
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5592 يک ش��نبه 28 بهم��ن 1397 | 11 جمادی الثانی 1440 |

  لجبازي نكنيد
عليرضا زاكاني نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي در 
صفحه ش��خصي خ��ود در توئيتر درباره جلس��ه مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام در بررس��ي پالرمو، خطاب به 
روحاني و الريجاني نوشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در بررسي پالرمو به پيشواز امتحان بزرگي در توجه به مصالح انقالب و منافع ملي 
خواهد رفت. اي كاش آقايان روحاني و الريجان��ي به جاي مبهم گويي، داليل 
كارشناس��ي خود در ضرورت قبول پالرم��و را بيان و الاقل ب��دون لجبازي به 

استدالل هاي كارشناسي مخالفين توجه مي كردند. 
.......................................................................................................................................

  كنايه توئيتري اميرعبداللهيان به وزراي خارجه ارتجاع عرب
حسين اميرعبداللهيان دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل، در صفحه 
شخصي خود در توئيتر به تالش وزراي خارجي فعلي و مستعفي ارتجاع عرب 
براي هماهنگي با رژيم صهيونيستي واكنش نش��ان داد و گفت: ايران اسالمي 
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب را با شكوه به جش��ن نشست و اكنون ترامپ 
دانست كه بايد زبان فارسي را فراگيرد. وي در ادامه تأكيد كرد: به وزير خارجه 
سابق سعودي و وزراي خارجه بحرين، امارات و وزير خارجه مستعفي يمن نيز 

توصيه مي كنم كه براي فراگيري زبان عبري صهيونيستي تالش نكنند.
.......................................................................................................................................

  تالش نافرجام براي ائتالف ضدايراني در ورشو 
مهدي محمدي كارشناس و تحليلگر مسائل سياسي با انتشار 
پستي در صفحه اينس��تاگرام خود نظرش درباره كنفرانس 

ورشو را بيان كرد. 
محمدي در اينستاگرام نوش��ت: كنفرانس ورشو يك آبروريزي 
تمام عيار بود؛ نشس��تي بي در و پيكر، در هم و برهم، آشفته و سردرگم. نه تنها يك 
تصميم مهم و جدي هم در آن گرفته نشد بلكه نتانياهو حتي به ميزاني كه مي خواست 
عكس هم نتوانست بگيرد. نه جرئت كردند ولو در حد حرف ائتالف نظامي عليه ايران 
اعالم كنند، نه از معامله قرن رونمايي شد و نه حتي يك كشور عربي پيدا شد كه براي 
آغاز روابط با اسرائيل پيشقدم شود. اعراب را مثل سياهي لشكر آوردند و بردند، شايد 
نمدي شود براي كاله نتانياهو در انتخابات ماه آينده. همين كنفرانس كافي است براي 

اينكه روشن شود چرا اين بينوايان در منطقه به هيچ كجا نخواهند رسيد.

وزير دفاع:
 زيردريايي»فاتح« 

پيشرفته ترين سامانه هدايت موشك و اژدر را دارد
 زيردريايي فاتح از سامانه هاي رانش الكتريكي، 
مديريت نبرد تركيبي، س�امانه هدايت موشك 
زيرسطح به سطح و هدايت اژدر برخوردار است. 
به گزارش مهر، امير سرتيپ حاتمي با تبريك ورود 
نظام مقدس جمهوري اسالمي به دهه پنجم عمر 
خود اظهار داشت: بحمداهلل با تالش متخصصان 
متعهد و توانمند س��ازمان صنايع دريايي وزارت 
دفاع، زيردريايي پيشرفته »فاتح« پس از موفقيت در انجام تست هاي نهايي، به 
زودي به ناوگان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران الحاق مي شود. 

وي با بيان اينكه فاتح به عنوان نخستين زيردريايي كالس نيمه سنگين ايران 
داراي ويژگي هاي منحصربه فردي است، افزود: زيردريايي فاتح كاماًل بومي بوده 
و از صفر تا صد آن توسط متخصصان توانمند صنايع دريايي وزارت دفاع طراحي 
و ساخته شده و از فناوري هاي روز دنيا برخوردار است. امير سرتيپ حاتمي با 
بيان اينكه فاتح به عنوان نخستين زيردريايي نيمه سنگين ايران ويژگي هاي 
برجس��ته اي دارد، تصريح كرد: زيردريايي فاتح از سامانه هاي سوناري، رانش 
الكتريكي، مديريت نبرد تركيبي، س��امانه هدايت موشك زير سطح به سطح، 
هدايت اژدر، جنگ ه��اي الكترونيك��ي و مخابراتي، س��امانه مخابراتي امن و 
يكپارچه و دهها سامانه مدرن ديگر برخوردار اس��ت كه به نوبه خود موجبات 
افزايش قدرت دفاعي و آفندي نيروي درياي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي 

