
 امنیت سیستان و بلوچستان
 مردم پایه و پایدار است

چندین سال اس��ت که به دلیل بروز مش��کالت امنیتی در منطقه 
جنوب شرق کشور که ریش��ه در حمایت بیگانگان از برخی اشرار و 
گروهک های تجزیه طلب و تروریستی و فرصت طلبی سرویس های 
امنیتی برخی کشورهای همس��ایه برای تأمین منابع و باجگیری از 
کشور  هایی چون عربس��تان و امارات دارد، س��پاه پاسداران در این 
منطقه مستقر شده و امنیت حدود 300کیلومتر از مرز را نیز به عهده 
گرفته است. این حضور براس��اس تجارب شهید سلیمانی در ایجاد 
امنیت در مناطقی از جنوب کرمان، شمال هرمزگان و غرب سیستان 
و بلوچس��تان، از همان ابتدا با نگاه به اقتضائات امنیت پایدار، کاماًل 
مردم پایه بوده و لذا با مشارکت س��ران طوایف )سراوان( و نیروهای 
بسیجی بومی اعم از شیعه و سنی و بلوچ و غیربلوچ و همچنین کمک  
به محرومیت زدایی و از بین بردن زمینه های اجتماعی ناامنی دنبال 
شده که ماجرای شهادت ش��هید شوشتری جانشین نیروی زمینی 
سپاه و س��ردار محمدزاده، فرمانده سپاه اس��تان در بین جمعی از 
میزبانان بلوچ شیعه و سنی که به شهدای وحدت معروف شده نمونه 

این اقدامات برای امنیت مردم پایه به حساب می آید. 
در همین راستا باوجود خطرات امنیتی ناش��ی از تردد های مرزی 
در منطقه ای ک��ه گروهک های تروریس��تی شبه س��لفی وهابی و 
تحت حمایت برخی کش��ورهای عربی با سابقه اقدامات تروریستی 
خطرناک در آن  س��وی مرز پایگاه عملیاتی داشته و در پوشش های 
مختلف به دنبال تردد به داخل و اقدامات تروریستی می باشند، سپاه 
برای کمک به معیشت مرزنش��ینان طرح رزاق را برای سوخت بری 
به صورت محدود به آنها ارائه و پیاده نموده تا س��وختبران از معابر 
تعیین ش��ده و همراه با کنترل و نظارت رس��می، معیش��ت خود را 
تأمین نمایند. البته ای��ن طرح همواره با مخالف��ت دو گروه مواجه 
بوده است: 1- گروهک  های تروریس��تی و تجزیه طلب و2- مافیای 

قاچاق سوخت. 
درحالی که س��وختبران معمولی با حمل میزان محدود س��وخت 
برای ارتزاق، از این طرح حمایت می کردند، که به آنها اجازه تردد از 
مسیرهای امن و بدون باج دادن به اشرار و تروریست   ها را می دهد، 
دو گروه فوق با تردد تحت نظارت و کنترل رسمی به شدت مخالف 
بودند، چرا که عبور از گذرگاه های رس��می و تح��ت کنترل به آنها 
اجازه فرصت طلبی و رسیدن به اهداف کثیف و ضدامنیتی یا رانتی 
را نمی داد. آنچه در روزهای گذشته در مرز سراوان اتفاق افتاد، ناشی 

از دو عامل اصلی بود:
1- ازدحام بیش از حد خودروهای سوختبران که باید از یک گذرگاه 
محدود در مسیر رفت و برگشت تردد می کردند و بسته شدن مرز  ها 
از سوی ایران و پاکستان و همچنین تغییر نوع سوخت – که زمان و 
شیوه تخلیه آن بین گازوئیل و بنزین متفاوت است- این ازدحام را 
رقم زده و البته مأموران مرزی نیز به دنبال اجرای مأموریت مرزبانی و 
اعمال نظارت قانونی بودند که اعمال آن مستلزم صبوری و همکاری 

