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همه آتش بیاران پروژه سوخته »سحر« 
در روزها، هفته ها و ماه هاي اخير شاهد سنگين ترين امواج رسانه اي هماهنگ 
شده، كم نظير و سؤال برانگيز در خصوص سياه نمايي عليه نظام و انقالب 
اسالمي به بهانه اعتراض به قانون ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه هاي فوتبال 
بوده و هستيم كه در ماجراي   خودسوزي سحر خداياري موسوم به دروغ 
دختر آبي به اوج خود رسيد. در كنار هم قرار گرفتن طيفي از افراد حقيقي و 

حقوقي نامتجانس و ناهمرنگ بر ابهامات آن افزوده است. 
دختري ۳۰ ساله به نام سحر خداياري )كه پرونده اي در دستگاه قضايي به 
دليل تالش براي ورود به ورزشگاه و تماشاي فوتبال با لباس مبدل مردانه 
داشته است( در تاريخ ۱۱ شهريور ماه در مقابل يكي از مراكز قضايي اقدام به 
خودسوزي می كند و بالفاصله در بيمارستان بستري و پس از يک هفته  خبر 
مرگ وي رسانه اي شده و در كمترين زمان ممكن با موجي از دروغ پردازي ها 
و شايعات و به صورت يک كالغ چهل كالغ فضاي رسانه اي كشور را تحت 
تأثير قرار مي دهد. يک سايت خبري به دروغ مدعي مي شود كه چون براي 
اين دختر شش ماه حكم زندان بريده اند دست به خودسوزي زده است. به اين 
ترتيب بازار شايعات، دروغ پردازي، مواضع جنجالي داغ و داغ تر شده و طيفي 
از افراد داخلي و خارجي به بزرگ نمايي و اظهار نظر در اين باره مي پردازند 
كه برخي از آنان عبارتند از:  ۱ - برخي از مسئوالن دولتي و سياسي كشور كه 
فارغ از موضوع سحر خداياري مدت هاست كه در كوره ضرورت ورود بانوان 
به ورزشگاه ها مي دمند و در كنار مشكالت معيشتي مردم و اوضاع نابسامان 
اقتصادي با جابه جايي اولويت ها بر التهاب جامع��ه مي افزايند.  ۲ - برخي 
نمايندگان مجلس به عنوان عناصر حاكميتي و مسئول كه با تكرار دروغ 
و نشر اكاذيب فضاي كشور را ملتهب كرده و ضمن تشويش اذهان عمومي 
بعضاً باقياس وقوع انقالب در تونس پس از خودسوزي يک دكه دار از مردم، 
مسئوالن و نهادهاي مدني و خصوصي مي خواهند كه براي احقاق حقوق 
زنان وارد ميدان شوند! كه اين نوع ادبي��ات بوي اغتشاش طلبي مي دهد.  
۳ - سلبريتي هاي سياسي نظير تاج زاده ك��ه با استفاده از ادبيات لمپني و 
واژگاني مثل طالباني، قرون وسطايي و... به تحريک ضمني و غيرمستقيم 
جوانان به شورش عليه نظام اسالمي پرداخته و نظام را به فروپاشي تهديد 
كرده است. ٤ - سلبريتي هاي به اصطالح فرهنگي كه به عنوان همه چيزدان 
خود را نخود هر آش نموده و در مورد اخير نيز آتش بيار معركه بوده و با توجه 
به حجم هواداران، با تكثير و نشر دروغ و انتشار نوشته ها و طرح هاي تحريک 
آميز به موضوع، دام��ن زده اند. ۵ - سلبريتي هاي ورزش��ي كه با توجه به 
همسويي سوژه با حرفه آنان مانند سلبريتی های فرهنگی به تكثير ابهامات 
و آلوده سازي جامعه كمک كرده اند. ۶ - رسانه هاي بيگانه نظير BBC و 
VOA  كه مثل هميشه با رندي و استفاده از شيوه هاي خبري به تحريف 
واقعه و مديريت صحنه و جهت دهي به مطالبات، مواضع و اعتراضات مشغول 
بوده اند. ۷ - ضدانقالب و اپوزيسيون خارج نشين نيز در اين ميدان معركه 
گيري داشته اند.  ۸ - ظرفيت عظيم دنياي مجازي اعم از توئيتر، فيس بوك، 
اينستاگرام و تلگرام  كه بيشترين نقش را در دامن زدن به شايعات، تكثير 
انواع دروغ، وارد كردن اتهامات ن��اروا، بحران سازي و فراخوان و تحريک به 
نافرماني هاي مدني ايفا كرده اند.  ۹ - شخصيت هاي سياسي محور شرارت 
عبري، غربي، وهابي كه هر كدام در تشديد پروژه موضع گيري داشته اند.  
۱۰ - روزنامه هاي زنجيره اي كه در ادامه پ��روژه ورود زنان به ورزشگاه ها، 
فرصت را براي پيشبرد اهداف حزبي و بعضاً انتقام جويانه مغتنم شمرده و 
با تمام قوا وارد ميدان شدند.  ۱۱ - باشگاه هاي ورزشي معروف جهان نظير 
باشگاه رم ايتاليا كه فراتر از ابراز همدردي با متوفي به مداخله در قوانين داخلي 
ايران پرداخته اند.  ۱۲ - شخصيت هاي ورزشي خارجي به ويژه فوتباليست ها 
به همراه تيم هاي ورزشي خ��ود وارد اين ميدان شده ان��د.  ۱۳ - برخي از 
سازمان هاي مردم نه��اد در حوزه هاي مختلف نيز ب��ه نحو غيرمنتظره اي 

