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توس��عه روابط و مناس��بات بین الملل��ی و به تبع آن تعهد تراش��ي 
كنوانسیون هاي بین المللی براي كشورهاي كمتر توسعه يافته مانند 
ايران يك ضرورت حیاتي را مطرح مي كند و آن اينكه تصمیم گیران، 
تصمیم سازان و نخبگان كشور و در س��طح بعدي رسانه ها و احزاب 
سیاس��ي تصويري واقع��ي ، كارشناس��انه و مبتني ب��ر حقیقت از 
اساسنامه ها و اهداف كنوانسیون هاي بین المللی داشته باشند و ديگر 
آنكه به درك مناسب و مبتني بر منافع ملي از توسعه روابط با ساير 

كشورها رسیده باشد. 
در دنیاي امروز، نفس توس��عه روابط بین المللی يك كش��ور با ساير 
كش��ورها يا عضويت در معاه��دات و كنوانس��یون هاي بین المللی 
فی نفس��ه داراي اهمیت نیس��ت و مي تواند خود به عنوان يك مانع 
جدي جهت پیش��رفت يك كش��ور نیز باش��د چرا كه از عمده ترين 
اهداف كنوانس��یون هاي بین المللی) كه در متن اساسنامه آنها قابل 
دريافت مي باشد(نظام مند كردن رفتار كش��ورهاي در حال توسعه 
و مستقلي است كه اس��تقالل آنها مي تواند منافع كشورهاي توسعه 
يافته را با مخاطرات جدي روبه رو س��ازد؛كما اينكه تالش مضاعف 
امروز جهت عضويت ايران در كنوانس��یون هاي بین المللی با هدف 
»استانداردسازي« رفتار جمهوري اسالمي ايران در عرصه منطقه اي 
و بین المللی صورت مي گیرد. حال در شرايطی كه برخي از كشورها در 
بستر»كنوانسیون ها« تالش مي كنند رفتار ايران را » نظام مندسازی« 
كنند مجلس قانونگذاري همانند بس��یاري از مراك��ز تصمیم گیر و 
تصمیم ساز كشور اطالع صحیحي از مفاد و اهداف كنوانسیون هايي 
كه بحث عضويت ايران در آنها )طي پنج سال اخیر مطرح شده است( 
را ندارد. يك انتظار حداقلي هر جامعه از مجلس قانونگذاري اين است 
كه پیش از تنظیم طرح و يا تصويب قوانین، با تحقیق و تدقیق در باب 
طرح ها و لوايح ، منافع ملي كشور را مورد توجه قرار داده و مهم تر آنكه 
عضويت كشور در توافقنامه، مقاوله نامه ها و يا معاهدات بین المللی را 

با حساسیت و ظرافت مضاعفي مورد بررسي و تصويب قرار دهد.
 بر اساس قانون اساسي بسیاري از كشورها ، معاهدات يا توافقنامه هاي 
بین المللي توسط قوه مجريه به اين دلیل بايد به تصويب پارلمان هاي 
بسیاري از كش��ورهاي دنیا برس��د كه به حیثیت ملي يك كشور و 
جامعه گره خورده و مجلس قانون گذاري با ويژگي منحصر به فردي 
نظیر »كثرت نمايندگان و احاطه و عمومیت اعضا بر تمامیت ارضي 
كشور« عضويت ايران را در كنوانسیون هاي بین المللي شكلي قانوني 

مي دهد.
 اينكه صالحیت خاص تصويب يا رد تمام توافقنامه هاي بین المللي 
بر اساس مواد125 و77- به صورت عام- به مجلس سپرده شده و به 
عنوان مرجع چنین موضوعي شده است ، پیش زمینه تحقق چنین 
شرايطي آن است كه منتخبان مردم با بررسي كارشناسانه اساسنامه 
كنوانس��یون هاي بین المللی تصمیمي مبتني بر تأمین منافع ملي 
اتخاذ كنند، هدفي ك��ه در تصويب برجام در س��ال94 و پس از آن 
عضويت اي��ران در برخي از كنوانس��یون هاي بین المللی روي نداده 
است. البته مجلس شوراي اسالمي تا امروز نتوانسته) بعد از نزديك 
به چهار سال از امضاي وزير وقت اقتصاد پاي FATF (، تهديدات – 
فرصت هاي عضويت ايران در كنوانسیون مهمي نظیر پالرمو يا الحاق 
ايران به كنوانسیون مبارزه با تأمین مالي تروريسم)CFT( را كه يكي 
از بخش هاي اجراي مقررات گروه ويژه اقدام مالي )FATF(می باشد 
مورد ارزيابي قرار داده و گاه دچار شعارزدگي سیاسي نیز شده است. 
ضعف پژوهش و ناتواني در بررس��ي عضويت ايران در س��ازمان ها يا 
كنوانس��یون هاي بین المللی نه تنها منجر به استانداردسازي رفتار 
ايران در عرص��ه بین المللی خواهد ش��د بلكه مي تواند مش��كالت 
اقتصادي و تجاري و مال��ي ايران در عرصه بین الملل��ی را نیز تحت 
الش��عاع قرار دهد؛چرا كه به عنوان نمونه ايجاد تعهد جديد در قالب 
عضويت در برخي از معاهدات، تكالیف و نقش هاي متفاوتي را براي 
ايران در مبارزه با جنبش هاي آزادي بخش ملي نظیر حزب اهلل لبنان، 
انصاراهلل يمن، حشدالشعبي و جنبش حماس به همراه خواهد داشت 
كه در صورت نقض چنی��ن تعهداتي، ايران با جرايم س��نگین مالي 
روبه رو خواهد شد؛ مس��ئله اي كه پیش از عضويت ايران در اينگونه 

