاکرات، چندین زندانی 
آمریکایی را آزاد و شــروع به تخریب تاسیسات اصلی مربوط به 
آزمایش های هســته ای اش کرده بود تا صداقت خود را به همگان 

نشان دهد.
به نظر می رسد فرضیه نخســت به حقیقت نزدیک تر باشد. 
یعنی کره شمالی از همان ابتدا قصد نابودی موشک ها و سالح های 
هســته ای اش را نداشت. دلیل این ادعا هم به همان نکته هایی باز 
می گردد که در باال به آنها  اشاره کرده و گذشتیم. حیات کره شمالی 
بیش از هر چیز، به توان نظامی و قدرت بازدارندگی اش وابسته است. 
از آن سو، طرف مذاکره این کشور نیز شخصی در مختصات ترامپ 
اســت. کیم جونگ اون، برجام را هم می بیند؛ لذا ریسک نابودی 
سالح های اتمی در قبال تجارت با آمریکا برای پیونگ یانگ، »بسیار 
باالست«. ضمن اینکه کره شمالی با همین ویژگی های امروزی که 
دارد یکی از اهرم های مهم چین برای فشار به آمریکاست. این را هم 
باید در نظر داشت که اقتصاد کره شمالی به شدت به چین وابسته 
است. چین قطعا حاضر نیست این اهرم را به این سادگی از دست 
بدهد، ولو در ظاهر چیزهای دیگری بگوید. حال این ســؤال پیش 
می آید که، اگر کره شمالی چنین قصدی نداشت، چرا مذاکرات را 

کلید زد؟
در واقع رهبر جوان کره شمالی از حماقت، بدنامی و بدعهدی 
ترامپ و دوستانش نهایت استفاده را کرد، بازی »مذاکره« را خیلی 
خوب پیش برد تا نشان دهد بر خالف آنچه سال هاست گفته شده، 
اهل مذاکره و صلح است. شروع به تخریب مرکز اصلی آزمایش های 
اتمی اش کرد تا بگوید در مذاکرات جدی اســت. اما سر بزنگاه و 
در اوج بدعهدی آمریکا در ماجرای برجام و تهدیدات و تحقیرها 
و رزمایش هــا از مذاکرات بیرون رفت تا بــه دنیا اعالم کند، این 

آمریکاست که خطرناک، منزوی و غیر قابل اعتماد است. 
البته باید منتظر ماند و واکنش های بعدی دو کشور را به دقت 
رصد کرد. ایام پیش رو از اهمیت خاصی برخوردارند و قطعا نشان 
 خواهند داد، کدام فرضیه دقیق تر اســت. باید منتظر ماند و دید 
کره شمالی سرنوشت قذافی را انتخاب خواهد کرد یا همچنان به 

راه خود ادامه خواهد داد.

كره شمالی چرا
مذاكرات را نیمه كاره رها كرد؟

مهلت!

جعفر بلوری

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* امیدوارم تیم مذاکره کننده هسته ای از فرصت ماه رحمت و غفران الهی 
و خصوصا لیالی قدر استفاده کنند و ضمن توبه از به وجود آوردن خسارت 
محض برجام و عذرخواهی از مردم، مغفرت الهی را به خاطر این حق الناس 
واضح مسئلت نموده و سکه ها و پاداش ها و نشان شجاعت ملی را به بیت المال 

مسترد نمایند
محمدرضا توکلی- الیگودرز لرستان
* از مردم و مسئوالن می خواهم در این روزهای ورود به ماه مبارک رمضان، 
سری به وصیت نامه شهدا بزنیم و با خواسته های برحقشان آشنا شویم. در 
بیش از 90 درصد از 55 هزار وصیت نامه شــهدا سفارش اول پشتیبانی از 
والیت فقیه و بعد حجاب اسالمی بوده است... به راستی ما چقدر در مسیر 

شهدا گام برمی داریم؟!
0912---7345

* مقاومت را از مردم فلسطین باید آموخت که پس از هفتاد سال رنج و جنگ 
و بدبختی همچنان با دســتان خالی به نبرد با شیطان می روند و سازش با 

جنایتکاران را خطایی نابخشودنی و ظلمی به آیندگانشان می دانند.
081---5997
* برجام برای ملت ایران حاصل یا میوه ای نداشت که امروز بخواهند آن را 
درو کنند یا بچینند ولی دولت موظف است در مورد این بی حاصلی برجام 

به مردم توضیح دهد و از آنان عذرخواهی کند.
021---1361

* کجای برجام مشکل دارد که افراد دلواپس و منتقد را ناراحت کرده است! 
مگر غیر از این اســت که توانســتیم با جهان حرف بزنیم و با خارج کردن 
چندین تن اورانیوم و تخریب 15 هزار سانتریفیوژ و بتن ریزی قلب راکتور 

اراک با آمریکایی ها چند دقیقه قدم بزنیم و عکس بگیریم؟!
0917---4190
* اروپایی ها اعالم کردند در سفر ظریف به بروکسل یک بسته جدید حاوی 
پیشنهاداتی مثل بیرون رفتن ایران از منطقه )سوریه، یمن، عراق و...( و عدم 
کمک به مظلومان تحت ستم استکبار و ایادیشان، ارائه می کنند! یعنی ما از 
منطقه ای که خانه ماست خارج شویم و اجازه دهیم شیطان بزرگ و کوچک 
به قتل عام ملت های منطقه که هزاران کیلومتر با آنها فاصله دارند بپردازند 
و ما دم فرو بندیم! و بگذاریم که قدم به قدم به مرزهایمان نزدیک تر شوند! 