احساس تكليف نموده اند!
اهدافي كه افراد حقيقي و حقوقي از پيگيري اين پروژه دنبال كرده و مي كنند 
بسيار متنوع است اما عمده ترين و اصلي ترين هدف گذاري براي اين پروژه 
را كشورهاي امريكا، انگليس، فرانسه و رژيم منحوس صهيونيستي طراحي 
كرده بودند. اين كشورها از مدل بايكوت ورزشي بين المللي رژيم آپارتايد 
آفريقاي جنوبي توس��ط بيش از ٤۰ كشور و همچني��ن بايكوت و تحريم 
ورزشي رژيم جعلي صهيونيستي توسط ۲۲ كشور اسالمي استفاده كرده 
و پروژه بايكوت ورزش ايران به بهانه مقابله با ممنوعيت قانوني ورود بانوان 
به ورزشگاه ها را از سال گذشته كليد زدند. اين پروژه به طور طبيعي براي 
شبكه هاي رسان��ه اي بيگانه و ضد انقالب و اپوزيسي��ون خارج نشين يک 
فرصت طاليي براي تحت فشار قرار دادن ايران و انتقام گيري از نظام اسالمي 

محسوب می شود. 
متأسفانه پروژه بايكوت و تحري��م ورزش ايران به داليل متعدد با استقبال  
غربگدايان و به طور كلي فرصت طلبان داخلي مواجه گرديده كه در زير به 

برخي از اين اهداف اشاره مي شود: 
۱ - سناريوسازي براي تخريب و اعم��ال فشار حداكثري به قوه قضائيه به 
منظور از حركت انداختن يا منحرف كردن و ي��ا حداقل كند كردن چرخ 
مبارزه با مفاسد اقتصادي.  ۲ - پروژه مشغول سازي و انحراف افكار عمومي 
از اولويت هاي اصلي كش��ور در حوزه اقتصاد و معيشت م��ردم . ۳ - فرار از 
پاسخگويي به مطالبات مردم و سرپوش گذاشت��ن روي سوءمديريت ها، 
بي برنامگي ها و غفلت از ظرفيت هاي داخل��ي و...  ٤ - تغيير ذائقه مردم از 
مسائل اقتصادي و معيشتي به مسائل فرهنگي در تشديد فشار به بنيان هاي 
فرهنگي ايران. ۵ - تالش براي زمينه سازي جهت اشاعه و تثبيت الگوي 
سبک زندگي غربي. ۶ - زمينه سازي براي مديريت افكار عمومي در انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي در اسفندماه سال جاري. البته به موارد فوق مي توان 
تالش دشمنان براي براندازي نظام و تحقق موج سوم براندازي را اضافه كرد.  
پيامدهاي پروژه بزرگ دروغ دختر آبي نيز به مقتضاي تنوع موضع گيري ها 
متفاوت و متنوع است نظير »تشويش اذه��ان عمومي«، »نشر اكاذيب«، 
»ملتهب كردن فضاي عمومي كشور«، »دامن زدن به جو تخريب باورها و 
اعتماد مردم به نظام«، »كمک به دشمنان براي پيشبرد اهداف كينه توزانه 
و براندازانه« و... كه اين بار نيز به بركت ايام محرم و عزاي حضرت سيدالشهدا 
عليه السالم، موضوع به صورتي بسيار كم هزينه و محدود و بر خالف انتظارات 
شبكه زنجيره اي دشمن خارجي و عناصر داخلي جم��ع شد.  به هر حال 
پروژه دروغ دختر آبي يک هشدار مهم و زنگ خطري جدي براي مسئوالن 
و نهادهاي اطالعاتي، امنيتي، انتظامي، نظارتي، قضايي و... و دستگاه هاي 
ذي ربط در هر سه قوه است كه قرائن و شواهد موجود نشان مي دهد در آينده 

بايد انتظار موارد متعدد مشابه را داشته باشيم. 

سيدعبداهلل متوليان

ژه
وی

 نميش��ودبگویي��مقان��ونراقب��ول 
نداریم!

مصطفي كواكبيان، نماينده اصالح طلب مجلس به همفكرانش 
كه مخالف نظارت استصوابي شوراي نگهبان هستند، توصيه 
كرده كه براي مقابله با آن هم در چارچوب قانون پيش بروند. 

