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* ســفر تاریخی فاتحانه رئیس جمهور سوریه به کشورمان پس از شکست ذلت بار 
نقشــه های آمریکا در این کشور، طعم شــیرین این پیروزی بسیار بزرگ تاریخی 

اسالم علیه کفر را بیشتر کرد.
0938---6263
* استعفای وزیر امور خارجه، پهلو دادن به دشمن و گل به خودی مصداق عینی 

همان »بی حوصلگی و ناامیدی« بود.
ولیزاده- بابل
* آقای ظریف! شــما در گفت وگو با روزنامه جمهوری اسالمی، از لزوم هماهنگی 
دیپلماسی و قدرت میدانی برای کسب موفقیت صحبت کرده بودید. در چند روز 
گذشــته خبر حضور بشار اسد در ایران، نشان دهنده قدرت میدانی نظام مقدس 
جمهــوری ما بود. آقای دیپلمات! ای کاش خبر این قدرت نمایی را تحت الشــعاع 

استعفای خود قرار نمی دادید؟!
غالمرضا کرمانی- تهران
 * آقای ظریف! دانســته یا ندانســته نقــش بدی را بازی کردید. اســتقبال گرم 
حضرت آقا از بشار اسد با لقب قهرمان جهان عرب را به حاشیه بردید و استعفای 

خود را در صدر قرار دادید! 
دوالبی
* ماجرای به اســتعفا کشاندن ظریف در هنگام ســفر بشار اسد به نظرم توسط 
نفوذی ها مهندســی شــده بود تا این دیدار تاریخی رســانه ای نشود و در حاشیه 

قرار گیرد.
0939---7032
* آقای ظریف همان طور که خودشان تاب بی احترامی بخش های دیگر دولت را 
ندارند، باید بپذیرند که مردم نیز عدم تحقق وعده های برجام و شعارهای انتخاباتی 

و وعده های برزمین مانده دولت و... را بی احترامی نسبت به خودشان می دانند.
0912---9244
* آقای ظریف! پرش از هواپیمای در حال سقوط برجام رشادت نیست بلکه نوعی 

عملیات خودزنی است.
0921---8853
* آقای ظریف حداقل قبل از اســتعفا شایسته بود مشکل همکار خود )دیپلمات 

اسیر و گروگان در دست اروپا( را حل می کرد!
طورانی- جانباز
* آقای ظریف قهر کرده بود که چه بشــود؟ ایشــان باید جواب بدهد که در این 

چند سال با برجام چه بر سر مردم و کشور آورده است؟
0930---4326
* ثمره بی توجهی برخی از مســئولین به سخنان رهبری می شود گاف هایی مثل 
استعفای ظریف که در هنگام اوج عزتمندی ایران خبر اول رسانه های بین المللی 

می شود!
0990---2914
* آقای ظریف برجام و لوایح چهارگانه FATF باعث وضعیت بد معیشــتی مردم 

است. با استعفای بد موقع موجب بدتر شدن حال کشور شدید.
0918---9891
* ای کاش 125 نماینده ای که به رئیس جمهور نامه می نویســند که با استعفای 
وزیر امور خارجه موافقت نکن، نامه ای هم می نوشتند که جناب رئیس جمهور شیر 
کیلویی 1200 به 4200 رســیده، گوشت از 30 هزار به باالی 100 هزار رسیده، 

خودرو از 20 میلیون به 50 میلیون رسیده است و...
محمد مهدی رحمانی
* برجام و مکمل های برجامی همان داســتان قوز باال قوز اســت. یعنی تحمیل 
FATF، اینســتکس و... مسیر تعامل ایران با دیگر کشورها را سخت تر از گذشته 

خواهد کرد.
0912---9452
* اگر آقای رئیس جمهور معتقدند که از تحریم ها می توان عبور کرد اصوالً چرا برجام 
را تحمیل کردند و موجب خســارت زیاد به کشور و ملت شدند. تناقض گویی های 

ایشان تمامی ندارد.
0919---2470
* رئیس جمهور که اظهار می دارند مردم صاحب کشورند به ایشان عرض می کنیم 
صاحبان کشــور از تصویب معاهدات ذلت آور بیزارند شما هم لطفاً این قدر اصرار 

نکنید!
0914---9590
* آقای روحانی! چرا چوب حراج به ارکان نظام می زنید؟! یک روز سپاه را، یک روز 

قوه قضائیه را و یک روز مجمع تشخیص مصلحت را؟! این تذهبون؟!
ابوالقاسمی
 * چنــد روز نیســت کــه پاالیشــگاه تولیــد بنزیــن و خودکفایــی در آن 
)ســتاره خلیج فارس( توسط قرارگاه سازندگی سپاه تحویل دولت شده است. به 
جای قدردانی با ناسپاسی اظهار می دارند، نیروهای مسلح دست از اقتصاد بردارند! 

واقعاً چه اعجوبه ای است این دولت!
0915---7159
* وقتی رئیس جمهور، بی توجهی وزیر ارتباطات به دستور نهادهای نظارتی را مورد 
تمجید قرار می دهد، دیگر از مردم نباید انتظار احترام به قانون و مجریان را داشت.
فرهاد فهیمی جو- تهران
* رئیس جمهــور می گوید مردم در پول اجاره خانه خود مشــکل دارند و مردم را 
خانه دار کنید! پس چرا وزیری را انتخاب کردند که یک مرفه  بی درد بود و مسکن 
مهر را که گره مسکن را برای بسیاری باز کرده بود، تخطئه کرد؟! پس مردم حق 
دارند مقصر مشکالت را دولت شما بدانند. اجاره منزل من نسبت به ابتدای دولت 

شما با پانصد هزار تومان افزایش روبرو بوده است!
0918---4070
* رئیس جمهور اظهار می دارد تا مشــکلی در کشور پیش می آید می گویند دولت 
مقصر اســت؟ کجا دولت مقصر اســت؟! خدمت رئیس جمهور عرض می کنم کی 
گفته دولت مقصر است؟! گرانی، تورم، رکود، نقدینگی، اختالس ها، قاچاق، تعطیلی 
مسکن مهر و... یا دولت قبل مقصر است یا سپاه، یا دستگاه قضایی یا خود مردم 

اصال کی می گوید گوشت باالی 100 هزار تومان است؟!
مرادی چناری
* اکنون بسیاری از مردم که زیربار فشارهای اقتصادی در حال خرد شدن هستند 
راضی اند که رقیب آقای روحانی در انتخابات 96 به پیروزی می رســید حتی اگر 
همــان دروغ هم تحقق می یافت یعنی در پیاده روها دیوار می کشــید!  ولی وضع 

