
شبكه نفوذ در پي تحميل برجام۲
مدتي است كه جريان غربگرا و غربگداي داخلي به صورت پيدا و پنهان بر 
طبل اعتماد به شيطان بزرگ و مذاكره مجدد با امريكا )ترامپ( كوبيده و 
به شكل احمقانه اي مدعي است از يك سو شرايط داخلي امريكا و شخص 
ترامپ به گونه اي است كه حاضر است براي برنده شدن در انتخابات به ما 
امتياز بدهد و از سوي ديگر اروپا نيز در شرايطي به سر مي برد كه حاضر است 
امريكا را رها كرده و براي حفظ برجام در كنار ايران به ايفاي نقش بپردازد. اين 
جريان سياسي كه همه حيثيت خود را در قمار اعتماد به دشمن و تعطيلي 
صنعت هسته اي از دست داده و با فرصت  سوزي هاي مكرر خسارات جبران 
ناپذيري به كشور وارد ساخته، اينك بدون شفاف سازي نسبت به برجام 
خسارت محض و پاسخ گويي به صدها سؤال و ابهام در باره برجام، براي اعاده 
حيثيت خود چاره را در وادادگي و گدايي بيشتر و تعقيب ديپلماسي التماسي 
و راه اندازي نمايش تلخ برجام ۲، ۳ و... ديده و با كمك شبكه ساماندهي شده 

نفوذ، مدام براي تحميل خط مذاكره با امريكا به دولت فشار وارد مي كند. 
برجام براي جمهوري اسالمي ايران خسارت محض بود به اين دليل كه ما 
به تمام تعهدات خود عمل كرديم اما غربي ها به هيچ كدام از تعهدات خود 
عمل نكردند و در واقع در برابر تعهدات اجرا شده و سخت گيرانه حداكثري 
ايران، حاضر به انجام تعهدات و اين رفتار اختصاص به امريكا نداشته و اروپا 
نيز در يك هماهنگي كامل و علني، مطلقاً به وعده هاي ۱۱ گانه خود عمل 
ننموده است. مروري بر آثار اقتصادي و سياسي پسابرجام هيچ ترديدي باقي 
نمي گذارد كه اعتماد مجدد به غرب و تن دادن به مذاكره در باره موضوعات 
صرفاً مورد عالقه غرب به ويژه در حوزه هاي دفاعي و امنيتي، حماقت محض 
بوده و آثار خيانت بار و ضد امنيت ملي بر جاي خواهد گذاشت. اروپايي ها اگر 
تا قبل از برجام با سياست »هويج و چماق« در برابر همراهي ايران، نسبت 
به تأمين برخي نيازمندي هاي ايران نرمش نشان مي دادند اينك با خروج 
امريكا از برجام در ارديبهشت ۹۷ بدون هر گونه انعطاف، با اتخاذ سياست 
»بيم و اميد« فقط حرف تحويل ما داده و با شش ويژگي ايران را بازي داده و 

به لطائف الحيل در غل و زنجير برجام نگه داشته اند: 
۱-  همواره به ما وعده پوچ داده اند. 

۲-  در متن و بطن وعده هاي پوچ و تحقيرآميز به ما توهين كرده اند كه خط 
اينستكس تنها يك نمونه از آنها است كه در آن آشكارا استقالل ايران را نفي و 
به ما به چشم بردگان و مستعمره  قرن ۲۱ نگاه كرده و مي گويند ايران بايد زير 
نظر اتحاديه اروپا و مشخصاً سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان در باره هزينه 
كرد درآمدها و صادرات و واردات عمل كند. اروپايي ها تشخيص می دهند 
كه چه چيزي، چه مقدار، از كدام كشور، براي چه بخريم و همين طور كاالي 
صادراتي خود را زير نظر و به تشخيص آنها به چه كسي و براي چه منظوري 

بفروشيم كه در غيراين صورت پول آن در اينستكس قابل وصول نيست. 
۳-مس��تكبران اروپايي حتي به اجراي همان اينس��تكس استعماري و 
تحقير آميز هم راضي نشدند و دبه درآورده و مخالفت امريكا را بهانه كردند. 
4-  اروپايي ها حتي حاضر نشدند خروج امريكا از برجام را علناً محكوم   و آن 

را نقض برجام معرفي كنند. 
5-  در عين حالي كه اروپايي ها به هيچ كدام از تعهدات خود عمل نكرده اند 