او در بخشي از يک گفت وگو مي گويد: »من معتقدم اگر بحث 
نظارت استصوابي را قبول نداريم باي��د در چارچوب قانون 
پيش برويم. به هر حال اين قانون اس��ت، مگر ما مي توانيم 
وقتي چيزي قانوني است با آن مقابله كنيم؟ اگر توانمندي 
داشت��ه باشيم، اكثري��ت را در مجلس ده��م مي گرفتيم تا 
حداقل بتوانيم برخي اصالحات را در قانون ايجاد كنيم.   مثاًل 
اخيراً آقاي كدخدايي مي گويد ما مي توانيم غيراز آن چهار 
مرجع از مراجع اطالعاتي، براي احراز صالحيت نامزدها، از 
ديگر دستگاه ها هم اطالعات كسب كنيم. آيا من مي توانم 
به شوراي نگهبان بگويم شما فقط بايد از  وزارت اطالعات ، 
 دادگستري ،  ثبت احوال و  نيروي انتظامي  اطالعات بگيريد؟ 
خب بنده مي گويم قانون فقط اين چهار مرجع را مشخص 
كرده است، ولي ايشان مي گويد ما فرات��ر از اين، اطالعات 
جاي ديگر را ه��م مي توانيم بگيرم.  بحث م��ا اين است كه 
قوانين را بايد به نحوي وضع و اصالح كنيم كه مثاًل به شوراي 
نگهبان بگوييم فقط اين چهار مرج��ع براي استعالم است 
والغير، يعني نظارت شوراي نگهبان فقط در اين محدوده ها 
بايد اعمال شود؛ ما بايد اين مسائ��ل را قانونمند كنيم، ولي 

اينكه كلي بگوييم ما قانون را قبول نداريم كه نمي شود، خب 
قانون زير سؤال مي رود. «

او در پاسخ به اين سؤال كه »چگونه مي خواهيد زلف تان را 
از زلف دولت جدا كنيد؟« گفته: »م��ا نبايد كم كاری های 
خودمان را توجيه كنيم. فراكسيون اميد خيلي بهتر از اين 
مي توانست عمل كند، منتهي من هيچ نقشي در فراكسيون 
نداشتم و هيچ هم مسئوليتي در فراكسيون بر عهده ام نبود، 
ولي همواره طبق نظر هيئت رئيسه عم��ل كردم، هيچ گاه 
زاويه نگرفت��م و االن هم معتقدم باي��د از كليت فراكسيون 
اميد دفاع كنم. البته انتقادات دروني به فراكسيون داشتم، 
ولي اينكه بگوييم هر ب��دي اي كه دولت داشته، بايد به پاي 
فراكسيون اميد نوشته شود، انص��اف نيست، مردم هم اين 

مسئله را مي فهمند. «

دع��وتب��هانتخاب��اتی��ااضمح��ال
سياسي؟!

در آستانه هر انتخاباتي اصالح طلبان بارها بررسي مي كنند كه 
آيا در انتخابات شركت كنند يا خير؛ با اين حال و همه ترديدي 
كه براي مشاركت در انتخابات دارند، همچنان خود را حاميان 
دموكراسي مي دانند! اخيراً عليرضا علوي تبار، از تئوريسين هاي 
جريان اصالحات طي يادداشتي، با تأكيد بر اينكه »انگيزه اي 
براي بحث در مورد انتخابات ندارم! « شروطي را براي شركت 
اصالح طلبان در انتخابات برشمرده و در نهايت، در جمله پاياني 

خود پيرامون انتخابات آتي و تكالي��ف اصالح طلبان نوشته: 
»دعوت به شرك��ت در هر شرايطي، معناي��ي جز اضمحالل 

هويت سياسي ندارد. «
او شرط هايي را برمي شمرد ك��ه بيشتر بهانه سازي براي عدم 
حضور احتمال��ي است، مثاًل »نخستين ش��رط اين است كه 
بتوان به گفت وگويي آزاد و بدون تعارف در ميان فعاالن جبهه 
اصالحات دامن زد... شرط دوم اين گ��ام امكان سازماندهي 
است... شرط سوم اين گام شكل دهي به گفتارهاي برانگيزاننده 
و راهگشاست. بايد فكر كرد براي ترغيب مردم ناشاد، نااميد و 
فاقد آرامش چه مي توان گفت؟ آيا ح��رف ناگفته اي داريم؟ 
توليد گفتارهاي نو كاري نيست كه از عهده هر فرد و جرياني 
برآيد. اگر از برآورده كردن اين سه شرط عاجزيم از همان آغاز 
قيد »اقدام جمعي« در زمينه انتخابات را بزنيم و همگان را آزاد 

بگذاريم تا براساس صالحديد خويش موضع بگيرند. « 
به نظر مي رسد اصالح طلب��ان ناتوان از كس��ب كرسي هاي 
حداكثري در انتخابات مجلس، به دنبال راه فرار مي گردند و 
قابل تأمل و تأسف آنكه جريان اصالحات به مرحله اي از حيات 
سياسي خود رسيده كه تئوريسين هاي آن حضور قانونمند در 
انتخابات را به مثابه اضمحالل هويت سياسي خويش معرفي 
مي كنند. آن چنان كه در عب��ارت پاياني يادداشت علوي تبار 
آمده كه »در هر مرحله بايد با توجه به شرايط حداقلي تصميم 
گرفت. دعوت به شركت در هر شرايطي، معنايي جز اضمحالل 