سوختبران می باشد. 
2- اضطراب ی��ا فرصت طلبی برخی عناصر مش��کوک یا مجهول از 
کشته شدن یک ایرانی در داخل خاک پاکستان و تحریک سوختبران 
عصبی و نگران از وضعیت ناشی از ازدحام به عبور غیرقانونی از مرز با 
شکستن موانع و گیت مرزی و سپس حمله به پاسگاه مرزی که قطعاً 
حمله به یک مرکز نظامی با واکنش مدافعان مواجه شده و حاصل آن 

کشته و مجروح شدن تعداد معدودی از مهاجران بوده است. 
با وجود اینکه شکستن موانع گذرگاه مرزی و حمله به پاسگاه مرزی، 
اقدامی ناموجه و خرابکارانه به حس��اب می آید که در هیچ کشوری 
پذیرفته نیست و خلع سالح پاسگاه در منطقه آلوده به حضور عناصر 
تروریس��تی که به دنبال کشته س��ازی هس��تند، می توانست ابعاد 
فاجعه آمیزی به خود بگیرد، متأسفانه این حادثه مستمسک رسانه   ها 
و شبکه های مجازی و غیرمجازی ضدانقالب و در رأس آن یک شبکه 
فارسی زبان متعلق به عربستان س��عودی برای تحریک احساسات 

قومی و ایجاد نگرانی در بین خانواده های سوختبران قرار گرفت. 
این رس��انه   ها با ارائه روایت��ی تحریف ش��ده از واقعه از یک س��و و 
بزرگنمایی تع��داد تلف��ات و همچنین امنیتی جل��وه دادن فضای 
کل استان، دقیقاً از تاکتیک های رس��انه ای حامیان تروریست های 
تکفیری در س��وریه و عراق برای تحریک افکار عمومی، قومیتی و 

مذهبی جلوه  دادن این حادثه استفاده کردند. 
اما این ت��الش رس��انه ای و ادعای نمایش��ی چند عنصر سیاس��ی 
فرصت طلب و اقدامات سازمان  یافته گروهک های تروریستی برای 
موج سواری و ایجاد بلوا و ناامنی با بی اعتنایی مردم مواجه و عصبانیت 
ناش��ی از این بی اعتنایی موجب ورود تروریست   ها برای تحریک به 

شورشگری و آشوب میدانی شد. 
آشوب طلبان و تروریست های ناراحت و عصبانی، با حمله به مراکز و 
پاسگاه های دیگری سعی در تداوم ناامنی   ها و توسعه آن را داشتند 
که گرچه با به شهادت رس��اندن یک درجه دار انتظامی در روز پدر 
و مجروح کردن چندین سرباز دیگر دنبال پیاده سازی کشته سازی 
نیز بودند، اما همچنان ناکام مانده و نتوانستند مردم شریف را با خود 
همراه کنند، چراکه مردم با نگاه به آثار ناامنی در برخی کشورهای 
منطقه از یک س��و و ش��ناخت ماهی��ت تروریس��تی گروهک های 
ش��به تکفیری پش��ت ماجرا و فرصت طلبی برخی عناصر سیاسی 
مدعی در این ماجرا، به پیامدهای خسارت بار هرگونه آتش افروزی 
و ناامن سازی به خوبی واقف بوده و دست دشمنان را نیز در موضوع 
کش��اندن ناامنی   ها به داخل کش��ور و برافروختن آتش  اختالفات 

قومی-مذهبی به خوبی  خوانده اند. 
با وجود این متأسفانه برخی چهره های سیاسی بدون توجه به ابعاد 
این حادثه و واقعیت های مربوط ب��ه آن و چگونگی تأمین امنیت و 
زحمات حافظان امنی��ت، با طرح س��ؤاالت و گزاره   هایی چون چرا 
باید مرز  ها از طریق نیروی نظامی کنترل ش��ود؟ چرا نباید مفاهمه 
با مردم زمینه س��از امنیت مرز  ها باش��د؟ نه تنها نس��بت به جهاد و 
فداکاری مرزبانان و حافظان امنیت، بلکه نسبت به مردم شریف بلوچ 
جفا کرده و ناخواس��ته به ادعاهای عناصر مشکوک و گروهک های 
خائن و تروریس��ت برای دامن زدن به ناامنی و دامن زدن به شکاف 
و اختالف قومی و مذهبی کمک ک��رده و موجب تحریک عواطف و 
احساسات مردمی می شوند که امواج سمی تبلیغی و رسانه ای بیگانه 