اقتصاد جامعه این طور نمی شد.
0915---1648
* اگر برخی از دولتمردان می توانستند برای چند روز دروغ نگویند ایران گلستان 

می شد. دولت با این دروغ ها سرمایه اجتماعی را از دست داده است.
0919---3808
* کاسبان برجام! لطفا بیش از این  FATF را بزک نکنید! مگر فراموش کرده اید 
که داخل گردوی برجام با آن همه تعریف و تمجید که کردید پر از خاکستر بود؟!
طباطبایی
* از زمــان امضای برجام، همواره این غربی ها بودند که اصرار داشــتند ایران به 
عضویت کنوانسیون ها و معاهده هایی درآید که اهرمی برای فشار بیشتر به کشورمان 
هستند. ولی اینکه در داخل نیز برخی از مسئوالن به دنبال همین هدف غربی ها 

هستند واقعا تعجب آور است.
0919---3767
* یک مدیر چند شــغله که از چند جا حقوق دریافت می کند درک صحیحی از 
حقــوق پایین کارگران ندارد، افزایش قیمت کاالهای اساســی با حقوق کارگران 

همخوانی ندارد.
031---0883
* به آقای رئیس جمهور یادآوری می کنم که قرار بود با تدبیر دولت، کسی به یارانه 
نیاز نداشته باشد، عزت به پاسپورت ایرانی برگردد، هر صد روز گزارش اقتصادی 

به ملت دهند، تورم تک رقمی باشد و...!
0991---2253
* در اوایل دولت تدبیر فرزندم ازدواج کرد. دولت هم یارانه ایشان را و هم همسرش 
را قطع کرد. پیگیری قریب به 6 ســال اخیر هم نتیجه ای نداشــته است. این بود 
چکیده کمک دولت به جوانان در شرف ازدواج و تازه ازدواج کرده! در ضمن طی 
همین مدت با ثبت نام در مســکن پردیس، هیچ خبری از وضعیت منازل نیست 

خدا نگذرد از وزیر مستعفی که افتخار می کرد آجری روی آجر نگذاشته است!
021---1332

خبر ویژه
رأی الیوم: مالحظات امنیتی

موجب شد سفر اسد به تهران محرمانه باشد
روزنامه منطقه ای رأی الیوم در تحلیلی به مناســبت سفر بشار اسد 
به تهران، راز مخفیانه بودن این ســفر را مقابله با تحرکات جاسوســی 

آمریکا توصیف کرد.
به گزارش انتخاب، عبدالباری عطوان در این یادداشت ضمن بررسی 
ابعاد مختلف سفر مهم بشار اسد می نویسد: اینکه بشار اسد شخصا برای 
تبریک ســالروز پیروزی انقالب اســالمی به رهبری ایران، به این کشور 

سفر کند، منعکس کننده یک تحول راهبردی بی سابقه است. 
این اولین بار اســت که از زمان آغاز بحران سوریه، اسد به پایتختی 
غیر از مسکو می رود؛ امری که منعکس کننده حالتی از اعتماد، اقدامات 

امنیتی دقیق و بهبود اوضاع سوریه در سطوح مختلف است.
انتخاب تهران از ســوی بشار اسد، برای اینکه اولین مقصد او باشد، 
نشــان دهنده عمق روابط استراتژیک بین دو کشور و ایستادگی آنها در 
یک جبهه واحد در برابر تروریسم و طرح غربی آمریکایی در منطقه است 
که به معنای ارســال پیامی برای آمریکا و اسرائیل است، مبنی بر اینکه 

نیروهای ایرانی در سوریه باقی می مانند.
قطعا این ســفر بــرای هماهنگی در خصوص چگونگــی برخورد با 
تهدیدات اســرائیل و آمریکا انجام شد؛ این ســفر همچنین پاسخی به 
تمام ادعاهایی بود که در برخی رســانه ها در خصوص محاصره اسد در 

کاخش مطرح می شد.
نکته مهم در این سفر، دیدار اسد با حسن روحانی بود که در جریان 
آن، رئیس جمهور ایران، اســد را از نتایج نشســت سه جانبه سوچی، با 
حضور ایران، روسیه و ترکیه آگاه کرد. اینکه رئیس جمهور سوریه به صورت 
مستقیم و از همتای ایرانی خود آنچه در سوچی گذشته را بشنود، تفاوت 
زیادی دارد با دریافت پیام های کتبی یا شفاهی نمایندگانش در این باره.

 مسئله دیگری که نمی توان از آن گذشت، صحبت های دبیر شورای 
عالی امنیت ملی ایران، علی شمخانی بود که طی آن تصریح کرد محور 

مقاومت بیش از 90 درصد اهدافش در سوریه را محقق کرده است.
این اظهارات همزمان شد با رونمایی ایران از زیردریایی خود که قادر 
به شــلیک موشک های بالستیک اســت و همچنین، رونمایی از موشک 
جدیدی که برد آن به 1300 کیلومتر می رسد و توان حمل کالهک های 
هوشمند را دارد. ضمن اینکه مانورهای دریایی ایران در تنگه هرمز، دریای 

عمان و اقیانوس هند نیز تا سه روز به طول انجامید.
رأی الیوم در ادامه می نویســد: نمی دانیم بشار اسد چگونه به تهران 
پرواز کرد؛ همان طور که از هیئت همراه او و مســیر هواپیمایی که وی 
در آن بود و نظامی یا شهری بودن آن، اطالعی نداریم. اما می دانیم که 
وی بدون هیچ مانعی به سالمت به دمشق بازگشت و طبق عادِت اینگونه 
دیدارها، پس از پایان یافتن علنی آن  و بازگشت سالم رئیس جمهور سوریه 
به پایتخت این کشور، سفر اسد به تهران علنی شد. همچنان که سفرهای 
قبلی او به مسکو نیز به همین شکل انجام شد. علت این مسئله آن است 
که آسمان سوریه پر است از جنگنده های آمریکایی و غربی و دهها ماهواره 
جاسوسی که گفته می شود حتی حرکت مورچه روی زمین را تشخیص 
می دهند؛ در چنین شرایطی، مالحظات امنیتی ضروری به نظر می رسد.