ايران را فراهم مي كند. 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مس��لح گفت: وزارت دفاع با محوريت سازمان 
صنايع دريايي آمادگي دارد در راس��تاي انجام مأموريت هاي خطير نيروهاي 
مقتدر دريايي جمهوري اس��المي اعم از ارتش جمهوري اسالمي ايران، سپاه 
پاس��داران و نيروي انتظامي نس��بت به طراحي، س��اخت و تأمين تجهيزات و 
تسليحات پيش��رفته دريايي، انواع شناورهاي تندرو، س��طحي، زيرسطحي و 

اثرسطحي با آخرين فناوري هاي روز دنيا اقدام نمايد.
 وزير دفاع با بيان اينكه س��اخت زيردريايي مدرن به دست متخصصان صنعت 
دفاعي حاكي از بلوغ و تعميق روحيه خودباوري، خوداتكايي و مديريت جهادي 
در تالشگران عرصه علم و صنعت دفاعي كشور اس��ت، گفت: بر اين باوريم كه 
صنعت دفاعي از مؤلفه هاي اصلي اس��تقالل كشور و ضامن امنيت و ثبات آن و 
عقبه راهبردي نيروهاي مسلح اس��ت و خداوند متعال را شاكريم كه نيروهاي 
مس��لح كش��ورمان امروز با داش��تن نيروهاي مؤمن، انقالب��ي و مجاهد تحت 
فرماندهي مقام معظم رهبري و حمايت هاي راهگش��اي دول��ت خدمتگزار با 
تجهيزات به روز و هوشمند، متناس��ب با تهديدات به خوبي مي توانند از حدود 
و ثغور جمهوري اس��المي ايران و ارزش هاي واالي انقالب كه ثمره خون پاك 

هزاران شهيد سبكبال است، دفاع كنند.
.......................................................................................................................................

عضو فراكسيون نمايندگان واليي:
 اليحه هاي پنهان ارتش پاكستان را  

وهابيت سعودي مديريت مي  كند
اس�ت  معتق�د  مجل�س  والي�ي  نماين�دگان  فراكس�يون  عض�و 
اق�دام انتح�اري اخي�ر تروريس�ت ها در سيس�تان و بلوچس�تان 
پالس هاي�ي ب�راي اج�الس از پي�ش شكس�ت خ�ورده ورش�و ب�ود. 
سيدمحمدجواد ابطحي در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به علت تعلل پاكستان 
در تأمين امنيت مرزهاي خود با ايران، گفت: در اينكه سرويس امنيتي پاكستان 
و مسائل سياسي و راهبردي سياست خارجي اين كش��ور در خارج از مرزهاي 
پاكستان تهيه و تنظيم مي شود هيچ شكي وجود ندارد و از سال هاي پيش ارتش 
اين كشور ارادت خاصي به عربس��تان داشته است. نماينده مردم خميني شهر 
در مجلس شوراي اسالمي بر همين اساس يادآور شد: از سال ها قبل حكومت 
عربستان به حوزه هاي علميه پاكستان كمك مالي مي كرد و از همان روزها ترور 
شخصيت هاي بزرگ شيعيان و علماي آنها را كليد زد و بعد از آن افرادي را روي 
كار آورد تا بر اساس سياست هاي عربستان اقدام به تدريس علوم ديني كنند كه 
منجر به ايجاد تفكري شد كه براي سال ها در اين كشورها و كشورهاي همسايه 

اقدامات تروريستي داشتند. 
وي در ادامه با بيان اينكه اليحه پنهان ارتش پاكستان توسط وهابيت مديريت 
مي ش��ود، عنوان كرد: با روي كار آمدن عمران خان در پاكس��تان، ديپلماسي 
جمهوري اسالمي بايد بسيار فعال تر عمل مي كرد چراكه اين فرد شاخصه هاي 
حمايت از نظام جمهوري اسالمي را داشته است و آرمان هاي امام)ره( را مقدس 
مي داند، لذا مي توانستيم خيلي بهتر از اين ظرفيت براي تقويت روابط دوجانبه 

به خصوص امنيت مرزها استفاده كنيم. 
ابطحي ادامه داد: از س��وي ديگر عمران خان گزينه مطلوب عربستاني ها نبود 
اما به محض رأي آوردن، عربستاني ها كار خود را آغاز كردند تا از شرايط جديد 
نيز بهره برداري و سياست هاي خود را به پاكستان تحميل كنند، لذا هم اكنون 
عربستان حمايت جدي تري را از ارتش پاكستان آغاز كرده است و تروريست ها 

را تأمين مالي مي كند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم اضافه كرد: عربستان قصد دارد ايران را تبديل 
به سوريه كند و جيش الظلم و جندالشيطان را نيز در همين راستا تأسيس كرد 

اما مردم غيور سيستان و بلوچستان با آنها همراهي نكردند.

