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  چرا تركيه به دنبال تضعيف عراق و سوريه است؟

مسعود اسداللهي در كانال تلگرامي خود درباره تركيه و شمال 
سوريه نوشت: بعد از پايان جنگ جهاني اول و شكست خوردن 
امپراطوري عثماني، پارلمان اين كشور در سال ۱۹۲۰ نقشه اي 
را با نام »ميثاق ملي« به تصويب رساند كه مرزهاي جديد ملي 
آن كشور را از ديد ترك ها مشخص مي نمود. در اين نقشه، مرزهاي جنوبي تركيه 
با سوريه و عراق بايد شامل استان هاي اسكندرون، حلب و الجزيره )شرق فرات( 
در سوريه و استان هاي موصل و سليمانيه در عراق باشد. بدين ترتيب، مرز جنوبي 
آن كشور از منطقه »كس��ب« در شمال الذقيه ش��روع و به جنوب كركوك تا 

مرزهاي عراق و ايران ختم مي شد. 
اما معاهده »سور« كه در ۱۰ اوت ۱۹۲۰ بين طرف هاي برنده جنگ جهاني اول 
و امپراطوري شكست خورده عثماني در فرانسه امضا گرديد، مرزهاي تركيه با 
سوريه را از شمالي ترين نقطه خليج اس��كندرون تا ماردين و نصيبين در مرز با 
س��وريه )تحت قيموميت فرانسه( ترسيم نمود، ولي افس��ران نظامي تركيه به 
فرماندهي مصطفي آتاتورك، اين معاهده را به رسميت نشناخته و جنگي با نام 
»اس��تقالل« به راه انداختند به گونه اي كه »جامعه ملل« مجبور شد مرزهاي 
تركيه و سوريه را تغيير داده و مرزهاي بين دو كش��ور را به جنوب خط مرزي 

معاهده سور منتقل كرد. 
در كنفرانس لوزان سوئيس كه منجر به توافقنامه »لوزان« در ۲۴ ژوئيه ۱۹۲۳ 
شد، كشور جديد تركيه با مرزهاي فعلي آن با عراق و سوريه به رسميت شناخته 
شد )به استثناي استان اسكندرون كه در حاكميت سوريه باقي ماند اما با شروع 
جنگ جهاني دوم در سال ۱۹۳۹، دولت فرانسه كه قيموميت بر سوريه برعهده 
داشت، اين استان را به عنوان »رشوه سياسي« به تركيه واگذار كرد تا اين كشور 

به نفع آلمان وارد جنگ جهاني دوم نشود(. 
بعد از توافقنامه لوزان، تركيه همواره خواستار حاكميت بر موصل و سليمانيه 
در عراق بود و مذاكرات مربوط به آن در »جامعه ملل« بدون نتيجه باقي مانده 
بود تا اينكه توافقنامه »آنكارا« در سال ۱۹۲۶ بين تركيه و انگلستان امضا شد و 
بر اساس آن، تركيه پذيرفت كه در قبال صرف نظر كردن از موصل و سليمانيه، 
ساالنه به مدت ۲۵ سال، ۱۰درصد از درآمدهاي نفتي كركوك و موصل را صاحب 
شود. تركيه به صورت غيررسمي شايعاتي را منتشر مي كند مبني بر اينكه يكي 
از بندهاي غيرعلني توافقنامه آنكارا اين بوده كه در صورت فروپاشي دولت هاي 
عراق و سوريه، تركيه حق خواهد داش��ت مناطق مورد نظر خود را در سوريه و 
عراق طبق نقشه ميثاق ملي كه در جنوب مرزهاي ترسيم شده توسط توافقنامه 

لوزان قرار دارد، تحت حاكميت خود درآورد. 
در حال حاضر، دولتمردان تركيه مدعي هستند اعتبار توافقنامه لوزان در سال 
۲۰۲۳ يعني ۱۰۰سال پس از امضاي آن، به پايان مي رسد و تركيه حق خواهد 
داشت كه برگزاري رفراندوم بين اهالي مناطقي كه تركيه آنجا را بخشي از خاك 
خود مي داند، خواستار شود. اين مناطق در حال حاضر شامل استان هاي حلب، 
ادلب و مناطق كردنشين شرق فرات در س��وريه و استان هاي موصل، اربيل و 
سليمانيه در شمال عراق مي ش��ود. تمامي تالش هاي نظامي و سياسي تركيه 
در حال حاضر با هدف آمادگي براي مرحله بعدي يعني گذش��ت ۱۰۰ سال از 
توافقنامه لوزان مي باشد تا اردوغان بتواند خواستار رفراندوم در بين ساكنان آن 
مناطق شود و آن مقداري از اين مساحت جغرافيايي وسيع را كه مي تواند، به 
تركيه ضميمه كند، بنابراين سياست تركيه تا سال ۲۰۲۳، تضعيف حاكميت 
دولت هاي عراق و سوريه بر مناطق شمالي اين دو كشور و تقويت حضور خود 
در آنجا و ايجاد پايگاه مردمي براي تركيه در آن مناطق از طريق ارائه خدمات 
عمومي مي باشد تا بدين وس��يله نتيجه رفراندوم موردنظر به نفع پيوستن آن 