از موضع طلبكارانه همواره ما را تهديد مي كنند. 
6- اروپا پا را از زمان خروج امريكا از برجام، مستمراً بر تهديد ها، فشارها و 
همراهي با امريكا افزوده و با سياست مرعوب سازي و گوشزد كردن خطرات 
اوهامي غرب عليه ايران خواستار مذاكره بر سر توانمندي دفاعي ما شده اند. 
بخش اول سخنان آقاي روحاني در سال ۹۲ كه گفته بود »اروپايي ها امريكا 
را كدخدا مي دانند و بدون اجازه امريكا آب نمي خورند پس ما هم مستقيماً با 
كدخدا مذاكره و توافق می كنيم« گوياي اين حقيقت است كه اروپا به داليل 
مختلف از جمله حفاظت از منافع اقتصادي و امنيتي فاقد استقالل كامل 
سياسي بوده و از روي جبر يا اختيار ناچار به تبعيت از ديكته هاي امريكا است. 
اروپا به عنوان كرم سر قالب امريكا و در قالب پليس خوب مأموريت دارد در 
گام نخست با طرح ها و پيشنهادات پوچ مانع از خروج ايران از برجام شده و در 
گام هاي بعدي،  مدل برجام را به ساير حوزه ها تعميم داده و ايران را به قبول 
مذاكره در باره آنها وادار نمايد. نظام سلطه به عنوان دشمن اصلي انقالب 
اسالمي در پي آن اس��ت كه الگوي مذاكره در باره اقتصاد را به حوزه دفاع 
و امنيت تعميم دهد و هدف جنگ اقتصادي فعلي، واداشتن نظام سياسي 
ايران به قبول مذاكره در باره توان دفاعي خود از  طريق افزايش فشار به مردم 
ايران، عصيان گري و شورش عمومي و مطالبه ملي از نظام براي قبول مذاكره 
است و اين تكرار همان نسخه شوم سال ۹۲ است كه منجر به برجام خسارت 

محض شده و اينك ۸ سال است كه كشور هزينه آن نسخه را مي پردازد. 
امروز يك تفكر باطل و ذليالنه در كشور اصرار دارد به نظام تحميل كند كه 
مصلحت ما در حفظ برجام به هر قيمتي بوده و برجام براي ايران منافعي 
دارد كه حتي اگر اروپا هم از برجام خارج شود ما در برجام بمانيم. اين تفكر 
منفعالنه اينك بازي قدرت در امريكا را بهانه اي براي ورود به مذاكره با امريكا 
قرار داده و مدعي است با توجه به نياز فوري ترامپ، مي توان در مذاكره از او 
امتياز گرفت. به عنوان نمونه روزنامه اصالح طلب اعتماد در همين راستا با 
ناديده انگاشتن تجربيات ۷۰ سال گذشته نوشته: حاال كه شانس پيروزي 
بايدن كم شده، بهتر است با ترامپ ببنديم! پيش بيني ها اين است كه ترامپ 
مجددا به كاخ سفيد راه پيدا خواهد كرد بنابراين براي برجام و توافق جديد   با 
تكيه بر اين مولفه ها بايد حركت كرد... منافع ايران چه بسا حكم كند چندان 
منتظر نتيجه منازعه االغ ها و فيل ها نمانيم چون با شروع مناظره ها اين 
ترامپ فيل است كه بر بايدن االغ پيروز خواهد شد؛ ترامپ در مناظره ها، 

بايدن را لقمه چپ خود خواهد كرد. 
اين نگاه غلط و گره زدن منافع و امنيت ملي كشور به بيگانه )دشمن( 
نمي تواند صرفاً ناشي از سهل انديشي باشد و چه بسا كه تحت حمايت 
و هدايت جريان نفوذ مطرح و دنبال ش��ود.  تجربه 4۲ س��اله پس از 
انقالب آشكارا نش��ان داده كه امريكا لحظه اي از تجاوزگري، شرارت 
و خوي اس��تكباري نس��بت به ايران فاصله نگرفت��ه و پرونده هر دو 
حزب امريكا مملو از مظالم، توطئه و دسيسه چيني عليه ايران بوده 
و اس��تراتژي امريكا عليه ايران در جاي ديگري رقم خورده و حضور 
هر يك از دو حزب در كاخ س��فيد تغييري در استراتژي امريكا ايجاد 
نخواهد كرد و اروپا نيز در تمام سال هاي پس از انقالب به عنوان بازوي 
اصلي شيطان بزرگ عليه ايران ايفاي نقش كرده است. بر اين اساس 
دل بستن به حل مشكالت كش��ور از  طريق مذاكره با اروپا و امريكا و 
دادن امتيازات بيش��تر به حريف، نتيجه اي جز فرصت سوزي، طمع 
ورزي بيشتر نظام س��لطه، تبديل نقاط قوت به ضعف، بروز و افزايش 
نااميدي و يأس در مردم، آسيب ديدن بيشتر اقتصاد كشور و معيشت 
مردم و فراهم شدن زمينه براي تبديل ايران به مدل ليبي، سوريه و... 
در پي نداشته و حركت در اين مس��ير و دميدن در شيپور وادادگي و 
قبول مذاكره با شيطان بزرگ و اذنابش مفهومي جز حماقت، خيانت 

و فرصت سوزي ندارد. 

نقل و الف آزادي بيان
   محمد صادق فقفوري

»آزادي بيان« در اس��ناد نسل اول حقوق بش��ر مورد شناسايي قرار 
گرفته است. پر بيراه نيست اگر آزادي بيان را پس از »حق حيات«، از 
اساسی ترين اصول حقوق بشر قلمداد كنيم، چرا كه هم در دكترين و هم 
در اسناد حقوق بين الملل، به محوري بودن آزادي بيان اشارات فراواني 
شده است. اما مفهوم آزادي بيان در عصر حاضر، با فلسفه وضع ابتدايي 
آن تفاوت هاي آشكاري پيدا كرده است و حتي در مواردي تباين معنايي 
و مصداقي بين اين عبارت در دو بازه زماني رخ داده است: وضع آزادي 
بيان به اين منظور بود كه به ارزش هاي مفروض جامعه انساني هدايت گر 
باشد و باعث قوام ساير حق هاي بشري گردد. اين مهم اما الاقل از اواسط 

