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گزارش

 ضبط اموال ایران توسط کانادا مصداق تروریسم اقتصادی دولتی
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق 
بارز تروریسم اقتصادی دولتی است. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، 
طی مطلبی در صفحه ش��خصی خود در توئیتر ضبط اموال دولتی ایران توس��ط 
کانادا را مصداق بارز تروریس��م اقتصادی دولتی دانست. متن کامل این مطلب به 

شرح زیر است: تروریسم اقتصادی شیوه ای است که دولتهای غربی با سوءاستفاده 
از ابزارهای قانونی، منافع و منابع اقتصادی دیگر ملتها را توقیف و یا مصادره می نمایند، 

آن هم بدون طی مراحل رسیدگی حقوقی منصفانه. ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا 
مصداق بارز تروریس��م اقتصادی دولتی اس��ت. اقدام کانادا مغایر با اصول ش��ناخته شده 
حق��وق بین الملل از جمله اصل حاکمیت دولتها اس��ت. از این پس قوه قضاییه باید وفق 
قانوِن »صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه 

دولتهای خارجی« مصوب ۱۳۹۰ در خصوص کانادا عمل کند.  فارس 

مسلمانان می توانند به قدرت اول جهان تبدیل شوند
آی��ت اهلل محس��ن اراکی دبیرکل مجم��ع تقریب مذاهب اس��المی دیروز گفت: 
مسلمانان می توانند با وحدت و استفاده از امکانات گسترده خود غرب تبدیل به 
قدرت نخس��ت جهان شوند.  وی برگزاری کنگره آینده جهان اسالم در شرایط 
زمانی فعلی را بس��یار موثر و تاثیرگذار خوان��د و گفت: در برهه زمانی فعلی که 

دش��من در تالش به حاشیه راندن مساله فلسطین است، این کنفرانس می تواند 
یکبار دیگر مس��اله فلسطین را در نزد افکار عمومی جهانی و مسلمانان مطرح سازد.

آیت اهلل اراکی با تاکید بر اینکه ترکیه به عنوان یک کش��ور تاثیر گذار و مهم در جهان 
اس��الم اس��ت گفت: برپایی این کنگره در ترکیه با حضور شخصیهای برجسته از جهان 
اسالم می تواند گامی در وحدت جهان اسالم باشد. وی نقش اصلی کنفرانس را برداشتن 
یک گام جلو در راس��تای وحدت جهان اس��الم خواند و گفت: وحدت جهان اسالم امروز 

یک ضرورت است.   ایرنا 

 نتانیاهو به نابودی زودتر اسرائیل کمک می کند
امیر عبداللهیان اظهارات تهدیدآمیز نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر الحاق 
بخش مهمی از کرانه باختری به مناطق اشغالی را افشای بخشی از برنامه و نیات 
پلید آمریکا و صهیونیست ها با پوشش طرح باصطالح معامله قرن خواند. دبیرکل 
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با محکوم کردن این اظهارات و 

تهدیدها، نخست وزیر جنجالی و کودک ُکش رژیم صهیونیستی را هیتلرک )هیتلر 
کوچ��ک( جدیدی برای جهان توصیف کرد که قص��د دارد در پناه حمایت های دولت 

ترامپ و لبخند و پول برخی س��ران کش��ورهای نفتی، منطقه را به سمت جنگی فراگیر 
سوق دهد. صهیونیست ها باید از رؤیاهای خود فاصله بگیرند و بدانند مبارزان فلسطینی 
و منطق��ه با تمام ت��وان و تجارب اندوخته از جنگ ۳۳ روزه و جنگ های غزه، برای دادن 
درس فراموش نش��دنی و تاریخی به صهیونیست ها لحظه شماری می کنند و نتانیاهو برای 

