
اخبار كشور

حضرت آیت اهلل بهجت)ره(: با همــه وجود گناه کردیم، نه 
نعمت هایــش را از ما گرفت و نه گناهانمــان را فاش کرد. اگر 

بندگی اش را می کردیم، چه می کرد؟

اخبار ادبی و هنری

بازخوانی رمان »آمریکایی« 
که رهبر انقالب توصیه کردند در رادیو

رمان »آمریکایی« اثر نویسنده مشهور آمریکا هاوارد فاست، روز دوشنبه 24 
مهر در استودیو 23 معاونت صدا ضبط و برای پخش از 6 تا 12 آبان در کنداکتور 

برنامه »کتاب شب« رادیو تهران قرار گرفت.
رهبر معظم انقالب در جلسه پرسش و پاسخ با مدیران و سردبیران نشریات 
دانشجویی در سال 1377، در بخشــی از سخنان خود، به رمان »آمریکایی« و 
نویسنده آن اشاره کردند و فرمودند:  »من نمی دانم شما چقدر با وضع دموکراسی 
غربی و انتخابات آنجا آشنا هستید. کتابی هست که شما بعید است آن را مطالعه 
کرده باشــید. این کتاب از یک رمان نویس معروف آمریکایی به نام هاوارد فاست 
اســت. بنده هم بعضی از کتاب هایش را دارم و خیلی از آنها را خوانده ام. او یک 
رمان نویس بســیار خوب اســت. کتابی دارد به نام »آمریکایی« که شــرح حال 
شخصی است که مراحل رشد و تربیت و پیشرفت و دوره کالس قضایی دیدن و 
قاضی شدن و باالخره وارد مبارزات انتخاباتی شدن او، شرح داده شده است...«  
اجرای این بازخوانی را بهروز رضوی بر اساس کارشناسی و تلخیص و تنظیم 

رادیویی آن را محمدباقر رضایی  انجام داده است. 
رمان »آمریکایی« در هفت قسمت 20 دقیقه ای، از ششم تا دوازدهم آبان هر 
شب ساعت 23:30 با مدیریت گروه اخالق و زندگی شهروندی رادیو تهران روی 
آنتن می رود. عالقه مندان به شــنیدن آثار برتر ادبیات ایران و جهان  می توانند 
این برنامه را عالوه بر دســتگاه های ســنتی رادیو، از طریق سایت رادیو تهران، 
شبکه ایران صدا و  اپلیکیشن تلفن همراه رادیو بشنوند و برای در اختیار داشتن 
برنامه های قبلی کتاب شــب به بخش چند رسانه ای سایت رادیو تهران مراجعه 

کنند. 
کتاب »نفوذ در پسابرجام«

 با اصالحیه و تأخیر منتشر شد
کتاب »نفوذ در پســابرجام« تألیف مجتبی دولتی، بعد از ماه ها تأخیر برای 

اخذ مجوز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با چند اصالحیه منتشر شد.
ایــن کتاب از تاریــخ 96/1/7 جهت اخذ مجوز به وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی تحویل داده شده بود که در تاریخ 96/5/11 چند اصالحی که عمدتاً در 
خصوص فتنه 88 و سران آن بود به ناشر اعالم شد! چون این موارد به اصل کتاب 
و متن و موضوع بررسی شده، لطمه ای نمی زد پذیرفته شد و برخی از آنها حذف 
یا تغییر جمله پیدا کرد و بعد از یک ماه از اصالح انجام شده مجوز آن داده شد!
این کتاب در شــش فصل تنظیم گردیده اســت، فصل اول پژوهشی است 
دربــارة تاریخچه نفوذ غرب در ایران قبل و بعد از پیروزی انقالب اســالمی در 
حوزه های فرهنگ، سیاســت و اقتصاد. در این فصل همچنین مطالبی مســتند 
در خصوص حلقه های کیان، نیاوران و انحرافی و برنامه های نفوذ آنان در انقالب 

اسالمی و اصول آن ارائه شده است.
در فصــل دوم موضوع مذاکره و ماهیــت آن و اهداف برنامه های آمریکا در 

زمینه مذاکره و مواردی از مداخالت و نفوذ آمریکا در ایران، بررسی شده است.
در فصل سوم بررسی نســبتاً جامعی در خصوص توافقنامه »برجام« انجام 

شده و بزنگاه های نفوذ در متن توافقنامه هسته ای ارائه گردیده است.
در فصل چهارم موضوع شــیوه های نفــوذ بعد از انعقــاد توافقنامه برجام 
)پسابرجام( مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. در این فصل؛ سیاست های 
نفوذ در داخل کشور، سناریوهای آن در منطقه و نیز شیوه های نفوذ فرهنگی و 
فکری، نفوذ سیاســی، نفوذ اقتصادی، نفوذ اجتماعی و نفوذ امنیتی نظامی مورد 

