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خط اول مبارزه با تحريف
روزنامه ايران در س��رمقاله ديروز خود نوشت: 
رودررويي و تقابل ميان كشور ها ابعاد  گوناگوني 
دارد و به طور معمول و قطعي هيچ گاه تك بعدي 
نيست. مقابله اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي و تبليغي و به طور 
 مشخص رس��انه اي يكديگر را تكميل مي كنند. آغاز تقابل ها از نوع 
نظامي و جنگ نيست، بلكه اين شيوه به معناي پايان ماجراي  تقابل 
ميان كشور ها اس��ت. آغاز آن مواجهه از رس��انه و تغيير ذهن است، 
سپس سياست و بعد اقتصاد و در پايان مواجهه نظامي  است. مواجهه 
رسانه اي چيس��ت؟ تس��خير ذهن ها از طريق قلب حقيقت و انتشار 
اخبار غير واقعي يا برجسته كردن برخي از امور  نه چندان مهم و نيز به 
حاشيه بردن يا نديدن امور مهم است. اين را مي توان همان تحريف 

حقيقت و واقعيت ناميد.  
اين اقدام و مبارزه اي از جنس نرم افزاري است. در اين چارچوب تحريف 
مكمل تحريم مي ش��ود. همان طور كه مقام معظم رهبري  در سخنان 
عيد قربان اظهار داش��تند كه: »به موازات تحريم دشمن، يك جريان 
تحريف هم وجود دارد: تحريف حقايق، واژگونه  نشان دادن واقعيات؛ 
چه واقعيات كشور ما، چه واقعيات مرتبط با كشور ما. اين تحريف هم 
يكي از كار هايي است كه آنها انجام  مي دهند. هدف اين تحريف دو چيز 
است: يكي ضربه به روحيه مردم، يكي هم آدرس غلط دادن براي رفع 
مش��كل تحريم. پول  زيادي هم دارند خرج مي كنند ب��راي اينكه اين 

حقايق را تحريف كنند. 
اگر جريان تحريف شكست بخورد، جريان تحريم قطعاً  شكست خواهد 
خورد، زيرا عرصه، عرصه جنگ اراده هاس��ت. از اول انقالب، خط ثابت 
دشمن همين بود... به مردم ايران  تفهيم كنند كه بيچاره شديد، ديگر 
كارتان تمام است، هيچ كاري از عهده كسي براي شما برنمي آيد. اگر 
نقطه قوتي در كشور باش��د،  مطلقاً انكار مي كنند. نقطه زرد اگر وجود 
داشته باش��د، اين را ۱۰ برابر مي كنند براي اينكه روحيه مردم و اميد 
مردم، بخصوص  اميد جوان ها، تضعيف شود.« در واقع اگر طرف مقابل 
در تحريف موفق شود، آنگاه به راحتي مي تواند ثمرات تحريم را دريابد، 
 ولي اگر بتوان آن را در اين جبهه زمينگير كرد، در اين صورت تحريم را 
هم مي توان به جاي تهديد، تبديل به فرصت كرد و  بيشترين دستاورد ها 

را از آن براي كشور و مردم حاصل نمود.  
........................................................................................................................

ديپلمات تر از ديپلمات ها
محمد صرفي در روزنامه كيهان نوشت: ريچارد 
نفيو كه از وي به عنوان معمار تحريم هاي ايران 
نام مي برند، در كتاب كوتاه اما خواندني خود 
به نام »هنر تحريم ها؛ نگاهي از درون ميدان« كه در ماه هاي پاياني سال 
۱396 منتش��ر ش��ده، صادقانه اعتراف مي كند كه تحري��م با مباني 
بشردوستانه و انس��اني س��ازگاري ندارد، بخصوص وقتي مردم كشور 
تحريم شونده، هدف باشند. او تحريم را به هنرهاي رزمي  تشبيه مي كند 
و مي گويد: »درست مانند يك ورزشكار ماهر در هنرهاي رزمي  كه بايد 
نقاط ضربه زدن به حريف را دقيقاًً شناسايي كرده و امكان دفاع را از او 

بگيرد.«
مطالعه كتاب وي براي كس��اني كه با سياس��ت به طور عام و سياست 
خارجي ايران به طور خاص س��روكار يا عالقه دارند، نه تنها مفيد بلكه 
واجب اس��ت. اگرچه كتاب محصول دشمن ايران اس��ت اما براي فهم 
چگونگي نگاه و تفكر امريكايي ها درباره تحريم بسيار ضروري است، تا 
جايي كه برخي در امريكا اين اثر را يك كتاب آموزش��ي در اين زمينه 
مي دانند. جانمايه اصلي كتاب نفيو آن اس��ت كه پيچيدگي و ظرافت 
ابزاري به نام تحريم را  ترسيم كند. ابزاري كه ظاهري اقتصادي دارد اما 
در واقع شاخص ها و مسائل اقتصادي تنها گوشه اي از اين ميدان است. 
نفيو تحريم را به هنرهاي رزمي  تشبيه مي كند اما شايد شطرنج تشبيه 
مناسب تري باشد. يك رويارويي اس��تراتژيك و پيچيده با استفاده از 
مهره ها و حركت هاي مختلف و بي نهايت حال��ت ممكن. در اين نبرد 
پيچي��ده تنها چند مهره ماهي��ت اقتصادي دارند و سرنوش��ت نهايي 
بازي فراتر از حركت و سرنوشت اين مهره هاست. مهره هاي اقتصادي 
در شطرنج تحريم، تنها جزئي از يك طراحي بزرگ تر و در خدمت آن 