هويت سياسي ندارد.« 

سخنگوي پيشين وزارت امور خارجه: 
راه نجات برجام

 انجام تعهدات يازده گانه اروپا است
تالش هاي كنوني فرانسه براي حفظ برجام با ابهاماتي مواجه است و 
با اطمينان مي توان گفت كه اگر پاريس و ساير پايتخت هاي اروپايي 
تمركز اصلي تالش هاي خ�ود را روي انجام تعه�دات يازده گانه و 
حتي بخشي از آن مي گذاشتند، به نتايج بهتري دست مي يافتند. 
سيد محمدعل��ي حسيني، سخنگوي پيشي��ن وزارت امور خارجه در 
گفت و گو با ايلنا، در ارزيابي شرايط امروز برجام پس از اجراي گام سوم 
و عدم موافقت اياالت متح��ده با طرح فرانسه ب��راي نجات اين توافق 
بين المللي گفت: واقعيت هاي ميداني نشان داد كه تالش هاي فرانسه و 

اروپا براي حفظ برجام به هيچ نتيجه مشخصي منتهي نشده است.
 علت اصلي اي��ن ناكامي آن است ك��ه آنها به جاي اينك��ه پايه اصلي 
تالش هاي خود را بر انج��ام تعهدات يازده گانه خ��ود گذارند، بر اقناع 
و جلب رضايت رئيس جمه��ور امريكا قرار داده اند ك��ه هنوز بر اعمال 
فشارهاي حداكثري خود و همچنين هدايت تروريسم اقتصادي عليه 
ملت ايران پا مي فشارد.  به نظر مي رس��د مادامي كه فرانسه و اتحاديه 
اروپا تغيير اساسي در رويه كنوني خود ندهند، نبايد به ماندگاري برجام 
اميدوار باشند.  وي ادامه داد: تالش هاي كنوني فرانسه با ابهاماتي مواجه 
است و با اطمينان مي توان گفت كه اگر پاري��س و ساير پايتخت هاي 
اروپايي تمركز اصلي تالش هاي خود را بر انج��ام تعهدات يازده گانه و 
حتي بخشي از آن مي گذاشتند، به نتايج بهت��ري دست مي يافتند. از 
سوي ديگر از آنجا كه امريكا به دنبال ي��ک سياست تماميت خواهانه 
است با هرگونه پيشنهادي كه اندك مغايرتي ب��ا اين رويكرد ظالمانه 
و غيرقانون��ي داشته باشد، همراه��ي نكرده و نخواهد ك��رد. از اين رو 
تالش هاي فرانسه تا زماني كه صرفا متكي به طرف امريكايي باشد به 

فرجام مطلوبي نخواهد رسيد. 
سفير پيشين كشورم��ان در ايتاليا در پاسخ به اين س��ؤال كه اخبار و 
شواهد حاكي از اين است ك��ه ترامپ همچنان در ت��الش است تا در 
حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل ب��ا رئيس جمهور كشورمان ديدار 
كند و اين در حالي است كه هرگونه ديدار از سمت ايران تكذيب شده؛ 
آيا مخالفت وي با طرح فرانسه نيز ناشي از همين موضوع است، گفت: 
اگر چه آقاي ترامپ در تالش بوده و هست كه با رئيس جمهور كشورمان 
ديداري داشته باشد اما براي همه روشن است كه اين تالش، يک اقدام 
فريبكارانه و مزدورانه است. اينكه آقاي ترامپ همزمان با جرم و جنايتي 
كه در قالب تروريسم اقتصادي عليه ملت ايران و به ويژه بيماران ايراني 
مرتكب مي شود، درخواست ديدار با رئيس جمهور كشورمان مي كند، 

نهايت گستاخي و عوام فريبي او است.

دستيار ويژه رئيس  مجلس: 
نتانیاهو براي بقاي خود

 به نابودي اسرائیل كمك مي كند
دبي�ركل كنفران�س بين الملل�ي حماي�ت از انتفاضه فلس�طين، 
اظهارات نسنجيده، انتخاباتی و تهديد آميز نتانياهو نخست وزير 
رژيم نامش�روع صهيونيس�تی مبنی بر الح�اق دره اردن و بخش 
مهمی از كرانه غربی به س�رزمين های اش�غالی را افشای بخشی 
از برنام�ه و نيات پلي�د امريکا و صهيونيس�ت ها با پوش�ش طرح 
به اصطالح معامله قرن خواند و اين مواضع را به شدت محکوم كرد.

