ثبتنام آیتاهلل مصباح برای انتخابات مجلس خبرگان

شنبه  23آذر 1398
وطنامروز شماره 2815

نماینده آیتاهلل مصباح یزدی روز پنجشنبه برای ثبتنام وی در انتخابات میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در
فرمانداری مشهد حضور یافت .همچنین سخنگوی ستاد انتخابات کشور روز گذشته اظهار کرد ۱۴۴ :نفر در تهران ۲۹ ،نفر در خراسان
رضوی ۳۶ ،نفر در خراسان شمالی ۳۷ ،نفر در استان فارس و  ۵۷نفر در استان قم برای این انتخابات ثبتنام کردهاند.

سیاسی

والیت
پیام رهبر انقالب به بیست و هشتمین
اجالس سراسری نماز:

«وطن امروز» از سازوکار جدید آمریکا برای مدیریت و کنترل صادرات اقالم بشردوستانه به ایران گزارش میدهد

گروگانگیری دارو!

با نماز ،جان را پاالیش
و از گناه دوری کنیم

حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای در پیامی به بیست
و هشتمین اجالس سراسری نماز با اشاره به اینکه نماز
از جمل ه بزرگترین و جذابترین نعمتهای شگفتیساز
است که انسان را در برابر این پدیده الهی خیره و مبهوت
میکند ،خاطرنشان کردند :خداوند این نعمت را به ما هدیه
فرم��ود که با آن جان خ��ود را پاالیش کنیم و ارتباطات
بشری را برخوردار از معنویت کرده و امن و سالمت روانی
و رهایی از چالشهای س��تیزگرانه و بهجت و نش��اط را
نصیب جامع ه سازیم.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری،
متن پیام رهبر حکیم انقالب اسالمی به این اجالس که صبح
روز پنجشنبه در شهر گرگان برگزار شد و نماینده ولیفقیه
در استان گلستان ،آن را قرائت کرد به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وص ّلیاهلل علی مح ّمد و آله الطیبین

در میان نعمتهای بزرگ الهی که هیچ کس قادر بر
شمارش آنها نیست ،برخی برجستگیهای نمایانی دارند
که اهل تأمل را به شگفتی میرساند ،و از جمل ه جذابترین
نعم شگفتیساز ،نماز است .ترکیب اذکار نماز ،ترکیب
این ِ
حرکات نماز ،ترتیب اوقات نمازهای واجب و مس��تحب،
تأکید بر تمرکز و حضور قلب در آن ،تأکید بر مسجدی
ک��ردن آن ،تأکید بر جمعی کردن آن ،الزام پاکیزگی در
آن ،هم در تن و پوش��ش با دور کردن نجاست ،و هم در
دل و روح با غس��ل و وضو ،الزام به روی آوردن آن از هر
نقط ه جهان به یک کانون مرکزی -کعب ه شریف -و بسی
نکات و نقاط ظریف و دقیق و پرمضمون در این فریضه
ممت��از و یکتا ،آدم��ی را در برابر این پدیده الهی خیره و
مبهوت میکند .خداوند این نعمت بزرگ را به ما هدیه
فرموده است .با آن میتوانیم جان خود را پاالیش کنیم،
میتوانیم خود را از گناهان دور کنیم ،میتوانیم ارتباطات
بش��ری را در جامع ه خ��ود ،برخوردار از معنویت کنیم و
بدین وسیله ،امن و سالمت روانی و رهایی از چالشهای
ستیزگرانه ،و بهجت و نشاط را نصیب آن سازیم .این هدیه
بهصورت فریضه و تکلیف درآمده است تا دستکم ،جامعه
از حداقلهای آن محروم نماند ،هدیهای با این وزن عظیم
و متقاب�لا با کمترین هزین ه مالی و وقت حقیقتا درخور
سپاس پایانناپذیر ما است.
حضار محترم! ما هم در ادای این شکر واجب ،قاصر یا
مقصریم .کارهای زیادی باید بشود که امیدوارم عالم مجاهد
جناب حجهاالسالم قرائتی ما همه را به آن متذکر گردند.
والسالم علیکم و رحمهاهلل
سیدعلیخامنهای
 ۲۰آذرماه ۱۳۹۸

