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   سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ 
2۵ رمضان ۱۴۳۸ - شماره 2۱۶۵2

شلیک موفق و دقیق موشک های میان برد- و نه دور برد و... - سپاه به محل استقرار 
تروریست های داعش در دیرالزور سوریه، با فاصله کوتاهی پس از شلیک به »خبر اول 
دنیا« تبدیل شد، این اقدام مقتدرانه با توجه به فضای حاکم برعرصه سیاسی جهان 
- که به آن اشاره خواهیم کرد - به اندازه ای برای محافل سیاسی و مجامع خبری دنیا، 
غیرمنتظره و باور نکردنی بود که دقایق اولیه را به کسب اطمینان از وقوع آن اختصاص 
دادند و پس از آن، سیل پرحجمی از تحلیل ها و گزارش ها را روی خروجی رسانه های 
خود فرستادند. اهمیت این رخداد و دامنه تاثیر آن را نمی توان در محدوده دیرالزور 
و حتی گستره پرماجرای منطقه غرب آسیا به ارزیابی نشست، چرا که موشک های 
یکشنبه شب سپاه به قلب نامعادالت جهانی شلیک شده و سقف سیاه آن را شکافته 
بود. داعش در حد و اندازه ای نبوده و نیست که هدف شلیک چند فروند موشک سپاه 
باشــد. نه این که شلیک موشک به محل استقرار آنها ضروری نبوده است! بلکه در 
اســتفاده از موشک برای سرکوب آنها، ارسال پیام به اهداف مهم تری از داعش نیز 
مورد نظر بوده است. و اگر ارسال این پیام ها نبود، شاید نیازی به شلیک موشک هم 
نبود، مگر رزمندگان و سرداران ما، تروریست های تکفیری و مورد حمایت آمریکا و 
اسرائیل و آل سعود را در سوریه و عراق بدون استفاده از موشک قلع و قمع نکرده اند؟
اما، استفاده از موشک نه فقط الزم، بلکه فراتر از واجب بود و گزارش های رسیده 
و شواهد مســتند موجود حکایت از آن دارند که موشک های یکشنبه شب سپاه، 
توانسته اند پیام ایران اسالمی را بدون کمترین خدشه و ابهام به مخاطبان مورد نظر 
برسانند. پیامی که ارسال آن بدون موشک امکان پذیر نبود. خبرگزاری »اسپوتنیک« 
درســت فهمیده بود که در اولین گزارش خود آورده بود؛ »سیلی را داعش خورد تا 
صدایش را دیگران بشنوند. ایران با این اقدام خود خواسته است این پیام را بدهد، 
کشوری نیست که با تهدید عقب نشینی کند و از این پس تهدید را با تهدید پاسخ 

خواهد داد«.
و اما، درباره مخاطبان پیام جمهوری اسالمی ایران می توان از موارد زیر با قاطعیت 

و اطمینان بیشتری یاد کرد.
1- آمریکا بی تردید اصلی ترین مخاطب حمالت موشکی یکشنبه  شب سپاه بوده 
است، این پیام نه فقط از آن جهت که آمریکا از حامیان شناخته  شده داعش است، 
بلکه از آن روی که طی چند ســال اخیر و مخصوصا در دوران دولت یازدهم، ضمن 
رجزخوانی های پی در پی علیه کشورمان، دست به توطئه های بسیاری نیز زده است 

که کاله گشاد برجام و فاجعه ای که به دنبال داشت فقط یکی از آن بسیارهاست.
آمریکا، شــاید به این توهم افتاده بود که در ایران اسالمی با برخی از جریانات 
واداده که تعدادی از مســئولیت ها را نیز برعهده دارند، طرف است و از این روی با 

تهدید می تواند امتیاز بگیرد.
حرکت قدرتمندانه سپاه به آمریکا فهماند که در ایران با جماعتی طرف نیست 
که به قول »رکس تیلرسون« وزیرخارجه ترامپ؛ »آماده همکاری با آمریکا برای تغییر 

نظام اسالمی هستند«!
آمریکا و متحدانش به این واقعیت نیز پی بردند که جمهوری اسالمی برای تهدیدات 
هر از چندگاه آنها درباره روی میز بودن گزینه نظامی علیه ایران، پشیزی ارزش قائل 
نیســت و اگر غیر از این بود نباید از درون خاک خود با شلیک چند موشک به محل 

استقرار تروریست های تحت حمایت آمریکا در دیرالزور حمله کند.
2- تحریم های بی سابقه آمریکا علیه ایران اسالمی که با 98 رأی موافق از رأی 100 
سناتور عضو سنا به تصویب رسیده و در انتظار تصویب مجلس نمایندگان و سپس 
امضای نهایی دونالد ترامپ اســت، از یکسو نه فقط نقض برجام بلکه به مثابه پاره 
کردن آن اســت و از سوی دیگر در صورت عملیاتی شدن می تواند عرصه اقتصادی 
کشــورمان را با برخی از دشواری های جدی روبرو کند. این مصوبه عالوه بر آن که با 
برجام و قطعنامه پشــتیبان آن - 2231 - در تضاد است و از این جهت، مغایر قوانین 
شناخته شده بین المللی است، به گونه ای آشکار در تقابل با جبهه گسترده مقاومت 
در منطقه نیز هست. حمله موشکی سپاه برای آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه ای 
آن به وضوح حاوی این پیام است که اگر منطقه برای فعالیت اقتصادی و تجاری ایران 
ناامن شود، هیچ دلیل و توجیه منطقی و عقالیی وجود ندارد که برای دشمنان تابلودار 
غربی و عربی و عبری ایران اســالمی، امن باشد و بدیهی است که هزینه این ناامنی 
باید به دشمنان جمهوری اسالمی ایران نیز تحمیل شود. این نکته ای است که شبکه 
تلویزیونی الجزیره و روزنامه آمریکایی واشنگتن  پست - نزدیک به پنتاگون- به درستی 
آن را درک کرده و خبر داده بودند که؛ »اقدام ایران در شلیک موشک به محل تجمع 
داعش در شــرق سوریه حاوی این پیام است که ایران آماده است در صورت لزوم از 
تمامی خطوط قرمز عبور کند«. همین جا، اشاره به پیش بینی حضرت امام رضوان الله 
تعالی علیه ضروری است که در اوج مظلومیت نظام اسالمی و دست های تقریبا خالی 

رزمندگان اسالم از سالح های پیشرفته، خطاب به آمریکا و اروپا فرمودند؛
»همیشه اینگونه نیست که هواپیماهای مسافربری ما توسط ناوهای جنگی شما 
سرنگون شود که ممکن است فرزندان انقالب، ناوهای جنگی شما را به قعر آب های 
خلیج فارس بفرســتند«... و امروز با توجه به اقتدار مثال زدنی جمهوری اســالمی 
ایران و تســلیحات مدرن و پیشرفته ای که به همت فرزندان انقالبی خود- از جمله 
شهید بزرگوار سردار حسن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران- در اختیار دارد، همان 
روزهاســت که امام راحل ما خبرش را داده بود و خلف حاضر او با تأکید بر سیلی به 