»ما بايد به اين مطلب توجه داش�ته باشيم كه در 
تأييد و تصويب پالرمو اگ�ر نظري بدهيم آيا واقعًا 
آن چيزي اس�ت كه اروپايي ها از ما خواسته اند يا 
امر فراتري همچون FATF را از ما توقع دارند؟«

به گزارش مهر، آيت اهلل آملي الريجاني رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در جلسه ديروز اين مجمع با 
تجليل از حضور حماسي مردم در راهپيمايي و جشن 
چهلمين س��الگرد انقالب اسالمي، گفت: با حركت 
عظيم مردم تالش هاي فريبكارانه و موذيانه، امريكا 
و اذنابش در منطقه خنثي شد. وي تالش براي حل 
مشكالت مردم را وظيفه مسئوالن در نظام اسالمي 
خواند و گفت: مطلبي كه بر ما مسئوالن فرض است 
اين است كه اين ملت شايسته هر نوع تالشي است؛ 
مسئوالني كه حاال نوبت خدمت آنهاست كه با كار 
جهادي و ت��الش، با حضور در صحن��ه، به فكر حل 

مشكالت اين ملت باشند. 
آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه ضمن تسليت شهادت 
جمعي از پاسداران عزيز وطنمان كه در حفظ امنيت 
مرزها به شهادت رسيده اند، تأكيد كرد: از مسئوالن و 
مقامات نظامي و انتظامي و امنيتي كشور مي خواهيم 
پاسخ دندان شكني به تروريست هاي جنايتكار بدهند. 
آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه ب��ه پيام مهم مقام 
معظم رهبري اشاره كرد و گفت: ما اميدواريم اين پيام 
در مجامع مختلف مورد بررس��ي قرار بگيرد، تحليل 
شود و مخصوصا براي نسل جوان تبيين شود، اگر چه 
الحمدهلل نسل انقالب ما، فهيم هستند و خودشان به 

خوبي تحليل و پيام را دريافت مي كنند. 
رئيس مجمع تش��خيص مصلحت نظام همچنين به 
بحث اليحه پالرمو اشاره كرد و افزود: نكته اي كه وجود 
دارد اين است كه ما در عين حال كه بايد مصالح كشور 
را رعايت كنيم، ب��ه نكاتي كه از ه��ر دو طرف مطرح 
مي ش��ود توجه بكنيم. بايد به موضوع ع��زت مردم و 
كشور هم توجه داشته باش��يم. آملي الريجاني افزود: 
انسان احساس مي كند اروپايي ها با وجود اين تعويق 
و تعليقي كه در انجام كارهايش��ان تا االن داش��ته اند 
در جريان اينس��تكس، نش��ان دادند چيزي كه طلب 
مي كنند فراتر از اين حرف هاست. ما بايد به اين مطلب 
توجه داشته باش��يم كه در تأييد و تصويب پالرمو اگر 
نظري بدهيم آيا واقعا آن چيزي است كه اروپايي ها از ما 
خواسته اند يا امر فراتري همچون FATF را از ما توقع 
دارند؟ وي گفت: جمهوري اسالمي، مجمع تشخيص 
مصلحت، مجلس و نهاده��اي ديگر آيا واقعاً مصلحت 
است كه با اين طلب هاي قلدرمآبانه كشورهاي غربي 
همراهي كنند؟ راهپيمايي عظيم مردم نشان داد مردم 
براي عزت خودشان بسيار ارزش قائل هستند. ما نبايد 

ارزش هاي انقالب را فراموش كنيم.
پس از سخنان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
اليحه »پالرمو« در دستور جلسه مجمع قرار گرفت 
و بدون آنك��ه نظر نهايي اعضاي مجم��ع در اين باره 
اعالم وصول و رسانه اي ش��ود، اتخاذ تصميم نهايي 
به هفته آتي موكول شد آن هم در حالي كه انبوهي 
از رس��انه ها و شخصيت هاي وابس��ته به يك جريان 
سياسي نشانه دار طي هفته هاي اخير ضمن افزايش 
فشار به اعضاي مجمع تالش كرده اند افكار عمومي 
را نيز به ابزاري براي فشار به حاكميت جهت پذيرش 

لوايح چهارگانه FATF تبديل كنند. 
فش��ارهاي مضاع��ف رس��انه اي و رواني ب��ه مجمع 
تش��خيص مصلحت از روزي آغاز شد كه نمايندگان 
مجلس بدون چال��ش آنچناني و با فراغ ب��ال لوايح 
مربوط به FATF را تصويب و ب��ه اصطالح ريش و 
قيچي را به مجمع تش��خيص مصلحت نظام واگذار 

