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33916546 تمام ساعات شبانه روز

* مگر وزیر خارجه آلمان اجازه آب خوردن بدون اجازه ترامپ را دارد که 
بخواهد تعهدی بدهد؟ 4 سال است که در برجام متعهد شده اند کدام یک 
از تعهدات خــود را اجرایی کردند که بخواهند تعهد جدیدی بدهند؟! به 
اراجیف امثال اینها فقط احمق ها باید دل خوش کنند. متاسفانه عنوان برجام 
فقط به یک گاو شیرده برای آمریکا و متحدان غربی اش تبدیل شده است.
1317---0912 و 3765---0935
* شاید عجیب به نظر برسد ولی چه بسا باید دعا کنیم که تحریم ها برداشته 
نشود چرا که با برداشتن تحریم و اشتیاق دولت تدبیر برای مراوده با غربی ها، 

باید فاتحه رونق تولید داخلی را خواند!
0902---9961

* دولتمردان ما منتظرند که برای رونق اقتصاد کشــور از جانب اروپایی ها 
یا آمریکا اتفاقی بیفتد ولی اتفاقی نمی افتد. به هر گوشــه کشور که نگاه 
می اندازیم شاهد بی عملی دولت هستیم. چرا این دولت از خودش اراده ای 

برای کار و فعالیت ندارد؟
0912---5890

* روشــنگری های کیهان و دلســوزان انقالب هرگونه بهانه را در آینده از 
طرفداران خوش بینی به غرب می گیرد که فردا نگویند نمی دانســتیم یا 

دشمن بدعهد بود و...!
0919---6858

* مادام که وزارت امور خارجه از لحن دوپهلو برای اعالم مواضع کشور بهره 
ببرد باید شاهد گستاخی کشور های غربی کفتارصفتی باشیم که به دستور 

آمریکا عمل می کنند.
0911---3425

* بحث های بر سر برجام با ژاپنی ها به جایی نخواهد رسید. اگر واقعا ژاپن 
مایل به همکاری است دولت مدیریت به خرج بدهد و برای نوسازی راه آهن 

و خرید واگن قطار وارد مذاکره با ژاپن بشود.
0935---5560
* با تشکر از یادداشت های خوب کیهان، کسانی که توان مدیریت جهادی با 
اتکای به اقتصاد مقاومتی ندارند برای رضای خدا هم که شده بار مسئولیت 
را بر دوش کسانی قرار دهند که قادر به انجام امور اجرایی هستند. بنابراین 
خودشان کنار بروند چرا که فردا باید پاسخگوی تمام اعمال خویش باشند.
بزرگی - ماهشهر

* از راننده متعهد و وظیفه شناس اسنپ تقدیر و تشکر می کنم. ان شاءا... 
همه مردم، من کاســب، من بازاری، من مدیر، من مسئول و... هم به این 
وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کنیم. وقتی مراجعه کننده خانم با وضع 
زننده وارد محیط کار و کسب مان می شود اگر با اخالق حسنه و تذکر لسانی 
که وظیفه ای است همگانی رعایت حدود الهی را به او متذکر شویم، نتیجه 

مطلوبی در جامعه خواهد داشت.
احمدزاده

* پایان خوش ماجرای راننده متعهد و وظیفه شناس اسنپ و فرد هتاک، 
سند روشنی است که اگر جریان مومن و انقالبی آتش به اختیار اما به صورت 
منسجم عمل کند می تواند جلوی مانور اهل منکر را در کوچه و خیابان هایی 
که معطر به عطر شهداست بگیرد. به امید همبستگی هرچه بیشتر حزب اهلل!
دوالبی

* ضمن تشکر از رئیس محترم قوه قضائیه در حمایت از آمرین به معروف 
و ناهیان از منکر، خوب اســت در تمامی دســتگاه ها افرادی برای این امر 
پیش قدم شوند و به همکارانی که )اعم از زن و مرد( در اداره، محیط کار، 
معابر تردد می نمایند و منکری را مرتکب می شوند تذکر دهند. تذکر لسانی 
وظیفه همگانی است و اگر همین تذکر لسانی عملی شود وضع جامعه قطعا 

بهتر از قبل خواهد شد.
0761---0913 و 6960---0936 و 2846---0935
* مدتی اســت که اصالح طلبان و حامیان دیروز دولت برای اینکه خود را 
دلسوز مردم نشان بدهند و در انتخابات آینده رای بیاورند در ظاهر از دولت 
زاویه گرفتندو اظهار می دارند ســفره مردم کوچک تر شده است اگر واقعا 
دلســوز مردم بودند چرا با تبلیغات گسترده و عوام فریبانه عده ای ناتوان را 

به قدرت رساندند.
0916---6043

* وکیل الدوله ها در مجلس به جای این که به دنبال پیگیری مطالبات مردم از 
مسئوالن باشند به دنبال امتیازگیری سیاسی و اقتصادی برای جناح سیاسی 
متبوع خود تالش می کنند! امیدوارم در انتخابات پیش رو مردم با آگاهی و 

حساسیت بیشتری نمایندگان مجلس را انتخاب کنند.
021----5069
* این چه اخالق زشــتی است که اصالح طلبان مدعی دفاع از حقوق زن 
بــه راحتی و برای حفظ هم حزبی خــود، مقتوله بی نوا را مورد اتهام های 
غیراخالقی قرار می دهند؟ البد فردا هم اگر در انتخابات شکســت بخورند 

می خواهند هرگونه تهمتی به رای دهندگان بزنند!
حمیدرضا زال بیگی
* من به نجفی عالقه مند و 20 ســال با او همکار بودم. اما هرکس در هر 
جایگاهی چنین جنایتی را مرتکب شد باید به مردم معرفی شود و به مجازات 
قانونی برســد. چرا روزنامه های زنجیره ای که از نظر مالی معلوم نیست از 
کجا تغذیه می شوند او را تا حد امیرکبیر باال بردند! البته درست است آنها 
مأمورند و معذور هرچه دستور دهند باید بنویسند ولی باید بدانند که نجفی 

اآلن یک قاتل مسلم است و باید به جرمش رسیدگی شود.
وحیدی

* بر فرض محال که سناریوی ادعایی پرستوی اصالح طلبان برای تبرئه آقای 
نجفی صحت داشته باشد این سوال مطرح می شود که چرا این جماعت تا 
این حد ُشل هستند که یکی پس از دیگری و خیلی زود آلوده می شوند؟ 