باید بگوییم این سفر، منعکس کننده شتاب در بهبود اوضاع سیاسی 
و نظامی ســوریه است و چه بســا در آینده نزدیک، زمینه ساز سفرهای 
دیگر بشــار اسد به دیگر پایتخت های عربی و غیرعربی باشد. البته اسد 

ترجیح می دهد دیگران پیش او بروند.
همچنین وبسایت خبری عرب زبان »جاده ایران« در گزارش مشابهی 
می نویســد: سردار سلیمانی شخصا بشار اســد را در این سفر همراهی 
می کرد. محرمانه ماندن،  ویژگی بارز این ســفر بود، تا از انتشار اخباری 
در ایــن مورد که ممکن بود مهمان ویــژه ایران را در معرض خطر قرار 
دهد، جلوگیری شــود. علت کوتاهی سفر نیز همین مسائل امنیتی بود. 
پنهان کردن مسئله سفر اسد به تهران با هدف تضمین عدم انتشار این 

خبر تا پیش از زمان موعد، صورت گرفته است.
سروش: خمینی مردمی ترین رهبری بود

که در تاریخ ایران ظهور کرد
عضو اتاق فکر فتنه سبز در خارج کشور گفت: هیچ رهبری از دوره 

هخامنشــیان تا امروز، با آقای خمینی در ســطح دانش و ســواد قابل 
مقایسه نیست.

عبدالکریم سروش ضمن سخنانی در کالیفرنیا )مقارن با چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب( گفته اســت: »اگر امروز شما را بین شاه و 
آقای خمینی مخیر کنند، کدامشان را می پذیرید، اگر فرض کنیم که 
هیچ اختیاری نداشــته باشــیم جز اینکه یا شاه و آقای خمینی یکی 
را انتخاب کنیــم بنده صددرصد آقای خمینــی را انتخاب می کنم. 
برای اینکــه آقای خمینی، مردمی ترین رهبری بود که در تاریخ این 
کشــور ظهور کرد. شما فقط کافیست که استقبال از او و بدرقه از او 
را وقتــی که مرد ببینید. ما در تاریخ ایران هیچ رهبری را نداریم که 
این طور در دل مردم جا داشــته باشد. شاه که هیچ، پدرجد شاه هم 
خواب این جور پشتیبانی مردمی را نمی دیدند. مردم به هر حال یک 
چیزی دیده بودند، نشــان یک عشــقی بود، نشان یک عاطفه ای بود 
که معطوف به یک رهبری می شد که دوستش داشتند؛ در او چیزی 
دیده بودند. خمینی باسوادترین رهبر این کشور بوده تا کنون؛ از ایام 
اولیه حکومت هخامنشــیان تا روزگار حاضر هیچ کس به لحاظ علمی 

به پای او نمی رسید.
چــرا؟ برای اینکــه اوال فقیه درجه اولی بــود، عرفان هم خوانده 
بود، فلســفه هم خوانده بود. شــاه قبل از آقای خمینی که بود؟ یک 
جوان 20 ســاله که از سوئیس بلند شد آمد ایران پادشاه شد. بعد از 
پادشاهی اش که درس و مکتب و مدرسه ای نبود؛ قبلش هم حداکثر 
یــک دیپلــم، اگر آن دیپلم را هم داشــت، من خبر ندارم. ســوادی 
نداشــت. پادشــاهان قبل از او چی؟ این رو تواریخ برای ما نوشتند، 
اینها خواندن و نوشــتن بلد نبودند. آن قدر فاصله زیاد است که الزم 
نیست ما بخواهیم شواهد تاریخی بیاوریم. نه فقط در ایران، شما سراغ 
پادشــاهان انگلستان و فرانسه بروید، اینها آدم های بافکری، با علمی 
و باسوادی نبودند. در تاریخ ما آقای خمینی واقعا یک نمونه بی نظیر 
بود در مقام حکومتداری، خمینی ســابقه خوبی داشــت. در گذشته 
او هیچ چیز ناپاکی وجود نداشــت. نــه مال مردمی را خورده بود. نه 
آدمی را کشته بود. نه تجاوزی به حق کسی کرده بود. هیچکدام اینها 
نبود. مرد شــجاعی بود. ما آدم شجاع در تاریخ خودمان کم داشتیم. 
آدم قلدر داشــتیم، ولی شجاعت یک فضیلت اخالقی است. این غیر 
از این است که شــما زورتان زیاد باشد. نادرشاه هم آدم قلدری بود. 
ولی شــجاعت اصال حرف دیگری اســت. اختنــاق و خفقانی که در 
 زمان شــاه بود که کسی جرأت سخن گفتن نداشت، یک کسی از قم 
[اشاره به امام خمینی] برمی خاست و فریاد می کشید و مقابل حکومت 
شــاه می ایستاد و می گفت من سینه ام را برای سرنیزه های شاه آماده 

کرده ام، این چه میزانی از شجاعت الزم دارد؟!«
او همچنین گفت ممکن است بگویید مردم ایران دیوانه بودند، خب 

مردم ایران هم برمی گردند و می گویند خود شما دیوانه هستید.
اصغرزاده: دستاورد دولت برجام بود 

که به وصله ناجور تبدیل شده است
یک روزنامه اصالح طلب، طی گزارشی به دالیل خروج وزرای نامدار 

و چهره  های اصلی کابینه از دولت روحانی پرداخت.
روزنامه شــرق نوشــت: موضوع کابینه دولتی اســت که به صفت 
اعتدال گرایی خود می بالد، اما هر روز با شــایعه  کناره گیری و استعفا یا 
اســتیضاح یکی از وزرایش و از قضا وزرای مهم خود دســت و پنجه نرم 
می کند. شــاید مهم ترین پرسش این اســت که کابینه با چه وضعیتی 
روبه روست؟ و اینکه اساسا این خروج وزرا از دولت کابینه را به چه وضعی 
دچار می کند. در مورد خاص ظریف، اگر چه همه چیز دست به  دست 
هم داد تا او به دولت بازگردد، اما دســت کم درباره ســایر وزرا وضعیت 
فرق کرده و می کند. یعنی آنها که قصد خروج از دولت داشــتند، خارج 
شدند و حسن روحانی ماند و آنچه از سایر اعضای کابینه اش باقی مانده 

است؛ یعنی برخی مهره های اصلی رفته اند و مانده مهره هایی که از اول 
در زمین  بازی روحانی نبودند، اما به ناچار آنها را وارد زمین کرد.