آمریکا از آن یاد می کنند.
3- رژیم اشــغالگر قدس یکی دیگر از اصلی ترین مخاطبان پیام حمله موشکی 
یکشنبه شب سپاه است. در این باره گفتنی است که متاسفانه برخی از پیام های ضعفی 
که دولت یازدهم با مواضع و عملکرد خود به بیرون ارســال کرده بود، رژیم اشغالگر 
قدس را به توهم انداخته بود که ایران اسالمی در مقابل تجاوزگری ها و توطئه های پی 
در پی این رژیم جعلی راه مماشات درپیش گرفته است و زمان را برای دست زدن به 
اقدامات خصمانه آشکار علیه کشورمان، مناسب و دلخواه تلقی می کرد. تا آنجا که از 
حمایت آشکار تروریست های داعش با انگیزه اعالم شده تقابل با جمهوری اسالمی 
ایران، ابا و امتناعی نداشت. اسرائیل ضمن حمایت تدارکاتی از تروریست های تکفیری 
و آموزش نظامی آنها، بی آن که مانند گذشته وحشتی از ایران اسالمی به خود راه بدهد، 
تروریســت های مجروح را در بیمارستان های تل آویو و حیفا بستری و مداوا کرده و 
نتانیاهو در کنار آنها عکس یادگاری و تبلیغاتی گرفته و در رسانه ها منتشر می کرد و...
پیش از این رهبرمعظم انقالب به صراحت اعالم  کرده بودند که اگر اســرائیل 
علیه جمهوری اسالمی ایران دست به حماقت بزند، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان 

خواهیم کرد.
حمله موشــکی دقیق و مقتدرانه سپاه به محل استقرار داعش در دیرالزور برای 
صهیونیست های کودک کش این پیام آشکار را داشت که تهدید رهبرمعظم انقالب جدی 
اســت و ایران اسالمی به همان آسانی که تروریست های داعش را موشک باران کرد، 
می تواند و آماده است تل آویو و حیفا را با خاک یکسان کند و دلیلی هم ندارد که نکند.

روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت« به روشنی این پیام را دریافت کرده 
بود که نوشت »ایران با حمله موشکی به داعش خود را به عنوان قدرت جهانی مطرح 
کرد« و هاآرتص نوشت: »انتقام موشکی ایران، قدرت نمایی و پیامی به آمریکا و اسرائیل 

است و نشان می دهد ایران اهل کوتاه آمدن نیست«.
گفتنی است فاصله ایران با مرزهای رژیم اشغالگر در خط مستقیم نزدیک به 940 
کیلومتر اســت که به آسانی در تیررس موشک های میان برد و دوربرد ما قرار دارد، 

ضمن آن که این فاصله از برخی نقاط دیگر به مراتب کوتاهتر نیز هست که بماند! 
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز  از جمله رسانه هایی بود که این پیام را به روشنی 
دریافت کرده و انعکاس داده بود. نیویورک تایمز می نویسد؛ »حمالت موشکی ایران 
که از فاصله قابل توجهی صورت گرفته، ممکن است به منظور ارسال این پیام برای 
دشمنان ایران در منطقه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی و همچنین ایاالت متحده 

باشد، کشوری که دارای پایگاه های نظامی در خاورمیانه است«.
4- آل ســعود و کشور فکسنی عربســتان بدون تردید یکی از گیرندگان پیام 
موشــک های یکشنبه شب سپاه پاسداران انقالب اسالمی است. ماه گذشته دونالد 
ترامپ در ســفر به ریاض و فراخوان کشورهای عربی و سرکیسه کردن 500 میلیارد 
دالری آل سعود، اقدام به تأسیس تشکل به اصطالح »ناتوی عربی« کرد و رسما اعالم 
شد که این تشــکل برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران است! این تشکل اگرچه 
بالفاصله با خروج قطر و پاکســتان و بی رغبتی چند کشــور اسالمی دیگر، قبل از 
شکل گیری فرو پاشید ولی اقدام یاد شده یکی از بزرگترین اشتباهات آل سعود بود 
و اکنون حکام آل ســعود به یقین از حمله موشکی سپاه این پیام روشن را دریافت 
کرده اند که اگر دســت از پا خطا کنند، خیلی زودتر از موعد مقرر به جهنم خواهند 
رفت. بدیهی است که تسلیحات 110 میلیارد دالری که از آمریکا خریداری کرده اند 
هرگز به کارشان نخواهد آمد. چرا که حتی درگیری نظامی آل سعود با یمن مظلوم و 
بی پناه نیز نشان داده است که نظامیان آل سعود در آوردگاه های نظامی فقط 3 گزینه 

پیش روی دارند؛ هالکت، فرار یا اسارت.
خدا بــر درجات امام راحل ما بیفزاید که وقتی در گرماگرم جنگ تحمیلی خبر 
دستیابی صدام به ســالح های جدید منتشر شد، فرمودند از این مسئله خوشحال 
هســتیم چون این سالح ها نهایتا به دست رزمندگان ما و مردم مظلوم عراق خواهد 

افتاد و دیدیم که افتاد.
5- و باالخره یکی دیگر از مخاطبان اصلی پیام موشــکی یکشنبه شب سپاه، 
برخی از جریانات واداده داخلی هســتند که »وحشت از آمریکا« ترجیع بند مواضع 
و اظهاراتشان بود، تا آنجا که با ترساندن مردم از سایه جنگ در پی جمع آوری آراء 
آنان بودند. این جریان، حتی نمایش کریدور موشکی زیرزمینی سپاه را نیز که نشانه 
اقتدار ملی بود، برنمی تافت و آن را باعث حساسیت دشمن - آنهم دشمنی که از هیچ 

اقدام خصمانه علیه کشورمان کوتاهی نکرده بود - می دانست و...
این جریان که رکس تیلرسون با صراحت به همراهی برخی از آنان با آمریکا برای 
فروپاشی نظام یاد کرده بود باید این پیام روشن را دریافت کرده باشد که دیپلماسی 
التماسی، فقط باعث جری تر شدن دشمن می شود و برخالف نظر آنان، نه فقط سایه 
جنگ را از ســر ملت دور نمی کند، بلکه برای  نظامیان دشمن فرش قرمز هم پهن 

می کند!... و این قصه سر دراز دارد که باز هم به آن خواهیم پرداخت.
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* در حالی که آمریکا و اروپایی ها سرشاخ شده اند و بین آنها بدترین وضعیت ممکن 
بوجود آمده، شــاخ و شانه کشیدن ترامپ علیه ایران بیشتر به یک »دلقک بازی« 
شبیه است. هدفشان این است که کارهای جامانده برای فتنه سبز در سال 88 را 
جبران کنند ولی به خواست خداوند زمین خواهند خورد و عوامل داخلی آمریکا 