چنین جریان بی اراده ای اصاًل صالحیت فعالیت سیاسی دارد؟
0910---8495
* دولت به حقوق مسئوالن و مدیران که خودشان باشند چندمیلیون تومان 
و به حقوق ما قشر ضعیف جامعه 400 هزار تومان اضافه کرده و اسم آن 
را عدالت گذاشــته است. البته جایی که ما مردم می توانیم حرف خودمان 

را بزنیم انتخابات است.
0916---2805

* بنده که ســواد چندانی ندارم فهمیدم وقتی کســی در چهار سال اول 
مسئولیت موفق به کاری نبوده نباید به او رأی مجدد داد. ولی عده ای که 
همیشه سواد و هنرپیشــه بودن خود را به رخ دیگران می کشند هم به او 
رأی دادند و هم برای او رأی جمع کردند امروز هم به جای عذرخواهی و 

جبران اشتباه خود از نظام طلبکار شده اند.
0912---5364

* خیابان »شــهید نجات اللهی« به نام یک استاد شهید در جریان انقالب 
اسالمی تاریخ ساز ملت ایران است، تغییر نام این خیابان به نام »گذر صنایع 
دســتی« یک اقدام در جهت شهیدزدایی است، مردم انقالبی اگر سکوت 
کنند یک به یک باید منتظر تغییر نام خیابان محل سکونت شــان باشند. 
خیابان هایی که با نام شهدا شرافت یافته اند هر روز محل گذر مادران شهدا 

هستند. شورای شهر حداقل حرمت این بزرگواران را نگه  دارد.
0912---2153
* حیف از پول هایی که برای هنرمند شدن بعضی افراد در این کشور صرف 
شد و امروز با رفتارهای زننده که از خود بروز می دهند ثابت می کنند تعهدی 
نســبت به نظام و انقالب و کشور ندارند و تمام فکر و ذهن شان آن طرف 
آب است بیشترین تالش و هزینه را می کنند که مثالً فرزندشان با تولد در 

مستعمره انگلیس تابعیت بیگانه کسب کند!
2274---0912 و 3949---0912 و 1362---0912

 »پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه«
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه پنج شنبه مورخ 1398/3/2 صفحه 2 
با مضمون: تکرار پیام خرابی پله های برقی ایستگاه متروی امام حسین)ع(، 
ضمن تشکر از این مسافر گرامی و نیز آن روزنامه وزین، به اطالع می رساند 
همچنان که در پیام قبلی پاسخ داده ایم در بازه زمانی یادشده در ایستگاه 
امام حسین)ع( هیچ یک از پله های برقی متوقف نشده و احتمال دارد منظور 
این مســافر محترم پله های برقی پل عابرپیاده در سطح خیابان است که 

مربوط به شهرداری منطقه است.

بی بی سی: برجام مرده است
اروپای ناتوان نمی تواند آن را نجات دهد

شبکه بی بی سی تصریح کرد اروپا ناتوان تر از آن است که بتواند برجام را 
نجات دهد.

در حالی که مقامات اروپایی مکررا از ایران می خواهند پای برجام بماند و 
5 ماه است وعده راه اندازی کانال اینستکس را می دهند، وب سایت بی بی سی  
در تحلیلی نوشت: نتایج آخرین انتخابات پارلمان اروپا نشان داد که شبحی بر 
فراز اروپا در چرخش اســت ولی این بار این شبح نه کمونیسم که شهروندان 
سردرگم و بی قرار اروپایند. از سال 2008 و پس از وقوع بحران جهانی مالی، 
اروپا هنوز نتوانســته به تعادل بازگردد. دیگر همه می دانند که اروپا در بحران 
است؛ برگزیت، رشد احزاب حاشیه ای راست افراطی و ریزش طرفداران احزاب 
سنتی و بزرگ که ستون های دموکراسی اروپایی را از میانه چپ تا میانه راست 

سامان داده بودند. 
کشورهای اروپایی که پس از دو جنگ جهانی، گام به گام با شکل دادن به 
اتحادیه ای مشتمل بر ساز و کار مالی، مرزی، گمرکی، تقنینی و قضایی، کوشیده 
بودنــد تا »هویت اروپایی« را در جایگاهی رفیع تر از »هویت ملی و قومی« و 
»اتحــاد اقتصادی اروپایی« را کارآمدتر از »نزاع اقتصادی« قرار دهند، اکنون 
با خیل فزاینده شهروندانی مردد مواجه اند که اعتمادشان را به سیاستمداران 
سنتی، احزاب سوسیال دموکرات و لیبرال دموکرات بزرگ و از همه مهم تر »آینده 

طالیی اروپا« از دست داده اند.
بن بست توافق سعدآباد و بازگشت ایران به سیاست فعال سازی حداکثری 
ظرفیت هسته ای از یک سو و تعارضات بعد از حمله و اشغال  نظامی عراق میان 
آمریکا و ایران بار دیگر ایران را به صدر کشــورهای متخاصم آمریکا بازگرداند. 
اروپا این بار سنبه را پر زور دید و ناچار شد دست از بازار ایران بکشد و با آمریکا 
همراه شود. این حالت نه صلح و نه جنگ 7 سال به طول انجامید و در نتیجه 
آن بحران ایران برای اروپا نه فقط ابعاد اقتصادی که بعد تهدید امنیتی هم یافت. 
اروپا عزمش را برای حل یکی از بحران ها، یعنی بحران هسته ای جزم کرد و برای 
نخستین بار با مشارکت آمریکا در سطح وزیر امور خارجه در سال 2015 راه حلی 
مرضی الطرفین موسوم به برجام مورد توافق قرار گرفت، برجام اما مرهم درد نشد.
اروپا در میانه نزاع هایی قرار گرفته و راه فراری از آن ها ندارد؛ بحران روسیه 
و شرق اروپا، بحران تجاری با آمریکا و کنار گذاشته شدن پیمان ترنس آتالنتیک، 
رقابت اقتصادی و امنیتی آمریکا با چین، خاورمیانه در آستانه انفجار و آفریقایی که 
از لحاظ اقتصادی و امنیتی بی ثبات اســت. این بحران های ژئوپلیتیک، چنان 
گسترده و بزرگ می نمایند که اعتماد به نفس سیاستمداران اروپایی را برای 

فائق آمدن بر آن ها زدوده است.
از ســوی دیگر عوارض بحران مالی سال 2008 همچنان بر پیکر اقتصاد 
اروپا ســنگینی می کند فشار بیرونی و دومینوی بحران های پیچیده و ناتوانی 
سیاستمداران در حل این بحران ها، فضا را برای تغییرات سیاسی رادیکال در 