هستند.
بيانات ديروز رهبر معظم انقالب اسالمي درخصوص تحريم، نشان دهنده 
درك عميق و همه جانبه ايشان از اين صحنه طراحي و تحميل شده به 
وسيله دشمن است. سرنوشت اين رويارويي پيش و بيش از هر چيز به 
درك درس��ت و كامل ماهيت و روندهاي اين رويارويي بستگي دارد. 
به نظر نگارنده كليدي ترين بخش بيان��ات ديروز رهبر انقالب آنجا بود 
كه تأكيد كردند »اگر جريان تحريف شكس��ت بخ��ورد، قطعاً جريان 
تحريم هم شكس��ت خواهد خورد، زيرا عرصه كنون��ي، ميدان جنگ 
اراده هاست و اگر اراده ملت ايران مستحكم باقي بماند، بر اراده دشمن 

غلبه خواهد كرد.«
........................................................................................................................

دموكرات ها و تاكسیدرمي برجام
در سرمقاله ديروز وطن امروز نوشته 
شد: حضرت آيت اهلل  العظمي خامنه اي 
رهبر حكيم انقالب اس��المي ديروز 
برجام را بار ديگر داراي نواقص مختلف و خسارات فراوان برشمردند؛ 
برخالف برخي افراد داخلي كه همچنان اميدوارند با روي كار آمدن يك 

دموكرات، اين توافق خسارت بار احيا شود.
انتشار سند چشم انداز حزب دموكرات امريكا براي سال 2۰2۰ ميالدي 
) كه هم اكنون در آن قرار داريم(، منجر به ذوق زدگي جريان هاي حامي 
احياي توافق هس��ته اي و مذاكره دوباره با امريكا ش��ده اس��ت! حزب 
دموكرات امريكا با انتشار پيش نويس سند چش��م   انداز ۸۰ صفحه اي 
خود، ظاهراً خواستار بازگشت واش��نگتن به برجام شده و بر در پيش 
گرفتن سياست هاي مسالمت آميز در برابر تهران تأكيد دارد. روزنامه 
واشنگتن پست در اين باره مي نويسد: »سند پيش نويس 2۰2۰ حزب 
دموكرات مخالف هر گونه »تغيير رژيم« در كش��ورهاي جهان است و 

خواهان صرف هزينه كمتر نظامي در بودجه دفاعي امريكا مي باشد.«
كمترين ش��ك و ش��بهه اي وجود ندارد كه حزب دموك��رات با خلق 
»تصويري مج��ازي و دروغي��ن« از اهداف و انگيزه هاي خود، س��عي 
در پنهان س��ازي واقعياتي دارد كه با ادعاه��اي فريبنده رقباي ترامپ 
سازگار نيست! هر كس اين سند را مطالعه كند، تصور مي كند با حزبي 
صلح طلب)!( و درون گرا روبه رو است كه براي حقوق دولت ها و انسان ها 
در سراسر دنيا ارزش قائل است! شايد در نگاه اول، كمتر كسي تصور كند 
نگارندگان اين سند، همان كساني بوده اند كه »سند تأسيس داعش« 
به نام آنها خورده و از طريق »جنگ ه��اي نيابتي در منطقه و جهان«، 

ميليون ها انسان بي گناه را كشته و آواره كرده اند!
گويا كساني كه امروز با مشاهده سند چشم انداز حزب دموكرات ذوق زده 
شده و ادعاي اين حزب مبني بر احترام نسبت به حاكميت كشورها را 
باور كرده اند، كامالً فراموش كرده اند در سال هاي 7۸ و ۸۸، يعني درست 
زماني كه دو رئيس جمهور دموكرات ) بيل كلينتون و باراك اوباما ( بر سر 
كار بودند، واشنگتن همه ظرفيت و ابزارهاي خود را براي سرنگوني نظام 
جمهوري اسالمي به كار گرفت و البته به سبب وجود رهبر حكيم و ملت 

آگاه و انقالبي ما در اين مسير شكست خورد!
امروز دموكرات ها تاكتيك »تزئين چه��ره« را در پيش گرفته اند؛ اين 
دقيقاً همان تاكتيكي بود كه باراك اوباما، رئيس جمهور سابق امريكا در 
جريان رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري سال 2۰۰۸ به آن استناد 
كرد! او با شعار »تغيير« وارد رقابت هاي انتخاباتي شد و پوست رنگين 
او، منجر به رنگ شدن كساني شد كه آرزوي »تغيير واقعي در امريكا« 

را در سر مي پروراندند!