كردند. حال بعد از گذش��ت چندين هفته همچنان 
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به جمع بندي 
الزم براي نتيجه گيري درباره نخستين اليحه از لوايح 
چهارگانه نرسيده است و اين بدان معناست كه ضرب 
االجل ساختگي جريان غرب زده )27 بهمن ماه( براي 
تصويب اين اليحه، براي مجمع ارزش آنچناني نداشته 
و قرار است در هفته آينده نظر نهايي مجمع تشخيص 

مصلحت با دقت و حساسيت بيشتري اتخاذ شود. 
نكته قابل توجه آنكه هفته گذشته در محافل رسانه اي 
و خبري گفته مي شد برخي وزراي دولت طي نامه اي 
به مقام معظم رهبري- كه رئيس دفتر رئيس جمهور 
اصل آن را تأييد كرده است- خواستار تصويب برخي 
از اي��ن لوايح در مجم��ع تش��خيص مصلحت نظام 
شده اند، هر چند برخي وزرايي كه اسامي آنها به عنوان 
»امضاكننده« ذيل نامه مذكور در فضاي مجازي قيد 
شده اظهار كردند اطالعي از اين نامه ندارند! اين اقدام 
با واكنش برخي نمايندگان مجلس مواجه شد و در 
گفت وگو هاي جداگانه گفتند كه اگر اين نامه صحت 
داشته باش��د، وزراي دولت بايد به  صورت شفاف به 
مردم بگوين��د در صورت تصويب اي��ن اليحه، كدام 
مشكل مردم رفع خواهد شد و مسئوليت تبعات منفي 

اين اليحه به  عهده چه كسي است. 
اما آنچه حساسيت و دقت برخي از اعضاي مجمع 
تش��خيص مصلحت را به خصوص طي يك هفته 
اخير به ص��ورت قاب��ل مالحظ��ه اي افزايش داد، 
محتواي بياني��ه اي بود ك��ه اروپايي ه��ا در قالب 
اينستكس منتش��ر كردند و در قالب خواسته هاي 
گس��تاخانه از طرف ايراني خواستند كه براي زنده 
مان��دن برجام و اجرايي ش��دن تعه��دات اروپايي 
)موجود در متن برجام( از ايج��اد تنش و دخالت 
در امور داخلي كشورهاي همسايه دست برداشته 
و نسبت به تصويب و اجرايي كردن لوايح چهارگانه 

FATF سرعت بيشتري به خرج دهد!
رويكرد تهاجمي و گستاخانه امروز اروپايي ها )كه در 
اينستكس عينيت يافت( گزاره جديدي نبود و حداقل 

طي سه سال بعد از تصويب برجام به شكل فزاينده اي 
ادامه داشته است. رويكرد مورد اشاره اروپايی ها برخي 
از اعضاي شاخص مجمع تش��خيص را مجاب كرده 
كه نسبت به تصويب لوايح مربوط به FATF تغيير 
رويكرد داده و از خوش بيني نسبت به »آينده روشن 
و درخشان بعد از تصويب اين لوايح« دست بردارند و 

رويه واقع نگری را دنبال كنند. 
به ه��ر روي هر ك��دام از اعضاي مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام نظراتي تقريباً مشابه با محتويات جلسه 
روز گذش��ته اين مجمع ارائه كردند و محور بسياري 
از موضع گيري ها زياده خواهي معن��ادار اروپا درباره 
تسريع بخشيدن نسبت به تصويب لوايح FATF بود. 
در همين باره س��يدمصطفي ميرسليم، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت از موكول شدن بررسي الحاق ايران 
به پالرمو به جلسه آتي خبر داد و گفت: نتيجه گيري 
درباره الحاق ايران به اليحه پالرمو به جلسه آتي مجمع 

تشخيص مصلحت نظام موكول شد. 
   وقت نشد كه همه اعضا اظهار نظر كنند

علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نيز با اشاره به جلس��ه روز گذشته مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفت: از صبح كه جلسه تشكيل شد، 
بحث هاي مفصلي راجع به پالرم��و صورت گرفت و 
اعضاي مجمع در اين باره صحب��ت كردند. به دليل 
طوالني شدن جلسه زمان به اتمام رسيد و تعدادي 
از اعضا حدود هش��ت تا ۹ نفر وقت كافي براي بيان 

نظرات خود پيدا نكردند. 
آقامحمدي با بيان اينكه دولت و مجلس نيز بايد در 
اين خصوص نظرات خود را ارائه دهند، خاطرنش��ان 
كرد: در جلسه آينده مجمع اين بحث مجدد مطرح و 

