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   تقصير امام!

محمود قائدي در توئيتي نوش��ته: پس از تمايل 
ياران امام براي س��ازش با معاويه و اجبار امام به 
 مذاكره و تحميل ابوموسي اشعري به امام كه در 
نهاي��ت به »صرف��اً هيچ« ختم ش��د، ي��اران به 
پشيماني اظهار كردند، اما مسئوليت اشتباه را به دوش امام انداختند و 

در نهايت  فتنه آغاز شد و به جنگ با اميرالمؤمنين)ع( رفتند. 
........................................................................................................................

   نكته اي در مورد رأي گيري مجدد 
براي رهبري آيت اهلل خامنه اي

 حس��ين كازروني در توئيتي نوشته: نكته جالب نشس��ت خبرگان بعد از 
برگزاري رفراندوم اصالح قانون اساس��ي، تأكيد موس��وي تبريزي )طيف 
چپ( بر عدم نياز به رأي گيري مجدد براي رهبري آيت اهلل خامنه اي و تأكيد 
جنتي )طيف راست( بر رأي گيري مجدد براي نداشتن شبهه قانوني است. 

نهايتا در رأي گيري مجدد بر رأي انتخاب ۱۴خرداد صحه مي گذارند. 
........................................................................................................................

   شما هم اشرافي محسوب مي شويد
محمدرضا اسماعيلي نوشته: اشرافيگري مخصوص هاشمي رفسنجاني 
و جهانگيري و روحاني نيست. وقتي شهوت رستوران و غذاي الكچري 
و گوشي پرچمدار و لباس و كفش برند داريد اگه حتي بيانيه گام دوم 
رو از حفظ از آخر به اول برعكس بخونيد بازهم يك اشرافي غيرانقالبي 

محسوب مي شويد. 
........................................................................................................................

   آيا جاي او خالي مي ماند؟
محمدرضا كائيني روزنامه نگار و تاريخ پژوه در صفحه 
اينستاگرامش از روايت ديدار با مرحوم آيت اهلل محمد 
مؤمن مي نويسد: بايد خانه محقر و كاهگلي اش را در 
يكي از محالت زير متوسط شهر قم مي ديدي تا دريابي 
كه چرا در طول بيش از سه دهه حضور در شوراي نگهبان و نيز مساند 
مؤثر ديگر، زباني ب��از دارد و باج نمي دهد و حت��ي در يكي از ديدارها با 
صاحب اين قلم، به صراحت بگويد من در 30س��ال حضور در ش��وراي 
نگهبان، حتي يك رأي مصلحتي نداده ام، چشم آدم كه به روي دنيا بسته 
شود، زبانش به راحتي باز مي شود و تطميع و تهديدهاي جريانات سياسي 

را در يكي از مهم ترين مراكز تصميم گيري نظام، به هيچ مي گيرد. 
20سال قبل كه براي اولين گفت وگو مرا به خانه اش در قم دعوت كرد، 
به محض ورود به حياط خانه اش، در اعجاب فرو رفتم براي رسيدن به 
اتاق پذيرايي اش، بايد از پلكاني آهني از بَِر ساختمان، خود را به جايي 
شبيه به بام خانه مي رساندي. يادم هس��ت عكاسِ همراهم كه فردي 
عرفي وكم اطالع بود در عوالم س��طحي خود درآمد كه طرف رياكاري 
مي كند و احتماال خانه اصلي اش جاي ديگري اس��ت و مگر مي ش��ود 
آيت اهلل مومن با آوازه اي كه دارد، در چنين جايي مسكن گزيده باشد؟

از همان اوايل آشنايي با صراحتي در عين تواضع پرسيد فايده اينگونه 
مصاحبه ها چيس��ت؟وقتي براي او از ش��لتاق هاي ج��اري در عرصه 
تاريخ نگاري انقالب گفتم، بالفاصله رئيس دفتر خويش را خواس��ت و 
گفت ايشان هر وقت براي گفت وگوهاي تاريخي خود وقت خواستند، 

