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آمریکا از توانمندی ایران کاماًل مطلع است
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت که آمریکایی ها از توانمندی های 

جمهوری اسالمی ایران کاماًل مطلع هستند.
سیدحس��ین نقوی حس��ینی درباره اظهارات اخیر آمریکایی ها مبنی بر اینکه 
تس��لیحات نظامی ایران فتوشاپ است، گفت: این نوع موضع گیری ها نشان دهنده 

تناقض رفتاری کشورهای غربی است. آمریکایی ها و غربی ها جنجال های زیادی را 
درباره پیشرفت و توسعه صنعت موشکی ایران کرد ه اند و از آن اظهار نگرانی کرده اند اما 

حال که می بینند پیشرفت های ایران به نمایش جهان گذاشته شده،  آنها را رد می کنند.
وی تصریح کرد: غربی ها عنوان کردند که ایران در صنایع نظامی بس��یار پیش��رفت 
کرده و از همین مس��یر تبلیغ ایران هراس��ی می کنند و حاال بیان می کنند که تسلیحات 
نظامی جمهوری اس��المی فتوشاپ اس��ت اگر که فتوشاپ اس��ت پس چرا از آن اظهار 

نگرانی می کنید؟ و چرا کشورهای دیگر را از ایران می ترسانید؟

پارلمان
عربستان باید حجاج ایرانی را کاماًل محترم بشمارد

مرجع تقلید شیعیان با بیان توصیه هایی مهم خطاب به نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت گفت: عربس��تان باید حجاج ما را کاماًل محترم بشمارد ما هم 

باید مقدسات آن ها را کاماًل محترم بشماریم.
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: عربستان باید حجاج ما را کاماًل 

محترم بش��مارد ما هم باید مقدس��ات آن ها را کاماًل محترم بشماریم؛ نکته دیگر 
اینکه روحانیون حج باید آموزش های الزم را دیده باشند و به اعضای کاروان گوشزد 

کنند که اهانتی به مقدسات دیگران نکنند و به گونه ای رفتار کنند که در شأن زائر ایرانی 
باشد؛ هنگامی که از منزل به مسجد یا به خیابان می آیند، لباس مناسب، تمیز و در شأن 
ایرانی داشته باشند. مسائل حج را کاماًل برای حجاج تبیین کنند تا مبادا با یک حرکت 
نابجا حج آن ها باطل ش��ود و مجبور ش��وند سال آینده به حج بیایند که این امری است 

عماًل غیرممکن و این مسئله نیاز به آموزش های قبلی دارد.

در حاشیه
 تکرار دوباره مذاکره با آمریکا معنا ندارد

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ما یکبار مذاکره کردیم و تکرار دوباره 
آن معنا ندارد، وقتی صداقت ندارند و پایبند به چیزی نیستند مذاکره نمی کنیم .

سیدمحمد حسینی با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به ایران افزود: همه دنیا و 
خبرگزاری ها، سیاستمداران و روسای جمهور منتظر پیام مقام معظم رهبری بودند 

و ش��اهد بودید  که رهبری چگونه با اقتدار س��خن  گفتند  و واکنش  ایشان را دیدیم  
که فرمودند "امثال ترامپ  را شایسته مذاکره نمی دانیم ". ما یکبار مذاکره کردیم و تکرار 
دوباره آن معنا ندارد، وقتی صداقت ندارند و پایبند به چیزی نیستند مذاکره نمی کنیم .

وی با بیان اینکه برخی ها در خارج از کش��ور ش��عار جانم فدای ایران سر می دهند، گفت: 
برخی ها می گویند وطن دوست و ایران دوست هستند و شعار جانم فدای ایران سر می دهند اما در 
هیچ کجای معرکه نیستند و جایی که باید ایثار و فداکاری کنند  حضور ندارند . حتی آقازاده ها به 

جای اینکه در ایران باشند  به خارج از کشور می روند  و برای ما ژست  ایران دوستی می گیرند .

