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تازههای مطبوعات
••جمهوری اسالمی -داریوش همایون ،وزیر اطالعات
رژیم پهلوی میگوید هرگونه تالش برای براندازی نظام
جمهوری اسالمی ،خطر تجزیه یا حتی محو نام ایران را در
بر خواهد داشت .وی که معاون حزب رستاخیز هم بود در
یک مصاحبه درباره استراتژی مد نظر خود برای آینده ایران
گفت در شرایط کنونی که هزاران دست برای اتفاقات مهم
منتظر است ،برای من اولین اولویت حفظ ایران است و در
استراتژی براندازی جمهوری اسالمی تجدیدنظر کرده ام.
••جــوان -عبدا ...گنجی مدیر مسئول این روزنامه در
سرمقاله خــود نوشت :درو غه ــای آشکار پمپئو فرصت
ذ یقیمتی بــرای رسانههای ایــران اســت که باید آن را
برجسته کنند .سخیفگویی ،دروغگویی ،حرفهای چاله
میدانی و توسل به هر چیز برای رسیدن به اهــداف وجه
مشترک فهم نخبگان ایران و آمریکا از این سخنرانی است.
باید از بقیه سخنرانیهای وی نیز استقبال کرد.
••شــرق -حسین قربانزاده ،مشاور قالیباف گفت :اگر
مؤتلفه ،پایداری ،ایثارگران ،جمعیت پیشرفت و عدالت
و گروههای همسو با آقای الریجانی بخواهند وارد فضای
انتخابات سال  98شوند ،باید حتما مرکز ثقل خود را بر
این قرار دهند که چگونه سرمایه اجتماعی جریان اصولگرا
را احیا کنند.
••فرهیختگان -بر اساس آمار موجود هم اکنون واردات
داروهــای شیمیدرمانی ،شیرخشکها و داروهــای ویژه
اطفال و هــزاران کاالی ضــروری دیگر ،در صف دریافت
ارز دولتی معطل ماند هاست ،در حالی که بسیاری از
آژانسهای مسافرتی با هدف دریافت ارز دولتی و فروش آن
به قیمت بازار آزاد اقشار متوسط و رو به پایین جامعه را برای
سفر به خارج از کشور و دریافت ارز آن ها تشویق میکنند.
••جوان -انتشار خبر و تصویر عروسی پسر یکی از سفرای
ایران یک جنجال اینستاگرامی به پا کرد که دامنه آن به
رسانهها هم رسید .ماجرا از برگزاری یک عروسی الکچری
(خاص) در شهرک غرب تهران آغاز شد .جشن ازدواجی که
دامادش پسر سفیر ایران و عروسش یکی از طراحان لباس
محجبه اینستاگرامی بود و وقتی نام تاالر پذیرایی و برخی
جزئیات آن افشا شد ،مورد اعتراض یکی از روحانیون فعال
دراینستاگرامقرارگرفتوجدلهایفیمابین،یکجنجال
تمام عیار مجازی به پا کرد.
••ایران -وکیل مدافع حمید بقایی درباره برخی اخبار
منتشر شده در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
مبنی بر فوت حمید بقایی گفت :اخبار منتشر شده در
خصوص فوت موکلم به هیچ وجه صحت ندارد؛ اما وی
همچنان در اعتصاب خشک به سر می برد و وضعیت
جسمی خوبی ندارد.

...