اولين فرصت ممكن را به اين امر اختصاص دهيد. 
نگارنده در خالل گفت وش��نودهاي تاريخي خود ب��ا آن زنده ياد، نكات 
متنوعي را از ايش��ان س��ؤال كرد كه اينك فرصت را براي بيان يكي از 
مهم تريِن آنها مغتنم و آن را اداي ديني به تاريخ مي شمارد. اگر به خاطر 
داشته باشيد آقاي منتظري در خاطراتي كه در اواخر دهه70 نشر داد، 
مدعي شده بود آقاي مومن با مطرح شدن مرجعيت آقاي خامنه اي مخالف 
بود و به همين دليل هم نامه اعتراضي مرا در اين باره، به ايش��ان رساند. 
نگارنده در حاشيه يكي از ديدارها با آيت اهلل مومن، درباره صحت اين ادعا، 
از ايشان سؤال كرد. وي كه همواره سعي داشت احترام آقاي منتظري را 
حفظ كند، پاسخ گفت: البته آقاي منتظري دروغ كه نمي گويد، چون در 
دروغ عنصر تعمد در قلب وقايع وجود دارد، اما متأسفانه ايشان در فهم 
مطالب و نتيجه گيري از آن، گاه عجل��ه و در نتيجه گيري از گفت وگوها 
اشتباه مي كند. من نامه ايشان را به رهبري رساندم، اما اين دليل نمي شود 
كه محتواي آن را هم قبول داشته باش��م، اكنون و پس از دريافت خبر 
رحلت آيت اهلل مومن، باز دغدغه اي قديمي سراغ صاحب اين قلم آمده 

است كه آيا جاي اينگونه شخصيت ها خالي خواهد ماند؟

داماد محمدرضا پهلوي و آخرين سفير ايران در 
اياالت متحده طي مصاحبه با نشريه امريكايي، 
اظهارات قابل توجه و جالبي را درباره جمهوري 
اسالمي، امريكا، رژيم صهيونيستي، حزب اهلل، 
س�وريه، يمن و رژيم س�عودي بي�ان مي كند. 
 به گزارش فارس، »اردشير زاهدي« آخرين سفير 
رژيم پهلوي در اياالت متح��ده و داماد محمدرضا 
پهل��وي در مصاحبه اي با نش��ريه »امريكن هرالد 
تريبيون« به مناس��بت چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب اس��المي ضم��ن اذعان به دس��تاوردهاي 
جمهوري اسالمي، از سياست هاي امريكا، عربستان 

سعودي و رژيم صهيونيستي شديداً انتقاد كرد.
   به خاطر فساد ، دولت شاه را ترک كردم 

زاهدي كه در زم��ان نخس��ت وزيري اميرعباس 
هويدا از س��ال ۱3۴5 تا ۱350 وزير امور خارجه 
رژيم پهلوي بود، در ابتداي اي��ن مصاحبه درباره 
استعفاي خود از اين سمت مي گويد: »ما يك دولت 
داشتيم. بيش��تر دولت ها در هر كشوري يا در هر 
جايي، فساد سازمان يافته داشتند و اين يعني در 
ايران يا لبنان يا در امريكا. )فسادي( كه در اياالت 
متحده اتفاق مي افتد، ميلياردها )دالر( است... اما 
اين كلمه فس��اد، واژه  زيبايي براي به زبان آوردن 
شده است ولی بايد اثباتي براي فساد داشته باشيم 
اما نمي خواهم بگويم كه ما »فساد« نداشتيم، بله 
داشتيم و به  همان دليل، ما اختالف نظر داشتيم و 
من تصميم گرفتم دولت را ترك كنم و استعفا كنم، 
زيرا نمي توانس��تم در زمان خدمتم، با افراد ديگر 
كار كنم و همزمان اختالف نظر هم داشته باشيم 
)زيرا( كار به جايي رس��يده بود كه احتمال داشت 
هر لحظه من به عنوان وزير خارجه با دولت درگير 
شوم كه اين براي كشور خوب نبود... من اين فكر 
را كردم كه مي روم و يك نفر ديگر مي آيد، اين گونه 
شد كه استعفا كردم. اين جريان زماني بود كه وزير 

خارجه بودم.« 
وي درباره گفت وگوي »ويليام س��اليوان« آخرين 
سفير امريكا در ايران با محمدرضا پهلوي در آخرين 
روزهاي اين رژيم مي گويد: »او )شاه( از او پرسيد كه 
به  نظرت چه زماني بايد كنار بروم و او نيز به ساعتش 
نگاه كرد كه اين يعني همين االن، بهتر از دير شدن 
است. بعد از تمام مالحظات، غرب تصميم گرفت 
كه او )ش��اه(  را مانند يك تكه سنگ كنار بيندازد. 
من خوش بينم، البته شايد زيادي خوش بين باشم، 
زيرا گمان مي كنم كه شايد شاه، در احترام گذاشتن 
بيش از حد به غرب اشتباه مي كرد و غرب نيز زماني 

