
کیهان و خوانندگانیادداشت روز گفت و شنود

اخبار كشور
صفحه 2

 یک شنبه 2۳ مهر ۱۳۹۶
2۴ محرم ۱۴۳۹ - شماره 2۱۷۴۶

خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

سخنان عصر جمعه دونالد ترامپ، علیرغم جنجال های فراوانی که پیش از 
آن پیرامون آن شد، غیرمنتظره نبود. تحریم سپاه که پیش از این و در دوره 
اوباما شامل تعدادی از مراکز مهم صنعتی عمرانی نظیر قرارگاه خاتم االنبیاء-ص- 
و فرماندهان ارشد سپاه می شد، هم اینک به کلیت سپاه تسری داده شده و 
این در حالی است که تبلیغات روی »تروریستی خوانده شدن سپاه« متمرکز 
بود و بر این اساس فرمانده کل سپاه اعالم کرد که در این صورت ارتش آمریکا 
را مترادف داعش خواهد دانست. موضوع دوم هم تعیین تکلیف برجام بود که 
در نهایت ترامپ آن رابه کنگره واگذار کرد و قرار شد کنگره آمریکا طی 60 روز 
نظر خود را در این مورد اعالم کند. جابجایی در زمان اعالم- از پنجشنبه به 
جمعه- و تقلیل دو محور اصلی بحث از قرار دادن در لیست تروریستی تا تحریم 
و از تعیین تکلیف نهایی تا سپردن به کنگره به وضوح بیان کننده آن است 
که در واقع ترامپ و تیم او دست اندرکار عملیات روانی هستند و بیش از آنکه 
در عالم واقعیت سیر کنند در خیال خود جمهوری اسالمی را تحت فشار قرار 
داده و مشکل خویش را حل می کنند. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:

1- سخنان روز جمعه ترامپ به خوبی نقطه مشکل آمریکا را نشان داد. 
تمرکز او روی عنصر »توانایی«های ایران به خوبی ماهیت مشکالت آمریکا 
را برمال کرد. رهبری، سپاه، توانایی دفاعی، قدرت نفوذ، بهم زدن معادالت و 
مردم متحد این ها که هر کدام شکل دهنده به بخشی از قدرت ایران به حساب 
می آیند، مشــکل عمده آمریکا در برابر ایران می باشد و این در حالی است 
که هیچ کدام از رؤسای جمهور آمریکا راه حلی برای این مسئله نداشته اند. 
دیروز دونالد ترامپ اذعان کرد که رؤســای جمهور پیش از او در شکست 
دادن و متوقف کردن ایران ناکام بوده اند و در واقع اعتراف کرد که آمریکا راه 

حلی ندارد و لذا برای آنکه کاری کرده باشد از »طرحی نو«! سخن می گوید.
کاماًل واضح است که آمریکا در مقابل نفوذ و جایگاه »رهبر معظم انقالب 
اسالمی ایران« در منطقه هیچ کاری نمی تواند بکند. آمریکا در برابر یک رهبر 
مذهبی و سیاسی با بیش از شصت سال تجربه کارهای بزرگ و عبور دادن 
ملت ایران و ملت های منطقه از انواعی از بحران های سخت، خلع سالح است 
و این در حالی است که امروز بر خود آمریکا رئیس جمهوری برای دوره های 
4 تا 8 ساله حکومت می کند که پیش از آن هیچ تجربه ای در اداره جامعه ای 
کوچک - نظیر یک محله- نیز نداشــته است. آمریکا نمی تواند با رهبری در 
مقیاس امام خامنه ای- دامت برکاته- در بیفتد که عالوه بر مشروعیت داخلی 
از مشروعیت گسترده ای بین مردم منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا- به عنوان 
پیشــوای دینی و انقالبی- برخوردار است و حال آنکه در این منطقه وسیع، 

رئیس جمهور آمریکا نزد مردم منفورترین فرد به حساب می آید.
امروز آمریکا در منطقه عالوه بر مواجهه با رهبری بزرگ با نیرویی بزرگ 
نیز مواجه است. حکایت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در داخل ایران، حکایت 
اقتدار، اعتبار، امنیت و خدمت و در خارج ایران حکایت نیرویی نجات بخش و 
بی بدیل است. امروز هیچ نیروی نظامی در سطح دنیا تجربه و آوازه و محبوبیت 
سپاه را ندارد. توانمندی نیروهای سپاه و قدرت نیروهای متنوعی که سپاه در 
بسیاری از کشورهای منطقه پدید آورده است، بر قدرت هر ارتش کالسیک 
برتری دارد. این در حالی است که نیروی نظامی آمریکا اگرچه موقعیت های 
فراوان ثابت و شناور در اختیار دارد و بودجه ساالنه آن با بودجه هیچ ارتش 
دیگری در دنیا قابل مقایســه نیست، در عین حال پویایی نیروهای سپاه و 

فرزندان آن در منطقه را ندارد.
2- آمریکا گمان می کند همانگونه که ایــران در برخورداری از قدرت 
هسته ای که آن را »حق مسلم« خود می دانست، در نهایت کوتاه آمد و تعلیق 
فعالیت های خود را پذیرفت و به نظارتی که آمانو آن را »بی سابقه« می خواند، 
تن داد، اگر فشار بیاورد در پرونده نظامی و در واقع در مورد »نفوذ منطقه ای« 

خود نیز تعلیق را می پذیرد.
احتمااًل شما این جمله اوباما در آخرین روز حضور در کاخ سفید را به یاد 
دارید »من قدرت هسته ای ایران را مهار کردم، دولت پس از من، قدرت نظامی 
ایران را مهار کند« براین اســاس دونالد ترامپ که از یک تیم قوی امنیتی- 
سیاسی برخوردار است و کسانی او را راهنمایی می کنند که دهها سال سابقه 
کار نظامی در منطقه مان را دارند، بازی با پرونده هسته ای را شروع کرد ولی 
هدفش راه اندازی پرونده ای تازه، در ابعاد پرونده هسته ای یا حتی فراتر از آن 
بود. از آنجا که در ضمیمه برجام درباره مسائل نظامی ایران از جمله تسلیحات 
متعارف و بالستیک سخن به میان آمده بود، آمریکا حرکت به سمت پرونده 
جدید را از »هسته ای« شروع کرد و در نهایت پس از چندین ماه جنجال علیه 