انعکاس
••الف نوشت  :هیئت دولت در حکمی همتی را به عنوان
رئیس کل جدید بانک مرکزی معرفی و انتخاب کرد.این
انتصاب در حالی شکل گرفت که وی در تاریخ  18تیر
 97به عنوان سفیر جدید ایران در چین وارد پکن شد و
استوارنامه خود را در تاریخ  21تیر  97در دیدار با مسئوالن
وزارت امور خارجه این کشور تحویل داد و رسما آغاز به کار
کرد .به نظر میرسد که این اتفاق نه در عرصه دیپلماسی،
اتفاق خوشایندی است و نه در وضعیت فعلی اقتصاد و
بانک مرکزی چنین تصمیمی عقالنی است .از سوی دیگر
گمانهزنی های رسانه ای که در چند روز پیش مطرح بود
خبر از سفیر شدن سیف در چین داشت که حاال باید دید با
این انتخاب و برگشت همتی به تهران چه کسی جایگزین
وی می شود؟
••رویداد  24نوشت :منصور مرادی نماینده مردم مریوان
با اشاره به آخرین جزئیات از حمله پژاک در مرزهای مریوان
که باعث به شهادت رسیدن  11نفر از نیروهای نظامی
کشورمان شد ،گفت :این ساختمان هم محل استراحت
نیروها ،هم محل انبار مهمات و هم آشپزخانه بوده است.
گروههای تروریستی طبیعتا از مدتها قبل این پایگاه و
موقعیت آن را بررسی کرده بودند و در نهایت ساعت  2شب
که زمان استراحت نیروها بوده است ،به این پایگاه حمله
میکنند .نیروهای ما نیز که برخی از آنها نگهبان بودند
با نیروهای پژاک درگیر و وارد حمله میشوند و تا آخرین
لحظه با آنها میجنگند و طبق اطالعاتی که به من رسیده
است چند نفر از نیروهای مقابل نیز کشته شدهاند .بحث
کمبود نیرو در این پایگاه نبوده است ،زمان حمله همه
نیروهای ما در استراحت به سر نمیبردند بلکه برخی از
آنها نگهبان و در حالت آماده باش بودند و نیروهای ما تا
آخرین لحظه و نفس با آنها جنگیدند.
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ارزیابی کارشناساناز«ایست» الهه به آمریکا

نصری :ایران به یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک نزدیک شده است
ادیب  -چهره های مطرح حقوقی به محض اعالم دستور
دیوان بین المللی به آمریکا ،نظرات متفاوتی درباره پرونده
شکایت ایران از آمریکا به دلیل خروج از برجام مطرح کرده
اند .عمده این نظرات درباره اصل صالحیت دادگاه الهه
در این پرونده است .برخی معتقدند هم اکنون پیمان
مودت بین دو کشور جاری نیست و در مقابل تعداد دیگری
معتقدند این عهدنامه هنوز می تواند مبنای حل و فصل
منازعات قرار گیرد .در این بین همه کارشناسان به ماهیت
دستور رئیس دادگاه که نوعی دستور موقت علیه تحریم ها
محسوب می شود ،اشاره کرده اند.
▪رئیس دادگــاه الهه خطاب به آمریکا :تا زمان جلسه
دادگاه اقدامی انجام ندهید

رئیسدیوانبینالمللیدادگستری
الهه طی نامهای رسمی خطاب به
وزیــر خارجه آمریکا ،ضمن اعالم
زمــان رسیدگی به شکایت دولت
ایـــــران در خ ــص ــوص بــازگــشــت
یکجانبه تحریمهای دولت آمریکا،
تأکید کرد« :از هرگونه اقدام جدید ،اجتناب کنید و شرایط
را تغییر ندهید ».این موضوع را رئیس مرکز حقوقی بین
المللی ریاست جمهوری اعالم کرد .وزیر خارجه کشورمان
 25تیر ضمن انتشار توئیتی اعالم کرد که ایران از آمریکا به
دلیل اعمال تحریم های یک جانبه شکایت کرده است.
حاال به گفته محسن محبی موضوع دادخواست ایران این
است که اقدام آمریکا در برگرداندن تحریم های یک جانبه
برخالف تعهدات بین المللی آمریکا در عهدنامه سال
 1334موسوم به مودت است .به موجب این عهدنامه
آمریکا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته
باشد ،و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود .به گزارش
فــارس محبی درایــن بــاره توضیح داد :دولــت جمهوری
اسالمی ایــران به علت فوریت امــر و آثــار ســوء ناشی از
برگرداندن تحریم های یک جانبه آمریکا به ویژه در حوزه
سالمت و درمان و دارو و امنیت هوایی ،همزمان با طرح
دعوی رسمی از دیوان خواسته بود که دیوان تا زمانی که در
مرحله رسیدگی و صدور رای در دعوای اصلی قرار دارد،
بــه عــنــوان یــک امــر ف ــوری و طــی دســتــور جــداگــانــه ای
برگرداندنتحریمهاراممنوعکندوازدولتآمریکابخواهد
که ایــن اقــدامــات را متوقف کند.اکنون الهــه از آمریکا
خواسته است طوری عمل کند که آرای آینده دیوان که بعد
از جلسه  27آگوست ( 5شهریور) صادر خواهد کرد ،بال اثر
نشود .به این معنا که اقدامی مغایر با تصمیم آینده این
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قضایی

