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 چرا نيازمند رئيس كل بانك مركزي
 مقتدر هستيم؟

روزنامه ابتكار در سرمقاله خود نوشت: در حالي كه در 
تركيه بعد از چند تغيير پي درپي رؤساي بانك مركزي 
و نه شنيدن رياست جمهوري كشور از رؤساي قبلي 
در خصوص كاهش نرخ بهره، باالخ��ره نرخ بهره به 
صورت دستوري كاهش يافت و تركيه شاهد تورم ۱۹درصد و نرخ بهره 
۵ درصدي است و اين يعني نرخ بهره حقيقي منفي ۱۴درصد! و نتيجه 

اولش سقوط لير تركيه در مقابل دالر امريكا. 
در يك نمونه ديگ��ر، اما موفق باي��د از خانم الويرا نابيولين��ا، رئيس بانك 
مركزي روس��يه نام ب��رد، فردي كه ب��ا اقتدار خ��ود توانس��ت در مقابل 
رويكرد ه��اي پوپوليس��تي اقتص��ادي مقاومت كن��د و البته ب��ا حمايت 
حاكمي��ت بتواند نرخ به��ره را در زم��ان بحراني ب��ه 6/7۵درصد افزايش 
 دهد و ب��ا هدف گذاري ت��ورم ۴ درصد به م��رز اقتصاد، روس��يه را از تورم
 6/7درصد به ۴ درصد نزديك كند. همين دو تجربه براي گوش��ي شنوا و 
چشمي بينا كفايت مي كند. در ايران امروز كه اقتصادي ذي نفعانه در آن 
به اوج رسيده است، كاهش نرخ بهره حاميان زيادي دارد و در مقابل شاهد 
حاميان افزايش و برخي هم همين دم را خوش مي دانند. رئيس كل بانك 
مركزي در اينجا نقش خود را بازي خواهد كرد و در صورت داش��تن روند 
رؤس��اي پرصحبت و بي عمل قبلي مي تواند فاجعه اي به نام ايراني شدن 
اقتصاد را رقم بزند. بانك مركزي تعيين كننده سياست هاي پولي است و 
بايد فصل الخطاب سياستگذاري پولي باشد، اما در اينجا وزن خود شخص 
رئيس كل مهم است، همانند رئيس كل قبلي بانك مركزي تركيه قدرت و 
جرئت نه گفتن داشته باشد و در صورت عدم اجراي سياست هايش استعفا 
كند. نيازمند رئيس كل بانك مركزي  هستيم كم حرف و با ديسيپلين، داراي 
توانمندي در ارائه گزارش هاي شفاف از سازمانش و ناظر بر عملكرد شبكه 
بانكي. متأسفانه دو رئيس كل قبلي در اين خصوص ناموفق بودند و بيشتر 
عالقه مند به حرف درماني، البته تحريم ها را بسياري پوششي بر اين عملكرد 
ضعيف دانستند كه آدرس غلط دادن است. اميدوارم رئيس كل بانك مركزي 

در ايران در تراز اين نهاد قديمي باشد و اعتماد را به آن بازگرداند. 
.......................................................................................................................

مرامنامه جهاد تبيين
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: 
بيانات اخير مقام معظ��م رهبري در 
پايان مراسم عزاداري اربعين حسيني 
را مي توان »مرامنامه جهاد تبيين« قلمداد ك��رد... در زمينه تبيين و 
تبليغ، آيات و روايات فراواني وجود دارد كه پيرامون آداب اين امور است، 
در بيان رهبر گرانقدر ما كه ملهم از اين معارف است، هم شرايط و هم 
مراحل تبيين و تبليغ به درستي روشن شده اس��ت: اوالً چراغ تا خود، 
روشن نباشد نمي تواند روشنگر باشد، ثانياً بايستي از اطراف خود شروع 
كرد و اولويت ها را درست شناخت. ثالثاً بايد از ابزار و بستر صحيح براي 
پيشبرد محتوا و افكار صحيح بهره گرفت. رابعاً دشمن بي كار ننشسته و 
توپخانه اشكال تراشي و ابهام آفريني اش پيوسته بمباران مي كند. بايد 
در نظر داشت كه »من نام لم ينم عنه« اگر ما بخوابيم، دشمن نخوابيده 
است. خامس��اً اصل قطعي در تبيين و تبليغ، استفاده از روش اخالقي 
است، هر دوي هدف و وسيله مي بايست الهي و قاعده مند باشد واال از 
نردبان بداخالقي، هتاكي و افترا نمي توان به بام سعادت رسيد. سادساً 
بايستي همواره يك مثلث در جهاد تبيين، شكل بگيرد: ۱- حقايق بايد 
با منطق قوي، سخن متين و عقالنيت كامل بيان شود. ۲- با عاطفه و 
عواطف انساني زينت داده شود ۳- با به  كار گرفتن اخالق به  عنوان اصل 
قطعي همراه شود. سابعاً اين ميدان، همگاني است و همه بايد در اين 
ميدان حركت بكنيم، هركدام به نحوي و با سهمي كه در اين راه داريم. 
ثامناً اين راه، راه مباركي است، راه شيريني است، راه موفقي است، راهي 

است كه به نتيجه قطعي مي رسد. 
.......................................................................................................................