تحقیق قرار گرفته اند.
در فصل پنجم نفــوذ از منظر رهنمودها و دســتورات رهبر معظم انقالب 
اســالمی مطرح شده اســت. انواع نفوذ، اهداف نفوذ، شــیوه های نفوذ، عوامل و 
ســرپُل های نفوذ در داخل کشور، مباحثی است که در این فصل از دیدگاه های 

رهبری دسته بندی و ارائه گردیده اند.
در فصل ششــم راهکارهای مقابله با نفوذ دشــمن در پسابرجام مورد بحث 

قرار گرفته و 21 راهکار جهت مقابله با نفوذ دشمن توصیه و تأکید شده است.
جشنواره انجمن سینمای جوان

 بی رمق در اجرا، مأیوس در محتوا!
یک جشــنواره کم خاصیــت دیگر با صرف بودجه چنــد میلیاردی درحال 

برگزاری است! 
سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران درحالی از 25 مهر کار خود 
را آغاز کرده که به گفته دبیر این جشــنواره، دو میلیارد تومان هزینه برگزاری 
آن شده است. اما آنچه از این جشنواره در رسانه های مختلف بازتاب یافته است، 
ضعف در برگزاری و یأس و ناامیدی در محتوای آن اســت. نکته قابل تأمل این 
است که کارکرد این جشنواره، ارائه سیاست ها و برنامه های انجمن دولتی موسوم 
به »ســینمای جوان« است. اما بی رمقی و سستی هم در اجرا و هم در محتوای 

آن موج می زند!
جوان در گزارشــی از این جشــنواره نوشته اســت: »آثار راه یافته به سي و 
چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران نشان مي دهد که تلخي، بي هویتي، تشتت 
مضموني و ناتواني در خلق فیلمنامه و روایت و قصه همچنان در آثار فیلمسازان 
جوان موج مي زند و ســازمان ســینمایي و انجمن ســینماي جــوان به عنوان 
متولي فیلم کوتاه در کشــور اصاًل به خودش زحمت هم ندادند براي درمان این 
بیماري هاي مزمن و کهنه چاره اي بیندیشند. بگذریم که موضوع انقالب اسالمي 
و اتفاقات و ابتالئات و اقتضائات این روزها و سال هاي قبل در این عرصه اساساً در 

مضامین و دغدغه هاي فیلمسازان جوان محلي از اعراب ندارد.«
جوان همچنین به بی حرمتی برگزارکنندگان این جشــنواره به خبرنگارها 
اشاره کرده است. گفتنی است، از برخی از رسانه ها از جمله »کیهان« برای حضور 

در نشست خبری و جشنواره دعوتی صورت نگرفته است.
همچنین خبرگزاری تسنیم درباره روز اول سی و چهارمین جشنواره فیلم 
کوتاه تهران گزارش داد: »بخــش عمده ای از آثار به مرگ پرداخته بودند. البته 
مرگ نه به مثابه مردن؛ بلکه در اشکال مختلفش، همانند کشتن، سقط کردن، 
از دست دادن. بیشــتر آثار بر یک خأل تمرکز می کنند که بوی مرگ می دهند. 
شخصیت ها در مواجهه با این خأل در هراس به سر می برند. آنان در نوعی سیاهی 

اسیر شده اند که برایش گریزی نمی توان متصور بود.«
ترامپ با ضربات پوتین نقاش 

زمینگیر شد
مجتبــی مومن یکی از نقاشــان تصاویر شــهدای ســبزوار، در واکنش به 
صحبت های رئیس جمهور آمریکا با پوشیدن لباس سپاه، طراحی تصویر چهره 
منحوس ترامپ را با ضربات پوتین نظامی خود در مساحت 50 متر زمین انجام 

داد.  
این نقاشی، روز جمعه در حاشیه نماز جمعه این هفته توسط مردم سبزوار 

لگدکوب شد.
مجتبی مومن که ماه گذشــته تصویر شهید محسن حججی را همزمان با 
تشــییع پیکر شهید در ایران با اثر انگشت خود و همراهی مردم سبزوار طراحی 
و نقاشــی کرده بود گفت: اثر انگشت هر فرد مخصوص خودش است و نقاشی با 
اثر انگشت نشان از هویت این اثر و امضای تمام مردم سبزوار در پای این تصویر 
است. کشیدن تصویر ترامپ با پوتین هم برای تحقیر وی به علت توهین به ملت 