بقای خود در عرصه قدرت، به نابودی زودتر اسرائیل کمک بزرگی می کند.  تسنیم 

به مسائل اصلی بپردازیم،
نه به مسائل درجه  دو

و اّم��ا مس��ئله ی زن در دنی��ای ام��روز و ازجمله در 
کش��ور ما، یکی از مسائلی است که به جهات مختلف 
همچن��ان درخور پیگیری و تأّمل و کار و فکر اس��ت. 
اوال نیمی از جمعّیت کش��ورها زنان هس��تند؛ چگونه 
میتوان به شکل سالمی از این امکان و استعداد عظیم 
به نفع هر کش��وری، ازجمله کش��ور ما استفاده کرد؟ 
ثانیاً مس��ئله ی جنس��ّیت که یکی از حّس��اس ترین و 
ظریف ترین مس��ائل آفرینش است، چگونه میتواند در 
خدمت تعالی انسان قرار بگیرد، نه در خدمت انحطاط 
بش��ر و انحط��اط اخالقی؟ ثالث��اً به خاط��ر تفاوتهای 
طبیع��ی ای که بین جن��س زن و جنس م��رد وجود 
دارد، چگون��ه میتوان - چ��ه در محیط اجتماعی، چه 
در محیط خانواده - رفتاری را نهادینه کرد و غیرقابل 
اجتناب کرد که به زن ظلم نشود؟ اینها مسائل خیلی 
مهّمی است. اگر ما همین دو سه مسئله را محور فکر و 
تأّمل و بحث و کار قرار بدهیم، یک مجموعه ی تالش 
و کار مطالعات��ی و تحقیق��ی و عملی را به دنبال خود 
خواهد آورد. این مسئله ی ظلم به زنان را کسی خیال 
نکند که مخصوص جوام��ع عقب افتاده یا جوامع مثاًل 
فرض کنید وحش��ی ]است [؛ نه، در جوامع به اصطالح 
متم��ّدن امروز، این ظلم به جامعه ی زنان اگر بیش��تر 
از جوامع دیگر نباش��د، قطعاً کمتر نیس��ت. خب اینها 
مسائل مهّمی است؛ اینها باید رسیدگی بشود، به اینها 

باید پرداخته بشود.
در احصای مس��ائل اصل��ِی زنان، حقیقتاً به مس��ائل 
اصلی بپردازیم، نه به مس��ائل درج��ه ی دو. پرداختن 
به مس��ئله ی خانواده و بخصوص مس��ئله ی سالمت و 
امنّی��ت و آرامش و تکریم زن در محیط خانواده، یکی 
از مسائل اصلی اس��ت. ما چند مسئله ی اصلی داریم، 

یکی از آنها این است.
 نگاه کنید ببینید عوامل َس��لب آرامش و س��کینه ی 
روحی زن در خانواده چه چیزهایی اس��ت؟ دنبال این 
باش��ید که با قانون، با روش��های تبلیغی، با روش��ها و 
شیوه های گوناگون، اینها را برطرف کنید. این، اساس 
قضّیه اس��ت. زن در خانه مایه ی آرامش است؛ مایه ی 
آرامش مرد، و مایه ی آرامش فرزندان؛ دختر و پس��ر. 
اگر خود زن برخوردار از آرامش روانی و روحی نباشد، 
نمیتواند این آرامش را به خانواده بدهد. زنی که مورد 
تحقیر قرار بگیرد، مورد اهانت قرار بگیرد، مورد فشار 
کار قرار بگیرد، نمیتواند کدبانو باش��د؛ نمیتواند مدیر 
خانواده باشد؛ درحالی که زن، مدیر خانواده است. این 
مسئله ی اصلی است. این یکی از آن اصلی ترین مسائل 
اس��ت، که خب در محیط زندگی ما - چه محیطهای 
قدیمی م��ا، چه محیطهای جدید م��ا - چندان مورد 
توّجه قرار نگرفته است و باید مورد توّجه قرار بگیرد.
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مخاطب شمایید

حسین قدیانی فرزند شهید و روزنامهنگار باسابقه انقالبی و مطرح 
کش��ورمان که مطالب متعدد و متنوع او علیه جریان ضدانقالب  
طرفداران زیادی دارد، حاال با شکایت رئیس جمهور راهی زندان 

شده است.
در حکم اول قدیانی، به » ۶ ماه حبس تعلیقی« بسنده شده بود، 

اما معاونت حقوقی دولتی که رئیس آن از بس��تن دهان منتقد، 
پناه به خدا برده بود، با اعتراض به حکم اولیه، شش ماه حبس را 