بطن جوامع اروپایی گشوده است.
بحران های بیرونی دامنه دار، اروپا را درگیر تعارضات سیاســی- اجتماعی 
درونی کرده و آمریکا هم به عنوان متحد همیشگی اروپا، اگر نگوییم در صف 
رویارویی که در جایگاه ناظری بی تفاوت ایستاده است. ساختمان اروپا که در 
زمانی نه چندان دور مدلی مستحکم برای تبدیل »تعارض منافع« به »همکاری 
و اتحاد« تبلیغ می شــد، اکنون به ساختمانی موریانه خورده می ماند، اروپا از 

نفس افتاده است.
وزرا نباید معطل وقت گرفتن

و حرف زدن با رئیس جمهور باشند
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: رئیس جمهور به برخی وزرا فرصت 

گفت وگو و طرح مسائل و مشکالت نمی دهد.
عزت اله ضرغامی در گفت وگو با روزنامه وطن امروز اظهار داشت: ما خیلی 
به آقای روحانی احترام می گذاریم و ایشان به عنوان رئیس جمهور احترام شان 
واجب اســت و همه باید شأن رئیس جمهور را حفظ کنیم اما وقتی در برجام 
همه چیز را داده     ایم بعد شــما دائماً از آن تعریف می کنید و با رقبا ســر این 
موضوع محاجه می کنید، طبیعتاً طرف مقابل هم به ما فشار خواهد آورد. مثاًل 
رئیس جمهور به راحتی می گوید اگر تحریم نبود دالر زیر 6 هزار تومان بود! این 

یعنی بهترین پاس گل به ترامپ! 
وی همچنین گفته است: آقای روحانی اختیارات فراوانی دارد که استفاده 
نمی کند اما هنوز هم بزرگ     ترین مشکل را این می داند که چرا وزارت بازرگانی 
تشکیل نمی شود! در حالی که همه می دانند این مشکل نیست و در همان وزارت 

صمت بخشی هست که امور بازرگانی را به عهده  دارد. کافی است ایشان با آن 
بخش، مستقیم      تر ارتباط بگیرد. مثل بسیاری از حوزه   هایی که داخل وزارتخانه ها 
هســتند ولی چون اهمیت دارند رئیس جمهور بعضی مسائل را شخصاً در آن 
حوزه پیگیری می کند. مهم      تر اینکه رئیس جمهور مکرر بگوید من اختیارات 
ندارم خیلی بد است. ایشان یک مسئول عالی رتبه کشور بوده  اند که در انتخابات 
شــرکت کردند. مگر می شود بی اطالع بوده باشند؟ حداقل در 4 سال اول که 
مدیریت کردند حجت بر ایشان تمام شده است، چرا در دوره بعد ادعا می کنند 

هیچ مشکلی نیست و همه مسائل را حل خواهند کرد؟
ضرغامی اظهار داشــت: دولت اختیارات را دارد اما متاســفانه فرماندهی 
مجموعه  های زیر پوشــش خود را هم نمی تواند انجام دهد! من در یک سال 
حضور در دولت شاهد بودم ایشان به خاطر اینکه به وزرای خود وقت نمی داد، 
بعضی مواقع وزرا می آمدند کنار صندلی آقای روحانی روی پنجه پا می نشستند 

و مسائل وزارتخانه خود را حل می کردند.
بعضی اوقات تعداد این وزرا اینقدر می شد که صف می بستند یا در صندلی 
جلوتر می نشســتند. حتی یادم هســت وقتی وزیری داشت مسئله مهمی را 
مطرح می کرد که خود رئیس جمهور هم پیگیر آن بود، آقای روحانی به خاطر 
صحبت با وزرایی که بغل دستش ایستاده بودند به صحبت  های این فرد گوش 
نمی کرد و او مرتب می گفت آقای روحانی خواهش می کنم گوش کنید! خب 
آقای روحانی! شما وقتی در فرماندهی خودت در دولت مشکل داری، چرا این 
را بسط می دهی و می گویی جاهای دیگری در کشور مشکل دارد؟! شما رئیس 
قرارگاه اقتصادی کشــور هستی اما چند بار جلسه گذاشته و از نهادهایی که 
تحت مدیریت شــما نیستند دعوت کرده        ای و به آنها گفته ای کاری بکنند و 
آنها انجام نداده اند؟ بعد شما گله آن را به رهبری می کنی. اصاًل شما در حوزه 

مدیریت خودتان هم فرماندهی ندارید! 
به نظر من وظیفه رسانه ها در این دو سال باقیمانده از دولت که زمان مناسب 
برای بســیاری از کارهاســت، این است که دلسوزانه مشوق دولت باشند تا از 
ظرفیت  های قانونی و داشته  های خود اوالً استفاده حداکثری برای رفع مشکالت 
کشور کند و در ثانی با حسن نیتی که نشان می دهد دستگاه  های دیگری را هم 
که زیر نظر دولت نیستند به جلسات دعوت کند. مطمئن هستم در حد بسیار 

باالیی آنها با رئیس جمهور برای حل مشکالت کشور هماهنگ خواهند شد.
چرا ادعای افراطیون مدعی اصالحات

درباره »پرستو« دروغ محض بود؟!
سخنگوی کارگزاران درباره اقدام محمدعلی نجفی به قتل همسر دوم خود 
گفت: واقعیت این اســت که انسان های بزرگ ممکن است اشتباه های بزرگی 

داشته باشند.
مرعشی در گفت وگو با کارگزاران گفت: ارزیابی من این است که آقای نجفی 
با توجه به شرایطی که خودشان از آنها اطالع داشتند، نباید پست شهرداری 
را می پذیرفتند. ما در آن زمان بنا نداشتیم در احواالت شخصی ایشان تفحص 
کنیم. به عقیده من مهم ترین اشتباه زندگی ایشان، پذیرش مسئولیت شهرداری 
تهران بود. در شرایطی که ایشان از نهادهای امنیتی هشدارهای الزم را دریافت 

کرده بودند.
وی می افزاید: صحبت هایی از حضور زنی در زندگی ایشان بود. خبر اولیه 
توســط یکی از نهادهای امنیتی مطرح شده بود، ما جلسه تشکیل دادیم و از 
ایشان سؤال کردیم و ایشان تکذیب کردند. ما هم تکذیبیه ایشان را مبنا قرار 
دادیم. ببینید! نه من، بلکه همه روی حضور ایشان در منصب قدرت اتفاق نظر 