به گزارش جهان نیوز در ادامه گزارش این روزنامه حامی دولت آمده 
است: ســوال این است که چه چیزی باعث شده تا برخی وزرا،  بیش از 
ماندن به رفتن ترغیب شــوند؟ یا به عبارت ســاده تر مگر در دولت چه 
می گذرد؟ ابراهیم اصغرزاده در گفت وگوی خود با »شرق« به این سوال 
پاســخ داده است و می گوید: به اندازه کافی شواهد داریم که نشان دهد 
دولت ضعیف شــده است. در شــرایط فعلی در حالت بی دولتی به سر 
می بریم. نه اینکه دولتی نداشــته باشیم، بلکه دولتی وجود دارد که در 

حوزه اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی دست پایین را دارد.
اصغرزاده ادامه می دهد: مهم ترین دستاورد دولت که قابل دفاع بود،  
مســئله برجام بود که االن به یک وصله ناجور بدل شــده است. اشکال 
دولت روحانی این است که چون اولویت خود را حل مسئله هسته ای و 
برجام گذاشــته و در سال 95 هم به موفقیتی دست پیدا کرد، اما باعث 
شــد که در ســایر حوزه ها دست پایین تر داشــته و انگیزه ای هم برای 

برنامه ریزی نداشته باشد.
اصغرزاده اضافه می کند: بر همین اســاس، با خروج آمریکا اقتصاد و 
سیاست خارجی متالطم شده و دولت به لحاظ سیاست داخلی و خارجی 
چون برای تحقق اهداف خود پشتوانه کافی ندارد،  باعث می شود که وزرای 

قدرتمند از کابینه خارج شوند.
مومنی: رئیس جمهور حق تعرض

به دارایی های سازمان تأمین اجتماعی را ندارد
یک کارشــناس اقتصادی حامی دولت، برخــی اظهارات و اقدامات 

رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت را خطرناک توصیف کرد.
فرشــاد مؤمنی با انتقاد از ســخنان اخیر رئیس جمهور بر شــدت 
گرفتن واگذاری ها بویژه دارایی های سازمان تامین اجتماعی گفت: آقای 
رئیس جمهور که خودشان حقوقدان هستند فرمان های غیرقانونی صادر 
می کنند، می گویند هرچه که داریم را می فروشیم، کسانی می توانند این 
حرف را بزنند که از تاریخ اقتصادی ایران آگاهی نداشــته باشند، وقتی 
دولت همه چیز خود را می فروشــد کاری های بسیار خطرناکی می تواند 
انجام دهد که بخشی از آنها در وابستگی عمیق و ذلت بار ایران به دنیای 
خارج نمود دارد که ناشی از کسری مالی دولت است و اگر اصل بر استمرار 
هزینه های ناکارآمد دولت باشد و این دولت نتواند آن را از داخل تامین 

کند به سمت وام گیری از خارج حرکت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، وی متذکر شد: متاسفم که بگویم آقای رئیس جمهور 
هنوز نمی دانند که حق تعرض به دارایی های سازمان تامین اجتماعی را 
ندارد، حتی اجازه صــدور فرمان در این زمینه را نیز ندارد، این عجیب 
اســت که هنوز ایشــان نمی دانند که بخش بزرگی از دارایی های تامین 
اجتماعی حق الناس است و متعلق به کارگران و کارفرمایان است بطوری 
که اصال دولت اجازه صدور فرمان در این مورد را ندارد و اگر قرار باشد در 
این مورد کاری صورت بگیرد باید از طریق فرایندهای خاص انجام شود.

وی گفت: ســهم امور حاکمیتی در ســند الیحه بودجه 9۸ به یکی 
از پایین ترین ســطوح در سه دهه اخیر رسیده است و یکی از طنزهای 
تلخ این است که در شرایطی که کشور با مشکالت زیادی روبرو و تأثیر 
تحریم ها بیشتر شده است عزیزان این صرفه جویی ها را بیشتر در زمینه 
بودجه موسســات اندیشه ورز و پژوهشی اعمال کرده اند، گویی دولت به 
این جمع بندی رسیده است که وقتی کشور در این شرایط است نیاز به 

اندیشیدن آن هم از نوع کارشناسی هم کاهش می یابد.
مومنــی گفت: در ســند الیحه بودجه شــیوه های بســیار افراطی 
خصوصی ســازی آموزش های پایه پیش بینی شده که چشم انداز بسیار 
نگران کننده ای برای آینده کشــور می تواند داشته باشد. در شرایطی که 
بنگاه های تولیدی شــناخته شده و ریشه دار کشور ورشکسته می شوند، 
دولت به جای کمک به آنها استراتژی دفع شر را در پیش گرفته است و 
در ظاهر از این دارایی ها خود را خالص می کند بدون اینکه برنامه ای در 
این زمینه ارائه شده باشد. منابع بین نسلی مردم را به شکل غیرشفافی 
به دیگران واگذار می کنند در حالی که این دیگران مشــخص نیســتند 
چه کســانی هستند، آیا رئیس جمهور و موافقان این سیاست  تجربه های 
هفت تپه، هپکو و ماشین سازی تبریز را نمی بینند که کارگران آنها اعتراض 

کردند و به زبان فارسی گفتند ما را به دولت بازگردانید.

گفت و شنود

راهنما!
گفت: چرا مذاکرات ترامپ و »کیم جونگ اون« در ویتنام شکست 

خورد و حتی برنامه ناهاری که با هم داشتند را هم لغو کردند؟!
 گفتم: ترامپ می خواســت در مقابــل امتیاز نقدی که از 
کره شمالی می گیرد، فقط قول نسیه بدهد و طرف که تجربه 
برجام ما را دیده بــود، فریب نخورد و گفت؛ در مقابل امتیاز 

باید امتیاز بدهید.
گفــت: ترامپ که کلی لبخند زده بــود و از کیم تعریف کرده و 

نوشابه باز کرده بود!
گفتم: خب، کیم جونگ اون، همه این ترفندها را در مواجهه 
آمریکا با تیم هسته ای ما دیده بود و مانند تیم ما فریب نخورد!

گفت: ما که بد عهدی های آمریکا را صدها بار بیشتر از کره شمالی 
 FATF دیده و تجربه کرده بودیم، چرا فریب خوردیم؟! و حاال هم دارند

را که برجام دوم است تحمیل می کنند!
گفتم: چه عرض کنم؟! راننده ای یک ساعت داشت توی یک 
میدان دور می زد! افسر راهنمایی پرسید؛ چرا آنقدر دور می زنی؟ 

راننده گفت؛ جناب سروان راهنمای ماشینم گیر کرده!