توافق برجام، تصمیم گیری درباره آن را به کنگره واگذار کرد.
در این بین آنچه به احتمال زیاد در عمل اتفاق خواهد افتاد، حفظ پوسته 
برجام برای استفاده از روزنه ای  است که به صنعت نظامی ایران دارد. به عبارتی 
دیگر احیانا کنگره آمریکا در پایان مهلت شصت روزه »برجام ایران« را حفظ و 
»برجام آمریکا« را پاره می کند. این نکته ای است که در روزهای اخیر با ظرافت 
تمام در مواضع آلمانی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و خانم موگرینی آمد. مثال 
وزیر خارجه آلمان ضمن تاکید بر بین المللی بودن برجام و تقبیح تهدیداتی که 
ترامپ علیه آن مطرح کرده است، می گوید ما تالش می کنیم تا کنگره آمریکا 
را متقاعد کنیم که حفظ برجام الزم اســت و همه باید تالش کنیم تا راهی 

برای کنترل تسلیحاتی ایران و قاعده مند کردن رفتار نظامی آن پیدا کنیم.
از نظر ترامپ شرایط داخلی و تداوم محدودیت هایی که در تجارت خارجی 
ایران وجود دارد، تهران را در شــرایطی قرار داده که تشنه تر از روزی است 
که برای رفع موانع تجاری و بانکی معاهده برجام را امضا کرد. او به زعم خود 
می گوید کافی است فشار روانی را بر جامعه ایران زیاد کنیم تا دوباره به پای 
میز مذاکره بیاید و به امید حل مشکالت داخلی از نفوذ منطقه ای خود چشم 
بپوشد. در اینجا نمی توان از نقش آفرینی دو عنصر چشم پوشی کرد یکی از 
این دو مواضعی است که طی دو سال گذشته از سوی بعضی از مسئوالن کشور 
اتخاذ  شد و از آن بوی عالقه به انعقاد برجامی در مورد مسایل منطقه ای ایران 
به مشام آمریکا و شرکای اروپایی آن رسید. عنصر دوم شبکه جاسوسی است 
که در ایران فعال اســت و نوعا درباره نقش آنها ساده سازی صورت می گیرد 
ماجرای »دّری اصفهانی« که به طور خیلی اساسی مذاکرات محرمانه مسئولین 
کشور درباره موضوع هسته ای را به سرویس اطالعاتی انگلیس می داد و در 
واقع دســت تیم مذاکره کننده ایران را در مقابل طرف مقابل خالی می کرد، 
یک نمونه اســت که دستگاه هایی در ایران آن را در حد یک ارتباط ساده و 

درجه سه تنزل دادند.
امــا ترامپ درخصوص پرونده نظامی و نفوذ ایران با مانعی بزرگ مواجه 
است. بحث نظامی ایران از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است کما اینکه 
برای هرکشــور دیگری نیز از اهمیت ویژه برخوردار است. توافق ایران در 
پرونده هسته ای اگرچه که خسارت بزرگی متوجه ایران کرد اما این خسارتی 
قابل جبران به حساب می آید ما هر زمان که اراده کنیم می توانیم ظرف مدتی 
کوتاه به روز قبل از سه شــنبه 24 تیر 94 بازگردیم و کار خود را از آن نقطه 
ادامه دهیم ولی در مسئله نظامی اگر ما محدودیت و نظارتی را پذیرفتیم در 
واقع خود را تحت رژیم خاص نظامی-امنیتی قرار داده ایم که آن رژیم، سطح 
قدرت ما را معین می کند و قدرمسلم آن است که در این صورت آمریکا اصرار 
خواهد داشت تا ما به قدرت پنجمی منطقه - پس از رژیم صهیونیستی، ترکیه، 
پاکستان و عربستان - تن دهیم و بپذیریم که امنیت مرزهای ایران در گرو 
انطباق آن با دیدگاه های این چهار کشور باشد. به عبارت دیگر اگر ایران تن 
به یک رژیم نظامی امنیتی آمریکایی بدهد باید با اقتدار فعلی و هویت کنونی 
خود وداع کند و این خسارتی نیست که امکان جبران داشته باشد و به همین 
دلیل آمریکا می داند که این یک »گنده گویی معمولی« نیست تا با یک اقدام 
ساده و در چارچوب مذاکره با یک دولت امکان پذیر شود. در واقع اینجا دیگر 
»حریم نظام« است که در راس آن شخصیتی قرار دارد که از یک سو ذره ای 
به آمریکا و قرارهای او اعتماد ندارد و از ســوی دیگر ذره ای تردید ندارد که 
می تواند بر آمریکا غلبه کند و دسیسه آن را با هزینه ای بسیار کمتر از آنچه 

در پرونده هسته ای متحمل شده، باطل گرداند.
3- آنچه ترامپ در روز جمعه انجام داد یک عملیات روانی سطح پایین بود و 
واکنش شدید ایران و ایرانیان نشان داد که چه حساسیتی در این موضوع وجود 
دارد. طرح ترامپ این بود که »سپاه« را به مشکل مرکزی شهروندان ایرانی 
تبدیل کند و بعد از کاهش موقعیت، دست و پای آن را ببندد و به گوشه هایی 
در داخل ایران پرتاب کند. اما واکنش محکم و ملی حاکمیت و مردم ایران در 
مواجهه با این توطئه، در واقع سپاه را به موقعیت جدیدی رسانید. خود این 
موضوع یک محک مهم بود. دشمن هم گمان و هم تبلیغ می کرد که سپاه از 
محبوبیت گذشته بهره ای ندارد جدا از اینکه عظمت تشییع کنندگان همدانی 
پاسدار شهیدحسین همدانی و عظمت تشییع کنندگان مشهدی، تهرانی، 
اصفهانی و نجف آبادی پاسدار شهید حججی معیار روشنی برای درک بطالن 
ادعای دشمنان است، واکنش ملی ایرانیان در داخل و خارج کشور به تحریم 
ســپاه و تصریحاتی که در کالم رئیس جمهور محترم آمد عمق ملی سپاه را 

مشخص کرد. 
گمــان نمی کنم نیازی به زمان زیادی دارد تا ببینیم نیروهای آمریکایی 
تحت تاثیر ابهت ســپاه  و نیروهای مردمی مرتبط با آن در منطقه به ناچار 
پایگاه های نظامی ثابت و سیار خود را به دولت های منطقه واگذار کرده و به 

نقطه ای دیگر نقل مکان کنند.

ترامپ عربده كشید 
و عقب نشینی كرد

چرا زنده ای؟!