بزرگ ایران است.
وی افزود: همه ملت ها و مردم جهان برای ما ارزشمند هستند و همان طور 
که رهبر معظم انقالب فرمودند: ما با ملت آمریکا هم دشمنی نداریم. ما با دولت 

آمریکا و استکبار مشکل داریم و مبارزه می کنیم.
اعتراف فیلمساز آمریکایی به سکوت 

در مقابل آزار زنان
همکار تهیه کننده ای که رسوایی اخالقی او فاش شده گفته که دهه ها پیش 

درباره آزار زنان از سوی این تهیه کننده اطالع داشته اما هیچ کاری نمی کرده.
به گزارش ایســنا، »هالیوود ریپورتر« نوشت: »کوئنتین تارانتینو« فیلمساز 
مشهور هالیوود در واکنش به چندین و چند شکایت علیه »هاروی واینشتاین« 
تهیه کننده قدر آمریکایی، گفت: برای این که کار بیشــتری انجام دهم، به اندازه 

کافی می دانستم... کاش مسئولیت شنیده هایم را می پذیرفتم.
تارانتینو که در بسیاری از پروژه های سینمایی اش با »واینشتاین« همکاری 
داشــته، در جدیدترین مصاحبه اش با »نیویورک تایمز« گفت: داســتان چیزی 
بیشتر از شایعات معمولی بود. اطالع من هم دست دو نبود. می دانستم چند جا از 
این کارها کرده است. ای کاش مسئولیت آنچه شنیده بودم را به عهده می گرفتم. 

اگر کاری را که باید، انجام می دادم مجبور بودم دیگر با او کار نکنم.
وی همچنین اعتراف کرد که از جریان تجاوز »واینشــتاین« به چند بازیگر 

زن اطالع داشته است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

روحیه ناسپاسی انسان بی معرفت
»هنگامی که به انسان نعمت می بخشیم، )از حق( 
روی می گرداند و متکبرانه دور می شود، و هنگامی 
که )کمترین( بدی به او می رســد، )از همه چیز( 

مأیوس می گردد«
اسراء - 83

جانشین فرمانده سپاه پاسداران:
جنگ کنار »کارون« امروز 

به »دریای سرخ« رسیده است
تبریز - خبرنگار کیهان: 

جنگی که روزی کنار »کارون« بود، امروز به دریای سرخ رسیده 
است.

جانشــین فرمانده سپاه پاســداران، با اظهار این مطلب در تبریز گفت: 
دشمنان، جنگی را به ما تحمیل کردند تا اسالم را از جغرافیای سیاسی جهان 
محو کنند. ولی ما بزرگ شدیم و امروز، ابتکار عمل در دست ایران اسالمی است.
ســرتیپ »حسین سالمی« تصریح کرد: ساخت موشکی که زمانی فقط 
حداکثر 3 کشور تکنولوژی و امکان آن را داشتند، امروز با دقت صددرصد، در 
اختیار ایران می باشد و ما موشک بالستیک می سازیم. وی گفت: ما در سایه 
و پرتو انقالب اسالمی جهاد سختی کردیم و هنوز نیز در میدان های دشوار، 
در حال جنگ هســتیم. امروز انقالب اسالمی در شبه جزیره حجاز با دشمن 
می جنگد و این نشانه اقتدار و بزرگی ایران است. ملت ما نگران نباشند. امروز 
آن قدر توان و قدرت داریم که قادر هســتیم با اقتدار و اطمینان بایســتیم و 

الگویی نشان دهیم که در عین جنگ و محاصره، پیشرفت می کند.
سرتیپ سالمی در اختتامیه اجالس منطقه ای حوزه علمیه قم و بالد شمال 
غرب در مصلی تبریز تصریح ســاخت: اسالم امروز حاکمیت تشکیل داده و 
تبدیل به قطبی بزرگ در دنیا شده است و قدرت های شیطانی برای خاموش 
کردن این نور الهی، با هم متحد شده اند تا مانع از ظهور اسالم قدرتمند شوند 
ولی نظام ســاخته و پرداخته این قدرت ها، در حال نابودی است و اسالم آنها 
را از بین می برد. وی افزود: اگر جنگ تحمیلی نبود، اکنون سپاه فقط عده ای 
تفنگ به دســت در داخل پایگاه ها بود و تولید قدرت ند اشت و ضرورتی نیز 
برای تولید موشک نمی دید. دشمن از جهاتی نیز موهبت است. چرا که باعث 
شد در ســوریه و عراق، ایفای نقش جدی و برجسته داشته باشیم و دشمن 