دادگاه نگیرد و به عبارتی دیگر تحریم های ضدایرانی را باز
نگرداند .به گفته کارشناسان ،این دستور ،نظیر حکم
موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های
مالی است و نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع
شکایت ایران برای دیوان بین المللی دادگستری است.
▪یک وکیل بین المللی :آرای دیوان بین المللی در حقوق
بین الملل ضمانت اجرا دارد

عباس پورهاشمی رئیس موسسه
تخصصی حقوق بین الملل کانادا
درباره شکایت ایران از آمریکا می
گــویــد آرای ترافعی دیـــوان بین
المللی دادگستری(الهه) الزام آور
استودرحقوقبینالمللضمانت
اجرا دارد .وی با اشاره به درخواست های حقوقی ایران از
الهه مبنی بر این که آمریکا از تهدید درباره اعمال تحریم
های جدید دست بر دارد ،گفت :ممکن است پیمان مودت
یا متن برجام نواقصی داشته باشند ،ایران برای این که
بتواند دفاع حقوقی کاملی انجام دهد عالوه بر استناد به
مفاد ایــن دو توافق ،باید به حقوق عرفی بین المللی
همچون اصــل همکاری بین المللی و اصــل برابری
حاکمیت دولتها یا حتی باالتر از آن به نقض قواعد آمره
بین المللی استناد کند ،در آن صــورت می تــوان رای
مناسبی از دیوان انتظار داشت .وی ابراز امیدواری کرد
دیــوان بین المللی دادگستری بــدون در نظر گرفتن
مالحظات سیاسی ،به حقانیت ایران رای دهد.

اجرای حکم دیوان سرباز زند ،دولت مقابل میتواند پرونده
را به شورای امنیت بکشاند و از آن شورا بخواهد وارد عمل
شود که البته در این صورت نیز دولت ایاالت متحده آمریکا
با حق وتوی خود میتواند تصمیمات این شورا را سد کند.
این در حالی است که بر اساس عهدنامه مودت بین ایران و
آمریکا که در ســال  ۱۳۳۴منعقد شــد ،حقوق اتباع و
شرکتهای ایرانی و آمریکایی در خاک یکدیگر مورد
حمایت حقوقی است .بر اساس بند  ۲از ماده  ۲۱عهدنامه
مودت هر اختالفی میان ایران و آمریکا درباره تفسیر یا
اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک میان ایران و
آمریکا قــابــل حــل نباشد بــایــد بــه دیـــوان بین المللی
دادگستری الهــه ارج ــاع شــود .بنابراین هر دو طرف
صالحیت دیــوان بینالمللی دادگستری را بهرسمیت
شناختهاند .به گزارش همشهری با این که نزدیک به چهار
دهه است ایران و آمریکا ،قطع رابطه کردهاند ،ولی این
قرارداد در مجامع بینالمللی به قوت خود باقی است و از
سوی دو طرف مورد استناد قرار میگیرد.
▪بیگدلی :اقدام الهه ،قابل قبول است

علی بیگدلی ،کارشناس روابط
بینالملل معتقد است ایران حق
داشــت شکایت خود را به دادگــاه
الهـــه بــبــرد .وی تــصــریــح کــرد:
خوشبختانه دادگاه به نفع ما رأی
داد و گفت آمریکا حق ندارد دست به تغییرات جدیدی
بزند که خود اقدام قابل قبولی است.



...
آمریکا

در یک دیدگاه دیگر رضــا نصری
کــارشــنــاس مسائل حــقــوق بین
الملل با تأکید بر ایــن که اکنون
عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا
درحــال اجــراســت ،گفت :صرف
اعالم خروج آمریکا از این پیمان
تاثیری بر روند رسیدگی کنونی به شکایت ایران نخواهد
داشت و تنها تاثیر آن ایجاد هزینههای مضاعف حیثیتی،
اعتباری و سیاسی برای ایاالت متحده خواهد بود .وی
درباره نامه رئیس دیوان و جایگاه حقوقی آن هم گفت :این
نامه مطابق اختیاری که اساسنامه دیوان به «رئیس» آن
داده تدوین و ارسال شده و عمدت ًا از جانب دولتها از نظر
حقوقی «الزماالجرا» تلقی نمیشود ؛ هرچند بی اعتنایی
«حسننیت»درحلمسالمتآمیز
بهآنبهمثابهنقضاصل ُ
منازعات محسوب خواهد شد .از نظر این حقوق دان
میتوان گفت ایران به یک سند حقوقی ارزشمند از جانب
عالیترین مرجع قضایی سازمان ملل و یک پیروزی
دیپلماتیک قابل مالحظهای دست یافته که میتواند از آن
درظرفیتهایمختلفیبهرهبرداریکند.ویضمناشاره
به احتمال عدم تمکین آمریکا به این دستور افزود :باید در
نظر داشت که ارزش حکم دادگاه الهه صرف ًا «حقوقی»
نیست .حکم این دادگاه مشروعیت اخالقی و سیاسی بی
نظیری به کشورها میبخشد که به هیچ عنوان قابل
اغماض نیست.