زهی خیال باطل.
0935---2131

* دولتمــردان ماموریت هایی را مشــتاقانه پذیرفتند تا باری از دوش مردم 
کم کنند ولی متاسفانه نتوانستند و گیر کردند و دائم خسارت به ملت وارد 
می کنند و منافع ملی و کشور را به بیگانگان وامی گذارند. این آقایان اگر قائل 

به معاد و قیامت هستند، کنار بکشند و کار را به کاردان واگذارند.
0912---9782

* گویا بنای دولت بر عدم پذیرش هر تذکر دلسوزانه ای است که در آن از 
برجام ذکری به میان آید. مجلس خبرگان محل اجتماع عده ای از عالمان 
باتقوا و مجتهد و دلسوز است. این بزرگواران به خاطر خسارت های برجامی 
به کشور و نظام، از دولت خواسته اند حداقل در برابر این همه خسارت، یک 
عذرخواهی خشــک و خالی کند. اما دولت در واکنش اعالم کرده است که 
منتقدان برجام باید عذرخواهی کنند! آقایان عکس یادگاری با کری و اوباما 
می گرفتند و لقب فتح الفتوح و آفتاب عالم تاب به برجام می دادند و حاال که 
به تذکر و هشدارهای دلسوزان بی توجهی کرده اند و همه چیز برمال شده، با 

فرار به جلو می خواهند مشکلشان را حل کنند!
علیمردانی
* یک خط مرموز مسبب جریان های ناخوشایند تصویب پالرمو و FATF در 
خانه ملت است، آنچه در مجلس در حال وقوع است به صالح کشور نیست 
بدین خاطر وظیفه شورای نگهبان ایجاب می کند با حساسیت بیشتری بر 

مصوبات این مجلس، نظارت کند.
021---4587

* مدت زیادی است که پله برقی های واقع در ایستگاه مترو امام خمینی)ره( 
از کار افتاده و با توجه به رفت وآمد افراد مختلف ازجمله ســالمندان و افراد 
کم توان و زیاد بودن پله ها مشــکالت زیادی برای مردم ایجاد شده است و 
کسی در این ایستگاه پاسخگوی مردم نیست. لطفا مسئولین محترم مترو و 

شهرداری پاسخگو باشند.
محمدزاده  و تعدادی تماس مشابه دیگر

پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 16
در پاسخ به مطلب مندرج با عنوان »پیاده رو خیابان شوش« در تاریخ 97/2/16 
به آگاهی می رساند: بازار بلورفروشان شوش با توجه به نقش فرامنطقه ای و 
محلی در عرصه محصوالت بلور هر روز میزان تعداد قابل توجهی از شهروندان 
تهرانی و دیگر شهرســتانها برای تامین کاالهای مورد نیاز است و با توجه 
به فضای محدود بــازار و تراکم جمعیتی باال و تردد خودروهای عمومی و 
خصوصی، بار همه جانبه قابل توجهی را تحمل می نماید. از آنجا که مراجعه 
مشتریان زیاد بستری را برای حضور بساط گستران فراهم کرده این شهرداری 
هر روز با بهره گیری از نیروهای سازمانی و همچنین نیروهای معبربان اقدام 
به جمع آوری بساط گستران نموده و با توجه به هماهنگی با نیروی انتظامی 
اقدامات بازدارنده ای را برای حل این مشــکل در دســت اقدام دارد. بدیهی 
است با همکاری نیروی انتظامی مشکالت مذکور در آینده به حداقل کاهش 
می یابد و نظارت مســتمر در این خصوص توسط عوامل شهرداری در حال 
اجرا اســت. از انعکاس مشکالت مربوطه  و مشابه شهروندان از آن جریده 

محترم تشکر می شود.«

رفع مشکل فاینانس هم
یک دروغ برجامی بود

تکلیف تعریف و تمجید روحانی از وزیر راه چه می شــود؟ مگر قرار نبود 
او برای خرید هواپیما معطل پول نماند؟

وبســایت الف ضمن طرح این سؤال نوشت: ســرانجام تعریف و تمجید 
روحانی از آخوندی مبنی بر اینکه وی برای خرید هواپیما معطل پول نمی ماند 
این شــد که ایرباس و بوئینگ به بهانه ندادن پول از ســوی ایران، از تحویل 

هواپیما امتناع کنند.
رئیس جمهور روز سه شنبه 24 مرداد سال گذشته در هنگام معرفی عباس 
آخوندی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی در صحن مجلس در جمالتی به 
این مضمون گفت: »برای تصدی وزارت راه و شهرسازی آقای آخوندی معرفی 
شده که برای خرید هواپیما هی نگوید پول بدهید. خودش می رود و هواپیما 
می خرد و می آورد. امروز ما بدون تحمیل بودجه ای به بودجه کشور هواپیمای 
نو خریداری می کنیم و آقای آخوندی در این زمینه کار بزرگی انجام داده اند«.
اما در هفته های گذشــته خبرهایی مبنی بر تحویل نشدن هواپیماهای 

جدید به ایران مطرح شد.
خبرنــگار الف به ســراغ نمایندگان رفت و دالیل ایــن موضوع را جویا 
شــد. آنچه نمایندگان بیان کردند با ادعای سال گذشته روحانی درخصوص 

