
  گزارش

رمزگشايي از نفوذ فرهنگي
 و مبارزه با عفاف و حجاب

۱ - بقاي هر ملتي در طول تاريخ ارتباط مستقيم و تام با حفظ هويت فرهنگي 
و آداب و رسوم ملي آن ملت داشته و دارد. تجلي و ظهور و بروز فرهنگ در 
زندگي مردم، سبك زندگي ملي را شكل مي دهد و دفاع تمام عيار از هويت 

فرهنگي و سبك زندگي ملي در هر كشوري از اوجب واجبات است. 
۲ - كشور ايران به دليل غناي فرهنگي به رغم اشغال س��رزمين در ادوار 
مختلف توسط مهاجمان مغول، ترك و... نه تنها هرگز تسليم فرهنگ مهاجم 
نشده بلكه در همه ادوار تاريخي، اشغال گران را تسليم فرهنگ ملي و سبك 
زندگي ايراني نموده و همين عامل سبب وحدت تاريخي و سرزميني ايران 

بوده و هست. 
۳ - نظام سلطه در طول تاريخ براي دوام و استمرار تسلط بر سرزمين هاي 
اشغالي و اس��تعمارزده، همواره به دنبال نفوذ فرهنگي و اضمحالل هويت 
فرهنگي كشور اشغال شده و تغيير بنيادين س��بك زندگي ملي و بومي و 
القاي سبك زندگي خود به عنوان مؤثرترين، ماندگارترين، كم هزينه ترين و 
كم خسارت ترين روش اشغال و استثمار سرزمين استعمارزده بوده و نتيجه  
نفوذ فرهنگي، اس��تحمار فكري و پوس��يدگي فرهنگي از درون سرزمين 
اشغالي بوده است. سقوط تمدن اسالمي در جنگ هاي ۲۰۰ ساله صليبي در 

آندلس نتيجه همين روش جنگي است. 
٤ - دستگاه استعماري روباه پير انگلستان پس از تجزيه امپراتوری عثماني و 
ايجاد مرز بندي هاي جديد، مصطفي كمال پاشا در تركيه و رضاخان در ايران 
را مأمور كشف حجاب و مبارزه علني با عفاف و سبك زندگي بومي و ترويج 
سبك زندگي غربي نمود. به عكس تركيه، در ايران به دليل حاكميت قوي 
فرهنگ ناب شيعي/ايراني و استقامت ستودني روحانيت، رضاخان موفق به 

تكميل براندازي فرهنگي در ايران نشد. 
۵ - با پيروزي انقالب اسالمي، نظام سلطه خيلي زود به آثار و امواج سنگين 
انقالب اسالمي در خنثي سازي طرح هاي ٤۰۰ ساله خود پي برده و با انواع 
كودتا، فتنه و شرارت گروهك ها، جنگ تحميلي و... تصميم به نابودي انقالب 
نوپاي ايران گرفت اما در هيچ كدام از شيوه هاي خود موفق نبوده و جمهوري 

اسالمي به تدريج بر اوضاع مسلط و شرايط را به نفع خود تغيير داد. 
۶ - در اواخر دهه اول انقالب، دشمن از به كارگيری راهبرد نظامي و سخت 
در پيشبرد اهداف براندازانه خود مأيوس شده و رويكرد جنگ نرم و نفوذ و 
استحاله فرهنگي را جايگزين جنگ سخت نمود و با بهره گيري از نياز كشور 
به بازسازي ويرانه هاي جنگ، موفق به نفوذ در بدنه مديريتي كشور شده و 
با تشكيل حلقه هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، علمي و... با مجموعه اي 
از طرح هاي هدفمند مشتمل بر: »زدودن تفكر انقالبي و سكوالريزه كردن 
نظام و مردم«، »جداسازي بين روحانيت و مردم و واتيكانيزه كردن روحانيت 
و واليت فقيه«، »اضمحالل فرهنگي و آندولسيزه كردن ايران«، »تقويت 
واگرايي قومي و مذهبي و تجزيه و بالكانيزه كردن كشور« و... ميدان جديدي 
را براي براندازي نظام اسالمي ايجاد كرده و با جديت تمام و استفاده از تمام 
ظرفيت هاي اقتصادي، جاسوسي، رسانه اي، شبكه همكار داخلي و... براندازي 

نظام اسالمي را پي گرفت. 
حضرت امام خامنه اي فراتر از زمان، پيش تر و جلوتر از صاحبان خرد سياسي 
و اصحاب حوزه فرهنگ، از همان سال هاي آغازين دهه دوم انقالب، خطر 
نفوذ؛ به ويژه نفوذ فرهنگي را به كرات و با عناويني مثل: »شبيخون فرهنگي«، 
»تهاجم فرهنگي«، »نات��وي فرهنگي«، »امپريالي��زم فرهنگي«، »نفوذ 
فرهنگي« و... به مسئوالن به ويژه حوزه فرهنگ گوشزد نمودند اما به داليل 
مختلف و تحت جاذبه جناح بازي هاي سياسي و جنگ قدرِت احزاب سياسي، 
اين هشدارها و انذارها به شكل قابل قبول جدي گرفته نشد و شوربختانه در 
مقاطع مختلف انتخاباتي توسط نامزدهاي انتخابات، آب به آسياب دشمن 
هم ريخته شده و بعضاً نامزدهاي انتخاباتي براي فريب مردم و جذب آرا، در 
قامت تمام عيار سپاه دشمن به تخريب فرهنگ بومي و دفاع از سبك زندگي 