و ضدانقالب مرتب بر سر آنان آوار می شود. 
مردم بلوچ و مرزنش��ینان بلوچس��تان خود جزو حافظ��ان امنیت 
و نگهبان مرز  ها به حس��اب می آین��د و امنیت مرزهای سیس��تان 
و بلوچس��تان کام��اًل مردم پایه اس��ت. اتفاقاً آنچه س��بب ناراحتی 
گروهک های تروریس��تی و تجزیه طلب اس��ت همین مش��ارکت و 
همراهی مردم ب��رای تأمین امنیت اس��ت ک��ه راه فرصت طلبی و 

ادعاهای کاذب قومی و مذهبی را بر آنان می بندد. 

رسولسنائیراد

گزارش »جوان« از تحقق پیش بینی رهبر انقالب در به خاک مالیدن شدن پوزه آل سعود در یمن

یمن سرزمین دفن آرزوهای سعودی

كمتر از یك ماه دیگر، لشكركش�ي آل سعود 
به مل�ت ب�ي دفاع یم�ن و ب�ه خ�اک و خون 
كش�یدن ش�هروندان این كشور اس�المي با 
آتش توپخانه اي و هوایي، شش ساله مي شود، 
لیكن بر خالف پیش بینی های حاكمان وابسته 
عربستان، این جنگ طلبی نه تنها دستاوردي 
براي مهاجم�ان نداش�ته، به عكس ش�واهد 
فراواني وجود دارد كه یمن به باتالق آرزوهاي 
جنگ طلبان تبدیل شده كه براي خروج از آن 
دست به دامن ارباب خود شده اند. سعودي ها 
در روزهاي نخست تصور مي كردند مي توانند 
ظرف چند روز ی�ا چند هفته، بر یمن مس�لط 
شوند اما گذر زمان نشان داد كه آنها نتوانستند 
كاري از پیش ببرن�د و هرچه زمان گذش�ت، 
ضرباِت شدیدتر و سخت تری متحمل شدند. 
    طرحي كه نه آل سعود دید و نه مدعیان 

حقوق بشر
جمهوري اسالمي ایران از همان روزهاي اول این 
جنگ افروزي، در نامه اي به بان کي مون دبیرکل 
وقت سازمان ملل ضمن هش��دار درباره وضعیت 
یمن و تأکید درب��اره غیرنظامي بودن راه حل این 
منازعه، تنه��ا راه برقراري صلح و ثب��ات را ایجاد 
شرایطي دانس��ته بود  که در قالب ارائه یک طرح 
4 ماده اي ممکن می ش��ود . این ط��رح مبتني بر 
1- برقراري آتش بس و توقف سریع کلیه حمالت 

نظامي خارجي؛ 2- ارس��ال ف��وري و بدون وقفه 
کمک هاي انسان دوستانه )و پزشکي( براي مردم 
یمن؛ 3- از سرگیري گفت وگوي ملي یمني و تحت 
هدایت مردم یمن و با مش��ارکت نمایندگان تمام 
احزاب سیاسي و گروه هاي اجتماعي این کشور و 

4- تشکیل دولت فراگیر وحدت ملي یمن
   لیکن حاکمان س��عودي سرمس��ت از حمایت و 
پشتیباني اربابان امریکایي خود و البته بي عملي 
مدعیان حقوق بشر، مانع از آن شد پیشنهادهاي 
انسان دوستانه جمهوري اسالمي ایران به مرحله 
اجرا گذاشته شود.  سال گذشته رهبر معظم انقالب 
در دیدار نخست وزیر پاکستان با یادآوري طرح 4 
ماده اي جمهوري اس��المي ای��ران تأکید کردند: 
»جمهوري اسالمي ایران از مدت ها قبل طرحي 4 
ماده اي براي پایان جنگ یمن داده است و اگر این 
جنگ به نحو درستي پایان یابد، مي تواند تأثیرات 