خطبه

کنایه خطیب جمعه تهران
به رئیسجمهور

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت :در مسائل بعد از
گرانی بنزین دیدیم که چه فاجعهای به وجود آمد؛ میتوانیم
بگوییم مطلع نبودیم؟!ای کاش در موضوع بنزین اقناع
ملی به وجود آمده بود؛ نباید بنزین هزار تومانی را به یکباره
 3هزار تومان میکردید؛ باید کمکم قیمت بنزین افزایش
مییافت و مردم قانع میشدند.
به گزارش فارس ،آیتاهلل محمدعلی موحدیکرمانی در
خطبههای نماز جمعه تهران گفت :نباید مثل آن فردی که
گفت من شب خوابیدم و صبح بیدار شدم و دیدم بنزین
گران ش��ده است ،نسبت به مسائل تدبیر صورت گیرد؛
عجب! شما هم مطلع نبودید ؟ شما از وضع کشور مطلع
نبودید که حاال مطلع ش��دهاید؟! خدا کند این حرف که
من هم خبر نداشتم دروغ باشد.
وی افزود :مردمی که از گرانی خس��ته شده بودند،به
یکباره دیدند قیمت اجناس و کاال چند برابر شده است؛
این رویه کشورداری نیست ،این تدبیر نیست.

عدلیه

تشکر ویژه مدیرعامل شرکت
هفتتپه ازرئیس قوهقضائیه

مدیرعامل ش��رکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه
گفت :پشتیبانی ریاستقوهقضائیه از بخش تولید موجب
شده از تعطیلی برخی واحدهای تولیدی از جمله شرکت
نیشکرهفتتپهکهدارایمشکلمالیوبدهیاندجلوگیری
شود .امید اسدبیگی در گفتوگو با تسنیم از تعامل خوب
آیتاهلل س��یدابراهیم رئیسی ،رئیس قوهقضائیه با بخش
تولید قدردانی کرد و گفت :پشتیبانی و تعامل خوب رئیس
قوهقضائیه با بخش تولید بویژه ش��رکت کشت و صنعت
نیشکر هفتتپه موجب شده واحدهای تولیدی از جمله
این شرکت که با مشکل مواجه هستند با چشمانداز روشن
به فعالیت ادامه دهند .اسدبیگی افزود :با تدبیر قوهقضائیه از
بیکاری هزاران کارگر شاغل در واحدهای تولیدی سراسر
کشور جلوگیری شد که جای تقدیر دارد.
گفتنی اس��ت  43روز پس از سفر رئیس قوهقضائیه
به استان آذربایجانشرقی و تاکید وی بر لزوم تسریع در
معرفیهیأتمدیرهکارخانهماشینسازیتبریز،روزگذشته
رئیس کل دادگستری این استان از تعیین مدیرعامل این
کارخانه خبر داد.
خلیلاللهی در تشریح این خبر گفت :در جریان بازدید
رئیس قوهقضائیه از کارخانه ماشینسازی تبریز ،یکی از
اساسیترین مشکالتی که مطرح شد نبود هیأتمدیره و
مدیرعامل این ش��رکت بود که رئیس قوهقضائیه بر لزوم
تسریع در تعیین هیأتمدیره برای حل مشکالت حادث
شده در این شرکت تاکید کرد.
وی ادامه داد :با توجه به دس��تورات و تاکیدات رئیس
لوفصل مشکالت شرکت یاد شده،
قوهقضائیه مبنی بر ح 
موضوع در دستور کار دادگستری استان قرار گرفت و با
پیگیریهای انجام ش��ده و برگزاری  3جلسه ،در نهایت
بیس��تم آذرماه مدیرعامل کارخانه ماشینس��ازی تبریز
تعیین شد.