كه نياز داشتيم پاسخ نداد. 
رؤياهاي من، بيشتر رؤياهاي شاه بود. او مي خواست 
به جاي ديگري از دنيا برود، اما چه كساني جلوي 
او را گرفتند؟ بخش��ي از آنها داخل��ي بودند، زيرا 
بعضي از آنها كه پاسپورت هايش��ان در جيب شان 
بود، شهروندي امريكا داشتند يا همان كارت آبي. 
آنها نبايد در كابين��ه مي بودند، چون آنها ديگر آن 
كساني نبودند كه سوگند ياد كردند، زيرا نمي توان 
همزمان سوگند ياد كني و به كشور ديگري وفادار 
باشي. پس مشكل اين بود. اشتباه ما نيز ندانستن 

اين مسئله بود.« 
آخرين س��فير رژيم پهل��وي در اي��االت متحده، 
خروج »دونال��د ترامپ« رئيس جمه��ور امريكا از 
توافق هسته اي ايران را »بزرگ ترين اشتباه« اين 
كش��ور توصيف كرده و توضيح داد: »امضاي يك 
كشور را آن هم به دليل اينكه رئيس جمهور قبلي 
سياهپوست بود و من از او خوشم نمي آيد، بي اعتبار 
كرد اما اين بهانه خوبي براي يك كشور نيست. پس 
امروز حتي اگر آنها )ايران( بخواهند مذاكره كنند، 
چگونه مي توانند خود را مجاب كنند كه دفعه بعد 
نيز )امريكا( زير قول خود نمي زند؟ معتقدم كه آنها 
)امريكا( بي انصافي و اش��تباه مي كنند و به نظرم 
راهي كه مي روند، آسيب زدن به خودشان است.« 

زاهدي با اش��اره به آخرين تجمع تروريست هاي 
منافقين و حاميان غربي آنه��ا در پاريس، گفت: 
»امروزه، متأسفانه سياس��ت هايي كه طي چند 
روز قب��ل در پاري��س ديده ايد، اف��رادي كه آنجا 
هستند، كس��اني اند كه رس��ماً بدون هيچ دليلي 
با اي��ران مخالف بودند. اين ناعادالنه و نادرس��ت 
است... چه كسي به آنها پول مي دهد؟ چه كسي 
از آنها حمايت مي كند؟ اف��راد زيادي آنجا بودند. 
چند هفت��ه يا چند م��اه پيش، چه كس��ي رفت 
تا ب��راي مجاهدين )خلق( س��خنراني كند؟ چه 
كس��اني با اين گروه مذاكره كردند؟ يكي از آنها، 
آقايي اس��ت كه فرمان��دار نيويورك ب��ود. وكيل 
آقاي رئيس جمه��ور )ترام��پ(؛ رودي جولياني. 
ش��ما تصاوير و ويدئوهاي او را داريد كه در حال 
صحبت كردن براي افرادي است كه آنها را با پول 
جمع كرده و مي گويد كه ما به تهران مي رويم و در 

نوامبر در ايران خواهيد بود!«
   هر كس خود را به بولتون بفروشد 

خائن است
وي س��پس با تمس��خر از »جان بولتون« مشاور 
امنيت ملي كاخ سفيد ياد مي كند: »سراغ ديگري 
مي روم. آقاي فولتون بولتن بولتون با يك سبيل! 
او از ايران و ايراني ها متنفر اس��ت، اين بر كس��ي 
پوشيده نيست و اين دو نفر، نزديك ترين افراد به 
رئيس جمهور امريكا هستند. تجارت آنها چيست، 
از نظر من، هر كسي كه براي خارجي ها كار كند و 

خودش را به آنها بفروشد، خائن است.« 
داماد محمدرضا پهلوي با »خوش خيالي« توصيف 
كردن برنامه هاي اعالمي اپوزيس��يون ضدايراني 
ادامه داد: »امريكا به دنبال تغيير رژيم اس��ت و او 
)رضا پهلوي( يكي از گزينه هاست. اين خوش خيالي 
است... من اين را نمي خواهم، زيرا او مانند پسر من 
يا عضوي از خانواده من است. اما بخواهم كلي در 
مورد اپوزيسيون بگويم، آنها پولشان را از چه كسي 
مي گيرند؟ چه كسي قرار اس��ت از آنها پشتيباني 
كند؟ چقدر نيروي نظامي با خود دارند؟ به همين 
راحتي كه نمي شود به ايران رفت. ايران امروز ارتش 
دارد، پليس دارد، تمام چيزهايي كه ما هم داشتيم. 
چطور مي خواهند بروند؟ قرار اس��ت جت ويژه اي 
آنها را ببرد و... اينها خوش خيالي است. من به آنها 
توجهي نمي كنم، چون مي توانم بگويم كه متأسفانه 

