
      دیپلماسی

شکست  سناریوی  واسطه ها 
 در برابر مقاومت فعال

بعد از ناکامی ترامپ در بهره گیری از ظرفیت میانجی   ها برای کشاندن ایران 
به پای میز مذاکره فرمایشی تصور هر اقدامی از سوی کاخ سفید و متحدان 
منطقه ای اش برای پیشبرد اهداف در منطقه دور از انتظار نیست، چرا که برای 
این سناریو نیز دشمن همچون برنامه های گذشته از تمام ظرفیت و اعتبار خود 
و متحدان استفاده کرده بود.  اگرچه توسل به میانجی   ها برای حل منازعات جزو 
اولین گام   ها و اقدامات در عرصه دیپلماسی است ولی برای تیم مغرور حاکم بر 
کاخ سفید در جنگ همه جانبه یکی دو سال اخیر علیه مردم ایران این گمانه 
شکل  گرفته بود که ایران متأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اش 
خیلی زودتر از اینها تسلیم شده و بنابراین رئیس جمهور امریکا نیازی نمی دید 
که برای امضای یک توافقنامه صوری دوجانبه همچون توافق با کره شمالی 
دست به دامن میانجی   ها شود. از نظر آنها هر یک از گام های خروج از برجام و 
تحریم های مرحله اول سال 97 در مردادماه و مرحله دوم در 13 آبان ماه برای 
شکست اراده مردم ایران و تسلیم نظام اسالمی کافی بود، اما نه آن فازبندی 
تحریم ها ترامپ را به نتیجه رساند و نه گام های چندگانه تشدید تحریم   ها در 
سال 98، از تروریست قلمداد کردن سپاه و لغو معافیت های خرید نفت ایران 
توسط سایر کشور  ها و سرانجام آن که به تحریم شرکت های پتروشیمی ایران 
و تهدید نظامی ایران منجر شد.  مروری بر س��خنان ترامپ در آستانه ورود 
میانجی   ها مبنی بر اینکه ایران با همین نظام هم می تواند قدرتمند شود و...  
نشان داد که عماَل برای تیم حاکم بر کاخ سفید ابزار دیگری برای به تسلیم 
وا داشتن ایران باقی نمانده و آنگاه است که متوسل به میانجی   ها شده است. 
میانجی   هایی که صراحت مواضع آنها در نمایندگی از ترامپ برای گشودن 
باب گفت وگو با ایران، عماَل نش��ان داد که نجات ترامپ از باتالقی که در این 
دوساله اخیر در مقابله با ایران گرفتار شده، اهمیتش بیش از منافع دوجانبه 
برای کشورهای میانجی است.  اما مواضع صریح مقام معظم رهبری در دیدار با 
نخست وزیر ژاپن که صریحاً گفته بود که حامل پیام ترامپ برای رهبر انقالب 
است، سبب شد که محصول این گام کاخ سفید نیز همچون گام های بعدی به 
نماد دیگری از شکست امریکا تبدیل شود، به گونه ای که اغلب رسانه های غربی 
و به ویژه امریکایی در عین انعکاس سخنان نخست وزیر ژاپن، حاضر نشدند تا 
جواب   ها و مواضع رهبر معظم انقالب را منتشر نمایند.  مروری بر پاسخ های 
رهبر معظم انقالب در عین برمالسازی سناریوی میانجی تراشی دشمن، نماد 
عینی مقاومت فعال است که رهبر معظم انقالب در ماه های اخیر بار  ها بر آن 

تأکید کرده و همگان را به عمل در آن راستا فراخوانده بودند:
1-اینکه شخص ترامپ شایسته مبادله هیچ پیامی نیست.  2- امریکا دروغ 
می گوید که قصد براندازی نظام اسالمی را ندارد، اگر می توانست انجام می داد، 
اما نمی تواند.  3- کدام فرد عاقلی اس��ت که دوباره با کش��وری که زیر تمام 
توافق   ها زده مذاکره کند.  4- ما با سالح هسته ای مخالفیم و فتوای شرعی من 
حرام بودن ساخت سالح هسته ای است، اما این را بدانید که اگر ما قصد ساخت 
سالح هسته ای داشتیم، امریکا هیچ کاری نمی توانست بکند و اجازه ندادن 
امریکا هیچ مانعی ایجاد نمی کرد.  5- مذاکرات صادقانه  از  جانب ش��خصی 
همچون ترامپ صادر نمی ش��ود، صداقت در میان مقامات امریکایی بسیار 
کمیاب است.  6- ما به لطف خداوند، بدون مذاکره با امریکا و با وجود تحریم 