هم رسوا خواهند شد. ان شاءاهلل.
کیومرث موسوی
* آمریکایی ها مرتب علیه ایران بی شــرمی می کنند. چرا دولتی ها و مجلســی ها 
دردشــان نمی آید و جواب این گستاخی ها را نمی دهند؟ آیا باید ایران مقتدر که 
در منطقه می درخشــد صاحب چنین مجلس و دولت منفعلی باشد. یک اراده ای 

از خود نشان بدهند.
علیمردانی
* سنای آمریکا کلکسیونی از تحریم ها بر ضد ملت ایران را تصویب می کند اما در 
ایران، مجلس بعد از تعطیالت به آن رســیدگی و پاسخ خواهد داد! زندگی مردم 
کــه تحت تأثیر تحریم های ظالمانه قرار می گیــرد، از نظر مجلس ارجحیت دارد 
یا تعطیــالت نمایندگان؟ آقای الریجانی باید در خانه ملت اولویت را به مقابله با 

تحریم های ضدبشری دشمنان بر علیه مردم بدهد.
0912---5026

* دولــت که بلوف ضرر چند صد میلیــون دالری روزانه تأخیر در اجرای برجام 
را بــه خورد ملت داد حاال با عدم پایبنــدی طرف مقابل و نابود کردن میلیاردها 
دالر ســرمایه ملی با اجرای برجام توسط ما چرا سکوت کرده و سوت زنان از کنار 

موضوع رد می شود؟
0914---5589

* توافقی که از دید طرف مقابل معاهده نیســت و برای اجرا شــدنش الزامی هم 
وجود ندارد، چرا باید همان اول از سوی ایران اسالمی، تمام تعهداتش اجرا می شد؟ 
دیگر مردم امیدی به ثمرات برجام ندارند چون تحریم های جدید، سوغات دولت 

دوازدهم و مرگ برجام خواهد بود.
داوری
* پــرکاری آمریکایی ها در وضع تحریم های جدید و جامع تر از گذشــته بر علیه 
کشورمان گویای بد و پرخسارت بودن برجام برای ایران است؛ توافقی که دولت و 
حامیانش از آن به عنوان فروپاشی تحریم ها یاد کردند، اما از همان روز اول اجرای 
توافق با تحریم آمریکا نقض شد و تا به امروز این ایران اسالمی بود که یک جانبه 

به تعهدات عمل کرد اما در عوض مشتی وعده نسیه و بدعهدی تحویل گرفت!
0938---0176

* قبل از انقالب درست در شرایطی که شاه در حال سقوط بود برخی سیاسیون 
کوتاه فکر به فکر مذاکره با ســلطنت افتاده بودند. بعد از گذشت 38 سال از عمر 
انقالب درست در شرایطی که آمریکایی ها در حال دست وپا زدن هستند، عده ای 

مرعوب به آمریکا یعنی شیطان بزرگ اعتماد می کنند.
0912---6273

* آقای رئیس جمهور! دشمن، دشمن است پس سکوت در برابر وضع تحریم های 
جدید یعنی رضایت و پاسخی که درحد یک توییت داده می شود یعنی ناکارآمدی 

دستگاه دیپلماسی.
شیخی
* اگر رئیس جمهور معتقد است منشأ والیت اهل بیت)ع( پذیرش انتخاب مردم 
است پاسخ دهند چرا حضرت زهرا)س( جان عزیزشان را فدای والیت آن بزرگواری 

کردند که اکثریت مردم او را رها کرده بودند؟
0921---8853

* آقای روحانی ریاســت محترم جمهوری اسالمی در انتخابات برای مدیریت قوه 
مجریه کشــور رأی آورده مبارکشــان باشد. برود به کار و تالش مشغول شود چه 
کار به نظریه پردازی در مورد والیت و امامت در اســالم دارد؟ مگر اینکه ایشان با 
این کارها دنبال فلج کردن کشور باشد که در این صورت باید از عاقبت راهی که 

در پیش گرفته بترسد.
0919---2770

* آقای رئیس جمهور با رقیب های سیاسی خودش مشکل دارد چرا در ماه رمضان 
به حضرت امیرالمؤمنین)ع( و شــیعه نسبت دروغ می بندد و حقیقت اسالم را به 

خاطر منافع حزبی و جناحی خود تحریف می کند؟
0914---8018

* به آقای رئیس جمهور محترم که مدت چند سال در حوزه علمیه درس خوانده اند 
یادآوری می کنیم برداشت گزینشی از متون دینی کار درستی نبوده و عواقب سوء 
به دنبال دارد. به عنوان مثال در قرآن آمده که نزدیک نماز نشوید سپس توضیح 
می دهد وقتی که در حال مستی هستید، آیا با این استدالل یعنی برخورد گزینشی 
از قرآن می توان نتیجه گرفت که نباید نماز خواند. هیچ انســان عاقلی از اسالم و 

قرآن چنین برداشتی نکرده است. 
نیک نام

* برای آقای رئیس جمهور واقعاً متأسف هستیم و فکر نمی کردیم مطالعات حوزوی 
ایشان تا این حد ضعیف و سطحی باشد که ایشان موضوع والیت حضرت علی)ع( را 
که پیامبر اکرم از سوی خداوند مأمور به ابالغ آن بوده امری دم دستی جلوه بدهد که 
با رویگردانی مردم از این دستور الهی حتی امیرالمؤمنین باید از آن صرف نظر کند.
0912---9284

* بحث سیره حضرات معصومین)ع( عرصه انتخابات و اقتصاد نیست که برخی هر 
روز یک آدرس غلط بدهند. اسالف آقایان نیز چنین نظراتی ابراز کردند و در تاریخ 

محو شدند ولی حقیقت پیشوایان ما همچنان فروزنده و برجاست!
0936---5530

* اول انقالب شهید بهشتی می فرمودند ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. 
اکنون در دهه 90 اصالح طلبان که به قدرت رسیده اند معلوم شده هر کدام چند 

میلیارد تومان برای تصاحب کرسی شورای شهر تهران پول پرداخت کرده اند.
0919---6858

* چند شــب قبل در برنامه ماه عســل، دو نفر خانم مسکین آبرومند، شرح حال 
زندگی رقت بار خود را بیان می کردند، به خدا خجالت زده و شــرمنده شدم. واقعاً 
جای بســی تأسف است در نظام جمهوری اسالمی که دولت این مشی اشرافی را 
در پیــش گرفته و بیت المال را حیف و میل می کند چنین افرادی نیز در کنار ما 