جمع بندي نهايي انجام مي گيرد. 
   ۱۱   اسفند جلسه بعدي مجمع تشخيص 

حجت االسالم مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام هم با بيان اينك��ه راي گيري در مورد 
پالرمو به جلس��ه آينده موكول شد، گفت: زماني كه 
جلس��ه امروز)ديروز( مجمع با حضور اكثريت اعضا، 

رس��ميت پيدا كرد، وارد دستور كار ش��د و موافقان 
و مخالفاني كه در جلس��ه قبل ثبت نام كرده بودند، 
نظرات خود را ارائه كردند. وي افزود: با توجه به اينكه 
تعدادي از افرادي كه مي خواستند اظهار نظر كنند، 
هنوز باقي مانده اند براي همين راي گيري شد و نتيجه 
آن اين ش��د كه راي گيري در مورد پالرمو به جلسه 
بعدي موكول ش��ود تا آنها هم بتوانند نظرات خود را 
ارائه دهند. مصباحي مقدم از برگزاري جلسه بعدي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به دو هفته آينده در 

تاريخ ۱۱ اسفند خبرداد. 
  »كفايت مذاكرات« رأي نياورد

احمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
در مورد جلس��ه ديروز  اظهار داش��ت: جلسه هيچ 
مصوبه اي نداشت و از آنجا كه فرصت براي اظهار نظر 
اعضا كافي نبود، بررسي دستور جلسه كه پيوستن 
ايران به كنوانسيون بين المللي پالرمو است به جلسه 
ديگر موكول شد. وي در گفت وگو با مهر ادامه داد: 
تعداد كثيري از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام قصد صحبت كردن در رابطه با اليحه پيوستن 
ايران به كنوانسيون پالرمو را داشتند كه به همه آنها 
نوبت صحبت كردن نرس��يد و از آنج��ا كه موضوع 
اهميت دارد، »كفايت مذاكرات« رأي نياورد و مقرر 

شد جلسه بررسي ها تمديد شود. 
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا عدم حضور رئيس جمهور در جلسه 
مورد اعتراض ديگر اعضاي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام قرار گرفت يا خير؟ بيان كرد: رئيس جمهور هم 
مانند س��اير اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
اس��ت و در اين دوره در هيچ كدام از جلسات مجمع 

تشخيص مصلحت نظام حضور نداشته است. 
توكلي خاطرنشان كرد: از آنجايي كه پيوستن ايران 
به پالرمو مهم است و به معيش��ت مردم ارتباط دارد 
به نظرم ب��ا پذيرش اين اليحه وضع معيش��ت مردم 
سخت تر مي شود و من س��عي مي كنم از موافقت با 

قوانيني كه وضع مردم را سخت كند، اجتناب كنم. 

   پالرمو صنعت دفاعي را تضعيف می كند 
سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي رئيس دانشگاه 
عالي دفاع ملي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، درباره اظه��ارات وزير امور خارجه فرانس��ه 
نسبت به اعمال تحريم هاي موش��كي عليه ايران، 
گفت: اروپايي ها زير س��لطه امريكا هستند و هنوز 
نتوانسته اند در قبال وظايف و تعهدات خود در برجام 

اقدام مفيد و ملموسي انجام دهند. 
وي اف��زود: اي��ن اظه��ارات بهانه بي ربط��ي براي 
اروپايي هاست كه مي خواهند با اتكا به آن از تعهدات 
خود فرار كنند. اين مسئله در حالي كه اروپا خود را 
ابرقدرت مي داند براي آنها موجب شرمساري است 
كه از اين روش به عن��وان راه گريز و فرار از تعهدات 
خود استفاده كنند. عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام درباره تاثي��ر اليحه پالرمو ب��ر صنعت دفاعي 
كشور تصريح كرد: اين مسئله در قالب يك سيستم 
جامع مطرح ش��ده و اين اليحه ني��ز زيرمجموعه 
اين سيستم است. رئيس دانش��گاه عالي دفاع ملي 
اظهار كرد: FATF نهادي برخاس��ته از اراده هفت 
كش��ور اقتصادي دنيا )G7( براي كنترل و نظارت 
بر كشور هاي ديگر طراحي شده و در واقع يك نظام 
جاسوسي و اطالعاتي است كه اجراي پالرمو گوشه اي 
از تحقق اين هدف است. سردار وحيدي افزود: اگر در 
قالب اين نظام و سيستم عمل كنيم قطعا بر صنعت 