هم به پیشرفت خواهیم رسید. 
رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام با تشریح 
ابعاد و اجزای »راه و منطق مقاومت و ایستادگی « به عنوان درس بزرگ امام 
برای مردم و مس��ئوالن، تأکید کردند: این فکر و راه پرجاذبه هر روز بیش از 
پیش ملت   ها را به خود جلب می کند و ملت ایران و مسئوالن نیز این راه و روش 
الهی را تا رسیدن به نقطه بازدارندگی در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی، 
اجتماعی و فرهنگی ادامه خواهند داد، ایشان در همین دیدار ضمن بر شمردن 
اجزای اندیشه مقاومت مبنی بر اینکه، مقاومت دارای »پشتوانه قوی منطقی، 
عقالیی، علمی و دینی است«، »ش��رف و هویت انسانیت هر ملت «، »عقب 
نشینی دشمن در مقابل مقاومت و ایستادگی «، »بیشتر بودن هزینه تسلیم 
در مقابل دشمن از هزینه مقاومت«، »مبانی دینی قرآنی مقاومت « و »امکان 
پذیر بودن مقاومت در برابر قدرت ها« را برشمرده و شروط استمرار حرکت 
موفقیت آمیز جمهوری اسالمی را بر می شمارند.  مبتنی بر آن مبانی و شروط، 
واکنش عزتمندانه رهبری در قبال درخواست مذاکره و تسلیم دشمنان را 
اینگونه می توان تبیین نمود:  1- مواجهه نظام اسالمی مبتنی بر مقاومت فعال، 
شجاعانه بود و نه مرعوبانه، امیدوارانه و نه مأیوسانه، مبتکرانه و نه منفعالنه و 
عاقالنه و خردمندانه و نه هیجانی و احساساتی و سطحی.  2- هوشیاری نسبت 
به ترفند دشمن بر تضعیف اندیشه مقاومت که به طور طبیعی پذیرش این پیام 
و پیامدهای بعدی آن می توانست به تضعیف جایگاه و اندیشه مقاومت بینجامد.  
3- اعزام میانجی   ها جلوه ای از همان زرنگ بازی های سیاسی امریکایی ها بود 
که رهبری انقالب پیش از این نسبت به آن هشدار داده و یادآور شده بودند که 
زرنگ بازی سیاسی رئیس جمهور امریکا مسئوالن جمهوری اسالمی و ملت را 
فریب نخواهد داد و نباید اجازه داد امریکایی  ها نزدیک شوند، قدم آنها نامبارک 
است و هرجا پا گذاشتند جنگ و برادرکشی و یا فتنه یا استثمار و یا استعمار و 
تحقیر ایجاد کردند.  4- پاسخ رهبری نماد شرف و هویت ملت ایران بود. ملتی 
که طی دو سال اخیر با تحمل سختی  ها و مشکالت معیشتی فریب راهبرد های 
دشمن را نخورد و با ایس��تادگی و حفظ وحدت و انسجام ملی، توطئه های 
متعدد دشمن در برهم زدن امنیت داخلی و فروپاشی درونی را خنثی کردند.  
5- مواضع رهبری نماد ایستادگی و مقاومت مردم ایران و عدم عقب نشینی از 
اصول و مواضع حتی در شرایطی است که دشمن برای تسلیم ایران از تهدید و 

تحریم و فشار طرفی نبسته و به میانجی  ها متوسل شود. 
6- نحوه مواجهه رهبری نماد امکان پذیر بودن مقاومت در برابر قدرت  ها و بیان 
صریح و بی تکلف مواضع بود. تاریخ انقالب اسالمی یک  بار دیگر این مواجهه 
را تجربه کرده بود و آن هم زمانی بود که پس از پیام حضرت امام به گورباچف، 

شوارد نادزه وزیر خارجه وقت شوروی برای امام پیام آورده بود. 

عباسحاجینجاری

یک روز پس از آنکه نخس�ت وزیر ژاپن پیام امریکا را به ایران 
آورد و جواب شنید که »ترامپ شایس�ته انتقال پیام نیست«، 
 رئیس جمهور ای�ران در اجالس پیمان ش�انگهای، با رؤس�ای 
جمهور چین و روس�یه دیدار کرد و از ش�ی جین پینگ شنید 
که چین بدون توجه به ش�رایط بین المللی به همکاری با ایران 
ادامه می دهد و از پوتین هم ش�نید که مسکو مصمم به توسعه 
همه  جانب�ه روابط با ایران اس�ت.  عقل سیاس�ی حکم می کند 
ما چین را که در ح�ال تبدیل ش�دن به ق�درت اول اقتصادی 
جهان است و از استقالل سیاس�ی و نظامی برخوردار است، به 
ژاپن که کش�ورش میزبان 23 پایگاه نظام�ی امریکا با پذیرش 
قانون کاپیتوالس�یون اس�ت، نفروش�یم و البته این به معنای 
ترک مراوده با ژاپن نیس�ت.  شاید اگر نخس�ت وزیر 57 ساله 
ژاپن ق�دری پخته تر بود، می دانس�ت که نباید ب�ه ایران بیاید 
و در چش�م رهبران ایران خیره ش�ود و بگوی�د »امریکا قصد 
براندازی حکومت ایران را ندارد«  زیرا پاس�خ سال هاس�ت که 
معلوم اس�ت:  » امریکا غلط می کند که بخواهد براندازی کند و 
این منتی بر ما نیس�ت زیرا اصوالً توان ای�ن کار را ندارد وگرنه 
انجام داده بود.« حاال تأکید رؤس�ای جمهوری چین و روس�یه 
در اجالس پیمان ش�انگهای در پایتخت قرقیزستان نشان داد 
چرا ما باید از غرب زورگوی س�ودجو جدا ش�ویم و به س�مت 
ش�رق که هم فرهنگ نزدیک تری با ما دارد و هم در مناسبات 
دوجانبه، جانب فروتنی و احترام را نگه می دارد، حرکت کنیم.