قرن بيستم به اين سو ناديده انگاشته شده است. 
به دليل اهمي��ت آزادي بي��ان با مفهوم��ي كه ذكر ش��د و به خاطر 
هدايت گری آزادي بيان به ارزش هاي مفروض جامعه، در مهم ترين 
سند حقوق بش��ري، آزادي بيان با دو قيد مهم اين گونه تعريف شده 
است: »اعمال  آزادی بيان مستلزم  حقوق  و مسئوليت  هاي خاص  است  
و بنابراين ممكن  است  تابع  محدوديت های  معيني  شود كه  در قانون  
تصريح  شده  و براي  امور ذيل  ضرورت  داشته  باشد:  الف  � احترام  حقوق  
و حيثيت  ديگران .  ب  � حفظ  امنيت  ملي  يا نظم  عمومي  يا سالمت  يا 

اخالق  عمومي .«
اين فراز مهم از »ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي«، به عنوان 
يكي از سه ركن منشور جهاني حقوق بشر، مورد تصويب اكثر قريب 
به اتفاق كش��ورهاي جهان، از جمله ايران، تمام كش��ورهاي اروپايي 
و امريكايي قرار گرفته اس��ت. چنانكه از اين اسناد بر مي آيد، هرچند 
مفهوم فعلي آزادي بيان در منظومه فكري حقوق بش��ر غربي نضج 
گرفته است، اما در همين فضا هم آزادي بيان دو قيد مهم دارد: حقوق 

سايرين، نظم عمومي. 
از دعواهاي مصداقي در اين رابطه كه بگذريم، در عرصه نظر هيچ كس 
ش��ك ندارد كه آزادي بيان القيد، ناقض تمام مصاديق حقوق بشري 
است: روي ديگر آزادي بيان، آزادي عقيده است؛ اگر به آزادي بيان و 
آزادي عقيده بدون هيچ گونه قيدي ملتزم گرديم، در نتيجه و تحليل 
نهايي بايد به نقض حق حيات همه ابناي بشري هم قائل گرديم. هيچ 
عقل س��ليمي چنين نتايجي را برنمي تابد. رويه كشورهاي غربي در 
كاربس��ت آزادي بيان از موجبات تضعيف اين مفهوم واال است. آزاد 
گذاردن توهين يك اقليت داراي تريبون به مقدسات ديني اكثريت 
از همين موارد نقض حقوق اكثريت است كه واضحاً با بديهيات حقوق 

بشري هم در تناقض است. 
آزادي بيان فعلي به معناي آزادي اقليت پر س��ر و صدا براي استيال و 
استثمار بيشتر بر اكثريت بدون جايگاه در غرب شده است. اين روند، 
مفهوم آزادي بيان مذكور در اسناد بين المللي حقوق بشر را خالي از 
معنا و در مواردي به ضدمعناي اولي خود تبديل كرده است. حاال ديگر 
آزار ملت ها به اسم آزادي بيان چيز پوشيده اي نيست. لزوم قيدمندي و 
مفاسد القيدي آزادي بيان كه در اسناد حقوق بشري ذكر شده، سال ها 

قبل تر در اشعار مولوي هم به زيبايي مورد اشاره بوده است: 
اين زبان چون سنگ و فم آهن وشست  

وانچ بجهد از زبان چون آتشست
سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف        

 گه ز روي نقل و گه از روي الف
زآنكه تاريك است و هر سو پنبه زار 

در ميان پنبه چون باشد شرار!

پشت صحنه توطئه عليه اسالم
    محمدجواد اخوان

رهبر معظم انقالب اسالمي، حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي، اهانت 
اخير يك نشريه فرانسوي به ساحت نوراني پيامبر اعظم )ص( را محكوم 
كرده و فرمودند: »سياست های عميقاً ضّد اسالمي صهيونيست ها و 
دولت های استكباري عامل اين گونه حركت های دشمنانه است كه هر 
چند يكبار بُروز مي يابد. اين حركت در اين برهه  زماني می تواند، نيز به 
انگيزه  منصرف كردن ذهن ملّت ها و دولت های غرب آسيا از نقشه هاي 
شومي باشد كه امريكا و رژيم صهيونيستي براي اين منطقه در سر دارند. 
ملّت های مسلمان به ويژه كشورهاي غرب آسيا، ضمن حفظ هوشياري 
در مسائل اين منطقه  حّساس، بايد هرگز دشمني هاي سياستمداران و 