مثبتي در منطقه به دنبال داشته باشد. « 
پیشتر هم معظم له در سال 97 و در دیدار مسئوالن 
نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اس��الم تأکید 
کرده بودند: » ملّت هایی که فکري دارند، هویتي 
دارند، انگی��زه اي دارند، مّتکي به خدا هس��تند، 
متوکل علی اهلل هستند، مي ایستند و خداي متعال 
به آنها کمک خواهد کرد. این سّنت الهي است؛ اگر 
مسلمان ها بِایستند، بر همه   ساز و برگ قدرت های 
طاغوتي و مستکبر پیروز خواهند شد. امروز مردم 

یمن سخت ترین شکنجه ها را دارند از ناحیه  دولت 
سعودي و همراهانش و امریکا -پشتیبانش- تحّمل 
می کنند لکن بدانید قطعاً ملّ��ت یمن و انصاراهلل 
پیروز خواهند شد؛ آنها شکست نمي خورند؛ ملّت 
فلسطین شکس��ت نمی خورند؛ تنها راه، مقاومت 
است و آن چیزي که امروز امریکا را و متحدینش 
را دس��تپاچه کرده که به حرف های یاوه متوسل 
می ش��وند، به کارهاي غلط متوس��ل می ش��وند، 
ایستادگي ملت های مسلمان است و این ایستادگي 

نتیجه خواهد داد. «
     مقاومت پیروزمندانه ملت ایران 

 الگوي ملت هاي حق طلب
مقام معظم رهبري شاهد مثال این پیروزي هاي 
قطعي را مقاومت چهل س��اله مردم ایران مقابل 
هم��ه تحریم ه��ا و جنگ افروزی ه��ای امریکا و 
دنباله هاي آنها در منطقه عنوان کردند و گفتند: 
»... ملّت ایران چهل س��ال اس��ت ک��ه مقاومت 
می کند. م��ا در روز اّول مثل یک نه��ال باریکي 
بودیم، آس��یب پذیر بودیم؛ به برکت نام مبارک 
پیامبر و به برکت هدایت امام بزرگوار، توانستیم 
ایس��تادگي کنیم؛ البّته ش��هید دادیم، سختي 
کشیدیم، اّما ایستادگي کردیم. امروز ملّت ایران 
و کشور ایران یک درخت تناور است؛ امروز امریکا 
و رژیم صهیونیستي غلط می کنند که ملّت ایران 
را تهدی��د کنند؛ تهدیدهاي آنه��ا، حرکات آنها، 

خباثت های آنها تا امروز شکس��ت خورده است، 
از این پس هم شکس��ت خواهد خ��ورد؛ تحریم 
هم شکست خواهد خورد، سیاست هایشان هم 

شکست خواهد خورد؛ به برکت مقاومت. «
اکنون و پس از شش سال از آن روزها، معادله به 
نفع مقاومت ملت یمن و علیه آل سعود، تغییري 
محسوس کرده است. گروه هاي مبارز یمني امروز 
با بسیج امکانات و دستیابي به فناوری های برتر 

دفاعي عرصه را بر سعودی ها تنگ کرده اند. 
     هش�دار مقتدران�ه یمن ب�ه متجاوزان 

سعودي
همین دیروز بود ک��ه روزنامه لبنان��ي االخبار در 
گزارشي نوش��ت: همزمان با پیش��روي نیروهاي 
ارتش و کمیته ه��اي مردمي در م��أرب، صنعا به 
ریاض هشدار داده که میادین نفتي صافر در شمال 
مأرب خط قرمز اس��ت و اگر جنگنده های ائتالف 
این منطقه را بمباران کنند، پاس��خ آنها نیز حمله 
گسترده به شرکتي نفتي آرامکو عربستان سعودي 
خواهد بود. بنابراین، این هشدار گویاي توانمندي 
باالي ارتش مردم��ي یمن در پاس��خ به حمالت 
احتمالي مؤتلفان س��عودي اس��ت تا بزرگ ترین 
پاالیشگاه نفتي عربستان در ش��رق عربستان که 
گلوگاه اقتصادي این کشور محسوب مي شود، به 