مناطق به تركيه باشد. 
----------------------------------------------------------

  چرا سلبريتي ها به نظام فحش مي دهند؟
مرتضی قربانی توئي��ت زده: طبق قوانين جدي��د، امريكا از 
متقاضيان ويزاي اين كشور در سراسر جهان ميخواد كه سابقه 
فعاليتشون رو طي پنج سال گذشته در شبكه هاي اجتماعي 
ارائه بدن. حاال فهميدين چرا س��لبريتي ها اينقدر به آب و آتي��ش ميزنن تا با 

جمهوري اسالمي مخالفت كنن؟
----------------------------------------------------------

 توئيت زاكاني درباره دريافت نشان ذوالفقار به سردار سليماني 
عليرضا زاكاني نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي در توئيتر درباره دريافت 

نشان ذوالفقار سردار سليماني از فرمانده معظم كل قوا، نوشت:
قدرت پرستان و دنيادوستان نشان ها و مقام ها را پرستش مي كنند اما مردان خدا 
مايه ارزش آنها مي شوند. دريافت نشان ذوالفقار از نايب امام زمان )عج( افتخاري 
بسيار بزرگ براي سردار سليماني بود ولي دعاي معظم له براي شهادت او فوق 

همه اين نشان ها بود كه الحمدهلل به آن نائل شد.

 سرمايه گذاري هاي ايران در عراق
كمك بالعوض نيست

س�رم�ايه گ�ذاري ه�اي اي�ران در ع�راق، هي��چ گاه كم�ك بالع�وض 
نبوده بلكه س��ودآور اس�ت و من�افع مادي و امنيتي براي كش�ور دارد. 
حسن بهشتي پور ك�ارشناس م�سائل سياس��ي در گفت وگو با فارس، درباره سفر 
حجت االس��الم حس��ن روحاني رئيس جمهور به عراق، گفت: ابتداً بايد بگويم كه 
مقايس��ه اي كه اين روزها درباره س��فر آقاي روحاني با س��فر آقاي دونالد ترامپ 
رئيس جمهور امريكا به عراق مي شود اش��تباه است. سطح مناسباتي كه دو كشور 
همسايه با هم برقرار مي كنند اصاًل قابل مقايسه با رابطه اي كه امريكاي اشغالگر از 
آن سر دنيا با عراق برقرار مي كند نيست. مردم ما خود، رسانه ها را دنبال مي كنند 
و مي بينند و مي ش��نوند كه رئيس جمهور امريكا مي گويد م��ا 7تريليون دالر در 
عراق هزينه كرديم ولي نتيجه مورد نظر را نگرفتي��م يا اينكه از ترس مي گويد كه 
چراغ هاي هواپيمايش را خاموش كنند، از اين رو اساساً اين مقايسه مع الفارق است، 
چراكه دو كشور مسلمان تعلقات زيادي به هم دارند. بهش��تي پور در ادامه خاطر 
نشان كرد: باور غلطي در ذهن برخي از اقشار مردم ايران وجود دارد كه مي پندارند 
س��رمايه گذاري هاي ايران در عراق به عنوان كمك بالعوض به اين كشور صورت 
مي گيرد در حالي كه بايد تشريح شود كه اينها همه سرمايه گذاري است كه سود 