سردمداران غربي نسبت به اسالم و مسلمين را فراموش نكنند .«
رويكرد حاكمان و رسانه هاي غربي نسبت به مظلوميت مردم فلسطين 
و احقاق حق آنها، مصداق بارزي از معيار هاي دوگانه غرب نس��بت به 
موضوعات مهمي همچون حقوق بشر كه در جهان داعيه دار آن هستند، 
اس��ت. هرچند به ظاهر مفاهيمي همچون دموكراسي، حقوق بشر و 
آزادي از سوي محافل و سران غرب مرتباً تكرار و تالش مي شود در لفافه 
اين شعار ها منافع راهبردي غرب در جهان تأمين شود، اما نوع قرائتي 
كه غرب از اين الفاظ ارائه مي دهد در نوع منطق و معيار هاي دوگانه اش 
مؤثر است. در حقيقت در مباني تفكر »ليبرال دموكراسي« هرچند از 
حقوق انسان ها صحبت به ميان مي آيد، اما چارچوبي كه براي مفاهيم 
تعريف گرديده، عمالً تأمين كننده منافع ابرسرمايه داران و زورمندان 
عالم است  .در چرايي اين منطق غيرانساني، بايد به بنيان هاي فكري 
تفكر ليبرال دموكراسي اشاره كرد. در تفكر ليبرال دموكراسي گسترش 
سود و منافع شخصي اصالت يافته است و بنابراين در نظام هاي برخاسته 
از اين تفكر، كانون هاي توليدكننده س��ود و س��رمايه جايگاه ويژه اي 
يافته اند. پايه هاي نظام هاي سياسي اي چون اياالت متحده امريكا بر 
قدرت اقتصادي كارتل هاي سرمايه داري متكي گرديده است و عماًل 
اين كانون ها كه داراي پيوندي وثيق با البي هاي صهيونيستي هستند، 
تعيين كننده رويكرد هاي اين نظام سياسي در بسياري از حوزه هاي 
راهبردي هستند. در حقيقت مباني ليبرال دموكراسي، اصالتي براي 
قدرت س��رمايه داري ايجاد كرده اس��ت كه واژه دموكراسي به معناي 
حقيقي در آن محو مي گردد. كافي اس��ت به چندسال قبل بازگرديم 
كه جنبشي موس��وم به ۹۹ درصد به اعتراض به حاكميت يك اقليت 
يك درصدي بر منافع و سياس��ت های امري��كا پرداختند. حاكميت 
يك درصدي ها و صهيونيست ها بر تصميمات و منافع غرب، صرفاً يك 
امر اتفاقي نيست، بلكه ليبرال دموكراسي با اصالت بخشيدن به سود و 

سرمايه، چنين بستري را فراهم مي آورد. 
چالش   نظام اسالمي با نظام سلطه غرب نيز بر همين اساس است. غرب 
به دليل بنيان غلط فكري خويش و منافع كانون هاي صهيونيستي ،  حق 
ملت ايران و ملت هاي مستضعف جهان را به رسميت نمي شناسد و در 
جهت پايمال شدن آن تالش مي كند. در اين چارچوب مي توان فهميد 
در معيار هاي دوگانه حكومت هاي ليبرال دموكرات غربي، چگونه رژيم 
كودك كش صهيونيستي، حق داشتن 4۰۰ كالهك هسته اي را دارد، اما 
ملت ايران از دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي محروم مي گردد؟ 
چگونه ادعا هاي واهي تروريست هاي سوري مبني بر استفاده دولت 
سوريه از سالح شيميايي، فضاي رسانه اي و سياسي سنگيني عليه اين 
دولت پديد مي آورد، اما در مقابل كشته شدن روزانه دهها كودك و زن 
بي گناه در فلسطين، دولت های استكباري و همه مجامع بين المللي زير 
سلطه غرب سكوت حمايت آميز از صهيونيست ها را در پيش گرفته اند؟

بهانه    براي دشمني هاي ايدئولوژيك
   كبري آسوپار

 تا همين 6۰ سال پيش ايران از فناوري هسته اي حتي اسمش به عنوان 
يك برنامه درازمدت را هم نداشت. دولتي كه كمك كرد ايران ورود به 
چرخه كشورهاي هسته اي را آغاز كند، اياالت متحده امريكا بود كه 
سال ۱۹۷5 بر مبناي قراردادي كه با دولت پادشاهي ايران بست، چند 
كيلوگرم اورانيوم غني شده براي مصرف پژوهشي به ايران فرستاد. امريكا 
آن سال محموله اي را به ايران فرستاد كه بعدها و در دهه ۸۰ شمسي، 
تنش هاي سياسي عميق و مدت داري را با ايران به دليل داشتن موادي 
مشابه همان محموله آغاز كرد؛ اورانيوم غني شده! طي ۱۰ سال پس 
از آن، امريكا به ايران رآكتور هسته اي و اتاقك داغ مي فروشد و مجدداً 
بيش از 5 كيلوگرم اورانيوم غني شده را راهي ايران مي كند؛ و اين همه، 
صرفاً بخشي از خريدهاي هسته اي ايران از غرب است، فرانسه، دانمارك، 
آلمان، اتريش و ... همه رآكتورهاي هسته اي و اورانيوم غني شده به ايران 
مي فروشند. چه شد كه غرب از كشورهايي كه به ايران اورانيوم غني 
شده هديه مي دهند، به مجموعه اي تبديل شد كه با ايران بر سر حق 