نظرگاه

دیپلمات نیستم، انقالبی ام
من دیپلمات نیس��تم، من انقالبی ام، حرف را صریح 
و صادقان��ه میگویم. دیپلمات یک کلم��ه ای را میگوید، 
معنای دیگری را اراده میکند. ما صریح و صادقانه حرف 
خودم��ان را میزنیم؛ ما قاطع و ج��ازم حرف خودمان را 
میزنی��م. مذاکره آن وقتی معنا پی��دا میکند که طرف، 
ُحسن نیت خود را نشان بدهد؛ وقتی طرف، ُحسن نیت 
نشان نمیدهد، خودتان میگویید فشار و مذاکره؛ این دوتا 
با هم سازگار نیست. شما میخواهید اسلحه را مقابل ملت 
ایران بگیرید، بگویید: یا مذاکره کن یا ش��لیک میکنم. 
برای اینکه مل��ت ایران را بترس��انید، بدانید ملت ایران 
در مقابل این چیزها مرعوب نخواهد ش��د... یک عده ای 
هم از روی س��اده لوحی بعضاً، بعض��ی هم از روی غرض 
-نمیشود انسان قضاوت قطعی نسبت به اشخاص بکند، 
اما کار آدم س��اده لوح، با کار آدم مغرض، در ماهیت خود 
تفاوتی پیدا نمیکند- خوشحال میشوند که بله، بیایید؛ نه، 
اینجور نیست، مذاکره مشکلی را حل نمیکند؛ مذاکره ی 
با آمریکا مشکلی را حل نمیکند؛ کجا اینها به وعده های 
خودشان عمل کردند؟ شصت سال است که از ۲۸ مرداد 
۳۲ تا امروز در هر موردی که با آمریکاییها مسئولین این 
کشور اعتماد کردند، ضربه خوردند. یک روزی مصدق به 
آمریکاییها اعتماد کرد، به آنها تکیه کرد، آنها را دوس��ت 
خ��ود فرض کرد، ماجرای ۲۸ مرداد پیش آمد که محل 
کودت��ا در اختیار آمریکاییها قرار گرفت و عامل کودتا با 
چمدان پُر پول آمد تهران و پول قسمت کرد بین اراذل و 

اوباش که کودتا را راه بیندازد؛ آمریکایی بود.

 بیانات در دیدار فرماندهان
و جمعی از کارکنان  نیروی هوایی ارتش
19 بهمن 91

مخاطب شمایید

 مردم منتظر پاسخی روشن
در حوزه دیپلماسی به بدعهدی ها هستند

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شواری نگهبان 
نوشت: ایران منعی برای آمد و شد دیپلماتیک 
ندارد مش��روط ب��ر اینکه آورده ای نقد داش��ته باش��د. 
دیپلمات ها باید بدانند که ایران نقض عهد نکرده و زبان 
تهدید و تحریم اثری نخواهد داشت، چون سرو سرافراز 
ای��ران با این بادها به ل��رزه نمی افتد. مردم ایران منتظر 
پاسخی روشن به بدعهدی ها هستند نه صرفاً گفت وگو.

آمریکا و موساد مظنون اصلی ناامن کردن 
صادرات نفت هستند

حس��ین امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رئیس 
مجلس در امور بین الملل نوشت: سرویس های 
امنیت��ی آمریکا و موس��اد مظنون اصل��ی ناامن کردن 
ص��ادرات نف��ت خلیج ف��ارس و دریای عمان هس��تند. 
حماقت عربس��تان، امارات و بحرین نیز آتش افروزی در 
منطقه را تقویت کرده است. جمهوری اسالمی ایران با 
ق��درت از مناف��ع ملی خ��ود و ثبات منطق��ه حمایت، 

دشمنان را ناامید و کاخ سفید را به عقب می راند.

 من پیشگو نیستم
اما ذات تیم "بی" را می شناسم

محمدج��واد ظری��ف وزیر خارجه کش��ورمان 
نوشت: اینکه ایاالت متحده فورا و بدون ذره ای 
ش��واهد عینی یا هر اماره ای، به اتهام پراکنی علیه ایران 
دس��ت می زند، تنها این را کاماًل آشکار می کند که تیم 
"ب��ی" در حال حرکت به س��وی یک نقش��ه جایگزین 
است: خرابکاری در دیپلماسی )از جمله در اقدامات آبه 
شینزو( و سرپوش گذاشتن بر تروریسم اقتصادی علیه 
ایران.م��ن چند ماه پیش دقیقا درباره همین س��ناریو 
هش��دار دادم؛ نه به این دلیل که من یک پیشگو باشم، 

بلکه به این دلیل که من ذات تیم "بی" را می شناسم.