مالي آن به كشور ما بازمي گردد. 
اين تحليلگر مسائل سياسي و بين المللي گفت: اگر خودروهاي ما در عراق زير 
پاي مردم اين كشور اس��ت يعني ما در بازار خودروي اين كشور حضور فعال 
داريم نه اينكه به اين كش��ور كمك خودرويي كرده باش��يم. آيا امروز كه مثاًل 
خودروهاي كره اي زير پاي مردم ماست، كره جنوبي به ما كمك بالعوض كرده 
است يا اينكه در ايران سرمايه گذاري كرده و س��ود آن را مي برد؟ بهشتي پور 
تصريح كرد: سرمايه گذاري هاي ايران در عراق به سود مردم هر دو كشور است 
و اگر منافع بخواهد يك طرفه باشد هرگز مناسبات پايدار نمي ماند، همان گونه 
كه مناسبات ما با امريكايي ها، انگليس��ي ها و بعضي كشورهاي اروپايي پايدار 
نمي ماند چراكه آنها طالب منافع يك طرفه در رابطه با ايران هستند. وقتي منافع 
كشورهاي همس��ايه به يكديگر گره مي خورد ضريب تهديدها عليه آنها كمتر 
مي شود چراكه تهديد، ناگزير وجود دارد ولي هر چه همكاري ها افزايش يابد 

اين تهديدها تبديل به امنيت مضاعف مي شود. 
وي اظهار داشت: اگر ايران با تركيه، عراق يا ديگر كشورها همكاري داشته و در آنجا 
سرمايه گذاري مي كند به اين معني نيست كه كمك هاي ضروري به مردم زلزله زده 
خودمان را قطع كرده و به ديگر كشورها كمك مي كند بلكه در حال سرمايه گذاري 

در همسايگان است تا سود آن به كشور بازگردد و امنيت كشورمان افزايش يابد. 
اين پژوهشگر ارشد و تحليلگر مسائل سياسي و بين المللي در بخش ديگري از اين 
گفت وگو عنوان كرد: دستاورد بزرگ سفر آقاي روحاني به عراق امضاي اسنادي 
است كه بر قرارداد ۱۹7۵ الجزاير تأكيد مي كند و اليروبي اروندرود را در دستور 
قرار مي دهد، به عالوه اين توافق دو كشور را وارد صلح پايدار مي كند چراكه تهران 
و بغداد از بعد از نهايي ش��دن مذاكرات مربوط به قطعنامه ۵۹8 هنوز به حالت 
آتش بس به سر مي برند. خط مرزي آبي بر اساس قوانين بين المللي در اروندرود از 

ديگر دستاوردهاي مهم سفر رئيس جمهور به عراق است.

با ف�را رسيدن س�ال آخ�ر دوره ده�م مجل�س 
ش��وراي اس��الم�ي، ب�ار ديگ��ر رق�ابت 
ب��راي تص�وي�ب ط�رح ه��اي انتخ�اباتي 
از س�وي نم�اين�دگان ب�اال گ�رفت�ه اس�ت. 
س��ال آخر هر دوره مجلس س��ال مس��ابقه است؛ 
مسابقه براي كسب امتيازاتي كه در طول سال هاي 
گذش��ته نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي از 
كس��ب آن غافل بوده اند. براي تبيين اين مس��ئله 
نگاه��ي كوتاه به برخ��ي طرح هايي ك��ه در طول 
ماه هاي اخير در مجلس شوراي اسالمي به صحن 
علني يا كميسيون ها ارائه شده نشان مي دهد اين 
مس��ئله تا چه اندازه در نظام قانونگذاري كش��ور 

عميق شده است. 
سؤال اين است كه آيا مشكل از نمايندگان است يا 
رويه هاي موجود در خانه ملت به گونه اي است كه 
سبب نگاهي اينچنين جناحي به مهم ترين مسائل 

راهبردي در كشور شده است. 
  تغيير تقسيمات كشوري به بهانه انتخابات

استان اصفهان به دو قس��مت تقسيم مي شود. اين 
خبري بود كه به س��رعت در رس��انه هاي مختلف 
منتش��ر ش��د و گويا حاكي از اين بود كه طرحي از 
س��وي برخي از نمايندگان براي تقس��يم اس��تان 

اصفهان به مجلس ارائه شده است. 
نمود نمايندگان اس��تان اصفهان عمدتا با طرح ها 
و مس��ائل مرتبط با آب بود كه در مجلس خبرساز 
می ش��د. نقطه اوج در اين باره بح��ث احداث تونل 
كوهرنگ براي انتقال آب چهارمحال و بختياري به 

استان اصفهان بود. 
ح��اال در ميانه اي��ن موض��وع حس��اس برخي از 
نمايندگان طرح تقس��يم اس��تان اصفهان را ارائه 
كرده اند، البته اين طرح ب��ه احتمال زياد حتي اگر 
در صحن علني مجلس به تصويب برسد به دليل بار 
مالي هنگفت آن براي دولت از سوي شوراي نگهبان 
رد خواهد شد اما آيا واقعا اين طرح مي تواند گرهي از 