را به حاشیه برانیم.
سالمی با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ، آن را نشانه شکست خواند و افزود: 
این حرف ها، نشانه نفوذ ایران نیز است. سخنرانی 20 دقیقه ای رئیس جمهور 
آمریکا، جایگاه و اهمیت ایران را در منطقه نشان می دهد. وقتی رئیس جمهور 
آمریکا نشــان می دهد که به تعهدات پایبند نیســت، این در واقع پایان عقل 
راهبردی آمریکا را آشــکار می کند. وی گفت: عقل راهبردی آمریکا، عمال به 
آخر رســیده است. سخنان ترامپ اکنون موجب انزوای سیاسی آمریکا شده 
و حتی صنــدوق  بین المللی پول نیز اهمیتی به حرف های ترامپ نداد و زیر 

بار فشار ترامپ نرفت.
سردار سالمی همچنین با اشاره به تالش دشمنان برای جنگ اعتقادی و 
فرهنگی و تهی کردن مردم از هویت اصلی آنان گفت: غرب به دنبال فتح دل 
و ذهن مسلمین است و روحانیت در این میان وظایف خطیر و سنگینی دارد. 
رسالت روحانیت امتداد اندیشه اسالمی می باشد و پرچمدار سعادت و شرافت 
مسلمانان هستند و باید بیش از پیش، روح جهاد و شهادت را در جامعه نشر داد.

صفحه 3
 شنبه 2۹ مهر ۱3۹۶ 

اول صفر ۱43۹ - شماره 2۱۷5۱

خطیب جمعه تهران:

برجام برای مسئوالن درسی شد که القائات آمریکا را باور نکنند
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خطیب نمــاز جمعه تهران گفــت: هرچند ظاهر 
»برجام« تلخ است، اما این برای مسئوالن ما درسی شد 

که القائات شیطان بزرگ و ایادی او را باور نکنند.
حجت االســالم کاظم صدیقی در خطبه های نماز جمعه 
تهران با اشاره به فرارسیدن اول ماه صفر سالگرد ورود کاروان 
اســرای کربال به شــام، گفت: این کاروان نماد آزادگی است 
و هرکســی بدنبال آزادگی اســت، باید گوشه چادر حضرت 

زینب کبری)س( را بگیرد.
وی با بیان اینکه دشــمن به دو مسئله امید بسته است، 
اظهار داشت: نخستین مسئله، اختالف و دوقطبی کردن کشور 
و دیگــری، از بین بردن و غارت ایمان و اعتقاد مردم اســت، 
در حالی که مردم ما متدین هســتند و به خــدا باور دارند و 

مسئوالن باید به فکر خدمت به آنها باشند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه کشــور امروز درگیر 
مشــکالت متعددی اســت، خطاب به مســئوالن گفت: این 
ریاست ها می گذرد و حباب روی آب است، اما مسئولیت یک 
امانت سنگین است که بر دوش ما گذاشته شده و باید پاسخگو 
باشیم. حجت االسالم صدیقی با اشاره به سوابق دشمنی آمریکا 
با ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران، بیان داشت: آن روزی 
که برنامه هســته ای و موشکی و نفوذ منطقه ای هم نداشتیم 
و انقــالب کردیم، آنها این پدیده نــو را که حاکمیت دین در 
مجرای والیت فقیه است برای غارتگری خود یک خطر دیدند.
وی با اشــاره به توافق هسته ای ایران و غرب، خاطرنشان 
کرد: هر چند ظاهر برجام تلخ اســت که آنها نتیجه قرارداد را 
نقد گرفتند و آنچه را که باید به ما بدهند نسیه در نظر گرفتند 
و همان را هم ندادند، اما این برای مسئوالن ما درسی شد که 

القائات شیطان بزرگ و ایادی او را باور نکنند.
امام جمعه موقت تهران در توضیح این مسئله، گفت: آنها 
القاء می کردند که اگر این توافق صورت نگیرد، دشمنی و فشار 
آنها بیشــتر می شود، اما حاال که این قرارداد بسته شد نه تنها 
تحریم ها را بیشتر کردند که در نهایت جسارت، سپاه پاسداران 
ما را هم تحریم کرده اند. حجت االســالم صدیقی تصریح کرد: 
سپاه پاســداران یادگار امام راحل است و امروز در خط مقدم 

مبارزه با تروریسم ایفای نقش می کند.
به گزارش مهر، وی تاکید کرد: مســئوالنی که شجاعت 
دارند و اعتراف می کنند که آمریکا قابل اعتماد نیست، بدانند 
که آنها در حوزه موشــکی نیز می خواهند شما را خلع سالح 