معاهدات وجود خارجي نخواهد داشت. 
بس��یاري از نماين��دگان مجل��س در حالي»حق ش��رط«را توجیه 
»استانداردس��ازي امروز رفتار ايران« عنوان می كنند كه بر اساس 
متن كنوانس��یون معاهدات )1969 وين(اعمال شرط توسط ايران 
نمي تواند مانع از دست يابی اهداف اين كنوانسیون شود. كنوانسیون 
وين1969 تأكید مي كند حق شرطي پذيرفته شده است كه مخالف 
الف-»موضوع« و»هدف« معاهده نباش��د؛ ب- مغاي��ر قواعد آمره 
بین المللي نباش��د؛ ج-يا تعارضي با تعهدات به موجب منش��ور ملل 
متحد نداشته باشد و د- صريحاً در كنوانسیون موردنظر منع نشده 
باشد. اين درحالي است كه يكي از اهداف اصلي كنوانسیون مبارزه با 
تأمین مالي تروريسم ايجاد محدوديت براي جنبش هاي آزادي بخش 
ملي است كمااينكه عضويت در اين كنوانسیون هفت محور اصلي به 
قوانین داخلي ايران) از جمله توقیف و ضبط اموال مجرمان ارتكاب 
به جرائم، استرداد و محاكمه مجرمان، مجموعه اقدامات پیشگیرانه 
و نظام هاي پرداخت جايگزي��ن( اضافه مي كند كه به معناي تحديد 

جنبش هاي آزادي بخش ملي است. 
با آنكه اهداف و متن كنوانسیون هاي مورد تبع برخي از نمايندگان 
مجلس صراحت داشته و معناي آن كاماًل مفروض می باشد اما شايد 
تعمدي در كار مي باش��د تا مرجعي خارج از س��اختار تعريف شده 
عرفي جامعه و خارج از قواي سه گانه، مانع از عضويت كشورمان در 
اينگونه معاهدات بین المللی ش��ود؛ ممانعتي كه هزينه هاي فراوان 
رواني –اجتماعي را مي تواند با فضاسازي هاي رسانه اي مرسوم براي 
اين مرجع نیز به همراه داش��ته باشد. با اين تفس��یر هدف دوگانه » 
تعهدتراشي براي كشور و هزينه تراشی براي مرجع باالدستي قواي 

سه گانه« يك هدف به شمار مي آيد. 
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تسلیترهبرانقالب
بهمناسبتدرگذشتحجتاالسالمحسیني

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت عالم پرهيزگار و معلم اخالق 
حجت االسالم حاج سيد علي اكبر حسيني موسوي را تسليت گفتند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهب��ري، در پیام رهبر 
انقالب اسالمی آمده است: درگذشت عالم پرهیزگار و معلّم اخالق جناب 
حجت االسالم آقاي حاج سید علي اكبر حس��یني موسوي رحمه اهلل علیه 
را به خاندان گرامي و فرزندان محترم و ديگر بازماندگان و نیز به ش��اگردان 
و ارادتمندان ايشان تس��لیت عرض می كنم. خدمات ارزنده  اين روحاني با 
اخالص و پرتالش چه در آموزش های سودمند در رسانه  ملي و چه در مجلس 
شوراي اسالمي و چه در محیط مسجد و محراب، معّرف چهره  نورانی يك عالِم 
خدمتگزار و با ابتكار است. از خداوند متعال علّو درجات آن مرحوم و رحمت و 

مغفرت الهي براي ايشان و صبر و اجر براي بازماندگانشان مسئلت می كنم. 
 