پاشنه آشیل آن تبدیل شود. 
     عربستان در باتالق خودساخته یمن

امروز روز به خاک مالیدن پوزه آل سعود و روز عزت 
مبارزان و ملت مظلوم یمن است، وعده اي که رهبر 
معظم انقالب در آغازین روزهاي این جنگ وعده 
آن را داده بودند و طي این س��ال ها بارها به اثبات 
رسیده بود. وعده اي که سید مقاومت، سید حسن 
نصراهلل هم در س��خنراني روز عاشوراي 95 به آن 
اش��اره کرد: »در آغاز جنگ، رهبري)مقام معظم 
رهبري( به این نکته اشاره داش��تند، من نیز االن 
به این نکته اشاره مي کنم، در مرزهاي عربستان، 
در پادگان ه��ا، در کوهس��تان ها و در تپه ماهورها 
نظامیان عربس��تان در حال فرارن��د، واقعیت این 
است که مجاهدان مبارز یمني پوزه  آل سعود را در 
خاک عربستان به خاک مالیده اند. ما با استفاده از 
تجربه  مشابه خود، از راهي دور به این برادران مان 
مي گوییم به خداوند بزرگ اعتماد کنید، به خداي 
سبحان توکل کنید، سرهاي تان را در پناه الهي و 
قدم هاي تان را استوار بر زمین قرار دهید که خدا 
شما را رها نخواهد کرد بلکه شما را بر این طاغیان 

متوحش پیروز خواهد کرد. «
واقعیات میداني هم گویاي تحقق این وعده الهي 
اس��ت و حاکمان فرو رفته در باتالق خود ساخته، 
روز به روز در حال انفعال و اس��تیصال هس��تند و 
براي خروج از این بحران به هر خاش��اکي متوسل 
مي شوند، لیکن بیشتر فرو مي روند و شکست آنها 

قطعي است. 

       ایرنا: رئیس جمهور در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با اشاره 
به اینکه تجارت مرزي با هدف ارتقاي زندگي و معیش��ت مرزنشینان 
و در عین حال کمک به حوزه مبادالت تجاري با همس��ایگان ش��کل 
گرفت، تأکید کرد: پدیده هایي نظیر کولبري و سوختبري، آسیب هاي 
جدي اقتصادي و اجتماعي دارد و به هیچ وجه در شأن و منزلت مردم 
و کش��ور نیس��ت و باید همه تالش کنند این وضعیت ناهنجار سریعاً 

سامان یابد. 

ژه
وی

روحانیبهواعظی،واعظیبهنوبخت
ونوبختبهخودشارجاعداد!

هفته گذش��ته، اکبر ترکان مش��اور س��ابق حس��ن روحاني در 
گفت وگویي تأیید کرد که روحاني به س��ختي به وزرایش وقت 
دیدار مي دهد و کمتر آنان را مي بیند. در س��ال هاي گذشته هم 
احمد توکلي نماینده سابق مجلس از گفت وگویش با یکي از وزرا 

در این زمینه گفته بود. 
حال سید محمد بطحایي، وزیر مستعفي آموزش  و پرورش هم 
مي گوید: »10 دقیقه وقت خواستم ولي روحاني قبول نکرد.« او 
در گفت وگویي با رسانه اي اصالح طلب در مورد روحاني مي گوید: 
»ایشان فرصت زیادي نداش��تند. من به طور مشخص براي آن 
موضوع که رتبه بندي معلم��ان بود، رنجیدم که من از رئیس��م 
]رئیس جمهور[ 10 دقیقه وقت خواستم که در مورد موضوعي که 
به نظرم بسیار مهم است حرف بزنم و ایشان به من وقت ندادند. بعد 
از  چند بار اصرار، ایشان من را به آقاي واعظي ارجاع دادند.  آقاي 
واعظي هم من را به آقاي نوبخت ارجاع دادند! آقاي نوبخت هم بدون 
جلسه با من تصمیم گرفت! من گفتم بنده لولوی سرخرمن نیستم 
حداقل از من بپرسید ماجرا چیست. آقاي نوبخت گفت حاال که 
تصمیم گرفتیم و باید این طور اجرا شود. صادقانه عرض کنم به من 
برخورد. مي دیدم وزراي دیگر خیلي بدتر از اینها را تحمل مي کنند 
ولي من نتوانستم تحمل کنم که به عنوان سکان دار آموزش وپرورش 