سعداهلل زارعی

* رویکرد جدید دولت و مجلس به آرمان های امام راحل)ره( و حضرت آقا را 
به فال نیک می گیریم، امیدواریم که نمایشی نباشد. حداقل معلوم شد که این 
مواضع مقتدرانه است که جلوی زیاده خواهی و افزون طلبی آمریکا را می گیرد. 
هرگز ترامپ قصد خروج 100 درصد از برجام را ندارد بلکه او باج بیشــتری 
مطالبه می کند. امیدوارم درس بگیریم و این بار با طناب پوسیده اروپا به چاه 

نرویم. اروپا به ظاهر همراهی می کند و در باطن با شیطان بزرگ است.
طباطبائی

* رهبــری معظم انقالب در ســال 76 در کنــار مضجع حضرت عبدالعظیم 
حســنی)ع( فرمودند: »عده ای به دلیل ضعــف درونی خود و ترس از تهدید 
آمریکا و... دچار ضعف و سســتی شــده اند و با متهم کردن جوانان و مدیران 
مؤمن می گویند باید تسلیم آمریکا شویم! ارتباط با آمریکا و... هم خیانت است 
و هم حماقت!« متأسفانه عده ای از انقالبیون واداده از هارت و پورت شیطان 
و نفوذ برخی عناصر به دفاترشــان ترس و نگرانی وجودشان را گرفته است و 
درک درســتی از موقعیت ندارند و گویا نمی دانند همان طوری که امام راحل 
فرمودنــد و حضرت آقا نیز چند بار تکرار کردند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 
بکند و این همه عربده کشــی نشانگر قدرت رو به افول اوست اگر می توانست 

انجام می داد. دولتمردان از چه نگرانند؟!
قاسم شیخی- آران و بیدگل

* ملت شــریف ایران! قرآن کریم در آیه 22 سوره ابراهیم با صراحت از زبان 
شیطان اعالم کرده که مرا سرزنش نکنید بلکه خودتان را سرزنش کنید زیرا 
به وعده های من که هیچ تســلطی بر شما نداشــتم دل خوش کردید و من 

خلف وعده کردم.
025---3561

* شــیطانی چون ترامپ از فتنه گران حمایت می کند ولی برخی مســئوالن 
کج ســلیقه و کج فهم با برخی ســران فتنه مالقات و گفت وگو می کنند!  واقعا 

جای تاسف است.
0912---4662

* دولت با اقدام درســت و فوری باید به شــایعات بیگانگان مبنی بر مصرف 
داخلی داشتن سخنان آقای روحانی، واکنش نشان دهد و موثرترین راه اجرا 
کردن اقتصاد مقاومتی و اعتماد به جوانان و شــنیدن نقدها و بررسی نواقص 

عملکردهای قبلی است.
011---2581
* امیدوارم سخنان ترامپ انگیزه کافی به برخی مسئوالن برای رشد و اجرای 
اقتصاد مقاومتی داده باشد و بدانند ایجاد شغل، رشد اقتصاد و معیشت مردم 
و... فقط با عزم و اراده ملی و جهادی تحقق خواهد یافت نه بستن با کدخدای 

جماعت وابسته به غرب.
021---2548

* ترامپ مردم شــریف و متمدن ایران را تروریســت نامید اما بزک کنندگان 
آمریکا در کشــور جنایت ها و مداخله های آمریکا در منطقه و جهان را امتیاز 
کدخدا می دانستند و وارونه گزارش می دادند. حال آیا مردم ایران حق ندارند 

حامیان داخلی امتیاز دادن به آمریکا را همراهان دشمن بدانند؟
0919---3685
* دولت آقای روحانی به دلیل مکانیسم ماشه ای که در برجام علیه منافع ایران 
وجود دارد جرات نمی کند از برجام خارج شــود. آمریکا هم به سوءاستفاده از 
این مکانیسم برجام را گروگان گرفته و قصد امتیازگیری بیشتر از ایران را دارد.
0990---7399

* برجام به رغم خسار ت های زیادی که برای کشور داشته فقط یک دستاورد دارد 
و آن اینکه برای همه و به ویژه خوش بینان به آمریکا ثابت شد که آمریکایی ها 

قابل اعتماد نیستند.
0915---1713
* آبیاری نهال برجام با وعده های نسیه غرب قرار بود میسر شود اما معطلی 
پرهزینه برای کشور و توهین و تحریم آمریکا و... گویای این واقعیت است که 
نهالی که در بیرون از قلمرو خودی کشت و آبیاری شود چگونه میوه اش وارد 
کشور و بر سر سفره مردم خواهد رفت در حالی که غرب همواره فقط به منافع 

خودش توجه می کند و در اغلب موارد بر ضد مردم ایران.
0936---1700
* ترامپ رئیس جمهور آمریکا چه دیوانه واقعی یا ساختگی باشد مردم ایران 
برخالف برخی از مســئوالن می توانند این دیوانه را مهار کنند و ســرجایش 

بنشانند. تجربه مهار صدام دیوانه بهترین سند است.
0916---1261
* مرحوم داود احمدی نژاد هم در مقابل دنیاطلبی اصالح طلبان و هم در مقابل 
جریان انحرافی تمام قد ایستاد و هزینه آن را نیز پرداخت. ایشان نشان داد که 
در پیروی از حق باید سنگ تمام گذاشت اگرچه مانع، نزدیک ترین فرد باشد. 

خداوند ایشان و همه ما را مورد رحمت خود قرار بدهد.
0936---6158
* مغازه ها مملو از پوشاک خارجی شده است و این تعطیلی صنعت پوشاک 
کشور و بیکار شدن کارگران ایرانی را به همراه داشته است. واقعا سخت نیست 
اگر جلوی واردات بی رویه و قاچاق گرفته شود و به تولید داخلی توجه بیشتری 
چه از نظر کیفیت و بازار مصرف شود، اقتصاد مقاومتی یعنی هم تامین بازار 
داخل و هم حضور کاالی باکیفیت ایرانی در بازار جهانی، این طوری می توانیم 

از هر تحریمی بیمه باشیم و نیازی به امتیاز دادن نقد هم نیست.
021---8430

* بیشتر کودکان رها شده در خیابان های شهر مهاجر بوده و تابعیت کشورهای 
همســایه را دارند. چرا دســتگاه مســئول به وظیفه خود در این مورد یعنی 

جمع آوری این عده از سطح شهر عمل نمی کند؟
0912---5364

* پنج نفر بازنشســته هســتیم که اقدام به تاسیس شرکت کردیم. بنویسید 
تمام زندگی ما به دلیل چک برگشتی زیر 2 میلیون تومان نابود شد و از کلیه 
فعالیت های اجتماعی محروم شده ایم. آن وقت در کشور این همه سوءاستفاده 

مالی می شود و کسی جلودارش نیست!
0912---8455

* دو طرف خیابان ســمنگان واقع در محله نارمک تهران از صبح تا شــب 
اتومبیل هــا را به صورت دوبله پارک می کنند و عبور و مرور عابرین بســیار 
ســخت شده اســت. پلیس راهنمایی و رانندگی با یک بازدید چند دقیقه ای 
از محل می تواند این مشــکل را حل بکند ولی معلوم نیســت چرا بی توجهی 

