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کارایی موشک های ما از اس۴۰۰ باالتر است
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس گفت: پس از تحویل سامانه اس ۳۰۰ از سوی 
روسیه به ایران، جوانان ما با ارتقا این سامانه، امروز به 
جایی رس��یدند که موشک هایی با کارایی باالتر از اس 

۴۰۰ تولید می کنند.
ابوالفض��ل حس��ن بیگ��ی درب��اره مطرح ش��دن 
شایعاتی پیرامون درخواس��ت خرید سامانه اس ۴۰۰ 
از س��وی ایران به روس��یه و ممانعت روسیه از تحویل 
این س��امانه اظهار کرد: اساسا جمهوری اسالمی ایران 
درخواس��تی ب��رای خرید س��امانه اس ۴۰۰ روس��یه 
نداشته و دستاورد های پدافندی جوانان ما، پاسخگوی 
نیازهایمان است. وی با بیان اینکه دشمنان می خواهند 
اینگونه القا کنند که جمهوری اس��المی ایران در امور 
دفاع��ی خودش نیازمند س��ایر کشورهاس��ت، عنوان 
کرد: آمریکایی ها، چون نمی توانند از برجس��تگی های 
تولیدات دفاعی جمهوری اس��المی ایران باخبر شوند، 
به شدت عصبانی شده اند و گا ها زبان شان به این قبیل 

دروغ گویی ها می چرخد. میزان

خبر

با متعرضان به حریم خصوصی و امنیت اخالقی برخورد می کنیم
رئی��س قوه  قضائیه گفت: وظیفه ش��رعی و قانونی همه ما این اس��ت که با 
سوءاس��تفاده کنندگان از فضای مجازی و مرتکبان جرایم سازمان یافته که این 
عرص��ه را جوالنگاه و حی��اط خلوت خود برای قانون ش��کنی و تعرض به حریم 

خصوصی و امنیت اخالقی مردم می دانند، برخورد جدی کنیم.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به دیدار 
اخیر ش��ینزو آبه نخس��ت وزیر ژاپن با رهبر معظم انقالب اسالمی اظهار کرد: پاسخ 
مقتدران��ه و عزتمندانه مقام معظم رهبری به نخس��ت وزیر ژاپن، ترکیبی از خردمندی 
دیپلماتیک و رفتار انقالبی بود و بیانات ایشان، همان پاسخ صریح ملت بزرگ ایران بود 

که باعث بالندگی و افتخار است.
وی در ادامه بر رس��یدگی به مطالبه مردم از دولت و دس��تگاه های امنیتی و قضایی 

برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.  قوه قضاییه

میزان
آمادگی شورای نگهبان به برگزاری انتخابات در بعد نظارتی 

دبیر ش��ورای نگهبان گفت: ش��ورای نگهبان برای برگ��زاری انتخابات در بعد 
نظارتی آمادگی دارد و مدیران دولتی نیز باید در جهت اجرای قانون تالش کنند.

آیت اهلل احمد جنتی در حاشیه سفر به مشهد و در دیدار با علیرضا رزم حسینی 
با اشاره به گزارش برنامه های استانداری خراسان رضوی برای ایجاد تحول اقتصادی 
و فرهنگی در اس��تان، اظهار کرد: الگوی مثلث توسعه اقتصادی سرفصل های بسیار 
خوبی دارد و امیدوارم در اجرای آن موفق باشید. در ادامه علیرضا رزم حسینی، استاندار 
خراس��ان رضوی اظهار کرد: به دلیل فرسودگی س��اختارهای اداری کشور، در گام نخست 
انقالب اسالمی به توفیقات چشمگیری در حوزه اقتصاد خانوار به ویژه در مناطق روستایی 
دست پیدا نکرده ایم. وی گفت: طی ۴۰ سال پس از انقالب، به رغم همه امکانات زیرساختی 
ایجاد شده در روستاها شاخص جمعیت شهرها و روستاها معکوس شده به طوری که هم 

اکنون ۷۴ درصد جمعیت استان در مناطق شهری سکونت دارند.