غربي هم پرداختند. 
۷ - از سال ۱۳۹٤ به بعد و پس از برجام، نظام سلطه سرمست از باده غرور 
و »اطمينان از آثار نفوذ دهها جاس��وس به عرصه هاي مديريتي كش��ور«، 
»اثربخشي فشارها و تش��ديد تحريم ها«، »وخامت اوضاع اقتصادي كشور 
و معيش��ت مردم«، مجموعه اي از زيرپروژه هاي نف��وذ فرهنگي مبتني بر 
هنجارش��كني و نافرماني مدني و مقابله با قوانين كشور )»چهارشنبه هاي 
بدون حجاب«، »كمپين بي حجابي همسرم را دوست دارم«، »كشف حجاب 
در مجامع عمومي« و... ( را اجرايي نموده و بر اين باور بوده و هستند كه اوضاع 
نامناسب اقتصادي اثربخشي اين زيرپروژه را دوچندان نموده و به زودي شاهد 

فروپاشي نظام به عنوان نتيجه فروپاشي ادراكي خواهند بود! 
۸ - در تكميل زيرپروژه هاي نفوذ فرهنگي، اينك شاهد »موج آفريني مهندسي 
شده نافرماني خشونت بار مدني با عفاف و حجاب« هستيم. طبق اين طرح، با 
يك برنامه از پيش طرح ريزي شده چند نفر از شبكه همكار سرويس جاسوسي 
دشمن و با استفاده از افراد فريب خورده، در نقطه اي شلوغ از يك شهر وارد 
عمل شده و در برابر چشم مأموران انتظامي كشف حجاب نموده و به عمد 
با مأموران انتظامي درگير شده و با مظلوم نمايي و جنجال آفريني و تحريك 
احساسات مردم، فيلم گرفته شده را توسط افراد هنرمند!!! تقطيع و... نموده و 
با سرعت در سطح گسترده و در فضاي مجازي منتشر مي كنند و به اين ترتيب 
به تخريب و تضعيف ناجا از يك سو و تحريف افكار عمومي و تحريك به قانون 

شكني و تقابل با قانون از سوي ديگر مي پردازند. 
در اين خصوص ذكر چند نكته ضروري است: اول اينكه هيچ انسان عاقلي در 
جهان با اصل حجاب مخالف نيست بلكه اختالف انسان ها در سطح جهان فقط 
در ميزان قابل قبول حجاب است. دوم اينكه ميزان حجاب قابل قبول در هر 
كشور بر اساس فرهنگ بومي تبديل به قانون شده و همه مردم هر كشور ملزم 
به تبعيت و اجراي قانون هستند. سوم اينكه حجاب يك ضرورت اجتماعي 
و نه فردي بوده و رعايت آن خواست و اراده جمعي مردم كشور است. چهارم 
اينكه در ايران در باره قانون عفاف و حجاب مطلقاً سخت گيري صورت نگرفته 
و در باره هيچ قانوني مانند قانون عفاف و حجاب سهل گيري وجود نداشته 
و برخوردهاي انتظامي صرفاً بر اساس مطالبه عمومي مردم، به ويژه احساس 
ناامني خانواده ها در باره هنجارشكنان و افراد الابالي و بي بند و بار، آن هم صرفاً 

به طور مقطعي صورت مي پذيرد. 
و نكته آخر اينكه عالوه بر سرويس هاي جاسوسي دشمن؛ قرائن و شواهد 
و مواضع سست كمربندها و برخي احزاب و جناح هاي غربگرا و رسانه هاي 
مكتوب، شفاهي و مجازي وابسته به اين جناح ها به خوبي نشان مي دهد كه 
اين جماعت در داخل نيز مقوم و پيگير  پروژه هنجارشكني از عفاف و حجاب 
بوده و با آتش افروزي و تشويق هنجارشكنان و تحريف افكار عمومي، قوياً به 
دنبال غبارآلود كردن اوضاع و مهندسي و مديريت افكار عمومي براي انتخابات 
مجلس در اسفندماه سال جاري هستند. ناگفته پيداست كه سست كمربندها 
و غربگرايان )كه به اين يقين رسيده اند كه با شناختي كه مردم طي چند سال 
اخير نسبت به ناتواني، سوءمديريت، دلبستگي و وابستگي اين جماعت به 
بيگانگان داشته و متأسفانه فقط به فكر جيب خود و رانت و انتقال ثروت ملي 
به خانواده خارج نشين خود هستند( به دنبال مهندسي سناريوي شيطاني 
»انتخاب بين بد و بدتر« هستند تا در انتخابات آتي با دروغ و تهمت، به مردم 
القا كنند كه اگر به ما به عنوان بد رأي ندهيد گرفتار كساني خواهيد شد كه 
بدتر از ما بوده و در پي سخت گيري شديد و حجاب اجباري و گشت ارشاد 