صورت می گیرد.
جمعی از ساکنین محل

* کشیدن دیوارهای بلند و طوالنی بر دور شهر آبادان به بهانه بندر آزاد شدن، 
موجب شــده زیبایی و شادابی همیشــگی این شهر از بین برود و شهروندان 
احساس زندان و زندانی داشته باشند. آیا واقعا ساخت چنین دیواری آن هم با 
هزینه سنگین و سرسام آور در این شرایط سخت اقتصادی کشور ضروری بود؟
0913---2143
* حدود 40 نفر از آموزگاران پیمانی آموزش و پرورش با سابقه 10 سال تدریس 
در مناطق محروم روســتایی و عشایر هستیم. با اینکه تمامی مراحل و احراز 
شرایط استخدامی این وزارتخانه را گذرانده ایم ولی تاکنون رسمی نشده ایم. چرا؟
0915---9789
* در بروجرد وقتی به بسیاری از ادارات سرک می کشی، مالحظه می کنی که 
بســیاری از جوانان دختر و پسری که به کارگیری شده اند صرفا به این دلیل 
بوده که پدرانشــان درآن سازمانها شاغل بوده اند. این یعنی زنده کردن تفکر 
منسوخی که در آن جذب و بکارگیری نیرو وراثتی بود! یعنی اگر کسی پدرش 

کارمند نبود این آرزوی کارمند شدن را باید به گور ببرد؟!
گودرزی- بروجرد

* روستای »برزرود نطنز« دارای غسالخانه ای است که فاقد انشعاب برق و گاز 
اســت و به همین علت مردم مجبورند اموات خود را در منزلشان شست وشو 
دهند که بعضا آثار روانی بدی بر ســاکنین منازل به ویژه بچه ها می گذارد. از 
مسئوالن امر این دو شرکت درخواست می  شود با نصب کنتور برق و گاز رایگان، 

ساکنان 400 خانواری این روستا را از این مشکل برهانند.
سجادزاده

مقام ارشد آمریکایی: باید ضمن حفظ برجام 
فشار بر ایران را تشدید کنیم

یک قانونگذار ارشد آمریکایی تاکید کرد منافع آمریکا با اجرای جدی توافق 
هسته ای تامین می شود و باید این توافق حفظ شود.

الیوت انگل در نشریه یواس تودی نوشت: منافع آمریکا اکنون با اجرای جدی 
توافق هسته ای، محکم کردن آن و سرکوب دیگر رفتارهای ایران تامین می شود.

وی می نویســد: »من مخالف توافق هسته ای ایران بودم. با شرکت در ده ها 
جلسه استماع کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، صدها ساعت نشست 
خبری که شامل مطالب محرمانه بود و ارزیابی دقیق مذاکرات وچگونگی دستیابی 
آمریکا و پنج کشور مذاکره کننده به این مسئله بسیار چالش برانگیز، اکنون به 

این نتیجه رسیدم که آمریکا باید این توافق را حفظ کند.
امروز من بر این باور هستم که منافع آمریکا با حفظ تعهداتش درقبال توافق، 
اجرای جدی آن، سرکوب دیگر رفتارهای خطرناک ایران و تداوم بررسی راه هایی 

برای محکم تر کردن توافق هسته ای تامین می شود.
از زمان اجرای توافق هسته ای برنامه جامع اقدام مشترک یا  JCPOA من 
بــه تصویب قوانینی کمک کــردم که ایران را وادار به پرداختن هزینه به دلیل 
حمایتش از تروریسم، توسعه موشک بالستیک و سرکوب مردم ایران می کند.

همزمان من این مســئله را مطرح کرده ام که توافق هسته ای کافی نیست. 
یکــی از نگرانی ها، بندهایی از توافق درباره نظارت بر این توافق اســت پس از 
پایان مهلت هشت ساله »زمان انقضا« پایان می یابد. در »پایان توافق«، با ایران 
به عنوان حامی اصلی تروریســم همچون هر کشور دیگری در موضوع فناوری 

هسته ای رفتار خواهد شد.
از حال تا شش ســال دیگر ایران می تواند آزادانه برنامه موشک بالستیک 
خود را به پیش برده و سیســتم های پرتابگر را برای ســالح های هسته ای در 

آینده تقویت  کند.
بــا وجود برخی نواقص، تعهــد کنونی ما به توافق می تواند به جلوگیری از 

بی ثباتی بیشتر در منطقه کمک کند. 
الیوت در تشــریح چگونگی جلوگیری از بی ثباتی بیشتر با تعهد به توافق 

نوشت: نخست، این توافق باید با جدیت اجرایی شود.
بازرسان بین المللی باید به همه سایت های الزم برای تضمین تالش مخفیانه 
یا آشکار ایران برای پیشبرد برنامه تسلیحات هسته ای اش دسترسی داشته باشند.

دوم ایران با تبعات اقداماتش در نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت که بر 
اجرای برجام نظارت دارد، مواجه شود.

این قطعنامه ممنوعیت زمانی محدودی را برای برنامه موشــک بالستیک 
ایران و انتقال ســالح های قراردادی اعمال می کند اما ایران همچنان به انتقال 
ســالح و اعزام نیرو به ســوریه، یمن، عراق و لبنان ادامه می دهد. این موضوع 
غیرقابل قبول است و شرکای ما باید با پیوستن به آمریکا به ایران نشان دهند 
کــه چنین فعالیت های بی ثبات کننده ای را که ناقض قانون بین المللی اســت، 

تحمل نخواهند کرد.
وی افزود: من نگران هســتم که خروج ناگهانی آمریکا از برجام به امنیت 

ملی ما لطمه بزند.
اگر توافق هســته ای ایران نابود شود آنها با چه انگیزه ای با ما وارد مذاکره 
می شــوند؟ هرچند که من با توافق مخالفت کردم و همچنان بر وجود نقایض 
جدی آن باور دارم در این برهه تایید نکردن پایبندی ایران به توافق و خروج از 

آن بدون ارائه شاهدی قوی درباره تقلب ایران اشتباه خواهد بود.
جاسوس بودنش را نمی دانستید

از دو تابعیتی بودن او هم بی خبر بودید؟!
رئیس سازمان اداری و استخدامی از پاسخگویی درباره تعیین تکلیف مدیران 

دو تابعیتی طفره رفت.
جمشید انصاری در گفت وگو با خبر آنالین درباره آخرین وضعیت رسیدگی به 
موضوع مدیران دو تابعیتی و اینکه چه بررسی ای خواهد شد تا مواردی همچون 
دری اصفهانی دیگر اتفاق نیفتد؟، گفت: از نظر ما مســئولیت این کار با وزارت 