10 نكته براي رئيس جديد رسانه ملي
روزنامه خراسان پيرامون تغيير رياست 
صداوسيما ۱0 نكته را براي رئيس جديد 

يادآور شد و نوشت: 
۱- رسانه ملي يعني رس��انه اي براي آحاد جامعه، رسانه اي براي تمام 
اقوام، تمام ساليق اجتماعي، سياسي و فرهنگي كه طيف هاي مختلف 
ذكر شده بدانند و حس كنند و بتوانند حرف شان را در اين بستر بزنند 

و بشنوند. 
۲- توجه به كاركرد آگاهي بخشي رسانه كه رمز موفقيت آن در اقناع 

مستدل و هنرمندانه و غيرمستقيم است. 
۳- اگر يكي از مأموريت هاي رسانه ملي مقابله با هجمه هاي خصمانه 
تحريف است، بايد در دوره جديد به دو عنصر سرعت و شفافيت دقت 
كرد. در عصر جامعه شبكه اي و در زمان حكمراني بسترهاي تعاملي، 
ديگر طمأنين��ه خبري معنايي ندارد، ديگر كل��ي گويي و مبهم گويي 
معنايي ندارد، براي مقابله با تحريف مهم ترين عنصر اصالح س��اختار 
و اصالح ارتباط ها با منابع براي تس��ريع در خلق »روايت اول «است. 
روايتي سريع و صادقانه و شفاف كه امكان تحريف و موج سازي شايعه 

را بگيرد. 
۴- تالش براي بهره مندي همگاني از جلوه هاي زيباي انواع هنر و ايجاد 
اميد و نشاط يكي از مأموريت هاي صداو س��يما و يكي از كاركردهاي 

رسانه تعريف مي شود. 
۵- هدايت فرهنگي كه شايد مهم ترين شاخص آن را بتوان تقويت سبك 

زندگي اسالمي- ايراني دانست. 
6- يكي از معضالت صداوسيما پهن پيكري و تورم آن سازمان است، 
نزديك ۵0هزار پرس��نل آنقدر عدد بزرگي اس��ت كه هر بودجه اي را 
ببلعد. س��ازماني كه حدود ۵هزارميليارد بايد حقوق و دستمزد بدهد، 
كجا توان توليدات انبوه و رقابتي با هجمه مهندسي شده رسانه دشمنان 

خود را دارد؟
7- اگر بخواهيم درآمدهاي صداوسيما را درآمدهاي بخش بازرگاني بدانيم 
اين مبلغ به اندازه حقوق ساالنه كارمندان صداوسيما هم نيست، بنابراين 
به نظر مي رسد در كنار الزام صداوسيما به كوچك سازي و واسپاري بايد در 
تأمين منابع درآمدي صداو سيما تجديد نظر كرد، در يك كالم رسانه ملي 

بودجه ملي مي خواهد، بودجه درخور مأموريت هايش. 
 8- پايان دادن به سلطنت بازرگاني و تبليغات در صداوسيما ضروري 
است. اگر صداوسيما چابك و كوچك شود و اگر منابع ملي براي صداو 
س��يما در نظر گرفته ش��ود بايد به س��لطنت آگهي در برنامه سازي و 
تبليغات در صداوس��يما پايان داد. در واقع نمي ش��ود رسانه عمومي و 

فرهنگي و انقالبي بود ولي اسير پول تبليغات بود. 
۹- ميدان دادن به رقبا و پذيرفتن واقعيت رقبايي است كه در سال هاي 

اخير براي صدا و سيما به بروز و ظهور رسيده اند. 
۱0- تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد كه بايد در احياي دوباره 

دانشگاه صداوسيما آن را جست. 