به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر ریاست جمهوري، دکتر روحاني 
روز گذشته در نشست شوراي سران کش��ورهاي سازمان همکاري 
شانگهاي در بیشکک پایتخت قرقیزستان گفت: نوزدهمین نشست 
سران سازمان همکاري شانگهاي در حالي برگزار مي شود که جامعه 
جهاني با چالش ها و معضالت بي سابقه اي روبه رو است. تروریسم در 
انواع مختلف آن، افراط گرایي، یکجانبه گرایي، مداخله کش��ورهاي 
فرامنطقه اي در امور س��ایر مناطق و دخالت در امور داخلي س��ایر 
کش��ورها، جامعه بین المللي را در وضعیتي خطیر قرار داده اس��ت؛ 
وضعیتي که مي تواند ثبات، امنیت و منافع همه کش��ورهاي جهان 

را تهدید کند. 
وي تصریح کرد: مناطق پیراموني م��ا با بحران هاي متعددي روبه رو 
است که با از بین بردن زیرساخت هاي اولیه کشورها و بازتولید ناامني، 
این مناطق را در شرایط حساسي قرار داده است. از سوي دیگر دولت 
امریکا طي دو سال گذشته با اس��تفاده ابزاري از ظرفیت اقتصادي، 
مالي و نظامي خود و با اتخاذ رویکرد تهاجمي، کلیه ساختارها و قواعد 
بین المللي را بر هم زده و به تهدیدي جدي براي ثبات منطقه و جهان 

تبدیل شده است. 
   باید در برابر خطر افراط گرایی متحد باشیم

روحاني افزود: همه ملت ها و دولت ها صرف نظر از باورها و فرهنگ های 
خود در پي رفاه، توس��عه،  آزادي و حقوق خویش هستند؛ و با حفظ 

ارزش هاي دین��ي و اخالقي و ملي خویش مي خواهن��د در تعامل با 
یکدیگر در برابر دشمنان مش��ترک بشریت ایستادگي کنند. امروزه 
همه ما از شرق تا غرب در برابر خطر افراط گرایي باید متحد باشیم. 
چرا که افراط گرایي توسعه، صلح و امنیت جهان را تهدید مي کند. مهم 
نیست مسلمان،  مسیحي، یهودي، بودایي یا به هر دین و  آیین دیگري 
باشیم؛ مهم این است که در برابر افراط گرایي از هر رنگ و نژاد و مذهب 
متحد باش��یم. ما از آن جهت با داعش در عراق و س��وریه جنگیدیم 
چون تفکر آنان را تفسیري افراطي و ضدانساني از دین علیه انسانیت 
مي دانستیم و در دفاع از شهروندان غیرمسلماِن این کشورها نیزتردید 
نکردیم. ما از آن جهت با صهیونیسم مخالفیم که آن را یک ایدئولوژي 
انحرافي در دین یهود مي دانیم که با ارزش های انساني در ستیز است. 
ما در عراق و سوریه براي صلح جنگیده ایم. در افغانستان براي نبرد 
با افراط گرایی در تعامل با س��ازمان ملل متحد نقش سازنده اي ایفا 
کرده ایم و در یمن براي برقراري صلح از هیچ تالشي دریغ نکرده ایم. 
ما همواره درهاي گفت وگوها و همکاري هاي منطقه اي و دوجانبه را با 
همه همسایگان خود بازگذاشته  ایم و حتي براي حل مسئله فلسطین 
هم رویکرد دموکراتیک با مراجعه به آراي عمومي را ارائه کرده ایم. ما 

نمي خواهیم هیچ ملتي را به دریا بریزیم و غرق کنیم. 
روحاني در بخش دیگر از س��خنان خود گفت: برجام دس��تاورد مهم 
دیپلماسي چندجانبه است که اثبات کرد چنانچه اراده سیاسي الزم 
وجود داشته باشد مي توان، براي حل هر مشکلي به جاي تحریم و جنگ 
از طریق گفت وگو و مصالحه بهتر به نتیجه رسید. جمهوري اسالمي 
ایران به تصریح 15 گزارش  آژانس بین المللي انرژي اتمي به کلیه تعهدات 
خویش عمل نموده است، اما متأسفانه امریکا به طور یکجانبه از برجام 
خارج شده و دیگر طرف ها و کشورها را نیز مورد تهدید قرار مي دهد تا 
قطعنامه 2231 شوراي امنیت سازمان ملل، که خواستار روابط عادي 
تجاري با ایران است، را نقض کنند. وي اضافه کرد: جمهوري اسالمي 
ایران در چارچوب ظرفیت هاي برج��ام از اعضاي باقي مانده در توافق 
مي خواهد، هر چه س��ریع تر به تعهدات خود در بهره مندي جمهوري 