 رئيس كميسيون امنيت ملي: 
نامه100فعالسیاسي

تفسیريجزخودباختگيندارد
رئيس كميس�يون امنيت ملي مجلس ب�ا تأكيد بر دش�مني امريكا با 
ايران، درخواست 100 فعال سياس�ي اصالح طلب براي مذاكره بي قيد 
و ش�رط با امريكا را خودباختگي اين افراد در برابر امريكا تفسير كرد. 
عالءالدين بروجردي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت در واكنش به نامه 
100 نفر از فعاالن سیاسي خطاب به مسئوالن عالی رتبه نظام و درخواست 
بازنگري در تصمیمات اساسي و مذاكره مستقیم با امريكا، گفت: در طول 
چهار دهه گذشته و از دوران حضرت امام خمیني)ره( بنیانگذار جمهوري 
اسالمي و در دوره رهبري كنوني مقام معظم رهبري شاهد افراد خودباخته 

در برابر امريكا بوديم. 
نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: امريكايي ها 
اعتبارشان را نزد هم پیمانان خود از دس��ت داده و به عنوان دولت منفور و 
هنجارشكن در عرصه بین المللی از آنها ياد مي شود. تا به حال وضعیت امريكا 
در عرصه جهاني به اين میزان بد و در حالت انزوا قرار نداشته است. وي افزود: 
خط سیاسي نظام با منطق بس��یار قوي در اين زمینه روشن است؛ امريكا 
دشمن ملت ايران بوده و اين دشمني را در طول انقالب به اثبات رسانده است. 
بروجردي ادامه داد: هدفگذاري امريكا با خروج از برجام در جهت تعمیر دوباره 
تحريم علیه ملت ايران نشان از دشمني افزون تر امريكا با ملت و جمهوري 
اسالمي ايران اس��ت. با اين حال چنین درخواستي در اين مقطع تفسیري 
جز خودباختگي در برابر امريكا ندارد و اين خواب هیچ گاه تعبیر نخواهد شد. 
رئیس كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس شوراي اسالمي گفت: 
ملت ايران بارها نشان دادند كه با چنین تفكر و ديدگاهي مخالف بوده بنابراين 
اين اقدام از موضع ذلت در برابر امريكا است و كامالً مردود است. نويسندگان 
اين نامه با اشاره به »از دست رفتن فرصت مناس��ب« دولت باراك اوباما از 
مسئوالن تصمیم گیر نظام خواسته اند »فارغ از جنگ هاي رواني كاخ سفید 
با يك تصمیم ملي اعالم كند كه حاضر به انجام مذاكرات بدون قید و شرط با 
امريكاست تا قدمي در راه حل مشكالت و اختالفات برداشته شود«. در اين 
نامه تأكید شده كه اين مذاكرات »مي تواند با قدرت و از موضع حفظ منافع 
ملي دنبال شود« و »در صورت هرگونه زياده خواهی يا عدم ارائه تضمین براي 

پابرجا ماندن تعهدات، راه بازگشت همیشه باز است«.

يك عضو كميسيون امنيت ملي خبر داد
گزارشهايمجلس

درهیئتنظارتبربرجاممطرحنميشود!
گزارش هاي ش�ش ماهه مجلس در خصوص برجام ك�ه طبق قانون 
تهي�ه مي ش�ود، هيچ وق�ت در هيئت نظارت مطرح نش�ده اس�ت. 
اين مطلب را حشمت اهلل فالحت پیشه، عضو كمیسیون امنیت ملي مجلس در 
گفت وگو با مهر، عنوان كرد.  فالحت پیشه با بیان اينكه هیئت نظارت بر برجام 
در ايران هر تصمیمي بگیرد، ساير اركان نظام از جمله مجلس نیز مي پذيرند، 
يك انتقاد به اين هیئت مطرح كرد و گفت: مجلس شوراي اسالمي در دوره 
قبل، قانون »اقدام متقابل و متناس��ب در اجراي برجام« را تصويب كرد اما 
گزارش هاي شش ماهه مجلس در خصوص برجام كه طبق اين قانون تهیه 
مي شود، هیچ وقت حتي در هیئت نظارت مطرح هم نشده و هیچ گزارشي هم 
از اين هیئت به مجلس داده نشده است. وي در ادامه با اشاره به روند مذاكرات 
ايران با كش��ورهاي اروپايي عضو معاهده برجام در خص��وص آينده توافق 
هسته اي اظهار داشت: آنچه مشخص است اين است كه ضرب االجل های 
زماني عمدتاً از طرف جمهوري اسالمي مطرح شد و اولین بار آقاي عراقچي 
اعالم كرد كه يك بسته پیشنهادي بايد در ظرف زماني مشخصي از طرف 
اروپايي ها ارائه شود اما اروپايي ها تاكنون بر سر زمان صحبت نكرده اند و فقط 
در كلیات حرف زده اند. فالحت پیشه افزود: تصمیم گیری در خصوص باقي 
ماندن در برجام براي آن دسته از شركت هاي بزرگ اروپايي كه شأن بین المللی 
دارند، به تصمیم خود اين شركت ها واگذار شده اما واقعیت اين است كه منافع 
اين قبیل شركت ها در گرو ارتباط با امريكاست و بنابراين شاهد راكد شدن 
مناسبات آنها با ايران هستیم. عضو كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
مجلس تصريح كرد: شركت هاي متوسط و خرد اروپايي نیز جايگاه چنداني 
در عرصه بین المللی ندارند كه در روابط خود با ايران سود و زيان خاصي داشته 