باشند که به نان شب محتاجند!
0915---1648

* نبود فهم صحیحی از ایثار مدافعان امنیت برای امنیت و آرامش کشور موجب 
ناامنی می شــود. چطور است که عربســتان به صراحت از ناامن کردن کشورمان 
می گوید اما دولت اصرار به اعزام حجاج به مکه را دارد و یا به جای پاســخ دادن 
قاطعانه به گزافه گویی مقامات عربستانی، نیروهای انقالبی را تحت فشار تبلیغاتی 

قرار می دهد؟
0939---6219

* ما ســپرده گذاران در موسسه مالی و اعتباری کاسپین فقط به اعتبار و استناد 
مجوز بانک مرکزی دست به این کار زدیم چرا باید امروز به این فالکت برسیم و 
مســئوالن امر خود را کنار بکشند؟ سپرده گذاران کاسپین اکنون خواهان اعمال 

ماده 236 و سوال از رئیس جمهور در مجلس هستند.
6092---0912 و 9670---0912
* حساب بانکی من روستایی را برای 300 هزار تومان بدهی مسدود کرده اند ولی 
امنیت کامل برای بدهکاران میلیاردی بانک های کشور برقرار است و باالتر از گل 

به آنها گفته نمی شود. چرا؟
0911---3382

* وجود دارالقرآن در یک محل چه ضرری برای اهالی آن دارد که برخی ها در شهرک 
اکباتان از احداث چنین کانون مقدس و مبارکی برآشفته اند؟ آیا اگر چند هنرمند 
فاسد خانه ای برای رقص و... برپا می کردند باز هم این جیغ بنفش را می کشیدند؟! 
البته در کشوری که بنا بود سند ننگین 2030 با آن افتضاحات پیاده شود انتظار 

اعتراض به چنین احداث هایی را هم باید داشت!
0912---8220

* 6 ســال است در انتظار گرفتن مســکن مهرم. اگر دولت یازدهم با دولت قبل 
مشکل دارد چرا چوبش را ما باید بخوریم؟! همسرم به خاطر این بالتکلیفی مسکن 

مهر درخواست طالق کرده است. چه کسی مقصر است؟!
شریفی- رزن

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

اللَُّهمَّ اْجَعلِْنــي ِفيِه ُمِحّبا ِلَْولَِيائِــَك َو ُمَعاِديا ِلَْعَدائَِك 

ُمْسَتّنا ِبُسنَِّة َخاتَِم أَنِْبَيائَِك يَا َعاِصَم ُقلُوِب النَِّبيِّنَي

»خدایا! در این روز مرا دوســتدار دوســتانت و دشمن 

دشمنانت و دنباله رو ســنت پیامبرت قرار ده. ای پاسدار 

دل های پیامبران!«

گفت و شنود

خبر ویژه

آدرس

ارهنشینیبیبیسی
درماجرایحملهموشکیسپاهبهداعش

شبکه دولتی انگلیس در ماجرای ضربت کوبنده موشکی سپاه علیه داعش 
به وضعیت نشستن روی اره دچار شد.

این شبکه از یک سو علنا نمی توانست مانند گذشته از تروریست ها حمایت 
کند و از طرف دیگر ضربه کوبنده سپاه را ضربه به عملیات روانی ممتد خود 
در بزرگنمایی دشــمنان ملت ایران می دانست. جمشید برزگر تحلیلگر این 
شبکه در تحلیلی نوشت: محکومیت حمله موشکی سپاه پاسداران به مناطق 
تحت کنترل داعش در ســوریه، برای مخالفان منطقه ای و جهانی جمهوری 
اســالمی کارآسانی نخواهد بود. ایران نخستین کشوری نیست که دست به 
چنین عملیاتی زده اســت. آمریکا، بریتانیا و فرانســه از یک سو و روسیه از 
سوی دیگر، در سال های گذشته بارها عملیاتی مشابه با دالیلی مشابه انجام 
داده اند. با این همه، دشوار است بتوان تصور کرد که رقبای ایران در سطوح 
منطقه ای و بین المللی از جمله عربســتان سعودی، اسرائیل و آمریکا، حمله 
موشکی ســپاه را همچون عملیات مشابه کشورهای دیگر ارزیابی کنند. به 
ویژه اینکه هم ســپاه پاســداران و هم چهره های سیاسی و نظامی ایران، در 
واکنش های خود پس از حمله موشکی، بیشتر یا دست کم به همان اندازه که 
به ضربه زدن به داعش بها داده اند، بر پیام این حمله برای رقبای منطقه ای 
و به گفته آنها حامیان داعش تأکید کرده اند. تردیدی نیســت که هدف این 
حمله، بر نوع و شــدت واکنش ها تأثیر چشمگیری خواهد داشت. حمله به 
داعش، اقدامی نیست که به راحتی محکوم شود. با این همه، پرتاب موشک 
در ســطح منطقه ای، با وجود اعالم نگرانی های مکرر از برنامه موشکی ایران 
هم کاری نیست که در کمترین حالت معادالت منطقه ای را پیچیده تر نکند 

یا منطقه را ملتهب تر از آنچه هست نسازد.
گزارشمعنادارگاردین
ازدرودالبعاجبهسلیمانی

روزنامه گاردین در گزارشی درباره موفقیت های نیروهای مردمی عراق و 
سوریه مقابل داعش نوشت این نیروها تحت هدایت تهران هستند و پیروزی 

آنها نشان دهنده تقویت نفوذ ایران است.
روزنامه انگلیســی در آغاز گزارشی از تحوالت میدانی در شهر تازه آزاد 
شــده »البعاج« که ضمن آن با رهبر بســیج مردمی عراق )حشدالشعبی( 
مصاحبه کرد، نوشــت: البعاج امروز بنیان طرح های ایران برای حفظ مسیر 
زمینی عراق- سوریه- لبنان را شکل می دهد؛ مسیری که پروکسی های ایران 
)نیروهای نیابتی( فتح کرده اند و نفوذ ایران را در منطقه تقویت می کند. در 
ورودی شهر به نشانه ادای احترام به سردار ایرانی قاسم سلیمانی نوشته شده 

است »از موصل تا البعاج، درود بر سلیمانی«.
ژنرال سلیمانی در هدایت یگان های »جبهه بسیج مردمی« کمک کرده 

است.
در حالی که این نیروها از شــهر البعاج به ســمت مرز سوریه می روند، 
پرچم های زیادی متعلق به چندین یگان شیعه برافراشته شده است. ابومهدی 
المهندس رهبر مشترک جبهه بسیج مردمی در جاده ورودی شهر از نیروهای 

پیروز خود استقبال می کند.
ایــن نیروها در هفته های اخیر نواحی جدیــدی را از موصل تا مرزهای 
ســوریه تحت نفوذ خود درآورده اند. المهندس در یک مصاحبه نادر در یک 
سالن اجتماعات گفت: این آخرین قلعه داعش در منطقه بود. اینجا گذرگاه 

تروریست ها از ترکیه به عراق از سال 2013 و 2014 تاکنون بوده است.
اینجا یک ناحیه راهبردی برای سرکردگان داعش است.