88498443سرویس  سياسي

تغيير ريل و ماهيت انقالب 2 هدف عمده از به كارگيري حربه »تحريف«

حربه »تحريف« براي تغییر ماهیت انقالب

»تحريم«، »تحقي�ر«، »تحريف« و »تهديد« 
مهم ترين اه�داف نظام س�لطه و يك طيف 
داخل�ي در روياروي�ي ب�ا انقالب اس�المي 
به ويژه ط�ي س�ال هاي اخي�ر بوده اس�ت، 
اهداف�ي چندگانه كه ه�ر كدام ب�ه فراخور 
مقتضي�ات زماني و مكاني م�ورد توجه قرار 
گرفته اس�ت و كماكان مورد اس�تفاده قرار 
مي گيرد. ش�ايد بت�وان گفت بس�تر اصلي 
اه�داف چهارگانه م�ورد اش�اره »تحريف« 
باش�د چراك�ه بس�تر و زمين�ه تحقق س�ه 
ه�دف ديگ�ر ق�رار گرفت�ه و نتيجه بخ�ش 
بودن آنه�ا را ب�ه نوع�ي تضمي�ن مي كند.

 تحري��ف در ش��رايط فعل��ي داراي ابع��اد 
رواني- سياس��ي اس��ت كه مهم ترين بخش آن 
وارونه س��ازي حقايق كشور به ش��كلي كه افكار 
عمومي نسبت به آينده كش��ور قطع اميد كرده 
و عالج ش��رايط موجود را عب��ور از عناصر اصلي 
گفتمان انقالب اسالمي و تن دادن به مطالبات 

نظام سلطه بدانند.
   تالش ترامپ و اوباما جهت تغيير باورهای 

جامعه ايراني
به كارگيري  »تحريف« بعد از گذشت مدت ها 
همچن��ان كاربرد وي��ژه اي داش��ته و بهترين 
عامل براي تغيي��ر باورهاي م��ردم در جهت 
»دو قطبي س��ازي حاكميت- جامعه« اس��ت 
به طوري كه ط��ي ماه هاي اخير بس��ياري از 
مقامات ارشد كاخ سفيد بر همين اساس تالش 
كرده اند با ايجاد بدگماني و احساس سوءظن 
در افكار عمومي نسبت به كارگزاران نظام، راه 
حل مش��كالت كنوني را مذاكره غيرهسته اي 

عنوان  كنند.
دونال��د ترامپ و س��اير مقامات اي��االت متحده 
طي چهار س��ال اخير در تريبون هاي رس��مي 
با متهم س��ازي مسئوالن ارشد كش��ور به فساد 
اقتصادي تالش كرده اند تا اين تلقي را در افكار 

عمومي داخل به وج��ود بياورند كه حمايت هاي 
سياسي و ديپلماتيك كشورمان از جنبش هاي 
آزادي بخ��ش مل��ي يك��ي از عوام��ل مؤثر در 
به وجود آمدن مش��كالت كنوني كش��ور است. 
پيش از دولت فعلي امريكا نيز باراك اوباما بارها 
تالش هاي گس��ترده اي را جه��ت معرفي نظام 
اسالمي به عنوان عامل اصلي مشكالت اقتصادي 
كش��ور معرفي كردند آن هم با اي��ن توجيه كه 
اگر حاكميت سياسي كشور نس��بت به »اقتدار 
نظامي-هسته اي« و »قدرت بازدارندگي ايران« 
تا به اين حد حساسيت نش��ان ندهد و حاضر به 
مذاكرات غيرهسته اي شود نه تنها تحريم هاي 
بين المللي ضدايراني لغو مي شود بلكه كشورمان 

روي آرامش و سكون را به خود خواهد ديد!
   ولع حاميان داخلي امريكا!