خيلي از آنها فاسد هستند.« 
زاهدي با بيان اينكه اپوزيس��يون و هر كسي كه از 
خارجي ها عليه مردم خود پول بگيرد، خائن است، 
تأكيد كرد: »حاال هر كه يا هر چه مي خواهد باشد. 
اين سياست و اعتقاد من است. گمان نمي كنم هيچ 
كدام از اينها را بتوان به عقب برگرداند، آنها اس��ير 
و گروگان هستند، پس آنها خوبي مردم )ايران( را 
نمي خواهند، »مي خواهند« كه آنها برده كساني 
باشند كه آنها را بر تخت نش��انده اند. پس مسئله 
همين اس��ت و من هي��چ اعتقادي به آنه��ا ندارم 
چه خوشش��ان بيايد چه نيايد. بس��ياري از آنها از 
من متنفر هس��تند اما براي من اهميت��ي ندارد. 
آنها مطالبي مي نويسند، اتهاماتي به من مي زنند 
اما بعد از دو مس��ئله اي كه گفتم، صادقانه چيزي 
را كه معتقدم و در ذهنم هس��ت به شما مي گويم 
ولي واقعاً فكر نمي كنم هيچ كدام از آنها شانس��ي 
براي رفتن )به ايران( داش��ته باشند، مخصوصاً با 
اين رفتاري كه دارند، اگر مي توانس��تند برخي از 
اپوزيسيون هاي داخل ايران را با خود همراه كنند، 
شايد اما امروز عليه آنها عمل مي كنند. شما دستان 
خود را دور گردن ايراني ه��ا حلقه كرده ايد، بعد از 
آنها مي خواهيد كه ش��ما را بپذيرند! دشوار است. 
به شدت دشوار است و اينجا مي نشينند و مي گويند 

بله ما فالن كار را انجام مي دهيم و...« 
   امريكا به نسل كشی در يمن كمک می كند 
وي س��پس ب��ا انتق��اد ش��ديد از حمايت ه��اي 
تس��ليحاتي اياالت متحده از رژيم س��عودي در 
جنگ تحميلي عليه يمن گفت: »شما به عربستان 
سعودي مي رويد و تسليحات پيشرفته و رادار به 
آنها مي فروشيد. شما به آنها كمك مي كنيد و آنها 
مردم بي گناه را مي كش��ند. اين يك نسل كش��ي 
است. اين مي تواند براي امريكايي ها هم مشكل ساز 
شود، زيرا آن كودكان براي چه كشته مي شوند؟ 
همس��ايه تاريخي آنها، يمن را هر ساعت بمباران 
مي كنند... اي��ن جنايات را مش��اهده كردم. يك 
مراس��م عروس��ي بود و بمبي به آن برخورد كرد. 
عروس��ي، به عزا تبديل ش��د. به اين چه مي توان 
گفت؟ آيا اين زندگي در قرن بيست ويكم است؟ 
آيا مي خواهيم مردم بي گناه كشته شوند؟ آيا اين 

درست است؟«
آخرين سفير رژيم پهلوي در امريكا با اشاره به قتل 

»جمال خاشقجي« روزنامه نگار منتقد رياض در 
كنسولگري سعودي در استانبول نيز افزود: »من 
خانواده خاشقجي را مي شناسم. بسياري از آنها به 
اينجا آمدن... )قتل او( چقدر ظالمانه و سياه رويانه 
است. درست است كه من عليه شما حرف مي زنم، 
اما اگر شما حقوق بشر و آزادي رسانه ها را پذيرفته 
باش��يد، پس چرا بايد يك نفر را كشت و تكه تكه 
كرد؟ چون فقط عليه من حرف مي زد؟! امروز هر 
كس��ي مي تواند در مقابل يا پشت سر كسي انتقاد 
كند و ما بايد به آن احترام بگذاريم... هركسي حق 
دارد بنويسد و بگويد و اگر در اين قرن بيست ويكم 
كسي اين مس��ئله را تحمل نكند، به نظرم ديوانه 