رهبران بسیج مردمی در اوایل ماه مه به اعضای ارشد خود گفتند که یک 
داالن زمینی در جنوب کوهستان سنجار ایجاد شده است که به ایران امکان 
می دهد یک خط تدارکاتی از طریق عراق و سوریه به سمت لبنان داشته باشد.

البعاج اولین توقفگاه مهم در این مســیر اســت. راه مذکور قرار است از 
دیرالزور و المیادین در ســوریه عبور کند. هر دو شــهر کماکان در کنترل 

داعش است.
از آن زمان تاکنون نیروهای تحت پشتیبانی ایران به فرماندهی سلیمانی 

در مناطق نزدیک به بزرگراه دمشق - بغداد گرد آمده اند.
این بزرگراه اهمیتی حیاتی دارد اما اعضای ارشــد جبهه بسیج مردمی 
می گویند در شــرایطی که فروپاشــی داعش عرصه نبرد در حوالی مرزها را 

به سرعت تغییر می دهد این نیروها به دنبال داالنهای دیگری هم هستند.
آنان اکنون در پی جاده ای هســتند که از دیرالزور و المیادین و پالمیرا 

عبور می کند و به سمت دمشق می رود.
حرکت نیروها در مناطق مرزی تبدیل به یک بازی نفسگیر میان بازیگران 

متعدد شده است.
شــبه نظامیان تحت حمایت ایران از ســمت غرب ارتش ســوریه را به 
سمت عراق و همچنین از سوی دیگر شبه نظامیان عراقی را به سمت شرق 

هدایت می کنند.

جنگپنهاناصالحطلبان
برایتعیینشهردار

یک روزنامه حامی دولت از جنگ اصالح طلبان بر سر انتخاب شهردار تهران 
خبر داد.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت ترکیب جدید شورای شهر تهران در دوره پنجم که 
جلسات غیررسمی خود را در روزهای اخیر برگزار کرده در مراحل اولیه مهم ترین 

آزمون خود یعنی »انتخاب شهردار پایتخت« کارنامه قابل دفاعی نداشته است.
روز گذشته خبری منتشر شد که در جریان یکی از جلسات غیرعلنی شورای 
پنجم فرآیند انتخاب شهردار تصویب شده که بر مبنای آن مقرر شد هر عضو شورا 
سه نفر را به عنوان داوطلب برای شهرداری تهران معرفی و پیشنهاد  کند. از میان 
کاندیداها هر کســی که حداقل 5 رای کسب کند، وارد لیست اولیه کاندیداهای 

شهردار تهران خواهد شد.
اما چند روز پیش یک خبر قابل تامل از جلســات غیررسمی پارلمان پنجم 
منتشر شد که محتوای آن خبر منعکس کننده مناقشه پنهان در پارلمان محلی 
است و نشان می دهد مجموعه شورای پنجم بر سر اعالم پایبندی پارلمان پنجم 

به میثاق نامه قبل از انتخابات به نوعی رودربایستی برخورد کرده است.
در قالب این میثاق نامه اعضای لیســت 21 نفره راه یافته به شــورا قول داده 
بودند هر فردی که از این لیست با رای مردم انتخاب شود برای در اختیار گرفتن 

سمت در شهرداری یا دولت از شورا خارج نشود.
برخی اعضای شــورای پنجم می گویند با وجود اینکه شــایعاتی درخصوص 
شهردار شدن محسن هاشمی در فضای مجازی پیچیده است اما شهردارتهران از 

میان اعضای شورای شهر انتخاب نخواهد شد.
حادثهتروریستیتهران

موجباتحادونفوذبیشترایرانمیشود
تحلیلگر و عضو اندیشکده چتم هاوس تاکید کرد که حادثه تروریستی اخیر 

در تهران سبب تقویت عزم ایران و نفوذ بیشتر در منطقه خواهد شد.
صنم وکیل در این یادداشت که در تارنمای چتم هاوس منتشر شد، نوشت: 
هفته گذشته داعش مسئولیت حمله تروریستی به پارلمان و حرم بنیانگذار انقالب 

اسالمی ایران را برعهده گرفت.
اما این حمله برای ایران و سیاســت خارجی اش چه معنایی دارد؟ این حمله 
حمایت افکار عمومی نســبت به فعالیت های منطقه ای ایران را افزایش می دهد، 
رهبری ایران همواره اعالم کرده که در خط مقدم جنگ جهانی علیه تروریســم 
است و درگیری های نظامی در جنگ داخلی سوریه و حمایت از پیکارجویان در 

عراق و یمن برای مقابله با داعش بوده است.
عضو اندیشــکده چتم هاوس افزود: حمالت یاد شده انگیزه مردم ایران برای 
دفاع از دخالت های منطقه ای و تقویت عملیات ضدداعش را افزایش خواهد داد. 

در نتیجه ایران به جای عقب نشینی فعالیت های خود را افزایش می دهد.
صنم وکیل در ادامه بیان داشــت: ایران اکنون تالش می کند تا شکاف میان 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را بیشتر کند. وی افزود: بالفاصله پس از حمله 
تروریســتی تهران، دولت ایران، با اشاره به  اظهارات اخیر ریاض علیه این کشور، 

عربستان را به همدستی با عوامل این حادثه متهم کرد.
ایران و عربستان مدت ها است بر سر گسترش نفوذشان در منطقه با یکدیگر 

جدال دارند.
این عضو اندیشــکده چتم هاوس عنوان کرد: حادثه تروریستی تهران سبب 
نمی شــود تا ایران موضع دفاعی به خود بگیرد،  ایران قادر اســت که از آن یک 

فرصت اتحاد بسازد.
ایــن تحلیل گر در ادامه عنوان کرد: حمله تروریســتی اخیر و تغییر موضع 
کاخ ســفید علیه تهران سبب تقویت راهبرد آیت اهلل خامنه ای در حفظ استقالل 

سیاسی و اقتصادی دولت از دخالت های خارجی خواهد شد.
وی افزود: سپاه پاسداران انقالب اسالمی اکنون دستور خواهد داشت تا ضمن 
تقویت امنیت مرزهای ایران، از دولت های هم پیمان و بازیگران غیردولتی حمایت 

کند. این اتفاق سبب همگرایی بیشتر در ایران خواهد شد.
تحسینفراگیرقدرتنماییسپاه
تحلیلگربیبیسیراشاکیکرد

ضرب شست موشکی سپاه به داعش و مقهور شدن عناصر مخالف جمهوری 
اسالمی در مقابل این اقدام غیرتمندانه، تحلیلگر بی بی سی را شاکی کرد.