باشند و مسئله اصلي همان شركت هاي بزرگ اروپايي هستند. 
فالحت پیشه تأكید كرد: به عبارت ديگر، اروپايي ها پس از خروج امريكا از 
برجام اقدام مثبتي براي حفظ برجام انجام نداده اند و فقط به صورت خنثي 
رفتار كرده اند و ريس��ك مقابله با امريكا را هم نپذيرفته اند و از آن بسته 
پیشنهادي هم كه آقاي عراقچي و ديگر مقامات صحبت آن را مي كردند، 
خبري نش��ده اس��ت. وي در همین رابطه افزود: پس از خروج امريكا از 
برجام، كارشناسان 2۸ كشور اروپايي جلساتي را برگزار كردند تا به گفته 
خودشان، يك بسته پیشنهادي براي حفظ برجام ارائه دهند، اما مشخص 
شد كه اين موضوع نیز تحت الشعاع جنگ اروپا و امريكا بر سر تعرفه هاي 

تجاري قرار گرفته است.
 اين نماينده مجلس با تأكید بر اينكه مجموعه دستگاه هاي نظام بايد در 
خصوص آينده برجام ارزيابي و بر اساس منافع ملي تصمیم گیری كنند، 
خاطرنشان كرد: البته واقعیت اين است كه راديكالیسم در دنیا دوام نخواهد 
داشت و با وجود آنكه سیاست هاي حمايت هاي تعرفه اي ترامپ تأثیرات 
مثبتي در برخي شاخص هاي اقتصادي اين كشور داشته اما االن شاهد 
برگشت اين شاخص ها هستیم. وي تصريح كرد: برجام همان طور كه در 
عرصه بین المللی يك رژيم سیاسي جديد ايجاد كرد، در حوزه سیاست 
خارجي ايران نیز يك رژيم و ساختار جديد در حوزه روابط بین الملل شكل 
داد كه متولي پیشبرد آن هیئت نظارت است، بنابراين در شرايط كنوني 
هم هیئت نظارت بر اجراي برجام بايد در خصوص ماندن يا رفتن از برجام 

تصمیم بگیرد.  

     ايسنا: محمدباقر خرمشاد، دبیر شوراي راهبردي روابط خارجي با 
بیان اينكه خروج امريكا از برجام، اروپا را بر سر دو راهي سرنوشت سازي 
قرار داده اس��ت، گفت: اروپايي ها مد نظر دارند كه اگر برجام به دلیل 
خروج امريكا و عدم توانايي اروپايي ها براي ارائه تضمین  به ايران به هم 

بخورد واقعاً ديگر حیثیتي براي غرب و اروپايي ها باقي نمي ماند. 
     فارس: ع��زت اهلل ضرغامي: در حالي كه همه دنی��ا به رفتار ترامپ 
اعتراض مي كنند، يك ع��ده »راهبرد« گفت و گوي مج��دد با ترامپ 
را تجويز مي كنن��د و آن را تنها راه حل مي دانن��د، بنابراين غرض آنها 

دلسوزي براي ملت نیست و تكمیل پازل امريكاست. 

محمداسماعيلي

در نشست شنبه هاي انقالب عنوان شد

امنیت،باالترینشاخصرضایتمندينزدمردم

معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور با بيان 
اينكه امنيت كش�ور باالترين رضايتمندي 
را ميان مردم داش�ته اس�ت، بيان داش�ت: 
اس�اس مح�ور امني�ت جمهوري اس�المي 
اي�ران، جامعه محور بودن آن اس�ت، حتي 
ساختارهاي امنيتي ما هم جامعه محور است. 
دكتر حسین ذوالفقاري، معاون امنیتي وزارت 
كش��ور صبح ديروز در نشس��ت »ش��نبه هاي 
انقالب« با موضوع دس��تاوردهاي 40 س��اله 
انقالب اسالمي در حوزه امنیت كه در مجموعه 
فرهنگي انقالب اسالمي برگزار شد، با اشاره به 
شرايط امنیتي ابتداي انقالب گفت: امروز همه 
اذعان دارند كه شرايط ايران به لحاظ امنیتي 
خوب اس��ت. وي با اش��اره به اينكه اين میزان 
امنیت ب��االي ايران براي كش��ورهاي اروپايي 
س��ؤال ايجاد كرده اس��ت، افزود: هرزمان كه 
تهديدات خارجي و آسیب هاي اجتماعي يك 
كش��ور باال رود و توان كنترل سیس��تم پايین 
بیايد، امنیت كاهش مي يابد. ذوالفقاري با ذكر 
اينكه نظام اس��تكبار با همه توانش علیه ايران 
بسیج شده است، گفت: امروز به خاطر اجراي 
حكم اعدام به جرم زير گرفتن س��ه نفر، همه 
ش��بكه هاي خارجي، برنامه هاي زنده خود را 
قطع مي كنند و به گونه ای موضوع را منعكس 
مي كنند كه گويي كس ديگ��ري مرتكب اين 