داشتند، فقط آقای کرباسچی با شهردار شدن دکتر مخالف بودند.
مرعشی گفت: خیلی زود مشخص شد که آقای نجفی در مخمصه بزرگی 
افتاده است. مخمصه ای دونفره که یک سوی آن خانم میترا استاد بود و سوی 
دیگــر آقای دکتر؛ ازدواجی که از ابتدا به صالح هیچ کدام نبود. هر دو متوجه 
اشتباه شــان شــده بودند اما من نمی دانم چرا آقای نجفی از هیچ کس کمک 

نخواستند یا تالش نکردند که مشکل را به شیوه های بهتری حل کنند.
وی همچنین گفته است: در زمان استعفای نجفی مسائل پشت پرده برای 
همه روشن شده بود. اختالف نظری بین شورا پیش آمده بود. ما معتقد بودیم باید 
تمرکز را بر بیماری آقای نجفی بگذاریم و این درحالی بود که برخی دیگر اصرار 
داشتند باید کمپین نه به استعفا راه اندازی شود و به ماندن ایشان اصرار ورزید.)!(
آنچه در میان اظهارات کسانی چون مرعشی و کرباسچی روشن می شود، این 
است که نهاد امنیتی، نسبت به گرفتاری نجفی و فقدان صالحیت وی هشدار 
داده بود. بر همین اساس نیز وزارت کشور، با شهرداری نجفی مخالفت کرد اما 
با پافشاری و اصرار آقای روحانی مجبور به تأیید و حکم شهرداری نجفی شد.

این روند، پاسخ به یک دروغ بزرگ است و آن اینکه برخی افراطیون مدعی 
اصالحات مدعی شــده بودند مقتول، پرستو بوده است. این تعبیر در این باره 
عامل بررسی های امنیتی برای جمع آوری اطالعات یا تخریب حیثیتی سوژه 

موردنظر به کار می رود.
اگر واقعاً مقتول »پرستو«ی فالن نهاد امنیتی بود، آیا همان نهاد امنیتی 

پیشاپیش هشدار می داد و مهره ادعایی را لو می داد و می سوزاند؟!

خبرهای دوسوی جبهه در یمن از تغییرات مهمی در »پنجمین« سال جنگ 
حکایت می کند. صورت طبیعی قضیه این بــود که اوالً در مواجهه میان جبهه 
مشترک عربیـ  غربی که به انواع فراوانی از امکانات به خصوص در حوزه نظامی 
دسترسی داشت و جبهه »محرومان یمنی« که در عمل به جز ایران هیچ »پشتیبان 
خارجی« نداشت، شاهد پنجمین سال جنگ نباشیم و ثانیاً باید »خبرهای خستگی 
از جنگ« از سمت جبهه ای شنیده شود که طی 51 ماه گذشته زیر انواعی از ضربات 
می باشد. اما از آنجا که عناصر معنوی و به خصوص »امدادهای الهی« در جنگ بیش 
از عناصر مادی اثرگذار می باشند، خبرهای مبتنی بر وحشت، کالفگی، استیصال 
و شکست در طرفی است که از نظر جلب پشتیبانی های منطقه ای و بین المللی 

بر قله ایستاده است!
برگزاری سه اجالس پیاپی در روزهای نهم و دهم خرداد ماه جاری در مکه و 
تکرار فراوان کلمه حوثی ها )عنوانی که برای کوچک نشان دادن، روی انصاراهلل و 
مردم یمن گذاشته می شود( در ادبیات سعودی ها و اماراتی ها به خوبی نشان داد 
که این جبهه پس از 50 ماه جنگ پرشدت علیه محرومان یمن، تا چه اندازه درگیر 
مشکالت عدیده و پیچیده است. بدون شک در همین سه اجالس اسالمی، عربی 
و خلیجی افراد شرکت کننده به ذهنشان رسیده است که اگر آنانی که سعودی ها 
برای محوشان وارد جنگ پرشدت شده  و توانسته  با پول از شورای امنیت »قطعنامه 
تجاوز« بگیرد و هزاران مزدور سودانی و غیرسودانی را بخرد و وارد جنگ کند و از 
همه ظرفیت نظامی، اطالعاتی و تسلیحاتی غرب در جنگ استفاده کند، یاغی و 
کم شمارند و صرفاً با حمایت یک کشور در منطقه که مرزی با یمن ندارد، به حیات 
خود ادامه می دهند، پس این جبهه غربی - عربی چه کار می کند؟! در این اجالس 
وقتی آنان از زبان سلمان می شنوند که انصاراهلل تاکنون 200 موشک به شهرهای 
عربستان و اماراتـ  از جیزان و نجران تا ریاض و ابوظبی ـ شلیک و 70 هواپیمای 
نظامی آنان را نیز ســاقط کرده و در پنجمین سال جنگ هم اینک بخش هایی از 
استان های سعودی عسیر و جازان را در اختیار دارد، حتماً به ذهنشان رسیده است 
که یمنی های مظلوم جبهه منسجمی دارند و توانسته اند بر جبهه عربیـ  غربی 
غلبه کنند. البته در سه اجالس مکه، عربستان روی ضعف خود و قوت انصاراهلل 
مانور کرده و در حضور مقامات کشورهای اسالمی، عربی و خلیجی از ضعف خویش 
پرده برداری کرده است تا با نمایش وضع رقت بار خود، ترحم دیگران را برانگیزد. 
این همان چیزی است که سیدحسن نصراهلل از آن به استغاثه یاد کرد. جالب این 
است که در پایان اجالس اتحادیه عرب وقتی مقام عراقی به سیاست  سعودی ها در 
مورد یمن و منطقه انتقاد کرد، مورد اعتراض کشورهای شرکت کننده قرار نگرفت 
و سکوت هیئت  های عربی در قبال این اظهارات همراهی هیئت های عربی با عراق 
را به سلمان یادآور شد و لذا او بیش از دیگران هیئت عراقی را مورد مالطفت قرار 
داد. خود هیئت عراقی پس از بازگشت به عراق با صراحت گفت بقیه دولت های 
عربی هم مواضع ما را داشتند و با رفتار خود سعی می کردند، آن را نشان بدهند. 
همین وضعیت ضعیف سعودی ها و اماراتی ها سبب شد که ابوظبی در ماجرای 
مورد حمله قرار گرفته شدن هفت نفتکش در فجیره، موضع روشن و قاطعی نداشته 
باشد. نامه درخواست رسیدگی امارات که اخیراً به نماینده این کشور در شورای 
امنیت سازمان ملل ارائه شد، فاقد نام کشور یا گروه خاصی به عنوان عامل و یا 
حتی مظنون می باشد. امارات در این نامه فقط به اینکه »قاعدتاً این اقدام ماهیت 
دولتی دارد«،  اشاره کرده است! تا جایی که »محمدعلی الحوثی« رئیس  شورای 
انقالب یمن شنبه گذشته در توئیت خود نوشت: »کسانی که نمی دانند چه طرفی 
به آنها حمله کرده، حتماً ناآگاهی بیشتری از خسارت هایشان در تمام سطوح به 