کرده و از ریشه نابود کنند. امام جمعه موقت تهران همچنین 
به شرایط بحرانی در میانمار و یمن اشاره کرد و گفت: در این 
مناطق فاجعه انســانی در حال رقم خوردن است، اما خداوند 
قطعا از این ســازمان که به دروغ اسم سازمان ملل را بر خود 
گذاشــته و نیز از کنفرانس اسالمی و امثال آنها انتقام خواهد 
گرفت. حجت االســالم صدیقی خاطرنشان کرد: 30 هزار نفر 
از مردم مســلمان یمن زیر بمباران قارون منطقه هســتند و 
 تمام زیرســاخت های آنهــا از بین رفته، اما آنهــا فقط نظاره  

می کنند.
مرگ بر آمریکا؛ یک شعار کامال اخالقی

به گزارش فارس، حجت االســالم ســید علــی خمینی، 
نوه حضرت امام خمینــی)ره( پیش از خطبه های نماز جمعه 
تهران طی ســخنانی اظهار داشــت: مرگ بر آمریکا، مرگ بر 
ملت آمریکا و حتی مرگ بر ســردمداران آمریکا نیست چون 
آنها کسی نیستند که مرگشان را بخواهیم. بلکه مرگ بر آمریکا 
مرگ بر استکبار، استعمار و استثمار و یک شعار کامال اخالقی 

است.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری خلف صالح امام)ره( 

با اســتقامت مثال زدنی خود راه امــام را ادامه می دهند و ما 
اکنــون در نهایت قدرت در منطقه حاضریم. البته مشــکالت 
هست و کسی منکر مشــکالت نیست. باالخره در جامعه فقر 

و بیــکاری داریم اما الحمدهلل ملت ما نســبت به انحرافات به 
صورت تیزبینانه در حال حرکت اســت. حجت االســالم سید 
علی خمینی که به مناسبت چهلمین سالگرد شهادت حاج آقا 
مصطفی ســخنرانی می کرد،  گفت: اصل شهادت او در هاله ای 
از ابهام قرار دارد. وقتی که پیکر ایشان را در بیمارستان نجف 
بردند پزشــک و رئیس بیمارســتان گفت که آثاری در پوست 
ایشــان می بینیم که مسلما مسمومیت اســت و اگر آقا اجازه 
دهند کالبدشــکافی انجام دهیم و اثبات کنیم که ایشــان به 

شهادت رسیده است. 
نوه حضــرت امــام خمینی)ره( افــزود: امــا امام گفت 
نمی خواهم پیکر فرزندم را پاره پاره کنند. او را به کربال ببرید 
و مراســمات مربوطه را انجام دهید و سریعا در نجف به خاک 
بسپارید. یکی از ادله ای که امام نگذاشتند کالبدشکافی صورت 
گیــرد این بود که اگر قرار شــود دولت عــراق این پرونده را 
دســت بگیرد مدام می خواهد به بهانه این قتل اطرافیان امام 
را دستگیر و مورد بازجویی قرار دهد و عوارض دیگری داشت 
لــذا امام با این کار مخالفت کردنــد. وی در خصوص جایگاه 
علمی و دینی حاج آقا مصطفی، گفت: امام فرمودند مصطفی 
امید آینده اسالم بود. مقام معظم رهبری نیز در تعبیر عجیبی 
فرمودنــد مصطفی امید آینده ما و خمینــی آینده ایران بود. 
حجت االســالم خمینی ابراز داشت: ایشان با اینکه 40 و اندی 
سال بیشــتر عمر نکردند اما بیش از 50 جلد کتاب به رشته 
تحریر درآوردنــد؛ آنهم کتاب های تخصصــی علوم حوزوی. 
شــخصیتی که در این سن و سال این مقدار آثار داشته باشد 
کمتر داریم. ما شخصیتی را از دست دادیم که آینده اسالم را 
می توانســت تامین کند. نوه حضرت امام خمینی)ره( با اشاره 
به برخورد حضرت امام در زمان شــهادت آقا مصطفی، گفت: 
امام هیچ تزلزلی از خود در شــهادت آقامصطفی نشان ندادند 
در حالی که دشــمنان نهضت به دنبال شکســت و تضعیف 
روحیه این پیرمرد بودند اما امام در هیچ جلســه ای که برای 
آقا مصطفی گرفته شد و برای نام مصطفی گریه نکرد تا جایی 
که نزدیکان امام نگران شــدند و می گفتند که با توجه به این 
مصیبت اگر امام گریه کند برای قلب و جســمش بهتر است. 
وی ادامه داد: لذا مرحوم کوثری را آوردند و او نقل می کند که 
هرچه از آقا مصطفی گفتند دیدند امام گریه نمی کند و محکم 
نشسته است تا اینکه روضه حضرت علی اکبر را خواندم و دیدم 

اشک امام جاری شد.