اسالمي ایران از منافع اقتصادي برجام عمل کنند. 
   فشارهاي امریکا براي تسلط بر آسیا وجهان است

رئیس جمهور همچنین روز جمعه در دیدار با رئیس جمهور چین در 
حاشیه نوزدهمین اجالس سران کشورهاي عضو سازمان همکاري 
شانگهاي در بیشکک قرقیزس��تان، با ابراز خرسندي از روند اجراي 
توافقات دو کش��ور، تأکید ک��رد: روابط با چین هم��واره براي ایران 
راهبردي بوده و خواهد ب��ود.  روحاني با بیان اینکه ای��ران کاماًل بر 
تعهدات خود در برجام پایبند بوده و امری��کا بدون هرگونه بهانه اي 
از تعهد بین المللی خود خارج شد، گفت: فشارهایي که دولت امریکا 
به ایران و چین و سایر کش��ورها وارد مي کند، با هدف تسلط بر کل 
آسیا و جهان است. رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه ظرفیت هاي 
فراواني براي گسترش روابط با چین وجود دارد، افزود: ایران با توجه به 
موقعیت ممتاز جغرافیایي، آماده است نقش مهم و پیش برنده اي در 

پروژه کمربند راه ایفا کند. رئیس جمهور با بیان اینکه تهران در توسعه 
و تعمیق روابط با پکن محدودیتي ندارد، گفت: در حوزه هاي سیاسي، 
اقتصادي، فرهنگي، گردشگري و مبارزه با تروریسم آماده گسترش 
روابط هستیم و از سرمایه گذاری چین در توسعه مناطق و بنادر جنوبي 

خود استقبال مي کنیم. 
   چین: به توسعه روابط با ایران ادامه مي دهیم

رئیس جمهور چین نیز در این دیدار با اش��اره به مذاکرات مس��تمر 
مقامات دو کشور، گفت: پکن روابط با ایران را در مسیر راهبردي پیش 
خواهد برد و توسعه مي دهد. شي جین پینگ با بیان اینکه در جهان 
امروز یکجانبه گرایي رواج یافته اس��ت، تأکید کرد: خروج یکجانبه 
امریکا از برجام اصلی ترین عامل افزایش تنش هاي منطقه اي است. 
رئیس جمهور چین در دیدار با دکتر روحاني با تأکید بر اینکه آماده 
گسترش همکاري با ایران در مجامع منطقه اي و جهاني براي ترویج 
چندجانبه گرایي و حفظ منافع خود و کش��ورهاي درحال توس��عه 
هستیم، افزود: پکن آماده توسعه همکاري ها با ایران در زمینه مبارزه با 
تروریسم و جرائم سازمان یافته است. وي همچنین از مشارکت فعال 

ایران در پروژه کمربند – راه استقبال کرد. 
خبرگزاري رویترز نیز در گزارشي از این دیدار نوشت: شي جین پینگ 
رئیس جمهور چین در حاشیه اجالس شانگهاي به روحاني اطمینان 
داده است که کشورش بدون توجه به شرایط به توسعه روابط خود با 
تهران ادامه مي دهد. احتماالً اشاره رئیس جمهور چین به فشارهاي 
امریکا علیه تهران و پکن به ویژه در زمینه مسائل اقتصادي و تجاري 

و تحریم است. 
    پوتین: روابط اقتصادي با ایران روزبه روز بیشتر مي شود

رؤس��اي جمهوري اس��المي ایران و فدراسیون روس��یه در حاشیه 
نوزدهمین اجالس کشورهاي عضو سازمان بین المللي همکاري هاي 
شانگهاي دیدار و گفت وگو و بر ایجاد امنیت در منطقه تأکید کردند. 
طرفی��ن در این دیدار بر ت��داوم روابط مطلوب بین تهران و مس��کو 
بر هم��کاري دو جانبه به منظور ایجاد امنی��ت در منطقه و مبارزه با 
تروریسم تأکید کردند. رئیس جمهوري روس��یه در دیدار با رئیس 
جمهوري کشورمان با تأکید بر نقش برجس��ته ایران در حل وفصل 
بحران سوریه اعالم کرد که روابط اقتصادي تهران و مسکو در جهات 
مختلف در حال توسعه است و مسکو مصمم به توسعه همکاری های 

دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با ایران است. 
 والدیمیر پوتین که در حاش��یه اجالس س��ران س��ازمان همکاري 
شانگهاي در بیش��کک پایتخت قرقیزس��تان با روحاني دیدار کرده 
است، اظهار داشت: امروز فرصت مناسبي براي بررسي همه مسائل 
مورد عالقه دو کشور فراهم شده است. با اقدامات انجام گرفته ازجمله 
مواضع فعال ایران و موفقیت هاي مشترک سه کشور ایران، روسیه و 

ترکیه در سوریه موفقیت هاي زیادي حاصل شده است. 
رئیس جمهوري روسیه در بخش دیگري از سخنان خود گفت: روابط 

اقتصادي ایران و روسیه در بسیاري جهات توسعه مي یابد  . 