ارتش اسالم
اسناد و مدارک تخلفات زنگنه را ارائه می دهم

عضو کمیس��یون انرژی مجلس از سه فقره شکایت زنگنه از خود خبر داد و 
گفت: به منظور رس��یدگی به این شکایات در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 

حاضر شده و اسناد الزم را ارائه خواهم کرد.
هدای��ت اهلل خادمی اظهار داش��ت:زنگنه درباره س��ه موضوع دس��تگاه های 
کارتخوان در دفتر وزیر نفت، اظهار نظرم درباره فاز 11 پارس جنوبی و همچنین 
موضوع پتروشیمی ها از بنده سه شکایت کرده است. وی در همین اساس اضافه کرد: 
بن��ده  در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حضور خواه��م یافت و احتماال وزیر نفت یا 
نماینده ای از وی بنا بر قاعده حضور خواهد داشت. دادگاه هم خواسته است تا این جلسه 

برگزار شود تا ببیند ما این مباحث را مطرح کرده ایم یا نه.
خادمی همچنین خاطرنش��ان کرد: همه مواردی که بن��ده ذکر کرده ام با مدارک و 

مستندات کافی است و بنده ادله کافی برای دفاعیات و اظهاراتم دارم.  فارس

وتوش بدون ر

قانونگرایی ساده¬انگارانه؟!
ادامه از صفحه اول

حجم و سطح مشکالت و افزایش روزافزون آنها نشان 
از عدم کارآمدی قوانین فراوان موجود در حوزه های یادشده 
دارد که نهایتا به عدم ناامنی حقوق و تکالیف و عدم حاکمیت 
قانون بصورت نسبی در جامعه منجر شده است که ناشی 
از عدم وجود قانون نیس��ت بلکه به دلیل وجود حجم انبوه 
قوانین ناکارآمد و مکررا تغییر یافته اس��ت.  در حسن نیت 
و دلسوزی تقسیم کار ملی قانونگرایی شامل تدوین )دولت 
ها(، تصویب )مجلس شورای اسالمی(، تایید )شورای محترم 
نگهبان(، ابالغ )مجلس ش��ورای اسالمی(، اجرا )دولت ها(، 
نظارت )قوه قضاییه(، تفسیر )ش��ورای محترم نگهبان( و 
تدوین و تصویب اسناد فرادست )مجمع تشخیص مصلحت 
نظام( تردیدی نیست لکن تاکنون تنها وجود حسن ظن و 
دلسوزی نتوانسته است از مشکالت متعدد در زندگی مردم 
بکاهد. از این رو بازبینی و بازمهندسی کامل فرآیند قانونگرایی 
بر اساس تقسیم کار ملی مندرج در قانون اساسی ضروری 
است. بررسی آسیب شناختی فرآیند قانونگرایی نشانگر این 
است که علیرغم تقسیم کار ملی قانونگرایی در قانون اساسی، 
روش و مکانیسم های مربوطه وابسته به تصویب هیچ آیین 
نامه یا دستورالعمل اجرایی نیست. سکوت قانونگذار در این 
زمینه، عمال روش جاری در تقسیم کار ملی را به قوا، دستگاه 
ها و نهادهای مربوطه واگذار نموده است. قانونگذاری برای 
سیستم های انسانی و اجتماعی با اتخاذ روش های سنتی 
بصورت قشری، سطحی، جزئی، ایستا، تک متغیره، ساده، 
ناپیوسته، مقطعی، غیرمرتبط باهم، تجزیه گرا، تفکیکی، 
قطعیت گرا، بخش��ی،تک الیه، غیرفعال، نقطه ای، خطی 
محدودنگر و س��لیقه ای همواره ناقص و ابتر است و تجربه 
چهار دهه تجربه قانونگرایی گواهی می دهد که این دست 
روش ها در حل مشکالت زندگی مردم ناتوان است بعالوه 
اینکه خود مشکلی افزون بر سایر مشکالت موجود است. 
عبور از روش های سنتی و تفکرات مبتنی آن اجتناب ناپذیر 
است. چهار دهه تالش فرصت مناسبی برای اثبات توانایی 
و کارآمدی روش های س��نتی، مرسوم و جاری تقسیم کار 
ملی قانونگرایی است. زمان پاسخگویی جناح های سیاسی 
اصولگ��را و اصالح طلب که بص��ورت دوره ای و نوبه ای بر 
راس قوا، دستگاه ها و نهادهای تقسیم کار ملی قانونگرایی 
تسلط داشته و دارند فرا رسیده است. حجم ناکارآمدی ها و 
مشکالت در زندگی مردم آنقدر زیاد شده است که همه آن 
را نمی توان با دسیسه های دشمنان و تحریم های ظالمانه 
استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل )که در اندازه واقعی 
قابل مالحظه و دقت اند( توجیه نمود. باید از تهدید و ضعف 
بوجود آمده، فرصت و قوت ایجاد کرد. ش��یوه سنتی نظام 
قانونگرایی بر اساس تقسیم کار ملی، بخش مهمی از جهل ما 
به قانون و قانونگرایی حقیقی است که در عمل هم تاکنون 
موفق عمل نکرده است. تحول در نظام قانونگرایی با اتخاذ 
شیوه ای نوین با روشی عمیق، کل نگر، سیال، فعال، پیوسته، 
پویا، بهم مرتبط، ترکیبی، جریانی، غیرخطی، چندمتغیره، 
جامع، مجموعه گرا، چندبعدی، شبکه ای، تکاملی، چندالیه 
ای، سیستماتیک، ارگانیک، سلس��له مراتبی، فرابخشی، 
پیچیده، آشوبناک، فراگیر، کامل، انسانی و اجتماعی قابل 
تحقق است. با استفاده از شیوه نوین قانونگرایی در کشور، با 
شناخت کامل پدیده و جمع آوری همه اطالعات مورد نیاز 
برای قانونگذاری به تعیین حدود، شرایط، اختیارت و تکالیف 
پدیده مورد نظر پرداخته می ش��ود. در شیوه نوین قوانین 
از اساس تغییرات مکرر را برنمی تابند! قوانینی که قابلیت 
اجرایی نداشته باشند هیچگاه تصویب نمی شوند! قوانینی 
که هم راستا با چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی 
نظام نیستند امکان تصویب ندارند! قوانینی که امکان نظارت 
بر حسن اجرای آنها وجود ندارد هرگز نام قانون را به خود 
نمی بینند! آرزوها و اهداف فضایی و دست نیافتنی، جنبه 
قانونی نمی یابند! شبه قانون ها و قانون نماها قدرت ورود به 
عرصه قانون را نخواهند داشت! در شیوه نوین قانونگرایی، از 
بازی های زبانی و زبان بازی خبری نیست! در این شیوه تورم 
قانون وجود ندارد و قوانین بر اساس الگوی تنقیح شده از قبل 