خبر مرتبط

▪باوند :الهه در صورتی صالح است که آمریکا بپذیرد

درمقابلهرمیداسباوندکارشناس
مسائل سیاسی با اشاره به این که
دیوان الهه صالحیت رسیدگی به
اختالفات حقوقی میان دولتها را
دارد ،تاکید کرد که اگر کشورها
«صالحیت اجباری» آرای دیوان در
حل اختالفات حقوقی را از پیش پذیرفته باشند ،رای دیوان
الزماالجــرا خواهد بود و در غیر این صورت آرای دیوان
ضمانت اجرایی الزم را نخواهد داشت .به گفته باوند به نظر
نمیرسد دولت ترامپ ارجاع شکایت ایران به این دیوان را
بپذیرد .بنابراین رای صادر شده از سوی الهه فاقد ضمانت
اجرایی الزم خواهد بود .وی در توضیح بیشتر آینده شکایت
ایــران افــزود :اگر پس از این توافق و صدور رای دیوان،
دولتی که رای دیوان به ضرر آن صادر شده از پذیرش و

▪رضا نصری :خروج آمریکا از عهدنامه مودت برای این
کشور هزینه های حیثیتی و اعتباری دارد

روحانی :دستور دادگاه الهه ،قرار تأمین موقت علیه آمریکاست
رئیس جمهور روز گذشته با بیان این که ایران اقدامات حقوقی خود را علیه آمریکا شروع کرده است ،گفت:
تحریمهای آمریکا در تضاد با قطعنامهها و تعهدات قبلی این کشور به شمار میرود و این حق ایران است که در مرجع
بینالمللی از آمریکا شکایت کند .به گزارش خبرگزاری صداوسیما دکتر روحانی به دستور رئیس دادگاه الهه به
آمریکایی ها اشاره کرد و افزود :دیوان بینالمللی باصراحت به آمریکا اعالم کرده است که تا رسیدگی به شکایت
ایران حق ندارد کاری انجام دهد که در احکام احتمالی این دیوان تأثیر بگذارد و این به نوعی به عنوان قرار تأمین و
موقت محسوب میشود و این هشدار را به وزیر امور خارجه آمریکا صادر کرد که باید مراقب اعمال و برنامههای خود
در این زمینه باشند و این هشداری به آمریکا از زبان باالترین مرجع حقوقی دنیا و رئیس الهه است .رئیس جمهور
با تأکید بر این که در هر صحنهای رو به روی آمریکا ایستادگی میکنیم ،گفت :شکایت به الهه صحنه حقوقی بود و
در صحنه سیاسی هم این ایستادگی وجود دارد و این که امروز اکثریت قاطع کشورهای جهان ،اقدامات آمریکا را
نادرست می دانند و محکوم یا حداقل برای آن اظهار تأسف میکنند ،نشانههایی از این ایستادگی است.
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مجلس



...
قطر

اسماعیلی :تاریخ رسیدگی به
پرونده مشایی مشخص نیست

مأمور سابق سیا :واشنگتن و تلآویو
به دنبال ناآرام کردن ایران هستند

رحیمی  :کمیته مشترک فراکسیون
امید و دولت تشکیل می شود

مقام پیشین قطر :بهرغم اختالفات
نباید با ایران دشمنی کرد

ایسنا -رئیسکلدادگستریاستانتهراندرباره
پرونده اسفندیاررحیممشاییگفت:کیفرخواست
این پرونده به دادگاه آمده و تعیین شعبه شده ،اما
تاریخ رسیدگی تعیین نشده است .غالمحسین
اسماعیلی افــزود :قانون این اجازه را به دادگاه
داده است که در مهلت یک ماه پرونده را مطالعه
کند و اگر در پرونده نقصی مشاهده کرد ،آن را
برای رفع نقص به دادسرا بازگرداند .وی افزود:
اگر ایرادی از سوی وکال انجام شود و این ایرادها
وارد دانسته شود قبل از تعیین وقت به رفع ایرادها
یشود.
اقدام م 