جعفر بلوری

دور دوم مذاکرات »دونالد ترامپ« و »کیم جونگ اون« پنج شنبه 
گذشــته گویا، با حالت »قهر« از ســوی طرفین تمام شده است. 
روایت هایی متفــاوت و بعضا متناقضی از آنچه بین رهبران این دو 
کشور اتمی گذشته، منتشر می شود که قضاوت دقیق بر روی این 
مذاکره را کمی ســخت می کند؛ اما آنچه مســلم است اینکه، این 
نشســت شکست خورده و نتایج آن با آنچه احتماال تصور می شد، 
فاصله زیادی داشته است. اما چرا این مذاکرات شکست خورد؟ آیا 
می توان امیدوار بود این مذاکرات در آینده به نتیجه برسد؟ در این 
وجیزه تالش می کنیم، ضمن یافتن پاســخ های این دو سؤال، یک 

نکته مهم! را هم یادآوری کنیم.
1- هیچ کس نمی تواند منکر این حقیقت شود که، نزدیک ترین 
تجربه مشــابه برای »کیِم« جوان در این دور از مذاکرات هسته ای، 
مذاکرات ایران و 1+5 )برجــام( بود. مذاکراتی که قاضی آن یعنی 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی، 14 بــار اجرای کامل و حتی بیش 
از میزان تعهدات از ســوی ایران را تایید کرده  اما ترامپ، مثل آب 
خوردن از آن خارج شد و نشان داد، اصال قابل اعتماد نیست. طبق 
گزارش های پراکنده ای که از گفت و گو های این دو منتشــر شده، 
آمریکا خواستار برچیده شــدن تمام برنامه هسته ای کره شمالی 
شــده آن هم، در برابر لغو برخی تحریم ها و در مقابل، کره شمالی 
نیز خواستار لغو تمام تحریم ها شده، مجادله ای بینشان روی داده 
و با حالت قهر ضمن لغو برنامه ناهار، مذاکرات نیمه تمام مانده است. 
اینکه مذاکره کردن اصولــی دارد و طرفین مذاکره باید به صورت 
مرحله مرحله امتیاز بدهند و بگیرند تا به نتیجه برسند درست، اما 
شکست این مذاکره، قطعا تحت تاثیر بی اعتمادی کره به آمریکایی ها 

صورت گرفته است. 
آیا اگر آمریکا زیر تعهداتش مقابل ایران نزده و از آن خارج نشده 
بود)سوای از اینکه برجام چگونه توافقی است(، احتمال اینکه این 
مذاکره، تا آخر ادامه پیدا می کرد و اینگونه شکست نمی خورد، باالتر 
نمی رفت؟ چرا کیم جونگ اون باید در برابر تنها عامل بازدارنده اش 
در مقابل کشوری که مثل آب خوردن زیر تعهداتش می زند، ریسک 
کند. رهبر کره شــمالی با وجود جوانی، تجربه برجام، توافق آب و 
هوایی پاریس، پیمان تجاری شراکت فرا آتالنتیک)تی پی پی(، پیمان 
موشکی 1987 با روسیه، توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی)نفتا( 
و... را که آمریکا به بهانه های مختلف طی یکی دو ســال گذشته از 
آنها خارج شده اســت را می بیند، بنابراین چرا باید به این کشور 
بدعهد اعتماد کند و تمام تاسیسات هسته ای اش را نابود کند؟ تاریخ 
آمریکا پر است از این خیانت ها و بدعهدی ها، کاش مذاکره کنندگان 
ما هم این خیانت ها را می دیدند تا امروز برای توجیه خسارت برجام، 
مجبور نمی شدند آسمان ریسمان ببافند و برایش دستاورد بتراشند. 
دستاوردهای رنگارنگی که همه چیز در آن هست اال، آنچه باید باشد 
یعنی رفع تحریم ها و گشــایش اقتصادی. عجیب اینکه، عده ای به 
رغم اذعان به غیر قابل اعتماد بودن آمریکا باز می گویند، برویم و 

با این کشور دوباره مذاکره کنیم!
2- یکی دیگر از دالیل شکست این مذاکرات می تواند نحوه انجام 
گرفتن آن باشد. ترامپ که بنابر اعالم مقامات استعفا داده کاخ سفید، 
حوصله گوش دادن به حرف های مشاورانش را هم ندارد، در آستانه 
شروع این مذاکرات، ضمن تعریف و تمجید ناشیانه از »کیم جونگ 
اون« تالش کرده بود رهبر کره شمالی را به اصطالح »خام« کند، آنجا 
که گفت، »رئیس کیم رهبر بزرگی است« و »ظرفیت های عظیمی در 
حوزه اقتصاد« در این کشور می بیند. این نوع مذاکره شاید هنگام 
امضای یک قرارداد تجاری بین مدیران دو شــرکت »جواب« دهد 
اما طبیعتا، در مذاکراتی در این ســطح، جوابگو نیست. همان طور 
که فارین پالیسی پیش بینی کرده بود، ترامپ نتوانست با این نوع 

دیالوگ »رئیس  کیم«! را شکست دهد.
3- شاید با کمی اغماض بتوان گفت، روحیه خاص ترامپ هم به 
اندازه خود، در روشن شدن فوری تکلیف دور دوم مذاکرات آمریکا 
و کره شــمالی نقش داشت. ترامپ، مکار و دروغگو هست اما نه به 
اندازه اوباما. رئیس جمهور آمریکا نشان داده مثل دولتمردان سابق 
کشورش، آدم زیاد پیچیده ای نیست. شاید همین روحیه باعث شد 
وی مثل اوباما نتواند اهداف پلیدش را پنهان کند و در همان ساعات 
نخســت مذاکره، مثال اعالم نکند »اگر تاسیسات هسته ای تان را 
برچینید، تمام تحریم ها را بر می چینیم.« ترامپ در آستانه مذاکرات 
با چرب زبانی، تعریف و تمجید از کیم و نشان دادن در باغ سبز به کره 
شمالی نشان داد آدم حیله گری است اما، نه به اندازه اوباما و تیمش.
4- برای حل بحران 6 دهه ای شــبه جزیره کره، نقش چین و 
روســیه را نباید کوچک دید. این دو کشــور، اصلی ترین حامیان 
کره شمالی اند و شاید بدون حمایت های آنها، پیونگ یانگ نتواند 
تحریم های وحشیانه غرب را دور بزند. بنابراین امکان ندارد پیونگ 
یانگ، در مذاکره با آمریکا، با مسکو و پکن هماهنگ و همراه نبوده 
باشــد. اگر »ناتو« یکی از ابزارهای آمریکا برای مهار روسیه است، 
چرا نگوییم کره شمالی یکی از ابزارهای این بلوک برای مهار آمریکا 
اســت؟! این را گفتیم تا نتیجه بگیریم، بحران کره شمالی صرفا با 
مذاکره دو طرف مناقشه)واشنگتن و پیونگ یانگ( حل نخواهد شد. 
ایــن میدان، بازیگران زیادی دارد که هر یک به اندازه خود در حل 