و... هستند. 
ترديدي نيس��ت كه مردم نجيب ايران بر حفظ و حراست از فرهنگ غني 
كشور و سبك زندگي ايراني اسالمي و حفظ حريم خانواده و رعايت الگوهاي 
حداقلي عفاف و حجاب تأكيد داشته و مقابله با هنجارشكنان و قانون گريزان 
و دست هاي پيدا و پنهان و پرچم هاي شيطاني دشمن كه براي نابودي سبك 
زندگي ايراني اسالمي و تبديل ايران به آندلس دوم برافراشته شده را قوياً و 
بدون مالحظه از تمامي مراجع قانوني اعم از دستگاه هاي نظارتي، انتظامي، 
اطالعاتي، امنيتي، قضايي و...   خواستارند و بيش و پيش از همه نهادها، از قوه 
مجريه به عنوان مسئول اصلي مبارزه با هنجارشكنان مطالبه داشته و خطرات 

كم توجهي به اين مهم را گوشزد مي نمايند. 

سيدعبداهلل متوليان

 اگر امريكا بحث مذاكره را مطرح مي كند، قطعاً فريبكارانه، نادرست و غلط است
روحانی: انگلیس  تبعات کار احمقانه اش را می بیند

رئيس جمهور ب�ا احمقانه، كودكانه، س�خيف 
و اش�تباه توصيف ك�ردن اق�دام انگليس در 
توقيف كشتي نفتكش كشورمان تصريح كرد: 
انگليس�ي ها آغازگر ناامني در دريا هس�تند 
و اميدواري�م اي�ن كار را ادامه ن�داده و تكرار 
نكنن�د، چرا كه تك�رار آن موج�ب ناامني در 
جهان شده و به زيان همه خواهد بود. دشمن 
به دنبال ايجاد ناامني در منطقه است و از اين 
رو به فضاي كش�ورمان تجاوز كرد كه البته با 
پاسخ قاطع مواجه شد و از سوي ديگر به طور 
نيابتي، كشتي نفتكش ايراني را توقيف كردند 
كه كار بس�يار س�خيف و غلطي انجام دادند. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر رياس��ت 
جمهوري، دكتر روحاني روز گذش��ته در جلسه 
هيئت دولت، تأكيد كرد: انگليسي ها در آب های 
سرزميني اس��پانيا به ناروا اين كشتي را توقيف 
كردند در حالي كه خودش��ان در اين سرزمين و 
منطقه جبل الطارق اشغالگر هستند چرا كه اين 
سرزمين متعلق به اسپانيا است و دولتي اشغالگر 
كه به ناروا در اي��ن منطقه حض��ور دارد اين كار 
سخيف را انجام داده اس��ت و اين در حالي است 
كه مردم اس��پانيا هم از اي��ن كار انگليس اعالم 

انزجار دارند. 
   توقي�ف كش�تي نفتكش ايران�ي كاري 

احمقانه بود
رئيس جمهور با بي��ان اينكه اقدام انگليس��ي ها 
كاري بسيار سخيف، غلط و اشتباه بود و به زيان 
آنها است، تصريح كرد: همه بايد تالش كنيم كه 
در سطح جهان، خطوط كشتيراني از امنيت كامل 
برخوردار باش��د و به انگليسي ها گوشزد مي كنم 
كه شما آغازگر ناامني هستيد و تبعات آن را بعداً 

درك خواهيد كرد. 
دكتر روحاني اظهار داش��ت: البته ممكن اس��ت 
انگليسي ها به دستور امريكا و يا آنچه گروه »ب« 
ناميده مي ش��ود اين كار را كرده باش��د كه البته 
باز هم اقدام غلط و اش��تباهي است. ضمن اينكه 
مي دانيم كه در داخل انگلس��تان شرايط انسجام 
ندارد و به هم ريخته اس��ت و دول��ت و پارلماني 
به طور منس��جم وجود ن��دارد. ام��ا در عين اين 
سراس��يمگي و به هم ريختگی، توقيف كش��تي 

نفتكش ايراني كاري احمقانه بود. 
رئيس جمهور در بخش ديگري از س��خنان خود 

تحركات اخير امريكا را حكايتي جالب و خنده آور 
توصيف ك��رد و گفت: تح��ركات ام��روز امريكا، 
حكايت آدمي است كه با دست پس مي زند و با پا 
پيش مي كشد. امريكايي ها از يك طرف برجام را 
يك توافق بس��يار بد و به تعبير خودشان بدترين 
توافق مي دانند و بدون هيچ بهانه اي از آن خارج 
مي ش��وند و از طرف ديگر وقتي اي��ران برخي از 
تعهدات خود را كاهش مي دهد، همگي از آن ابراز 
نگراني مي كنند در حالي كه بايد از امريكا نگران 

بود كه كل برجام را زير پا گذاشته است. 
روحاني خاطرنش��ان كرد: آنها درخواست جلسه 
فوق العاده براي شوراي حكام دادند كه چرا ايران 
برخي از تعهدات برجامي را كنار گذاشته است و 
اين داستان خنده آوري است كه امروز امريكايي ها 
آن را انجام مي دهند كه كمتر مي توان در تاريخ 
سياسي جهان سراغي از اينگونه اقدامات گرفت. 