آخوندی در تضاد است.
محمدرضا رضایی رئیس و صدیف بدری ســخنگوی کمیســیون عمران 
مجلس معتقدند به دلیل تامین نشــدن پول از ســوی ایران هواپیما به ایران 
تحویل نشد. به عبارت دیگر آنچه باعث تاخیر در تحویل هواپیما شده همان 
موضوع فاینانس اســت؛ درســت عکس آنچه که روحانی در صحن مجلس 

گفته بود.
محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران در مجلس گفت: مسئله اصلی 

در تحویل ندادن هواپیما، پول و فاینانس است.
وی به نقل از وزیر راه و شهرســازی گفت: بهانه این شــرکت ها پرداخت 
نشــدن پول از سوی ایران است و چون بودجه از محل فاینانس تامین نشد، 

این شرکت ها هم هواپیما تحویل ندادند.
صدیف بدری ســخنگوی کمیسیون عمران نیز همین نظر را بیان کرد و 
گفت: این شــرکت ها می گویند دلیل تحویل نشدن هواپیما و تاخیر در این 

زمینه پرداخت نشدن رقم قرارداد از سوی ایران است.
به گفته وی دلیل اصلی در تاخیر تحویل هواپیما، همان مسئله مالی است 

و منابع خارجی و فاینانسی که قرار بود تامین شود، تامین نشد.
عــالوه بــر نمایندگان مجلس، اصغر فخریه کاشــان معــاون وزیر راه و 
شهرسازی که پیگیری خرید هواپیما را برعهده داشت، هم صراحتا به مشکل 
مالی در این زمینه اشــاره کرد و گفت: تامین پیش پرداختهای هواپیماها به 
خاطر برخی مسایل داخلی در رابطه با مشخص کردن منابع باعث تاخیر در 

تحویل هواپیماها شده است.
حال این سوال مطرح است که مگر رئیس جمهور در صحن مجلس نگفته 

بود که آخوندی وزیری است که برای خرید هواپیما معطل پول نمی ماند؟
تکلیف آن تعریف و تمجید روحانی از این وزیر چه شــد؟ مگر قرار نبود 
آخوندی برای خرید هواپیما معطل پول نماند؟ پس چرا این شــرکت ها قبل 
از خروج آمریکا از برجام پرداخت نشــدن پول را بهانه تحویل ندادن هواپیما 

ذکر می کردند.
روحانی: بزرگ ترین شجاعت

پذیرش اشتباه است
رئیس دولت دوازدهم مدعی است بزرگ ترین شجاعت، پذیرش اشتباه و 

خطا از طرف مسئوالن است.
به گزارش مشــرق، بــا توجه به خــروج آمریکا از برجــام و توجه تیم 
مذاکره کننده به ســه کشــور اروپایی، مروری بر خاطرات هسته ای روحانی 
در مذاکره با تروئیکای اروپا )آلمان، فرانســه، انگلیس( که درنهایت منجر به 

شکست شد، خالی از لطف نیست.
روحانی در صفحه 65 کتاب خاطرات هسته ای اش درباره »پذیرش تصمیم 
اشتباه مسئوالن« می نویسد: »در ایران، گاهی تصمیمات جنبه حیثیتی پیدا 
می کند، فکر می کنیم اعتراف به هرگونه اشتباهی به معنای پذیرش شکست 
خواهد بود، این یکی از بزرگ ترین اشکاالت در نظام تصمیم گیری کشور است، 
هنوز در جامعه ما انتقاد جایگاه خود را پیدا نکرده اســت، فکر می کنیم وارد 

آوردن اشکال به یک تصمیم، مساوی با جهل و یا حتی خیانت تصمیم گیرنده 
است، درحالی که باید بپذیریم معموال تصمیمات با نقص و خطا همراه هستند، 
اینکه در بسیاری از قوانین مصوب به ناچار پس از چند ماه یا چند سال نیاز 
به اصالح پیدا می کنند، در بسیاری از موارد ناشی از مشکالت تصمیم سازی 

و تصمیم گیری در تصویب قوانین است.«
روحانی در ادامه می نویسد:

»باید انتقاد به یک »معروف« و کار شایســته تبدیل شود و انتقادکننده 
در انتظار تشویق باشد و نه تنبیه؛ تا به این نقطه نرسیم، به ناچار باید شاهد 
ادامه تصمیمات اشتباه مسئولین باشیم. بزرگ ترین شجاعت پذیرش اشتباه 

و خطا از طرف مسئوالن است...«
معلوم نیست وعده های اقتصادی روحانی

کی قرار است عملی شود؟!
یک فعال اصالح طلب می گوید ناکارآمدی روحانی و دولت، حتی صدای 
اعتراض ناطق نوری و سیدحســن خمینی را هم درآورده است. او مدعی شد 
روحانی یک میلیون رأی بیشــتر نداشــت و اصالح طلبان او را رئیس جمهور 

کردند!
سیدفاضل موسوی در گفت وگو با نامه نیوز اظهار داشت: آقای جهانگیری 
در دولت کاره ای نیست. با وجودی که تالش می کند. آقای روحانی نمی خواهند 
کســی را شــریک کند، هر چند اصالح طلبان نیز شراکت از او نخواستند اما 

همفکری هم نمی کند. 
وی افزود: برخی دوســتان اصالح طلب اخیرا بــه من گفتند »در جایی 
سیدحسن آقای خمینی هم آمده بود و خیلی گله داشت که »آقای روحانی 
هیچ هماهنگی انجام نمی دهد و مشورت نمی پذیرد«. این را سیدحسن آقای 
خمینی می گوید که جزء ساکت ترین هاست. او نیز صدای اعتراضش همچون 