در تمام ايامي ك��ه دولت هاي مختل��ف اياالت 
متحده امريكا تالش كرده اند تا با تحريف حقايق 
انقالب و كشور مردم را نس��بت به آينده كشور 
بدبين و دلس��رد كنند، انبوهي از شخصيت ها و 
رسانه هاي غربزده داخلي نيز به صورت گسترده 
با به كارگي��ري ده ها تاكتيك عملي��ات رواني- 
رسانه اي تالش كرده اند تا تمركز نظام بر عناصر 
گفتمان انقالب اس��المي را عامل به وجود آمدن 
وضع موجود جل��وه داده و پرهي��ز از مذاكره در 
ابعاد هسته اي، نظامي و سياسي و منطقه اي را به 

عنوان عامل مكمل معرفي كنند.
جماعت نشانه داري همچنان در تالش است تا 
با ايجاد حس بدبيني در مردم نس��بت به اصل 
انق��الب و نظام، پافش��اري حاكميت سياس��ي 
كش��ور در حفظ قدرت دفاع��ي و بازدارندگي 
كش��ور را عامل اصلي مش��كالت كنوني كشور 

عنوان كنند.
در مناظرات انتخاباتي سال هاي 92 و 96 مي توان 
مصاديق فراواني از اين دستورالعمل جرياني را به 
وضوح مشاهده كرد كمااينكه امروز بعد از گذشت 

هفت س��ال از آغاز مذاكرات هس��ته اي عناصر 
ش��اخص همين جريان با حمايت صدها رسانه 
مجازي- مكتوب و تبليغات ش��بكه هاي فارسي 
زبان بيگانه همچنان دو عامل اصلي مش��كالت 
كشور را ۱- پافش��اري روي به كارگيري عناصر 
گفتمان انقالب در عرصه داخلي و خارجي و 2- 
گارد داشتن بابت مذاكرات جديد غيرهسته اي، 

عنوان مي كنند.
  تحريف از انتخابات 92 رونق گرفت

در تمام سال هاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
هر كدام از اين اهداف به اش��كال مختلف مورد 
توجه غ��رب و غربزده هاي داخلي ق��رار گرفته 
است به ويژه از اواسط سال ۱39۱ به اين سو كه 
كشور در آستانه انتخابات مهم رياست جمهوري 
يازدهم قرار مي گرفت و با بهره گيري از عمليات 
رواني گسترده، اين اميدواري در آنها شكل گرفت 
كه همان گونه كه با تحريف وقايع كش��ور در آن 
مقطع زماني توانس��ته اند پيروزي در انتخابات 
را برای خود رقم بزنن��د در ادامه نيز مي توانند با 
بهره گيري از »تحريف« به هدف نهايي خود كه 
»تغيير ماهيت انقالب اس��المي« است، دست 

پيدا كنند.
در ماه ه��اي منته��ي ب��ه انتخاب��ات آن س��ال 
رس��انه ها، ش��خصيت هاي سياس��ي وابسته به 
طيف غرب��زده داخل��ي در كن��ار رس��انه هاي 
فارس��ي زبان وابس��ته به مراكز جاسوسي غربي 
در تالش��ي همگ��ون و يكدس��ت،  اين گون��ه 
از تاكتي��ك »تحري��ف« به��ره گرفتن��د ك��ه؛

۱- بذر نااميدي و يأس نسبت به آينده كشور را 
در صورت رأي دهي به نامزدهاي انقالبي در اقشار 

مختلف جامعه قرار دادند.
2- عامل اصلي مش��كالت اقتصادي و معيشتي 
آن مقطع زماني را پافشاري روي گفتمان انقالب 

اسالمي عنوان كنند.
3- راه برون رفت از مشكالت اقتصادي و رها شدن 

از تحريم هاي بين المللي را مذاكره مس��تقيم و 
توافق به هر قيمتي عنوان كردند.

4- توافق را پايان بخش مطمئن و قطعي تحريم ها 
عنوان كردند.

  تش�ديد فش�ارهاي اقتص�ادي ب�راي 
نتيجه بخش كردن »تحريف«

همان طور كه اشاره شد دو وجه بارز »تحريف«، 
۱-آدرس غلط دادن به م��ردم در جهت مرتفع 
كردن مش��كالت كش��ور با مذاكره و 2- تغيير 
باورهاي مردم نسبت به مسئوالن ارشد كشور و 
اصل نظام و ايجاد فضاي يأس و نااميدي نسبت 
به آينده كش��ور به دليل پافش��اري روي عناصر 

گفتمان انقالب است.
ش��ايد بتوان گفت كه امروز بخش هاي مهمي از 
جامعه به اين برآورد رس��يده اند كه مذاكره راه 
برون رفت كشور از مش��كالت كنوني نيست اما 
عمليات رواني گس��ترده جريان غربزده داخلي 
ب��راي مذاكرات مج��دد اين احس��اس ترديد را 
همچنان در اقش��اري از جامعه زنده نگه داشته 
اس��ت كه مي توان با غرب هم به مصالحه رسيد 
و تحريم ه��ا را پاي��ان داد. البت��ه اص��رار براي 
دوقطبي س��ازي مردم ب��ا حاكميت به واس��طه 
انگ زني سياسي- اقتصادي به مسئوالن كشور 
و القاي ناكارآمدي نظ��ام همچنان كاركرد ويژه 
خود را در بين اكثريت جامعه حفظ كرده است 
به طوري كه كماكان نظام سلطه و موازي با آن 
جريان غربزده داخلي در تالش��ند تا اين تلقي را 
در بين عموم م��ردم ايجاد كنند ك��ه نظام فاقد 
توانمن��دي و كاراي��ي الزم ب��راي مرتفع كردن 