    اروپايی ها به جاي اي�ران، نگران امريكا 
باشند

رئيس جمه��ور افزود: آنه��ا دليلي ب��راي عدم 
غني س��ازي اي��ران اع��الم نمي كنن��د و صرفا 
مي گويند كار بدي است و يا اينكه هدف ايراني ها 
بد اس��ت. اما نمي توانند بگويند كه اگر كار بدي 
است چرا خودش��ان آن را انجام مي دهند و تنها 
كش��وري كه در دنيا غني س��ازي بد انجام داده 
و از س��الح اتمي اس��تفاده كرده اس��ت، امروز 
نصيحت گر ديگران شده و خود را مصلح معرفي 
مي كن��د. روحاني پرس��يد: آيا غني س��ازي كه 
منجر به ساخت س��وخت رآكتور قدرت شده و 
نيازمندي هاي مردم را در زمينه شيرين  كردن 
آب و يا تأمين برق برآورده مي س��ازد و موجب 
اقدامات پزشكي و توليد راديوداروها براي درمان 
بيماري ها مي شود و هزاران كاربرد صلح آميز در 
زمينه علوم فناوري دارد ب��راي ايران بد و براي 

ديگران خوب است. 
رئيس جمهور با بيان اينكه اروپايی ها هم از اينكه 
ايران برخي تعهدات خود را بر طبق برجام كنار 
گذاشته اظهار نگراني مي كنند، خطاب به آنان، 
گفت: شما نمي خواهيد نس��بت به ايران نگران 
باشيد، نگراني ش��ما بايد از امريكا باشد كه كل 
اين تعهد و برجام را زير پا گذاشته و تمام تعهدات 
بين المللي را متزلزل كرده است. روحاني تأكيد 
كرد: جمهوري اسالمي ايران در چارچوب برجام 

و توافق حركت مي كند و ساختارشكن نيستيم 
و ساختار برجام را برهم نزديم، ما ۱٤ ماه به شما 
فرصت داديم و باز هم با اقدام جديد خود دو ماه 
ديگر فرصت داديم و اقدامات ايران كامال صحيح، 

درست و در چارچوب قانون است. 
   بنانداري�م با برج�ام برخ�ورد هيجاني 

كنيم
رئيس جمهور اضاف��ه كرد: البته ممكن اس��ت 
برخي س��ليقه ديگ��ري در خص��وص چگونگي 
اقدامات كش��ورمان داشته باش��ند كه مثاًل چرا 
هيجاني و جهش��ي واكنش نشان نمي دهيم. در 
مقابل اينها، مبناي ما اين اس��ت كه فضا و زمان 
الزم را ب��راي حف��ظ برجام تا جاي��ي كه ممكن 
اس��ت نگه داريم چرا كه مي داني��م براي منطقه 
و جهان حائز اهميت اس��ت. عجله اي نداريم كه 
با قرارداد و توافقي ك��ه به معناي منطق و قدرت 
ديپلماسي ايران و توان مذاكراتي كشورمان در 
برابر قدرت هاي جهان اس��ت و توافقي كه تمام 
قطعنامه هاي ش��وراي امنيت را از بي��ن برده و 
اتهام را از ايران رفع كرده و ما را بر صندلي مدعي 
نشانده و موجب انزواي امريكا شده است، برخورد 

هيجاني داشته باشيم. 
رئيس جمهور گفت: حتي برجام تضعيف ش��ده 
امروز از چنان قدرتي برخوردار است كه سياست 
خارجي امريكا را متزلزل كرده است. امروز همه 
به امري��كا و ترامپ ايراد مي گيرن��د كه چرا يك 
توافق مورد تأييد س��ازمان ملل را كنار گذاشته 
اس��ت. روحاني با اش��اره به اينكه اسرائيلي ها به 

صراحت اذع��ان كردند كه آنها به امريكا فش��ار 
آوردن��د كه از برج��ام خارج ش��ود، گفت: وقتي 
توافقي بدترين دش��من مس��لمانان در منطقه 
يعني صهيونيست ها را نگران كرده است، معلوم 
است كه توافق قدرتمندي است و برجام يكي از 
افتخارات ديپلماس��ي ايران و در تاريخ سياسي 
ايران هيچ گاه فرصتي پيش نيامده بود كه قدرت 
ديپلماسي خود را به رخ جهانيان بكشانيم و با اين 

توافق اين اتفاق مهم به وقوع پيوست. 
   گام هاي ما تدريجي اما تصاعدي است

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه امروز گام هاي ما 
در زمينه برجام تدريجي، ام��ا تصاعدي خواهد 
بود، گفت: نخستين هدف ما از اين اقدام آن است 
كه برجام حفظ ش��ود و ديگران را به سياس��ت، 
منط��ق، اخالق، معاه��ده و قواني��ن بين المللي 