برادر گرامی جناب آقای حسین شریعتمداری
مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان

سالم علیکم
در شــماره چهارشــنبه 1396/7/26 آن روزنامه، 
مطالبــی درخصوص مصاحبه اخیر این جانب منتشــر 
شده است که به سبب شمول بر برخی موارد نادرست، 
شایسته است بنا به حکم قانونی، شرعی و اخالقی، برای 
تصحیح خطا و روشــنگری اذهان، نکات زیر در همان 

صفحه منتشر شود:
1- موضع گیری قاطع و متحد در برابر اظهارات ضد 
ایرانی ترامپ، موضوع اصلی آن مصاحبه بوده اســت که 
باید از هر فرصتی برای طرح آن در فضای افکار عمومی 

جهانی استفاده کرد.
2- امروز در مقابل رویکرد تنش آفرین و نگران کننده 
آمریکا در منطقه، جمهوری اسالمی ایران محور تأمین 
امنیــت و آرامش اســت. در شــرایطی کــه تبلیغات 
صهیونیســتی و ارتجاعی، ایران را عامل نگرانی معرفی 
می کنند، وظیفه مــا تبیین رویکرد منطقی و حکیمانه 

ایران در رفع نگرانی هاست.
3- سیاســت کلی نظــام که در ابالغــات و بیانات 
رهبری معظم انقالب از جمله در مراسم تنفیذ ریاست 
محترم جمهوری مورد تأکید قرار گرفته است، »تعامل 
گسترده با جهان« است. دیپلماسی فعال کشور در کنار 
حضور و تعامــل عزتمندانه منطقه ای، وظیفه مذاکره با 
همه کشورها- به استثناء رژیم صهیونیستی و آمریکا- 
در جهت پیشبرد راه حل های اصولی ایران برای مشکالت 
منطقــه ای و جهانی را دارد. ابتکارات ایران در مســائل 
مختلــف منطقه ای از طریق ایــن مذاکرات، موردتوجه 
جهانی قرار گرفته اســت. مالک اصلی در این مذاکرات 
همیشــه معیار عزت، حکمت و مصلحت بوده و خواهد 
بود. مذاکره با همســایگان و دیگر کشــورها برای رفع 
نگرانی ها و تبیین سیاست ها، موضوع و موضع جدیدی 
نیست و همواره در چارچوب مصالح نظام صورت گرفته 

و خواهد گرفت.
4- در مصاحبــه اخیر تصریح شــد مذاکره مجدد 
برجام ناممکن اســت و برنامه موشــکی ایران موضوع 
مذاکــره با گروه 1+5 نبوده اســت. در مصاحبه قبلی با 
CNN هم تأکید شــد که تأسیســات موشکی ایران، 
جزء برنامه دفاعی کشــور اســت و قابل مذاکره نیست. 
مذاکره با اروپائیان یا هر کشور دیگر در محدوده روابط 
دوجانبه، چند جانبه و بین المللی؛ و حسب مصالح کشور 
صورت گرفته و می گیرد. اروپائیان در این مذاکرات باید 
به صراحت بشــنوند که پایبندی ایران به برجام تنها در 
 صــورت تحقق عملی تعهدات طرف مقابل ادامه خواهد 

یافت.
5- متأسفانه به نحوی نامربوط، اشاره به خبر جعلی 
معرفی آقای دری از سوی این جانب به تیم مذاکره کننده 
هسته ای شده که بی پایه و نادرست است. وزارت خارجه 
صریحاً اعالم کرده اســت که ایشان به عنوان کارشناس 
بانکی »معرفی شــده از ســوی بانک مرکــزی«، مورد 
مشورت تخصصی تیم مذاکره قرار گرفته است و وزارت 
اطالعات، به عنوان دســتگاه مســئول امنیتی کشور، 
رعایت همــه مالحظات امنیتی در مذاکرات را به عهده 
داشته و تائید کرده است. معلوم نیست چرا یک ادعای 
کذب، علی رغم توضیح رســمی تکرار می شود و منبعی 
که ناصالح و نامعتبر انگاشــته می شود، مبنای نشر خبر 
کــذب قرار می گیرد؟ رعایت تقــوا و تبّین در نقل خبر 
و موضع گیری براســاس آن، وظیفــه قرآنی و اخالقی 
است که از نیروهای متعهد و اصیل در رسانه ها بیش از 

دیگران، انتظار آن می رود.
6- مواضع اخیر مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا 
به وضوح نشــان داده اســت که تا چه حــد از عزت و 
متانت نظام خشمگین اند. آیا نباید انزجار جهانی از این 
مواضــع را به فرصت نمایش وحدت و انســجام ملی و 
پرهیز از تضعیف و تفرقه تبدیل کنیم؟ امروز در تحقق 
رهنمودهای مقام معظم رهبری، باید تمرکز را بر اولویت 
اقتصاد مقاومتی و مقابله با تهدیدات دشــمنان قرارداد 
و جبهه متحــد خادمان آرمان های نظــام را به دور از 
ابهام آفرینی و اتهام زنی، مستحکم تر از همیشه حراست 