است.« 
   اسرائيل متجاوز است

زاهدي همچنين اشغال سرزمين فلسطين توسط 
صهيونيست ها را تقبيح و تصريح كرد: »اين درست 
نبود، اين عدالت نبود. قوياً معتقد بوده و هستم كه 
عدالت )در فلسطين اشغالي( رعايت نمي شود، هيچ 
افتخاري ندارد كه كسي را از حقوقش محروم كنيد. 
فلسطيني ها حق دارند كه كشور خودشان را داشته 
باشند. فلس��طيني ها، بعد از س��قوط امپراطوري 
عثماني، »كشور« را در دست خودشان داشتند و 
بريتانيا نيز قيموميت را برعهده داشت... اسرائيل، 
متجاوز است. نه تنها )فلس��طين( بلكه بخشي از 
لبنان و بخش��ي از س��وريه، بلندي هاي جوالن را 
نيز اش��غال كرده است. اين مش��كالت هيچ وقت 

حل نشد.« 
وي ب��ا رد ك��ردن ادعاه��اي مطرح ش��ده درباره 
تروريستي بودن جنبش مقاومت حزب اهلل توسط 
غرب اظهار داشت: »حزب اهلل امروز چه كسي است؟ 
آنها بخشي از دولت لبنان هستند، درست مي گويم 
يا نه؟ ح��زب اهلل، گروهي بود كه براي اس��تقالل 
لبنان در زمان حمله اسرائيلي ها جنگيد. پس آنها 
تروريست نيستند، اما به آنها تروريست مي گويند. 
در همان زمان، عربستان سعودي مشغول كشتار 
در كشور خود بوده و ويراني به بار مي آورد و البته 
فقط امروز ش��اهد آن نيس��تيم، هر روز هر شب... 
چقدر بمب بر س��ر خانه ها ريخته شد و جان هاي 
بي گناهان را گرفت... آنها نمي توانند دوست باشند 

و زياد هم دوام نمي آورند.« 
اين مقام پيش��ين رژيم پهلوي با انتقاد ش��ديد از 

تصميم ترامپ براي اعالم قدس اشغالي به پايتختي 
رژيم صهيونيس��تي نيز اضافه كرد: »چطور كسي 
مي تواند بگويد كه به دليل اينكه من رئيس جمهور 
هستم پس اورش��ليم )قدس ش��ريف( بخشي از 
اس��رائيل اس��ت؟ تو چه كسي هس��تي كه اين را 
بگويي؟ البته ببخش��يد كه اينطور مي گويم چون 
شما خواستي كه من رك  و راست باشم. اين صحيح 

نيست و نمي تواند باشد.« 
  ما با اعراب سوريه و عراق برادريم

زاهدي با بي��ان اينكه ايراني ها و اع��راب برادر هم 
هستند و دير يا زود بايد روابط عادي سازي شود، 
درباره حمايت هاي ايران از س��وريه و عراق اذعان 
كرد: »ما برادر هس��تيم... ما به هم ني��از داريم، ما 
همسايه هستيم، پس نمي توانيد بگوييد كه ايران 
حق )كمك به سوريه( ندارد. اگر شما برادر و دوست 
من هستي... و درك مي كنيم كه همسايه ايم، پس 
من حق دارم كه به كمك شما بيايم، همانطور كه 

شما حق داري به من كمك كني. 
در مورد سوريه، اين يك راه دو طرفه است، دوستي 
يك مسير دو طرفه است و بايد اينگونه باشد، پس 
نمي توانيد بگوييد كه به  خاطر اسرائيل حق نداريد. 
اسرائيل بمب دارد، اس��رائيل »به سوريه حمله« 
مي كند، هيچ كسي درباره آن حرف نمي زند، حتي 
در يمن كه جنگي وحشتناك در جريان است. اگر 
اينطور باشد كه سنگ روي سنگ بند نمي شود.« 

وي با محق دانستن ايران در دفاع از خود و مبارزه 
با تروريس��ت ها در س��وريه و ع��راق توضيح داد: 
»چه كس��ي با داعش در عراق و س��وريه جنگيد؟ 
امريكايي ها بودند يا ايراني ها؟ امريكا با س��عودي 
متحد بود و آنها بودند كه )به تروريست ها( سالح 
دادند و سه كشتي بزرگ در كشور شما پهلو گرفت 
تا بهترين تسليحات را به شورشيان بدهد كه يكي 
از آنها داعش بود. پس ايران بود كه با آنها جنگيد، 
به افغانستان در مقابل طالبان كمك كرد... آن زمان 
امريكايي ها نيازمند آن بودند ولي بعد از آن، هيچ 
وقت نپذيرفتند. اين روش درست و صادقانه نيست 
و نبايد ادامه پيدا كند. ايران، امروز بايد از خودش 