اطالعات است. وزارت اطالعات موردی را به ما اعالم نکرده است.
یادآور می شود عبدالرســول دری اصفهانی اخیراً به 5 سال حبس به جرم 
جاسوســی برای دو سرویس جاسوســی بیگانه محکوم شد اما وزارت اطالعات 
درباره جاسوســی نامبرده ابراز بی اطالعی کرد. اما صرف نظر از احراز جاسوسی 
نامبرده- که می تواند از ســوی ضابط های اطالعاتی و انتظامی مختلف صورت 
گیرد- باید پرســید چرا وزارت اطالعات حتی از دوتابعیتی بودن این جاسوس 

نیز خبر نداشته یا به دولت هشدار الزم را نداده است؟

هیچ کاره بود که نشان خدمت
و 50 سکه طال جایزه گرفت؟!

اگــر چنان که برخی مدیــران دولتی می گویند دّری اصفهانی )جاســوس 
دستگیرشده( هیچ  کاره بود، چرا به او نشان خدمت داده اند؟

روزنامه جوان دراین باره نوشــت: ســرانجام حکم قطعي حبس پنج ساله 
براي یک عضو تیم مذاکرات هســته اي همراه با هویت او علني شــد. دولتي ها 
اوایل دســتگیري، اصل خبر را رد کردند و وزارت خارجه رســماً تکذیبیه داد. 
بعد وزارت اطالعات گفت: دري اصفهاني جاسوســي نکرده؛ حاال هم که همه 
چیز تأیید شده مي گویند او عضو تیم مذاکرات نبوده است. حمید بعیدي نژاد، 
عضو تیم مذاکرات هســته اي ایران روز گذشته در اینستاگرام خود نوشته که 
»بر خالف اینکه برخي رســانه ها مایلند آقاي دري را به عنوان عضو اصلي تیم 
مذاکرات هســته اي معرفي کنند، وي از اعضاي تیم مذاکرات هســته اي نبود، 
بلکه وي به نمایندگي از ســازمان خود و با شــرکت در برخي از جلسات و به 
فراخور نیاز، به تیم مذاکرات هســته اي در برخي زمینه هاي تخصصي مشاوره 
مي داد.« او با اشاره به اینکه افراد مختلفي اینگونه به نمایندگي از سازمان خود 
به تیم هســته اي مشاوره مي دادند، نوشت: »وزارت امور خارجه وظیفه اي براي 
تعیین صالحیت هاي اطالعاتي و حرفه اي آنها نداشــت ... وظیفه مهم صیانت 
از مذاکرات و کنترل اطالعاتي نمایندگان ســازمان ها آن هم در این مذاکرات 
حســاس بر عهده نهادهاي اطالعاتي و حفاظتي کشور مي باشد.« جالب آنکه 
عبدالرســول دري اصفهاني در مراسم تجلیل از افتخار آفرینان برجام از دست 
رئیس جمهور نشــان درجه سه خدمت گرفت و اگر هیچ کاره بوده، پس جایي 
براي نشان دولتي و دهها سکه جایزه نقدي اش باقي نمي ماند. نمي شود صرف 
دادن مشورت موردي به کسي نشان دولتي داد. از سویي بعیدي نژاد نهادهاي 
اطالعاتي را مقصر مي داند، بله؛ درست مي گوید. وزارت اطالعات و وزیر مربوط 
اعتقادي به جاسوسي دري اصفهاني نداشتند و همین روز گذشته هم نوبخت 

گفت بهتر است نظر وزارت اطالعات را در این مورد بپذیریم!
یادآور می شــود دّری اصفهانی غیر از نشــان خدمت، 50 سکه طال هم از 

روحانی جایزه گرفت.
حاشیه امن برادر

در کنار رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
»وقتی برادر رئیس ستاد مبارزه با فساد دستگیر می شود؛ حتما  اشکالی هست، 

اسحاق جهانگیری مردانه به نفع مردم وارد میدان شود«.
جهان نیوز در یادداشتی با اشاره به بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهور 
نوشت: اسحاق جهانگیری در روزهای اخیر و پس از بازداشت برادرش در کرمان 
به خاطر تخلفات مالی و بانکی، فرار رو به جلو را به جای پذیرش واقعیت ترجیح 

داده و همه را متهم به سواستفاده سیاسی کرده است.
خبرهای مربوط به دســتگیری و محاکمه مفســدان اقتصادی، همواره با 
جنجال هایی همراه بوده و جریان های سیاســی متاســفانه برخوردهایی کامال 
جناحی با آن داشــته اند. امری که در انعکاس اخبار مربوط به بازداشــت برادر 

معاون اول به اثبات رسید.
در اولین واکنش، اسحاق جهانگیری به گونه ای واکنش نشان داده که گویی 
دســتگاه های نظارتی در حال انتقام گیری از وی در جریان بازداشــت برادرش 

هستند. 
وی در روز بعــد نیز در اظهار نظر دیگری به صورت متناقض و سربســته 
به بازداشــت مهدی جهانگیری پرداخت: هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد 
نیســت و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد 
به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در 

چارچوب قانون حرکت کنند.
چنین واکنش هایی، نشان از تقلیل مبارزه با فساد در حد بازی های سیاسی 
و گروکشــی های اینچنینی دارد، در حالی که اخبار مربوط به تخلفات مهدی 
جهانگیری در سال های گذشته، بسیار خبرساز شده و علیرغم اینکه معاون اول 
اذعان به عدم مسئولیت برادرش در سمت های دولتی دارد ولی مهدی جهانگیری 
در یــک مورد صراحتا اعالم کرده بود کــه از روابط خود برای کمک به بخش 
خصوصی!! اســتفاده می کرده است: »کسی مخالف این نیست که من از نسبتم 

با برادرم در جهت کمک به بخش خصوصی استفاده کنم.اگر نزدیکان مسئوالن 
در پارلمان بخش خصوصی از نسبتشان به آنها در جهت رساندن صدای بخش 
خصوصی به گوش آن مسئول استفاده کنند هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.«

از سوی دیگر اسحاق جهانگیری چنان از بخش خصوصی می گوید که کسی 
نیست نداند، این بخش در کشور از مهجورترین حوزه های فعالیت اقتصادی است 
و ظاهرا تنها برخی شبه دولتی ها و افرادی که از رانت های مالی و اطالعاتی دولتی 