رؤسای جمهور چین و روسیه در اجالس شانگهای :

شرقباايرانادامهميدهد

جشن ملکه پشت شيشه هاي دودي!
ماجراي مراسم جشن تولد براي ملکه انگلیس در تهران از هفته  گذشته 
شروع شد. زماني که سفارت انگلیس در تهران با ارسال ایمیل هاي دعوت 
به برخي شرکت ها، برندهاي معتبر، هنرمندان و برخي سیاستمداران، 
هم از آنان دعوت کرد در جشن تولد 93 سالگي ملکه انگلیس در سفارت 
این کشور در تهران حضور داشته باشند و هم آنکه خود هزینه  این جشن 
را بپردازند! در واقع مهمانان جشن خود اسپانسر جشن هم هستند و دولت 

انگلیس از جیب خود براي تولد ملکه خرج نمي کند. 
خبر ارسال چنین دعوت نامه اي، موجي از اعتراض میان کاربران فضاي 
مجازي و تشکل هاي دانشجویي ایران را موجب شد. اعتراضاتي که یک 
مطالبه واحد داشت؛ انتشار اسامي شرکت کنندگان در جشن تولد ملکه. 
مطالبه اي که البته با سکوت مس��ئوالن دولتي به جایي نرسید. پیش از 
این در ماه مبارک رمضان هم س��فیر انگلیس در تهران اقدام به برگزاري 
ضیافت افطاري کرده بود که همچنان از دعوت شدگان و شرکت کنندگان 
آن مراس��م هم اطالعي در دست نیس��ت. افطاري انگلیسي که خاطره 
خوي استعماري انگلیس��ي ها را زنده مي کرد و ش��رکت در آن عجیب و 
تحریک کننده احساسات انقالبي مردم بود. این جشن تولد اما از آن افطاري، 
وجهي مشمئزکننده تر داشت و آن پرداخت هزینه توسط مهمانان بود. 
این اتفاق فراتر از اصل شرکت در چنین جشني، اعتراض ها را برانگیخت. 
موضوع خیلي ساده بود؛ چرا پول یک ایراني باید خرج برگزاري جشن تولد 

ملکه انگلیس شود؟
سرانجام روز پنج شنبه )23 خرداد 98( این جشن در سفارت انگلیس در 
تهران و تحت تدابیر امنیتي برگزار شد. آنچه از شواهد برمي آید، خبرنگاري 
در مراسم حاضر نبوده است و همچنان افکار عمومي از لیست مدعوین 
بی اطالع هستند. ماشین هاي حامل مهمانان با شیشه هاي تمام دودي 
وارد سفارت شدند تا کسي چهره آنان را نبیند. هنگام ورود مهمانان و در 
طول برگزاري جشن، نیروهاي پلیس در خیابان فردوسي و نوفل لوشاتو 
در محدوده  در شرقي سفارت انگلیس پرتعداد بودند. همزمان تعدادي از 
دانشجویان در تجمعي اعتراضي در خیابان فردوسي تهران، مقابل سفارت 
حاضر شده و نسبت به برگزاري جش��ن و تأمین هزینه هاي آن از جیب 
مهمانان ایراني اعتراض کردند. »اسپانسر با غیرت، پولو بده به صنعت« 
یکي از این شعارنوشته ها بود. دانشجویان همچنین تصاویر کاریکاتورهایي 
از کیک تولد ملکه با جمجمه س��ر و یا خون چکیده روي کیک که نشان 
از سیاست هاي دولت انگلیس در حمایت از تروریست ها دارد، در دست 
داشتند. یک نسخه از فیلم سینمایي یتیم خانه ایران با عروسکي از یک 

روباه هم به سفارت انگلیس هدیه دادند. 

  اما به شما می گویم
ادامه از صفحه یک 

5- محور پنجم و وسوسه انگیز ترامپ که بیشتر برای تحریک روشنفکران بود 
اینکه ما می خواهیم به پیشرفت ایران کمک کنیم. گویی مقام معظم رهبری 
هفته قبل از محتوای نامه خبر داشتند که فرمودند: »اگر می خواهیم پیشرفت 
کنیم امریکا نزدیک نشود« و به نخست وزیر ژاپن یادآور شدند که آنچه تاکنون 
پیشرفت کردیم بدون امریکا بوده و ادامه راه را نیز بدون امریکا طی خواهیم 
کرد. نخست وزیر ژاپن البته می داند که کشورهای مشابه ما نظیر پاکستان و 
مصر که در این 40سال متحد امریکا بوده اند و حتی کمک بالعوض هم دریافت 