گروه سیاسی :رسانههای غربی از توافق سوییس و آمریکا برای ایجاد
یک مکانیسم بشردوستانه خبر دادهاند .خبرگزاری رویترز پنجشنبه
گذشته در اینباره گزارش داد :سوییس در حال ایجاد یک کانال
انساندوستانه برای صادر کردن مواد غذایی و دارویی به ایران است
که ممکن است ظرف چند ماه فعال شود .رویترز گزارش داده است
«پاسکال بریس��ویل» وزیر خارجه سوییس و «ادوارد مکمالن»
سفیر آمریکا در سوییس در مصاحبههای جداگانه از این موضوع
خبر دادهاند .خانم بریسویل به رویترز گفت« :نقش ما واقعا ایجاد
توانایی ارس��ال آذوقه و کاالهای بهداشتی برای مردم ایران است.
در نتیجه برای ایجاد این کانال انساندوستانه سخت میکوشیم».
او در پاسخ به این سوال که آیا این مجرا در نیمه اول سال ۲۰۲۰
عملیاتی خواهد شد ،گفت« :امیدوارم! اما پیشبینی در این زمینه
س��خت است ،چون کامال در دست ما نیست» .مکمالن نیز به
رویترز گفت« :خوشبختانه فکر میکنم االن در نقطهای هستیم
که با سوییسیها روی جزئیات نهایی کار میکنیم و امیدوارم در
آینده نزدیک ،شاهد نوعی نهایی شدن این گفتوگوها باشیم».
■■اسپیوی ،وعدهای که در نطفه خفه شد

تجارت بشردوستانه در کانالهای رسمی اروپا با ایران در حالی
ش میرود که قبل از راهاندازی مکانیسم
به سمت عملیاتی شدن پی 
بشردوستانه وزارت خزان هداری آمریکا ،این کانالها غیرفعال بودند ،به
همین جهت الزم است به جنبههای مختلف تعامل با این کانالها
توجه ش��ود .در دورانی که آمریکا از برجام خارج شد و تحریمها
در  2ب��ازه  90و  180روزه در حال بازگش��ت بود ،دولت ایران با
توجه به تعهدی ک��ه از اروپاییها مبنی بر کاهش اثرات مخرب
تحریمه��ای آمریکا گرفته بود در برج��ام ماند .اروپاییها جهت
مقابل��ه با آثار تخریبی تحریمهای آمریکا راهکارهایی را طراحی
کرده و پیشنهاد دادند.
از آنجا که بخشی از آثار مخرب تحریمهای آمریکا مربوط به
روابط مالی و بانکی ایران با بانکهای خارجی میشد ،اروپاییها
طرحهایی نیز برای حفظ روابط مالی و بانکی پیشنهاد دادند .یکی
از این طرحها ،نهاد مالی موسوم به «اسپیوی» نام داشت که قرار
بود به عنوان یک کانال مالی جهت تسهیل تراکنشهای نفتی و
تجارت دوجانبه ایران و اروپا عملیاتیسازی شود .اما به دلیل اینکه
هیچ یک از کشورهای اروپایی حاضر به پذیرش میزبانی  SPVدر
کشور خود نبودند SPV ،حتی ثبت هم نشد ،چه برسد به اینکه
عملیاتی شود.
ل تجارت بشردوستانه اروپا
■■اینستکس ،کانا 

شرکت اینستکس ( )INSTEXنیز  11بهمنماه  97توسط 3
کشور اروپایی عضو برجام به ثبت رسید .در بیانی ه ثبت این شرکت
گفته شد قرار است ابتدا تجارت مربوط به اقالم بشردوستانه انجام
شود و مهمتر اینکه صحبتی درباره تسهیل تراکنشهای مربوط
به نفت و خرید نفت ایران نشد .با توجه به اینکه در بیانیه مذکور،
در رابطه با لزوم ایجاد یک نهاد متناظر اینستکس در ایران صحبت
ش��ده بود ،به نظر میرسید طرز کار اینستکس یک اتاق پایاپای
باشد که در هر طرف صادرات و واردات ثبت شود و در پایان یک
دوره زمانی بدهی تسویه شود .با همه اینها تاکنون اینستکس طبق
اظهارات مسؤوالن تقریبا غیرفعال بوده است.
اینستکس به هیچوجه تعهدات اروپا را مبنی بر کاهش اثرات
مخرب تحریم پوش��ش نمیدهد و البته تنها س��ازوکار تجارت
بشردوس��تانه با ایران نیست .قبل از اینکه اینستکس ثبت شود،
کشور سوییس کانال بشردوستانه خود با ایران را راهاندازی کرده
بود 28 .آذرماه  ،97فایننشالتایمز گزارش داد سوییس در آستانه
راهاندازی کانالی پرداختی برای تجارت غذا ،دارو و تجهیزات پزشکی
است .در رابطه با کانال بشردوستانه سوییس« ،مارکوس الیتنر»
سفیر سوییس در تهران طی دیدار با کاظم جاللی ،رئیس پیشین
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در  2بهمن  97با بیان
اینکه سوییس تجربه همکاری مالی موفقی با ایران در دوره قبلی
تحری م را داشته است ،تصریح کرد« :ما عالوه بر اسپیوی (،)SPV
در حال راهاندازی کانال مالی مستقل بین جمهوری اسالمی ایران
و سوییس هستیم».
■■همراهی با سیاست فشار حداکثری آمریکا