فــارس -یک مأمور سابق سیا گفت :واشنگتن
و تلآویو در عملیاتی مشترک و با استفاده از
تاکتیکهای دوران جنگ سرد ،به دنبال ایجاد
ناآرامی در ایران هستند .فیلیپ جیرالدی افزود:
ترامپ تمایلی برای مذاکره [با ایران] ندارد .وی
خواستار تسلیم شدن ایران و تغییرات در برجام
و حمایت نکردن ایران از سوریه است .اما هیچ
یک از این دو اتفاق نخواهد افتاد و تهدید نابودی
ایــران هم ایده نامعقولی است و باعث میشود
که ایرانیها با قدرت بیشتری از حکومت خود
حمایت کنند.

ایلنا  -یــک عضو اصــا حطــلــب هیئت رئیسه
مجلس شــورای اسالمی ضمن تشریح رونــد از
طرح پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک فراکسیون
امید و دولت در نشست اخیر با رئیس جمهور خبر
داد و گفت :بنا شد در آینده نزدیک کمیته مشترک
فراکسیون امید و دولــت تدبیر تشکیل شود.
علیرضارحیمیافزود:درهمینبارهرئیسجمهور
و رئیسدفتر ایشان نفراتی را بهنمایندگی از دولت
معرفی کنند و نمایندگانی نیز از فراکسیون امید
معرفی شوند و این کمیته مشترک جلسات خود را
بهصورت منظم دنبال کند.

باشگاه خبرنگاران -حمد بن جاسم نخست
وزیر پیشین کشور قطر ،در اظهار نظری درباره
روابط با ایران در توئیتر خود نوشت :باید اعتراف
کنیم و بپذیریم که ایــران همسایهای است که
اگرچه در برخی از سیاستها با آن اختالفاتی
داریــم ،اما نباید با این کشور به سطح دشمنی
کامل و مطلق برسیم ،بلکه به عنوان شورای
همکاری خلیج فارس فرصتی برای گفت وگو و
مذاکره داریم تا در سایه این فشارها ،به زمینهای
مشترک برای همزیستی با این همسایه دست
یابیم.

جانشین سازمان اطالعات سپاه :با وزارت اطالعات هماهنگ بوده و هستیم
سردار حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطالعات
سپاه پاسداران در خصوص اظهارات برخی چهرهها مبنی
بر این که باید بین وزارت اطالعات و سازمان اطالعات
سپاه پاسداران تفکیک وظایف انجام شــود ،گفت :ما
با وزارت اطالعات در تعامل و هماهنگی هستیم و در
موضوعات مختلف نگرانی از این حیث نداریم ،هماهنگ
بودیم و هماهنگ هستیم مشکل هم نداریم.وی که با
تسنیم گفت و گو می کرد در ادامه با بیان این مطلب که
سازمان اطالعات سپاه به موضوع مفاسد اقتصادی ورود

کرده و به نتایج ارزشمندی در این زمینه نیز دست یافته
است ،گفت :یکی از کارهای مهمی که روی آن حساس
هستیم موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بر
همین اساس در ماه دو پرونده مرتبط با این مسئله را به
نتیجه رسانده و تحویل دادگاه میدهیم.وی همچنین در
گفت و گو با خبرگزاری دانشجو درباره حمله تروریستی
مــریــوان و شهادت مظلومانه پــاســداران کشور گفت:
افــرادی که در مرز مریوان شهید شدند پاسداران اهل
سنت کردستان بوده اند .عوامل این حمله تروریستی

جز مزدوران عربستان و آمریکا نیستند .آنها به دنبال
ناامنی در داخل کشور ایران هستند .پاسداران ،نیروی
انتظامی و نیروهای امنیتی کشور همواره آماده مقابله
با هر نوع حمله و دشمنی هستند .سردار نجات افزود:

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحریریه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید
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وقتی که انگلیسی ها نیز از ولخرجی های
شاه انتقاد می کردند!
برگرفته از کتاب «از سید ضیاء تا بختیار »،نوشته مسعود بهنود