دلیل ماجراجویی های نظامی خود، دارند«. 
اما پس از اجالس های سه گانه 9 و 10 خرداد ماه جاری مکه و فریاد استغاثه 
سلمان و زاید وضع عربستان و جبهه مشترک این دو از نظر داخی و بیرونی وخامت 
بیشتری پیدا کرده است. اتهام زنی رژیم سعودی و امارات به »گریفیتس« نماینده 
دبیرکل و به سازمان ملل و متهم کردن دروغین آنان به جانبداری از هیئت صنعا در 
برابر هیئت ریاض در جریان مذاکرات استکهلم و متهم کردن آنان به عدم رعایت 
بی طرفی در یمن و همسان گرفتن یک گروه با یک دولت قانونی و نیز واداشتن 
»خالد الیمانی« وزیر خارجه منصور هادی به کناره گیری از مقام خود و حال آنکه 
وی یکی از سه پایه اصلی توافق آذر 1397 استکهلم بود و هفت ماه پیش به این 
سمت رسیده بود و عالوه  بر آن حمله نظامی به الحدیده پس از پذیرش استعفای 
الیمانی که برخالف توافقات استکهلم بود و تشدید اختالفات سعودی و امارات 
بر سر حزب اخوانی اصالح یمن و نیز اختالفات میان دولت و نخست وزیر تحت 
حمایت امارات در عدن با رئیس جمهور هادی و پاره ای وزارت خانه تحت اشراف او، 

وضعیت ضعیف داخلی جبهه سعودی و امارات را بر مال می کند. 
از بعد بیرونی تشدید حمالت انصاراهلل به مراکز حساس سعودی و پیشروی در 
خاک عربستان که در این دو هفته یعنی حد فاصل اجالس مکه تا امروز روی داده 

است، به خوبی وضعیت رو به وخامت سعودی ها را نشان می دهد. 
صبح دیروز، انصاراهلل با شلیک موشک بالدار کروز به »فرودگاه بین المللی 
أبها« در منطقه عســیر سبب توقف پروازهای این فرودگاه شد این فرودگاه که 
فرودگاه مادر برای منطقه جنوب عربســتان به حساب می آید، در سال گذشته 
میالدی حدود 4/5 میلیون مسافر را جابه جا کرده و چهارمین یا پنجمین فرودگاه 
عربستان به حساب می آید. از سوی دیگر فرودگاه غیرنظامی أبها )Ábha( در حکم 
فرودگاه پشتیبان فرودگاه نظامی »خمیس مشیط« واقع در 35 کیلومتری مرز یمن 
می باشد و در واقع محل سوخت گیری و تجهیز هواپیماهای نظامی سعودی است 

که در عملیات علیه مردم یمن به کار گرفته می شوند. 
در عین حال این چهارمین بار است که به این فرودگاه حمله می شود. انصاراهلل 
پیش از این ســه بار به وسیله هواپیماهای تهاجمی بدون سرنشینـ  پهپادهای 
مهاجمـ  به فرودگاه أبها حمله کرده بود ولی این اولین موشک کروز انصار بود که 
به قلب این فرودگاه اصابت کرده و ســبب تعطیلی پروازهای آن شده است. کما 
اینکه این دومین عملیات موشکی انصاراهلل با استفاده از کروز است. دو سال پیش، 
از این موشک علیه یک تأسیسات نیروگاهی تولید برق سعودی استفاده شده بود. 
در روزهای شنبه تا چهارشنبه این هفته، تک تیراندازان یمنی شش نظامی 
مزدور سعودی در استان »جوف« واقع در شمال پایتخت را کشتند، در روز شنبه 
گذشته، انصاراهلل نیروهای نظامی سعودی در استان عسیر عربستان را به محاصره 
کامل درآورده، صدها نفر از آنان را کشــتند و آن دسته از نظامیان این رژیم که 
به ســمت گذرگاه »علب« در حرکت بودند را با توپخانه مورد حمله قرار دادند. 
تک تیراندازان یمنی در روز سه شنبه گذشته هشت نفر از مزدوران نظامی سعودی 
در منطقه »علب« را از پای درآورده و در جازان نیز 15 نفر از نظامیان ســعودی 
را به هالکت رسانده اند. تک تیراندازان انصاراهلل در روز یکشنبه نیز شش نظامی 
سعودی در »الساقیه«، واقع در استان جنوبی ضالع را کشتند و مناطقی دیگر از 
این استان به تصرف آنان درآمد. در عملیات این هفته انصاراهلل در استان عربستانی 
نجران، 200 نظامی سعودی کشته شدند و حدود ده کیلومتر از این استان به مناطق 
تحت تصرف یمنی ها اضافه شد. به غیر از این در این دو هفته در جریان حمالت 
پراکنده تک تیراندازان یمنی نیز، 70 نفر دیگر از نظامیان سعودی کشته شده اند. 
سه شنبه شب گذشته شش موشک بالستیک زلزال یک به منطقه »ابواب 
الحدید« عسیر شلیک شــده است. گسترش عملیات های تهاجمی رزمندگان 
انصاراهلل و به تعبیر درست تر یمنی ها در پنجمین سال جنگ نشان می دهد جنگ 
نه تنها نتوانسته کمکی به بهبود شرایط امنیتی عربستان نماید، بلکه حاصل این 