قانوني اش براي غني سازي اورانيوم مي جنگد؟!
ايدئولوژي حاكم بر ايران ك��ه تغيير كرد، ناگاه ورق برگش��ت؛ ياري 
كننده های ديروز تبديل به دش��منان مانع تراش امروز شدند. انرژي 
هسته اي ديگر نه حق مس��لم ايران كه حتي بر اين ملت حرام شد تا 
ممانعت از حقوق حقه مردم ايران يكي از راه هاي اعمال فشار بر ملتي 
باشد كه تصميم گرفته اس��الم را از درون خانه ها به كرسي حكومت 
برساند. هم از اين رو است كه اگر ايران همه فناوري هسته اي  خود را 
تقديم دولت هاي غربي كند، فقط يك بهانه را از دست آنان خارج كرده و 
از قضا راه را براي قدم گذاشتن آنان به پله بهانه هاي ديگر گشوده است. 
هنري پركت، مس��ئول پيش��ين ميز ايران در وزارت خارجه  امريكا 
صريحاً مي گويد: »بياييد فرض كنيم كه ايرانيان بگويند ما اش��تباه 
كرديم و نيروگاه اتمي نمي خواهيم. من به شما اطمينان مي دهم كه 
در آن صورت دستور كار اين مي شود كه بله، ايران از تروريسم حمايت 
مي كند. ايران با صلح اعراب و اسرائيل مخالفت مي كند. ايران حقوق بشر 
را نقض مي كند. «  مسئله ايران و غرب، هسته اي و موشك و حقوق بشر 
و تروريسم نيست؛ مس��ئله آن اس��ت كه مردم ايران خداباوري را از 
صف هاي نماز جماعت مساجد و دعاهاي مناسك مذهبي به كرسي هاي 
حاكميت آوردند و گفتند دين خدا بر ما حاكم باشد و غرب نمي تواند 
اين ايدئولوژي را بپذيرد. اگر غرب حاكميت خداباور را، و به طور خاص 
سياست اسالمي، را بپذيرد، بايد از جايگاه كدخدايي پايين بيايد و آنچه را 
كه »نظم نوين جهاني« مي نامد، فراموش كند و همه چيز را از نو بسازد. با 
سياست اسالمي غرب نمي تواند مستضعفين جهان را به استعمار بكشد، 
ملت هاي ديگر را به جان هم بيندازد و ثروت هاي ملي ديگران را غارت 
كند. در چنين مسيری است كه توهين به مقدسات مسلمانان توجيه 
مي يابد؛ هر چه بتواند ايدئولوژي اسالمي را به زعم آنان به ضعف بكشاند، 
در غرب اتفاق مي افتد، گرچه استهزا و تمسخر اعتقادات صدها ميليون 
انسان باشد. مي شود دهها ميز مذاكره بر پا كرد و ساعت ها به گفت وگوي 
دو جانبه و چند جانبه نشست؛ اما جنگ ايدئولوژيك در پشت پرده ها در 
جريان است و قدم هاي ديپلماتيك بر سر موضوعاتي كه صرفاً بهانه هاي 
پوشاندن جنگ اصلی است، ثمري نخواهد داد. دانيل پايپس،رئيس 
سابق انستيتو پژوهش هاي سياست خارجي امريكا و عضو ارشد شوراي 
امنيت ملي امريكا  معتقد است: »امروزه مسلمانان به ايران نگاه و از آن 
الگوبرداري مي كنند. اگر اين تجربه موفق ش��ود، جسارت مسلمانان 

كشورهاي ديگر بيشتر خواهد شد و اين براي ما قابل تحمل نيست.«

سيدعبداهلل متوليان

چهارمحال و بختياري
 مقصد شانزدهم سفر استاني رئيسي

رئيس قوه قضائيه در شانزدهمين سفر استاني خود، پنجشنبه در رأس 
یك هيئت عالي قضایی به استان چهارمحال و بختياري سفر مي كند. 
به گ��زارش اداره كل رواب��ط عمومي ق��وه قضائيه، آيت اهلل رئيس��ي در 
شانزدهمين سفر استاني خود فردا پنجشنبه ۲۰ شهريور به همراه جمعي 
از مسئوالن عالي قضايي به منظور بررسي مسائل و مشكالت قضايی حقوقي 
استان و ديدار با قضات و كاركنان دستگاه قضايی به استان چهارمحال و 
بختياري سفر مي كند. تيم هاي كارشناسي و ارزيابي از هفته  هاي گذشته 
براي بررسي آخرين مسائل و تهيه گزارش هاي كارشناسي در استان حضور 

يافته اند و گزارشي جامع از مسائل قضايی اين استان تدوين شده است. 
 

روحاني در جلسه شوراي روابط ایران و تركيه: 
  غلبه بر توطئه دشمنان 

راهي جز تقويت همكاري ها ندارد
رئيس جمهور با بيان اینكه روابط ایران و تركيه در طول تاریخ بر 
پایه هاي مستحكم بنيانگذاري شده و وقوع حوادث تلخ و ناگوار 
نتوانسته گزندي بر روابط دو كشور وارد كند، گفت: دو كشور براي 
غلبه بر توطئه هاي دشمنان راهي جز تقویت همكاري ها ندارند. 
دكتر حسن روحاني روز گذش��ته طي سخناني در ششمين جلسه 
ش��وراي عالي روابط راهبردي اي��ران و تركيه كه به دليل ش��يوع 
ويروس كرونا به صورت ويدئو كنفران��س به ميزباني تهران، برگزار 
شد، اظهار داشت: روابط دو كشور همواره بر مبناي حسن همجواري 
و ارزش هاي مش��ترك فرهنگي و احترام متقابل و همچنين توجه 
به منافع مشترك دو كش��ور و ثبات، امنيت و صلح در منطقه بوده 

است. 
روحاني افزود: مرزهاي دو كش��ور همواره مرزهاي صلح و دوستي 
بوده و به ويژه در ۷ سال گذش��ته تالش دو دولت بر مبناي توسعه 
روابط دو جانبه و همكاري هاي منطقه اي و بين المللي بوده است. 