مشكالت كشور در شرايط كنوني باز كند. 
تجربه هاي مشابه در طول سه سال گذشته نشان 
مي دهد تالش هاي سياس��ي و زودگ��ذر به ويژه با 
انگيزه ه��اي انتخاباتي مي تواند تاثي��ري منفی بر 
امنيت ملي داشته باشد، به عنوان مثال تالش براي 
الحاق يك شهر به يك استان ديگر در فارس سبب 
ش��ده تا درگيري هاي دامن��ه داري در اين منطقه 
به وجود  آيد. جالب اين اس��ت كه در پش��ت پرده 
اين تالش نيز يكي از نمايندگان مجلس ش��وراي 

اسالمي قرار دارد. 
اگر كمي به عقب برويم بحث ايجاد استان قزوين و 
استان زنجان نيز از جمله مسائلي بود كه منجر به 

وجود آمدن برخي اغتش��اش هاي جدي در داخل 
كشور شد. اين درگيري كه در ميانه به وجود آمدن 
اعتراضات اقتصادي در كشور ش��كل گرفت، تاثير 

بسيار بدي براي وحدت ملي در آن زمان داشت. 
جالب اين است كه در آن زمان نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمی يكي از عواملي بودند كه در دميدن 

به اين درگيري ها نقش بسيار مهمي داشتند. 
   استاني كردن انتخابات  در سال آخر 

نمونه ديگر تالش براي تاثيرگ��ذاري بر انتخابات 
آينده طرح استاني ش��دن انتخابات مجلس است. 
اين طرح كه دقيقا در آستانه انتخابات مجلس در 
حال بررسي و تصويب در مجلس و شوراي نگهبان 
اس��ت، تاثيرات فراواني بر نحوه چينش و انتخاب 

كانديداها خواهد داشت. 
براي نش��ان دادن تحول عظيمي ك��ه اين طرح بر 
انتخابات مي گذارد، كافي است به اين نكته اشاره 
كنيم كه حضور بس��ياري از نماين��دگان اقليت ها 
يا قوميت ه��اي مختلف در مجلس دچ��ار تغيير و 

دگرگونی خواهد شد. 
اين اتفاق عالوه بر اينكه به كاهش مشاركت عمومي 

در فضاي انتخابات منجر خواهد شد، عمال به نوعي 
نارضايتي در فضاي كشور خواهد انجاميد. جالب اين 
اس��ت كه اين طرح بارها و بارها در دوره هاي قبلي 
مجلس شوراي اسالمي مطرح و به داليل گوناگون 

از سوي شوراي نگهبان رد شده است. 
نگاهي كوتاه به متن اين طرح نشان مي دهد دقيقا 
ادبيات طرح ه��اي قبلي در قانون فعل��ي نيز تكرار 

خواهد شد. 
استاني شدن انتخابات در مجلس شوراي اسالمي 
در س��ال ۱۳78 ب��راي اولين ب��ار- در دوره پنجم 
مجلس شوراي اسالمي- تقديم هيئت رئيسه شد. 
براي دومين بار در سال ۱۳8۱ نمايندگان مجلس 
شش��م عيناً همان طرح را بدون هي��چ تغييري به 
هيئت رئيس��ه مجلس ارائ��ه كردن��د. نمايندگان 
مجلس هفتم در س��ال ۱۳8۶ نيز مج��دداً پس از 
اعمال تغييراتي در اين ط��رح آن را تقديم كردند. 
كليات اين طرح در مجلس پنجم از دستور مجلس 
خارج و رد شد اما در مجالس ششم و هفتم تا مرحله 
درياف��ت نظر ش��وراي نگهبان نيز رفت. ش��وراي 
نگهبان ب��ه دليل مغايرت با موازين ش��رع و قانون 

اساسي نخستين طرح مصوب مجلس ششم را به 
مجلس شوراي اسالمي برگرداند. ايرادات شوراي 
نگهبان ش��امل چهار مح��ور تش��ديد اختالفات 
محلي، قومي و قبيله اي، كاهش مش��اركت مردم 
در انتخابات )مغايرت با بند هش��ت اصل ۳ قانون 
اساس��ي(، افزايش هزينه هاي عموم��ي )مغايرت 
با اصل 7۵ قانون اساس��ي( و ايج��اد تبعيض ناروا 