مشكالت كنوني كشور است.
  گراني ابرازي براي اثرگذاري »تحريف«

جريان تحريف معتقد اس��ت براي دستيابي به 
هدف دوم يا همان القاي ناكارآمدي نظام كه در 
مفاهيمي مانند دوقطبي سازي مردم با حاكميت 
خود را نشان مي دهد، بايد گراني، ركود، تورم و 
بيكاري را تشديد كرد تا سطح نارضايتي عمومي 
نسبت به حاكميت و رس��يدن به اين نقطه كه 
»نظام فاقد كاراي��ي و توانمندي الزم براي حل 
مشكالت است« حاصل و بستر الزم براي تعديل 
مواضع انقالبي نظام و پذيرش مذاكرات جديد 

فراهم شود.
ش��ايد به همين دليل اس��ت كه رهبر انقالب 
در س��خنراني اخير خود مي فرمايند: »اينكه 
اين ارز همين طور افس��ار پاره كند و قيمتش 
روز به  روز باال برود... اي��ن هم به بنده گزارش 
ش��ده از جاهاي مطمئن كه اي��ن ]موضوع[ 
بيش از آنچه داليل اقتصادي داش��ته باش��د، 
داليل امنيتي- سياسي دارد، نه اينكه داليل 
اقتصادي نداش��ته باش��د اّما ]عمده[ داليل 

امنيتي و سياسي است.«
  2 هدف نهايي »تحريف«

بنابراين حربه تحريف براي وارونه نمايي »عامل 
به وجود آورنده مش��كالت« كش��ور و »عامل 
مرتفع كننده مش��كالت كنون��ي« همچنان 
كارايي بااليي براي نظام سلطه و جريان غربزده 
دارد ت��ا جايي كه يا ش��ورش هاي اجتماعي- 
سياسي شكل گرفته و نظام را حاضر به تغيير 
ريل كند يا آنكه چنين تحوالت در آينده آرام 
آرام زمينه »تغيير ماهيت انقالب اسالمي« را 

فراهم كند.

حين رصد و پايش نوار مرزي رخ داد
 شهادت 2 تن از مرزبانان 
در هنگ مرزي سردشت 

دو ت�ن از مرزبان�ان هن�گ م�رزي سردش�ت در راس�تاي 
مب�ارزه ب�ا پدي�ده ش�وم قاچ�اق ب�ه ش�هادت رس�يدند.

به گزارش مهر؛ مرزبانان هنگ مرزي سردشت روز گذشته حين رصد 
و پايش نوار مرزي متوجه يك س��ري تحركات در مرز شده كه پس از 

بررسي متوجه جابه جايي كاالي قاچاق و انتقال آن مي شوند.
بر اساس اين گزارش مرزبانان موفق به توقف و دستگيري قاچاقچيان و 
ضبط كاالي قاچاق شدند. متأسفانه در اين عمليات گروهبان يكم متين 

ساعدي و سرباز مهدي ملكي به درجه رفيع شهادت نائل آمدند.
........................................................................................................................

حسن بهشتي پور:
 برايان هوک با دوره گردی

آب در هاون می كوبد 
امري�كا به دنبال اين اس�ت ك�ه اروپايي ه�ا را در مس�ئله تمديد 
تحري�م تس�ليحاتي اي�ران قان�ع كن�د گرچ�ه از ط�رف ديگ�ر 
بعيد اس�ت ب�ا روس�يه و چي�ن در اين م�ورد ب�ه توافق برس�د.
حسن بهشتي پور، كارشناس امور سياسي در گفت وگو با ايسنا درباره 
تالش امريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران گفت: اين مسئله داراي 
دو بخش است، يك قسمت مربوط است به تحريم تسليحاتي ايران كه 
27 مهر ماه سال جاري زمان آن به پايان مي رسد و امريكا تالش مي كند 
تا آن را مجدداًَ تمديد كند. وي افزود: بخش ديگر به سياست هاي امريكا 
نسبت به برجام ارتباط پيدا مي كند. وقتي امريكايي ها در جلسه قبلي 
اين مسئله را مطرح كردند از ۱5 عضو، ۱4 عضو اعالم كردند كه برجام 
يك سند بين المللي معتبر است و بايد اجرا شده و ادامه يابد. بنابراين 