ناطق درآمده است.
وی با بیان اینکه تکلیف اصالح طلبان با روحانی روشــن نیســت، اضافه 
کرد: آقای روحانی نمی خواهد این نســبت را روشن کند که مجموعه عظیم  
اصالح طلبان کجای قاعده بازی قرار دارند. او ســه چهار نفر دور خود جمع 
کرده، با هم می نشینند و می پزند، نتیجه اش هم همین می شود که می بینیم.
این نماینده ادوار مجلس مدعی شــد: آقای روحانی متاسفانه رفتارها و 
خصلت های خاص خود را دارد می خواهد همین طوری خودش کارها را جلو 
ببرد. کل رأی آقای روحانی یک میلیون و نیم بود، با حمایت یک مجموعه ای 

رئیس جمهور شد اما امروز هیچ توجهی به آن مجموعه ندارد.
وی گفت: خود او به مشکالت کشور در انتخابات ریاست  جمهوری سال 
92 اشاره کرد و ادعا داشت که این مشکالت را حل می کند اما در حل اکثر 

مشکالت ناموفق بود چون استبداد رای به خرج می دهد.
موســوی تاکید کــرد: آقای روحانی باید جدی با خود بیندیشــد. مکرر 
اصالح طلبان از راه های مختلف به آقای روحانی توصیه کردند که در حوزه های 

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی کابینه پوست اندازی کند.
متاســفانه کار آقای روحانی این شــده که هر 10-15 روز یک بار بحث 
ارزشمندی را مطرح می کند اما چندی بعد حرفش را تصحیح می کند، اینها 

نشانه ضعف است.
این فعال سیاســی اصالح طلب گفت: اخیــرا جایی دعوت بودم، یکی از 
مسئوالن درون مجموعه آقای روحانی و از مدافعان جدی او نیز آنجا حضور 
داشــت و می گفت »آقای روحانی تصمیم گیری هایی می کند که گویی آقای 
رئیســی رئیس جمهور اســت«، همچنین در جلسه دیگری یکی از مسئوالن 
می گفت »احکامی که آقای روحانی برای مســئوالن در دولت صادر می کند 
بســیار بدوی است«. آدم می ماند واقعا کسی که 15-16 سال کارش مطالعه 
بوده و در جایگاه ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 

نظام قرار داشت، امروز این طور شده است.
وی افزود: دو ســال قبل از آنکه آقای روحانی رئیس جمهور شود یک بار 
ما را دعوت کرد. مطالبی که می گفت با این موضع گیری های امروزش زمین 

تا آسمان فرق می کرد. آن روز حرف هایش خیلی کارشناسی بود.
این نماینده ادوار مجلس یادآور شــد: آقای روحانی باید بداند که با نزاع 
نمی شود مملکت را درست کرد. مقداری باید مالطفت داشت و کار کارشناسی 
را جدی تر گرفت. حاصل نزاع این می شود که بیش از 90 درصد مردم دخل 
و خرج شان با هم نمی خواند. دولت یازدهم تمام شد و یک سال هم از دولت 
دوازدهم گذشــت. قطعا سال آخر دولت دوازدهم نیز دوباره فصل رقابت های 
سیاســی برای انتخابات ریاست 1400 اســت، پس چه زمانی آقای روحانی 

می خواهد به وعده هایش عمل و مشکالت کشور را حل کند.
موسوی ادامه داد: آقای روحانی فقط با دو سه وزیر خود جلسه می گذارد 
و با دیگر وزرا نشســت اختصاصــی نمی گذارد. خوب طبیعی اســت وقتی 
رئیس جمهوری با اعضای کابینه اش نشســت نمی گذارد خیلی اتفاقات خارج 

از انتظارش می افتد.

گفت: از مذاکره با اروپایی ها برای حفظ برجام چه خبر؟!
گفتم: خود آقایان می گفتند که برجام بدون آمریکا معنی 

ندارد چون تحریم ها از سوی آمریکا وضع شده است.
گفت: ولی بعد از خروج آمریکا از برجام گفته شد که آن را با اروپا 

ادامه می دهیم به شرط آنکه تضمین محکم بدهد.
گفتــم: اروپا منافع روابط تجاری خود با آمریکا را به رابطه 

تجاری با ایران نمی فروشد.
گفت:  پس به همین علت است که موگرینی گفته است تضمینی 

نمی دهیم. با این حساب ادامه مذاکره با اروپا برای چیست؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! به آدم خسیسی گفتند، دو خواهش 
از تو داریم، اول آنکه یک میلیون تومان به فالنی قرض بدهی 
و دوم اینکه یک سال برای بازپرداخت آن مهلت بدهی، یارو 
گفت؛ قرض که نمی دهم ولی مهلت به جای یکسال ده سال هم 

که بخواهید می دهم!