رئيس جمهور با بيان اينكه هر دو كش��ور در منطقه بسيار حساس 
خاورميانه قرار گرفته ايم، تصريح كرد: ايران و تركيه دو قدرت بزرگ 
در منطقه هستند و همواره دشمني ها و كينه توزي هايي نسبت به 
هر دو كشور وجود داش��ته و امروز هم وجود دارد، به همين خاطر 
راهي جز تقويت روابط دوس��تانه دو كش��ور براي غلبه بر اينگونه 

توطئه ها وجود ندارد. 
روحاني همچنين ابراز اميدواري كرد توافقاتي كه در اين نشس��ت 
مشترك با حضور هيئت هاي عاليرتبه دو كشور حاصل خواهد شد 
براي روابط دو جانبه مثمر ثمر و سازنده باشد. رجب طيب اردوغان 
رئيس جمهور تركيه نيز طي س��خناني در اين نشس��ت مجازي، 
جلس��ات ش��وراي همكاري  هاي راهبردي ايران و تركيه را يكي از 
نمادهاي دوستي بين دو كشور عنوان كرد و گفت: در نشست هاي 
قبلي و تا امروز در چارچوب اين شورا تصميمات بسيار مهمي براي 

توسعه روابط و همكاري ها اتخاذ شده است. 
اردوغان با اشاره به برگزاري شش��مين نشست شوراي عالي روابط 
راهبردي ايران و تركيه به صورت مجازي ، اظهار داشت: برگزاري 
اين نشست در شرايط شيوع ويروس كرونا نشان دهنده عزم و اراده 
دو كشور براي توسعه و تعميق روابط و همكاري هاي بيشتر است. 
رئيس جمهور تركيه با بي��ان اينكه ايران و تركي��ه در حل و فصل 
بسياري از مشكالت و مسائل منطقه از نقش تعيين كننده برخوردار 
هستند، گفت: امروز نيز همراه با دوستان خود در ششمين نشست 
براي توسعه هر چه بيش��تر همكاري ها و شتاب در اجراي توافقات 

قبلي تالش خواهيم كرد. 

رئيس سازمان انرژي اتمي: 
سالن مدرن تر و فراگيرتري 

در نطنز احداث مي كنيم
بعد از خرابكاري در نطنز در فاز نخست 
نسبت به تأمين تجهيزات و راه اندازي 
مقدماتي براي توليد سانتریفيوژهاي 
پيش�رفته اق�دام كردی�م و در ف�از 
بعدي ق�دم بلند مدت�ي را برخواهيم 
داش�ت بنابرای�ن ب�ا توجه ب�ه اقدام 
خرابكارانه و خبيثان�ه تصميم گرفته 

شد تا س�الن مدرن تر، وس�يع تر و فراگيرتري را احداث كنيم. 
به گزارش خانه ملت، علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي 
در حاشيه نشس��ت عصر ديروز كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي، گفت: كميسيون امنيت ملي يكي 
از كميس��يون هاي مهم به خصوص در بحث محوري فعاليت هاي 
جمهوري اسالمي ايران اس��ت. به ويژه فعاليت هايي كه تبديل به 

چالش عمده بين ايران و جهان استكبار شده است. 
صالحي يادآور ش��د: كش��ور امارات متحده عربي اولي��ن رآكتور 
هسته اي را راه اندازي كرده و قرار است چهار رآكتور هسته اي داشته 
باشند. عربستان سعودي نيز تصميم جدي براي ورود به اين حوزه 
گرفته است. در كشور تركيه هم فعاليت هاي بسيار گسترده اي در 

ارتباط با ساخت نيروگاه شروع شده است. 
رئيس سازمان انرژي اتمي افزود: كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس يازدهم دنبال رايزني با س��ازمان انرژي اتمي است تا 
بُعد امنيتي اين مسئله براي جمهوري اسالمي ايران را بررسي كنيم. 
صالحي در ادامه در پاسخ به س��ؤالی درباره خرابكاري اخير در سايت 
هس��ته اي نطنز، گفت: در جلس��ات گذشته كميس��يون امنيت ملي 
مجلس درباره حادثه نطنز صحبت شده و تكليف اتفاق رخ داده روشن 
شده است. سازمان انرژي اتمي نيز از روزي كه اين اتفاق افتاد اقدامات 
الزم را در دو فاز ش��روع كرد. وي ادامه داد: ما در فاز نخست نسبت به 
تأمين تجهي��زات و راه اندازي مقدماتي براي توليد س��انتريفيوژهاي 
پيش��رفته اقدام كرديم و در فاز بعدي قدم بلند مدت��ي را برخواهيم 
داشت بنابراين با توجه به اقدام خرابكارانه و خبيثانه تصميم گرفته شد 
تا سالن مدرن تر، وسيع تر و فراگيرتري را از نظر همه ابعاد در نزديكي 
نطنز براي اين امر احداث كنيم. رئيس سازمان انرژي اتمي يادآور شد: 
ش��وراي عالي امنيت ملي بايد درباره عوامل خرابكاري حادثه سايت 

هسته اي نطنز، نظر دهد. 