تنها امريكا كه از برجام خارج شده در اقليت قرار گرفت.
اين كارشناس مس��ائل سياس��ي همچنين بيان كرد: اما در موضوع 
تمديد تحريم تسليحاتي، كش��ورهاي اروپايي مانند انگليس، فرانسه 
و آلمان تأكيد داشتند كه زمان تمديد تحريم ها بايد محدود و حدوداً 
سه ساله باش��د اما امريكا نظرش بر دائمي كردن تحريم هاست. يعني 
كش��ورهاي اروپايي با امريكا در زمينه اصل موض��وع هم نظر بودند و 
اختالف شان بر سر مس��ئله زمان بود. بهش��تي پور همچنين با اشاره 
به موضع كشورهايي مانند روس��يه و چين اظهار كرد: روسيه و چين 
معتقدند تحريم ها بايد پايان يابد چون اي��ران به تعهداتش در برجام 
عمل كرده است. در اين زمينه حتي چين بيانيه رسمي داد و نماينده 
روس��يه هم به صورت ش��فاهي موضع كش��ورش را اع��الم كرد. وي 
خاطرنشان كرد: ترديدي نيست كه چين و روس��يه به واسطه اينكه 
ايران متعهد به برجام است و تعهداتش را اجرا مي كند به نفع شان است 
كه ايران در برجام بماند به خاطر اينكه پيش از اينها چين و روسيه با 
امريكايي ها هم نظر بودند و حتي به قطعنامه هاي شش گانه رأي مثبت 
مي دادند اما چه ش��د كه ديگر اين كار را نكردند، آنها ديدند كه ايران 
به برجام متعهد شده و آن را اجرا مي كند بنابراين از اين جهت برجام 
براي روسيه و چين حائز اهميت بود كه به صلح و امنيت و عدم اشاعه 

سالح هسته اي كمك مي كند.
اين كارشناس مس��ائل بين الملل تصريح كرد: دليل مخالفت روسيه و 
چين با تحريم تسليحاتي، يكي متعهد بودن ايران در قالب برجام و دليل 
ديگر بازار خوب براي فروش سالح به ايران بود بنابراين تمايل دارند بعد 
از برداشته شدن تحريم ها به ايران سالح بفروشند و از طرفي تحريم ها 
جلوي صادرات و واردات به ايران را گرفته اس��ت. از اين جهت چين و 
روسيه بعيد است با امريكا به توافق برسند. امريكا اگر اين دو كشور را با 

خود موافق نكند آنها با حق وتو مانع تصويب قطعنامه ها مي شوند.
وي ادامه داد: البته اروپايي ها همچنان اختالف شان بر سر مسئله زمان 
است، امريكا هم اميدوار است اگر نتواند از اين طريق كاري انجام دهد از 
مكانيسم ماشه استفاده كند در حالي كه خود اشتباه بزرگي مرتكب و از 

برجام خارج شده و نمي تواند مكانيسم ماشه را راه بيندازد.
بهشتي پور با اشاره به س��فر برايان هوك جهت موافق كردن كشورها 
براي تمديد تحريم تس��ليحاتي ايران گفت: هوك به دنبال اين است 
كه در مورد زمان اروپايي ها را قانع كند و ش��ايد هم به دنبال استفاده 
از مكانيسم ماشه است در حالي كه مسئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا اعالم كرده بود دنبال مكانيس��م ماشه نيس��تيم و اين مسئله را 
پيچيده تر مي كند بنابراين برايان ه��وك آب در هاون مي كوبد و بعيد 

است به جايي برسد.  
........................................................................................................................

 سفر نمايندگان به شوش
براي بررسي مشكالت كارگران هفت تپه 

 كارگران هفت تپه از سال 94 تاكنون 
هزار تجمع برپا كرده اند

مدير كارخانه هفت تپه اهليت الزم را ن�دارد چراكه دليل برپايي 
هزار تجم�ع كارگران از س�ال 94 تاكن�ون ب�راي دريافت حق و 

حقوق شان، او بوده است.
به گزارش فارس، عليرضا خضريان س��خنگوي كميس��يون اصل 9۰ 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با صدا و س��يما با اشاره به سفر 
سه نماينده مجلس به اهواز و شوش، جهت بررسي مشكالت كارگران 
كارخانه هفت تپه اظهار داشت: سيدنظام الدين موسوي و احمد نادري 
به اتفاق من صبح امروز )شنبه( پروازي را به اهواز داشته و عازم شوش 
شديم تا مشكالت كارگران كارخانه هفت تپه را از نزديك بررسي كرده 
و گزارشي از آخرين وضعيت را براي مجلس تهيه كنيم ضمن اينكه قرار 
است گفت وگويي هم با كارگران اين كارخانه داشته باشيم. وي افزود: 
ماجراي كارخانه هفت تپه از جايي شروع مي شود كه برخالف رويه اش 
كه از روز تأسيس وجود داشته و حتي در دوره دفاع مقدس هم تعطيل 
نشده و توليدات آن ادامه داشته است اما از سال 7۸ كه واردات شكر به 
كشور مجاز مي شود اولين آسيب را مي بيند به طوري كه اين كارخانه و 