اما نه  ،SPVنه اینس��تکس و نه کانال مالی سوییس تاکنون
عملیاتی نش��دهاند؛ دلیل این مس��أله هم عدم مجوز آمریکا به
اروپاییهاست .عملکرد اروپاییها در  2سال گذشته نشان میدهد
با سیاست فشار حداکثری آمریکا واگرایی ندارند .در بعد اقتصادی
کامال این موضوع مشهود است؛ اروپاییها قبل از اینکه تحریمهای
آمری��کا در آبان  97بازگ��ردد ،روابط تجاری خود را با ایران قطع
کردند .از طرف دیگر اروپاییها در مس��ائل موشکی و منطقهای
ایران با آمریکا کامال همراهی کردهاند.
اظهارات مسؤوالن کشور هم این موضوع را تایید میکند .به
عنوان مثال عبدالناصر همتی ،رئیس بانک مرکزی در مصاحبهای
که با المانیتور در تاریخ  30مهر  98داشت ،درباره اینستکس گفت:

«به این نتیجه رسیدهایم مسأله به اینستکس و سازوکار آن مربوط
نیست .مسأله این است که اروپاییها ظاهرا ً برای برنامههایشان به
اجازه آمریکا نیاز دارند» .وی اضافه کرد« :اروپاییها بعد از تأخیر
طوالنیمدت  4ماهه آماده ش��دند و یک مبادله  ۴میلیوندالری
از طریق اینس��تکس انجام شد که از طریق آن ما اقدام به خرید
دارو برای یکی از استانها کردیم .بعد از آن هیچ مبادلهای انجام
نشده است».
■■سازوکار آمریکا برای تجارت بشردوستانه با ایران

ام��ا در یک ماه اخیر به دنبال بیانی ه وزارت خزانهداری آمریکا
در رابطه با تعیین س��ازوکار تجارت بشردوستانه با ایران در اوایل
آبانماه س��ال جاری ،تغییراتی در روابط تج��ارت خارجی ایران
مشاهده میشود .ابتدا در تاریخ  9آذرماه طی یک بیانی ه رسمی
 3کشور اروپایی موسس اینستکس اعالم کردند  6کشور اروپایی
به اعضای سهامدار اینستکس ملحق شدهاند .از طرف دیگر عباس
عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه پس از پایان نشست کمیسیون
مشترک برجام که  15آذرماه در وین برگزار شد ،طی اظهاراتی در
جمع خبرنگاران گفت« :یکی از راهحلها ،بحث اینستکس است.
اینستکس به مراحل پایانی خود نزدیک شده و  6کشور جدید نیز
به آن ملحق شدهاند و درباره اینستکس و اینکه چگونه میتواند در
آینده روابط تجاری ایران و اروپا نقش ایفا کند ،امروز بحث مفصلی
شد» 20 .آذرماه نیز همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد ،وزیر
خارجه س��وییس و مقامات وزارت خارجه آمریکا به رویترز اعالم
کردند کانال بشردوستانه ظرف چندماه آینده عملیاتی میشود.