کرده اند امروز نمی توانند بگویند پیشرفته تر از ایران هستند. 
بدین صورت ما پاسخ ترامپ را به نخست وزیر ژاپن داده ایم و به صورت طبیعی 
ترامپ هم پاسخ را شنیده اس��ت و ادامه تصمیمات سیاسی اش بدون توجه 
به پاسخ ما نخواهد بود. ما پاس��خ ترامپ را داده ایم اما نه به رسم دیپلماتیک 
و حقوقی، بلکه پاس��خ را در قالب »چرا پاس��خ نمی دهی��م« داده ایم و آقای 
نخست وزیر به روش اس��تداللی این پاسخ  ها را شنیده اس��ت. ترامپ و تیم 
بی تجربه اش اکنون متوجه شدند ایران کجاست؟ آیت اهلل خامنه ای کیست؟ 
و منافقین، صهیونیست   ها و سعودی  ها چطور او و تیمش را نسبت به وضعیت 
ایران سر کار گذاشته اند.  غرب هم فهمید که دوران قرن 19 و 20 به پایان آمده 
است و گذشت آن روزی که ایران برای بازگشت هرات به کشورش دست به 
محاصره شهر زده و انگلیس بالفاصله خارک و بوشهر را تصرف کرد و به سمت 
شیراز روانه و شاه تسلیم شد و محاصره را رها کرد و بر اساس معاهده پاریس 

استقالل هرات را به رسمیت شناخت.
اما اکنون پس از اینکه گفته شد »ترامپ را شایسته رد و بدل پیام هم نمی دانیم« 
او گفت: »هم ایرانی ها آماده مذاکره نیستند و هم ما« و نگفت اگر امریکا آماده 

نیست پس آن نامه و آن فرستاده برای چه بود؟!

خطیب جمعه تهران:
رفتار و اموال مسئوالن 
 در ویترین شيشه اي باشد

امام جمعه موقت تهران ابالغ قانون رس�یدگي ب�ه اموال و دارایي 
مس�ئوالن را از جمله راه هاي مؤثر جلوگیري از مفاس�د دانست و 
افزود: باید رفتار و اموال مس�ئوالن در ویترین شیش�ه اي باشد. 
س��ید احمد خاتمي در خطبه هاي ای��ن هفته نماز عبادي سیاس��ي 
جمعه تهران با تش��کر از قوه قضائیه بابت برخورد قاطع با مفس��دان 
اقتصادي گفت: قوه قضائیه نش��ان دادند اراده جدي نظام براي مقابله 
با مفس��دان اقتصادي و برخورد قاطع با هنجارشکنان است. وي ابالغ 
قانون رس��یدگي به اموال و دارایي مس��ئوالن را از جمله راه هاي مؤثر 
جلوگیري از مفاسد دانس��ت و افزود: باید رفتار مسئوالن و اموال شان 
در ویترین شیشه اي باش��د تا همه ببینند و اگر دست از پا خطا کردند 
قبل از اینکه قانون به سراغ آنها رود وجدان هاي عمومي مطالبه گري 
کند. خاتمي عنوان کرد: این برخورد قوه قضائیه راه سالم سازي نظام 
اداری محسوب مي شود که برگرفته از کالم نامه امام علي )ع( خطاب 

به مالک اشتر است. 
امام جمعه موقت تهران همچنین با تأکید بر برخورد با هنجارش��کنان 
در جامعه گفت: باید با تیغ قانون به س��راغ افرادي که هنجارشکني آنان 
حد و مرز ندارد رفت؛ حجاب و عفاف تنها یک نصیحت نیست بلکه یک 
قانون است و کش��ف حجاب جرم محسوب مي ش��ود. وي با بیان اینکه 
»حجاب تأمین کننده امنیت اخالقي و امنیت رواني جامعه و حتي به نفع 
هنجارشکنان است«، ادامه داد: بی حجابی ها، بدحجابي ها و شل حجابي ها 
عادي نیس��تند و برنامه اي از پیش طراحی شده از سوي دشمن به شمار 
مي روند. امام جمعه موقت تهران توضیح داد: من نمي گویم که هر بدحجابي 
عامل دشمن است، اما دلسوزانه به آنان مي گویم که در میدان دشمن بازي 
نکنید. وي هفته گذش��ته را هفته پر ترافیک سیاست خارجي دانست و 
گفت: در این هفته نخس��ت وزیر ژاپن با مقام معظم رهبري دیدار کرد و 

اظهارات مقام معظم رهبري در این دیدار زیرکانه و هوشیارانه بود. 
خاتمي با بیان اینکه »ترامپ از زمان به روي کار آمدن تاکنون به صورت 
میانگین روزي 12 دروغ گفته است«، اظهار داشت: ترامپ براي مذاکره 
له له مي زد و از مدت ها قبل به ژاپن رفت تا زمینه مذاکره با ایران را بچیند 
اما پس از صحبت هاي رهبر معظم انقالب، حرفش را عوض کرد و گفت 
آماده مذاکره نیستیم. خطیب این هفته نماز جمعه تهران افزود: ترامپ 
رأي مي خواهد؛ او دنبال آن است که پیش از انتخابات بعدي امریکا تهران 
را پاي میز مذاکره ببرد، اما این آرزو را به گور مي برد. خاتمي گفت: با مذاکره 
هیچ مشکلي حل نخواهد شد؛ ملت آزاد زیر بار فشار مذاکره نخواهد کرد؛ 
خصوصاً ملتي که تربیت شده مکتب ساالر شهیدان است. وي در بخش 
دیگري از صحبت هاي خود با اشاره به »عطش سیري ناپذیر سعودي ها 
براي آدم کش��ي« گفت: هر جا در دنیا نام آدم کشي و غارتگري است نام 
سعودي ها مطرح مي شود، آنها تمام زیر ساخت هاي یمن را نابود کردند و 
بیش از 50 هزار نفر را کشتند. امام جمعه موقت تهران خطاب به حاکمان 
رژیم آل سعود گفت: شما ننگ جهان اسالم هستید؛ شما خادم حرمین 