برخوردارند می توانند به رقابت بپردازند. 
اما مهدي جهانگیري، برادر اسحاق جهانگیري کیست؟ وي چگونه توانسته به 
هزاران میلیارد تومان ثروت در این کشور دست پیدا کند؟ برادر کوچک معاون 
اول دولت و رئیس گروه مالي گردشــگري که دهها شرکت و بانک زیر نظر آن 

است، این دارایي ها را از چه راهي به دست آورده است؟
مغالطه نوبخت درباره حکم

جاسوسی عضو تیم مذاکره کننده
اظهارات ســخنگوی دولت درباره جاسوسی دری اصفهانی، مغالطه و خالف 

قانون است.
به نوشته روزنامه جوان، شبهه ای که سخنگوی دولت درباره حکم جاسوسی 
دری اصفهانی ایجاد کرد، تیتر برخی روزنامه ها شد. نوبخت گفته است »شناسایی 
جاسوس با وزارت اطالعات است« نوبخت در آن سخنان درباره حکم دری اصفهانی 
به عنوان یکی از اعضای کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای گفته بود که: »با 
عنایت به اینکه مباحث جاسوســی از وظایف وزارت اطالعات است و همان طور 
که شــهادت و گزارش وزیر محترم اطالعات درباره اتهامات ناروای جاسوسی به 
فرزند یکی از روسای قوا را قبول کردیم و واقعا هم باید قبول کنیم، این موضوع را 
نیز واسپاری به سیستم های اطالعاتی و ضد جاسوسی کنیم، چرا که آنها از همه 
موارد باخبر هستند. اجازه دهیم وزیر اطالعات در این زمینه گزارشی به عنوان 
نهاد اطالعاتی به جامعه و ما ارائه دهد که قطعا ما آن را هم قبول خواهیم کرد.«

اوال وزارت اطالعات تنها دســتگاه اطالعاتی کشــور نیست و ممکن است 
اطالعات جاسوسی یک نفر از نهاد اطالعاتی دیگر به قوه قضائیه برسد. بنابراین 
گرچه شناسایی جاسوس و کشف جاسوسی با وزارت اطالعات است، اما صرفا با 
وزارت اطالعات نیســت و می تواند نهاد اطالعاتی دیگر، آنچنان که قانون به آن 

اجازه داده، چنین تشخیصی دهد.
ثانیا چه این وزارتخانه و چه نهاد اطالعاتی دیگر هر زمان به شواهدی در مورد 
جاسوسی فردی دست یابند، باید اسناد و مدارک را به دستگاه قضایی ارائه دهند 
و این حکم دستگاه قضایی است که روشن می کند فردی جاسوس است یا خیر.

ثالثا مثال نوبخت در مورد قصه تخیلی دختر آیت اهلل آملی الریجانی با حکم 
دری اصفهانی از این نظر جالب توجه اســت کــه او حکم قطعی دادگاه صالحه 
جمهوری اسالمی را با قصه ای که یک کانال معلوم الحال ضد انقالب سر هم کرده 
قیاس می کند. از سویی همان طور که وقتی دستگاه قضایی حکم جاسوسی عضو 
تیم مذاکرات هسته ای را می دهد و ما می پذیریم، اگر حکم بر جاسوسی فرزند 

فالن مسئول هم بدهد، می پذیریم.
دولتی ها درصددند ننگ جاسوسی عضو تیم هسته ای بر پیشانی شان نباشد، 
اما تالش برای تبرئه خودشان را نباید به این گونه پیش برند که تبرئه جاسوس 

از آن استنباط شود.
دفاع نخست وزیر سابق اسرائیل

از برجام
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی از ترامپ خواست برجام را حفظ کند.

ایهود باراک که مواضعی تند و ضد ایرانی دارد در گفت وگو با نیویورک تایمز 
گفت: لغو برجام به سود تندروها در تهران تمام خواهد شد و به اعتبار واشنگتن 

از نگاه کره شمالی لطمه می زند.
وزیر اســبق دفاع رژیم صهیونیســتی تصریح کــرد: از آن جا که تهران به 
تعهداتش بر مبنای برجام عمل کرده است، رد آن به دست پرزیدنت ترامپ به 
ایرانی ها بهانه ای خواهد داد تا فعالیت های خود را برای دســتیابی به توان گریز 

هسته ای از سر بگیرند.
وی تأکیــد می کند در مقابل ایــن عمل کره شــمالی »خواهد گفت اگر 
آمریکایی ها می توانند یکجانبه و پس از زمانی نســبتاً کوتاه از توافقی که امضا 

کرده اند خارج شوند، مذاکره با آمریکا معنی نمی دهد«.
به گفته ایهود باراک تجدید عزم هســته ای ایران و یک کره شــمالی مهار 
نشــده منجر به یک رشته واکنش ها در شرق آســیا و خاورمیانه خواهد شد و 
عربستان سعودی، مصر، ترکیه، ژاپن و کره جنوبی همه برای حرکت به سمت 

توان هسته ای زیر فشار قرار خواهند گرفت.

گفت: روزنامه زنجیره ای »همدلی« گزارش مفصلی از واکنش 
مردم به اظهارات ترامپ منتشر کرده و نوشته است بالفاصله بعد 
از پخــش اظهارات ترامپ به میــان مردم رفته و این گزارش را 

تهیه کرده است!
گفتم: اظهارات ترامپ در ساعات پایانی شب پخش شد 
خبرنگار این روزنامه زنجیره ای نصفه شبی از کدام مردم 

کوچه و بازار نظرخواهی کرده است!
گفت: زنجیره ای ها به دروغگویی و نظرسازی عادت کرده اند و 
هر دفعه نیز مثل همین روزنامه همدلی، یک گاف رسوایی برانگیز 

می دهند.
گفتم: یارو بعد از 28 مرداد یک پالتو را با آتش سیگار 
سوراخ سوراخ کرد و نزد مرحوم آیت اهلل کاشانی رفت و 
گفت؛ بنده روز 28 مرداد به حمایت از شما تظاهرات کردم 
و اینهمه تیر خوردم! آیت اهلل کاشانی گفت؛ اوالً در گرمای 
28 مرداد پالتو برای چه پوشیده بودی؟ و ثانیاً چرا بعد از 

اینهمه تیر که خورده ای هنوز زنده ای؟!