■■چرا آمریکا به دنبال سازوکار تجارت بشردوستانه است؟

به نظر میرسد در آینده نزدیک اتفاقاتی در حوزه تجارت خارجی
ایران بیفتد و یکی از این اتفاقات عملیاتی ش��دن مکانیسمهای
بشردوستانه از جمله کانال مالی سوییس و اینستکس است .برای
اینکه مضرات و منافع این مکانیسمها مشخص شود ،الزم به نظر
میرسد جوانب مختلف این مکانیسمها سنجیده شود .پیشتر
مطرح ش��د در حالی صحبت از عملیاتیسازی این کانالهاست
ک��ه قبل از آن وزارت خزانهداری آمریکا طی بیانیهای ،چارچوبی
را برای انجام تجارت بشردوستانه تعیین و به نوعی مجوز تجارت
بشردوستانه با ایران را صادر کرده بود .به همین جهت باید ارزیابی

کرد این حرکت آمریکا بر چه اساسی است.
الزم به ذکر اس��ت تدارک مکانیسم در حالی است که وزارت
خزانهداری آمریکا پیش از این ادعا میکرد صادرات بشردوستانه
به ایران تحریم نیس��ت ،چرا که دفتر کنت��رل داراییهای وزارت
خزانهداری آمریکا  2مجوز عمومی در این رابطه در س��ایت خود
قرار داده است اما از آنجا که واردات اقالم دارو و غذا به ایران نیاز به
ایجاد ارتباط و تراکنش مالی جهت خرید اقالم از شرکت فروشنده،
قرارداد با شرکت حملونقل برای انتقال اقالم و همچنین بیمه برای
محمول ه اقالم دارد ،طرفهای خارجی حاضر به ریسک برای انجام
تراکنشهای مالی اقالم بشردوس��تانه به ایران نبودند و در عمل
صادرات اقالم بشردوستانه تحریم بود و گزارش رویترز از بانکهای
اروپایی نیز این مطلب را تایید میکند.
با وجود اینکه وزارت خارجه آمریکا بشدت تالش کرد در فضای
رسانهای تاکید کند کاالهای بشردوستانه تحریم نیست اما فضای
سیاسی ،دیپلماتیک و رسانهای کامال به ضرر آمریکا بوده و عناوین
بسیاری از خبرگزاریهای مطرح بینالمللی حاکی از آن است که
تحریمهای آمریکا در حال قتل مردم بیگناه در ایران است .بنابراین
میتوان گفت یکی از دالیل تدارک کانال مذکور این است که آمریکا
بر تروریسم اقتصادی خود علیه مردم ایران سرپوش بگذارد .در بیانیه
وزارت خزان هداری آمریکا گفته شده به دلیل اینکه رژیم ایران از کانال
موجود تجارت بشردوستانه سوءاستفاده میکند و برای اهداف تامین
مالی تروریسم اقدام به فساد و پولشویی میکند ،این مکانیسم را
ثبت نکرده است تا هیچ درآمد یا پرداختی به ایران منتقل نشود.
در ضمن تاکید شده است این مکانیسم نقش بانک مرکزی ایران
در تجارت بشردوستانه را محدود میکند ،چرا که بانک مرکزی در
تامین مالی سازمانهای تروریستی نقش داشته است.
مسأل ه دیگر ،موضوع  FATFاست .تنها با مرور اظهارات مقامات
وزارت خارجه و خزان هداری آمریکا کامال واضح میشود اجرای برنامه
اقدام  FATFتوسط ایران چقدر برای آمریکا دارای اهمیت است .در
بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا نیز بر این مسأله بارها تاکید شده
که «سوءاستفاده رژیم ایران از کانالهای تجارت بشردوستانه برای
پولشویی و تامین مالی تروریسم باعث شده تجارت با ایران بسیار
دشوار شود ،چرا که مشخص نیست ذینفع نهایی تراکنشها چه