تصویب و اجرا می شوند!

سرمقاله

خ��رداد(،   ۲۴( جمع��ه  روز  وزارت خارج��ه بریتانی��ا، در گ���زارش دو
اقدامی عجیب بیانیه ای صادر کرد و در هم صدایی 
ب��ا دولت آمریکا، ایران را به حمله به نفتکش ها در 

دریای عمان )۲۳ خرداد( متهم نمود.
در ای��ن بیانیه، وزارت خارج��ه بریتانیا مدعی 
ش��د که بنا بر برآوردهای خ��ود "تقریباً مطمئن" 
است س��پاه پاس��داران در حمله روز پنجشنبه به 
دو نفتکش در دریای عمان نقش داشته است. این 
بیانیه می گوی��د حمله به نفتکش ها از طرف ایران 

اقدامی است که اخیراً سابقه داشته است.
جرم��ی هانت، وزیر خارجه بریتانی��ا نیز از ایران 
خواس��ته تا فعالیت های به گفته او "بی ثبات کننده" 
را متوق��ف کن��د. وزیر ام��ور خارج��ه بریتانیا ضمن 
ابراز آمادگی این کش��ور برای مش��ارکت در هرگونه 
تحقیقاتی برای کشف جزئیات حمالت روز گذشته به 
دو نفتکش در دریای عمان گفته است: "دلیلی وجود 
ندارد که در ارزیابی آمریکا در مورد دس��ت داش��تن 
جمهوری اسالمی ایران در این حمالت تردید کنیم."

این بیانیه، درس��ت فردای روزی صادر ش��د که 
سفارت انگلیس در ایران روز پنج شنبه ۲۳ خردادماه 
به مناسبت تولد ۹۳ سالگی ملکه الیزابت دوم میزبان 
جمعی زی��ادی از تجار ایرانی، س��لبریتی ها و برخی 
سیاس��تمداران ایران��ی بود. چیزی که این جش��ن را 
متمایز از جش��ن تولدهای قبلی ک��رد، اقدام عجیب 
دولت انگلیس برای تدارک آن بود. سفارت انگلیس، از 
روزهای پیش از برگزاری جشن تولد ملکه این کشور، 
اع��الم کرده بود که هزین��ه ای از جیب خودش برای 
برگزاری این جشن نمی پردازد و هزینه آن را می بایست 
ایرانی ها بپردازند. انگلیس از روزهای گذشته در ایمیلی 
به شرکت ها؛ برندهای معتبر و تجار ایرانی خواست که 
برای برگزاری این جش��ن مبلغی معادل ۲۵۰۰ پوند 