درگذشت همکار
با نهایت تاســف مطلع شــدیم همکارمان آقای کریم قالوند در دفتر 
نمایندگی کیهان در اندیمشک دار فانی را وداع گفته است. ضمن تسلیت 
به خانواده محترم ایشــان برای آن مرحوم رحمت واســعه الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

حاال كه به حرف منتقدان برجام رسیدید
مسیر را عوض كنید

سرویس سیاسی-
روند منفعالنه دولت در واکنش 
به گستاخی آمریکا، تنها و تنها به 
وقیح تر شدن  و  تحریم ها  تشدید 
طرف مقابل منتهی می شود. بنابراین 
الزم و ضروری است که دولت برای 
به  یکبار هم که شــده شجاعانه 
میدان آمده و بــا اجرای بندهای 
36 و 37 برجام و عمل به 29 شرط 
ابالغی، مســیر مواجهه با شیطان 

بزرگ را تغییر دهد.
آقای روحانی دیروز )شنبه( در دیدار 
سفیر جدید جمهوری چک گفت: »تا 
وقتی طرف های مقابل به برجام پایبند 

باشند، به آن پایبند خواهیم بود«.
این اظهارنظر به این معنی است که 
تاکنون طرفین برجام- از جمله آمریکا- 
به توافق پایبند بوده اند، و اگر در آینده 
یکی از طرفین، به برجام پایبند نباشد، 

ایران هم دیگر پایبند نیست!
اما آیــا این اظهارنظــر با واقعیت 
مسئله مطابقت دارد؟! به این اظهارنظرها 

توجه کنید:
- برجام تاکنون تقریباً هیچ دستاورد 
اقتصادی برای تهران در بر نداشته است. 

)سیف، رئیس بانک مرکزی(
- حداقل از نظر علمی 40 ســال 
استاد دانشگاه هستم، لذا این را می توانم 
بگویــم . هم اکنون و پس از پیش آمدن 
قضایــای روادیــد تعــداد زیــادی از 
دانشمندان اروپایی که مقداری احتیاط 
می کننــد از آمدن به ایران اســتنکاف 
دارند . به قول دانشــگاهی ها این یعنی 
وضعیت آنها پیش از برجام بهتر از پس از 
برجام بوده است. )صالحی، رئیس سازمان 

انرژی اتمی(
- بــرای ارتباط با بانک های بزرگ 
جهانی دچار مشکل هستیم و آنها با ما 
کار جدی نمی کنند. انتظار ما این بود 
که بعد از برجام ما بتوانیم با بانک های 
بزرگ هم کار کنیم اما به دالیل مختلف 
ما هنوز نتوانسته ایم با این بانک ها کار 
کنیم.)طیــب نیا، وزیــر اقتصاد دولت 

یازدهم(
- 8 ماه پــس از اجرای برجام، به 
خاطر مجازات هــای آمریکا، هیچ یک 
از بانک های بزرگ اروپایی کار با ایران 
را شــروع نکرده اســت. )ظریف، وزیر 

امور خارجه(
- تحریم هــا روی کاغذ برداشــته 
شــده اما هنوز عمال همه آنها برداشته 
نشــده که مقداری به دلیل شــرایط 
اســت و مقــداری به دلیل شــیطنت 
آنهــا و ایــرادات زیادی هســت که ما 

هــم اعتراضات مفصلی به طرف مقابل 
کرده ایم. )عراقچی،رئیس ستاد پیگیری 

برجام(
- بعد از گذشت یک سال از اجرای 
برجام هنوز برای جذب فاینانس موفق 
نشده ایم. )جهانگیری، معاون اول دولت(

- آمریــکا در ظاهر وانمود می کند 
به وظیفه اش عمل کرده اســت اما در 
خفا و پشــت پرده نه تنها کاری انجام 
نداد بلکه سعی کرد همه چیز را به بن 
رئیس سازمان  )صالحی،  بکشاند.  بست 

انرژی اتمی(
- بــه اعتقاد ما حرکت هایی که در 
طول یک سال ونیم گذشته چه توسط 
دولت قبلی آمریکا و چه توســط دولت 
جدید آن صورت می گیــرد، در موارد 
بســیاری بر خالف تعهدات آمریکا در 
اجرای برجام است.)عراقچی،رئیس ستاد 

پیگیری برجام(
- آیــا آمریکا آماده اســت به متن 
برجــام پایبند باشــد، روحش به کنار. 
تاکنون واشنگتن هر دو را زیر پا گذاشته 

است. )ظریف، وزیر خارجه(
- آمریکایی ها به بهانه های مختلف 
به دنبال اعمال یک ســری تحریم های 
جدید هستند که با هیچ منطق و روح و 
متن برجام هم سازگار نبوده و در تعارض 

است. )روحانی، رئیس جمهور(
- ]22 مــاه پس از امضای برجام] 
بانک هــای خارجــی با ایــران تعامل 
می کنند و ما کم تر ناگزیر می شویم که 
پول خود را با چمدان حمل ونقل کنیم.

)ظریف،وزیر خارجه(« و...
آیا مجموعه این اظهارات به معنی 
پایبنــدی آمریکا به برجام اســت؟! آیا 
تاکنون برجام به صورت فاحش توسط 

آمریکا نقض نشده است؟!
ایــن موارد که همگــی مربوط به 
اظهارات مقامات دولت است، دقیقا نکات 
و مواردی است که منتقدان دلسوز برجام 
از نخستین روزهای مذاکره به آن  اشاره 
کرده و نســبت به عواقب آن به دولت 

هشدار دادند.
نقض صریح بندهای برجام 

بنــد 25 برجام تاکیــد دارد که: 
چنانچــه قانونــی در ســطح ایالتی یا 
محلی در ایاالت متحده مانع از اجرای 
لغو تحریم های مشــخص شده در این 
برجام شــود، ایاالت متحده، با در نظر 
گرفتن تمامی اختیارات موجود، گامهای 
مقتضی را به منظور تحقق اجرای مزبور 
اتخاذ خواهد نمود. ایاالت متحده به طور 
فعال، مقامات در سطح ایالتی یا محلی 
را تشــویق خواهد کرد که تغییرات در 

سیاســت ایاالت متحده منعکس شده 
در لغــو تحریم های وفق ایــن برجام 
را در نظــر داشــته و از اقداماتی که با 
این تغییر در سیاســت همخوانی ندارد 

خودداری نمایند.
در بند 26 برجام آمده است: »ایاالت 
متحده، با حسن نیت، نهایت تالش خود 
را برای دوام برجام و پیشگیری از ایجاد 
تداخل در تحقق بهره مند شدن ایران از 
لغو تحریم های مشخص شده در پیوست 
دو به عمــل خواهد آورد. دولت ایاالت 
قانونی  متحده، در چارچوب اختیارات 
رئیس جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا 
تحمیل مجدد تحریم های مشخص شده 
در پیوست 2 که اعمال آنها را وفق این 
توافق متوقف کرده اســت، خودداری 
می نماید، فــارغ از فرآیند حل و فصل 
اختالفات پیش بینی شده در این توافق«.