پس از حمله ســپاه به مقر داعش در دیرالزور عناصر مخالف بسیاری، از سر 
هیجان یا تاکتیک و اجبار، زبان به تحسین گشودند. رضا حقیقت نژاد در واکنش 
به این وضعیت می نویســد: هر اقدامی برای نابودی داعش خوشحال کننده است، 
حاال هر کشوری که می خواهد انجامش بدهد٬ بدهد اما این خوشحالی دلیلی برای 

ایستادن سمت مهاجم به داعش است؟ ما می توانیم از نابودی داعش شاد باشیم 
و خوشــحالی مان مقدمه برای حرف زدن درباره اهمیت و ضرورت پایان یافتن 
جنگ و اعمال فشار مدنی درباره حل مشکل سوریه باشد. وقتی وحید یامین پور 
می نویسد: »فاصله پشه های داعشی با مگس های اسرائیلی زیاد نیست« و مدافعان 
سپاه انگشت  اشاره سوی عربستان سعودی دراز می کنند، یعنی به حل مشکل 
سوریه فکر نمی کنند، به گستردن میدان آتش می اندیشند. گسترده شدن این 
آتش نیازمند خیلی چیزهاست، از جمله همراه و قانع کردن افکار عمومی. برای 

قانع کردن افکار عمومی شما چه چیزهایی باید بنویسید.
مثل آســیه باکری تاکید کنید: »نمایش قدرت نظامی ایران در منطقه ای 
که بوی جنگ می دهد، خوشــحالم می کند«، مثل مسعود بهنود بگویید: »در 
این مرحله دنیا زبان غرور را بهتر می فهمد«، شبیه عطاء اهلل مهاجرانی بنویسید 
حمله موشکی »پیام روشن، مقتدرانه و به هنگام به همه« بود، عین علی علیزاده 
بگویید این حمله »مشــروع و منطبق بر قوانین بین المللی است« و »پیروزی 
استراتژی کالن و آینده نگر« آیت اهلل خامنه ای بود و چون نفیسه کوهنورد توییت 
کنید آمریکا »مخالفان داعش« را می زند و ایران خود داعش را. ســپاه دنبال 
گســتراندن میدان جنگ به نیت کشــتن »مگس های اسرائیلی« و »پشه های 
عربســتانی« و فراهم کردن مقدمات ظهور اســت و شما با این نوشته هایتان: 

»مگس کش« جور می کنید.
بله! این نهایت کاری است که شما می کنید: تقویت ادبیات جنگ طلبانه و 
خوشگل سازی استدالل ها. آقایان مهاجرانی، بهنود، علیزاده و خانم ها باکری و 
کوهنورد، به برنامه »جهان آرا« از شــبکه تلویزیونی افق خوش آمدید؛ مجری: 
وحید یامین پور، تهیه کننده: یک قرارگاهی از سپاه، میهمانان دیگر این برنامه: 
استاد نادر طالب زاده، ســردار سعید قاسمی و حجت االسالم پناهیان؛ میزگرد 

موشک، صلح و زندگی.
وزارتخانههایناهماهنگ

نمیتوانستندمشکلاشتغالراحلکنند
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد ناهماهنگی دستگاه های دولتی موجب 

ناکارآمدی هایی شده و این روند باید در دولت جدید تغییر کند.
شــرق می نویســد: دولت دوازدهم، مراقب ســازگاری فکری دستگاه های 
اقتصادی باشد... مجموعه دستگاه های اقتصادی نمی توانند ناهماهنگ و ناسازگار 
عمل کنند. مثال ســازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، حتی 
گاه وزارت صنعت و معدن، کشــاورزی و نظایر اینها، مثل بازرگانی، کار و رفاه، 
باید سازماندهی شده برای رسیدن به اهدافی خاص عمل کنند. هنگام انتخاب 
مسئول برای این دستگاه ها، باید ابتدا دقت شود که افراد مورد نظر، اوال صاحب 
فکر نظام یافته باشند و درباره چگونگی سازوکار اقتصاد کشور از هر بابی سخن 
نگویند، بلکه از نگاه منســجم و به نتیجه رسیده در تعقل خویش وارد و خارج 
از بحث شوند. ثانیا آن نوع نگاه باید در دستگاه های مرتبط اقتصادی دیگر نیز 
منظور شــود و دستگاه ها سازگار عمل کنند. مثال اگر نگاه به بهبود اقتصاد، از 
طرف توجه به اجزای عرضه اقتصاد است، نه به سمت اجزای طرف تقاضا؛ آنگاه 
باید همه دســتگاه های اقتصادی این گونه فکر و عمل کنند. در غیراین صورت 
سیاســت های پولی بانک مرکزی، سیاســت های مالی وزارت دارایی را خنثی 
خواهد کرد. همچنین راهبردی که ســازمان برنامه متولی آن اســت، آسیب 
می بیند و اقتصاد کشــور در زمان معین به اهدافش نخواهد رسید و هم افزایی 
پدید نمی آید، بلکه هم اندازی روی می دهد. مانند عدم مشارکت الزم دستگاه ها 
در تدوین برنامه پنج ســاله ششــم که وزارت اقتصاد و نیرو، بی اطالع از برخی 
جداســازی ها و ادغام های منظور شده بودند؛ این ناهماهنگی میان نفت و نیرو 
از یک ســو و میان صنعت و بازرگانی با دارایی از ســوی دیگر در برنامه بود که 
چه بسا از بیرون آنها تعیین و تکلیف شده باشد. سازمان برنامه در دوره یازدهم 
با بیش از یک ســال تاخیر راه اندازی شــد و تا بازسازی شود )انتظار نوسازی 
بود، اما به نظر هنوز نشده است( عمال دو سال فرصت کار داشته است. با نگاه 
نتیجه گرایی می توان ادعا کرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشتر به مهار تورم 

توجه داشتند تا به اشتغال زایی و رونق.
شرق می افزاید: دستگاه های اقتصادی در دولت دوازدهم، باید بیشتر توجه 

خود را معطوف به اشتغال زایی و رشد اشتغال بادوام کنند.
شــورای عالی اقتصاد کشــور باید از مجموعه اندیشه های هماهنگ شکل 
بگیرد و آن تفکر باید مســئولیت اثربخشی را بپذیرد. اگر این اندیشه در دوره 
زمانی معقول، ناموفق جلوه کرد، رئیس جمهور وقت و مجلس شــورای اسالمی 
خواهند فهمید، تغییر اندیشه گره گشاست نه تغییر افراد فارغ از اندیشه ها و از 

اثر پی به موثر می برند.
نمی شود بازار کار را فارغ از بازار پول مدیریت یا بازار کاال را بدون توجه به 
بازار ســرمایه سیاست گذاری کرد. اینها در داد و ستد هستند و عدم تعادل در 
یکی به دیگر بازارها ســرایت خواهد کرد. حتی متولی حوزه اقتصاد بین المللی 
اعم از رایزن هــای اقتصادی در وزارت خارجه تــا معاونت های امور بین الملل 
دیگر دستگاه های اقتصادی باید هماهنگ باشند تا به صورت نظام مند صنعت، 
کشــاورزی و تجارت را با توجه به اشتغال، تورم، تراز پرداخت ها، جذب دانش 

فنی و... سامان دهی کنند.