این بحران می توانند نقش داشته باشند.
بر این باوریم که، بحران کره به این ســادگی ها حل نمی شود. 
برای درک چرایی این ادعا کافی اســت یادآوری کنیم که، یکی از 
درخواست های اصلی »کیم جونگ اون« از »ترامپ« در این مذاکره، 
اعالم آتش بس رسمی بین دو کره بود که با مخالفت سخت ترامپ 
مواجه شــده است. دو کشور کره شمالی و کره جنوبی می خواهند 
آتش بس کنند، آمریکا به ســختی با آن مخالفت می کند. این، چه 
معنایی دارد؟ آیا به این معنا نیســت که، منافع آمریکا در بحرانی 
بودن روابط دو کره است؟! آمریکا زمانی حاضر خواهد شد دو کره 
آشــتی کنند که از ِقَبل این آشتی، منافعی بیش از زمان بحران به 
دســت آورد. یک دلیل دیگر برای سخت دیدن حل بحران کره، به 
وضعیت داخلی دو کشور آمریکا و کره شمالی باز می گردد. وضعیت 
آمریکا را در همان بند اول تشریح کردیم. آمریکایی ها قابل اعتماد 
نیســتند. کره شمالی نیز حیات خود را به توانایی باالی نظامی اش 
گره زده اســت. آنچه تا کنون مانع از حمله آمریکا و متحدانش به 
 کره شمالی شده است، نه نگرانی از جان مردم این کشور و مسائل 
حقوق بشــری که، وحشــت از قدرت باالی نظامی آن بوده است. 
بنابراین باور کردن اینکه پیونگ یانگ، قوی ترین ابزار بازدارندگی اش 
را در برابر کشوری با مختصات آمریکا و رئیس جمهوری با مختصات 

ترامپ کنار بگذارد، بسیار سخت است.
اما آن نکته مهم. چند روز قبل از این مذاکرات، وقتی خبرنگار 
سی بی اس از پمپئو، وزیر خارجه آمریکا پرسید، چرا برای مذاکره 
با کره شمالی هیچ پیش شرطی نگذاشتید اما وقتی پیشنهاد مذاکره 
با ایران را مطرح کردید، 12 پیش شرط برای آن گذاشتید؟ )نقل به 
مضمون( پاسخ پمپئو قابل تامل بود: »برای اینکه شرایط کره شمالی 
با ایران متفاوت است. آنها دارای بمب اتم و موشک هایی هستند که 

می تواند تا خاک آمریکا برسد.«
امروز بر دنیای سیاســت، قانون جنگل حاکم است. در دنیای 
»سیاست منهای اخالق«، این اقتدار افزودن بر مولفه های قدرت است 
که کار را جلو می برد نه لبخند زدن و اعتماد کردن و دادن مولفه های 
قدرت. وقتی »اخالق« را از سیاست حذف می کنند، اعتماد کردن 
به حریف مضحک می شود و اعتماد کننده »ساده لوح«. ساده لوح تر 
از همه اما کســانی هستند که با وجود چند بار گزیده شدن هنوز، 
تصور می کنند با دادن مولفه های قدرت است که می توان کشورداری 
کرد! پاسخ پمپئو به خبرنگار سی بی اس یعنی، در مذاکره هم اقتدار 

است که جواب می دهد.

»كیم« فهمید
برخی هنوز نفهمیده اند!

یادداشت روز

با  لبنانی  روزنامــه  یــک 
سفر  زمان  اهمیت  به   اشــاره 
ایران،  به  سوریه  رئیس جمهور 
تأکید کرد که این سفر، ایستگاه 
اصلی مرحله جدید در مقابله با 

چالش های آتی خواهد بود.
»انگیزه ســفر اخیر بشار اسد 
رئیس جمهور ســوریه به ایران هر 
چه که باشد، بسیار دشوار است که 
آن را از ساختار و بافت منطقه ای 
جدا کــرد؛ چــرا که این ســفر 
همزمان با سفر »بنیامین نتانیاهو« 
به  نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

مسکو صورت گرفت«.
روزنامه لبنانــی »االخبار« با 
مقدمه فوق به ابعاد ســفر اســد 
به تهران و دیدارش با مســئوالن 
پرداخت  ایران  اسالمی  جمهوری 
و نوشــت، تصویر اسد که آیت اهلل 
سید علی خامنه ای رهبر جمهوری 
اسالمی ایران را در آغوش گرفته 
است، به صورت مختصر پیام هایی 
را به طرف های ذی ربط ارسال کرد 
از جمله اینکه »سوریه به کسانی 
کــه در مهم ترین لحظات تاریخی 
نخواهد  بوده اند پشت  در کنارش 
کــرد، گزینه های آتــی آن نیز با 
گزینه هایــش در اوج درگیری با 
گروه های تروریستی تفاوت نخواهد 
اصلی  داشــت« و همچنان رکن 
محــور مقاومتی باقی خواهد ماند 

که از تهران تا بیروت امتداد دارد.
االخبار با بیان اینکه این دیدار، 
»نشست پیروزها« بود، تأکید کرد 
که چنین سفری چالش در تل آویو 

را افزایش خواهد داد.
با  اشــاره به  ایــن روزنامــه 
اینکه ســفر اســد در اوج تالش 
راندن  بیرون  برای  صهیونیست ها 
ایران از ســوریه صــورت گرفت، 
تأکیــد کرد کــه ســفر مذکور، 
و  اسرائیلی  توهم های مســئوالن 
فشــارهایی را که قصد داشتند از 
رهگذر حمالت خود اعمال کنند، 

از سرشان پراند.
با  االخبار  فــارس  به گزارش 
 اشــاره به اینکه اسرائیلی ها گمان 
می کردنــد تداوم فشــار به نظام 
سوریه باعث خواهد شد که بیشتر 
به روسیه متمایل شــود، اما این 
ســفر و زمانش بار دیگر از درایت 
و شجاعت اســد در ایجاد روابط 
متوزان با طرفین )ایرانی و روس( 
حکایت داشت. لذا اینکه روسیه و 
ایران، هر دو در مقابله با هژمونی 
آمریکا شریک هستند، در معرض 
فشــارها و تحریم های آمریکا قرار 
دارند و سیاســت های واشــنگتن 
را تهدیــدی برای نفــوذ و امنیت 
ملی خــود می دانند باعث خواهد 
 شد که اســد بتواند این مسیر را 

ادامه دهد.