آقای خاتمی! هزار بار دیگر هم تَکرار کنی 
من یکی هرگز دیگر تَکرار نخواهم کرد

محمد معتمدی خواننده سرش��ناس خطاب به 
محمد خاتمی نوشت: سید بزرگوار، سالم عرض 
شد. با اینکه خیلی محترم و دوست داشتنی هستید ولی 
به جّدت قس��م هزار بار دیگر ه��م تَکرار کنی من یکی 
هرگز دیگر تَکرار نخواهم کرد. ای کاش سال ۷۶ که روی 
دوچرخه با س��ریش عکس��ت را به دیوار می چسباندیم 
می دانس��تیم که زیر آن عبای زیبای ی��زدی و در لوای 
دولت اصالحات شما چه مافیایی در موسیقی قرار است 
تشکیل شود. با هزار مشقت برای خود طناب دار بافتیم!

معتمدی در پستی دیگر نوشت: در سال های اخیر 
تقریباً تمامی مس��یرهایی که ب��رای گرفتن بیلبورد به 
فکرمان می رسید، امتحان کردیم، اما ظاهراً دامنه نفوذ 
کارتل موس��یقی ایران بسیار گسترده تر از آن است که 
فک��ر می کردیم. انتقادات اخیر معتمدی به دامنه نفوذ 
کارتل های موسیقی باز می گردد. او به صورت تلویحی 
ب��ا ارتباط دادن مافیای کنس��رت و دولت اصالحات از 

این وضعیت انتقاد کرده است.

سیاست مجازی

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

نه اهل ژس��ت گرفتن است و  انقالب نه برایش مهم اس��ت که قاب ج�اده 
رس��انه های بین الملل��ی او را چطور به دنیا نش��ان 
می  دهند، حت��ی با همان عبا و عمامه و نعلینی که 
در کنار مردم اس��ت میهمانان خارجی را می پذیرد 
در همان اتاق معمول از آنها استقبال می  کند نه در 
کاخ س��عدآباد و با مراسمی خاص، برایش مهم این 
اس��ت که از حق ملت کوچکترین گذش��تی نکند، 
حت��ی اگر برخی از داخلی  ه��ا از صراحت لهجه اش 
ناراح��ت ش��وند و آن را خ��الف آداب دیپلماس��ی 
خندان خود بنامند، ای��ن صداقت مثال زدنی یکبار 

دیگر در مواجه با پیام آور ترامپ تکرار شد. 

س��خنان رهبر انقالب اس��المی در دیدار با آبه 
شینزو نخست وزیر ژاپن برای بار دیگر به مردم ثابت 
کرد که رهبر انقالب همان سخنانی که با مردم و در 
قاب تلویزیون و رس��انه  ها بیان می کنند را در مواجه 
رودررو نیز می گویند و اینطور نیست که سخنانشان 
ب��ه دو بخش »برای داخلی ها و خوش آیند مردم« و 
»حرفی از س��ر رودروایسی با نظام جهانی!« تقسیم 
شود. رهبر معظم انقالب همانطور که بارها در توصیه 
به رئیس جمهوری و در سخنرانی هایی مردمی عنوان 
کردند ک��ه مذاکره با امریکا را ک��ه با بدعهدی این 
کشور در همه دوران ریاس��ت جمهوری ها به ایران 
مواجه بوده، تکرار نخواهند کرد، روز پنج شنبه نیز در 
مواجه با نخست وزیر ژاپن وقتی حامی پیام ترامپ 

بود همان سخنانی را بیان کردند که پیش از این به 
دولت توصیه کرده و برای تبیین روش انقالبی گری 

به مردم عرضه داشتند. 
رهبر معظم انقالب در دیدار با نخست وزیر ژاپن 
در کمال صراحت، با صداقتی مثال زدنی س��خنانی 
صریح همانطور که خودشان عنوان داشتند، سخنان 
غیردیپلماتی��ک )دورری از دوپهلو س��خن گفتن و 
نامطمئ��ن حرف زدن( بیان داش��ته و با ادله به آبه 
شینزو فرمودند که ضمن استقبال از حضور نماینده 
ژاپن و اس��تقبال از توسعه مناس��بات با این کشور 
که خود قربانی بمباران هس��ته ای امریکا است، پیام 
ترام��پ را که ب��ا دروغ و تزویر همراه اس��ت و هیچ 
تضمی��ن و تعهدی ندارد قبول نمی کنند چون هیچ 