تحریم جدید آمریکا صادرات دارو به ایران را هدف گرفته است

تحریمهای تازه آمریکا علیه خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،حتی صادرات دارو و اقالم غذایی به ایران را ممنوع
کرده است .خزانهداری آمریکا در توضیح خود درباره آثار این تحریمها ،به صراحت عنوان کرده اقدام تازه این کشور ارسال
دارو و اقالم انسانی به ایران را محدود میکند .بنا بر اعالم واشنگتن ،تحریمهایی که هفته گذشته رسانهای شد ،از  ۸ژوئن
 ۲۰۲۰میالدی ( ۱۹خرداد  )۱۳۹۹اجرایی میشود .به نوشته خزانهداری آمریکا ،از آن تاریخ به بعد« ،اتباع ایاالت متحده ،مگر
با دریافت مجوزهای موردی ،از مشارکت در تراکنش با  IRISLو  E-Sailمنع خواهند شد ،از جمله از تراکنشهای مربوط به
فروش محصوالت زراعی ،غذا ،دارو و تجهیزات پزشکی از سوی اتباع ایاالت متحده یا از ایاالت متحده» .خزانهداری آمریکا
میافزاید« :عالوه بر این ،افراد غیرآمریکایی هم که آگاهانه در تراکنشهای مشخص با  IRISLو  E-Sailمشارکت داشته
باشند ،حتی برای فروش محصوالت زراعی ،غذا ،دارو و تجهیزات پزشکی ،خود را در معرض تحریمهای دیگر قرار میدهند».
تنها راهحلی که آمریکا برای دور ماندن از تحریمها به طرفهای تجاری ایران ارائه کرده ،این است که معامالت خود را تا پیش
از زمان اجرایی شدن تحریمها به پایان برسانند.

کسی است .عالوه بر این ،از آنجایی که سازوکارهای ضدپولشویی

و تامین مالی تروریسم ایران ناقص است و ایران برنام ه اقدام FATF

را اجرا نکرده ،به همین جهت باید با ایجاد «شفافیت بیسابقه در
تجارت بشردوستانه» ،اطمینان حاصل کرد اقالم بشردوستانه به
س��مت رژیم منحرف نشود و رژیم ایران از این اقالم برای تامین
مالی اقدامات خود استفاده نکند» .با بررسی روی ه ایجاد شفافیت
در مکانیسم بشردوستان ه آمریکا میتوان متوجه شد آمریکا شرایط
بسیاردش��واری را جهت انجام تجارت بشردوس��تانه با ایران قرار
داده اس��ت .به عنوان مثال وزارت خزانهداری آمریکا در یک بند
درخواست کرده از هر توزیعکننده ایرانی دستاندر کار تراکنشها
تعهد مکتوب گرفته شود که آنها اجازه نمیدهند اقالم به افراد یا
نهادهای تحریم شده فروخته شود و اینکه توزیعکننده ایرانی این
تعهد را بر مشتریان بعدی اعمال میکند .یا در بند دیگر وزارت
خزانهداری عنوان کرده اس��ت اگر یک موسسه مالی خارجی در
کشور میزبان متوجه شود که یک مشتری ایرانی قبال (در  5سال
گذشته) با افراد یا نهادهای تحریمی آمریکا ،سازمان ملل و اتحادیه
اروپایی ارتباط داشته است ،موسسه مالی خارجی در کشور میزبان
اطالعات جزئی را در رابطه با هر گونه تغییر نسبت به آن ارتباطات،
مانند تغییر در مالک ذینفع یا کنترل مش��تری ایرانی به وزارت
خزانهداری ارائه خواهد داد .سوالی که در اینجا پیش میآید این
است که دلیل قرار دادن چنین شروط دشواری چیست؟ پیشتر
اشاره شد که وزارت خزانهداری در این بیانیه بارها تاکید کرده از
آنجایی که ایران استانداردهای برنام ه اقدام  FATFرا اجرا نکرده،
به همین جهت نیاز است شفافیت بیسابقهای در این کانال ایجاد
شود .در واقع آمریکا تالش دارد بگوید اگر شرکتهای ایران و دولت
ایران موفق به انجام تراکنشهای بشردوستانه نمیشوند ،دلیل آن
عدم اجرای برنام ه اقدام  FATFاست .این اقدام به مثاب ه پاس گل
به جریانهای داخلی موافق  FATFاست که بگویند بدون تصویب
لوایح مورد نظر  FATFحتی نمیتوان تجارت بشردوستانه انجام داد.