هستم چنین رفتاري ببینم. « 

بطحایي که با 238 رأی نمایندگان مجلس، موفق به نشستن 
بر کرس��ي وزارت آموزش و پروش دولت دوازدهم ش��ده بود، 

خردادماه سال گذشته از این مسئولیت استعفا داد. 

 دادگاهاستانداردشریعتی
احمد نادري، نماینده تهران در مجل��س  خبر داده که غالمرضا 
شریعتي، استاندار سابق خوزستان به دادسرا احضار شده است. او 
در توئیتي نوشته: »خبر ها حاکي از آن است که پرونده شریعتي، 
استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ابرمتهم 
ارزي و مالک هفت تپه )امید اس��دبیگي(، این هفته در دستگاه 
قضایي به جریان افتاد. ایشان در راهرو هاي دادسرا و پشت در اتاق 

بازپرس مشاهده شده است. «
نظام الدین موس��وي، نماینده دیگر تهران هم در توئیتي نوشت 
که رسیدگي به اتهامات استاندار سابق خوزستان به عنوان یکي 
از مهم ترین حامیان اَبَر متهم ارزي کش��ور آغاز شده و مهم ترین 
مطالبه نیز اعالم رس��مي »خلع ید« مالک فاقد اهلیت شرکت 

هفت تپه است. 
پیش از این، خبرهاي غیررسمي و ش��نیده ها از اعمال نفوذ او در 
پرونده کارخانه های نیشکر هفت تپه حکایت مي کرد. اما به طور 
رسمي اولین بار در دادگاه هاي رسیدگي به اتهامات امید اسدبیگي، 
مدیرعامل شرکت هفت تپه نام شریعتی شنیده شد. در ابتداي یکي 
از جلسات دادگاه هم قاضي مسعودي، رئیس دادگاه گفته بود که 

»استاندار خوزستان و باالتر از ایشان حق دخالت در دستگاه قضا را 
ندارد!« از سویي اسدبیگي در جریان یکي از جلسات دادگاه گفته 
بود که   شریعتي استاندار خوزستان حامي وي بوده و به خوبي از 
او حمایت کرده است. این در حالی است که نماینده دادستان در 
سخنان خود در دادگاه گفته بود: »یک اتهام دیگر اسدبیگي، آلوده 
کردن مسئوالن بوده است.   اسدبیگي اعتقاد دارد هر کسي را در هر 
مقامي می توان خرید! همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که 
هزینه سفر استاندار و خانواده وي )چندین خانواده و وابستگان( 
را اس��دبیگي داده؛ هزینه بلیت ها و تور 25 هزار دالر شده است! 
اسدبیگي به واسطه شخصي به اسم علي اکبر میرزائي مبلغ 200 
هزار دالر به همسر استاندار خوزستان داده است!« اسدبیگي این 
اتهام را رد کرد. حتي در اوج اعتراضات کارگران هفت تپه ، استاندار 
خوزس��تان در نامه نگاری با هیئت دولت به خطر وجود داعش و 
فرقه هاي ضاله در جمع کارگران هشدار مي دهد و خواستار ورود 

جدي دولت براي حمایت از شرکت مي شود!
در هر حال، غالمرضا شریعتي استاندار سابق خوزستان چندي 
پیش از س��وي رئیس جمهور به س��مت ریاست س��ازمان ملي 
استاندارد منصوب و موجب تعجب همگان شد. چه آنکه او در حوزه 
استانداري با انتقادات متعدد روبه رو بود و از سویي به اتهامات او در 
پرونده هفت تپه هم رسیدگي نشد. تا پایان عمر دولت هم کمتر از 
هفت ماه مانده و روشن نیست این انتصابات در پایان وقت با چه 

انگیزه اي انجام گرفت. 