دفاع كند.« 
   ايران امروز پيشرفته است

داماد محمدرضا پهل��وي در مورد وضعيت كنوني 
ايران و پيش��رفت هاي ب��ه دس��ت آمده در چهار 
دهه گذش��ته، گفت: »ايران امروز با آنچه ۴0سال 
پيش ب��ود، متفاوت اس��ت. اي��ران ام��روز حدود 
۸3ميليون نفر جمعي��ت دارد. ام��روز ۶0درصد 
مردم اي��ران تحصيلك��رده هس��تند و مي توانند 
بخوانند و بنويس��ند و دوره نخست يا دوم مدرسه 
را گذرانده اند. ۴0ميليون نفر از جمعيت، در داخل 
ايران و دانشگاه هاي خودمان در موضوعات مختلف 

تحصيل كرده اند و رهبران آينده هستند. 
30ميليون نفر از اين ۸3ميليون نفري كه دارم در 
موردشان با ش��ما صحبت مي كنم، كساني اند كه 
دارند كار مي كنند، دكتر هستند، فارغ التحصيل 
هستند، رئيس بيمارستان، وزير، رئيس دانشگاه يا 
هر چيز ديگري هستند. دو سوم از اين 30ميليون 
نفر، زن هستند، زنان تحصيلكرده هستند. من به 
اين مس��ئله افتخار مي كنم، چون اين كشور من 
است و اين چيزي است كه در اين ۴0سال گذشته 

رخ داده است.« 
زاهدي در پاسخ به س��ؤالي در مورد دشواري هاي 
اقتصادي پيش روي ايران با حمايت از جمهوري 
اس��المي بيان كرد: »آنها در اداره چنين كش��ور 
بزرگي ب��ا دش��واري هايي در زمين��ه اقتصادي و 
موارد ديگر مواجه هستند. بله من براي آنها مبارزه 
مي كنم و برايم مهم نيست كه چه كسي حكومت 
مي كند... بله، من به آنها احترام مي گذارم... چراكه 
آنها طبق يك منطق عمل مي كنند و خب، وقتي 

اين را مي شنوم آنها را تمجيد مي كنم.«

مشروح مصاحبه اردشير زاهدي با نشريه امريكايي

اپوزیسیون پولش را از دشمنان مردم می گیرد و فاسد و خائن است

   گزارش

 اشكاالت اعضاي مجمع به پالرمو 
افزايش يافته است

عضو مجمع تش�خيص مصلحت نظام از افزايش اشكاالت مجمع 
تشخيص به اليحه پيوس�تن ايران به كنوانسيون پالرمو خبر داد. 
احمد وحيدي در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به روند بررسي اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي موسوم 
به پالرمو در مجمع تشخيص گفت: قطعا اين كنوانسيون داراي ابهامات 
و اشكاالت زيادي است ولي از آنجا كه برخي از اعضاي مجمع فرصت 
اظهارنظر درباره آن را به دست نياوردند، قرار شد تا پس از شنيده شدن 
نظرات اين دوستان، تصميم نهايي درباره تصويب يا عدم تصويب پالرمو 
در مجمع تشخيص اتخاذ شود. وي افزود: از همان ابتداي بررسي پالرمو 
در صحن مجمع، ابهامات زيادي به اين اليحه وارد مي شد و به همين 
ترتيب هرچه روند بررسي آن در مجمع پيش رفت، اشكاالتي كه به مفاد 

اين اليحه گرفته مي شد، افزايش پيدا كرد. 
........................................................................................................................

 FATF كنوانسيون هاي 
تكميل زنجيره محاصره كشور است

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بنا به تجربه مكرر تاريخی 
در ش�رايط تحريم، پذي�رش معاهداتی همانند كنوانس�يون هاي 
مربوط به FATF به تكميل زنجيره محاصره كشور كمک می كند. 
سيدمصطفي ميرسليم در گفت وگو با فارس، با اشاره به ادامه بررسي 
اليحه پالرمو در نشست هفته آينده مجمع تش��خيص گفت: اعضاي 
FATF متوجه ش��ده اند كه ايران در مقابل تهديد و تطميع تس��ليم 
نمی ش��ود و ترفندهايی كه در قالب معاهدات بين المللی می خواهند 
بر او تحميل كنند، او را به تس��ليم نمی كش��اند، بنابراين بايد راهی را 
انتخاب كنند كه استقالل سياسی ايران را مخدوش نكند و عزت او را 