شریفین نیستید بلکه واژه خائن حرمین شریفین در شأن شماست. 
خاتمي در بخش دیگري از خطبه هاي این هفته نماز عبادي و سیاسي 
جمعه تهران با اش��اره به اهمیت موضوع اطالع رس��اني، اظهار داشت: 
صاحبان رسانه ها خدا را در نظر داشته باشند به خصوص در عرصه اخبار 
نباید هرچه به دست آوردند منتشر کنند بلکه باید از صحت آن اطمینان 
داش��ته باش��ند. امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه »در این عرصه 
مخاطبان نیز باید آگاه باش��ند و هر خبري را باور نکنند«، گفت: آنکه 
بدون حساب و بدون اطمینان از صحت خبر آن را نقل مي کند، اگر خبر 
دروغ باشد در حکم دروغگو عمل مي کند؛ اینطور نیست که هرچیزي 
که سایت ها و روزنامه ها نوشتند درست باشد؛ روزنامه و سایت زده باشند، 
بیخود کرده اند که زده اند. خاتمي با تأکید بر اینکه ادبیات فحش، هتاکي 
و اهانت ادبیات یک جامعه اسالمي نیست، افزود: فضاي مجازي از سوي 
برخي کاربران به کانون بد زباني و هتاکي تبدیل شده است، این ادبیات 

در شأن جامعه اسالمي نیست. 
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رهبر معظم انقالب در دیدار نخست وزیر ژاپن: 

هيچ ملت آزاده اي  مذاکره زیر فشار را  قبول نمي کند

حضرت آیت اهلل خامنه اي، رهبر انقالب اسالمي 
صبح پنج شنبه در دیدار آقاي آبه شینزو، نخست 
وزیر ژاپن و هیئت همراه تأکید کردند: جمهوري 
اسالمي ایران هیچ اعتمادي به امریکا ندارد و تجربه 
تلخ مذاکرات قبلي با امریکا در چارچوب برجام را 
به هیچ وج�ه تکرار نخواهد ک�رد زیرا هیچ ملت 
آزاده و عاقلي مذاکره تحت فش�ار را نمي پذیرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبري، در ابتداي این دیدار آقاي آبه شینزو، نخست 
وزیر ژاپن خطاب به مق��ام معظم رهبري گفت: من 
قصد دارم پیام رئیس جمهور امریکا را به جنابعالي 

برسانم. 
رهبر انقالب اس��المي خطاب به نخس��ت وزیر 
ژاپن گفتند: ما در حسن نیت و جدي بودن شما 
تردیدي نداری��م اما در خص��وص آنچه از رئیس 
جمهور امری��کا نقل کردید، من ش��خص ترامپ 
را شایس��ته مبادله هیچ پیام��ي نمی دانم و هیچ 

پاسخي هم به او ندارم و نخواهم داد. 
    امریکایی ه�ا قادر به تغیی�ر رژیم ایران 

نیستند
حضرت آیت اهلل خامن��ه اي افزودند: مطالبي را 
که بیان خواهم ک��رد، در چارچوب گفت وگو با 
نخست وزیر ژاپن است زیرا ما ژاپن را کشوري 

دوست مي دانیم، اگرچه گالیه هایي نیز وجود 
دارد. ایش��ان با اش��اره به صحبت هاي نخست 
وزی��ر ژاپن مبني ب��ر اینکه ترامپ ب��ه او گفته 
»امریکا قص��د تغییر رژیم در ای��ران را ندارد«، 
تأکید کردند: مشکل ما با امریکایي ها موضوع 
تغییر رژیم نیست، زیرا آنها اگر چنین قصدي 
هم داشته باش��ند، قادر به اجراي آن نیستند، 
همان طور که رؤس��اي جمهور قبل��ي امریکا، 
در 40 س��ال گذش��ته، براي نابودي جمهوري 
اسالمي ایران تالش کردند اما نتوانستند. رهبر 
انقالب اسالمي خاطرنشان کردند: اینکه ترامپ 
مي گوید قصد تغییر رژیم را ن��دارد یک دروغ 
است زیرا اگر مي توانست این کار را انجام دهد، 

انجام مي داد اما نمي تواند. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي با اشاره به صحبت هاي 
نخست وزیر ژاپن مبني بر درخواست امریکا براي 
مذاکره درباره موضوع هسته ای، گفتند: جمهوري 
اسالمي ایران به مدت پنج، شش سال در موضوع 
هس��ته اي با امریکا و اروپایي ه��ا در قالب 1 + 5 
مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، اما امریکا 
زیر این توافق و قرارداد قطعي زد، بنابراین کدام 
فرد عاقلي است که دوباره با کشوري که زیر تمام 