سرویس سیاسی- 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در پاسخ به سوالی درخصوص 
ارائه تضمین از سوی اروپا به ایران 
برای اجرای تعهدات برجامی گفت: 
تضمین نمی دهیــم، اما برای حفظ 

تجارت اروپا با ایران جدی هستیم.
فدریکا موگرینی مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست 
با وزرای خارجه ایران، آلمان، انگلیس و 
فرانسه در بروکسل در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالی درخصوص ارائه تضمین از 
سوی اروپا به ایران برای اجرای تعهدات 
برجامی گفت: تضمین نمی دهیم، اما برای 
حفظ تجارت اروپا با ایران جدی هستیم.
وی افزود: این اتحادیه قادر نیســت 
ضمانت های حقوقی و اقتصادی به ایران 
بدهد، اما برای یافتن راهی به منظور حفظ 
سرمایه گذاری های پسابرجام اروپایی ها در 

ایران جدی است.
موگرینی در پاسخ به این سوال که 
اگر بتوان برجــام را حفظ کرد، آیا اروپا 
می تواند بعدا درباره ســایر موضوعات از 
جمله برنامه موشــکی و منطقه ای هم 
با ایران گفت وگو کنــد یا نه، گفت:یک 
چیز که برای همه ما اروپایی ها روشــن 
است، این است که با بودن برجام ما برای 
رسیدگی به هر موضوع دیگری که باید 
به آن بپردازیم، چه مسئله موشکی و چه 

مسئله منطقه ای، شانس بهتری داریم.
وی افزود: توافق هســته ای)برجام( 
بدان معنی نیســت که از موضوعاتی که 
باید در شــکلی متفاوت درباره آن ها با 
ایران صحبت کنیم، صرف نظر کنیم. ما 
همواره به صراحت گفته ایم که اگر توافق 
هسته ای حفظ شود، شانس بیشتری برای 
گشودن مسیرهای گفت وگو با ایران وجود 

خواهد داشت.
این هم تضمین!

پس از خروج رسمی آمریکا از برجام، 
دولتمردان و رسانه های حامی دولت تاکید 
کردند که ایران به برجام بدون آمریکا در 
کنار اروپا ادامه می دهد. روزنامه های حامی 
دولــت نیز با تیترهایی همچون »خروج 
مزاحم از برجــام«، »برجام ماند، آمریکا 
رفت«، »موگرینی: در برجام می مانیم«، 
»تصمیم منطقی تهران« و... از برجام بدون 
آمریکا استقبال کرده و تاکید کردند که 

اروپا در کنار ایران ایستاده است.
مقامات ارشد دولت نیز در اظهارات 
جداگانــه تاکید کردند کــه در پی اخذ 
تضمین از طرف اروپایی هســتند٬ امری 
که نشان می دهد در وضعیت جدید پدید 
آمده دولت بیش از هر چیز روی دیوار اروپا 

یادگاری نوشته و برای نجات ایده مرکزی 
خود که عبارت است از »مذاکره و تعامل با 
غرب جهت رسیدن به توسعه«، به پلیس 

خوب مذاکرات متوسل شده است.
همیــن موضــوع ارزیابی های فنی 
از توان کشــور های اروپایی برای حفظ 
برجام را ضروری می کند. فراتر از آن، این 
سوال حاال به طور جدی مطرح است که 
آیا اروپا اساسا اراده ای برای این موضوع 
دارد؟ فهم پاســخ این سوال البته خیلی 
سخت نبوده و الزم نیست راه دوری برویم. 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان یک روز پس 
از گفت وگوی تلفنی با حســن روحانی 
درباره خروج آمریکا از برجام گفت نباید 
انتظارات از اروپا برای مناقشه با آمریکا بر 
سر برجام، بیش از حد ممکن باشد؛ چرا 
که اروپا نمی تواند بیشتر از آنچه هست، 

خود را نشان بدهد.
روزنامه »تاگس اشــپیگل« نیز در 
این باره نوشت که مرکل در مناقشات با 
آمریکا درباره توافقات اتمی با ایران درباره 
انتظارات بیش از حد از اروپا هشدار داده و 
در سخنانی در مونستر گفته: ما نباید خود 
را قوی تر از آنچه هســتیم نشان دهیم... 
اروپا نمی تواند به تنهایی خود را به عنوان 
قدرت صلح نشان دهد. باید این مسئله 
مشخص شود که اصال تا چه حد می توان 
از توافق هسته ای با ایران حمایت کرد در 
صورتی که قدرت بزرگ اقتصادی یعنی 
آمریکا دیگر در این راستا مشارکت نداشته 
باشد.« وی به روشنی گفت که از برلین 

کاری ساخته نیست.
این رفتار البته بــه مقامات آلمانی 
محدود نیســت و نمونه هــای آن را در 
عملکرد ســایر طرف هــای اروپایی نیز 

می توان مشاهده کرد.
چنان که به فاصله کوتاهی از خروج 
رسمی آمریکا از برجام، سران سه کشور 
انگلیس، فرانسه و آلمان بیانیه ای صادر 
کــرده و مواضع خود را اعالم کردند. این 
ســه کشور در بیانیه فوق به دولت ایران 
تاکید کردند که نباید در مقابل عهد شکنی 
آمریکا واکنشی نشــان داده و همچنان 
می بایست تعهدات خود را یکطرفه ادامه 
دهد! عالوه بر این، اعضای اروپایی 5+1 
تاکید کردند که در عین حال که برجام 
باید حفظ بشود، ایران می بایست درباره 
مسائل منطقه مخصوصا در سوریه، عراق، 
یمــن و همچنین برنامه موشــک های 
بالستیک خود پاسخگو باشد! همچنین 
بایــد برخی از مقــررات برجام که پس 
از ســال 2025 خاتمــه می یابد در یک 