با این که در اسناد به تازگی 
خارجه  وزارت  شده  منتشر 
آمریکا نشانی از حضور و نقش 
کودتای  در  کاشانی  آیت اهلل 
28 مرداد 1332 وجود ندارد 
و بر عکس آن همه گزارش ها 
و اســناد حکایت از دشمنی 
دیرینــه آمریکا و انگلیس با 
اصالحات  مدعیان  دارد  وی 
در این اســناد با هدف ترور 
و  کاشانی  آیت اهلل  شخصیت 
همچنین شبیه سازی خنده دار 
میان دولت یازدهم و مصدق 
دست برده و تاریخ را تحریف 

کرده اند!
وزارت  اســناد جدید  انتشار 
خارجه آمریکا درباره کودتای 28 
برای  دســتاویزی  مرداد 1332 
مدعیان اصالحات شــده است تا 
بدون نگاه کردن به این اســناد 
انتقام و کینــه خود را از آیت اهلل 
کاشــانی که بصیرت مثال زدنی 
او در پیش بینــی کودتا و انذار به 
مصدق در تاریخ به یادگار مانده 

است را پوشش دهند.
آیت اهلل کاشانی یک روز مانده 
بــه کودتای 28 مرداد 1332 در 
نامه ای به مصدق هشدار می دهد 
و گالیه می کند »اگر چه امکاناتی 
بــرای عرایضم نمانده ولی صالح 
دین و ملت برای این خادم اسالم 
باالتر از احساسات شخصی است 
و علی رغم غرض ورزی ها و بوق و 
کرنای تبلیغات شما، خودتان بهتر 
از هر کس می دانید که هم وغم در 
نگهداری دولت جنابعالی است، که 
خودتان به بقاء آن مایل نیستید.«

در ادامه این نامه تصریح شده 
بود »از تجربیات روی کار آمدن 
قــوام و لجبازی های اخیر بر من 
مسلم است که می خواهید مانند 
ســی ام تیر کذایی یک بار دیگر 
ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه 
برویــد. حرف این جانــب را در 
خصوص اصــرارم در عدم اجرای 
رفراندوم نشنیدید و مرا لکه  حیض 
کردید. خانه ام را سنگباران و یاران 
و فرزندانــم را زندانی فرمودید و 

مجلس را که ترس داشتید شما 
را ببرد بستید و حاال نه مجلسی 
اســت و نه تکیه گاهی برای این 

ملت گذاشته اید.«
آیت اهلل کاشــانی در این نامه 
برای ثبت در تاریخ هشدار می دهد 
»زاهــدی را که من با زحمت در 
قابل کنترل  مجلس تحت نظر و 
نگاه داشته بودم با لطایف الحیل 
خارج کردید و حاال همانطور که 
واضح بــوده درصدد به اصطالح 
کودتا است. اگر نقشه شما نیست 
که مانند سی ام تیر عقب نشینی 
کنید و به ظاهــر قهرمان زمان 
بمانید، و اگــر حدس و نظر من 
صحیح نیست که همانطور که در 
آخرین مالقاتم در دزاشیب به شما 
گفتم و به هندرسن هم گوشزد 
کردم که آمریکا ما را در گرفتن 
نفت از انگلیســی ها کمک کرد و 
حاال به صورت ملی و دنیاپسندی 
می خواهد به دست جنابعالی این 
ثــروت ما را به چنگ آورد. و اگر 
واقعاً با دیپلماســی نمی خواهید 
کنار بروید، این نامه من سندی 
در تاریخ ملت ایران خواهد بود، که 
من شما را با وجود همه بدی های 
از  خصوصی تان نسبت به خودم 
وقوع حتمی یک کودتا به وسیله 
زاهدی که مطابق با نقشــه خود 
شماست آگاه کردم، که فردا جای 

هیچ گونه عذر موجهی نباشد.«
این نامه تاریخی که یک روز 
پیــش از کودتــای 28 مرداد به 
دست مصدق رسیده بود با پاسخ 
از سر تکبر و غرور وی روبرو شد، 
مصدق در پاسخ نوشت »مرقومة  
حضرت  آقا توســط  آقای  حسن  
ســالمی  زیارت  شــد »اینجانب  
مستظهر به  پشتیبانی  ملت  ایران  
هستم.« والســالم. دکتر محمد 

مصدق«.
یــک روز بیشــتر زمان باقی 
تاریخی  پیش بینــی  کــه  نبود 
آیت اهلل کاشــانی محقق شود و 
مصدق با کودتای آمریکایی 28 
مرداد ســاقط شود، اما امروز و با 
گذشــت نزدیک 64 سال از آن 

از اســناد وزارت  رویداد بخشی 
خارجه آمریکا و نه ســازمان سیا 
با صدها سانســور و دســتکاری 

منتشر می شود.
بــه  کــه  ایــن  از  فــارغ 
منتشرشده  اسناد  صحت سنجی 
بپردازیم در اســناد منتشرشده 
نیز هیچ اشــاره ای بــه آنچه که 
قلب های بیمار مدعیان اصالحات 
از آن سوءاســتفاده کرده انــد و 
مایل به بهره برداری از آن هستند 
نشده است، چنانچه یکی از این 
مدعیان خواستار تغییر نام خیابان 
»آیت اهلل کاشانی« شده و عده ای 
نیز درخواست داده اند خیابانی به 

نام مصدق ثبت شود!
امیدی که سفیر وقت 

انگلیس داشت 
شارل فارول نویسنده فرانسوی 
در مورد رهبری مذهبی نهضت 
اشــاره می کند که انگلیس زخم 
بزرگی از مبارزات آیت اهلل کاشانی 
در عراق و مبارزات ملی شــدن 
نفت به جان داشت و او باید ترور 
شخصیت می شد و این از اسناد 
وزارت خارجه انگلیس پیدا است.