توافق ها زده، مذاکره کند؟

    صداقت از ش�خصي چون ترامپ صادر 
نمي شود

رهبر انقالب اسالمي به بخش دیگري از صحبت های 
نخست وزیر ژاپن مبني بر عزم امریکا براي جلوگیري 
از ساخت سالح هسته اي به وسیله ایران اشاره کردند 
و افزودند: ما با سالح هس��ته اي مخالفیم و فتواي 
شرعي من حرام بودن ساخت سالح هسته اي است 
اما این را بدانید که اگر ما قصد ساخت سالح هسته اي 
داشتیم، امریکا هیچ کاري نمي توانست بکند و اجازه 

ندادن امریکا، هیچ مانعي ایجاد نمي کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي با تأکید بر اینکه انباشت 
س��الح هس��ته اي نیز اقدامي خالف عقل است، 
خاطرنشان کردند: امریکا به هیچ وجه صالحیت 
حرف زدن درباره اینکه کدام کشور سالح هسته اي 
داشته باشد یا نداشته باشد، ندارد زیرا امریکا، چند 
هزار کالهک هس��ته اي در انباره��اي خود دارد. 
ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبني 
بر اینکه امریکا آماده مذاک��رات صادقانه با ایران 
اس��ت، خطاب به آقاي آبه گفتند: ما این حرف را 
اصاًل باور نمي کنیم زیرا مذاکرات صادقانه از جانب 
ش��خصي همچون ترامپ، صادر نمي شود. رهبر 
انقالب اس��المي تأکید کردند: صداقت در میان 

مقامات امریکایي بسیار کمیاب است. 

   تجرب�ه تلخ مذاک�ره با امری�کا را تکرار 
نخواهیم کرد

حضرت آیت اهلل خامنه اي خطاب به نخست وزیر 
ژاپن افزودند: رئیس جمهور امریکا چند روز پیش 
با جنابعالي دیدار و گفت وگ��و و درباره ایران هم 
صحبت کرد، اما بعد از بازگشت از ژاپن، بالفاصله 
تحریم صنایع پتروشیمي ایران را اعالم کرد، آیا 
این پیام صداقت است؟ آیا این نشان مي دهد که 
او قصد مذاکره صادقانه دارد؟ ایشان تأکید کردند: 
ما به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند سال اخیر 

با امریکا را تکرار نخواهیم کرد. 
رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به روند مذاکره با 
امریکایي ه��ا در چارچوب برج��ام گفتند: بعد از 
توافق هسته ای، اولین کسي که برجام را بالفاصله 
نقض کرد، ش��خص اوباما بود، همان کس��ي که 
درخواس��ت مذاکره با ایران کرده و واس��طه هم 

فرستاده بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي افزودند: این تجربه ما 
است و جناب آقاي آبه بدانید که ما این تجربه را 
تکرار نمي کنیم. ایشان با اشاره به سخنان نخست 
وزیر ژاپن مبني بر اینکه ترامپ گفته »مذاکره با 
امریکا موجب پیشرفت ایران خواهد شد«، تأکید 
کردند: ما به لطف خداوند، بدون مذاکره با امریکا و 

با وجود تحریم هم به پیشرفت خواهیم رسید. 
   هیچ ملت آزاده اي مذاکره زیر فش�ار را 

قبول نمي کند
رهبر انقالب اس��المي با اس��تقبال از پیش��نهاد 
نخس��ت وزیر ژاپ��ن ب��راي گس��ترش روابط با 
جمهوري اسالمي ایران، خاطرنشان کردند: ژاپن 
کشور مهمي در آسیا است و اگر به گسترش روابط 
با ایران تمایل دارد باید اراده قاطع خود را نشان 
دهد، همانگونه که برخي کشورهاي مهم این اراده 
را نشان داده اند. ایشان با اشاره به دشمني هاي 40 
س��اله امریکا با ملت ایران و ادامه این دشمنی ها، 
افزودند: ما معتقدیم از طری��ق مذاکره با امریکا، 
مشکالت ما حل نخواهد شد و هیچ ملت آزاده ای، 
مذاکره زیر فشار را قبول نخواهد کرد. رهبر انقالب 
اسالمي همچنین با اش��اره به بخشي از سخنان 
نخس��ت وزیر ژاپن مبني بر اینک��ه امریکایي ها 
همواره مي خواهند طرز فک��ر و عقاید خود را به 
دیگر کش��ورها تحمیل کنند، گفتند: اینکه شما 
این واقعیت را تصدیق مي کنید، خوب است و این 
را هم بدانید که امریکایي ها در تحمیل دیدگاه هاي 

خود به هیچ حدي قانع نیستند.
 در این دیدار که آقاي روحاني رئیس جمهور هم 
حضور داشت، آقاي آبه شینزو با اشاره به مذاکرات 
خود در تهران ابراز امیدواري کرد این گفت وگوها 
زمینه گسترش بیشتر همکاری ها را فراهم کند. 

   خبر یک 
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