بپردازند و به نوعی اسپانسر این جشن تولد شوند!
اینکه سفارت روباه پیر استعمار، انگلیس خبیث، 
این چنین با علم به نفرتی که در دل توده های ملت 

ایران از س��وابق سیاه اس��تعماری و نفاق و خباثت 
عمیق این کشور وجود دارد، پول جشن تولد ملکه 
ش��یطان صفت و کریه المنظ��ر خ��ود را از ایرانی ها 
بگی��رد، قطعاً با هدف تحقی��ر و توهین ملت ایران 
صورت گرفت. این در حالی است که دولت انگلیس 
در مس��اله تحریم های اقتص��ادی و تحمیل جنگ 
اقتص��ادی بر ملت ای��ران، همراه و ش��ریک ترامپ 
اس��ت. از این رو، بس��یار تلخ و حیرت آور است که 
شرکت ها و تجار ایرانی از پولی که در ایران به دست 
آورده اند خ��رج تولد ملکه فتنه گر انگلیس کردند و 
برخی دولتم��ردان و س��لبریتی های ایرانی در این 

جشن مفتضح حضور به هم رساندند.
 مل��ت ای��ران هی��چ گاه خاط��ره خباثت ها و 
جنایت های عظیم اس��تعمار انگلس��تان را در برابر 
ملت ایران فراموش نخواهد کرد: خیانت پادشاهی 
انگلس��تان در دوران قاج��ار و توطئه های عمیقی 
ک��ه منجر به جدایی بخش های��ی از ایران از قبیل 
هرات شد، نقش انگلستان در حذف سیاستمداران 
وطن خواهی چون عباس میرزا و قائم مقام فراهانی و 
میرزا تقی خان امیرکبیر، قراردادهای ذلت باری چون 
1۹1۹، اشغال ایران در جریان جنگ اول جهانی به 
همراه امپراتوری روس��یه، نقش انگلستان در ایجاد 
قحطی بزرگ در سال های جنگ اول جهانی که بنا 
بر آماره��ای موثق منجر به مرگ حدود ۹ میلیون 
ایرانی از ش��دت قحطی و شیوع بیماری شد، نقش 
س��ازمان جاسوس��ی بریتانیا در جاسوسی از مراکز 
حیاتی کشور و خیانت های شبکه مخفی انگلستان 

در ضربه زدن به منافع حساس ایران و... .
به خاطر همه این جنایت ها، هیچ گاه دل ملت 
ایران با روباه پیر صاف نخواهد ش��د و انگلستان تا 

ابد مظهر خباثت، نفاق و توطئه برای توده ایرانی ها 
باقی مانده است و خواهد ماند.

اما ب��رای اثب��ات دوباره دش��منی عمیق لندن 
با ای��ران و ایرانی، زمان چن��دان طوالنی نیاز نبود و 
تنها س��اعاتی بعد از برگزاری جشن تولد در سفارت 
انگلیس در چهارراه اس��تانبول تهران، وزارت خارجه 
این کشور، در اقدامی عجیب، در حالی که تقریباً همه 
کشورهای مهم دنیا، حتی کشورهای عربی از قبیل 
کوی��ت، حاضر به تأیید ادعاهای واش��ینگتن درباره 
نقش ایران در حمله ب��ه نفتکش ها در دریای عمان 
نشده اند، بیانیه صادر و ایران را صریحاً متهم می کند.

الزم به ذکر اس��ت ک��ه در چند هفته قبل، به 
مناس��بت ماه مبارک رمضان، س��فارت انگلستان 
اقدام به برگزاری مراسم »افطاری« در تهران کرد 
که حضور برخی مسؤوالن سیاسی در این مهمانی 

بسیار جنجالی شد و مورد اعتراض قرار گرفت.
البته این روزها که مقارن با س��الگرد انتخابات 
س��ال ۸۸ و فتنه بزرگ علیه مردم س��االری نظام 
اس��ت، ش��اید بازخوانی نقش س��فارتخانه بریتانیا 
در تحریک و س��ازماندهی فتنه، خیلی از مس��ائل 
را ب��ه یاد دولتم��ردان کش��ورمان بی��اورد که به 
همین س��ادگی چش��م به روی تحرکات خصمانه 
دولت بریتانیا نبندند. همین امروز هم رس��انه های 
فارس��ی زبان مس��تقر در لندن از قبیل بی.بی.سی 
فارس��ی )وابس��ته به بودجه مجلس انگلس��تان و 
تحت هدایت دستگاه سیاست خارجی این کشور(، 
ایران اینترنش��نال )تلویزیون وابسته به سعودی ها 
که مورد حمایت دولت انگلس��تان اس��ت( و من و 
تو )رس��انه بهائی��ان مقیم لندن ک��ه در همکاری 
تنگاتن��گ با س��رویس اطالعاتی انگلیس اس��ت(؛ 