جرم شده است. 
وي با ي��ادآوری اينكه امنیت كش��ور باالترين 
رضايتمن��دي را می��ان مردم داش��ته اس��ت، 
بیان داش��ت: اس��اس محور امنیت جمهوري 
اس��المي ايران، جامعه محور بودن آن اس��ت، 
حتي ساختارهاي امنیتي ما هم جامعه محور 
اس��ت. معاون امنیتي وزارت كش��ور گفت: در 
جريان تنش هاي دي 96 باز هم مردم به رغم 
گاليه هايي كه داشتند، استقبال نكردند و بلكه 

خودجوش مقابله كردند.
 ذوالفقاري خاطرنش��ان كرد: تأمین كنندگان 
امنیت كشور بايد مورد توجه مسئوالن باشند تا 

خود تبديل به مخالف امنیت نشود. رئالیسم ها 
بر خوداتكايی امنیت بر مبن��اي قدرت دولت 
تأكید داش��تند و محور آن قدرت نظامي بود، 
اما مدل جمهوري اسالمي خوداتكايي بر محور 
قدرت نرم، واليت و رهبري بود، كه باعث شد 
خیلي ها در اين كشور پست و شغل نخواستند 
اما مانن��د زمان جنگ همه چیز خ��ود را براي 
امنیت كشور گذاش��تند. وي تصريح كرد: اگر 
ش��هید بروجردي در غرب كشور مي كوشید با 
اقناع مردم امنیت را برقرار كند ريشه در نگاه به 
قدرت نرم و فرهنگي داشت. فرماندهان جوان 
س��پاه در آن زمان بدون مطالعه رويكردهاي 
امنیتي ت��الش كردند امنیت را ب��ا خود مردم 
برقرار كنند. ذوالفقاري اظهار داشت: چرا مردم 
به صحنه آمدند؟ چون خ��ود را متولي انقالب 
مي دانس��تند. هر زمان تعادل و توجه به باورها 
و اعتقادات مردم صورت گی��رد، مردم حضور 
خواهند داش��ت و در امنیت كش��ور مشاركت 

مي كنند. 
     امنيت در انقالب اسالمي مردم محور است

رئیس پژوهش��كده امنیت ملي نیز با اش��اره 
به اينكه مديريت امنیتي كشور بدون كمك 
گرفتن از ش��رق و غرب انج��ام گرفت، گفت: 
رويك��رد انقالب اس��المي، حضور گس��ترده 
و همه جانبه م��ردم در حفظ امنیت كش��ور 

بوده است. 
سردار س��رتیپ حس��ن رس��تگارپناه، رئیس 
پژوهشكده امنیت ملي نیز طي سخناني در اين 
نشست گفت: در انقالب اسالمي رضايتمندي 
مردم، مش��روعیت و مقبولیت نظام يك اصل 
است و مردم تالش كردند كه اين رضايتمندي 

در جامعه حفظ شود.
 وي با تأكید بر اينكه رويكرد انقالب اس��المي 
براساس اعتقادات و انگیزه هاي ديني و حضور 
گس��ترده و همه جانبه م��ردم در عرصه هاي 
مختلف نتايجي به بار داشته است در برشماري 
آنها اظهارداشت: ايجاد زمینه هاي مناسب براي 

مش��اركت مردم اولین دس��تاورد اين رويكرد 
بوده اس��ت چرا كه در نظام ه��اي ديگر مردم 
در حاكمیت جايگاه ندارن��د و نگاه اين نظام ها 
به امنیت سخت افزاري است. رس��تگارپناه با 
اشاره به اينكه در جمهوري اسالمي ايران مردم 
با مشاركت خود در حفظ امنیت پايدار كشور 
نقش دارند، گفت: در س��ايه مشاركت مردمي 
فضاي مناسبي براي رشد و تعالي همه جامعه 
به وجود آمد و دستگاه هاي امنیتي هم خود را 

براي تعامل با مردم تعريف كرده اند.
 وي از مديري��ت امنیتي كش��ور بدون كمك 
گرفتن از شرق و غرب به عنوان ديگر دستاورد 
رويكرد انقالب اس��المي به حضور همه جانبه 
مردم در عرصه هاي مختلف ي��اد كرد و افزود: 
اين حجم از تهديدات علیه انقالب اسالمي براي 
ساقط كردن هر حاكمیت ديگري كافي بود اما 
ما خود با طراحي هايي بي بديل توانس��تیم به 
مقابله تهديدات برويم. رئیس پژوهشكده امنیت 
ملي گفت: خانه هاي تیم��ي منافقین را خود 
مردم به اطالع نیروهاي امنیتي مي رس��اندند 
چرا كه اعتقاد داشتند بايد در امنیت كشورشان 
مشاركت داش��ته باش��ند. وي به عقالنیت در 
ش��ناخت توطئه ها به عنوان ديگر دس��تاورد 