عاقلی مذاکره تحت فش��ار را نمی پذیرد. س��خنان 
رهب��ری با تایید ضمنی »آبه« همراه بود و در طول 
سخنرانی پیام آور ترامپ پاسخی برای سخنان صریح 
رهبری نداشت چراکه این سخنان به دور از تعارف و 

بدون هیچ پیچیدگی، با صراحت بیان شده بود.
مدل س��خن گفتن رهبری و مواجه ایش��ان با 
نماینده  ترام��پ ضمن ایجاد اطمینان به مردم که 
پشت پرده و ظاهر نظام اسالمی یکی است و هیچ 
دوروی��ی و تزویری در خ��ط قرمزهای نظام وجود 
ن��دارد، می تواند مدلی برای صحبت دیپلمات هایی 
که خ��ود را انقالبی دانس��ته و داعیه حق مردم را 

دارند تلقی شود. 
انتهای این دیدار تنه��ا صداقتی مثال زدنی و 
یک رنگی با مردم در نظام جمهوری اسالمی ایران 
بود که نمایان می شد یکرنگی که شاید خیلی وقت 
بود از مذاکره کننده های کشور شاهد نبودیم. کمتر 
مذاکره کننده ای در این س��ال ها حاضر بود مقابل 
دوربین سخن گفته و تقریبا از زمان برجام تاکنون 
کس��ی درباره آنچه تعهد داده ش��د به صراحت با 
مردم س��خن نگف��ت چراکه هر چه گفته ش��د از 
جمله ناتوانی روسای جمهوری امریکا در نقض آن، 

برداشتن یکباره همه تحریم ها و... محقق نشد.

 پاسخ رهبر انقالب به »شینزو آبه« 
صریح و قاطعانه بود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به سفر 
نخست وزیر ژاپن به ایران که طی روزهای گذشته انجام 
ش��د، گفت: رهبر انقالب ب��ا صراحت و قاطعانه پاس��خ 
مطالبات نخست وزیر ژاپن را داد و فکر می کنم که طرف 

ژاپنی هم زیاده خواهی های آمریکایی ها شده باشد.
عالء الدین بروجردی گفت: از ابتدا مسئولین رده های 
مختلف در جمهوری اس��المی ایران اع��الم کرده بودند 
که نگاه ما به س��فر آقای "آبه" ب��ه تهران، نگاه به روابط 
دوجانبه اس��ت و در این زمینه هم از مجموعه مذاکرات 
و پیشنهادات اس��تقبال شد. وی با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران رابطه خوبی، به خصوص در سال های پس 
از پیروزی انقالب اس��المی با کش��ور ژاپ��ن دارد، اظهار 
داش��ت: روابط دو کش��ور ایران و ژاپن در این س��ال ها 

علی غم مانع آمریکا، همواره رو به گسترش بوده است.
رئیس س��ابق کمیس��یون امنیت ملی مجلس، س��فر 
نخست وزیر ژاپن به ایران را از ابتدا منهای آمریکا عنوان کرد 
و گفت: در سفر وزیر خارجه ایران به توکیو که قبل از سفر 
آقای "آبه" به تهران انجام شد، آقای ظریف هم به وزیر خارجه 
ژاپن و هم به شخص آقای "آبه" این موضوع را مطرح کرده 
بود که م��ا به هیج وجه نمی توانیم با آمریکایی ها مذاکره ای 

داشته باشیم و هیچ مذاکره ای هم نخواهیم داشت.
بروجردی افزود: پیش��تر نیز قبل از سفر نخست وزیر 

ژاپن به کش��ورمان، تذکرات الزم به او داده 
ش��ده بود که این سفر فقط و فقط در 
چارچوب روابط دوجانبه اس��ت، زیرا 

آمریکا کام��ال غیرقاب��ل اعتماد 
است و این مسئله را با نقض 
برجام که از پشتوانه چندین 
سال مذاکره برخوردار بود، 
نش��ان داد و از طرفی نیز 
ثابت کرد که غیرقابل اتکا 

و غیرقابل مذاکره است.