88498443سرويس  سياسي

 ركورددار پرواز رزمي برون مرزي
به ياران شهيدش پيوست

امير سرتيپ دوم منوچهر محققي ركورددار پرواز رزمي برون مرزي با 
فانتوم و خلبان افسانه اي نيروي هوايي ارتش دار فاني را وداع گفت. 
به گزارش روابط عمومي ارت��ش، امير س��رتيپ دوم خلبان منوچهر 
محققي از خلبانان و نخبگان پروازي و از نام آوران نيروي هوايي ارتش 
به دليل جراحات ناشي از دوران دفاع مقدس و كهولت سن پس از طي 
يك دوره بيماري در سن 78 سالگي در بيمارستان بعثت نهاجا دار فاني 

را وداع گفت و به ياران شهيدش پيوست. 
امير سرتيپ منوچهر محققي متولد ۱۳۲۲ در شهر تبريز بود و خلبان 
هواپيماي اف۴ كه در س��ال ۱۳۵۹ در يك مأموري��ت برون مرزي در 
منطقه بصره مورد اصابت پدافند هوايي دش��من بعثي قرار گرفت و به 

درجه جانبازي نائل شد. 
مرحوم منوچهر محققي يكي از بزرگمردان دوران جنگ هشت ساله 
و نابغه پرواز با فانتوم بود. اين خلبان پيشكس��وت نيروي هوايي ايران، 
ركورددار پرواز رزمي برون مرزي با فانتوم به ش��مار مي رود. او داراي 
ركورد ۱8۲س��ورتي پرواز برون مرزي )Special Mission( است و 
با بيش از ۳هزار س��اعت پرواز با فانتوم از اين نظر در ايران و خاورميانه 

ركورددار است. 
سرتيپ دوم خلبان منوچهر محققي فرمانده دسته ۴0 فروندي پروازي 
از پايگاه بوشهر در عمليات۱۴0 فروندي )كمان ۹۹( در روز يكم مهرماه 
سال ۱۳۵۹ بود. وي در آخرين روزهاي جنگ در وصف دوران خدمت 
 Low Level خود به همرزمان تيز پرواز خود گفته بود: بچه ها! اين قدر
بر فراز خليج فارس پرواز كردم كه فكر كنم همه ماهي هاي خليج فارس 

كباب شدند. 
پيكر امير س��رتيپ دوم محققي امروز از در بيمارس��تان بعثت نهاجا 

تشييع و براي تدفين به بهشت زهرا )س( منتقل مي شود. 
.................................................................................................................................

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس:
 شفافيت، نماينده را به رأي خود

پاسخگو تر خواهد كرد
رئي�س كميس�يون فرهنگي مجل�س با اش�اره به چك�ش كاري 
رأي  ش�فافيت  گف�ت:  نماين�دگان  آراي  ش�فافيت  ط�رح 
نماين�ده، موجب دقت بيش�تر نماين�دگان، صراحت، ش�جاعت 
و ايس�تادگي در جان�ب ح�ق خواه�د ش�د و از س�وي ديگ�ر 
نماين�ده را نس�بت ب�ه رأي خ�ود پاس�خگو تر خواه�د ك�رد. 
مرتضي آقا تهراني در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت با بيان اينكه طرح 
شفافيت آراي نمايندگان در گذشته به خاطر ابهامات و عدم شفافيت 
در مجلس رأي نياورد، در توضيح اين طرح گفت: خود طرح بايد شفاف 
باشد تا رأي آورد، البته بنده به خاطر اهميت شفافيت آن موقع هم به 

آن رأي مثبت داده ام. 
ناگفته نماند، هر طرح و اليحه اي كه به نفع رأي دهنده نباشد، به طور 
طبيعي رأي نمي آورد، ولي اين مجلس انقالبي به لطف الهي نشان داده 
كه منافع مردم برايش مهم تر و قابل احترام تر از جلب منافع شخصي 

نمايندگان است. 
رئيس كميس��يون فرهنگي مجلس ادام��ه داد: ش��فافيت در زمينه 
اقتصادي براي مس��ئوالن اجرايي و نيز نماين��دگان مجلس، موجب 
اعتماد بيش��تر مردم به آنها خواهد ش��د تا كه اگ��ر دزد، رانت خوار و 
ويژه خوار يا مفسدي پيدا شد، برخي همه را با يك چوب نرانند و نگويند 
همه آنها دزد هس��تند. بله، ندزد و نترس! اما ش��فافيت رأي نماينده، 
موجب دقت بيش��تر نمايندگان، صراحت، ش��جاعت و ايستادگي در 