مبتني بود. 
  تالش براي هزينه از صندوق ملي توسعه 

در مورد بودجه س��ال ۹8 نيز اگ��ر محدوديت هاي 
جدي به دليل وضع تحريم هاي گسترده نبود شايد 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي عماًل طرح 
پيشنهادي دولت را براي برآورده كردن خواسته هاي 

خود ويران مي كردند. 
با اين حال به دلي��ل تأكيد مقام معظ��م رهبري و 
مشكالت گوناگون اقتصادي ناش��ي از تحريم هاي 
يكجانبه امريكا ق��درت مانور نماين��دگان مجلس 
محدود شد. به رغم اين برخي از نمايندگان تالش 
كردند ب��ا اس��تفاده از منابع صندوق ملي توس��عه 
بودجه هايي را براي پروژه هاي آب اختصاص بدهند. 

نمايندگان استان هاي عمدتاً زاگرس نشين تالش 
كردند با رايزني با رياس��ت مجلس شوراي اسالمي 
و گرفتن مجوز از مق��ام معظم رهب��ري بتوانند از 
اعتبارات ارزي صندوق ملي توسعه استفاده كنند، 
البته در ليست اهدافي كه براي برداشت از صندوق 
ملي توسعه منتشر شده بحث آب جايگاه ويژه خود 
را دارد و به نظر مي رسد كه اهداف ملي تا حدودي 

در اين بحث لحاظ شده است. 
اگر بخواهيم اين ليس��ت را همچنان ادامه بدهيم 
موارد فراوان ديگري به چش��م مي خورد كه نشان 
مي دهد عم��ال تماي��الت منطق��ه اي و انتخاباتي 
مي تواند در سال آخر تاثيرات مهمي در تصميم هاي 

نمايندگان ايفا كند. 
   ليدرها رفتار قبيله اي را مهار كنند

اين رويكرد بارها و بارها مورد نقد قرار گرفته است. 
شايد جدي ترين نقد را در اين خصوص شخص مقام 

معظم رهبري داشته اند. 
مق��ام معظ��م رهب��ري در ديدار س��االنه خ��ود با 
نمايندگان مجلس در سال ۹۲ با اشاره به اين موضوع 
مي فرمايند: »در مجلس نبايد نماينده فالن منطقه 
تصور كند هنر نمايندگي او در اين است كه براي آن 
منطقه دائماً پشتيباني جلب كند. اصالً مسئله اصلي 
نماينده مجلس اين نيست! نبايد فكر كنيم كه چون 
ما نماينده فالن شهر يا فالن استانيم، مرتب بايد براي 
آن شهر يا استان امتياز بگيريم. اين يك ميدان رقابت 
غلط، بي برنامه و نادرستي است كه تبعات بدي هم 
دارد. شما درست از فالن نقطه كشور انتخاب شديد، 
اما فقط نماينده آنجا نيستيد، ش��ما نماينده همه 
ملت ايرانيد. ش��أن مجلس هم قانونگذاري است نه 
گرفتن تسهيالت و كمك هاي عمراني و غيره براي 
آن منطقه خود؛ به قانون اساسي هم نگاه كنيد شأن 

شما اين است كه قانون بگذاريد.« 
متأس��فانه اين نگاه در س��ال آخر مجلس تا حدود 
زيادي به فراموشي سپرده مي ش��ود. شايد يكي از 
داليل اصلي اين مس��ئله عدم وج��ود يك نظام دو 
مجلسی همانند كشورهايي همچون امريكا، بريتانيا 
و فرانسه اس��ت؛ مجالس��ي كه بتوانند نگاه محلي 
برخي نمايندگان را مهار كنند. با اين حال به دليل 
ش��رايط فعلي قانون اساسي ش��رايط چنين كاري 
فراهم نيست. در اين ميان وظيفه ليدرهاي اصلي 
نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي به خصوص 
فراكسيون هاي رهروان واليت و اميد اين است كه 

چنين رفتارهايي را مهار كند. 
در صورتي كه اين رويه مهار نش��ود به زودي شاهد 
نوعي هرج و مرج در خص��وص تصميم نمايندگان 

مجلس خواهيم بود.