به گزارش فارس، حسين اميرعبداللهيان، نخست وزير جنجالي و كودك 
كش رژيم صهيونيستي را هيتلرك )هيتلر كوچک( جديدي براي جهان 
توصيف كرد كه قصد دارد در پن��اه حمايت هاي دولت ترامپ و لبخند 
و پول برخي سران كشورهاي نفتي، منطقه را به سمت جنگي فراگير 
سوق دهد كه با تصور كاماًل نادرست نتانياه��و، كشورهايي درگير آن 

جنگ شوند اما اسرائيل در پناه حمايت امريكا امن بماند. 
دستيار ويژه رئيس  مجلس در امور بين الملل اف��زود: در صورت اقدام 
غيرقانوني و مغاير تمام قوانين بين المللي صهيونيست ها، ملت مبارز 
فلسطين و مقاومت در پاسخ به اين بازي ب��ا آتش، به صهيونيست ها، 

درس بسيار بزرگي خواهند داد. 
اميرعبداللهيان تأكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران از هر گونه اقدامي 
عليه نقض حقوق مشروع ملت فلسطي��ن و تحقق حقوق مشروع آنها 
از جمله آزادي سرزمين اشغالي فلسطي��ن، تشكيل كشور فلسطين 
در سرتاسر سرزمين هاي تاريخ��ي و آزادي قدس شريف قويا حمايت 
مي كند و از مجامع بين المللي مجال��س و دولت ها و مردم آزاده جهان 
دعوت مي كند براي حفظ صلح و ثبات جهاني و ممانعت از جنگ طلبي 
رژيم صهيونيستي و نيات شوم آن صرفا ب��ه صدور بيانيه اكتفا نكنند. 
وي تأكيد كرد: نخست وزير رژي��م صهيونيستي و صهيونيست ها بايد 
از رؤياهای خود فاصله بگيرن��د و بدانند مبارزان فلسطيني و منطقه با 
تمام توان و تجارب اندوخته از جنگ ۳۳ روزه و جنگ هاي غزه، براي 
دادن درس فراموش نشدني و تاريخي به صهيونيست ها لحظه شماري 
مي كنند و نتانياهو براي بقاي خ��ود در عرصه قدرت، به نابودي زودتر 

اسرائيل كمک بزرگي مي كند. 

وزير كشور: امريكا قابل اعتماد نیست
وزي�ر كش�ور، امري�کا را غيرقاب�ل اعتم�اد دانس�ت و گف�ت: 
صل�ح و امني�ت منطق�ه ب�ه رواب�ط خ�وب كش�ورها بس�تگي 
دارد، چ�ون نق�ش امري�کا در منطق�ه اختالف افکن�ی اس�ت. 
به گزارش مه��ر، عبدالرض��ا رحماني فضل��ي در ادامه سف��ر خود به 
قرقيزستان با محمد ابوالقاضي اف نخست وزير اين كشور مالقات كرد. 
ابوالقاض��ي اف در اي��ن مالقات با قدردان��ي از همكاري ه��اي ايران با 
اين كشور، ب��ه سابقه روابط دوكش��ور اشاره كرد و گف��ت: با توجه به 
ظرفيت هاي اقتصادي فراوان موجود، روابط دو كشور به ويژه در حوزه 

اقتصادي بايد ارتقا يابد. 
رحماني فضلي  در اين ديدار با اشاره به مالقات با وزير كشور قرقيزستان 
و امضاي موافقتنامه با اين كشور درخصوص مسائل امنيتي و پليسي، 
خواستار همكاري بيشتر در اي��ن زمينه و ديگر موضوعات مورد عالقه 

دو طرف شد. 
نخست وزير قرقيزستان همچنين با توجه ب��ه تحريم هاي عليه ايران 
اعالم كرد، مخالف تحريم ها هستي��م و معتقديم اين تحريم ها نه تنها 
به ضرر جمهوري اسالمي ايران است بلكه مشكالتي براي كشورهاي 

دوست ايران فراهم مي آورد. 
رحماني فضلي با بيان اينكه افراطي گري، تروريسم و خشونت در منطقه 
از سوي امريكا، رژيم صهيونيستي و برخي كشورها حمايت مي شود، 
گفت: اين كشورها پول، سالح و اطالعات در اختيار آنان قرار مي دهند. 
وي افزود: امريكا و رژيم صهيونيستي به دنبال منافع خود بوده و براي 

منطقه كاري نمي كنند. 
وزير كشور با تأكي��د براينكه صل��ح و امنيت منطقه ب��ه روابط خوب 
كشورهاي منطقه بستگي دارد و صيانت از امنيت بايد توسط كشورهاي 
منطقه انجام شود، اظهارداش��ت: همكاري هاي منطق��ه اي در ميان 
كشورهاي منطقه باعث مي شود صل��ح و امنت پايدار در منطقه شكل 
بگيرد. رحماني فضلي خاطرنشان كرد: ٤۰ سال است امريكا، جمهوري 
اسالمي اي��ران را تحريم كرده است و با وج��ود توافقات صورت گرفته 
در برجام، اين كش��ور به تعهدات خود پايبند نب��وده است. وي امريكا 
را غيرقابل اعتماد خواند و ادامه داد: امريكا به دنبال ايجاد اختالف در 
دنياي اسالم است. درحالي كه ما سعي مي كنيم صلح، وحدت و امنيت 
در منطقه به صورت پاي��دار وجود داشته باشد و نقش��ي كه امريكا در 