توليدات آن دچار مشكالت اساسي مي شوند.
سخنگوي كميس��يون اصل 9۰ مجلس تصريح كرد: بعد از اين ماجرا 
موضوع نقل و انتقال غلط و اشتباهي كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي 
و وزارت صمت رخ داده توانسته است هزينه هاي كارخانه هفت تپه را از 
سال ۸7 به بعد باال ببرد. اتفاق غلط بعدي در مورد اين كارخانه از سال 
94 رخ مي دهد كه متأسفانه بحث خصوصي سازي اين شركت مطرح 

مي شود و همين موضوع موجب آسيب هاي بعدي است.
وي درب��اره راهكاره��اي برون رفت از مش��كالت كارخان��ه هفت  تپه 
خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد بايد درباره نحوه واگذاري اين كارخانه 
تجديدنظر صورت گيرد زيرا كارخانه اي كه از سال 94 تاكنون كارگران 
آن هيچ گاه ب��دون اعتراض ح��ق و حقوق خود را درياف��ت نكرده  اند 
و هم اكنون هم كه س��ه ماه اس��ت حقوق نگرفته اند دچار مش��كالت 
اساسي شده است. وي با انتقاد از كاهش توليدات اين كارخانه گفت: 
توليدات كارخانه هفت  تپه از س��ال 94 تاكنون روند نزولي داشته به 
طوري كه ظرفيت اس��مي ۱۰۰ هزارتني اين كارخان��ه هم اكنون به 
2۸ تن رسيده اس��ت. سخنگوي كميس��يون اصل 9۰ مجلس گفت: 
 مديري كه هم اكنون در رأس كارخان��ه هفت تپه بوده و آن را در روند 
خصوصي سازي و واگذاري در اختيار گرفته اهليت الزم را ندارد و بايد 
زمينه تغيير و تعيين تكليف آن مشخص شود. ضمن اينكه مشكالت 
به وجود آمده براي حقوق كارگران بايد مرتفع شود.  از سال 94 تاكنون 
هزار تجمع از س��وي كارگران كارخانه هفت تپه ب��راي دريافت حق و 

حقوق شان صورت گرفته است.

سفير پيشين ايران در كره جنوبي: 

ايران از قدرتش در خليج فارس براي برخورد با كره جنوبي بهره ببرد

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس:

دولت برنامه خود را براي مقابله با تحريم تسليحاتي اعالم كند

پيشين  س�فير     خبر
در  اي����ران 
كره جنوبي پيشنهاد كرد ايران از قدرت خود 
در تنگه هرمز و خليج فارس جهت برخورد 
با كره جنوبي و مجبور كردن اين كشور جهت 
آزاد كردن پول ه�اي بلوكه ش�ده ايران در 

سئول استفاده كند.
فريدون انتظاري در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه 
در ارتباط با اقدام كره جنوبي در عدم پرداخت طلب 
اي��ران، وزارت خارجه و دولت نباي��د در اين زمينه 
مماش��ات كنند و بايد با قدرت عم��ل كنند، افزود: 
اخيراً راه حل هايي از سوي برخي افراد در اين ارتباط 
مطرح شده مثاًل اينكه ورود كاالهاي كره جنوبي به 
كشور را محدود و اين كاالها را به نوعي تحريم كنيم، 
در حالي كه اين تصميم مؤثر نيست و اين كاالها اگر 
از مسير قانوني نتوانند بيايند به وسيله قاچاقچيان 
وارد بازار مي شوند و اين تصميم باعث افزايش ميزان 

قاچاق در كشور مي شود.
   پيش�نهاد تحري�م كاالها ي�ا  فيلم هاي 

كره اي بچگانه است 
انتظاري همچنين با بيان اينك��ه برخي افراد 

نيز پيش��نهاد دادند كه فيلم ها يا سريال هاي 
ك��ره اي در تلويزي��ون پخش نش��ود و در اين 
ارتب��اط محدوديت هايي ايجاد ش��ود، گفت: 
اين راهكار ني��ز مانند راهكار ف��وق راهكاري 
بچگانه و نادرست است كه نمي تواند منجر به 

نتيجه اي شود.
اين ديپلمات پيش��ين كش��ورمان ب��ا تأكيد بر 
اينكه در اين ارتباط باي��د با قدرت برخورد كرد، 
اظهار كرد: ما بايد براي كره اين موضوع را تبيين 
 كنيم كه رابطه اروپا و واشنگتن ربطي به رابطه

تهران- سئول ندارد و آنها بايد تحت هر شرايطي 
طلب ايران را پرداخت كنند.