آمریکایی ها از مذاکره به عنوان یک بِرند

 

و برچسب سیاسی استفاده می کنند
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه 
پاس��خ های رهبر انقالب به ترامپ، آمری��کا را در زمینه 
نفس مذاکره خلع س��الح کرده است، گفت: آمریکایی ها 

فقط به دنبال مذاکره صوری هستند.
حش��مت اهلل فالحت پیشه گفت: پاسخ رهبر انقالب به 
پیام ترامپ مبتنی بر کاهش مناس��بات سیاس��ی ایران و 
آمریکا به ویژه در زمینه برجام بود. وی اظهار داشت: نقض 
عهد در برجام از زمان اوباما آغاز ش��د و در زمان ترامپ به 
اوج خود رس��ید. پاس��خ های صریح مقام معظم رهبری به 
معنای پایان دیپلماسی نیست، بدین معناست که اختالفات 
فی مابین با هر نس��خه ای حل نمی شود. آمریکایی ها عماًل 
ی��ک رژیم مذاکره مهم مثل برجام را برهم زدند و در حال 

حاضر نیز ایران اطمینانی به این دولتمردان ندارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تصری��ح کرد: این پیام، پیام صریحی بود، من معتقدم این 
پیام صریح به معنای شکس��ت دیپلماسی نیست، بلکه به 
معنای واقع گرایانه تر شدن دیپلماسی و خروج دیپلماسی 

بین ایران و آمریکا از حالت حرف به عمل است.
وی با بیان اینکه پاس��خ رهب��ری تفاوت موضوع ایران 
با کره ش��مالی را نشان داد، گفت: علی رغم اینکه مذاکرات 
مس��تقیمی بین آمریکا و کره شمالی صورت گرفت و االن 
مذاکرات سوم بین آمریکا و رهبر کره شمالی مطرح است اما 
عماًل هیچ گام کوچکی هم برداشته نشده 
است. پاسخ های مقام معظم رهبری 
نشان داد که شکل دیپلماسی برای 
جمهوری اسالمی ایران مهم نیست، 
بلک��ه محتوای آن مهم اس��ت. 
وی ادام��ه داد: آمریکایی ها از 
مذاکره به عنوان یک بِرند 
و برچس��ب سیاس��ی 
ده  س��تف���ا ا

می کنند.

 مواضع حکیمانه و هوشمندانه رهبری 
برخاسته از "دیپلماسی مقاومت فعال" بود

کارشناس مسائل بین الملل گفت: مواضع حکیمانه و 
هوشمندانه مقام معظم رهبری در دیدار با "شینزو آبه"، 

نمایشی از دیپلماسی برخاسته از مقاومت فعال بود.
ابوالفضل ظهره وند در تحلیل س��فر نخست وزیر ژاپن 
به ته��ران و مواضع رهبر معظم انق��الب در دیدار با وی، 
اظهار داش��ت: بعد از 40 سال اولین نخست وزیر پرقدرت 
ژاپن راهی تهران می شد و این می توانست نقطه عطفی در 
روابط دو کشور باشد. همین مسئله سطح انتظارات را باال 
می برد و قطعا در تهران هم انتظار بود شینزو آبه به عنوان 

نخست وزیر پرقدرت ژاپن حامل یک رهاورد باشد.
وی اف��زود: مقامات توکیو قبل از س��فر وی طی یک 
مواضع رسمی اعالم کردند که سفر آبه با هدف میانجی گری 
نیست و با هدف بررسی تحوالت منطقه و کمک به کاهش 
تن��ش در منطقه اس��ت و انتظار این بود که آبه در س��فر 
به ایران با اس��تفاده از ظرفیت های ژاپن بتواند حامل یک 
راهکار و پیش��نهاد و قطعا از س��وی تهران و منطقه هم از 
هرگونه نقش آفرینی مثبت اس��تقبال می شود اما برخالف 
هم��ه این تحلیل ها و صحبت هایی که از قبل انجام ش��ده 
بود، وی رهاورد خاصی نداش��ت جز یک نامه و نقش وی 
وساطت برای ترامپ بود. همین جای تامل داشت که چرا 
ژاپن که می توانست متناسب با ظرفیت اقتصادی، ظرفیت 

سیاسی خود را ارتقا دهد، از این موقعیت استفاده نکرد. 
و این دیپلمات با اشاره به مواضع حکیمانه 

هوشمندانه مقام معظم رهبری در دیدار 
با "ش��ینزو آب��ه"، اظهار داش��ت: این 
مواضع نمایشی از دیپلماسی برخاسته 

از مقاوم��ت فعال ب��ود. ما دو نوع 
دیپلماسی را شاهد هستیم؛ یک 
دیپلماس��ی که منشق از تفکر 
انقالبی و مقاومت فعال است و 
یک دیپلماسی که برخاسته از 

تفکر وادادگی و انفعال است. 

 ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری
به مذاکره با ایران نیاز دارد

کارش��ناس مس��ائل بین الملل گف��ت: ترامپ برای 
انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمه��ور امریکا به مذاکره 
با ایران نیازمند است و اینجا هوشیاری رهبری مشخص 

می شود که در دام نقشه های آمریکا نیفتادند.
حسین شیخ االسالم اظهار داشت: هر ایرانی از دیدن 
موضع قاطع رهبری احساس عزت می کند. ایشان رهبر 
شایسته ای برای ملت انقالبی و عزتمند ایران و تبلور این 
ملت اس��ت و به نمایندگی از مردم انقالبی روز گذش��ته 

موضع خود را ابراز کردند. 
وی با بیان اینکه ش��ینزو آبه به نمایندگی از ترامپ 
آمد تا وس��اطت کن��د و در واقع آمدن "آب��ه" انتخاب و 
درخواست آمریکا بود نه جمهوری اسالمی، گفت: وی به 
نمایندگ��ی از ترامپ پیامی را منتقل کرد و ترامپ حتی 
به او هم دروغ گفته بود چراکه بعد از بازگشتش از ژاپن 
صنایع پتروش��یمی ایران را تحریم کرده بود و این نشان 

از عدم صداقت آمریکا داشت.
شیخ االس��الم در تش��ریح هدف ترامپ برای مذاکره 
با ای��ران، تصریح کرد: ترامپ یک هدف بیش��تر ندارد و 
بای��د این هدف را فه��م کرد. ترام��پ می خواهد مجددا 
به عنوان رئیس جمهور انتخاب ش��ود و برای این مس��ئله 
به هرکاری متوس��ل می ش��ود. یک��ی از فاکتورهایی که 
می تواند به انتخابش کمک کند این اس��ت که بگوید من 

میز مذاکره آوردم و برای این کار به هر ای��ران را پای 
حیله ای متوسل می شود. یکی از 
حیله هایش فرس��تادن آبه بود تا 
از ای��ن طریق ایران را متقاعد به 
گفتگو کند و در رقابت های 
انتخابات��ی بگوید همانطور 
که با ق��درت زیر میز زده 
و از برج��ام خارج ش��ده، 
دوباره ایران را س��ر میز 

مذاکره نشانده است.

درخواست های ترامپ و پاسخ های رهبر انقالب
که رهبر  بود  خامنه ای  آیت اهلل  از  ترامپ  با رهبری حامل 5 درخواست  »آبه شینزو« در دیدار 

انقالب صراحتا اعالم کردند که هیچ پاسخی به ترامپ نمی دهند.
رسانه های ژاپنی نوشتند: »آبه در دیدار ترامپ در سال ۲۰۱۶ گفته "ما روابط دوستانه ای با ایران 
داریم. من می توانم با رهبر عالی این کشور مالقات کنم". رئیس جمهور آمریکا نیز در واکنش به سخنان 
آبه می گوید "جدی می گویید؟ واقعاً می توانید با او دیدار داشته باشید؟"« در این دیدار »آبه شینزو« با 
بیان اینکه »من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا را به جنابعالی برسانم«، صریحاً ۶ درخواست آمریکا 
را به نقل از دونالد ترامپ خطاب به مقام معظم رهبری اعالم کرد و رهبر انقالب نیز خطاب به نخست وزیر 

ژاپن مورد به مورد به درخواست های رئیس جمهور آمریکا، پاسخ های صریح و شفاف ارائه کردند.
رهبر انقالب: من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم و هیچ پاسخی هم به او 

ندارم و نخواهم داد.
ترامپ: آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران را ندارد.

رهبر انقالب: این یک دروغ است زیرا اگر آمریکا می توانست این کار را انجام دهد، انجام می داد 
اما نمی تواند.

ترامپ: می خواهیم درباره موضوع هسته ای مذاکره کنیم.
رهبر انقالب: ایران به مدت پنج، شش سال در موضوع هسته ای با آمریکا و اروپایی ها در قالب 
۱ + 5 مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، اما آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد، بنابراین 

کدام فرد عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر تمام توافق ها زده، مذاکره کند؟
ترامپ: عزم آمریکا جلوگیری از ساخت سالح هسته ای توسط ایران است.

رهبر انقالب: 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، آمریکا هیچ کاری نمی توانست 

بکند و اجازه ندادن آمریکا، هیچ مانعی ایجاد نمی کرد.
ترامپ: آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با ایران است.