روزنامه االخبار لبنان:

سفر اسد به تهران، توهم را 
از سر مسئوالن صهیونیست پراند

دامغان- خبرنگار کیهان: 
دشــمن  ترفندهای  از  یکی 
»انگشت روی نقطه ایده آل است« 
دشمن روی نقطه ایده آل انگشت 
می کند چون  ادعــا  و  می گذارد 
به آن نقطه نرســیده اید، حرکت 
اینکه  نا  موفقی داشــته اید! مثل 
شما می خواهید به یک قله 3000 
متری صعود کنید و حاال به نقطه 
کسانی  و  رسیده اید  متری   2700
بگویند مگر قرار نبود به قله 3000 
متری برسید؟! حاال که نرسیده اید 
باید قبول کنید که موفق نبوده اید! 
ولی  نرسیده ایم  قله  به   بله، هنوز 
2 هزار و 700 متر از مسیر را طی 
کرده ایم. اســتفاده دشمن از این 
ترفند برای آن است که ملت ندانند 
در چه نقطه بلندی ایســتاده اند 
معجزه گونی  دستاوردهای  چه  و 
داشته اند تا در ادامه راه سست و 

بی انگیزه شوند!
حســین شــریعتمداری، مدیــر 
مســئول کیهان چهارشــنبه شب در 
اجتماع بزرگ مردم دامغان در مصالی 
این شــهر که با عنــوان » گام دوم و 
فصل بعثت انقالب« و یادمان شــهید 
شاهچراغی و شهید موسوی دامغانی 
برپا شده بود، بیانیه »گام دوم« را نقشه 
راه انقالب اسالمی در چهل ساله دوم 
نامید که با ارزیابــی دقیق از راه طی 
شــده در چهل ســال گذشته تهیه و 
تدوین شده است و گفت؛ نکات مطرح 
شده در این بیانیه با پیوست مستندی 
همراه اســت که هیچ ناظر منصف و 
بی طرفی حتی اگــر در جبهه مقابل 
انقالب هم باشد، نمی تواند در صحت 
و درســتی آن کمتریــن تردیدی روا 
بدارد. حضرت آقا با نگاهی برگرفته از 
متن اسالم ناب و درس ها و عبرت های 
پیشــین به بایدها و نبایدهای مسیر 
 اشاره می کنند و توضیح می دهند که 
راه پیش روی را چگونه باید طی کنیم؟ 
وی به نکاتی از بیانیه گام دوم  اشــاره 
کــرد و از وقایع و رخدادهایی یاد کرد 
که نشان می دهند این بیانیه با چه دقت 

و نگاه واقع بینانه ای تهیه شده است. 
مدیر مســئول کیهــان در ادامه، 
به مقایســه چند نمونــه از نقطه آغاز 
انقــالب با نقطه ای کــه امروزه در آن 
ایســتاده ایم پرداخت که نشان می داد 
طی چهل سال گذشته گام های بلند 
و معجزه گونی به سوی نقطه مطلوب 
که همان تمدن نوین اســالمی است 
برداشته ایم و گفت: یکی از ترفندهای 
دشمن »انگشــت روی نقطه ایده آل 
اســت« و توضیح داد که دشمن روی 
نقطه ایده آل انگشت می گذارد و ادعا 
می کند چون به آن نقطه نرسیده اید، 
حرکت نا موفقی داشته اید! مثل اینکه 

شــما می خواهید به یــک قله 3000 
متــری صعود کنید و حــاال به نقطه 
2۷00 متری رســیده اید و کســانی 
بگویند مگر قرار نبــود به قله 3000 
متری برســید؟! حاال که نرسیده اید 
باید قبول کنید کــه موفق نبوده اید! 
بله، هنوز به قله نرسیده ایم ولی 2 هزار 
و ۷00 متر از مســیر را طی کرده ایم. 
شــریعتمداری گفت: استفاده دشمن 
از این ترفند برای آن اســت که ملت 
ندانند در چه نقطه بلندی ایستاده اند 
و در ادامه راه سست و بی انگیزه شوند!
وی در بخش دیگری از ســخنان 
خود گفت: داســتان پــر ماجرای ما 
از آنجــا آغاز شــد که بــه همت امام 
راحلمان)ره( و خروش مقدس مردم، 
اســالم ناب محمدی از عرصه تئوری 
و از میــان کتاب هــا و صفحه ذهن ها 
به میدان عمل بازگشــت و بر کرسی 
حاکمیت نشســت و از آنجا که اسالم 
ماهیتا ظلم ستیز است به طور طبیعی 
و بدیهی وقتی می خواهد به عمل و اجرا 
درآید، نظام سلطه بین الملل در مقابل 
آن به دشــمنی برمی خیزد. بنابراین 
درگیری ما با نظام ســلطه جهانی از 
ماهیت طرفین درگیر ریشه می گیرد 
و فقــط هنگامی پایــان می پذیرد که 
یکی از دو ســوی این آوردگاه تغییر 
ماهیت بدهد، یا ما از اسالم در حاکمیت 
دست برداریم و یا نظام سلطه از خوی 

استکباری خود جدا شود. 
افزود؛ فقط  مدیر مسئول کیهان 
نیم نگاهی به اطراف به وضوح نشــان 
می دهد که دشــمنان مــا روی قوس 
نزولی قدرت و انقالب اســالمی روی 
قــوس صعودی آن حرکــت می کند. 
غرب آســیا به ویترینی از شکست ها و 
ناکامی های پی درپی آمریکا و متحدانش 
تبدیل شده است. شــریعتمداری در 
ادامه به نمونه هایــی از پیروزی ایران 
اســالمی در منطقــه و تکثیر انقالب 
 اشــاره کــرد و گفت: امــام راحلمان 
کلیدی  ســنگرهای  اسالم  می فرمود 
جهان را فتح می کند و امروزه بسیاری 
از این سنگرها که حیاط خلوت آمریکا 
بوده اند به حامیان و همراهان انقالب 

اسالمی تبدیل شده اند.
مدیر مســئول کیهان با  اشاره به 
ایــن بخش از بیانیــه گام دوم که در 
آن آمده است همه راه کارها در داخل 
کشور است گفت؛ مشکالت اقتصادی 
امــروز نتیجــه و حاصــل عملکرد به 
نســخه های لیبرالی است و به انقالب 
اســالمی ربطی ندارد. حضــرت امام 
می فرمودند فقط کسانی تا آخر در کنار 
ما ایســتاده اند که طعم فقر را چشیده 
باشند و تاکید می کردند که اگر صاحبان 
ثروت در مسئولیت قرار بگیرند، فاجعه 
می آفریننــد. وی افــزود؛ از فالن آقا 