رويكرد انقالب اسالمي به حضور گسترده مردم 
در عرصه هاي گوناگون اشاره كرد و بیان داشت: 
ما بي محابا به جن��گ تهديدات نرفتیم بلكه به 
موازات صالب��ت با منطق با تهدي��دات روبه رو 
شديم. رئیس پژوهشكده امنیت ملي در پايان 
گفت: اگر امنیت مبتني بر قدرت و ابزار باشد، 
باالخره يك روز شكسته مي شود اما اگر مبتني 
بر تالش و گذشت مردم باشد، امنیت از پايداري 

الزم برخوردار خواهد بود. 
      امروز توليدكنن�ده يك مكتب نظامي 

امنيتي شده ايم
رئیس مركز مطالعات راهبردي ناجا هم با اشاره 
به اينكه اگر هنرمند م��ا مي تواند بروز و ظهور 
داشته باشد در س��ايه امنیت است، گفت: اگر 
امنیت نباش��د، مردم تالش نمي كنند زندگي 

كنند بلكه فقط مي كوشند زنده بمانند. 
س��ردار احمدرضا رادان گفت: شوخي نیست 
كه انق��الب اس��المي در همان ابت��دا در همه 
كوچه پس كوچه هاي��ش درگی��ر ش��ود، در 
خوزستان، كردستان، بلوچس��تان، و غیره كه 
هركدام در هر نظام نوپاي ديگر براي س��اقط 
كردن كافي بود. وي خاطرنشان كرد: رهبر اين 
انقالب محور حركت خود را بر مردم مي گذارد از 
اين رو مردم هم اصل و ثقل حركت خود را بر اين 
مي گذارند كه رهبر از آنها راضي باشند. انقالب 
ما يكي يكي اين كوچه پس كوچه را طي مي كند 
كه هركدام يك بلوغ است. رادان ادامه داد: در 
آن زمان كاري نداشت كه از يك روستاي اشغال 
شده توس��ط ضد انقالب عبور كرد اما ما بسیار 
ش��هید داديم كه مردم در درگیری ها آسیب 
نبینند، بنابراين مردم كردستان و آذربايجان 
غربي شیفته انقالب اسالمي هستند، آنها ديدند 
كه رزمندگان ما از جان خود گذشتند تا مردم 

آسیب نبینند. 
وي گفت: براي خلبان��ان ما هدف زماني هدف 
بود كه مردم غیرنظامي آنجا نباشند. اسراي ما 
در عراق با شكنجه مواجه بودند اما ما از اسراي 
عراقي مبلغان جمهوري اسالمي و اعضاي سپاه 
بدر تربیت كردي��م. رادان ادام��ه داد: ما امروز 
تولیدكننده يك مكتب نظامي امنیتي شده ايم. 
پس از عب��ور از اروند، بس��یاري از ارتش هاي 
صاحب س��بك در عبور از آب س��راغ ما آمدند 
تا س��بك عبور ما را ياد بگیرند. رادان با اشاره 
به اينكه اگر هنرمند م��ا مي تواند بروز و ظهور 
داشته باشد در س��ايه امنیت است، گفت: اگر 
امنیت نباش��د، مردم تالش نمي كنند زندگي 
كنند بلكه فقط مي كوش��ند زنده بمانند. اگر 
امروز جرئت نمي كنند وارد مرزهاي ما شوند از 

عزم و اراده ماست. 
رئیس مرك��ز مطالعات راهب��ردي ناجا گفت: 
امريكا كه مدعي مبارزه با داعش اس��ت، امروز 
به دنبال حفظ داعش اس��ت، ما مي ديديم كه 
چرخبال ه��ای امريكايي مي رون��د نیروهاي 
داعش را از اسارت حشدالشعبي رها مي كنند. 

وي افزود: تكريت عراق از دست داعش آزاد شد، 
تكريت كه زادگاه صدام است، اما پس آزادی 95 
درصد مردم كه خانه هاي خ��ود را ترك كرده 
بودند بازگشتند به خانه هايشان، اما امريكايي ها 
كه ديدند با كمك ايران تكريت آزاد شد رفتند 
االنبار را از داعش گرفتند اما به گونه ای كه يك 
س��اختمان س��الم در آن باقي نمانده بود، اين 

تفاوت آزادسازی ايران با امريكاست. 