منطقه دارد اختالف افكنی است. 
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 سخنگوي شوراي نگهبان:
اقدام كانادا علیه ايران

 مصداق تروريسم اقتصادي دولتي است
عباس�علي كدخدايي، س�خنگوي ش�وراي نگهبان، طي مطلبي 
در صفحه ش�خصي خود در توئيتر ضب�ط اموال دولت�ي ايران از 
س�وي كانادا را مصداق بارز تروريس�م اقتصادي دولتي دانست. 
به گزارش فارس، در مطلب كدخدايي آمده است: تروريسم اقتصادي 
شيوه اي است كه دولت های غربي ب��ا سوءاستفاده از ابزارهاي قانوني، 
منافع و منابع اقتصادي ديگر ملت ها را توقيف و يا مصادره مي نمايند، 
آن هم بدون طي مراحل رسيدگي حقوقي منصفانه. ضبط اموال دولتي 

ايران توسط كانادا مصداق بارز تروريسم اقتصادي دولتي است. 
اقدام كانادا مغاير با اص��ول شناخته شده حق��وق بين الملل از جمله 
اصل حاكميت دولت ها است. از اين پس ق��وه قضائيه بايد وفق قانوِن 
»صالحيت دادگستري جمه��وري اسالمي ايران ب��راي رسيدگي به 
دعاوي مدني علي��ه دولت های خارجي« مص��وب ۱۳۹۰ در خصوص 

كانادا عمل كند.

توسعه راهبرد امنیتي ايران فراتر از منطقه 
پيامدهاي سفر سرلشکر باقري به چين

سفر سرلشكر باق��ري به چي��ن را مي توان يک 
سفر راهبردي و مه��م توصيف كرد كه هدف آن 
عالوه بر توسعه همكاري ه��اي علمي و نظامي، 
تبديل كردن زنجيره امنيتي منطقه اي جمهوري 
اسالمي ايران به يک ساختار بين المللی با حضور 

بازيگران جهاني و فرامنطقه اي است. 
آنهايي كه طي هفته ه��ا و ماه هاي اخير تحوالت 
منطق��ه را حتي در ح��د خواندن اخب��ار دنبال 
كرده اند، به خوب��ي متوجه شده ان��د كه حضور 
پررنگ مسئوالن سياس��ي و امنيتي كشورهاي 
منطقه در جمهوري اسالم��ي و تجديد بيعت با 
رهبر معظم انقالب اسالم��ي، چه پيام ها و نكات 
مهمي را به همراه دارد. موارد مهم و برجسته اي 
چون حضور بشار اس��د رئيس جمهور سوريه در 
ايران و ديدار مهم با رهب��ر انقالب، پيام صريح و 
قوي سيد حسن نصراهلل دبير كل حزب اهلل لبنان، 
ديدار و هداياي هيئت عالي رتبه از يمن و پيام ها و 
نكات مطرح شده از سوي مسئوالن ارشد حماس 
را اگر در كن��ار پيام هاي تصوي��ري چون حضور 
مقتدي صدر بگذاريم، مشخص مي شود كه يک 
زنجيره امنيت��ي و سياسي قوي در منطقه شكل 
گرفته كه از هم اكنون اث��رات و تبعات آن براي 

دوست و دشمن در حال عيان شدن است. 
خبرگزاري تسنيم در گزارش��ي تحليلي نوشت: 

اما بسنده كردن به اي��ن محور تكميل شده براي 
كشوري كه دشمنان و بدخواهان��ش در تمامي 
حوزه ها و عرصه هاي بين المللی و جهاني در حال 
دسيسه چينی هستند، نمي تواند پاسخگوي نيازها 
و رفع ضرورت ها باشد به وي��ژه آنكه اين شمشير 
عيان و تالش ه��ا براي فشار سياس��ي، امنيتي و 
اقتصادي به كشورمان در صورت بی توجهی و عدم 

مقابله، وارد عرصه هاي ديگري نيز خواهد شد. 
  ضرورت گسترش نگاه به شرق در حوزه 

امنيتي
بر اي��ن اساس، مي ت��وان سفر سرلشك��ر باقري 
به چين را يک سف��ر راهب��ردي و مهم توصيف 
كرد كه هدف آن ع��الوه بر توسعه همكاري هاي 
علمي و نظامي، تبديل كردن اين زنجيره امنيتي 
منطقه اي ب��ه يک ساخت��ار بين المللي با حضور 

بازيگران جهاني و فرامنطقه اي است. 
طبيعت��اً اين نگ��اه منطق��ي، راهب��ردي و دراز 
مدت به شرق كه پي��ش از اين، مواردي از آن در 
همكاري هاي مناسب با افغانست��ان و پاكستان 
در حوزه امنيتي و نظامي جلوه گر شده، نيازمند 
گسترش اس��ت. تج��ارب همكاري هاي صورت 
گرفته با روسيه در اين عرصه ها در سنوات گذشته 
كه منبعث از رايزني ها و نشست هاي فرماندهان 
ارشد نظامي كشورمان ب��ا ژنرال ها و دولتمردان 