از »تعلیقی« به »قطعی« تغییر داد!
این شکایت و محکومیت به دلیل متنی که ایام اربعین سال ۹۶ 
در واکنش به کملطفی خانم موالوردی نسبت به عظمت حماسه 
اربعین حسینی از سوی قدیانی منتشر شده بود، صورت گرفته 
است. اینکه بنا باشد صرف نگارش یک یادداشت ، یا نظر روزنامه 
نگاری که تعهد و تخصص آن بر همگان اثبات شده است راهی 
اوین ش��ود بدعتی است که قطعا در آینده دامان اهالی دلسوز و 

انقالبی قلم را خواهد گرفت. دستیار سابق رئیس جمهور در امور 
حقوق ش��هروندی خود ناقض حق شهروندی یک روزنامه نگار 
است و این از تلخ ترین طنز هایی است که به لطف دولت تدبیر 
و امید این را نیز به چشم دیدیم.نکته حائز اهمیت این است که 
حتی یاران این دولت در به موفقیت رس��یدن نیز از گزند بستن 
دهان ها و شکستن قلم ها در امان نماندند و حسین دهباشی نیز 
قربانی حزب و جریانی شده است که دائما شعار زنده باد مخالف 

من شان ، گوش فلک را در ایام انتخابات کر می کند.
بس��تن دهان منتقدین راهی نیست که بتواند یک جریان را به 

موفقیت برس��اند ، بارها مقام معظم رهبری )مدظله العالی( نیز 
بارها در سخنرانی هایش��ان مسئولین را به سعه صدر و تحمل 
ب��اال در برابر منتقدین و جریان انقالبی توصیه فرمودند که گویا 
این مطالبه رهبر انقالب نیز مانند تمام مطالبات ایش��ان توسط 
دولت به زمین مانده اس��ت. ای کاش دولت در برابر اهانت های 
س��لبریتی ها و چه��ره های غرب زده به بنی��ان های اخالقی ، 
اجتماعی و انقالبی نیز مانند منتقدین دلس��وز حساس باشد و 
پیگیری قضایی داشته باشد.و نکته آخر : پناه می برم به خدا از 

بستن دهان منتقدین ... 

یادداشت

چند روزی است که از ماجرای تلخ  خودسوزی سحرخدایاری 
می گذرد. دختری که قربانی تبلیغات و جریان س��ازی افرادی 
ش��د که با طرح موضوعات حاش��یهای و غیر اولویتدار تالش 
م��ی کنند تا ناکارآمدی های خ��ود را پنهان کرده و نزد افکار 

عمومی مقبولیت یابند. 
چندی قبل س��حر که از طرفداران فوتبال بود تحت تاثیر این 
جریانات و برای تماشای بازی تیم محبوبش با لباس مردانه به 
استادیوم آزادی رفته بود اما توسط پلیس شناسایی و دستگیر 

شد. 
با این حال تلخ تر از این ماجرا،  سوء استفاده جریان رسانه ای 
ضد انقالب از داغ این خانواده عزادار بود ، خانواده ای که خود 
را فدای��ی انقالب معرفی کرده و پدر ای��ن خانواده از جانبازان 

جنگ تحمیلی است. 
درست اما از همان ابتدای این اتفاق و در حالی که این دختر 
ج��وان بر روی تخت بیمارس��تان با مرگ دس��ت و پنجه نرم 
میکرد، عده ای در داخل و خارج شروع کردند تا از آن به نفع 

خود بهره برداری کنند. 
نگاهی به جریان رس��انه ای معاند در خارج از کشور نشان می 
دهد که رس��انه های خارجی از بی بی س��ی و  صدای امریکا 
گرفته تا شبکه من و تو همگی به نحوی خاص با دنبال کردن 
این ماجرا و با پخش پیامهای تسلیت از وزارت خارجه آمریکا، 
فرح پهلوی و دیگر عناصر ضد انقالب و ارائه تحلیل های جهت 
دار در این زمینه فعاالن��ه به تحریک افکار عمومی پرداخته و 
تالش داش��تند تا از این ماجرا دستاویزی برای کشاندن مردم 
به خیابانها بسازند و با به اشتباه انداختن مردم از آب گل آلود 