جنگ سبب تقویت و گسترش نگرانی آنان هم شده است. 
یک نکته مهم دیگر این است که یمنی ها برای یک خواسته مشروع و کاماًل 
طبیعی به این عملیات ها روی آورده اند. این خواسته بازگشایی فرودگاه های یمن 
است. اما سعودی ها، اماراتی ها و آمریکایی ها به گمان اینکه بستن فرودگاه ها سبب 
مهار قدرت یمنی ها در مقابل جبهه عربی ـ غربی می شود، فرودگاه های یمن را 
زیر حمالت پی در پی خود گرفته و مانع فعالیت آنان می شوند. مردم یمن در این 
میان یک حرف بیشتر با سعودی ها ندارند و آن این است که به فرودگاه هایتان 
حمله می کنیم تا فرودگاه هایمان اجازه کار داشته باشند. مسلماً حمله به پایگاه 
هوایی نظامی ملک  خالد در منطقه »خمیس مشیط« و حمله به فرودگاه غیرنظامی 
أبهــا عالمتی بود به آغاز حمالت به این فرودگاه ها و همان طور که دو روز پیش، 
»علی الفحوم« یکی از چهره های رسانه ای انصار به »المیادین« گفت ادامه بسته 
ماندن فرودگاه های غیرنظامی یمن سبب گسترش حمالت به فرودگاه های نظامی 
ـ هم در موضع  ـ یحیی سریع  و غیرنظامی عربستان می شود. سخنگوی ارتش یمن 
مشابهی اعالم کرد، اهداف عملیاتی یمنی ها در عربستان و امارات رو به گسترش 

است و الاقل 300 نقطه را شامل می شود. 
در واقع در اینجا وظیفه سازمان ملل و نهادهایی مثل سازمان همکاری های 
اسالمی است که با فشار بر متجاوزان، فرودگاه های یمن را به وضع عادی برگردانند. 
حاال یمنی ها خود تصمیم گرفته اند مشکل فرودگاه های خویش را حل کنند و دیری 
نخواهد پایید که این مشکل حل شود چرا که هزینه ادامه بسته ماندن فرودگاه ها 
و سواحل یمن برای سعودی ها بیش از آن است که قابل تحمل باشد. اگر به سیر 
عملیات های انصاراهلل و مناطقی که طی هفته های اخیر از سوی آنان مورد حمله 
قرار گرفته است، نظر بیندازیم، می بینیم که این اهداف عمدتاً در مناطق مشرف 
به دریای سرخ یعنی مناطق انبار و صادرات نفت سعودی قرار دارند و این همان 
قلب سعودی است که با ادامه عملیات های انصار از کار خواهد افتاد. پس واضح 

است که سعودی ها ناگریز به آزاد کردن قرارگاه های یمنی خواهند بود. 
بر اســاس ترس اروپا از به مخاطره افتادن جریان آزاد و ارزان نفت از دریای 
سرخ است که در هفته های اخیر زمزمه های مخالفت با ادامه جنگ از اروپا شدت 
گرفته است. مقامات فرانسوی، انگلیسی و آلمانی، زبان به شماتت سعودی گشوده 
و البته به طور ریاکارانه از کشتار زنان و کودکان یمنی در جریان حمالت ائتالف 
سخن می گویند! اینها عالمت های روشنی است که بن بست جنگ از سوی طرف 

مهاجم را نشان می دهد. 

یمن، تغییر محسوس در معادله جنگ

گفت و شنودیادداشت روز

بلبل!
گفت: در جلســه دیروز هیئت دولت اعالم شد؛ امروز هیچ کس 
 نمی تواند نســبت به راه دولت و نظام جمهوری اســالمی ایران ایراد

بگیرد.
گفتم: راه نظام که هیچ ایــرادی ندارد ولی راه دولت در 

بسیاری از موارد با راه نظام فاصله داشته است.
گفت: اعالم شــده که؛ امروز همه به خوبی می دانند مقصر اصلی 

همه مشکالت آمریکا است و هیچ کس در آن تردیدی ندارد.
گفتم: از شیطان بزرگ انتظاری نبوده و نیست که دست از 
دشمنی بردارد ولی دولت چرا فریب آمریکا را خورده و فاجعه 

برجام را به ملت مظلوم تحمیل کرده است!
گفت: و هنوز هم ادعا می کند که راهش بی عیب و نقص بوده است!
گفتم: به شخصی، قورباغه را به جای بلبل فروخته بودند. 
وقتی اعتراض کردند که چــرا فریب خورده ای؟ اینکه بلبل 
نیست! گفت؛ بلبلی اش که بلبل است فقط خیلی بزرگ شده 
و پرهایش ریخته و یا شــاید هم هنوز کوچک است و پر در 

نیاورده است!

سعداهلل زارعی

صفحه 2
پنج شنبه 2۳ خرداد ۱۳۹۸ 
۹ شوال ۱۴۴۰ - شماره 222۰۷

تسلیت به همکار
با نهایت تاســف مطلع شدیم همکارمان خانم مریم شاهگردی در 
دفتر نمایندگی کیهان در مشــهد در غم از دست دادن مادر گرامی اش 
به سوگ نشسته است. ضمن تسلیت به ایشان برای آن  مرحومه رحمت 

واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزو داریم.

سرویس سیاسی-
همکاری اقتصادی با ایران برای 
ژاپن یک فرصت است، اما به شرط 
آنکه این کشور در این مسیر اراده 

مستقل داشته باشد.
»شــینزو آبه« نخست وزیر ژاپن 
چهارشنبه برای یک دیدار دو روزه وارد 
تهران شد و مورد استقبال محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان قرار 
گرفت. این اولین سفر یک نخست وزیر 
ژاپن به ایران بعد از 40 سال به شمار 
مــی رود. روابط تهران- توکیو همواره 
مسالمت آمیز و برپایه احترام متقابل 

بوده است.
جمعی از دانشجویان همزمان با 
ورود نخســت  وزیر ژاپن به تهران، با 
تجمع در فرودگاه مهرآباد اعالم کردند 
که اگــر هدف »آبــه« میانجی گری 
میان ایران و آمریکا باشد، دستاوردی 

نخواهد داشت.
به گــزارش خبرگزاری »کیودو« 
ژاپن، آبــه در جمع خبرنــگاران در 
فــرودگاه »هایندا« قبل از عزیمت به 
تهران گفت: نگرانی هایی درباره افزایش 
تنش ها در خاورمیانه )غرب آسیا( وجود 
دارد. در حالیکه اوضاع، توجهات جامعه 
بین الملــل را برای صلــح و ثبات در 
منطقه جلب کرده است، ژاپن تمایل 
دارد تا در حد توان، نقشی را ایفا کند. 
وی ادامه داد: تمایل دارم به منظور 
کاهش تنش ها، تبادل نظر صریحی با 

مقامات ایرانی داشته باشم.
تاکنون اخبار ضد و نقیضی درباره 
هدف سفر نخست وزیر ژاپن به تهران 
مطرح شده است. از یکسو گفته می شود 
که این سفر صرفا با هدف تنش زدایی 
از روابط ایران و آمریکا و متقاعدکردن 
ایران برای انجام مذاکره جدید صورت 
گرفته است. از سوی دیگر هدف این 
 سفر، ارتقای روابط دوجانبه مطرح شده

 است. 
اگر هدف مقام ژاپنی از این سفر 
صرفا تنش زدایی میان ایران و آمریکا 
و متقاعدکردن ایران برای انجام مذاکره 
جدید باشــد، باید گفت این رویکرد، 
اقدامی بی حاصل است. چرا که -تنها در 
یک نمونه- ایران پیش از این مذاکره ای 
با آمریکا انجام داده است که به برجام 
ختم شد. به استناد گزارش های آژانس، 
ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرد 
ولیکن آمریکا هم در دولت اوباما و هم 
در دولت ترامپ، بــه صورت فاحش 

برجام را نقض کرد. 