کرد.
توفیق جنابعالی و همکاران محترم را در خدمت به 

ارزش های اصیل اسالم و انقالب اسالمی خواستارم.
محمد نهاوندیان
کیهان: درباره جوابیه آقای دکتر نهاوندیان، ضمن 
تشکر از ایشان، اشاره به چند نکته را ضروری می دانیم:
الف: از تاکید جناب نهاوندیان بر رعایت سه اصل 
عزت، حکمــت و مصلحت در مذاکــرات و تعامل با 
کشورهای خارجی و حفظ وحدت و انسجام در مقابل 
دشمنان بیرونی تقدیر می کنیم ولی اینکه اصول و مبانی 
مورد اشاره تا چه اندازه در دولت آقای روحانی رعایت 
شده است، نکته ای اســت که به شدت مورد مناقشه 
است و به عنوان مثال - و فقط یک نمونه - باید پرسید 
آیا مذاکرات هسته ای بر پایه سه اصل عزت و حکمت 

و مصلحت صورت پذیرفته بود؟ و آیا حاشیه سازی های 
مکرر دولت یازدهم و حمالت پی درپی به منتقدان با اصل 
پذیرفته شده حفظ وحدت و انسجام در مقابل دشمنان 

بیرونی همخوانی داشته و دارد؟!
ب: گالیــه کرده  اند که چرا کیهــان معرفی دری 
اصفهانی، جاسوس محکوم شــده تیم هسته ای را به 
ایشان نسبت داده است؟ و آورده اند »چرا یک ادعای 
کذب علی رغم توضیح رسمی، تکرار می شود و منبعی 
که ناصالح و نامعتبر انگاشته می شود، مبنای نشر خبر 

کذب قرار می گیرد؟«
اشاره آقای دکتر نهاوندیان به آن بخش از گزارش 
کیهان اســت که معرفی دری اصفهانی را به ایشــان 
نســبت داده بود که باید گفت: خبر کیهان به نقل از 
اظهارات دری اصفهانی در مصاحبه 17 مرداد94 وی با 
روزنامه »دنیــای اقتصاد« آمده بود، ضمن آن که آقای 
کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی نیز در اردیبهشت ماه 
96 طی مصاحبه ای که در خبرگزاری ها آمده است تاکید 
می کند »دری اصفهانی به دعوت آقای نهاوندیان به تیم 
مذاکره کننده پیوسته و ماموریت رفع تحریم های بانکی 

را برعهده می گیرد.«
و اما، نه اظهارات دری اصفهانی در مصاحبه با دنیای 
اقتصاد - قبل از آنکه جاســوس بودن وی معلوم شود 
- و نه اظهارات آقای کریمی قدوســی از سوی جناب 
نهاوندیان تکذیب نشــده بود، بنابراین اشاره کیهان 
نمی تواند جای گالیه باشد و معلوم نیست آقای نهاوندیان 
به کدام تکذیب  اشاره فرموده اند؟! بدیهی است وقتی 
آقای نهاوندیان معرفی وی را تکذیب می کنند اصراری 
نداریم کــه آن را نپذیریم، ضمن آن که بی اطالعی از 

هویت واقعی دری اصفهانی را نیز نادیده نمی گیریم.
 CNN ج: آقای دکتر نهاوندیان در مصاحبه اخیر با
گفته است؛ »اگر درباره مسائل بین المللی و منطقه ای 
نگرانی وجود دارد، این مسائل می تواند موضوع مذاکره 
میان ایران با کشورهای منطقه یا اروپا باشد«! ایشان 
درجوابیه و در همین خصوص آورده است؛ »اروپائیان 
در این مذاکرات باید به صراحت بشــنوند که پایبندی 
ایران به برجام تنهــا در صورت تحقق عملی تعهدات 

طرف مقابل ادامه خواهد یافت.«
در این خصوص باید گفت؛ مذاکره در عرف جاری و 
پذیرفته شده حقوق بین الملل دارای سه شاخصه است 
که بدون آن نمی توان هیچ مذاکره ای را نتیجه بخش تلقی 
کرد. اول؛ »کف مذاکرات« که شامل موضوع یا مجموعه 
مسائل مورد توافق طرفین است. دوم؛ »سقف مذاکرات« 
که از ابتدا مشــخص نیســت بلکه نقطه یا مجموعه 
نقاطی اســت که طرفین مذاکره بعد از چانه زدن ها که 
با بده و بستان ها همراه است روی آن توافق می کنند و 
سوم؛ چارچوب- یا صدالبته MODALITY- مذاکرات 
است که نشان می دهد مذاکرات براساس کدام فرمول 