بنــد 27 برجام نیز تصریح دارد که 
گروه 1+5 به منظور تضمین شفافیت و 
کارآمدي در ارتباط با لغو تحریم ها وفق 
این برجام، تدابیر اداري و آئین نامه هاي 
اجرایی کافی را تمهیــد خواهند کرد. 
اتحادیــه اروپایــي و دولت هاي عضو و 
همچنین ایاالت متحده دستورالعمل هاي 
مرتبط را صادر خواهند نمود و درخصوص 
جزئیات تحریم ها یا اقدامات محدودیت 
ســازي که به موجب ایــن برجام لغو 
شــده اند، بیانیه هایي را که در دسترس 
عموم باشد، منتشر خواهند کرد. اتحادیه 
اروپایــي و دولت هاي عضــو و ایاالت 
متحده متعهد هســتند که درخصوص 
محتواي این دستورالعمل ها یا بیانیه ها 
با ایران به صورت منظم و بنا به اقتضاء 

مشورت نمایند.
بقیه در صفحه 10

کیهان  روزنامه  مدیرمسئول 
پیش بینی  که  همان گونه  گفت: 
می شد ترامپ علیرغم چند ماه 
رجزخوانــی علیه برجام، حاضر 
نشد از این ســند که دستاورد 
اســت،  آمریکا  بــرای   بزرگی 

دست بردارد.
حسین شریعتمداری در گفت و گو 
با فــارس درباره اظهارات اخیر دونالد 
ترامپ رئیس جمهــور آمریکا تصریح 
کرد: همان گونه که پیش بینی می شد 
ترامــپ علی رغم چند ماه رجزخوانی 
علیه برجام، حاضر نشــد از این سند 
که دستاورد بزرگی برای آمریکاست، 

دست بردارد.
وی افــزود: ترامپ می داند برجام 
مجموعه ای از ده ها امتیاز نقد است که 
آمریکا از ایران گرفته و یک مشت وعده 
نسیه که در مقابل داده است؛ بنابراین 
به وضوح قابل پیش بینی بود که هرگز 
از آن دست نمی کشد. سخنان ترامپ 
نیز نشــان داد که خواستار امتیازات 

بیشتر است و نه لغو برجام.
مدیرمســئول کیهان با  اشاره به 
ارجاع تصمیم درباره برجام به کنگره 
آمریــکا، گفت: ترامپ بــرای کنگره 

نیز دســتورالعمل ویژه ای صادر کرده 
که مانند گذشــته از هماهنگی قبلی 
حکایت می کند و شامل دو محور اصلی 
است؛ نخست افزودن محدودیت های 
تســلیحاتی و مخصوصــا در صنایع 
موشــکی به برجــام و دوم نامحدود 
کــردن زمان پایــان محدودیت های 
برجام و تبدیل آن به یک سند دائمی 

و مادام العمر.
دو  این  دربــاره  شــریعتمداری 
دستورالعمل، اظهار داشت: آمریکا با 
دستورالعمل اول در پی آن است که 
با گنجانیدن محدودیت صنایع موشکی 
در برجام، این محرومیت را به یک سند 
بین المللی که قطعنامه 2231 تضمین 
آن اســت، تبدیل کند و درخصوص 
نامحدود کــردن زمان خروج ایران از 
محدودیت های برجام، فقط باید پرسید 
اگر آمریکا آن گونه که حامیان برجام 
ادعــا می کنند، برجام را به زیان خود 
می داند چرا اصرار دارد که آن را به یک 

سند مادام العمر تبدیل کند؟
وی درباره عکس العمل کشورمان 
به رجزخوانی های ترامپ، تاکید کرد: 
اگر ترامپ جنایتکار نبود بایستی برای 
سالمتی اش دعا می کردیم چرا که او 

از چهره واقعی و بدون روتوش آمریکا 
پرده برداری کرد و برای دیرباورترین 
افراد هــم کمترین تردیــدی درباره 
غیرقابــل اعتماد، دروغگو و جنایتکار 
بودن آمریکا باقی نگذاشت. واقعیتی 
که بــرای فهماندن آن بــه برخی از 
ساده لوحان داخلی به هزینه ای کالن 

و زحمات فراوان نیاز داشتیم.
مدیرمســئول کیهان با  اشاره به 
اینکه تاخت و تاز ترامپ و خط و نشان 
کشیدن های او علیه کشورمان را نباید 
بی پاسخ گذاشت، گفت: به قول حضرت 
امیرالمومنین)علیه السالم( سنگی که 
دشــمن پرتاب کرده است را باید به 
همــان طرف پرتاب کــرد که از آنجا 

آمده است.
بــه گفته شــریعتمداری ترامپ 
در ســخنان خــود نشــان داد که از 
موشک های ایران وحشت دارد بنابراین 
موثرترین واکنش ما می تواند و باید، 
رونمایی از موشــک های بالســتیک 
قاره پیمایی باشــد که پاشــنه آشیل 
آمریکاست. امروز آمریکا به گونه ای در 
همسایگی ماست، چرا که در منطقه 
50 پایــگاه و چند ده هــزار نیروی 

نظامی دارد.

وی تاکید کرد: ترامپ باید بداند 
که منطقه نه فقط برای نظامیان آمریکا 
امن نیست، بلکه متحد استراتژیک آن 
یعنی رژیم جعلی اسرائیل و برخی از 
رژیم های دست نشانده در منطقه که 
برای آمریکا نقش گاو شیرده را دارند 
نیز نمی توانند از خشــم مقدس ایران 

اسالمی در امان باشند.
شــریعتمداری افزود: عربده های 
ترامپ بــار دیگر و برای چندمین بار 
درستی نظر امام راحلمان )رضوان اهلل 
تعالــی علیه( را دربــاره آمریکا تأیید 
کرد. حضرت خطاب به جیمی کارتر 
آمریکا می فرمود:  رئیس جمهور وقت 
»من حیفم می آیــد که مثل بزنم به 
شیر، که می گویند وقتی که مقابل یک 
دشمن می ایستد هم فریاد می زند و هم 
از آن طرفــش چیزی بیرون می آید و 
هم دمش را حرکــت می دهد. فریاد 
می زند برای اینکه طرف را بترســاند. 
می ترســد، از این جهت از او چیزی 
هم صادر می شــود. دمش را حرکت 
می دهد برای اینکه میانجی پیدا کند. 
آقای کارتر را مــن حیفم می آید که 
بگویم شیر، لکن یک موجودی است 

که همین کارها را دارد می کند«.

مدیر مسئول کیهان در مصاحبه با فارس:

اگر ترامپ جنایتکار نبود 
برای سالمتی اش دعا می كردیم!