 ظريف به كميسيون نرفت
 بايد  در صحن پاسخ دهد

س�خنگوي كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي 
مجل�س ش�وراي اس�امي گف�ت ك�ه ب�ه دلي�ل حض�ور پي�دا 
نكردن وزی�ر خارجه در جلس�ه دیروز براي پاس�خ به س�ؤاالت 
برخ�ي از نماین�دگان، س�ؤاالت ب�ه صحن علن�ي ارجاع ش�د. 
ابوالفضل عمويي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: قرار بود آقاي ظريف 
براي پاسخ به س��ؤال تعدادي از نمايندگان در كميسيون امنيت ملي 
حضور پيدا كند كه اين اتفاق رخ نداد، بنابراين براس��اس تبصره يك 
ماده ۲۱۸ و بند يك ماده ۲۱۷ قانون آيين نامه داخلي مجلس، سؤال 
اين نمايندگان به هيئت رئيس��ه جهت قرار دادن در دستور مجلس و 

طرح آن در صحن علني ارجاع شد. 
وي يادآور شد: پيش از اين يعني در ۲ مرداد از وزير خارجه براي پاسخ 
به سؤاالت جهت حضور در كميسيون دعوت شده بود كه آن زمان هم 
در جلس��ه حضور پيدا نكردند، امروز)ديروز( در نامه اي اعالم كردند 
امكان حضور ندارند، به همين دليل با توجه به تكرار اين اتفاق و اينكه 
جلس��ه دوم دعوت از وزير خارجه بود طبق آيين نامه سؤال به صحن 
علني ارجاع شد. به گفته عمويي، عليرضا س��ليمي نماينده محالت، 
محمد حس��ن آصفري نماينده اراك، جواد كريمي قدوسي نماينده 
مشهد، زهره الهيان نماينده تهران و حسن نوروزي نماينده رباط كريم 

متقاضي طرح سؤال از وزير خارجه بودند. 
طي هفته هاي گذشته شايعاتي مبني بر استعفاي ظريف و عدم حضور 
در جلسات هيئت دولت منتشر شد كه وزير امورخارجه در واكنش به 
اين شايعات علت حضور نداشتنش در سه جلسه اخير هيئت دولت، 
را روزهاي پر كار دس��تگاه ديپلماس��ي بخصوص مقابله با تالش هاي 

غيرقانوني امريكا مطرح كرده بود. 
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نقشه اصلی غرب در پلتيك فرانسوی گم  نشود 
توهين دوباره نشريه 

علي علوي
     تحلیل

فرانس��وي به ساحت 
مقدس پيامبر اسالم و 
تكرار چندين باره اين رويه در جهان غرب، اول 
از ه��ر چيز خط بطالني اس��ت بر ش��عارهاي 
فريبكارانه حقوق بشري و شعارهاي انساني و 
آزاديخواهانه و جهانش��مولي غ��رب. اين چه 
دهكده جهاني است كه مي خواهيد برپا كنيد 
و آنگاه در اين دهكده كوچك، مقدسات يك 
سوم ساكنان آن را به زير تيغ اهانت وقيحانه 
ببريد و نام آن را »آزادي بيان« بگذاريد اما در 
همين دهكده كوچك براي اقلي ترين ساكنان 
آن خط قرمز داشته باشيد، آن هم براي موضوع 

اثبات نشده هولوكاست؟! 
آنچه اروپا و غرب را وامي دارد تا هر از گاهي به 
قلم به مزدهاي خودفروخت��ه اي امر كنند كه 
»كليد اهانت را بچرخانيد«، جز آنكه بخواهند 
برخي قفل هاي باز نشده سياسي و اجتماعي را 
در كشورهاي مسلمان بگشايند و مسير آرامش 
و پيش��رفت آنها را درگير سازند،  چيز ديگري 

نمي تواند باشد. 
رهبر معظم انقالب در پ��ي اين اهانت، پيامي 
صادر كردند كه از سه جهت قابل تأمل و تدقيق 
و تحليل است. ايش��ان مي فرمايند اين رفتار 
»بار ديگر عناد و كينه   شرارت بار دستگاه هاي 
سياس��ي و فرهنگي دنياي غرب با اس��الم و 
جامعه  مس��لمانان را آش��كار س��اخت. « اين 
دليلي اس��ت بر اينكه مسئله دستگاه  سياسي 
و فرهنگي غرب با ما ايدئولوژيك اس��ت و هر 
استنباط و فهمي غيراز اين، موجب غفلت و گم 
كردن صورت واقعي مس��ئله است. اگر به اين 
دشمني و كينه عقيدتي توجه شود،  بسياري از 
راهبردها و تاكتيك هاي ما در مواجهه سياسي 
و فرهنگي و اقتص��ادي با غرب، تفاوت خواهد 

كرد و اصالح خواهد شد. 
رهبر انقالب همچنين توج��ه مخاطبان پيام 

را به اين نكته جلب مي كنند كه بحث آزادي 
بيان يك مبحث فريبكارانه و متناقض است و 
كنشگران اجتماعي و سياسي در مقابله با غرب 
نبايد در اين فريب غرق ش��وند: »بهانه   آزادي 
بيان براي محكوم نكردن اين جرم بزرگ كه از 
سوي برخي سياستمداران فرانسوي گفته شده 