در طول مدتی که شاه در لندن بود [سال  ،]1344دست
کم یک بار خطر بلند پروازی های او برایش تشریح شد.
شبی در کاخ باکینگهام و در ضیافت خصوصی پرنس
فیلیپ شوهر ملکه ،لرد آون (آنتونی ایــدن بازنشسته)
این سخن را با او گفت.ایدن که با مسائل ایران آشنا بود
و زبان فارسی را به خوبی می دانست به شاه نصیحت کرد
که از درآمدهای نفتی ،برای چاره کردن فقر باستانی
مردم ایران استفاده کند .شاه با مرور آمار و ارقامی درباره
پیشرفت های مملکت و اصالحات و باال رفتن درآمد سرانه
مردم ،عمال نصیحت او را «بی جا» دانست .در پایان از او
دعوت کرد که از ایران مدرن و صنعتی دیدن کند .پیرمرد
انگلیسی لبخند زد و شعری از سعدی خواند! در بازگشت
از این سفر ،شاه در نخستین جلسه شورای عالی اقتصاد که
از دوران منصور ،هر ماه در حضور او تشکیل می شد ،نیاز
به یک میلیارد دالر دیگر برای تجهیز ارتش و خرید سالح
های مدرن از آمریکا وانگلستان را پیش کشید و از هویدا
و جمشید آموزگار ،وزیر جدید دارایی خواست که طرح
هایی برای تامین این اعتبار ،فراهم آورند .او در سفر لندن
 150میلیون دالر خرید کرده بود .پرواز تازه شاه برای
رسیدن به رویای رهبری نظامی منطقه ،با مخالفت جدی
دموکرات های آمریکایی رو به رو نشد .حال آن که همین
دوسال پیش کندی ،فهرست تجهیزات نظامی درخواستی
شاه را رد کرده ،با خشونت برای او پیام فرستاده بود که «با
تانک و توپ و هواپیما نمی توان جلوی شورش مردم فقیر
را گرفت» .کندی نگران تکرار داستان کوبا در ایران بود و
به یاد داشت که هفتاد ریشو که هرکدام یک مسلسل بیشتر
نداشتند ،حکومتی با ارتش مجهز را سرنگون کردند،
چرا که مردمی فقیر و به خشم آمده را پشت سر داشتند.
اما جانسون جانشین او ،طرح تازه شاه را که توسط بنیاد
راکفلر و صنایع اسلحه سازی آمریکا نیز تایید و پشتیبانی
می شد ،پذیرفت .در همین حال ،بال های شوم سازمان
امنیت ،با استفاده از روابط خارجی کارساز رژیم ،بر سر
مبارزان خارج از کشور نیز گشوده شده بود ،افــرادی از
ساواک به عنوان وابسته های نظامی در کشورهایی که
دانشجویان ایرانی در آن بسیار بودند ،فعالیت های آنان را
زیر نظر داشتند .این نمایندگی ها ،در هردانشگاه بزرگ،
انجمنی را پی می ریختند که در آن جوانان ،به تهدید و
تطمیع – و گاه با اشاره والدینشان که در ایران زیر فشار
قرار می گرفتند -به عنوان «منابع خبری» ساواک عمل می
کردند .شهرت ساواک ،که به وسیله اداره شایعه به آن دامن
زده می شد ،چنان خوف در دل ها می افکند که در هر گفت
و گوی دوستانه و خانوادگی جوانب امر سنجیده می شد.
شاه برای تامین مخارج سرسام آور ساواک ،که تنها بخشی
از اعتبارات آن ،در بودجه کشور پیش بینی و علنی می
شد ،به آن سازمان جهنمی اجازه فعالیت های بازرگانی
و تجارتی داده بود .بخش بازرگانی خارجی ساواک ،ارز
الزم بــرای فعالیت های خــارج از کشور تــدارک می دید
و مخصوصا چندین هتل ،شرکت بازرگانی و وارداتــی،
شهرک سازی و ...را در داخل کشور اداره می کرد.

دست نشاندگان عربستان و رژیم اشغالگر قدس هیچ
گاه نمیتوانند ایران را از اهداف خود دور کنند همان طور
که از اول انقالب تاکنون شهدای زیادی داشته ایم امروز
نیز افراد زیادی برای حفظ امنیت و اهداف کشور تالش
میکنند .در نتیجه دشمنان ایران هیچ گاه نمی توانند
امنیت کشور را بر هم زنند.
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