جانب حق خواهد شد.
 از جانب ديگر مردم عزيز هم نماينده خود را بهتر خواهند شناخت 
كه او چگونه فكر مي كند و عملش چگونه است. آقاتهراني همچنين 
اظهار كرد: برخي امورات امنيتي است كه دشمن نبايد آن را بداند، 
در اين طرح نس��بت به آن فكر شده كه به دش��من عالمت ندهيم و 
اطالعات و جداول خائنان، جاسوس��ان، غرب گدايان و غرب گرايان 
را پر نكنيم تا كه موجب تسهيل روند دشمنانه آنها شود. بي ترديد، 
مردم ما بايد محرم ما باش��ند، ولي در مواردي باي��د جانب احتياط 
رعايت شود تا كه دشمن به نظام رو دست نزند، از اين رو بايد مسائل 
امنيتي- حفاظتي ش��ود. نماينده م��ردم تهران، ش��ميرانات، ري، 
اسالمشهر و پرديس در مجلس يازدهم گفت: ُحسن ديگر شفافيت، 
اين است كه نماينده را نس��بت به رأي خود پاسخگو تر خواهد كرد، 
پس او باري به هر جهت رأي نخواهد داد، چون مطالبه گران جامعه او 

را به چالش خواهند  كشيد. 
.................................................................................................................................

 فالحت پيشه: نگاه آژانس
به فعاليت های هسته اي ايران فنی نبود

يك كارشناس ارشد مسائل راهبردي 
اظهار كرد: اي�ران و آژانس بين المللي 
انرژي اتمي ب�اب مذاك�ره را نبندند و 
اجازه ندهند طرف ه�اي ثالث اغراض 
سياس�ي خود را بر همكاري هاي فني 
بين دو طرف تحميل كنند و در همين 
چارچوب، اين نهاد بين المللي اقدامات 

خرابكاران�ه عليه تأسيس�ات هس�ته اي اي�ران را محك�وم كند. 
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ايرنا درباره تاريخ روابط ايران 
و آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار كرد: روابط ايران و آژانس به رغم 
نوساناتي كه داشته، يكي از پايدارترين روابط در طول مناسبات آژانس 

با ديگر كشورها بوده است. 
فالحت پيش��ه انتقاد آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران به خاطر 
عدم اجازه دسترس��ي بازرس��ان اين نه��اد ب��ه كارگاه توليد قطعات 
سانتريفيوژ در مجموعه تس��اي كرج را يادآور شد و گفت: با توجه به 
اقدام خرابكارانه رژيم صهيونيستي عليه مجموعه تسا، طبق اساسنامه 
آژانس براي اينكه موضوع هسته اي تبديل به يك امر چالشي مبتني 
بر تنش نشود، الزم بود آژانس از برخورد سياسي با اين موضوع اجتناب 

و با اين موضوع كاماًل فني برخورد مي كرد. 
اين اس��تاد دانش��گاه با يادآوري اين موضوع كه براس��اس تجربيات 
تاريخي، همواره روابط ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي در نتيجه 
دخالت هاي سياسي، اطالعاتي و جاسوسي خارج از مناسبات دو طرف 
مخدوش شده اس��ت، گفت: با در نظر گرفتن اين ش��رايط، دو سناريو 

پيش روي ايران است. 
يكي اينكه روابطش را به داليلي مثل بي عملي آژانس در مقابل اقدامات 
خرابكارانه رژيم صهيونيستي قطع كند و سناريوي ديگر اين است كه 
با آژانس بر سر س��ازوكاري كه دغدغه هاي متقابل را برطرف كند، به 

توافق برسد.

در روزهاي گذش�ته مرزهاي شمال غربي 
ايران ش�اهد نقل و انتقاالت گسترده براي 
انجام رزمايش بزرگ »فاتحين خيبر« بوده 
است؛ رزمايش�ي كه هدف اصلي آن حفظ 
ثبات مرزها در مناطق ش�مالي كشورمان 
اس�ت؛ ام�ري ك�ه در ماه ه�اي گذش�ته 
متأس�فانه با حضور عناصر صهيونيس�تي 
تا حدودي متزلزل شده و ايران با برگزاري 
اي�ن رزمايش به دنب�ال اثبات ك�ردن اين 
موضوع اس�ت كه نه تنها با هر گونه حضور 
صهيونيس�ت ها در منطقه برخورد خواهد 
كرد بلكه تغيي�رات ژئوپلتيك در مرزهاي 
ش�مالي را برخالف منافع ملت ها مي داند. 
رزمايش بزرگ »فاتحين خيبر« نيروي زميني 
ارتش از روز گذشته و بعد از چندين روز انتقال 
تجهيزات س��نگين ارتش به مرزهاي شمال 
غربي كشورمان با انجام تمرين عمليات هاي 
هجومي آغاز شد. در اين رزمايش يگان هاي 
متعددي از ارتش شامل تيپ هاي ۲۱6 زرهي، 
۳۱6 زرهي، تيپ ۲۵، گروه ۱۱ توپخانه، گروه 
پهپاد و گروه ۴۳۳ مهندس��ي رزمي به همراه 
گردان هاي پشتيباني بالگردها حضور دارند و 