زير سؤال نبرد. 
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو با اش��اره ب��ه اينكه تحريم هاى 
امريكا عليه ايران، به صورت يك جانبه و بدون مشورت با ديگران، وضع 
و بر ما تحميل شده است، خاطرنشان كرد: پيشنهاددهندگان چنين 
ميثاق هايی بايد بدانند كه توقع داش��تن از جمهورى اس��المی به تن 
دادن به اين معاهدات در شرايط قهرآميز تحريم ها، مورد تأييد مردم ما 
نيست. بنا به تجربه مكرر تاريخی مردم فهميده اند كه در شرايط تحريم، 
پذيرش چنين معاهداتی هيچ گشايشی براى ما نيست بلكه به تكميل 

زنجيره محاصره ما كمك می كند. 
 FATF وي با تأكيد بر اينكه الح��اق به كنوانس��يون هاي مرتبط با
خطر بس��تن دس��ت دولت را در مقابله و دور زدن تحريم هاي امريكا 
دارد، گفت: در صورت پذيرش كنوانسيون هاي FATF اگر بخواهيم 
صادقانه آنها را اجرا كنيم و اطالعات راجع به نحوه دورزدن تحريم ها را 
كه به راحتی می توانند با ظاهرسازى جرم سازمان يافته فراملی تلقی 
كنند در اختيارش��ان بگذاريم، می توانند م��ا را محدودتر كنند و اگر 
برخالف مفاد ميثاق عمل كنيم ما را به خيانت و سس��تی و بدعهدى 

متهم و محكوم می كنند.

   چهره ها

رئي�س كميس�يون امني�ت مل�ي مجل�س ب�ا ي�ادآوري 
بي توجهي پاكستان نس�بت به مرزهاي مش�ترک با ايران، 
گف�ت: اختص�اص بودجه خ�اص ب�ه مرزه�ا تنه�ا راهكار 
ارتقای امني�ت مرزي و بهب�ود وضعيت مرزنشين هاس�ت. 
حشمت اهلل فالحت پيش��ه در گفت وگو با خانه ملت، در توضيح 
وضعيت مناس��بات اي��ران و پاكس��تان بع��د از س��فر وليعهد 
 عربس��تان به اين كش��ور، گفت: باج گيري در ذات دستگاه هاي 
اطالعاتي- امنيتي پاكستان است، از اين رو مسئوالن جمهوري 
اس��المي نبايد اجازه دهند تا تاكتيك باج گيرانه در مناس��بات 

امنيتي ايران و پاكستان نفوذ پيدا كند. 
نماينده مردم اس��الم آباد غرب در مجلس ش��وراي اسالمي با 
يادآوري روابط قديمي پاكستان و عربستان، تصريح كرد: سطح 
مناسبات اقتصادي با پاكس��تان مورد نظر نيست اما مناسبات 
امنيتي ما با پاكس��تان به گونه اي اس��ت كه اگر به س��مت عدم 
تأمين امنيت رود، قطعاً دستگاه هاي اطالعاتي- امنيتي مجاب 
مي شوند تا در عمق پاكستان به مقابله با تروريسم بپردازند. وي 

افزود: ما سال گذش��ته بودجه براي موشك و عمق استراتژيك 
تصويب كرديم، سربازان جمهوري اس��المي هم به اين موجب 
تروريست هاي قوي تر از جيش الظلم را سركوب كردند، بنابراين 

در اين حوزه هم مي توانيم ورود جدي داشته باشيم. 
اين نماين��ده مردم در مجل��س دهم ادام��ه داد: در حال حاضر 
پاكس��تان ۱50هزار نيروي امنيتي را در مرز افغانستان مستقر 
كرده اما در مرز طوالني با ايران ح��دود 3 تا 5هزار نيرو دارد كه 
اين افراد هم مرزنشينان پاكستاني هستند كه با دريافت مبالغي 

مسئوليت ساماندهي مرز را عهده دار شده اند. 
فالحت پيش��ه  گفت: در بلوچستان كش��ور پاكستان به ازاي 
هر ۱0پاسگاه مجهز ايران تنها يك برج غيرمجهز پاكستاني 
وجود دارد، به معني واقعي دولت پاكس��تان مرز را رها كرده 
است، از اين رو بايد راهبردي تحت عنوان »همكاري متقابل 
و جدي با پاكستان« براي تأمين امنيت مرز مشترك با ايران 

در دستور كار قرار گيرد. 
اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اس��المي، گفت: ايران در 
زمينه هاي مختلف با پاكستان داراي مناسبات است كه در مجموع 
به سود و منفعت پاكستان است، آنها با سه كشور هم مرز هستند 
كه با همه آنها دچار مشكل ش��دند، لذا در صورت ايجاد مشكل 
با ايران بسيار متضرر مي ش��وند. رئيس كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اس��المي، يادآور شد: در همين 
راس��تا با مس��ئوالن مربوطه مذاكره و گفت و گو كرديم، ما بايد 
بودجه پايدار مرز تصويب كنيم ت��ا بتوانيم از مرزها و اقتصاد مرز 
براي بخش مرزباني و معيشت مرزنشينان هزينه كنيم، اين يكي از 

مهم ترين گام ها براي رفع مشكالت مرزي مي تواند باشد.