با این حســاب، این آمریکاست 
که مخاطب اصلی ژاپن است. مقامات 
ژاپن به جای تالش برای متقاعدکردن 
ایران به انجــام مذاکره جدید، باید از 
آمریکا بابت عهدشکنی در برجام سؤال 
کنند و واشنگتن را به اجرای تعهدات 

برجامی اش توصیه کنند.
فرصت

اما اگر هدف از این سفر، همکاری 
اقتصادی و گسترش روابط است، باید 
گفــت که این اقدام بــرای ژاپن یک 
فرصت است، به شرط آنکه توکیو در 

این مسیر اراده مستقل داشته باشد.
ژاپن سومین مصرف کننده انرژی 
در جهان است. این کشور به دلیل نیاز 
زیادی که در زمینه انــرژی دارد، به 
تعامل با ایران در حوزه نفت و گاز بسیار 
عالقه مند است. بر همین اساس ایران 
می تواند به دلیل برخورداری از منابع 
نفت و گاز فراوان، یک تامین کننده با 

ثبات انرژی برای ژاپن باشد.
براساس گزارش های منتشر شده، 
پس از نفت عمده کاال هایی که ژاپنی ها 
از ایران خریداری کرده اند، اقالمی چون 
فرش، خاویار، میگو، خشکبار، زعفران و 

صنایع دستی بوده است.
متاسفانه گزارش های منتشر شده 
از میزان صادرات و واردات میان ایران و 
ژاپن حاکی از آن است که در سال های 
اخیر تراز تجاری منفی بوده و این یعنی 
واردات از ژاپن بیشتر از صادرات به این 

کشور بوده است.
ســواحل ایران در خلیج  فارس و 
دریای عمان و بنــادر فعال در کرانه 
خزر حدود 1400 کیلومتر می باشد. 
این ویژگی، ایران را به عنوان کشــور 
کلیدی در این منطقه معرفی نموده 
اســت و ژاپنی ها از ایــن مزیت ایران 
به خوبی آگاهند و به رغم هر تحولی 
نمی توانند جایگاه و شرایط کشورمان 

را نادیده بگیرند.
کشور ژاپن حدود 127 میلیون نفر 
جمعیت دارد. این کشور نیازمندی های 
گوناگونــی از محصوالت کشــاورزی 

تا مواد خــام دارد و ایــران می تواند 
تامین کننده این نیازمندی های ژاپن 

باشد.
دیدار ظریف و همتای ژاپنی

محمدجواد ظریــف و تارو کونو 
وزرای خارجه ایران و  ژاپن چهارشنبه 

در تهران دیدار و گفت وگو کردند.
ظریــف در ایــن دیــدار ضمن 
خوش آمدگویی به همتــای ژاپنی و 
هیئت همراه، با اشاره به روابط دیرینه 
دو کشور و 90 سال روابط دیپلماتیک 
ایران و ژاپن، این کشــور را دوســت 
و شــریک خوب ایران در حوزه های 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خواند و 
از سفر مقامات عالی رتبه ژاپن به ایران 

استقبال کرد.
وی با اشاره به جنگ و تروریسم 
اقتصادی دولت آمریکا ضد ملت ایران 
افزود: با ملت ما جنگ اقتصادی را آغاز 
کرده اند و روزانه هم با تبلیغات و نفرت 

پراکنی های آمریکایی ها مواجه هستیم.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح 
کرد: در این شرایط سخت برای رفاه و 
آسایش مردم خود راه هایی را خواهیم 
یافــت که از جمله آن تجدید نظر در 
بودجه و سیاست های مالی بدون اتکاء 

به نفت است. 
تارو کونو نیز در این دیدار ضمن 
ابراز خرســندی از حضــور در ایران 
و پذیرش هیئت عالی ژاپن توســط 
مقامات عالی کشور خاطرنشان کرد: 
سفر آقای آبه شینزو به ایران به عنوان 
یک کشــور دوســت، تاریخی است. 
ایران کشوری مهم در منطقه است و 
ما معتقدیم در این منطقه مهم هر چه 
تنش کمتر باشد به نفع همگان است؛ 
در غیراین صورت همه ضرر می کنیم. 
ژاپن آماده است هر کاری که به کاهش 

تنش منجر شود انجام دهد.
استقبال رسمی از »آبه«

نــی  حا و ر م  ســال ال حجت ا
رئیس جمهور عصر چهارشنبه به طور 
رسمی از »شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن 
در مجموعه تاریخی - فرهنگی سعدآباد 
تهران استقبال کرد. رئیس جمهور ایران 
و نخســت وزیر ژاپن پس از مراســم 
استقبال رسمی، مذاکرات دوجانبه را 

آغاز کردند.
بقیه در صفحه11

گزارش کیهان از سفر شینزو آبه به تهران

ژاپن اگر اراده مستقل دارد
همکاری اقتصادی با ایران فرصت است

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پیامی درگذشــت آیت اهلل محقق 
کابلی را تسلیت گفتند. »متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسمه تعالی
درگذشت عالم مجاهد آیت اهلل آقای حاج شیخ قربانعلی محقق کابلی رحمهًْ اهلل علیه 
را به عموم برادران افغانســتانی به ویژه به خاندان محتــرم و مقلدان و ارادتمندان و 
شاگردان ایشان تسلیت می گویم و علّو درجات آن مرحوم و رحمت و مغفرت الهی را 
برای ایشان مسألت می نمایم.                    سّیدعلی خامنه ای/ 22 خرداد 98«

رهبر معظم انقالب
 درگذشت آیت اهلل محقق كابلی را تسلیت گفتند

نماز جمعه این هفته تهران به 
امامت آیت اهلل سید احمد خاتمی 
در دانشگاه تهران اقامه می شود. 
نماز جمعه تهران از هفته بعد در 
امام خمینی)رحمهًًْْ اهلل  مصالی 