 نگاهي به برخي طرح هاي غيركارشناسي ارائه شده از سوي نمايندگان در ماه های اخير 

آغاز ماراتن انتخابات مجلس يازدهم از صحن مجلس دهم

فرمان�ده ق�رارگاه     دفاعی
مركزي خاتم االنبيا 
گفت: ما در حالي كه براي تهديد و جنگ با هيچ 
كشوري پيشگام نخواهيم بود اما تهديدكنندگان 
را از رويارويي با ملت شريف ايران سرافكنده و 

پشيمان خواهيم كرد. 
به گزارش تس��نيم، سرلش��كر غالمعلي رشيد در 
جمع فرماندهان سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
و نيروهاي مس��لح در رزمايش ال��ي بيت المقدس 
نيروي هوافضاي سپاه كه در منطقه عمومي استان 
هرمزگان برگزار شد، طي س��خناني اظهار داشت: 
ملت بزرگ ايران راهپيمايي و جشن انقالب را در ۲۲ 
بهمن ماه با شكوه و عظمت برگزار كردند. آيا امروز 
كساني كه وعده دادند ايران جشن چهلمين سال 
انقالب خود را نخواهد گرفت، احساس شرمندگي و 

شكست نمي كنند؟ 

وي افزود: ترامپ با تحريك اسرائيل و عربستان از 
قدرت منطقه اي ايران نگران شد و چنين محاسبه 
مي كرد كه با تحريم نفوذ اي��ران در منطقه كاهش 
خواهد يافت. آي��ا آنچه در عراق و س��وريه و لبنان 
و منطقه مي گذرد نش��انه محاس��به غلط ترامپ و 

محركين آن نيست؟
فرمانده قرارگاه مركزي خات��م االنبيا تصريح كرد: 
ملت ايران با حمايت از نظام و انقالب و تحت رهبري 
امام خامنه اي تهديدات مرحل��ه جديد را مديريت 
كرد. آنچه تاكنون گذشته اس��ت با وجود شكست 
دش��من به معناي پيروزي قطعي نيس��ت و س��ال 
پيِش رو با دش��واري هايي همراه اس��ت ولي بدون 

هوشياري، انسجام و تكيه بر قدرت خداوند و حركت 
زير پرچم رهبري و نظام عبور از اين مشكالت آسان 

نخواهد بود. 
وي با بيان اينكه ما در نيروهاي مسلح حافظ عزت 

و عظمت مردم و ايران عزيز هستيم، گفت: ما بايد 
براي هرگونه جانفشاني بيش از گذشته آماده باشيم. 
قدرت نيروهاي مسلح موجب اطمينان خاطر مردم 
و قدرت دولت و س��اير قوا براي پيش��برد اهداف و 
برنامه ها خواهد ش��د. امي��دوارم خداوند همچنان 
حافظ اين ملت و سرزمين باشد و ما را هدايت كند. 
فرمانده قرارگاه مركزي خاتم االنبيا با تأكيد بر اينكه 
ملت شريف ايران به دليل احساس قدرت و برتري 
روحي نياز به تهديد و جنگ با هيچ كشوري ندارد، 
گفت: تاريخ گذشته اين ۴۰س��ال پرافتخار به اين 
معناس��ت كه دفاع از موجوديت، هويت و تماميت 
ارزي كش��ور در برابر هر تهدي��دي خطوط اصلي 

سياست هاي دفاعي- امنيتي ايران است. مشاهده 
تجربه دوران دفاع مقدس و ش��كل گيري فرهنگ 
مقاومت عموم��ي و دفاع همه جانب��ه مردمي بايد 
براي كساني كه منافع ملت ايران را تهديد مي كنند 
هشدارآميز باشد تا محاسبات خود را اصالح كنند 
در غير اين صورت در عمل و با پذيرش هزينه هاي 

محاسبه  نشده مجبور به انجام آن خواهند شد. 
فرمانده ق��رارگاه مرك��زي خاتم االنبي��ا در پايان 
گفت: م��ا درحالي كه براي تهدي��د و جنگ با هيچ 
كشوري پيشگام نخواهيم بود اما تهديدكنندگان 
را از روياروي��ي با ملت ش��ريف ايران س��رافكنده و 
پشيمان خواهيم كرد، بنابراين در حالي كه از هيچ 
جنگي استقبال نمي كنيم اما براي پاسخ به هر گونه 
تجاوز در كشورمان كاماًل آماده ايم و اميدواريم فهم 
اين مسئله براي متجاوزين با آزمون عملي و تحميل 

هزينه سنگين حاصل نشود.