اقدام به انجام تمرين هاي نظامي می كنند. 
در اين رزمايش ابت��دا يگان پهپ��اد نزاجا به 
شناس��ايي كلي منطق��ه پرداخ��ت و پس از 
ارسال تصاوير به قرارگاه فرماندهي، تيپ ۲۵ 
واكنش س��ريع با هلي برن نيروها در منطقه 
رزمايش عمليات تاخت و تازش را به نمايش 
گذاش��تند. انجام عمليات هاي زرهي تهاجي 
و آتش��باري توپخان��ه بخش ديگ��ري از اين 

رزمايش بزرگ بود. 
  تحركات نامش�روع صهيونيس�تی را 

رصد می كنيم
امير سرتيپ كيومرث حيدري، فرمانده نيروي 
زميني ارتش جمه��وري اس��المي ايران در 
حاشيه رزمايش »فاتحان خيبر« اظهار كرد: 
جمهوري اسالمي ايران و ايران عزيز ما در دو 
قرن اخير هيچ گاه مهاج��م نبوده و هيچ گونه 
چشمداشتي به خاك همس��ايگان نداشته و 

ندارد و صرفاً از خود دفاع كرده است. 
فرمانده نيروي زميني ارتش تصريح كرد: انجام 
اين رزمايش ها با هدف ارتقاي آمادگي است، 
همانطور كه چندين رزمايش اجرا ش��ده در 
كشور همسايه ما با اهداف خاص خودشان در 
حال انجام است. تعداد چهار الي پنج رزمايش 
طي ماه گذشته در شمال مرز هاي جمهوري 
اسالمي ايران و همين االن يك رزمايش هم در 
كشور همسايه ما در جوار مرز هاي ما در تركيه 
در حال اجراست و اين روند ها ادامه دارد. وي 
گفت: در اين منطقه ما يك عنصر ناخوانده و 
برهم زننده امني��ت را داريم كه از جاي ديگر 
آمده و آن رژيم نامش��روع صهيونيستي است 
و از موقعي ك��ه اين رژيم آمده، حساس��يت 
ما به اين مرز افزايش يافت��ه، فعاليت آنها در 
اينج��ا كاماًل در رصد ماس��ت. امير س��رتيپ 
حيدري تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران 
كاماًل نس��بت ب��ه تغييرات مرز هاي رس��مي 
كش��ور ها در اين منطقه حساس است و آن را 
قابل قبول نمي داند. فرمان��ده نيروي زميني 
ارتش يادآور ش��د: همه مرز هاي قانوني بايد 
حفظ ش��ود و ضعف احتمالي يك كش��ور در 
حفظ مرز هاي خود دليل نمي شود كه كشور 
ديگري با كمك بيگانه، مرز ها را به هم بريزد 
و جمهوري اس��المي ايران اج��ازه اين كار را 
نمي دهد. فرمانده نيروي زميني ارتش اظهار 
داشت: تردد كاميون ها از خاك آذربايجان به 
جمهوري اس��المي ايران و از آنجا به تركيه يا 
به نخجوان يا از جمهوري اس��المي ايران به 

آذربايجان و ارمنستان بايد در امنيت و آرامش 
كامل صورت بگيرد. انتظار مي رود كشور ها در 
اين رابطه به مسئوليت خودشان كه احترام به 
امنيت و مس��ير هاي اقتصادي و انتقال انرژي 
اس��ت توجه و از بازي هاي رس��انه اي خود را 

دور كنند. 
    همس�ايگان در دام توطئه ه�اي 

رژيم صهيونيستي نيفتند 
حجت االس��الم س��يدمحمدعلي آل هاشم، 
ام��ام جمعه تبريز ني��ز در حاش��يه رزمايش 
»فاتحان خيبر« اظهار داشت: مناطق مرزي 
شمال غرب مرزهاي صلح و دوستي و برادري 
هستند و اين را مسلمانان آن سوي مرز و اين 
سوي مرز به خوبي مي دانند و خواهان تداوم 
اين برادري و دوستي هستند. وي افزود: رژيم 
فتنه گر جهان در پي ايجاد اختالل و تنش در 
روابط حسنه كشورهاي مس��لمان است، هر 
چه به موعد ۲۵ساله مورد اشاره رهبر انقالب، 
يعني پايان حيات اين رژيم اش��غالگر نزديك 
مي ش��ويم، اين توطئه ها و دسيس��ه ها براي 
ايجاد اختالف بين كشورهاي مسلمان بيشتر 
مي ش��ود. امام جمعه تبريز گف��ت: نيروهاي 
مسلح ايران اس��المي حافظان صلح هستند. 
اي��ن رزمايش ها با پيام صلح و دوس��تي براي 
كشورهاي همس��ايه و جهت ارتقای آمادگي 
نظاميان اس��ت. پيام ديگر اي��ن رزمايش به 
رژيم غاصب و كودك كش اسرائيل اين است 
كه توطئه ه��ا و نيرنگ هايش نمي تواند موعد 
۲۵ساله براي پايان حياتش را عقب بيندازد، 
ش��ايد نزديك تر هم كرد. آل هاش��م تصريح 
كرد: به مسئوالن كشورهاي همسايه توصيه 
مي كنم در دام توطئه هاي رژيم صهيونيستي 