علیه( برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی ستاد 
نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه 
این هفته از ساعت 11:40 در دانشگاه 
تهــران آغاز می شــود و در ادامه با 
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
معین شیرازی با موضوع »قسمت نهم 

سبک زندگی دانشمندان اسالمی« و 
اتحادیه  نماینده  علی اســکندری، 
جنبش عدالت خواه دانشجویی همراه 
خواهد بــود. آیت اهلل ســید احمد 
خاتمی نیز به ایراد خطبه ها خواهند 
پرداخت. درب های دانشگاه از ساعت 
10:30 باز می شود. ضمنا این جمعه، 
آخرین برگزاری نماز جمعه این فصل 
در دانشــگاه تهران است و از جمعه 
بعد مورخ 98/3/31 نماز جمعه در 
مصالی امام خمینی)رحمهًْ اهلل علیه( 

برگزار می شود.

نماز جمعه تهران به امامت آیت اهلل خاتمی 
اقامه می شود

نکته

خدای مهربان بر درجات امــام راحلمان)ره(بیفزاید، این 
حکایت از قول ایشان نیز نقل شده است؛

 مغازه داری صبح زود برای گشودن مغازه خود رفته بود که 
یکی از اراذل و اوباش با وی درگیر شد. در این میان رهگذری 
که شاهد ماجرا بود و مظلومیت مغازه دار را دیده بود به حمایت از 
او برخاست و با آن الت باجگیر دست به یقه شد. چند دقیقه ای 
از درگیری آن دو گذشته بود که صاحب مغازه به کسی که در 
حمایت از وی با آن الت باجگیر درگیر شده بود گفت؛ داداش! 
اگر می خواهی دعوا بکنی برو آن طرف تر که مانع کسب و کار 

ما نباشی!
دیروز و بعد از یک هفته پر ســروصدا، آقای شینزو آبه 
نخســت وزیر ژاپن به تهران آمد. ایشان اعالم کرده است که 
برای میانجیگری بین ایران و آمریکا آمده است و در این سو 
بر اساس یک برداشت منطقی و حکیمانه تاکید شده است که 
مواضع جمهوری اسالمی ایران، عالمانه، قانونی، حق طلبانه و 
کامال روشن و خالی از ابهام است بنابراین کمترین زمینه ای برای 
میانجیگری ژاپن و یا هیچ کشور دیگری وجود ندارد. آمریکا باید 
دست از توطئه و باج خواهی بردارد و به قول حضرت امام)ره( آدم 
شود- که تاکنون نشده و بعید است بشود- و تحقق آن نیازی 
به میانجیگری ندارد بلکه اگر کسانی در پی حل مسئله باشند 
تنها راه آن است که آمریکا را به آدم شدن ترغیب کنند وگرنه 
از ایران چه می توانند بخواهند؟! و در میدانی با این مختصات، 
پذیرش میانجیگری از سوی ایران اسالمی غیر از تسلیم چه 

مفهوم و معنای دیگری خواهد داشت؟!
اما، در این میان ســخنی با آقای شینزو آبه، نخست وزیر 
ژاپن در میان است و آن اینکه آمریکا تنها کشوری است که از 
بمب اتمی استفاده کرده و در سال 1945 میالدی صدها هزار 
انسان بی گناه و مظلوم را در بمباران اتمی دو شهر هیروشیما 
و ناکازاکی ژاپن به خاک و خون کشیده و قتل عام کرده است. 
آمریکایی ها ادعا می کنند که بمباران اتمی این دو شهر به جنگ 
جهانی دوم پایان داده است ولی تمامی اسناد و شواهد تاریخی 
نشان می دهد که جنگ به پایان رسیده بود. بمباران اتمی در 
ماه اوت 1945 )ششم و نهم( صورت گرفته و این در حالی بود 
که از 3 دولت محور آلمان، ایتالیا و ژاپن که در مقابل متفقین 
قرار داشتند، دولت های آلمان و ایتالیا در ژوئن 1945- خرداد 
1324- یعنی نزدیک به 2 ماه قبل از بمباران هیروشــیما و 
ناکازاکی، بدون قید و شرط تسلیم شده بودند و ژاپن درباره 
شرایط تسلیم با متفقین در حال رایزنی و گفت وگو بود. گفتنی 
است هیتلر در 30آوریل1945 خودکشی کرده  و موسولینی 
در 28آوریل 1945 به دست میلیتانت ها کشته شده بود. یعنی 

حدود 2ماه قبل از بمباران اتمی ناکازاکی و هیروشیما. 
 »جک مدیگان« مشاور وقت وزارت جنگ آمریکا اعتراف 
می کند که »دانشمندان آمریکایی آزمایش های اولیه خود را با 
تزریق پلوتونیوم به بیماران و زندانیان و البته بدون اطالع آنها 
آغاز کرده بودند و در ژانویه 1945 پروژه منهتن با تولید بمب 
هسته ای به موفقیت رسیده بود ولی بمب اتمی نیاز به آزمایش 
میدانی داشت و اگر روی دو شهر ژاپن آزمایش نمی شد، فرصت 

آزمایش به دست نمی آمد«!! و...
اکنون این سخن با آقای شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در 
میان است که کشور شما شاهد هولناک ترین جنایت آمریکا 
بوده اســت و انتظار از مسئوالن ژاپن- از جمله و مخصوصا- 
جنابعالی آن است که در مبارزه ایران اسالمی با زورگویی ها و 
باج خواهی های آمریکا درکنار ایران قرار بگیرید. ما در مبارزه 
بی امان خود با آمریکا و مقابله با جنایاتی که مرتکب شــده و 
می شود، در حال انتقام گیری از آمریکا به خاطر خون صدها هزار 
تن از مردم ژاپن که قربانی آمریکای جنایتکار و خونریز شده اند 
نیز هستیم. بنابراین انتظار نیست که مانند آن مغازه دار کذایی 
عمل کنید. ژاپن اگر برای خون صدها قربانی جنایت آمریکا در 
هیروشیما و ناکازاکی احترام قائل است که باید باشد- و متاسفانه 
نیست- می تواند با نادیده گرفتن تحریم های آمریکا باب بسته 
شده همکاری اقتصادی با جمهوری اسالمی را بگشاید. این به 

نفع هر دو سوی ماجرا یعنی ایران و ژاپن است.
حسین شریعتمداری

بروید آن طرف
 دعوا كنید!