روسي است، نشان مي ده��د اين قدرت ها نيز به 
نقش ايران در حل بحران هاي منطقه اي و توسعه 

در غرب آسيا و منطقه كاماًل واقف هستند. 
با اين اوص��اف روابط فعلي جمه��وري اسالمي 
ايران نيز با كشور بزرگ و تاريخي چين از اهميت 
خاصي به نسبت گذشته برخوردار است چراكه 
اوالً در سال ه��اي اخير سطح رواب��ط اقتصادي 
ايران با هيچ كشوري در دنيا ب��ه اندازه روابط با 
چين نبوده و اگر برخي تعلل ها و در انتظار غرب 
نشستن ها نب��ود، امكان توسع��ه و عمق بخشي 
بيشتر هم داشت. ثانياً هم اي��ران و هم چينی ها 
مي دانن��د فشاري كه ام��روز امريكا چ��ه از نظر 
تجاري و چ��ه از نظر امنيتي ب��ر دو كشور ايجاد 
كرده، ادامه دار خواهد بود؛ حال چه ترامپ بر سر 
كار باشد و چه رئي��س جمهور ديگري جايگزين 

وي شود. 
خيلي طبيعي به نظر مي رسد كه چين به عنوان 
قدرتي كه براساس استراتژي امنيت ملي امريكا 
در كنار روسيه و اي��ران تهديد عليه امريكا تلقي 
مي شود، اين موضوع را به خوب��ي درك كرده و 
ب��راي آن راهكارهايي دراز م��دت طراحي كند. 
البت��ه دو كشور سطح همكاري ه��اي خود را در 
قالب بيانيه مشت��رك مشاركت جامع راهبردي 
كه حدوداً سه سال قبل در تهران به تأييد رؤساي 

جمهور دو كشور رسيد، عمق بخشيده اند و حاال 
اين همكاري مي  تواند از تضمي��ن تأمين انرژي 
مورد نياز چين در دراز م��دت تا تأمين نيازهاي 
نظامي و صنعتي كشورمان را در برگيرد و عنصر 
همكاري هاي امنيتي، به آن رنگ و بويي متفاوت 

بدهد. 
   احياي خط دريايي جاده ابريشم

شايد بخشي از نيازه��ا و ضرورت هاي همكاري 
مي��ان دو كشور همچ��ون احياي خ��ط دريايي 
جاده ابريشم يا ايجاد خط��وط ريلي و جاده اي و 
توسعه صنايع نفت و گاز، نيازمند هيئتي متفاوت 
از فرمانده��ان عالی رتب��ه كشورم��ان باشد اما 
همكاري هاي استراتژي��ک بين سه كشور ايران، 
چين و پاكست��ان در حوزه هايي چ��ون توسعه 
صنايع دفاعي، تأمي��ن امنيت پايدار در اقيانوس 
هند و مقابله با زياده خواهی های نظامي و امنيتي 
امريكا و اروپا در منطقه، حتماً مي تواند در دستور 

كار نيروهاي مسلح دو كشور باشد. 
به همين خاط��ر فراهم ك��ردن زمينه گسترش 
همكاري دوكش��ور كه توس��ط سرلشكر باقري 
رئيس ستادك��ل نيروه��اي مسل��ح كشورمان 
پيگي��ري و اجرايي ش��ده مي توان��د زمينه هاي 
شكل گيری ي��ک همكاري راهب��ردي و تكميل 
زنجيره ه��اي حصار امنيتي مط��رح شده در باال 
را فراه��م سازد كه قطع��اً اين طراح��ي با انجام 
فعاليت هاي��ي چون برگ��زاري مان��ور مشترك 
دريايي ميان سه كشور ايران، روسيه و چين در 

ماه هاي آتي تقويت خواهد شد. 
   ايران بازيگري فرامنطقه اي

جمهوري اسالمي ايران خصوص��اً در سال هاي 
اخير و به وي��ژه پس از درگير ش��دن كشورهاي 
سوريه و عراق با بح��ران فراگير امنيتی، با درك 
مناسب از وضعيت ميدان، دست به نقش آفرينی 
مؤثر در حل اين بحران ها زد و اكنون كه شرايط 
تا حد زيادي به ثبات رسيده، جمهوري اسالمي 
ايران زمين ديگري را در حوزه هاي امنيتي اين 

بار در فرامنطقه تعريف كرده است. 
با اين نگاه، سفر س��ردار باقري ب��ه عنوان مقام 
عالي رتبه نيروهاي مسل��ح كشورمان، از منظر 
امنيتي قابل تأمل است. براي نمونه در حالي كه 
امريكايي ه��ا سعي دارن��د با ايجاد ي��ک ائتالف 
ظاهري، خود را بازيگر اصل��ي در منطقه خليج 
فارس و در جهت برق��راري امنيت براي خطوط 
كشتيراني اين منطقه معرفي كند، )ائتالفي كه 
البته از سوي برخي همپيمانان اصلي و هميشگي 
امريكا نيز مورد پذيرش ق��رار نگرفت( رزمايش 
مشترك سه كشور ايران، روسيه و چين در آذرماه 
در شمال اقيانوس هن��د و درياي عمان مي تواند 

حامل پيام هاي مهمي باشد. 