نيفتند.
ام��ا ش��ايد مهم ت��ر از اخب��ار اي��ن رزمايش 
انگيزه هاي برگزاري اي��ن رزمايش بزرگ و با 

اين عظمت در مرزهاي شمال غربي باشد. 
    صهيونيست ها در كشورهاي اطراف 

ايران به دنبال چه هستند؟
در طول سال هاي گذشته رژيم صهيونيستي 
تالش فراواني را به خرج داده اس��ت تا بتواند 
در كنار مرزهاي ايران مس��تقر ش��ود. بخش 
مهمي از اين تالش در سال هاي اخير معطوف 
به تالش ب��راي برق��راري روابط ب��ا برخي از 
همس��ايگان اي��ران بوده اس��ت. نمون��ه اين 
اتفاقات امضاي تفاهمنامه صلح ابراهيم ميان 
كش��ورهاي امارات متحده عرب��ي و بحرين 
است. بر اين اساس رژيم صهيونيستي تالش 
گس��ترده اي را به خرج داده اس��ت تا بتواند 
با برقراري رابطه با شيخ نش��ين هاي حاشيه 
خليج فارس حض��ور امنيتي خ��ود را در اين 

بخش گسترده تر كند. 
نمونه اين مس��ئله ه��م همكاري ام��ارات و 
رژيم صهيونيس��تي براي اس��تقرار تجهيزات 
جاسوس��ي و ش��نود در جزيره »س��قطري« 
در اقيانوس هند اس��ت. از سوي ديگر اين دو 
همكاري گسترده اي را در حوزه همكاري هاي 
امنيتي آغاز كرده اند كه بيشتر بر سركوب هاي 
داخلي در داخل امارات متمركز است، با اين 
حال بخشي از اين تالش ها به سمت مرزهاي 

شمالي ايران بازمي گردد. 
    نفوذ با سوءاستفاده از همسايگان 

در طول ماه هاي گذشته بارها و بارها اخباري 
از حضور احتمالي عناصر رژيم صهيونيس��تي 
در مرزهاي شمالي ايران منعكس شده است. 
طبيعي است كه اين حضور به هيچ عنوان در 
راستاي ثبات منطقه نيست و با اهداف ايجاد 
ناامنی پيگيری می شود. به عنوان مثال بارها و 
بارها اخباري از نفوذ برخي عناصر خرابكار به 

مرزهاي شمالي ايران منتشر شده است، حتي 
يك بار يكي از هواپيماهاي بدون سرنش��ين 
رژيم صهيونيستي با پرواز از يكي از كشورهاي 
شمالي در ايران تالش مي كرد از سايت نطنز 
جاسوسي كند كه با شليك پدافند هوايي اين 

سايت منهدم شد. 
با اين سابقه و در شرايطي كه رژيم صهيونيستي 
به صراحت از انجام عمليات هاي مخفيانه عليه 
ايران براي خراب��كاري در برنامه هس��ته اي 
صلح آميز كشورمان سخن مي گويد، طبيعي 
است كه تهران نسبت به هر گونه حضور عوامل 

اين رژيم حساسيت نشان خواهد داد. 
كش��ورهاي منطقه هم بايد حساس��يت هاي 
ايران را ب��ه رس��ميت بشناس��ند و از چنين 
اقداماتي پرهيز كنند. به اي��ن ترتيب يكي از 
مهم ترين اهداف اي��ن رزمايش حفظ ثبات و 
امنيت مرزهاي شمالي براي مقابله با هرگونه 