رسماً و عماًل بازوهای جنگ روانی همان »تیم ب« 
)بولتون - بن س��لمان - بنیامین نتانیاهو( هستند 

که محمدجواد ظریف از آن حرف می زند.
البته محمود بریمانی دس��تیار وزیر و مدیرکل 
اروپای وزارت امور خارجه، روز ش��نبه )۲۵ خرداد(، 
در مالقات با راب مِکر، سفیر انگلیس، شدیداً به این 
مواض��ع غیرقابل قبول و ض��د ایرانی دولت انگلیس 
اعتراض کرد و با اشاره به اتهام مطروحه که بدون ارائه 
کمترین سند و مدرکی و تنها در چارچوب سیاست 
دنباله روانه لندن از واش��نگتن مطرح ش��ده، افزود: 
"در جریان جلسه )بسته( پنجشنبه گذشته شورای 
امنیت سازمان ملل نیز هیچ کس بجز انگلیس با این 
اتهام واهی آمریکا همراهی نکرد؛ حتی بس��یاری از 
رسانه های بین المللی شناخته شده نیز ادعای آمریکا 
و انگلیس را به استناد اظهارات مقامات شرکت مالک 

کشتی و ملوانان آن رد کردند."
راب مکر مدعی اس��ت که خ��ود تقاضای یک 

مالقات فوری را با وزارت خارجه ایران داده است
البته س��فیر انگلیس در حس��اب توئیتر خود 
مدعی ش��د که خود او ب��ه وزارت خارج��ه ایران 
تقاضای مالقات فوری داده اس��ت و به بیان دیگر، 
به وزارت خارجه کش��ورمان احضار نشد. او اینجا 
هم به روش انگلیسی ها، نمی گوید که آن دعوت و 
احضار دو مقوله جداگانه بوده و ایشان برای موردی 

دعوت و برای موضوع دیگری احضار شده اند.
با این وجود، به نظر می رسد که در شرایط کنار 
رفتن نقاب دش��منی ها و عیان ش��دن روی خبیث 
انگلی��س و همراهی کامل لندن با واش��ینگتن در 
جنگ اقتصادی علیه کشورمان، دستگاه دیپلماسی 
و شورایعالی امنیت ملی، باید مواضع قاطعانه تری در 
قبال لندن اتخاذ کند تا همزمان با آشکار شدن فاز 
»فعال« سیاست خارجی کشور در مقابله با دشمنی 
آمریکا و نظام س��لطه، پیامی ق��وی به اروپایی های 
پیمان شکن و در رأس آن ها انگلیس خبیث ارسال 

گردد.  مشرق نیوز

خباثِت انگلیسی، یک روز بعد از جشن تولد ملکه

چرا دولت در برابر دشمنی »انگلیس« منفعل است؟

روحانی:
فرصت اروپا برای جبران کوتاه است

رئیس جمهور با بیان اینکه اراده ایران تقویت  روابط صمیمی با فرانسه در همه عرصه ها و خیابان پاستور
به ویژه اقتصادی اس��ت، گفت: نباید اج��ازه داد هیچ عاملی مانع 

گسترش روابط و همکاری های مشترک تهران - پاریس شود.
حجت االس��الم حس��ن روحانی هنگام دریافت استوارنامه 
"فیلیپ تی یبو" س��فیر جدید فرانس��ه در ته��ران گفت: ایران 
و فرانسه در س��ال های اخیر، افق روشنی را برای آینده روابط 
مش��ترک خود ترسیم کرده اند و بدین لحاظ تسریع در اجرای 
توافقات، ضروری اس��ت. وی با اش��اره به صبر و خویشتنداری 
ایران طی یک س��ال گذشته به درخواس��ت فرانسه و اتحادیه 
اروپا برای جبران اثرات و تبعات خروج آمریکا از برجام، اظهار 
داشت: شرایط کنونی حساس است و فرانسه همچنان فرصت 
دارد در کن��ار دیگر اعضای برجام و در فرصت بس��یار کوتاهی 
که وجود دارد، نقش تاریخی خود را برای حفظ این توافق ایفا 

کند چراکه بی تردید از بین رفتن برجام، به نفع ایران، فرانسه، 
منطقه و جهان نیست.