فالحت پيشه با اشاره به غفلت پاكستان از مرزهاي مشترک با ايران:

اختصاص بودجه خاص تنها راهكار ارتقای امنيت مرزي است
جانش�ين فرمانده كل س�پاه پاس�داران انقالب اس�المي 
گف�ت: تمام جه�ان اين نكت�ه را بدان�د  اگر گزينه دش�من 
جن�گ باش�د سرتاس�ر تهاج�م مي ش�ويم و ت�ا دهه�ا 
نفر از دش�من را نكش�يم ي�ک نفر از ما ش�هيد نمي ش�ود. 
به گزارش تس��نيم، سردار حسين س��المي صبح شنبه در 
گردهمايي بزرگ رزمندگان و آزادگان دوران دفاع مقدس 
در كرمان با اشاره به اينكه امروز دفاع مقدس به يك منبع 
هويت تبديل ش��ده، بيان كرد: دفاع مقدس مولد فرهنگ 
شهادت و مقاومت بود و ش��هدا مظهر قدرت اسالم و ايران 
بودند. وقتي شهداي ما شهيد مي شدند نه تنها قدرت سپاه 
اسالم كم نمي شد بلكه روح جديدي بر پيكره امت اسالمي 
جاري مي شد. ش��هدا نه تنها آن زمان كش��ور را از شكست 
نجات دادند بلكه امنيت را براي هميش��ه تاريخ س��رزمين 
ايران به  ارمغان آوردند. بعد از دفاع مقدس جنگ هاي زيادي 
پيرامون كشور ما انجام شد اما ايران آزاد و سربلند و مستقل 

باقي ماند. 
جانشين فرمانده كل سپاه افزود: بايد جنگ با دشمن را در ميدان 
خاتمه داد و آن وقت به ميدان سياست رفت و ما اين تجربه را از 

دفاع مقدس داريم. 
دش��من هر وقت از ما اراده ديد سست ش��د. ما جنگيده ايم كه 
فرهنگ مقاومت را باال ببريم نه تسليم شويم. همراهي با دشمن 
مي شود همان لقب گاو ش��يردهي كه به ملت و سران عربستان 
دادند. در هر ميداني بايد پاس��خ دش��من را در ميدان داد و در 

ميدان اقتصاد هم بايد جواب دشمن را در ميدان داد. 
وي با اظهار اينكه تمام جهان اين نكته را بداند كه وقتي سخن 

از ش��هادت مي گوييم به اين معنا نيس��ت كه ما مي ايستيم تا 
دشمن بر س��ر ما بريزد و ما را بكش��د، گفت: اگر گزينه دشمن 
جنگ باشد سرتاسر تهاجم مي ش��ويم و معناي شهادت كشته 
شدن يك طرفه ما نيس��ت و تا دهها نفر از دشمن را نكشيم يك 
نفر از ما شهيد نمي شود. ما با هيچ كشوري سر جنگ نداريم كه 
آغازكننده جنگ باشيم اما اگر كسي بخواهد تهاجم كند، ديگر 
او را رها نخواهيم كرد. در جنگ، آغاز ممكن است با دشمن باشد 

اما پايان حتماً با ماست. 
س��المي با تأكيد به اينكه ما جنگ اقتصادي را هم پش��ت سر 
خواهيم گذاشت و به  فضل الهي در ميدان اقتصاد مقاومتي پاسخ 
دشمن را خواهيم داد، گفت: به دشمن نشان مي دهيم كه از هر 
مسيري كه به س��مت ملت ايران بيايد، شكس��ت مي خورد. اگر 
دشمنان ناتوان نبودند چرا از ما درخواست داشتند كه نفوذمان 
در منطقه را خاتمه بدهيم؟! مقاومت ما در عرصه اقتصادي هم 
به معناي س��كون نيس��ت و براي توليد و منفعت اقتصادي گام 

برمي داريم و ايران را مي سازيم.

جانشين فرمانده كل سپاه:

پاسخ دشمن را در ميدان اقتصاد مقاومتي خواهيم داد