نفوذ صهيونيست هاست. 
    ايران تغيير در مرزهاي منطقه را 

تحمل نخواهد كرد
در كنار اي��ن، تح��والت ژئوپلتي��ك مهمي 
در ماه ه��اي گذش��ته در نبرد ارمنس��تان و 
جمه��وری آذربايجان در جري��ان بوده كه به 
ش��دت بر منافع داخلي ايران ني��ز تأثيرگذار 
بوده است. مهم ترين كريدور عبوري ايران به 
س��مت منطقه قفقاز و روسيه دقيقاً از منطقه 
آذربايجان مي گ��ذرد. عالوه بر اي��ن يكي از 
اميدهاي ايران ب��راي ص��ادرات گاز به اروپا 
همين مسير به س��مت اروپاس��ت. در طول 
ماه هاي گذشته تالش هاي جدي براي تغيير 
نقش��ه منطقه در اي��ن نقطه مهم آغاز ش��ده 
اس��ت. به نظر مي رس��د هدف اصل��ي از اين 
تغييرات قطع ارتب��اط ايران با ارمنس��تان و 
يكس��ره ش��دن ارتباط تركيه با آذربايجان و 

منطقه آسياي ميانه است. 
تركيه اميد فراوان��ي دارد بتواند از اين طريق 
رؤياي خود را براي احياي مس��ير »الجورد« 
عملي كند. اين مسير يك كريدور بزرگ انرژي 
و تجاري است كه انتهاي آن به تركمنستان و 
منطقه افغانستان می رسد و از آنجا به كريدور 
»سي پك« و مسير ارتباطي چين و پاكستان 
وصل خواهد ش��د كه قرار است به افغانستان 

هم گسترش يابد. 
در صورتي كه اي��ن اتف��اق روي بدهد ايران 
نه تنه��ا فرصت س��رمايه گذاري روي يكي از 
مهم ترين كريدوره��اي منطقه را از دس��ت 
خواهد بلكه فرصت ارتباطي خود را با اروپا از 

دست خواهد داد. 
برخي از تحليلگ��ران اهميت اين مس��ئله را 
آنچنان باال مي دانند كه روي دادن آن را هم ارز 
با فاجعه تص��رف قفقاز در جنگ ه��اي ايران 
با روس��يه در اوايل حكومت قاجار مي دانند. 
اين اتفاق در حالي رخ مي ده��د كه ايران در 
ماه هاي اخير تالش كرده اس��ت با پيوس��تن 
به س��ازمان ش��انگهاي زمينه اجراي قرارداد 
۲۵س��اله خود را با چين فراهم كند تا فش��ار 
اقتصادي ناشي از اعمال تحريم هاي امريكا را 

به حداقل خود برساند. 
    رزمايشي با هدف حفظ صلح و ثبات

نگاهي به اظهارنظرهاي مقامات سياس��ي و 
نظامي كشورمان نشان مي دهد چنين اقدامي 
جزو خط��وط قرمز اي��ران در س��طح منطقه 
خواهد بود. اين سياست تنها مربوط به مسئله 
فعلي نيست بلكه ايران همواره در طول تاريخ 
با هر گون��ه تغيير در مرزهاي ملي كش��ورها 
مخالف بوده اس��ت، نمونه آن نيز مقابله فعال 
ايران با گروه داعش بود كه قصد از بين بردن 
مرزهاي ميان عراق و سوريه را داشتند و حتي 

برخي مقامات اطالعاتي كشورها نيز از جنگ 
۳0ساله س��خن مي گفتند اماحضور ايران و 
مقابله با تروريست ها همه اين اتفاقات را نقش 
بر آب كرد و هم اكنون ثبات اين كشورها در 

باالترين حد خود قرار دارد. 
طبيعي اس��ت كه اي��ران همواره ب��ه دنبال 
ثبات مرزها و حفظ حسن همجواري با تمام 
كشورها از جمله همس��ايگان خود است. در 
طول نبردهاي قره باغ از ابتداي آن در دهه۹0 
ميالدي ايران تالش فراواني را براي جلوگيري 
از هرگونه تنشي به خرج داده است، با اين حال 
به نظر مي رس��د تحركات رژيم صهيونيستي 
سبب شده است برخي كشورها به فكر تالش 
براي اجرايي كردن برنامه هاي خود از طريق 

تغيير مرزها و روندهاي غيرمنطقي باشند. 
در  اي��ران  س��فير  موس��وي  آق��اي 
جمهوری آذربايجان بر اين نكته تأكيد كرده 
ك��ه خواب ه��اي رژيم صهيونيس��تي در اين 
باره تعبير نخواهد ش��د، البته ش��واهد نشان 
مي دهد عناصر صهيونيستي همچنان درصدد 
آتش افروزي در منطقه قفقاز هس��تند و اين 
مانور گسترده نظامي ايران نيز در اين منطقه 
با هدف حفظ ثبات راهب��ردي و جلوگيري از 