روحان��ی تاکید کرد: اراده ته��ران روابط صمیمی با پاریس، 
انجام تعهدات در مساله برجام و همکاری و مشارکت فعاالنه برای 

ثبات و امنیت منطقه و بویژه ادامه مبارزه با تروریسم است.
رئیس جمه��ور همچنین تاکید کرد ک��ه برخی موضوعات 
از جمل��ه واردات دارو و تجهی��زات پزش��کی، قطع��ات یدکی 
هواپیماهای مسافربری، تجارت مواد غذایی و یا قطعات برخی 
کارخانه ها که بر نیازمندی ها و اشتغال مردم اثر می گذارد، فرای 
مساله برجام و حتی روابط دوجانبه است و ایجاد محدودیت و 
ممنوعیت در این قبیل کاالها از سوی آمریکا کامال غیرانسانی 
بوده و نشان از جنگ اقتصادی گسترده ای است که آمریکا علیه 

تک تک آحاد مردم ایران آغاز کرده است.
"فیلیپ تی یبو" س��فیر جدید فرانسه در تهران نیز در این 
دی��دار ضمن ابالغ س��الم گرم رئیس جمهور فرانس��ه به دکتر 
روحانی و تقدیم استوارنامه خود، اظهار داشت: فرانسه مصمم 
اس��ت روابط خود را ب��ا ایران در همه عرصه ها هرچه بیش��تر 
توس��عه دهد. وی با بیان اینکه دولت فرانس��ه از هیچ تالشی 

برای توس��عه همکاری های اقتصادی با ته��ران دریغ نخواهد 
ک��رد، افزود: تهران ب��ه تمام تعهداتش در برج��ام عمل کرده 
و فرانسه می کوش��د این توافق را که از حمایت جامعه جهانی 

برخوردار است، حفظ کند.
سفیر فرانسه با بیان اینکه کشورش از افزایش تنش ها در 
منطقه نگران اس��ت، گفت: پاریس برای رایزنی با ایران درباره 

ثبات و امنیت منطقه آماگی دارد.

 ایران و چین
درباره مسایل منطقه ای و بین المللی اشتراک نظر دارند

روحان��ی گف��ت دو کش��ورایران و چی��ن درباره مس��ایل 
منطقه ای و بین المللی اشتراک نظر دارند و این روابط پیوسته 

و رو به توسعه است.
رئیس جمهور همچنین هنگام دریافت اس��توارنامه سفیر 
جدی��د چین در تهران، با بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران 
اهمیت ویژه ای برای توس��عه روابط با چین قائل اس��ت، گفت: 
دو کش��ور درباره مس��ایل منطقه ای و بین المللی اشتراک نظر 

دارند و این روابط پیوسته و رو به توسعه است.

رئیس جمه��ور با اش��اره به اینکه "حفظ اس��تقالل" برای 
دو کشور بس��یار مهم اس��ت، ادامه داد: یکجانبه گرایی مورد 
مخالفت هر دو کش��ور و مس��یری نادرس��ت و خطرناک برای 

منطقه و جامعه بین المللی است.
روحانی گفت: جمهوری اسالمی ایران از توسعه زیر ساخت ها 
 ب��رای ادامه روابط راهبردی و پایدار با چین اس��تقبال می کند. 
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران، عالقمند به حفظ 
برجام اس��ت، گفت: نقش چین در این باره بس��یار مهم است و 
پکن می تواند کمک شایان توجهی برای اجرای تعهدات طرفین 
برجام کند. روحانی با بیان اینکه همکاری دو کش��ور در حفظ 
ثبات منطقه اهمیت اساس��ی دارد، گفت: ایران و چین در کنار 
ه��م می توانند برای مبارزه کامل و ریش��ه کنی تروریس��م در 

منطقه و آسیا همکاری کنند.
آقای "چانگ هوآ" س��فیر جدید چین در تهران نیز، به سوابق 
تاریخی روابط گس��ترده بی��ن دو ملت ایران و چین اش��اره کرد و 
اظهارداشت: چین بدنبال تعمیق روابط راهبردی خود با ایران است.

همچنین س��فرای جدید کشورهای تاجیکستان، لهستان 
استوارنامه های خود را تقدیم رئیس جمهور کشورمان کردند.