دفاعي ما مؤثر خواهد بود. 
   مخالفان بيشتر شده اند 

آيت اهلل محم��دي عراق��ي عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام نيز در گفت وگو با تسنيم درباره جزئيات 
جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار 
داشت: اين جلسه حدود سه ساعت به طول انجاميد 
كه احس��اس مي كنم به دليل اقدامات اخير اتحاديه 
اروپا ديدگاه هاي مخالفان كنوانسيون پالرمو تقويت 
شده بود. وي افزود: استنباط من اين است كه رئيس 
محترم مجمع نيز نظرش نس��بت به گذشته تغيير 
كرده بود. ۹نفر از اش��خاصي كه نوبت براي صحبت 
گرفته بودند، نوبت به آنها نرسيد و با رأي اعضا قرار شد 
در جلسه ديگري اين موضوع بررسي شود كه نماينده 
دولت نيز در اين  رابطه رأي مثبت داد لذا امروز)ديروز( 

به راي گيري نرسيديم. 
محمدي عراقي با بيان اينكه بيش��تر كس��اني كه به 
بيان ديدگاه خود پرداختند، مخالف تصويب پالرمو 
بودند، درباره جو حاكم بر مجمع پيرامون اين اليحه، 
خاطرنش��ان كرد: همانطور كه گفتم با مواضع اخير 
اتحاديه اروپا، كفه مخالفان پالرمو تقويت شده است. 

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام درباره موضع 
آيت اهلل آملي الريجاني اظهار داشت: ايشان پيش از 
اين موافق تصويب پالرم��و بودند اما به نظر من امروز 

ايشان نظرشان كمي تغيير كرده است. 
وي درباره جوس��ازي هاي صورت گرفته درخصوص 
به طول انجاميدن بررس��ي پالرمو در مجمع، گفت: 
به آيت اهلل آملي الريجاني عرض كردم كه اين نقطه 
قوت نظام ماست كه نهادهاي قانوني اختيارات خاص 
خود را دارند. اينجا جمهوري اس��المي است و مانند 
امريكا نيست كه ترامپ يك شبه از يك كنوانسيون 
خارج ش��ود. جمهوري اس��المي ايران نهاد رهبري، 
مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و... دارد كه هركدام اختيارات خود را دارند. حال 
بايد منتظر ماند و ديد كه اعضاي مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام با توجه به فشارهاي رواني-  رسانه اي 
كه توسط يك جريان نشانه دار در اين باره وجود دارد 

چه تصميمي خواهد گرفت.

»پالرمو« فعاًل مصلحت نبود
آملي الريجاني: آيا واقعًا مصلحت است كه با خواسته هاي قلدرمآبانه غربي ها همراهي شود؟

الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فرا ملی در كش و قوس مجمع تشخيص مصلحت نظام

تصویب پالرمو شاید وقتی دیگر

امیرعباس رسولی
   گزارش

حجت االس��الم غرويان از روحانيون حامي دولت در نوشتاري در 
روزنامه آرمان )۱3۹7/۱۱/۱۵ - شماره: 38۱6( درباره سياست 
خارجي دولت محبوبش مطالبي درج كرده اس��ت كه از اتقان و 

كمال منطقي برخوردار نيست! 
ايشان نوشته است: »متأسفانه در داخل كشور عده اي نسبت به اسالم 
و دين افكاري دارند كه مثالً اسالم با رفاه و خوشگذراني سازگار نيست 
يا انقالب با رفاه سازگاري ندارد. اينها تفكرات نادرستي است كه به نام 
اسالم، مردم را نااميد كرده و به نام انقالب و نظام اسالمي نااميدي را به 
جامعه تزريق و چهره اي منفي از دين و نظام اسالمي ترسيم مي كنند. 
همين تفكرات االن با هر گونه حركتي براي گشايش در زندگي مردم 
مخالفند مانند همين همكاري هايي ك��ه اروپايی ها براي ما در رفع 

تحريم ها و بازكردن راه هايي براي معامالت تجاري انجام داده اند.« 
در اين فراز ايش��ان با ابهام و ايهام تفك��ري را معرفي مي كند كه 
مشخص نيست اين تفكر چه مقدار نفوذ و رسانه و محبوبيت در 
جامعه دارد. انصافاً اگر تفكري در كشور وجود داشته باشد كه اسالم 
را مخالف رفاه بداند تفكري انحرافي و مغاير اسالم است اما اين نكته 
را نبايد فراموش كرد كه رفاه را نبايد تا رده مسئوالن و روحانيون 
تعميم داد. در كلمات حضرت امام بياناتي اس��ت كه به صراحت 
نشان مي دهد اسالم و انقالب با رفاه طلبي و اشرافيت مسئوالن و 
روحانيون به شدت مخالف است. آقاي غرويان بدون آنكه نامي از 
حجت االسالم صديقي ببرد، گفته ايشان را نقل كرده و بي توجه 
به بافت و سياق كالم، برداشتي ناروا از سخنان ايشان به مخاطب 
ارائه و سپس اين برداشت ناروا را تعميم داده است!  آقاي صديقي 
در ۱3بهمن در همايش طالب و روحانيون استان زنجان سخناني 
در مورد وظايف علما و طالب بيان كرده است و سپس خطاب به 
روحانيون و طالب اين نكته بحق را توصيه مي كند كه اس��الم با 
رفاه و خوشگذراني سازگار نيس��ت. اين مطلب در واقع همراستا 
با فرمايش��ات و انديشه حضرت امام)ره( اس��ت و جناب صديقي 
درصدد هشدار به طالب در مورد دوري از زي طلبگي بوده است. 
آيا آقاي غرويان اعتقاد دارد رفاه و خوشگذراني با وظايف طلبگي و 