ژه
وی

وبازهمدروغيدیگرازنمایندهجنجالی
محمود صادقي، نماينده تهران در مصاحبه اي با روزنامه 
اعتماد گفت��ه كه »كارگزاران س��ازندگي طرفدار تعديل 
اقتصادي بود؛ يعني بر اساس ضرورت هايي كه تشخیص 
مي دادند پشت سر آقاي هاش��مي به عنوان نماد و عنصر 
اجرايي آن جريان وارد میدان ش��دند و مشخصاً چرخش 
سیاست هاي اقتصادي كشور را رقم زدند... در همان دوره 
هم با واكنش هاي جامعه رو به رو شديم. در برخي از شهرها 
اعتراضاتي صورت گرفت... من فكر مي كنم آن سیاست ها 
به نوعي عاملي براي تعمیق شكاف هاي طبقاتي شد. البته 
نبايد فراموش كرد كه مجموعه نظام چنین سیاست هايي 
را دنبال مي كردن��د. مقام معظم رهب��ري در آن زمان با 

اجراي اين سیاست ها موافق بودند«. 
برخالف آنچه صادق��ي گفته، رهبر انق��الب به دفعات از 
برخي سیاست هاي اقتصادي دولت هاشمي و نتايج آن از 
جمله ترويج اشرافي گري يا تضعیف عدالت اجتماعي و زياد 
ش��دن فاصله طبقاتي انتقاد كردند. از جمله، مقام معظم 
رهبري، در تیر 71 با انتقاد نس��بت به مفهوم سازندگي 
از نگاه برخي افراد، فرمودند كه: »عده اي س��ازندگي را با 
مادي گرايي، اش��تباه گرفته اند. س��ازندگي چیزي است 
مادي گري چیز ديگري اس��ت. س��ازندگي يعني كشور 
آباد ش��ود و طبقات محروم به نوايي برسند ... سازندگي 
همان كاري بود كه علي ابن ابیطال��ب )ع( مي كرد ... آن 
بزرگوار با دس��ت خودش نخلس��تان آباد مي كرد؛ زمین 
احیا مي كرد؛ درخت مي كاش��ت؛ چ��اه مي كند و آبیاري 
مي كرد. اين سازندگي است. دنیاطلبي و ماده طلبي كاري 
اس��ت كه عبیداهلل بن زياد و يزيد مي كردند. اين دو تا را 
نبايد باهم اش��تباه كرد. امروز يك عده به نام س��ازندگي 
خودشان را غرق در پول و دنیا و ماده پرستي مي كنند. آيا 

اين سازندگي است؟«. 
اين اولین بار نیست كه محمود صادقي مطالبي خالف واقع 

بیان مي كند و آشكار شدن دروغ هايش هم باعث عبرت 
او نشده است. از جمله چندي پیش او توئیت زده و مدعي 
شده بود كه »بیت رهبري موافق FATF است«! ادعايي بي 
سند كه البته با سخنراني اخیر رهبري و بدون آنكه قصد 
پاس��خگويي به اين دروغ در میان باشد، ادعاي او خود به 
خود رد شد. چه آنكه رهبري صريحاً با پیوستن ايران به 

اين قرارداد بین المللی مخالفت كردند. 
او البته دروغ هاي سطح پايیني هم دارد؛ مثاًل در يكي از 
معروف ترين نمونه ها، چندي پیش او با ارجاع به يك منبع 
ناشناس ادعا كرد كه درهاي پي وي سي سرويس بهداشتي 
حرم امام رضا )ع( ساخت كشور اتريش هستند و به نشان 
»Butia Industry Company- Austria« روي اين درها 
اشاره كرده بود. اما حقیقت اين بود كه نشان تجاري بوتیا 

كه نامش ذكر شد، يك شركت ايراني است. 
يكي از معروف ترين اش��تباهات محم��ود صادقي كه به 
تهمت پراكنی علی��ه يكي از مراجع عظ��ام تقلید مربوط 
مي شود، انتس��اب يك مفس��د مالي به »آيت اهلل مكارم 
شیرازي« بود كه توسط دفتر اين مرجع تقلید پاسخ داده 
شد و صادقي مجبور به تصحیح اشتباهش و عذرخواهي اش 
شد. اين درحالي بود كه پیش از اين، چنین ادعاي كذبي 
توس��ط ضدانقالب مطرح شده بود كه توس��ط دفتر اين 
مرجع تقلید پاسخ داده ش��د و صادقي بدون دقت در اين 

موضوع اقدام به تهمت پراكني كرد. 