■■آمریکا به دنبال اشراف و تسلط بر تجارت خارجی ایران است

مقامات آمریکا درصددند وضعیتی مشابه نفت در برابر غذای
ع��راق را ک��ه در ده ه  90میالدی ایجاد کردند ،برای ایران نیز به
وج��ود آورند .هر زمان که تحریمی علیه ایران اعمال میش��ود،
مقامات آمریکا در اظهارات خود تاکید میکنند این تحریمها علیه
مردم ایران نیست و صرفا نمیخواهند پول نفت صرف فعالیتهای
بیثباتکننده ایران در سراسر جهان شود و باید صرف نیازهای
مردم ایران شود .با قرار دادن این اظهارات در کنار بیانیههای رسمی
کش��ورهای اروپایی که عنوان میکنند اقدامات اروپا در رابطه با
اینستکس با هدف حمایت از نیازهای مردم ایران است ،میتوان
تحلیل کرد کانالهای بشردوستانه اروپا منجر به اشراف و تسلط
آمریکا بر تجارت خارجی ایران میشود و هر چقدر تعامل با این
کانالها عمیقتر شود ،کشور به شرایط نفت در برابر غذا نزدیکتر
میشود .شرایط نفت در برابر غذا چیزی جز فشار حداکثری روی
معیشت مردم ایران نیست و فشار معیشتی بر مردم ایران میتواند
اعتراضات علیه حاکمیت را جرقه بزند و فشار حاصل از اعتراضات
بر حاکمیت ،در راستای تغییر رفتار در حوزههای موشکی ،منطقهای
و ...موثر و کارساز خواهد بود.

شمخانی ۸۵ :درصد جانباختگان شهرستانهای تهران در اعتراضات حضور نداشتند

دلجویی از خانوادههای جانباختگان

 10روز پس از آنکه رهبر حکیم انقالب
گزارش
در پاسخ به گزارش ارائ ه شده از سوی دبیر
شورای عالی امنیت ملی ،مسأله دلجویی و پرداخت دیه به
خانوادههایی را که اعضای خود را در جریان حوادث اخیر از
دست دادهاند ،مطرح کردند ،نخستین دیدارها جهت دلجویی
از خانواده جانباختگان انجام ش��د .دریابان علی شمخانی،
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی
صبح پنجشنب ه با سفر به شهرستانهای غرب استان تهران با
خانواده جانباختگان حوادث آبانماه سال جاری دیدار کرد .به
گزارش فارس ،وی در این دیدارها که در جوی صمیمی انجام
شد ،ضمن دلجویی از خانواده جانباختگان از عزم مسؤوالن
نظام برای ترمیم سریع خسارتها و کاهش آالم خانواده محترم
شهدا و جانباختگان حوادث اخیر خبر داد و تاکید کرد :الزم
است از همه ظرفیتهای ملی برای تسریع در انجام این وظیفه
ملی استفاده شود .دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :بیش از
 85درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستانهای
تهران در هیچیک از تجمعهای اعتراضی حضور نداشتهاند
و بهصورت مش��کوک با سالحهای سرد و گرم غیرسازمانی
کشته شدهاند لذا اجرای پروژه کشتهسازی از سوی معاندان
در این منطقه قطعی است .شمخانی با بیان اینکه رسیدگی

به این امور بر عهده کمیتههای ویژه با مسؤولیت استانداران
گذاشته شده است ،گفت :استانداران سراسر کشور با توجه به
مطالبه جدی مقام معظم رهبری و تدابیر اعالم شده ایشان و
همچنین اختیارات ویژهای که از طرف رئیسجمهور محترم به
آنها واگذار شده باید با اقدامات جهادی ،ضمن رسیدگی سریع
به وضعیت خانواده شهدا و جانباختگان ،با برنامهای دقیق و
هماهنگ نسبت به جبران و ترمیم خسارتهای وار د شده به
مردم اقدام کنند.