در باره میزان ثروتش ســؤال می کنید، 
می گویــد ۷ هزار میلیارد تومان! خب، 
ایشان در مسئولیت چه می کند؟ او از 
مفهوم بی خانمانی و یا گوشت کیلویی 
100 هزار تومــان چه می داند؟! مادام 
که این افراد در مســئولیت ها حضور 
داشــته باشــند نمی توان بر مشکالت 
فائق آمد. شــریعتمداری گفت؛ قیمت 
مسکن و اجاره بها طی دو سال تقریبا 
3 برابر شده است. چرا قانون مالیات بر 
خانه های خالی اجرا نمی شود؟ در همین 
تهران برج های سر به فلک کشیده ای 
بــا واحدهای خالی وجــود دارند. اگر 
صاحبــان کالن ســرمایه دار خانه های 
خالی مجبور به پرداخت مالیات باشند، 
واحد هــا را به فــروش می گذارند و با 
افزایــش عرضه، قیمت هــای نجومی 
مســکن و اجاره بها افت شدید خواهد 
کرد. وی به سامانه ای که قرار بود میزان 
حقوق و مزایای مسئوالن در آن اعالم 
شود  اشاره کرد و پرسید چرا دولت از 
راه اندازی این سامانه طفره می رود؟ این 
سامانه می تواند از دریافت حقوق های 
نجومی جلوگیری کند. مدیر مسئول 
کیهان به رقــم فوق نجومی نقدینگی  
اشــاره کرد و گفت: میــزان نقدینگی 
 از حــدود 450 هزار میلیارد تومان در 
5 ســال قبل بــه 1۷00 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته اســت! چرا؟ وی 
افزود؛ آقایان به کشــورهایی که قطب 
برخی از آنهاســت مراجعــه کنند! در 
برخی از آن کشــورها ســود سپرده 
4درصد است و بعد از مدتی نه فقط به 
سپرده گذاران سودی نمی دهند بلکه از 
آنها هزینه صندوقداری هم می گیرند. 
در این حالت کدام آدم عاقلی پول هایش 
را در بانک ذخیره می کند؟ کســی که 
می تواند سود 21 در صدی بگیرد چرا 
باید خودش را درگیر مشکالت تولید 
و کســب و کار کند؟ البته کسانی که 
 اندک سرمایه خود را برای محافظت به 
بانک ها می سپارند حساب جداگانه ای 
دارند اگرچه این سرمایه ها نیز می تواند 
در چرخه تعاون و مشارکت با دیگران در 

عرصه تولید به کار گرفته شود.
شــریعتمداری با  اشاره به قاچاق 
نمونه هــای  و  قانــون  دور زدن  کاال، 
دیگری از این دســت کــه همگی از 
سوء استفاده ها و قانون شکنی ها ریشه 
می گیرند  اشــاره کــرد و گفت: حاال 
اگر به ایــن بخش از نظر رهبر معظم 
انقــالب در بیانیه گام دوم برگردید به 
وضوح می بینید همانگونه که حضرت 
ایشان فرموده اند، همه مشکالت راه حل 
داخلی دارند و تصدیق می کنید هرجا 
ناهنجاری و پلشتی هست به علت آن 
است که در آن نقطه به نسخه انقالب 

عمل نکرده ایم.
مدیر مسئول کیهان فاجعه برجام 

را هم ناشی از بی توجهی به هشدارهای 
رهبر معظم انقالب دانست و گفت: از 
جمله هشدارهای ایشان آن بود که به 
لبخند حریف اعتماد نکنید ولی آقایان 
امضای جان کــری را تضمین برجام 
دانستند! وی افزود: اصلی ترین کالهی 
که سرمان گذاشتند این بود که ابتدا 
امتیازهــای نقد را گرفتنــد و در باره 
تعهدات خود وعده های نســیه دادند 
و ایــن در حالی بود که حضرت آقا به 
صراحت فرموده بودند »لغو تحریم ها 
پس از اجرای توافق، خدعه آمریکایی 
است«. شــریعتمداری در ادامه گفت؛ 
FATF و کنوانسیون های آن از جمله 
فاجعه بار  برجام  پالرمو،  کنوانســیون 
دیگری است که هدف اصلی آن خلع 
سالح ایران اسالمی و حذف کانون های 
قدرت آن است. الیحه CFT نام مقابله 
با تامین مالی تروریسم را دارد ولی آنها 
با صراحت اعالم کرده اند که تعریف ما از 
تروریسم را نمی پذیرند و در همان حال 
سپاه پاســداران، نیروی قدس، وزارت 
دفاع، وزارت اطالعات ما را تروریست 
می داننــد. بنابراین اگر ایــن لوایح را 
بپذیریم باید بودجه مراکز یاد شــده 
را قطع کنیم. یعنی خلع سالح شویم 
و کشور و مردم را دست بسته تسلیم 
دشمن و تروریست های تکفیری کنیم. 
ماجرا به همین سادگی است و معلوم 
نیست مدافعان این لوایح ذلت بار برای 
ذلت پذیری خود چه توجیهی دارند و 
چرا به جای سخنرانی های یک طرفه، 
حاضر نیســتند در یــک گفت و گوی 
رو در رو بــا منتقدان شــرکت کنند تا 
همگان ببینند کــه FATF و پالرمو 
زنجیری اســت که برای اسارت ایران 

اسالمی و مردم آن تدارک دیده اند. 
گفتنی اســت شــریعتمداری در 
آغاز به خاطره ای از دو شهید بزرگوار 
شهید شــاهچراغی و شهید موسوی 
دامغانی  اشــاره کرد و گفت؛ آن شبی 
که قرار بود فردای آن شهید سیدحسن 
شــاهچراغی به جبهه برود، به قرآن 
توســل یافت و این آیه آمــد » الَِّذیَن 
ِبیَن یَُقولُوَن َساَلٌم  تََتَوَفّاُهُم الَْماَلئَِکهًْ َطِیّ
َة بَِما ُکنُتْم تَْعَمُلوَن«.  َعلَْیُکُم اْدُخُلوا الَْجَنّ
به شهید موسوی زنگ زد و پرسید به 
جبهه می آیی؟ شــهید موسوی گفت 
من تازه از جبهه آمــده ام و مدتی به 
کارهایم می رسم و دوباره می روم. شهید 
شــاهچراغی گفت؛ به قــرآن مراجعه 
کرده ام آیه ای آمده که بوی شــهادت 
دارد و آیه را تالوت کرد. شهید موسوی 
با شــنیدن این آیه، بی آنکه لحظه ای 
درنگ کنــد موافقت کرد و فردای آن 
روز هر دو به شهادت رسیدند. در این 
ماجرا دقت کنید. چه می بینید؟ شوق 
شهادت و انتخاب نه فقط آگاهانه بلکه 

عاشقانه شهادت فی سبیل اهلل.

مدیر مسئول کیهان در اجتماع بزرگ مردم دامغان: 

دشمن روی نقطه ایده آل انگشت می گذارد 
تا ملت ندانند در چه نقطه  بلندی ایستاده اند