زي روحانيت سازگار است؟ 

اگر واقعاً چنين تفكري در ايشان وجود داشته باشد آن وقت بايد 
سوگمندانه گفت »متأسفانه همين هاست كه يأس و نااميدي را 
در دل مردم مي كارد« چراكه مردم از روحانيت ساده زيس��تي و 

دوري از تجمل را توقع دارند! 
آقاي غرويان س��پس اين نكته را به تالش هاي ديپلماسي دولت در 
سال هاي اخير گره زده و دستور داده است از مردان صحنه ديپلماسي 
قدرداني و پش��تيباني گردد تا با انگيزه باال مش��كالت سياس��ي و 
اقتصادي را حل كنند، البته آقاي غرويان حتماً اذعان دارد كه در كنار 
حمايت هاي مقام معظم رهبري از مردان ديپلمات كشور، به كرات 
نقدها و هشدارهايي به ايشان نيز وارد دانسته اند و علني بيان كرده اند، 
اين بدان معناست كه پشتيباني و قدرداني، چشم و گوش بستن بر 
تصميمات اشتباه و مسير غلط نيست. خوب است آقاي غرويان اين 
اجازه را به منتقدان بدهد تا اگر خطا يا كجروري در مسئوالن ديدند 
آن را آزادانه تذكر دهند. نويسنده آنگاه با قلمي دلواپسانه مي نويسد: 
»اينكه اكنون ترامپ از برجام خارج شده، عده اي هم كه در داخل بر 
ضدبرجام و دولت موضع مي گيرند، مثل ترامپ دارند از برجام خارج 
مي شوند و شده اند. اين همس��ويي با ترامپ است زيرا مي خواهند 
دولت را مقصر مش��كالت داخلي بدانند و ترامپ را تبرئه كنند. در 
حالي كه معتقديم بسياري از مشكالت توسط دولت امريكا عليه ملت 
ايران اعمال و اجرا مي شود و خود دولت ترامپ صريحاً عنوان كرده 
كه اين مشكالت را براي فشار به ايران ايجاد مي كنيم اما داخلي هاي 
ما همسو با ترامپ مشكالت را بر گردن دولت مي اندازند و مقصر را 

دولت مي دانند كه جاي تأسف دارد.« 
جناب غرويان در دفاع از دولت همسو با عقايد خود چنان گرفتار 
تعصب شده كه گويا تاريخ را فراموش كرده است! آنچه منتقدان 
امروز بيان مي كنند در واقع همين بيانات آقاي غرويان است كه 
مع االسف توسط دولت ناديده گرفته شده و بعضاً با تعابير زننده و 
موهن به آنها پاسخ داده مي شد! بارها از سوي منتقدان بيان شد 

كه به امريكا نمي شود اعتماد كرد اما پاسخ دوستان آقاي غرويان، 
حواله دادن منتقدان به جهنم و برچسب بيسوادي، ترسو و...  بود 
و حتي وقتي از نقض برجام در دوره پس از اوباما س��خن به ميان 
مي آمد با غرور و لبخند بيان مي داش��تند كه امضاهاي امريكايي 