دعوت كنيم. 
روحاني با تأكيد بر اينكه همزمان با اش��غالگري 
حرف از مذاكره معن��ا ندارد، گف��ت: اگر امريكا 
بحث مذاكره را مطرح مي كند، قطعاً فريبكارانه، 
نادرست و غلط است. اگر فكر مي كنند كه راه حل 
ش��رايط موجود مذاكره اس��ت، بايد تحريم ها را 
كنار بگذارن��د و به تعهدات خ��ود بازگردند. وي 
تصريح كرد: اگر در گفتار خود صادق هس��تيد، 
بايد كل تحريم ها را كنار بگذاريد و از ملت ايران 
به خاط��ر اقدامات غلط و نادرس��تي ك��ه انجام 
داده اي��د، عذرخواهي كرده و ب��ه تعهدات خود 
باز گرديد. در آن صورت شرايط متفاوت خواهد 
بود، اما بي ترديد زماني كه خرمش��هر در اشغال 
است با كسي صحبت نمي كنيم. رئيس جمهور 
تأكيد كرد: زماني كه اقتصاد مردم و روابط بانكي 
كشورمان و فروش كاال و واردات و صادرات دچار 
مشكل اس��ت، بحث از مذاكره حتماً فريبكاري 
است و ملت ايران هوشيار اس��ت و نمي توانيد با 

فريب، اين ملت را از راه حق منحرف كنيد. 
    امنيت نسبي در بازار حاكم است

روحان��ي در بخش ديگ��ري از س��خنان خود با 
قدرداني از ايس��تادگي و تالش ملت ايران، تمام 
مس��ئوالن، وزرا و همه ارگان ها و نهادها كه كار 
بزرگي را در ماه هاي اخير، انجام داده اند، گفت: 
با وجود اينكه فشار دشمن شديدتر شده است و 
شرايطي به وجود آوردند كه منطقه ناامن باشد، 
ش��اخص ها در همه زمينه ها مثبت و رو به رشد 

بوده و در بازار امنيت نسبي حاكم است. 
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: بدخواهان تصور 
مي كردند كه در شرايط كنوني همه چيز به هم 
خواهد ريخت در حالي كه شرايط كامال برعكس 
تصور آنها رقم خورده است و در بهار امسال تراز 
تجارت خارجي مثبت بوده و ص��ادرات بيش از 
واردات شده است، ضمن اينكه شرايط صادرات 
غيرنفتي نيز مناسب اس��ت و بسياري از فعاالن 
اقتصادي به خاطر قانون و ملت ايران، ارز ناشي از 
صادرات را به داخل كشور بازمي گردانند كه كار 

بسيار شايسته اي است. 
روحاني ش��اخص اش��تغال را بس��يار اميدوارانه 
توصيف كرد و گفت: سال گذش��ته رقم بيكاري 
۱۲/۱ بود و امروز به ۱۰/۸ رسيده است و اين رقم 
بسيار خوبي است و به معناي آن است كه در مسير 
درس��ت حركت مي كنيم. در بازس��ازي مناطق 
سيل زده نيز همه دس��تگاه ها فعال بوده و شاهد 
اقدامات بسيار خوبي در رسيدگي به اين مناطق 
هستيم و همه اين شرايط به معناي آرامش، اميد 
مردم به آينده و تالش مردم است. رئيس جمهور 
تصريح كرد: تا زماني كه وحدت و اتحاد همگاني و 
هدايت ها و درايت مقام معظم رهبري وجود دارد، 
هيچ گاه مأيوس نشده و به آينده اميدوار خواهيم 
بود و بدخواهان نيز با ايستادگي ما ناچار خواهند 

بود به مسير درست بازگردند. 

ژه
وی

 تعيينزمانحملهامریكابهایران 
درروزنامهاصالحطلب!

روزنامه آرمان از اينكه جنگ مي ش��ود يا نمي شود، گذشته و 
به تعيين زمان حمله امريكا به ايران رسيده است. اين روزنامه 
اصالح طل��ب در مطلبي نوش��ته: »اگر ترام��پ بخواهد عليه 
ايران اقدام نظامي انجام دهد، اين كار را در س��ال ۲۰۲۰ انجام 
خواهد داد. اين فرضيه كه ترامپ در مرحله نخست قصد دارد 
در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا به پيروزي دست پيدا 
كند و سپس عليه ايران اقدام نظامي انجام دهد با ساختارها و 
رويكردهاي تصميم گيري در اياالت متحده امريكا سازگاري 
ندارد. اگر قبل از انتخابات رياس��ت جمهوري عليه ايران اقدام 
نظامي انجام دهد، انسجام ملي را در امريكا بيشتر خواهد كرد و 
در نتيجه ميزان حمايت از وي در بين مردم امريكا بيشتر خواهد 
شد« قريب به اتفاق تحليل گران معتقدند بين ايران و امريكا 
جنگ نظامي درنمي گيرد، اما اصالح طلبان براي ترساندن 
مردم با ش��بح جنگ و ارائه مذاكره به عن��وان تنها راه حل 
موجود، تالش مي كنند، وقوع جنگ را جدي و حتمي نشان 
دهند. جالب آنكه در عين حالي كه وق��وع جنگ را حتمي 
نشان مي دهند، به خلع سالح موش��كي ايران فكر مي كنند 
و راهكار ارائه مي دهند: »نكته مهم اينكه در شرايط كنوني 
كاهش تعهدات برجامي ايران سبب تغيير موازنه قدرت در 
بين كشورهاي عضو برجام نخواهد شد. احياي برجام نيازمند 
تغيير موازنه قدرت است. در چنين شرايطي تنها رويكردي 
تأثيرگذار خواهد بود كه با تأثيرگذاري بر طرف مقابل موازنه 
قدرت را تغيير دهد. اگر موازنه قدرت تغيير نكند طرف مقابل 
انعطاف پذيري الزم را نش��ان نخواهد داد. موازنه قدرت نيز 