   وزارت خارجه و دولت دست از مماشات 
با كره جنوبي بردارند 

انتظاری با اعتقاد بر اينكه تاكنون وزارت خارجه 
و دولت در مورد كره جنوبي مماش��ات كرده اند 
در حالي كه بايد با قدرت بيشتري در اين زمينه 
عمل و سفير كره را نيز احضار كنند گفت: پولي 
كه در كره بلوكه ش��ده اس��ت پول مردم ايران 
است، پولي كه اكنون مردم و كشور به شدت به 
آن نياز دارند. بنابراين ما در اين زمينه مي توانيم 

از ديپلماس��ي عمومي قوي و كنترل ش��ده اي 
استفاده كنيم تا اين موضوع به مطالبه عمومي 
تبديل ش��ود و كره اي ها مجبور شوند به اجراي 

اين مطالبه تن بدهند.
انتظاري با بيان اينكه حتي در اين چارچوب وزير 
امور خارجه ي��ا وزير صمت يا  اقتص��اد و دارايي 
مي توانن��د به كره س��فر كرده و اي��ن موضوع را 
پيگيري كنند، گفت: به نظر مي رسد در مذاكره 
مس��تقيم و رودررو در اين سطح بهتر بتوانيم به 

نتيجه برسيم.
وي با بيان اينكه كره اي ها از يك طرف به ما 
لبخند مي زنند و از طرف ديگر پول هاي ملت 
ايران را پرداخت نمي كنن��د، تأكيد كرد: به 
نظرم نه تنها با كره، حتي با ديگر كشورهايي 
كه پول ه��اي اي��ران را بلوك��ه كرده اند ولي 
ادعاي تعامل با ايران را دارن��د بايد با قدرت 

برخورد شود.
  دادستان كل شكايتي را عليه كره جنوبي 

تنظيم كند
اين ديپلمات پيش��ين كش��ورمان با بيان اينكه 
دادستان كل كشور بايد به عنوان مدعي العموم 

ش��كايتي را عليه كره جنوبي تنظيم كند و قوه 
قضائي��ه در اين عرصه به كم��ك وزارت خارجه 
و ديگر دس��تگاه هاي مس��ئول بياي��د گفت: ما 
مي توانيم اي��ن موضوع را از طريق ديپلماس��ي 
بين المللي از جمله طرح شكايت در سازمان ها و 

مجامع بين المللي نيز به پيش ببريم.
   كره در واقع يك ايالت امريكاست!

انتظاري با اعتقاد بر اينكه كره جنوبي در واقع يك 
ايالت امريكاست، گفت: ما بايد به آنها بگوييم كه 
ما مي فهميم چقدر امريكا در كره نفوذ دارد و شما 
از آن حساب مي بريد ولي ارتباط شما با واشنگتن 

ربطي به ما ندارد.
   اي�ران از ق�درت خود در تنگ�ه هرمز و 
خليج فارس جهت برخورد با كره استفاده 

كند 
انتظ��اري در پاي��ان گف��ت: در صورت��ي كه 
راهكارهاي مورد اش��اره نتيجه ن��داد، ايران 
مي تواند از قدرت خود در تنگه هرمز و خليج 
فارس نيز جهت برخورد با كره جنوبي و مجبور 
كردن اين كش��ور به پرداخت مطالبات مردم 

ايران استفاده كند.

دولت بايد ب�راي طرف مقاب�ل هزينه ايج�اد و اع�الم كند كه 
اگ�ر ش�ما تحري�م تس�ليحاتي اي�ران را تمدي�د كني�د، م�ا 
چ�ه اقدامات�ي را در دس�تور كار خ�ود ق�رار خواهي�م داد.

حجت االسالم مجتبي ذوالنور، رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس 
در گفت وگو با مهر در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه دولت بايد چه 
واكنشي براي جلوگيري از تمديد تحريم تسليحاتي داشته باشد، اظهار 

داشت: مهمتر از هر چيز استقامت و صالبت دولت در مقابل دشمنان 
است و دولت نبايد از موضع تزلزل با مسئله برخورد كند و بايد با جديت 
كامل در مقابل اين جسارت و انحرافي كه دشمنان مي خواهند ايجاد 
كنند، بايستد. رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
تأكيد كرد: دولت بايد ديپلماسي گسترده و فضاسازي فراگيري را عليه 
تمديد تحريم تسليحاتي ايران در دستور كار خود قرار دهد و حقانيت 

جمهوري اسالمي و باطل بودن خواسته هاي طرف مقابل را به طور 
جدي در دنيا مطرح كند و بر اعضاي شوراي امنيت و ساير كشورهاي 
تصميم گير در اين موضوع اثر بگ��ذارد. نماينده مردم قم در مجلس 
شوراي اس��المي اظهار داش��ت: دولت بايد براي طرف مقابل هزينه 
ايجاد و اعالم كند اگر شما تحريم تسليحاتي ايران را تمديد كنيد، ما 

چه اقداماتي را در دستور كار خود قرار خواهيم داد.

   مجلس

سعيد همتي
   گزارش