تضمين است و امكان خروج از برجام وجود ندارد! 
حال كه ترامپ از برجام خارج ش��ده و وزير خارج��ه اعالم مي كند 
توافق با امريكا ب��ه اندازه جوهر خودكار ه��م ارزش هزينه ندارد! آيا 
نبايد مسئوالن امر پاسخ دهند كه با چه تضمين و سازوكاري بخش 
مهمي از صنعت هسته اي كشور را هزينه امضاي بي ارزش امريكايي ها 
كردند؟ آيا مطالبه پاسخگويي از مسئوالن همسويي با ترامپ است؟ 
آيا كس��ي كه امروز جوهر خودكار خود را صرف اعتم��اد به امريكا 
نمي كند نبايد پاسخ دهد كه با چه منطقي اقتصاد و علم و سرنوشت 
كشور را به يك امضا و قرارداد گره زده است؟ آيا مردم نبايد بدانند چرا 
در برجام هيچ راهكاري براي برخورد با طرف مقابل در برابر نقض آن 
وجود ندارد؟  آيا اينكه دوستان نويسنده مكرر و متعدد اوباما و كري 
را تبرئه و گاه بزك مي كردند و با گزارش هاي ناقص و نادرست به ملت 
اميد واهي مي دادند بايد با تسامح و چشم پوشي ملت مواجه شوند؟ 
آن روز كه دولت، آب خوردن مردم را به برجام ربط مي داد، امثال آقاي 
غرويان مانند همين امروز از دولت حمايت مي كردند و به منتقدان 
مي تاختند كه صبر كنيد تا ثمرات برجام را مش��اهده كنيد و امروز 
سكوت كنيد تا قهرمانان ديپلماسي كار خود را پيش ببرند! حال كه 
مذاكرات به پايان رسيده و برجام تاثير چشمگيري در معيشت مردم 
نداشته است باز هم منتقدان را به سكوت دعوت مي كنند! خوب است 
آقايان معلوم كنند اگر قبل، حين و بعد از مذاكرات حق نقد مسئوالن 
وجود ندارد، چه موقع مي توان عملكرد مردان ديپلماسي را به بوته 

نقد گذاشت تا از خسارت هاي مكرر جلوگيري شود؟
آقاي غرويان آنگاه بر مسند فتوا نشسته و بيان مي دارد: »به هر حال 
ما از نظر ديني و فقهي بايد تا جايي كه مي توانيم دشمني دشمن و 

فشارش را كم كنيم نه اينكه سياست هايي را اتخاذ كنيم كه دشمن 
را تحريك و كاري كنيم كه فشار بر ملت را بيشتر كند، بنابراين از 
نظر فقهي نيز بايد سياست هايي با دنيا از جمله اروپا اتخاذ كنيم 
كه نتيجه اش فشار كمتر به ملت باشد نه اينكه حرف هايي بزنيم و 
موضع گيري هايي بكنيم و با لجبازي فشار را بر ملت بيشتر كنيم 

كه مشكل شرعي و فقهي هم دارد.« 
ايشان در اين اجمال توضيح نداده آنچه بيان داشته مبتني بر كدام 
قاعده فقهي و دس��تور قرآني و روايي اس��ت. بر فرض قبول وجود 
چنين امري در فقه شيعه و بدون توجه به قاعده فقهي نفي سبيل 
و قاعده فقهي عدم واليت دش��منان و جهاد و... خوب است آقاي 
غرويان اين نكته را توضيح دهد كه در سال هايي كه دولت مستقر، 
دشمن ملت ايران را مؤدب و باهوش خواند و با دشمنان ملت ايران 
قدم زد و خنديد و مذاكره و به حرف آنها گوش كرد، آيا فشار از ملت 
ايران برداشته شد؟ آيا آن روز كه شعار گفت وگوي تمدن ها سر داده 
شد، فشار بر ملت كمتر شد يا اينكه ايرانيان محور شرارت ناميده 
شدند؟ به نظر مي رسد خوب اس��ت آقاي غرويان تاريخ دشمني 
امريكا و غرب با ملت ايران را مطالعه و مشاهده كند كه اينها براي 
دشمني با ملت ايران منتظر محرك و بهانه نيستند و در نرم ترين 
ش��رايط نيز از عداوت و خش��ونت خود عليه ملت ايران فروگذار 
نكرده اند!  با اين توضيح اين نتيجه آقاي غرويان متين نمي نماياند: 
»راه حل هاي جديدي كه براي كم كردن فشار امريكا انديشيده شده 
و مساعدت هاي اروپايي ها با ما در برابر سياست هاي امريكا فرصتي 
است كه بايد از آن به نحو احس��ن براي گشايش و توسعه زندگي 
مردم اس��تفاده كنيم.« چه آنكه همين سخنان سال هاي اخير در 
مورد برجام نيز زده مي شد و نتيجه اش را همگان مشاهده مي كنند، 
حال با چه منطق و تضميني بايد همان راه را بر ملت تحميل نمود 
آن هم در شرايطي كه حتي خود آقاي ظريف در مجلس تأكيد كرد 
كه تضميني در مقابل اروپا ن��دارد! آن قراردادي كه امضاهايش را 
تضمين مي دانستند كارش به اينجا كشيده شده است، حال چرا 
بايد با توصيه هاي اخالقي و سهل انديش��انه آقاي غرويان بايد به 

قراردادي كه تضميني برايش وجود ندارد، تن داد؟

توصيه هاي تكراري براي طي مسير نادرست!
یادداشت |  مهدي عامري
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