ماهی بگیرند، اما هوش��یاری مردم ای��ن توطئه را خنثی کرد. 
دش��من که  نتوانس��ت از تحریم های اقتصادی برای کشاندن 
مردم به خیابانها اس��تفاده کند، تمام تالش خود را صرف می 
کند تا چنین مس��ائلی را به دس��تاویزی برای آس��یب زدن به 
ارکان نظ��ام مبدل و ه��دف خود را از این معب��ر دنبال کند. 
این تالش های رس��انه ای بیگانگان در حالی جریان داش��ت 
که بارها پدر س��حر در گفتگو با رسانه ها تاکید کرد که سحر 
مشکل عصبی داش��ت و تحت تاثیر برخی دوستانش اقدام به 

خودسوزی کرد.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه او و خان��واده اش  از افرادی که از این 
ماجرا سوء استفاده میکنند و آرامش جامعه را به هم میریزند، 
نمی گذرد، افزود : من فدایی نظام هستم و در جنگ تحمیلی 
ه��م جانباز ش��دم، امام را با جان و دل دوس��ت دارم و از این 
به بعد ه��م اگر خدایی نکرده برای کش��ور اتفاقی رخ دهد از 
پیش��تازانی هس��تم که از نظام دفاع میکند، ترسی ندارم، اگر 
یک درصد با نظام مش��کلی داش��تم االن اعالم می کردم ولی 
می گویم که نه من و نه دخترم و نه هیچ یک از افراد خانواده 

ام با نظام مشکلی نه داشته ایم و نه داریم.

پاس گل به دشمن
در این میان در حالی که جریان رسانهای غرب تالش می کند 
تا با اس��تفاده از پروپاگاندی رس��انه ای و اغواگری می کوشد 
تا نس��بت به آنچه در کش��ور می گذرد س��یاه نمایی کرده و 
مردم را به اش��تباه بکشاند، عدهای هم در میدان داخلی به به 
دشمن پاس گل می دهند. برخی از سیاسیون در مجموعه این 
افراد جای دارند . این گروه که تا کنون نتوانس��ته اند پاسخی 
به کمکاریهای دوران مس��ئولیت خود در حال و گذش��ته در 
تحق��ق نیازهای واقعی زنان و دختران بدهند، نه تنها به پمپاژ 
نیازه��ای کاذب و غیرواقعی و غیراولویتدار همچون ورود زنان 
به ورزشگاه، موتورس��واری و دوچرخهسواری زنان میپردازند، 
با بیاخالقی تمام مرگ این دختر را دس��تمایه اهداف سیاسی 
خود قرار دادهاند. این گروه خودس��وزی سحر را با خودسوزی 

جوان تونس��ی که منجر به انقالب عربی شده مقایسه کرده و 
برای کشور هزینه سازی می کنند.  از دیگر این افراد برخی از  
سلبریتیها، ورزشکاران و هنرمندان بودند که با اظهارنظرهای 
ناشی از کماطالعی ، به  قافله بهره برداران این ماجرا پیوستند. 
کم نبودند افرادی که تالش می کردند با این اظهار نظرها نظر 
اهالی سینما ، تلویزیون و افکار عمومی را به خود جلب کرده و 
جایگاهی برای پیشرفت خود فراهم کنند و تا آنجا پیش رفتند 
که به مقدسات دینی مردم نیز توهین کردند و نشان دادند که 

هوش و هنری هم برای جلب مخاطب ندارند. 