88006969روزنامهسیاستروزتلفنیآگهیمیپذیرد

س
فار

دبیر شورای عالی امنیت ملی  از کش��ف ش��بکه گس��ترده گف�ت و گ��و
عملیات س��ایبری تهاجمی علی��ه ایران خبر داد و 
گف��ت: ب��ه زودی مس��تندات آن از طریق وزارت 

اطالعات منتشر می شود.
امی��ر دریاب��ان عل��ی ش��مخانی در خصوص 
اقدامات متقابل جمهوری اس��المی ایران در قبال 
اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا که هفته گذشته 
تأیید کرد آمریکا در حال انجام عملیات س��ایبری 
تهاجمی خارجی است تا به روسیه و دیگران نشان 
دهد که آنها بهای مداخله های خود در امور آمریکا 
را خواهند پرداخت گفت: اوالً حمله سایبری علیه 
کش��ورها روی دیگر حمله نظامی است که آمریکا 
ب��ه صورت غیر قانونی و برخ��الف موازین حقوقی 
و حت��ی ادبیات و سیاس��تهای امنیتی خود، به آن 
مبادرت می کند و طبیعتاً باید پاسخگوی این اقدام 

خود در مجامع بین المللی باشد.
وی اف��زود: در نهمی��ن اجالس بی��ن المللی 
نمایندگان عالی امور امنیتی کشورهای جهان نیز 
که سال گذشته در روسیه برگزار شد یکی از اصلی 
تری��ن موضوعات مورد بحث تهدیدات س��ایبری و 
کارکرد آن در توس��عه تروریسم و همچنین نحوه 
همکاری و مش��ارکت کش��ورها برای مقابله با آن 
ب��ود، طبیعت��اً اظهارات اخیر بولت��ون که به نوعی 
اذعان به تروریس��م دولتی اس��ت در اجالس فردا 

بازتاب خواهد داشت.
ش��مخانی گف��ت: هرچن��د اظهار ای��ن موارد 
موض��وع جدیدی اس��ت ام��ا تهاجمات س��ایبری 
امریکا به کش��ورهای دیگر س��ابقه طوالنی داشته 
و آمریکاییه��ا به صورت مس��تمر ای��ن اقدامات را 
در کن��ار جنگ اقتصادی و اطالعات��ی علیه ایران 
و بسیاری از کشورهای دیگر دنبال می کنند. دبیر 
ش��ورای عالی امنیت مل��ی افزود: البت��ه ما نیز از 
طریق همکاری و تماس های نزدیک با ش��رکایمان 
این تهدیدات را به صورت مس��تمر بررسی و رصد 
می کنیم و تمهیدات دفاع��ی مطمئنی را در قبال 

آن فعال کرده ایم.
وی تاکی��د کرد: نکته ای که ج��ا دارد در این 
بخش به آن اشاره کنم فاصله معنی دار میان توان 
ادعایی و قابلیت های واقع��ی آمریکا در حوزه های 
س��ایبری، نظامی و امنیتی است. آمریکاییها عالقه 
مند هس��تند با هدف ارعاب و لطمه زدن به اراده 
کش��ورها برای مقاومت در برابر خوی تجاوز گری 
این کشور منطق تخیلی فیلمهای هالیوودی را به 

عنوان واقعیت به افکار عمومی منتقل کنند.
ش��مخانی افزود: جالب است بدانید، مدتی قبل 
یکی از پیچیده ترین ش��بکه های س��ایبری سازمان 
س��یا که در حوزه جاسوسی س��ایبری به کار گرفته 
می شد و بخش مهمی از ظرفیت های عملیاتی سیا 
در کش��ورهای هدف امریکا بود توسط دستگاه های 

اطالعاتی ایران کشف شد و مورد ضربه قرار گرفت.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی افزود: با توجه به 
همکاری جاری میان ایران و بس��یاری از کشورهای 
جهان در قالب ایجاد "ش��بکه ضد جاسوس��ی بین 
المللی" علیه امریکا، ما اطالعات ش��بکه کشف شده 
را که در چند کش��ور دیگر نیز فع��ال بود در اختیار 
شرکایمان قرار دادیم که منجر به شناسایی و فروپاشی 
شبکه افسران اطالعاتی سیا و دستگیری تعدادی از 
جاسوسان و مجازات آنها در کشورهای مختلف شد. 
ش��مخانی تصریح کرد: آمریکاییها این اقدام ایران را 
" شکس��ت مفتضحانه اطالعاتی" نامگذاری کردند. 

مستندات این پروژه نیز تماماً موجود است.
وی افزود: چون بخشی از ابعاد این کیس قباًل 
توس��ط خود سازمان سیا افش��ا شده، می شود این 
اسناد را هم منتشر کرد تا مردم در جریان موضوع 
ق��رار بگیرند و م��ن از وزارت اطالعات می خواهم 
فیلم ها و بخشی از اعترافات را حتماً منتشر کنند.