در سطح سياس��ت و اقتصاد جهاني اس��ت. موازنه قدرت را 
مي توان در قابليت هاي موش��كي و يا نقش منطقه اي ايران 

بررسي كرد«. 
در حالي كه اگر س��ايه جنگي هم در ميان باشد، با قدرتمند 

شدن ايران دور مي شود، نه با ضعيف شدن. 


ناراحتيبيبيسيازدلبستگيمشاهير
كردبهایران

كنگره بين المللی مشاهير كرد در روزهاي ۱۱ و ۱۲ تيرماه 
امسال در دانشگاه كردس��تان برگزار شد كه طي آن ۳۰ نفر 
از مش��اهير كرد و كردشناسان در س��طح بين المللي مورد 
تجليل قرار گرفتند. نكته جالب توجه ناراحتي بي بي سي از 
اين كنگره و حضور مشاهير قوم كرد در آن است. بی بی سی 
در مقاله اي تح��ت عنوان »چرا نام آوران ك��رد در كنگره اي 
حكومتي  شركت كردند؟ « تلويحا از حضور بزرگان قوم كرد 
در اين همايش و عدم امكان انگ زدن به آنها انتقاد كرد. رسانه 
رسمي دولت انگليس با تأكيد بر اينكه اين كنگره دولتي بوده 
اس��ت، نوش��ته »آنچه )در اين كنگره( بر خالف هميش��ه 
كمرنگ بود، انگي اس��ت كه همواره به شركت كنندگان در 
همايش هاي حكومتي مي خورد: اينكه به حكومت باج داده 
يا امتي��از گرفته اند. نام آوراني به دعوت جمهوري اس��المي 
پاسخ مثبت گفتند و در كنگره حضور يافتند كه مايه افتخار 
كردهايند و چس��باندن انگ حكومتي و تراش��يدن انگيزه 
معامله با جمهوري اسالمي به آنان بسيار دشوار است. ميان 
آنان، نام مظهر خالقي، خواننده بزرگ كرد، درخششي خيره 
كننده دارد ... بديهي است كه رفتار و سخنان مظهر خالقي، 
بسياري از كردهاي مخالف جمهوري اسالمي را خوش نيامد 

اما اگر كسي هم او را به خودفروختگي متهم كرد، با واكنش 
تند هم تبارانش روبه رو شد. «

ديگر نام آوران كرد كه در اين همايش حضور داشته و از تيغ 
انتقاد مقاله نويس بی بی سی در امان نماندند، بزرگاني بودند 
همچون: محمد علي سلطاني )كرد پژوه(، قطب الدين صادقي 
)كارگردان تئاتر و استاد هنرهاي نمايش��ي(، بيژن كامكار 
)نوازنده( كيهان كلهر )نوازنده( عل��ي اكبر مرادي )نوازنده( 
ش��هرام ناظري )خواننده( عزيز ش��اهرخ )خواننده( و بيژن 

ذوالفقار نسب )مربي پيشين تيم ملي فوتبال(. 
 بی بی سی در انتها نوشت: »اگر برگزاري كنگره مشاهير كرد، 
موفقيتي براي جمهوري اس��المي و دستاوردي براي دولت 
حس��ن روحاني ارزيابي شود، بيراه نيس��ت. در روزهايي كه 
اين حكومت زير فشار كم سابقه خارجي و بيش از هر زمان 
نيازمند ايجاد حس همبستگي ملي است، چه موفقيتي بهتر 
از آنكه شماري از محبوب ترين شخصيت های كرد دعوتش 
را بپذيرند و كنار مس��ئوالن جمهوري اسالمي بنشينند. در 
روزگاري كه بيم حمله به ايران مي رود و عمده تحليلگران، 
از جنگ و از هم پاش��يدن شالوده نظام و كش��ور، تجزيه را 
پيش بينی مي كنند، كردپژوه پ��رآوازه اي چون محمد علي 
س��لطاني از جايگاه س��خنراني به زبان ك��ردي گفت: » ما 
)كردها( هميش��ه مدافع مرزهاي ايران بوده ايم، ما هميشه 
پاسدار اين سرزمين بوده ايم. « بي بي سي در روزهاي اخير و 
پس از حمله تروريستي به ماشين پاسداران كرد در پيرانشهر 
كه به شهادت سه نفر از پاسداران اهل سنت و كرد منجر شد، 
در گزارش خود از عبارت »آزادس��ازی كردستان« در مورد 
استان كردس��تان ايران اس��تفاده كرد كه حمله به تماميت 

ارضي ايران به شمار مي رود. 