سرلشكر رشيد:

تهديدكنندگان را از رويارويي با ايران پشيمان خواهيم كرد

غربي ها از س�ويي ايران را متهم به وجود فس�اد اقتصادي 
فراگير مي كنند و از سويي ديگر نه تنها در راه مبارزه با فساد 
با ايران همكاري نمي كنند بلكه س�نگ هم در اين مس�ير 
مي اندازند. در واقع ترجيح مي دهند فساد در هر سطحي كه 
در ايران وجود دارد، اصالح نش�ود و به پايان نرسد تا بهانه 
براي تخريب جمهوري اسالمي را داشته باشند. در گذشته 
فرار محمودرضا خاوري مديرعامل اسبق بانك ملي و مجرم 
در پرونده اختالس 3هزار ميلياردي و در روزهاي اخير هم 
فرار مرجان شيخ االسالمي متهم پرونده اختالس پتروشيمي 
به كانادا خبرساز شده است. شيخ االسالمي همسر مهدي 
خلجي، كارش�ناس و همكار شبكه بي بي سي فارسي است. 
كانادا در پي جذب سرمايه است و ديگر گويا فرقي نمي كند 
سرمايه مذكور از چه راهي به دس�ت آمده است و اينگونه 
كشور كانادا مي تواند مكان خوبي هم براي پولشويي باشد. 

  كانادا مأمن اختالسگران شده است
حجت االس��الم و المسلمين منتظري دادس��تان كل كشور در 
حاش��يه همايش عمومي فرماندهان رؤس��ا و مدي��ران پليس 
پايتخت در جمع خبرنگاران در خص��وص اينكه آيا امكان دارد 
كه مرجان شيخ االسالمی به كش��ور بازگردد يا نه گفت: پليس 
اينترپل ايران همكاري خوبي با دستگاه قضايي دارد اما مشكل 
ما با پليس اينترپل خارج از كشور خصوصاً كشورهايي است كه 

با ما عناد دارند. 
دادستان كل كشور تصريح كرد: كانادا مأمن اختالسگران شده و 
ما از دستگاه قضايي و پليس كانادا مي خواهيم كه نگذارند چهره 
كشورشان آنقدر زشت نشان داده شود كه به مركزي براي تجمع 
اختالس��گران بدل شده است. متأس��فانه عده اي اموال مردم را 

اختالس كرده و به كانادا مي روند. 
  كانادا فقط به دنبال جذب سرمايه است 

جليل رحيمي جهان آبادي عضو هيئت رئيس��ه كميس��يون 

قضايي و حقوق��ي مجلس نيز، با اش��اره به فق��دان قرارداد 
استرداد مجرمين بين ايران و كانادا، گفت: الزمه قراردادهاي 
اس��ترداد مجرمين بين كش��ورها وجود روابط ديپلماتيك 
متعادل اس��ت، رابطه ديپلماتيك ايران و كانادا خوب نيست 
و به خواست دولت كانادا اين روابط به حالت تعليق درآمده، 
لذا سفارتخانه ما در اين كشور فعال نيست، بنابراين از طريق 
قرارداد استرداد مجرمين نمي توانيم پيگير مفسدان اقتصادي 

فراري باشيم. 
وی تصريح ك��رد: چنانچه روابط ديپلماتيك اي��ران و كانادا رو 
به بهبود رود، قطعا يك��ي از اولويت ها انعقاد قرارداد اس��ترداد 
مجرمين اس��ت اما قراردادهاي اس��ترداد مجرمين به گونه اي 
نيس��ت كه دولت يا طرف مقابل را مكلف كند در همه موارد با 

ما همكاري كند. 
وي افزود: دولت ها با توجه به نوع جرائم و توافقات دوجانبه 
در قرارداده��اي اس��ترداد مجرمين، با يكديگ��ر همكاري 
مي كنند، با توجه به قوانين ليبرال��ي دولت كانادا در عرصه 
اقتصادي، سياسي و فرهنگي بعيد به نظر مي رسد با وجود 
بازگشايي روابط ديپلماتيك دو كشور، بتوانيم متهمان خود 

را از آنها پس بگيريم. 
رحيمي جهان آب��ادي يادآور ش��د: از س��ويي دول��ت كانادا به 
دنبال جذب س��رمايه اس��ت، لذا وقتي فردي از كشور جهان 
سوم سرمايه  را به اين كش��ور ببرد بعيد اس��ت كه نوع درآمد 
و مش��روعيت و قانوني بودن آن براي آنها مهم باشد، از سوي 
ديگر در كشورهايي مانند كانادا با فضاي ليبرالي، افكار عمومي 

تاثيرگذار است و با توجه به ترسيم آنها از ايران براي مردمشان، 
بازگرداندن اف��رادي كه از طرف ايران تحت تعقيب هس��تند، 