رهبر انقالب: ما این حرف را اصالً باور نمی کنیم زیرا مذاکرات صادقانه از جانب شخصی همچون 
ترامپ، صادر نمی شود. صداقت در میان مقامات آمریکایی بسیار کمیاب است.

ترامپ: مذاکره با آمریکا موجب پیشرفت ایران خواهد شد.
رهبر انقالب: ما به لطف خداوند، بدون مذاکره با آمریکا و با وجود تحریم هم به پیشرفت خواهیم رسید.

نمای نزدیک

در  انقالب  رهبر  با  شینزو  آبه  دیدار  اما 
رسانه های بین المللی بازتاب گسترده ای داشت.

نشنال نوشت: آبه در دومین روز از سفرش 
به تهران با هدف کاهش تنش ها در خاورمیانه، با 

رهبر ایران دیدار کرد.
از  پس  ژاپن  نخست وزیر  نوشت:  یورونیوز 
دیدار با رهبر ایران، گفت که آیت اهلل خامنه ای 
تاکید کرده ایران به دنبال ساخت و استفاده از 

سالح هسته ای نیست.
به  ایران  رهبر  نوشت:  رویترز  خبرگزاری 
نخست وزیر ژاپن گفت که پاسخی به رئیس جمهوری 

آمریکا نخواهد داد.
تریبیون  داکا  روزنامه  اینترنتی  پایگاه 
تا  کرد  دیدار  ایران  رهبر  با  آبه  نوشت: شینزو 

از تنش ها در منطقه بکاهد.
پایگاه اینترنتی مجله یواس نیوز هم نوشت: 
رهبر ایران گفت که این کشورش قصدی مبنی 

بر تولید تسلیحات هسته ای ندارد.

پیام  تبادل  سزاوار  ترامپ  نوشت:  الجزیره 
نیست و من هیچ پاسخ یا پیامی خصوصی برای او 
ما شرعا ساخت سالح هسته ای  نمی کنم.  ارسال 
را ممنوع کرده ایم. اگر می خواستیم چنین کاری 
را انجام دهیم، واشنگتن هیچ کاری نمی توانست 
کند. اینکه ترامپ می گوید قصد تغییر رژیم را 
ندارد یک دروغ است زیرا اگر می توانست این 

کار را انجام دهد، انجام می داد اما نمی تواند.
با  دیدار  در  ایران  رهبر  نوشت:  راشاتودی 
آبه تاکید کرد ایران دنبال ساخت بمب هسته ای 
داشت،  را  کاری  چنین  قصد  اگر  حتی  و  نیست 
رهبر  بگیرد.  را  ما  جلوی  نمی توانست  آمریکا 
انقالب تاکید کرد تمایلی هم ندارد پیامی از ترامپ 

دریافت کرده و یا برایش پیام خصوصی بفرستد.

اشاره  با  جدید  گزارشی  در  ژاپن  تلویزیون 
کشور  این  نخست وزیر  شینزو"  "آبه  دیدار  به 
رهبر  کرد،  اعالم  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  با 
ایران در این دیدار به آبه گفته است که ایران 
به آمریکا اعتماد ندارد و تا زمانی که فشار باشد 
با واشنگتن مذاکره نخواهد کرد. "ان اچ کی" روز 
پنجشنبه گزارش کرد در این دیدار رهبر عالی 
آمریکا  متحده  ایاالت  با  مذاکره  عدم  بر  ایران 
تاکید کرده است. گزارش می افزاید: دفتر رهبر 
ایران در آغاز نشست نخست وزیر ژاپن نوشت 
انتقال  برای  آبه  پیشنهاد  خامنه ای  آیت اهلل  که 
پیام دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را رد 
کرد. رهبر انقالب اسالمی به آبه گفته است: »ما 
در حسن نیت و جدی بودن شما تردیدی نداریم 
اما درخصوص آنچه از رئیس جمهوری آمریکا نقل 
کردید، من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ 
پیامی نمی دانم، هیچ پاسخی به ترامپ ندارم و 

نخواهم داد«.

بازتاب

 بازتاب دیدار آبه با رهبر انقالب 
در رسانه های جهان

دیدگاه

یک رنگی لحن و عمل رهبری در مواجهه با مردم و مناسبات دیپلماتیک؛

نه به مذاکره با زورگو