سرلشکر صفوي: درصورت حمله دشمن
 پاسخي  سخت مي دهیم

دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا ملت ايران را صلح طلب 
و به دنبال امنيت منطقه و جه�ان توصيف كرد و گفت: اگر دش�من 
به ما حمله كند، به آنها پاسخي س�خت و پشيمان كننده مي دهيم. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار س��يد يحيي صفوي در آيين 
بزرگداشت ش��هداي اقتدار و گراميداشت ۱۵۳۰ نفر از ش��هدا و جانبازان و 
آزادگان منطقه ۹ تهران با بيان اينكه روند افول قدرت امريكا و صهيونيست ها 
شتاب گرفته است، افزود: در ٤۰ سال گذشته ايران اسالمي هر سال قوي تر 
شده است و در مقابل قدرت امريكا و رژيم صهيونيستي افول كرده و آنها هر 
سال ضعيف تر شده اند. وي ادامه داد: جمهوري اسالمي ايران همواره به دنبال 
برقراري صلح منطقه اي و جهاني بوده است اما در مقابل تجاوزگري پاسخ هاي 
قاطعي داده ايم، ما هواپيماي بدون سرنش��ين امري��كا را در داخل آب هاي 

سرزمين خود سرنگون كرديم بدون آنكه واشنگتن بتواند اقدامي كند. 
مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا يادآور شد: ملت ايران صلح طلب بوده 
و به دنبال امنيت منطقه و جهان است ولي اگر دشمن به ما حمله اي كند 
به آنها پاسخي سخت و پش��يمان كننده خواهيم داد و همه مي دانند كه 
جمهوري اسالمی ايران يك قدرت منطقه اي است. سرلشكر صفوي در 
ادامه از مكتب مقاومت به عنوان رمز حل مشكالت كنوني كشور نام برد و 
خاطرنشان كرد: همان گونه كه فرزندان شجاع اين ملت با حماسه مقاومت 
ايران را به پيروزي رساندند، هم اكنون هم مكتب مقاومت و اقتصاد مقاومتي 
و صبر و تحمل ما در برابر مش��كالت و فش��ارها و بحران هاي اقتصادي و 
عمليات رواني دشمن، ما را به پيروزي مي رس��اند. مشاور عالي فرمانده 
معظم كل قوا در ادامه افزود: پيام شهيدان به ما آن است كه ايران به بركت 
يك رهبر خردمند وبه فضل الهي يك قدرت آسيب ناپذير است و در مقابل 
امريكا و رژيم صهيونيستي ايستاده است و انقالب اسالمي ايران به فضل 

الهي زمينه ساز ظهور حضرت مهدي )عج( خواهد شد. 

 عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داد
معرفي 5 حقوقدان

 براي عضويت در شوراي نگهبان
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي از ارسال نامه آيت اهلل رئيسي، 
رئيس قوه قضائيه، به مجلس درباره حقوقدانان شوراي نگهبان خبر داد. 
اميرحسين قاضي  زاده هاشمي در گفت وگو با تسنيم، از ارسال نامه رئيس 
قوه قضائيه براي معرفي پنج كانديداي حقوقدان شوراي نگهبان به قوه 
مقننه خبر داد و گفت: در اين نامه آقايان علي غالمي، هادي طحان نظيف، 
محمد دهقان و محمد حس��ن صادقي مقدم و يك قاضي از گزينه هاي 
پيشنهادي حجت االسالم رئيسي رئيس قوه قضائيه به مجلس هستند. وي 
ادامه داد: جلسه رأي گيري براي انتخاب سه حقوقدان شوراي نگهبان هفته 
آينده و يا حداكثر تا دو هفته آينده در صحن علني پارلمان برگزار مي شود. 

شهادت ۳ رزمنده قرارگاه حمزه سیدالشهدا 
در غرب کشور

ني�روي  سيدالش�هداي  حم�زه  ق�رارگاه  عموم�ي  رواب�ط 
زمين�ي س�پاه از ش�هادت س�ه ت�ن از رزمن�دگان غي�ور 
اي�ن ق�رارگاه در حادث�ه تروريس�تي پيرانش�هر خب�ر داد. 
اين اقدام تروريستي در حالي صورت گرفته است كه طي روزهاي گذشته 
خبرهايي مبني بر گفت وگوهاي نمايندگان ايران با گروه هاي ضد انقالب 

كردي در اروپا رسانه اي شد. 
به گزارش خبرگزاري تسنيم از پيرانش��هر،   روابط عمومي قرارگاه حمزه 
سيدالشهداي نيروي زميني سپاه از شهادت سه تن از رزمندگان غيور اين 

قرارگاه در حادثه تروريستي پيرانشهر خبر داد. 
 براساس اين گزارش، عصر دوشنبه خودروي حامل رزمندگان اين قرارگاه  
كه در حال انجام مأموريت بود ، در محل ورودي شهرستان پيرانشهر مورد 
حمله تروريست هاي كوردل وابسته به استكبار جهاني قرار گرفت  كه در  
اين حادثه تروريستي سه تن از رزمندگان غيور قرارگاه حمزه به نام هاي 
حاصل احمدي ، ستار پيروتي و اميد مالزاده به شهادت رسيدند و يك نفر 