مقصرین واقعی پاسخگو باشند 
اقدامات اینگونه بود که باعث ش��د تا حیدر علی خدایاری پدر 
س��حر با گله گذاری از این تالش ه��ا ، تاکید کند که افرادی 
که با طرح موضوعات حاش��یهای و غیراولویتدار همچون طرح 
موض��وع ورود زنان به ورزش��گاه، دختران و جوانان را تحریک 

میکنند، در مرگ دختر او مقصر هستند.
خط رس��انهای دشمن الشخور وار، از این ماجرا برای تضعیف 
ارکان نظام میسه دوخته و نه تنها حرمت سحر و خانواده اش 
را شکس��تند بلکه با فتنهانگیزی تالش کردند تا در این ماجرا 
فش��ارهای خود را بر کش��ورمان افزایش داده و به گمان خود 

مقدمه شورش و آشوب را فراهم کنند. 
آنها پیش از این خراب ش��دن اوض��اع اقتصادی مردم ایران را 
مقدمه ای برای این امر عنوان کردند و حاال در فرصت مناسب 
تالش داش��تند تا با ایجاد دوقطبی ه��ای کاذب از آن به نفع 

خود استفاده کنند . 
اگ��ر چه نباید س��اده انگارانه از این تالش برنامه ریزی ش��ده 
دش��من گذش��ت بلکه باید برای مقابله با آن برنامه ریزی کرد 
اما حساب دشمنان به کنار، اما در این میان با کم خردی های 
خ��ودی ها چه باید ک��رد؟ افرادی که بدون داش��تن هر گونه 
اط��الع درباره هر ماجرایی اظه��ار نظر کرده و به قولی خود را 

نخود هر آشی می کنند. 
 مردم کشورمان همواره می دانند که دشمنان آنها تالش می 

کنند تا خود را دایه مهربانتر از مادر نش��ان داده و برای مردم 
کشورمان اشک تمساح بریزند. 

اما این خودی های مدعی چطور که هیچ کدام از آنها، پس از 
خود س��وزی سحر، سراغی از این دختر رنجور نگرفته بودند و 

به عیادت او در بیمارستان نیامدند.

ادعا بدون پاسخ نماند 
در نهایت مردم بدانند که باید بیش از هر زمان دیگری مراقب 
زخمی باشند که امروز بر دل خانواده خدایاری نشسته و قابل 
جبران نیست اما باید یکبار برای همیشه تکلیف شایعهپراکنان 
و دروغگو مشخص ش��ود و اینطور نباشد که هر ادعایی بدون 
پاس��خ بماند. اینکه هر کسی بتواند آبروری یک خانواده را در 
معرض خطر ق��رار دهد و با وجود تکذیب این خانواده، آنها را 
مته��م به مخالفت علیه نظام کرده و در گروه خود قرار دهد ، 

موضوعی است که قابل گذشت نیست.
ق��وه قضاییه نیز باید مکانیزمی را برای پایان دادن به این نوع 
س��وء اس��تفاده ها جنجال آفرینیها و غوغاساالریها ایجاد کند 
تا هرکس��ی نتوان��د از هر ماجرایی برای پیش��برد اهداف خود 
و کس��ب آرای مردمی اس��تفاده کند. این افراد که به واسطه 
اینگونه  اتفاقات شروع به تبلیغات برای خود کرده و تالش می 
کنند تا خود را طرفدار آزادی و قشری خاص معرفی کنند باید 
بدانند که مداخله بدون بررس��ی و احساسی آنها  به شاخصی 
ناحق تبدیل می شود که برای کشور بدون هزینه نیست و باز 

هم مردم هستند که باید هزینه آن را بپردازند. 
در عین حال مس��ئوالن نیز بدانند که آنها نیز در مقابل چنین 
شرایطی مس��ئول هستند وقتی که برای بدست آوردن رأی و 
مقبولیت مردمی، در رویه ای تکراری با بی مس��ئولیتی از هر 
دری س��خن گفته و وعده های حاش��یه ای به طرفداران خود 
می دهند، نمی توانن��د پای خود را از عواقب چنین جریاناتی 
کنار بکشند. اگر سحر اسیر اولویت های کاذب برخی مسئوالن 
دولتی، نمایندگان مجلس و فضاس��ازیهای رسانهای نمی شد، 

شاید امروز زنده بود. 

کتایون   مافی
mafi.katayoon@gmail.com
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محمود آصفی
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وقتی طرح موضوعات غیر اولویت دار هزینه ساز می شود