از ســوی دیگر در حالی که 
عناصــر جبهــه ملــی از افترا و 
شــخصیت  ســاختن  مخدوش 
آیت اهلل کاشانی دریغ نمی کردند، 
همان ایام سفیر انگلیس در تهران 
به وزارت خارجه دولت متبوعش 
می نویســد: »من تنها امیدی که 
در مورد کاشــانی دارم آن است 
که بتوانیم او را در افکار عمومی 
بی آبرو و متهم سازیم تا نفوذ خود 

را از دست بدهد«.
با همــه این اوصاف اســناد 
منتشر شــده نیز حکایت از آن 
اصالحات  مدعیــان  کــه  ندارد 
تحلیل  اســاس  بر  می گوینــد، 
ارســالی سیا برای وزارت خارجه 
)مــارس 1951( »خطــر اصلی 
بــرای هرگونه حکومــت هوادار 
غرب در ایران اتحاد نامقدس گروه 
مصدق با آیت اهلل کاشانی«  خوانده 
شــده و یا در گزارش اول مارس 
1953 الن دالس، رئیس  ســیا، 

به ژنــرال آیزنهاور رئیس جمهور 
وقت آمریکا رویه آیت اهلل کاشانی 
متخاصم  افراطی  »ناسیونالیسم 
با ایاالت متحده« توصیف شــده 

است. 
از ســوی دیگر جالب است 
بدانیم که »حدود 810 مورد از 
اسامی و اماکن در اسناد منتشر 
شده وزارت خارجه آمریکا حذف 
شده اند. همچنین در هیچ کجای 
این اسناد منتشر شده خبری از 
همدلی نظری یا همراهی عملی 
کودتاگران  با  کاشــانی  آیت اهلل 
دیده نمی شــود.« همچنین این 
اسناد نیز از سوی منتشرکنندگان 
به صورت جهــت داری ممیزی 

شده اند!
ماهی گیری

 از آب گل آلود تاریخ 
نکته مهــم دیگری که نباید 
از آن غافل شــد هدفی است که 
مدعیان اصالحات از اســناد تازه 
منتشر شده ســفارت آمریکا در 

تالشند به آن دست یابند.
اصالح طلبان نه دلشان برای 
مصدق ســوخته و نه عالقه ای به 
تاریخ دارند چرا که مرور صفحات 
آن درس آموز اســت و تالش این 
روزهای آنــان را بر باد می دهد، 
هدف مدعیان اصالحات آن است 
که دســت به یک شبیه ســازی 
خنده دار بزنند و آن این که بگویند 
دولت روحانی همانند مصدق به 
دنبال دســتیابی به حقوق ملت 
ایران اســت حقوقی که عده ای 
مایل نیســتند به دســت مردم 
برسد و از این رو همانند آیت اهلل 
کاشانی به دنبال زمین زدن این 
دولت مردمی از طریق همکاری 
مستقیم و غیرمستقیم با دشمنان 

از جمله آمریکا هستند!
ایــن تالش ها به همان اندازه 
برای مردم شــریف و آگاه ایران 
خنده دار و غیرقابل باور است که 
سندسازی های اخیر برای همسو 
با  نشــان دادن آیت اهلل کاشانی 
عوامــل آمریکایــی کودتای 28 

مرداد 1332.

گزارش تحلیلی کیهان 

سندسازی برای تکمیل پروژه قدیمی انگلیس
پشت پرده ترور شخصیت  آیت اهلل كاشانی

مدیرمســئول کیهان با اشاره به شلیک موشــک به محل حضور 
تروریســت های داعش در ســوریه گفــت: این موشــک ها جواب 
هارت و هورت های ترامپ هم هست و به او می فهماند در ایران اسالمی با 

یک مشت واداده روبه رو نیست.
حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در گفت و گو با فارس درباره تهدیدها 
و تشدید تحریم های آمریکا اظهار داشت: چهار سال قبل هفته نامه آمریکایی »ویکلی 
اســتاندارد« به این سؤال پاسخ واقع بینانه و دقیقی داده بود که دیروز به گونه ای 

دیگر در بیانات رهبر معظم انقالب هم آمده بود.
شریعتمداری ادامه داد: هفته نامه ویکلی استاندارد نوشته بود همه رؤسای جمهور 
آمریکا از کارتر تا اوباما در یک نقطه با امام خمینی اشــتراک نظر دارند و آن این 
است که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و البته این دیدگاه شامل دونالد ترامپ 

رئیس جمهور به قول حضرت آقا تازه کار آمریکا نیز می شود.
مدیر مسئول کیهان با اشاره به شلیک موشک به محل حضور تروریست های 
داعش در ســوریه گفت: این موشــک ها ضمن آنکه پاســخ مقتدرانه ســپاه به 
تروریســت های تکفیری و حامیان منطقه ای آنهاست، جواب هارت و هورت های 
ترامپ نیز هســت و به او می فهماند در ایران اســالمی با یک مشت واداده روبرو 
نیست که تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از آمادگی آنها برای همراهی با واشنگتن 

در مقابله با جمهوری اسالمی سخن می گوید.
شریعتمداری تصریح کرد: شلیک موشک ها لبیک ملت به بیانات دیروز رهبر 

معظم انقالب بود که سپاه به نمایندگی از جانب آنان اعالم کرد.
وی این حرکت را باطل السحر وادادگی ها و خمودگی هایی دانست که جماعتی 
اصرار داشتند به ملت تزریق کنند و گفت: همان ها که دو روز قبل از رکس تیلرسون 

وزیر خارجه ترامپ مدال کاسه لیسی آمریکا را دریافت کردند.

مدیر مسئول کیهان در گفت وگو با فارس:

شلیک موشک های سپاه 
باطل السحر وادادگی ها بود

گفت: حمله موشــکی سپاه به محل اســتقرار تروریست های داعش در 
»دیرالزور« ســوریه، درس بزرگ و پشیمان کننده ای به مثلث غربی و عبری 

و عربی بود.
گفتم: برای بعضی ها که نســخه سازش با آمریکا می پیچیدند هم 

عبرت انگیز و بیدارکننده بود.
گفت: همه رؤسای جمهور آمریکا، از جمله ترامپ، تالش می کردند خودشان 
را یک قدرت نظامی خشن جا بزنند که هر کاری دلشان بخواهد انجام می دهند 

و هیچ کس هم نمی تواند مانع آنها بشود.
گفتم: ترامپ و دار و دسته اش از بس که با کاسه لیس های توسری 
خورده ای مثل آل ســعود و آل خلیفه و... روبرو بوده اند، دچار توهم 

قدرت شده بودند!
گفت: ولی موشک های سپاه، حواسشان را سرجایش آورد.

گفتم: ایول!... شیری وسط جنگل به یک خرگوش رسید و با غرور 
پرسید؛ سلطان جنگل کیست؟ خرگوش از ترس گفت؛ شما قربان!... 
به روباه رســید و همین جواب را شنید و... تا اینکه با یک فیل روبرو 
شد و با همان غرور پرسید؛ سلطان جنگل کیست؟ و فیل که حسابی 
عصبانی شده بود خرطومش را دور کمر شیر پیچید و بلندش کرد و 
محکم به زمین زد و شــیر مادر مرده در حالی که کمرش را می مالید 
گفت؛ آقا فیل! من فقط یک آدرس پرسیدم. خب نمی دانستی، می گفتی 

نمی دانم، این چه حال و روزی است که بر سر من آورده ای؟!