صورت می پذیرد.
آقای نهاوندیان در مصاحبه با سی.ان.ان می گوید 
که حاضریم درباره نگرانــی اروپایی ها با آنها مذاکره 
کنیم! و این در حالی اســت که اروپایی ها پیشاپیش 
»کف مذاکره«، »سقف مذاکره« و »چارچوب مذاکره« را 
مطابق خواسته و میل خود که باج خواهانه و زورگویانه 
نیز هســت، تعیین و اعالم کرده اند. موضوع مذاکره 
)کف مذاکره(! حمایت ایران از جبهه مقاومت در منطقه 
اســت که آن را حمایت از تروریسم! قلمداد کرده اند، 
»سقف مذاکره«، دست کشیدن ما از اقتدار منطقه ای 
و نظامی خویش اســت و »چارچوب مذاکره«، دیکته 
کردن خواسته های خود به کشورمان و پذیرش آن از 

سوی جمهوری اسالمی ایران است.
اکنــون باید از آقای دکتر نهاوندیان پرســید که 
آنچه اروپایی ها می خواهند و جنابعالی آن را پذیرفتنی 
دانسته اید، »مذاکره« اســت یا »محاکمه«؟! فقط در 
محاکمه است که طرف مقابل در جایگاه متهم می نشیند! 
کمترین دخالتــی در تعیین موضــوع محاکمه)کف 
مذاکرات( ندارد! اینکه نتیجه محاکمه چه خواهد شد 
»سقف مذاکره« نیز به او ربطی ندارد! چون در جایگاه 
متهم است و  نمی تواند در تعیین مدل محاکمه )چارچوب 
مذاکرات( نیز نقشی داشته باشــد بلکه انتخاب این 

چارچوب برعهده محاکمه کننده است.
جنــاب نهاوندیان، در حالی کــه اروپایی ها، کف، 
سقف و چارچوب مذاکره مورد نظر خود را پیشاپیش 
و با صراحت و بدون کمترین ابهامی اعالم کرده اند، آیا 
پذیرش این نوع از مذاکره، می تواند غیر از تن دادن به 
محاکمه، آنهم از سوی جنایتکاران بین المللی، مفهوم و 

تعریف دیگری داشته باشد.

درباره یک گزارش

جوابیه دكترنهاوندیان و پاسخ كیهان

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم با اشــاره به تهدیدهــا و تبلیغات 
مسموم علیه ســپاه پاسداران، گفت: دشمنان اسالم و 

انقالب از سپاه عصبانی هستند.
حجت االســالم والمســلمین ســیدمحمد ســعیدی در 
خطبه  های نماز جمعه قم که با حضور پرشکوه و دشمن شکن 
مردم انقالبی این شهر در مصالی قدس برگزار شد، افزود: سپاه 
پاسداران با همراهی ارتش مقتدر جمهوری اسالمی، منطقه را 
از وجود مزدوران اســتکبار و ارتجاع پاکســازی کرده است به 

همین دلیل مورد بغض و کینه است.
تولیــت آســتان حضرت معصومــه)س( تصریــح کرد: 
رئیس جمهــور آمریکا برای درهم شکســتن مقاومت ملت ها 
ادای دیوانگان را درمی آورد و قلدرمآبی می کند اما کور خوانده 

و جبهه مقاومت در ایران و سرتاســر جهان او را ســر جایش 
خواهند نشاند. وی بیان داشت: مسئوالن خوشبین هم اکنون 
دســت چدنی آمریکا را به وضوح دیدند اما از آنان می خواهیم 
این بار مراقب دســت چدنی آمریکا که قرار است با دستکش 

مخملی اروپایی ها عرضه شود باشند.
خطیب جمعه قم در ادامه سالروز سفر رهبر معظم انقالب 
به قم در ســال 89 را مورد اشــاره قرار داد و گفت: مردم قم 
همواره مورد محبت گرم رهبری بوده و هســتند و هر ســاله 
در 19 دی مــاه مردم قم را به حضور می پذیرند. وی ســالروز 
شــهادت حاج آقا مصطفی خمینی را تســلیت گفت و اظهار 
داشت: شــهادت حاج آقا مصطفی به جای سست کردن اراده 
حضرت امام)ره( موجب تحولی شــگرف و تسریع در پیروزی 

انقالب اسالمی شد.

امام جمعه قم:

فریب دست چدنی آمریکا 
كه با دستکش مخملی اروپا بیرون می آید را نخورید