چارچوب طوالنی تری تعریف شود.
پس از انتشار بیانیه سه کشور اروپایی، 

»هیثر نوئرت« سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: 
»پــس از خروج از برجــام، اقدام بعدی 
واشنگتن آن است که با متحدان اروپایی 
و دیگران درباره پاســخگو کردن ایران 
بابت »اقدامات بد« )!( این کشور مذاکره 
و صحبت کند. با متحدان اروپایی مان و 
دیگران این صحبت را انجام می دهیم که 
بیایید به ایران با توجه به کلیت اقدامات 
بد آن نگاه کنیم و فقط به یک نگاه محدود 

به توافق هسته ای نظاره نکنیم«.
عالوه بــر ایــن، پایــگاه تحلیلی 
»پولیتیکو«-شــنبه 22 اردیبهشــت- 
گزارش قابل تأملی منتشــر کرد. در این 
گزارش آمده است:»»فدریکا موگرینی« 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
در اجالسی در شهر فلورانس ایتالیا گفته 
است از »حسن روحانی« رئیس جمهور 
ایــران تضمیــن گرفته که این کشــور 
علی رغــم تصمیــم »دونالــد ترامپ« 
رئیس جمهــور آمریکا بــرای خروج از 
برجام و وضع مجدد تحریم ها علیه ایران، 

همچنان در توافق می ماند«!
درخصوص  موگرینــی  اظهــارات 
عدم ارائــه تضمین به ایران برای اجرای 
تعهدات برجامی، آب پاکی را روی دست 

بزک کنندگان برجام ریخت.
گفتنی است رهبر معظم انقالب در 
دیدار هفته گذشته با هزاران نفر از معلمان 
و دانشجویان به برخی حرف ها درباره ادامه 
دادن برجام با سه کشور اروپایی  اشاره و 
تصریح کرده بودند: »من به این سه کشور 
هم اعتماد ندارم و می گویم به این ها هم 
اعتماد نکنید. اگر می خواهید قراردادی 
ببندید، تضمین واقعی و عملی بگیرید 
وااّل فردا این ها هم همان کار امروز آمریکا 
را به شیوه  دیگری خواهند کرد.« ایشان 
خاطرنشان کردند: این ها گاهی در حال 
لبخند، خنجر را در ســینه  طرف مقابل 
فرو می برند و با تعریف و تمجید ظاهری 
و اینکه ما می دانیم شما قرارداد را به هم 
نمی زنید، اهداف خود را دنبال می کنند.

رهبر انقالب اســالمی درباره کار با 
اروپایی ها افزودند: »این مســئله بسیار 
حســاس اســت، اگر توانستید تضمین 
قطعی و قابل اعتمــاد بگیرید که البته 
بسیار بعید است،  اشکالی ندارد و حرکت 
را ادامه دهید، وگرنه نمی شود به این شکل 

حرکت را ادامه داد.«
اظهــارات موگرینی  بار دیگر عمق 
نگاه رهبر معظم انقالب را نشان داد چرا 
که اروپا همزمان با نشان دادن همراهی 
خود با ایران در حفظ برجام به آمریکا در 
ادامه سیاست های ضدایرانی برای مقابله 

با برنامه های موشکی و منطقه ای ایران 
تضمین داده بود.

لزوم تغییر ریل
کارشناسان پیش از این بارها تاکید 
کرده بودند که با خروج آمریکا از برجام، 
عمال تعهدات اروپایی ها در توافق به صورت 
خودکار از بیــن خواهد رفت. به عبارت 
دیگر، اروپا توان و اراده ارائه تضمین  های 

الزم به ایران را ندارد.
اوباما و دیگر مقامات ســابق دولت 
آمریــکا چندین بار بــه صراحت اعالم 
کردند که »ما توانســتیم بدون شلیک 
حتی یک گلوله، توان هســته ای ایران 
را متوقف کنیم«. مقامات ارشــد دولت 
اوبامــا همچنین تاکیــد کردند که »ما 
صنعت هسته ای ایران را متوقف کردیم 
و حاال نوبت دولت بعدی آمریکا اســت 
که این روند را درخصوص توان موشکی 
و قــدرت منطقه ای ایــران اجرا کند«. 
علیرغم لبخندها و حمایت های ظاهری 
اروپا از حفظ برجام و عصبانیت و خشم 
آمریکا از برجام، هدف اصلی و مشترک 
آمریکا و اروپا این است که با اجرای ترفند 
»پلیس خوب- پلیس بد«، توان موشکی 
و قدرت منطقه ای ایران را نیز برجامیزه 
کرده و به خیال خام خود بدون شلیک 
حتی یک گلوله، برجام های بعدی را نیز 
به مرحله اجرا برسانند. اظهارات مقامات 
دولت درخصوص گرفتن تضمین از اروپا 
و خوش بینی به اظهارات مقامات تروئیکای 
اروپایی در حالی است که این کشورها هم 
در برجام و هم در توافق سعدآباد، آزمون 
خــود را پس داده و ثابت کرده اند که به 

هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند.
در حال حاضر با توجه به عیان شدن 
چندین باره خسارت محض برجام و به 
عینیت رسیدن هشــدارها و انتقادهای 
دلسوزان نسبت به دستاورد تقریبا هیچ، 
الزم اســت تا دولت آقای روحانی ضمن 
عذرخواهی، با خروج از برجام و با تکیه بر 
اقتدار درونی و ظرفیت های عظیم داخلی، 
ریل گذاری خود را در جهت پیشــرفت 

روزافزون کشور تغییر دهد.
پیام بد

بان کی مون دبیرکل ســابق سازمان 
ملل در مصاحبه با »سی.ان.بی.ســی« 
گفت: خــروج از برجام، پیام بدی درباره 