امضاي تفاهمنامه وزارت دفاع و معاونت علمي رياست جمهوري

تجاریسازیفناوریهاومحصوالتدفاعيتقويتميشود
صنع�ت دفاعي ب�ا توجه ب�ه پيش�رفت هاي 
طراح�ي  ت�وان  از  ام�روز  آن  برجس�ته 
و  ب�زرگ  دس�تاوردهاي  و  محص�والت 
سامانه اي برخوردار شده اس�ت كه مي تواند 
به عنوان پيشرو و پيش�راِن تجميع و تمركز 
داش�ته هاي فناوران�ه كش�ور عم�ل كن�د. 
به گزارش ايرنا، امي��ر سرتيپ امير حاتمي، وزير 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح روز گذشته در 
مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك بين 
وزارت دفاع و معاونت علم��ي و فناوري رياست 
جمهوري، ه��دف از امضاي اي��ن تفاهمنامه را 
بهره گيری ه��ر چه بيشتر از ت��وان متخصصان، 
دانشمندان، دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان 
در راست��اي تقوي��ت بني��ه دفاع��ي و استفاده 
حداكث��ري از رسوب اين فناوري ه��ا در اقتصاد 

كشور دانست. 
وي اف��زود: همك��اري وزارت دف��اع و معاونت 

علم��ي و فن��اوری رياست جمه��وري در طول 
سالي��ان گذشته هم��واره به شك��ل مستقيم و 
غيرمستقي��م ادامه داشت��ه است ك��ه از آثار و 
نتايج آن پيشرفت هاي چشمگيري را در حوزه 
علم و فناوري كشور شاهد بودي��م و جا دارد از 
تالش هاي اين عزي��زان و اهتمام وي��ژه سورنا 

ستاري صميمانه تشكر كنم. 
وزير دفاع با بيان اينكه با امضاي اين موافقت نامه 
مقرر شده است يک الگ��وي جديد براي توسعه 
همكاري ه��اي دوجانب��ه طراحي و اج��را شود، 
اظهار داشت: با پياده سازی اين الگو، از يک طرف 
همكاري و مشاركت متخصصان، هسته هاي نوآور 
و شركت هاي دانش بنيان در توسعه فناوري هاي 
دفاعي بيشت��ر و مؤثرتر خواهد ش��د و از طرف 
ديگر حمايت هاي قانوني و مال��ي از اين فرايند 
صورت مي گيرد و در نهايت بسترسازي الزم براي 
تجاري سازي فناوري ها و محصوالت شركت هاي 

همكار با بخش دفاعي تقويت خواهد شد. 
امير حاتمي با بيان اينكه ظرفيت ها و توان علمي 
و فناوران��ه زي��ادي در كشور ايج��اد شده است 
كه به صورت بخشي و جزء ج��زء مورد استفاده 
قرار مي گيرند، بيان كرد: تجمي��ع و تمركز اين 
ظرفيت ه��ا مي تواند آورده ه��ای بسيار بزرگ تر 
و بااهميت تری را ب��راي كشور و مل��ت عزيز به 
ارمغ��ان آورد كه تاكنون كمتر ب��ه آن توجه و يا 
حداقل متناسب با اندازه اين توان موجود، مورد 

بهره برداری قرار نگرفته است. 
وي تصري��ح ك��رد: صنع��ت دفاعي ب��ا توجه به 
پيشرفت هاي برجسته آن امروز از توان طراحي 
محص��والت و دستاوردهاي ب��زرگ و سامانه اي 
برخوردار شده است كه مي تواند به عنوان پيشرو 
و پيشراِن تجميع و تمرك��ز داشته هاي فناورانه 

كشور عمل كند.
 وزير دفاع خاطرنشان ك��رد: براساس مفاد اين 

توافقنامه در نظر است در حوزه هاي مورد نياز و 
اولويت دار دفاعي از قبيل هوايي، فضايي، زيستي 
و شناختي محصوالت برجسته اي طراحي شود 
كه بتواند براي بخش دفاع برت��ري ايجاد نمايد 
و به تالش هاي فناورانه كش��ور جهت و رويكرد 
روشني را ارائه كن��د تا از اين طري��ق بتوانيم از 
تجميع و تمركز فناوری ها حداكثر بهره برداری 

را داشته باشيم. 
امي��ر حاتمي در خص��وص همك��اري مشترك 
وزارت دفاع و معاونت علم��ي و فناوري رياست 
جمهوري اضافه كرد: اين تفاهمنامه در راستاي 
تحقق منوي��ات و تدابير مقام معظ��م رهبري و 
رياس��ت محترم جمه��وري، بست��ر مشاركت و 
همكاري طرفين ب��راي بهره گيری همه جانبه از 
ظرفيت هاي ملي و سرازير ش��دن فناوري هاي 
بومي به حوزه ه��اي دفاعي و ارتق��اي بهره وری 

اقتصادي را موجب خواهد شد. 