بازتاب هاي منفي ايجاد مي كند. 
اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اس��المي، تصريح كرد: 
ايران دو دس��ته از افراد را عموماً تحت تعقي��ب قرار مي دهد؛ 
نخس��ت متهماني كه جرائم عمومي دارن��د و دوم افرادي كه 
داراي جرائم امنيتي هس��تند، كش��ورهاي غربي هم به  رغم 
شعارهايي كه سر مي دهند، در استرداد اين مجرمين همكاري 

نخواهند كرد. 
 وي در پاس��خ ب��ه اي��ن س��ؤال ك��ه آي��ا اعت��راض مقيم��ان 
ايراني- كانادايي يا ميانجيگري كش��وري ديگر در بهبود روابط 
ايران و كانادا يا استرداد مجرمين مي تواند تاثيرگذار باشد، گفت: 
ما تا زماني كه روابط ديپلماتيك با كانادا نداشته باشيم، وزارت 
امور خارجه نمي تواند گامي در اين مس��ير ب��ردارد. در كاهش 
سطح روابط هم كانادايي ها مقصر هستند، لذا دولت كانادا بايد 
پيشگام ش��ود اما تحت تاثير القائات صهيونيست ها و البي هاي 

اثرگذار است. 
عضو هيئت رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي 
اسالمي، افزود: پليس اينترپل در استرداد مجرمين مي تواند مؤثر 
واقع شود اما فرايند پيچيده و س��خت پيگيري از طريق پليس 

اينترپل اجازه تعقيب متهمان را نمي دهد. 
  فساد اقتصادي در ايران به سود كاناداست

زماني كه خاوري با تابعيت دوگانه و جايگاهي كه در سيس��تم 
بانكي ايران داشت، به عنوان يك فراري وارد كانادا شد، هياهوي 

گسترده اي در رسانه هاي مختلف جهان به راه افتاد. او آزادانه در 
كانادا زندگي می كرد و معامالتي را هم انجام مي داد و اينها همه 
در شرايطي انجام گرفت كه دولت وقت كانادا ضمن قطع روابط 
ديپلماتيك با ايران، قوانين سختي براي عموم ايرانيان اتخاذ كرد 
كه به راحتي حتي اجازه ديدن و مالقات ايراني ها با بستگانشان 
را در كانادا نمي دهد و نقل و انتقاالت پول با ايران نيز به سختي 
انجام مي گيرد اما اين قوانين س��خت گويا شامل اختالسگران 
نمي ش��ود! آنچنان كه مرجان شيخ االس��المي هم در كانادا با 

محدوديتي مواجه نشد. 
طبق اعالم رئيس بخش پليس بين الملل نيروي انتظامي، پليس 
كانادا ابتدا ادعا كرد كه اين فرد وارد كانادا نش��ده و در صورت 
ورود هنوز توس��ط پليس شناسايي نشده  اس��ت! اين در حالي 
بود كه پليس بين الملل نيروي انتظامي آدرس و محل سكونت 
خاوري را به پليس كانادا اعالم كرده  بود. در نهايت اينترپل كانادا 
در تماسي مدعي شد كه خاوري به يكي از كشورهاي امريكاي 
جنوبي يا حوزه كارائيب متواري ش��ده  است. جانشين فرمانده 
نيروي انتظامي ايران در پايان گفت كه »پليس كانادا تا مدتي 
پيش نمي پذيرفت كه خاوري در اين كشور است، اما اكنون اين 

موضوع را پذيرفته است.«
دولت كانادا اساس��اً عالقه ب��ه هم��كاري در زمينه مب��ارزه با 
فساد اقتصادي و استرداد اختالس��گران ندارد. خاوري باشد يا 
شيخ االسالمی فرقي نمي كند. پرونده هاي باز فساد براي تخريب 
وجهه ايران بيش��تر به كارش��ان مي آيد. گفتن از فساد توسط 
غربي ها يك عامل براي مبارزه آنها با فساد و دلسوزي براي مردم 
ايران نيست. آنها صرفاً به تخريب چهره ايران فكر مي كنند و به 
اينكه سرمايه هاي بيشتري جذب كشورشان شود. فساد اقتصادي 
در ايران از دو جهت به آنها كمك مي كند؛ اول بهانه تخريب دولت 
ايران را خواهند داشت و دوم جذب سرمايه بيشتر از ايران، باقي 

همه شعار است.

كانادا پناهگاه اختالسگران شده است
فساد اقتصادي در ايران باعث جذب سرمايه هاي بيشتر به كاناداست
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