اعتماد کردن به آمریکا داشت.
»بن کاردین« سناتور ارشد دموکرات 
نیــز در مصاحبــه با نشــریه آمریکایی 
»ونیتی فر« گفت: خروج ترامپ از برجام 
به اســتدالل اجتناب ناپذیر ایران درباره 

بی اعتمادی به آمریکا جان و اعتبار داد.
بقیه در صفحه 10

به  این هفته تهران  نماز جمعه 
امامت حجت االسالم کاظم صدیقی 
در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومی ســتاد 
نماز جمعه تهران، مراســم نماز جمعه 
این هفته از ســاعت 11:35 در دانشگاه 

تهران آغاز می شود و در ادامه با سخنرانی 
حجت االســالم ناصر رفیعی با موضوع 
»جایگاه و اهمیت ماه مبارک رمضان« 
همراه خواهد بود. حجت االسالم کاظم 
صدیقی نیز به ایــراد خطبه ها خواهند 

پرداخت.

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت حجت االسالم صدیقی

نکته

دعای روز اول ماه مبارک رمضان

اِئِــَن َو ِقَياِمي ِفيِه ِقَياَم  اللَُّهمَّ اْجَعــْل ِصَياِمي ِفيِه ِصَياَم الصَّ

الَْقاِئِــَن َو نَبِّْهِني ِفيِه َعْن نَْوَمِة الَْغاِفلَِن َو َهْب ِل ُجرِْمي ِفيِه يَا 

إِلََه الَْعالَِمَن َو اْعُف َعنِّي يَا َعاِفيا َعِن الُْمْجرِِمَن
»خدایا! در ایــن روز روزه ام را چون روزه داران حقیقی و 
عبادتم را چون عبادت پرستندگان واقعی قرار ده. در این روز 
از خواب غفلت بیدارم کن و گناهانم را ببخش ای پروردگار 

جهانیان و از من در گذر ای آن که آمرزنده گنهکارانی!«

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

بِْني ِفيِه إَِل َمرَْضاتَِك َو َجنِّْبِني ِفيِه ِمْن َســَخِطَك  اللَُّهمَّ َقرِّ

َو نَِقَمتِــَك َو َوفِّْقِني ِفيــِه لِِقَراَءِة آيَاتِــَك ِبرَْحَمِتَك يَا أَْرَحَم 

الرَّاِحِمَن

»خدایا در این روز مرا به خشنودیت نزدیک ساز و 
از خشم و غضبت دور فرما و مرا به قرائت آیات قرآنت 
موفق بدار، به حق رحمتت، ای مهربانترین مهربانان!«

نشانه دیگری از ضرورت بازگشت به ظرفیت های عظیم داخلی

موگرینی: تضمین نمی دهیم!
دولت روی دیوار اروپا یادگاری ننویسد

تسلیت به همکاران
 با نهایت تأسف مطلع شدیم همکارمان آقای وحید رحیمیان در غم از دست دادن 
مادر بزرگ گرامی اش به سوگ نشسته است. ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحومه 

غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.
***

همچنین باخبر شــدیم همکارمان آقای مهرداد عبدالهی در غم از دســت دادن 
یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحومه رحمت 

واسعه الهی خواستاریم. 

شواهد فراوان و قابل توجهی در دست است که نشان می دهد 
غیبت نزدیک به 30 روزه »محمد بن سلمان« ولیعهد پادشاه عربستان 
طبیعی به نظر نمی رسد و از بروز حادثه ای حکایت می کند که تالش 

می شود از میدان دید دیگران پنهان بماند. بخوانید!
1- شنبه شــب اول اردیبهشــت ماه جاری )21 آوریل 2018 ( 
خبرگزاری ها از یک درگیری شــدید در ریاض خبر دادند. فیلم ها 
و تصاویری که از محل درگیری مخابره شده بود به وضوح از تردد 
 تانک ها و زره پوش ها در اطراف کاخ ســلطنتی آل سعود حکایت 
می کرد و صدای تبادل آتش با ســالح سنگین میان گارد سلطنتی 
و گروهی که هنوز هویت آنها فاش نشده است شنیده می شد. این 
درگیری برای چند ســاعت پیاپی ادامه داشت. بعد از وقوع حادثه 
و با تاخیری سؤال برانگیز )فردای آن روز(، مقامات سعودی در یک 
گزارش رسمی اعالم کردند که یک »آی پهپاد« از نوع »هلی شات« 
که به عنوان اسباب بازی نیز مورد استفاده قرار می گیرد در آسمان 
اطراف کاخ دیده شده بود که با پدافند هوایی منهدم شد! و توضیح 
ندادند که آیا چند ساعت تیر اندازی با سالح سنگین و حضور  تانک ها 

و زره پوش ها برای مقابله با یک اسباب بازی بوده است؟!
2- محمد بن سلمان به حضور مداوم در رسانه ها و مصاحبه های 
پی در پی با شبکه های خبری شهرت داشت به گونه ای که تقریبا هیچ 
روزی نبود که تصویر و یا اظهار نظری از وی در رسانه ها نباشد. با این 
حال غیبت کامل 27 روزه بن سلمان در رسانه ها و بی خبری مطلق 
از حضور او در بازدید از فالن مرکز یا افتتاح فالن ساختمان و... که 
تقریبا همه روزه مواردی از آن دیده و مخابره می شــد را نمی توان 