هرگونه درگيري انجام مي شود. 
طبيعي اس��ت كه هدف اي��ران ايجاد جنگ 
و درگي��ري در اي��ن منطقه نيس��ت و اغلب 
انتقادهايي كه از اين مانور مي ش��ود با هدف 
انحراف افكار عمومي از مس��ئله اصلي ايران، 
يعني حفظ ثبات راهبردي مرزها در منطقه 

انجام مي شود.
    تغيير ژئوپلتيك در منطقه خط قرمز 

ماست
سردار سرتيپ پاسدار محمد پاكپور، فرمانده 
نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در حاش��يه گردهمايي رزمندگان پيشمرگ 
كرد مسلمان در س��نندج، در گفت وگويي با 
اش��اره به اهميت و ضرورت مراقبت دائمي و 
مستمر از امنيت مرزها و مناطق مرزي گفت: 
برگزاري رزمايش هاي مختلف، تقويت كننده 
و اس��تحكام بخش امنيت ملي است. فرمانده 
نيروي زميني س��پاه اف��زود: امنيت مرزهاي 
جمهوري اس��المي و كش��ورهاي دوس��ت و 
همس��ايه يك موضوع به هم پيوسته و مرتبط 
با همديگر است و اين مسئله براي ما اهميت 
بسيار بااليي دارد. وي تصريح كرد: همچنان 
كه پيش��تر نيز اع��الم كرده اي��م، جلوگيري 
از تغيير در مرزهاي كش��ورهاي همس��ايه از 
راهبردهاي جدي جمهوري اس��المي است 
و هرگونه تغيي��ر ژئوپلتيك منطق��ه را مخّل 
امنيت داخلي خود مي داني��م و همواره آن را 
خط قرمز اعالم كرده ايم و بر اين اساس بديهي 

است كه نسبت به آن بي تفاوت نباشيم. 
سردار پاكپور با بيان اينكه دولت هاي همسايه 
بهتر از هركس��ي داليل برگزاري رزمايش را 
مي دانند، افزود: ما براي هركشوري كه مايل 
به انجام رزماي��ش در راس��تاي ارتقاي بنيه 
دفاعي خودش باشد به عنوان يك حق مسلّم 
حاكميتي احت��رام قائليم، كم��ا اينكه در ماه 
جاري بيش از هف��ت رزمايش و طي چندماه 
اخير حدود ۳7 رزمايش توس��ط كشورهاي 
مختل��ف در منطقه برگزار ش��ده اس��ت و ما 
به عنوان جمه��وري اس��المي عكس العملي 
نسبت به اين رزمايش ها نداشته ايم. وي تأكيد 
كرد: ما نمي توانيم بپذيريم كه برخي كشورها 
در رابطه با ارتقاي آمادگ��ي يگان هاي رزمي 
جمهوري اس��المي، تحت تأثير كش��ورهاي 
ثالت، اظهارات غيرواقعي و تحريك آميز بيان 
و به اقدامات ما خدشه وارد كنند. دولت هاي 
همسايه بهتر از هركس ديگري داليل برگزاري 

رزمايش هاي ايران را مي دانند. 
وي با تصريح ب��ه اينكه انتظ��ار داريم خاك 
همس��ايگان بس��تري ب��راي اقدام��ات پليد 
رژيم صهيونيستي نش��ود، خاطرنشان كرد: 
جمهوري اسالمي انتظار دارد مناطق همجوار 
مرزي ما و كش��ورهاي همسايه محيطي امن 
و امنيت س��از براي كش��ورها و منطقه باشد، 
ازاي��ن رو انتظار م��ي رود ضمن حساس��يت 
مضاعف نسبت به اين امر، اجازه ندهند عنصر 
غريب��ه اي همچ��ون رژيم صهيونيس��تي كه 
توطئه ها و خباثت هايش با ملل مس��لمان بر 
كسي پوشيده نيست، خاك همسايگان ما را 
بستري براي تحقق اهداف پليد و جنايتكارانه 
خود قرار دهد. سردار پاكپور با اشاره به نيات 
ش��يطاني رژيم صهيونيس��تي در نزديكي به 
برخي كش��ورهاي مس��لمان گفت: ترديدي 
نيست كمك و پشتيباني رژيم صهيونيستي 
به برخي كش��ورهاي منطقه با ه��دف ايجاد 
اختالف و شكاف بين ملت هاي مسلمان است. 
فرمانده نيروي زميني سپاه خاطرنشان كرد: 
ما تبديل شدن خاك هيچ كشوري به مكاني 
امن و پايگاه��ي براي حض��ور و فعاليت هاي 
ضدامنيتي عناصر اين رژيم جعلي را به هيچ 

وجه برنمي تابيم.
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