■■کشف  84اسلحه شکاری در قم با گلولههایی خاص

حجتاالسالموالمسلمینمحمدجعفرمنتظریپنجشنبه
در نشس��ت «حدود آزادی در کرسیهای آزاداندیشی» که
در آمفیتئاتر کانونهای فرهنگی دانش��گاه فردوسی برگزار
شد ،درباره عدم ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه اظهار کرد:
اعتقاد ما این است به هیچ وجه نباید فضای دانشگاه امنیتی
شود .شأن دانشگاه باالتر از این است که امنیتی شود .حضور
مراجع ،مقامات و مسؤوالن امنیتی و انتظامی هم در محیط
علمی هیچ وجهی ندارد .دادستان کل کشور ادامه داد :آنچه
در حوزه دانشگاه و دانشجو است باید کامال خالی از مسائل
امنیتی باشد و هیچکس حق حاکم کردن فضای امنیتی بر
محیطهای علمی را ندارد ،من به عنوان مدعیالعموم با هر کس

که این فضا را ایجاد کند برخورد میکنم .وی درباره اعتراضات
اخیر خاطرنشان کرد :در اغتشاشات ،حوادث و وقایع اینچنینی
مسؤوالن انتظامی و امنیتی وظیفه دارند امنیت را به جامعه
بازگردانند .ممکن است در میدان اغتشاشات افرادی بیگناه
بازداشت شوند .ما به دنبال این بودیم افراد بیگناه از گناهکاران
به سرعت تفکیک شوند .منتظری خاطرنشان کرد :ما اطالعاتی
در حوزه تالشهای دشمن؛ آمریکا ،اسرائیل و آلسعود برای به
آشوب کشیدن کشور و هزینههایی که در این زمینه میکنند،
داریم .ما میدانیم پشت صحنه چه کسانی هستند .هیچکس
نمیتواند نس��بت به این مسائل بیتفاوت باشد .وی تصریح
کرد :ما در میدان  ۷۲تن قم ،از یک ماشین پژو  ۸۴اسلحه
ش��کاری با گلولههای خاص آن در بحبوحه همین حوادث
کشف کردیم ،تعدادی از کشتههایی که ما در سراسر کشور
داریم با همین اسلحههای شکاری کشته شدهاند؛ گلولههایی
اخیرا اختراع شده که ویژگیهایی در این گلولههای اسلحههای
شکاری است.

■■دستگیری  4نفر از اعضای شبکه سلطنتطلبان

در ادامه موج دستگیری عوامل آشوبهای آبانماه پنجشنبه
با اقدام اطالعاتی و عملیاتی پاسداران گمنام امام زمان(عج) در
سازمان اطالعات سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان۴ ،

نفر از اعضای شبکه فعال سلطنتطلب استان و اعضای شبکه
«مبارز وطن» اصفهان دستگیر شدند .این افراد حین برگزاری
جلسه با موضوع موج دوم اغتشاشات در منزل یکی از اعضا
حضور داشتند که با حضور بموقع مأموران این طرح ناکام مانده
و همه افراد در محل دستگیر شدند .همچنین در بازرسی از این
منزل تعدادی شبنامه ،پرچم شیر و خورشید ،ابزار شعارنویسی
و شیشههای بمبهای آتشزا کشف شد .همچنین فرمانده
انتظامی اس��تان فارس گفت ۱۰ :نفر از عامالن اغتشاشات
آبانماه  ۹۸در شهرستانهای کازرون و ممسنی شناسایی و
دستگیرشدند.سردارسرتیپدومرهامبخشحبیبیپنجشنبه
اظهار داشت :در پی اغتشاشات آبانماه  ۹۸در شهرستانهای
کازرون و ممس��نی و اقدامات آش��وبگران در تخریب اموال
عمومی و دولتی ،موضوع شناسایی و دستگیری این افراد در
دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت .وی ادامه داد :با انجام
اقدامات اطالعاتی و پلیسی ،ماموران انتظامی ،مخفیگاه  8نفر
از عوامل اصلی آشوب و اغتشاش را در شهرستان کازرون و
 ۲نفر دیگر را در شهرستان ممسنی شناسایی و با هماهنگی
دستگاه قضایی این آشوبگران را در قالب  ۲عملیات جداگانه
در مخفیگاهشان دستگیر کردند و پس از تشکیل پرونده تحویل
مرجع قضایی دادند.