كاماًل مردود و غلط و عوام فريبانه است .« 

جهان غرب مملو از مثال هاي نقض و تناقض ها 
و تباين هاي بي ش��مار در اين باره اس��ت كه 
هم بهانه بودن آزادي بي��ان را براي توهين به 
مقدس��ات نش��ان مي دهد و هم آن را در اين 
موارد خاص كام��الً  مردود و غلط مي س��ازد. 
غرب، جهاني بس��ته و فرورفت��ه در باورهاي 
جزمي اس��ت كه كثرت اي��ن باورهاي جزمي 

را به اس��م آزادي انديش��ه و بيان ب��ه ديگران 
مي فروشند اما اجازه نمي دهند چيزي كه اين 
باورها را نقض كند، به آساني وارد كثرت گرايي 

آنان شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي بر نكته مهم ديگري 
اش��اره كردند كه مقصود اصلي از آنان پرهيز 
دادن ملت هاي مس��لمان از به حاش��يه بردن 
اين اهانت غربي ها و خداي نكرده تبديل آن به 

چيزي كه سود غرب در آن باشد، است. 
در پي��ام ايش��ان آمده اس��ت: »اي��ن حركت 
در اي��ن برهه  زمان��ي مي تواند، نيز ب��ه انگيزه   
منصرف كردن ذهن ملّت ها و دولت هاي غرب 
آسيا از نقش��ه هاي شومي باش��د كه امريكا و 
رژيم صهيونيستي براي اين منطقه در سر دارند. 
ملّت هاي مسلمان به ويژه كشورهاي غرب آسيا، 
ضمن حفظ هوش��ياري در مسائل اين منطقه   
حّساس، بايد هرگز دشمني هاي سياستمداران 
و سردمداران غربي نسبت به اسالم و مسلمين 
را فراموش نكنند. « چه بسا اگر به مانند گذشته 
برخي اصل موضوع دشمني غرب و صهيونيسم 
با ملت هاي مسلمان را با اين رخداد به حاشيه 
ببرند، خسارت بزرگ تري خواهد بود. دشمني 
غرب در مواردي مثل تحريم ملت هاي مستقل 
مسلمان و كش��تار و اشغال سرزمين هاي آنان 
در فلسطين و يمن و معامله قرن و عادی سازی 
روابط با رژيم صهيونيس��تي است و اگر برخي 
واكنش هاي مردم مس��لمان موجب شود كه 
حتي براي لحظه اي ذهن ملت ها و دولت هاي 
اسالمي از نقش��ه هاي اصلي غرب براي اسالم، 
 منحرف شود، غربي ها و امريكا و صهيونيست ها 

به مقصود خود رسيده اند. 
فراموش نباي��د كرد كه همان ط��ور كه رهبر 
انقالب در پايان پي��ام خود اش��اره كرده اند، 
»اهلل غال��ب علي امره« )خ��داي متعال بر كار 
خود س��وار اس��ت( و باطل نابود شدني و حق 

ماندني است. 

رهبر معظم انقالب:  ذهن مسلمانان از نقشه اصلي غرب در توهين به پيامبر اسالم نبايد منصرف شود
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بيانيه اي، اهانت اخير يك نشريه فرانسوي 
به ساحت نوراني پيامبر اعظم صلّي اهلل عليه وآله و سلّم را محكوم و با 
اش��اره به سياست های ضداس��المي صهيونيس��ت ها و دولت های 
استكباري و همچنين اهداف آنها براي منصرف كردن ذهن ملت ها 
از نقشه هاي شوم براي غرب آسيا، تأكيد كردند: ملت های مسلمان 
ضمن حفظ هوشياري هرگز دشمني هاي سياستمداران و سردمداران 
غربي نسبت به اسالم و مسلمين را فراموش نكنند. متن بيانيه رهبر 

انقالب اسالمي به اين  شرح   است: 

بسمه تعالي
گناه بزرگ و نابخشودني يك نشريه  فرانسوي در اهانت به چهر ه  نوراني 
و قدسي حضرت رسول اعظم )صلّي اهلل عليه و آله( بار ديگر عناد و 
كينه  شرارت بار دستگاه هاي سياسي و فرهنگي دنياي غرب با اسالم 
و جامعه  مسلمانان را آشكار ساخت. بهانه  آزادي بيان براي محكوم 
نكردن اين جرم بزرگ كه از س��وي برخي سياستمداران فرانسوي 
گفته شده كامالً مردود و غلط و عوام فريبانه است. سياست های عميقاً 
ضد اسالمي صهيونيس��ت ها و دولت های استكباري عامل اين گونه 

حركت های دشمنانه است كه هر چند يكبار بُروز مي يابد. اين حركت 
در اين برهه  زماني می تواند، نيز به انگيزه  منصرف كردن ذهن ملت ها 
و دولت های غرب آسيا از نقشه هاي ش��ومي باشد كه امريكا و رژيم 
صهيونيستي براي اين منطقه در سر دارند. ملت های مسلمان به ويژه 
كشورهاي غرب آسيا، ضمن حفظ هوشياري در مسائل اين منطقه  
حّساس، بايد هرگز دشمني هاي سياستمداران و سردمداران غربي 

نسبت به اسالم و مسلمين را فراموش نكنند. واهلل غالب علي امره  
سيدعلي خامنه اي ۹۹/6/۱۸