اصالحطلبنميتواندانقالبيباشد
محس��ن رهامي، عض��و ش��وراي عالي سیاس��تگذاری 
اصالح طلبان اخیراً در سخناني در مقام بیان تفاوت هاي 
اصالح طلبان ب��ا امام خمین��ي )ره( و ضم��ن تعرض به 
امام، گفته كه »ام��ام امور را نه از طري��ق اصالحات بلكه 
از طريق انقالب قصد سامان دادن داش��تند و اين بسیار 
موضوع مهمي اس��ت. اما اصالحات يك امر در چارچوب 
قوانین كشور است. باالترين هزينه ها بر كشور را همواره 

امور انقالبي تحمیل كرده اس��ت. ما نبايد انقالبي گري با 
اصالحات را يكسان س��ازي كنیم. اصالح طلب نمي تواند 

انقالبي باشد. 
در انقالب قواعد و اصول را كنار می زنیم اما اصالحات امري 
تدريجي و بلند مدت اس��ت. اصالحات مبتني بر تعامل و 
گفت و گو است. « او در ادامه تالش اصالح طلبان را براي 
آنكه انقالبي به نظر برسند، زير سؤال برده و از اين مي گويد 
كه بايد اذعان كنی��م تغییر كرده ايم: »متأس��فانه گاهي 
اصالح طلبان كاري انقالبي انج��ام مي دهند و متصورند 
مي توانند اين دو موض��وع را باهم تجمیع كنند، در حالي 
كه اين اتفاق نشدني اس��ت. برخي از افراد كه امروز قباي 
اصالح طلبي بر تن دارند و از طرفي نمي خواهند بپذيرند 
از ديدگاه امام عدول كرده اند، مي گويند امام اصالح طلب 
بود، در حالي ك��ه بايد بگويند م��ا روزي انقالبي بوديم و 
به فراخور شرايط امروز اصالح طلب ش��ده ايم و اين اصاًل 
حرف بدي نیست. در سیاست نمي توان گفت حرف مرد 

يكي است. «
اوالً اتفاقاً ام��ام خمیني معتقد به حرك��ت در چارچوب 
قوانین بودند و در مورد حكومت پهلوي هم مراتب امر به 
معروف را گذراندند و وقتي گوش شنوايي نیافتند، دست 

به قیام زدند. 
ثانیاً اصالح طلبي همواره با شورش و غوغازيستي و برهم 
زدن قانون همراه ش��ده و س��ال ۸۸ و فتنه اي كه پس از 
آن به پا كردند و همه روند قانون��ي را به هم ريختند و به 
صندوق هاي رأی پشت كردند، نمونه قابل توجه اين رفتار 
است. با چنین رفتارهايي س��خن گفتن از اصالحات در 

چارچوب قانون، زياده گزافه به نظر مي رسد. 
ثالثاً اصالح طلبان از امام خمیني گذشته اند؟ اين سخنان 
صراحت در چنین امري دارد و الجرم نیاز به شفاف سازي 
و اعالم موضع اصالح طلبان. آيا آنها همچون موارد مشابه 

سكوت خواهند كرد؟

فرمانده نيروي هوايي ارتش: 
ایرانراقبرستانمتعرضانميكنیم

ماج�راي قبرس�تان انگليس�ي ها در بوش�هر درس عبرت�ي 
ب�راي متعرض�ان اس�ت ك�ه اگ�ر تعرض�ي ب�ه اي�ران اس�المي 
اس�ت.  قبرس�تان  هم�ان  جايگاهش�ان  باش�ند،  داش�ته 
به گزارش ايسكانیوز، امیر حسن شاه صفي، فرمانده نیروي هوايي ارتش 
در آيین تكريم و معارفه فرمانده پايگاه شش��م شكاري شهیدياسیني 
بوشهر با اشاره به سابقه درخشان استان بوشهر در مبارزه علیه دشمنان 
كشور بیان داشت: استان بوشهر تاريخ 200 ساله در عرصه دفاع مقدس 
دارد و در جنگ تحمیلي هم نقش مهمي در دفاع از كشور ايفا كرد. وي 
گفت: قبرستان انگلیسي ها در بوشهر درس عبرتي براي متعرضان است 
كه اگر تعرضي به اين اس��تان و ايران اسالمي داشته باشد جايگاه شان 

همان قبرستان است. 
فرمانده نیروي هوايي با اش��اره به اينكه نخستین شهید دفاع مقدس 
استان بوشهر شهید آسترتین از پايگاه هوايي بوشهر بوده است، گفت: 
پايگاه ششم شكاري شهیدياسیني بوشهر ۸6 شهید تقديم كرده و در 
نخستین روز حمله صدام به كشور، دسته دوم چهارتايي كه اهدافي را 

در عراق منهدم كردند از بوشهر بود. 

 مع�اون امنيت�ي وزارت كش�ور : 
اس�اس مح�ور امني�ت جمهوري 
اس�المي ايران، جامعه محور بودن 
آن اس�ت، حت�ي س�اختارهاي 
امنيت�ي ما هم جامعه محور اس�ت. 
 96 تنش ه�اي دي  در جري�ان 
ب�از هم مردم ب�ه رغ�م گاليه هايي 
ك�ه داش�تند، اس�تقبال نكردن�د 
و بلكه خودج�وش مقابل�ه كردند 