ضام��ن حفظ امنیت در خلی��ج فارس و تنگه 
هرمز هستیم دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: 
باره��ا تاکید کرده ایم ک��ه ضامن حفظ امنیت در 
خلیج ف��ارس و تنگ��ه هرمز هس��تیم و ابتکارات 
متعددی را برای همکاری با کش��ورهای همس��ایه 
در زمین��ه کاهش تنش ها ارائه کرده ایم اما هر بار 
به بهانه یا اقدامی مش��کوک، خللی در گفتگوهای 
آغاز ش��ده بوجود آمده و با ورود و مداخله آمریکا 

شکاف ها توسعه یافته است.
امیر دریابان علی شمخانی در خصوص شرکت 
در دهمی��ن اجالس بین الملل��ی نمایندگان عالی 
امور امنیتی کشورهای جهان که از فردا در روسیه 
برگزار می ش��ود گفت: یک��ی از موضوعات مهمی 
که امروز به دغدغه جدی بس��یاری از کش��ورهای 
جهان تبدیل گردی��ده، مجموعه رفتارهای هنجار 
ش��کن امریکا در نقض معاهدات بین المللی است 
که نمونه های آن را درخروج این کش��ور از برجام 
و معاهدات خلع س��الح، مسئله قدس، به رسمیت 
شناختن اش��غال جوالن وهمچنین مسئله حضور 
نظامی نا امن کننده آمریکا در آبراههای مهم بین 

المللی می توانیم مشاهده کنیم.
وی اف��زود: ما همواره بر موضع اصولی خود در 
خصوص ض��رورت پایان دادن به حض��ور نظامیان 
آمریکای��ی در مناطق مختلف، ک��ه عامل بحران و 
ناامنی اس��ت تاکید کرده ایم. حضور نظامی امریکا 
درمناط��ق مختلف جهان به وی��ژه در خلیج فارس 
ب��رای همه کش��ورهای حاش��یه تهدید محس��وب 
می شود. اقدام جنایتکارانه ناو آمریکایی در سرنگونی 
هواپیمای مس��افربری ایران موضوعی نیست که به 
راحت��ی از حافظه تاریخی مردم جهان پاک ش��ود 
بویژه آنکه حاکمان کاخ سفید پس از این جنایت به 

فرمانده ناو وینسنس مدال افتخار نیز دادند.
شمخانی گفت: در حالی که آمریکاییها همواره 

ت��الش می کنند که حضور نظام��ی خود در مناطق 
مختلف جهان را عامل ایجاد امنیت معرفی کنند اما 
تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که این حضور 
حاصلی جز ناامنی و بی ثباتی نداشته است. از این رو 
امریکا به عنوان عامل اصلی ناامنی حق ندارد در مورد 

امنیت مردم و کشورهای منطقه اظهار نظر کند.
دبی��ر ش��ورای عال��ی امنیت ملی کش��ورمان 
تصریح ک��رد: ما بارها تاکید ک��رده ایم که ضامن 
حفظ امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز هستیم 
و ابتکارات متعددی را برای همکاری با کشورهای 
همس��ایه در زمینه کاهش تنش ها ارائه کرده ایم. 
ام��ا هر بار به بهانه یا اقدامی مش��کوک، خللی در 
گفتگوه��ای آغاز ش��ده بوجود آمده و ب��ا ورود و 

مداخله آمریکا شکاف ها توسعه یافته است.
وی اضافه کرد: شکل گیری این شرایط موجب 
شده که آمریکایی ها با طرح مباحث ایران هراسانه 
س��الح های بیشتری به برخی کش��ورهای منطقه 
بفروشند. مجموعه مباحث فوق نشان می دهد که 
امریکاییه��ا هرگز به دنبال ایجاد امنیت و ثبات در 

منطقه نبوده اند.
ش��مخانی خاطر نش��ان ک��رد: به ط��ور قطع 
در گفتگوه��ای دوجانبه با مقام��ات عالی امنیتی 
کش��ورهای مختلف در زمینه رفتاره��ا و اقدامات 
ناام��ن کننده امری��کا در جهان نیز تب��ادل نظر و 

گفتگو خواهیم کرد. خبرگزاری صدا و سیما

شمخانی خبر داد

کشف شبکه گسترده عملیات سایبری تهاجمی علیه ایران