ديگر نيز مجروح شد. 
  روابط عمومي قرارگاه حمزه سيدالش��هدا تأكيد كرد: اقدامات اطالعاتي 
و عمليات تعقيب تروريست هاي متواري ادامه دارد.  يك فعال رسانه اي 
در واكنش به اين اقدام تروريستي نوش��ت: چه معني دارد كه همزمان با 
گفت وگوي نمايندگان نظام با گروهك های مسلح ضد انقالب در اروپا، سه 
پاسدار در پيرانشهر توسط آنها به شهادت برسند؟ نهادهاي مسئول ضمن 

قطع چنين گفت وگوهايي اطالع رسانی كنند. 
   شهادت يك پاسدار در درگيري مسلحانه با ضدانقالب

خبر ديگري حاكي است بامداد ديروز در درگيري گروهك هاي ضد انقالب 
با نيروهاي سپاه پاسداران در جوانرود، يك پاسدار به درجه رفيع شهادت 
نائل آمد.  يك منبع آگاه در گفت وگو با فارس در كرمانشاه، اظهار داشت: 
بامداد سه شنبه طي درگيري گروهك هاي ضد انقالب با نيروهاي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در كوهستان هاي بيوله شهرستان جوانرود، يك 
پاسدار بازنشسته به نام محمدخان سليماني نسب )اهل تايجوز( جوانرود به 

درجه رفيع شهادت نائل شد. 
شهيد سليماني نسب، از نيروهاي با تجربه و پشتيبان يگان ضربت تيپ 

انصارالرسول )ص( بود كه در اين عمليات به شهادت رسيد. 
 

 دستيار ويژه رئيس مجلس عنوان كرد
حمايت امريکا و رژيم صهیونیستي 

از عناصر تروريستي
دس�تيار ويژه رئيس مجلس، حمايت امريكا و رژيم صهيونيس�تي 
از عناص�ر تروريس�تي را در تعارض ب�ا امنيت منطقه اي دانس�ت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عدنان محمود، سفير سوريه در تهران 
روز گذشته با حسين اميرعبداللهيان دستيار ويژه رئيس مجلس شوراي 

اسالمي و مدير كل بين الملل ديدار و گفت وگو كرد. 
اميرعبداللهيان در اين ديدار با اشاره به تحوالت منطقه اي و بين المللي، 
گفت: سوريه در مسير تقويت امنيت پايدار و حفظ تماميت ارضي به خوبي 
عمل كرده است و جمهوري اسالمي ايران به حمايت هاي خود از سوريه 
تا دستيابي منطقه به صلح و امنيت و ايجاد ثبات پايدار در اين كشور ادامه 
خواهد داد. وي همچنين افزود: اميدواريم هر چه زودتر سفر هاي سياحتي و 
زيارتي اتباع دو كشور از سر گرفته شود.  دستيار ويژه رئيس مجلس شوراي 
اسالمي و مدير كل بين الملل در بخش ديگري از سخنان خود با توجه به 
افزايش درگيري ها در ادلب، بيان داشت: تجمع عناصر تروريستي در بخش 
كوچكي از سوريه و حمايت هاي پنهان و آشكار امريكا و رژيم صهيونيستي 

از آن ها اقدامي غيرسازنده و در تعارض با امنيت منطقه اي است. 
عدنان محمود سفير سوريه در تهران، تحوالت به وقوع پيوسته در منطقه 
را به نفع ايران، سوريه و جبهه مقاومت دانست و از تالش هاي همه جانبه 
جمهوري اسالمي ايران در برقراري ثبات و امنيت در كشورش و منطقه 
قدرداني نمود. سفير سوريه در ادامه با اشاره به تحريم هاي اقتصادي ظالمانه 
امريكا بر كشورش، اظهار داشت: موضع گيري هاي جمهوري اسالمي ايران 
در قبال اين تحريم ها بيانگر ثبات و اقتدار آن است. وي همچنين اقدامات 
و مواضع نامتقارن كشور هاي اروپايي به ويژه پس از توقيف كشتي نفتكش 
ايراني در جبل الطارق را سبب بي اعتمادي ساير كشور ها به آن ها دانست. 
عدنان محمود در پايان افزايش رواب��ط و همكاري هاي دو جانبه و ايجاد 
شيوه هاي نوين همكاري هاي اقتصادي بين دو كشور را براي مبارزه با جنگ 

اقتصادي موجود ضروري خواند. 
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رئيس جمه�ور:  اروپايی ه�ا هم از 
اينكه اي�ران برخي تعه�دات خود 
را بر طب�ق برج�ام كنار گذاش�ته 
اظه�ار نگران�ي مي كنن�د. ش�ما 
نمي خواهيد نسبت به ايران نگران 
باشيد، نگراني ش�ما بايد از امريكا 
باش�د كه كل اي�ن تعه�د و برجام 
را زير پا گذاش�ته و تم�ام تعهدات 
بين الملل�ي را متزلزل كرده اس�ت 

رياست جمهوري