تصادفی و عادی تلقی کرد!
3- محمد بن نایف، ولیعهد رســمی آل سعود که بن سلمان با 
پشتیبانی آمریکا و حمایت پدرش او را برکنار کرده و خود به جای او 
نشسته بود، بعد از برکناری، در قصر محل اقامت خود محبوس بود و 
هیچ خبری از وی به بیرون درز نمی کرد. اما بن نایف اخیرا در اقدامی 
دور از انتظار در صفحه توئیت خود، سیاست های محمد بن سلمان را 
به شدت محکوم کرده و ادامه آن را باعث نابودی حاکمیت چند ده 
ساله آل سعود دانسته است. در بخشی از توئیت بن نایف آمده است: 
»100 میلیارد دالر میزان سرمایه گذاران یمنی در عربستان است 
و اکثر آنان برای خروج از کشور و انتقال دارایی های خود به دیگر 
کشورها تالش می کنند که علت آن سیاست های عقیمی است که 
بن سلمان بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل کرده است. عالوه بر آن 
شاخص سرمایه گذاری امن در عربستان کاهش یافته است. سرزمین 
بدون مردم، کشور نیست. اعمال محدودیت و در تنگنا قرار  دادن 
مردم، ظلم و ستم به مردم و تالش برای تغییر هویتی که جمع و متحد 
شده است و افراد بر اساس آن رشد و نمو یافته اند به معنای تهدید 
مستقیم برای کشور به عنوان یک منظومه کامل است«. بن نایف در 
ادامه آورده است »بن سلمان به علت کوته فکری های سیاسی و شیوه 
تعامل با مردم در واقع با سرنوشت کشور بازی و موجودیت عربستان 
را تهدید می کند... اهمیت مسجد االقصی به لحاظ دینی و وجدانی 
و سیاسی و عاطفی کمتر از حرمین شریفین نیست و تا کنون سابقه 
نداشته است که یکی از پادشاهان و شاهزادگان و سران کشورهای 
عربی و اسالمی در قبال قدس و مسجد االقصی کوتاهی کرده و اقدام 
خود را هم علنی کنند ولی بن سلمان و اطرافیان او این کار را کرده اند. 

باید بدانیم که قدس پایتخت ابدی فلسطین است«.
از محمــد بن نایف که در محل اقامت خود محبوس بود و اجازه 
کمترین تماســی با دنیای بیرون از قصر خود نداشت، این اظهار 
نظر و حمله مســتقیم و همه جانبه به محمد بن ســلمان عجیب و 
غیر منتظره اســت آن هم بن ســلمانی که به برخوردهای سخت و 
خشونت آمیز با مخالفان خود شهرت دارد، بنابراین توئیت محمد 
بن نایف تنها می تواند نشانه بیرون افتادن بن سلمان از چرخه قدرت 

در عربستان باشد.
4- دو هفته قبل »مایک پمپئــو« وزیر امور خارجه ترامپ در 
سفری ناگهانی به ریاض رفت و خبرگزاری ها به نقل از مقامات سعودی 
از مالقات و گفت و گوی او با محمد بن سلمان خبر دادند! اما برخالف 
معمول هیچ تصویری از این مالقات مخابره نشد! تا آنجا که برخی از 

منابع خبری در انجام این مالقات تردید کردند!
5- قطر در برخورد با عربستان از روش کج دار و مریز استفاده 
می کرد و در تالش بود تا پیوندش با آل سعود به طور کامل گسسته 
نشود و راه بازگشت باز بماند ولی اخیرا با صراحت اعالم کرده است 
که هیچیک از شروط عربستان - بخوانید بن سلمان- را نمی پذیرد. 
این حرکت قطر نیز از حادثه ای در حاکمیت آل سعود خبر می دهد 

که می تواند حذف بن سلمان نتیجه آن باشد.
6- نامه محرمانه ترامپ به ســران برخی از کشورهای عربی 
خلیج فارس- که اطالع رهبر معظم انقالب از آن شگفتی غرب را در 
پی داشت- و صدور چندین و چند دستور العمل خطاب به آنان که 
با بایدها و نبایدها همراه بود، غیر منتظره به نظر می رسید چرا که 
مضمون و محتوای نامه ترامپ حاوی نکته ای نبود که پیش از آن به 
طور علنی خطاب به سران عرب خلیج فارس مطرح نشده باشد! از 
این روی ارسال محرمانه آن در عرف سیاسی معمول و قابل توجیه 
نبود، مگر اینکه اتفاق غیر قابل پیش بینی و تازه ای افتاده باشد که 
سران کشورهای یاد شده را با شوک و سردرگمی روبرو کرده و باعث 
شده که ترامپ دلگرمی دادن به آنان را ضروری بداند! سفر ناگهانی 
و بدون مخابره تصویر مایک پمپئو به عربستان نیز در همین جهت 

قابل ارزیابی است. 
7- و اما، آنچه شواهد و قرائن یاد شده را از احتمال به قطعیت 
نزدیک می کند یک خبر به کلی سّری است که از سرویس اطالعاتی و 
امنیتی یکی از کشورهای عربی منطقه درز کرده و به گونه ای در اختیار 
کیهان قرار گرفته است. این سرویس اطالعاتی در گزارش محرمانه 
خود برای مقام عالی کشور متبوع خویش با قاطعیت آورده است که 
 در جریان درگیری های شنبه شب ریاض- اول اردیبهشت/21 آوریل- 
حداقل دو گلوله به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اصابت کرده 

و احتمال اینکه از دنیا رفته باشد نیز وجود دارد.
حسین شریعتمداری

بن سلمان 
و برگی از یک سند سّری!
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