در بیانیه اي عنوان شد
مخالفت   ۱۹۰ نماینده 

FATF با پیوستن ایران به
 ۱۹۰ نف�ر از نماین�دگان ب�ا امض�اي بیانی�ه اي مخالف�ت خ�ود 
را ب�ا پیوس�تن ب�ه كنوانس�یون هاي FATF اع�الم كردن�د. 
مهدي عسگري، نماینده مردم کرج در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با تسنیم، با اش��اره به مطرح شدن پیش��نهاد مبني بر الحاق مشروط به 
»FATF« گفت: بیش از 190 نماینده بیانیه اي را تهیه و تدوین کرده اند و 
در این بیانیه مخالفت خود با پیوستن به »FATF« را اعالم کرده اند. پذیرش 
»FATF« و عضویت در کنوانسیون پالرمو و »CFT« تکمیل کننده پازل 
تحریم هاي غربي ها و امریکاست و منجر به شرطي سازي اقتصاد ایران و 

معطل نگاه داشتن کشور مي شود. 
متن بیانیه نماین��دگان مجلس در خصوص تصمیم گی��ري براي لوایح 
استعماري FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است: 
همزمان با اجراي برجام توسط ایران، فشارهاي پنهان و آشکاري بر کشور 
وارد آمد تا یکي دیگر از خواس��ته هاي نظام س��لطه یعني »قواعد گروه 
اقدام ویژه مالي« )موسوم به FATF ( پذیرفته شود. در این زمینه، برخي 
تصمیم گیران و سیاستگذاران کشور گویا دچار خطاي محاسباتي شدند چرا 
که نقِص برجام و دستاورد »تقریباً هیِچ« آن را به دستاویز جدید غربي ها 

یعني FATF گره زدند و نه عدم اجراي تعهدات آنها در برجام. 
این بیانیه مي افزاید: در فضاي جنگ تمام عیار اقتصادي علیه جمهوري 
اسالمي، خطرناک ترین بخش دستورات کامالً سیاسي FATF، پیوستن 
به دو کنوانسیون استعماري است: یعني مقابله با تأمین مالي تروریسم 
)موسوم به CFT( و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملي )موسوم به پالرمو(. 
اینها مبناي »فشارهاي شرطي« به ایراني خواهد بود که در معرض تهاجم 
اقتصادي امریکا و هم پیمانان اوست. بدیهي است به دلیل وضع تحریم هاي 
ظالمانه، بخش عم��ده اي از فعالیت هاي مالي ایران، خ��ارج از قالب هاي 
مرسوم صورت مي گیرد. در چنین شرایطي، وزارت خزانه داري به عنوان 
اتاق جنگ امریکا، براي طراحي تحریم هاي هدفمند و نقطه زن علیه ایران، 
نیاز به اطالعات اقتصادي دارد. پیوستن به کنوانسیون هاي مذکور، ما را 
به لحاظ حقوقي متعهد مي کند که اطالعات اقتص��ادي را به طرف هاي 
تحریم کننده یا واسطه هاي آنان تقدیم کنیم. از جمله مي توان به تغییراتي 
اشاره کرد که در استاندارد شماره یک FATF ایجاد شده و جرم شناسي 
تأمین مالي اشاعه را نیز در برگرفته، و قویاً امنیت ملي ایران را تحت تأثیر 
قرار مي دهد. بدیهي اس��ت پذیرش قواعد FATF به واسطه زیرساخت 
همکاري گسترده اطالعاتي و قضایي، مي تواند در اقدامات اقتدارآفرین 
بخش هاي دفاعي کشور اختالل ایجاد و یک بستر حقوقي جدید ایجاد کند 
تا عالوه بر بخش هاي اقتصادي، بخش هاي دفاعي و امنیتي کشور در معرض 

محدودیت بیشتري قرار گیرند. 
نمایندگان تصریح کرده اند: اگرچه وزیر محترم امور خارجه در روند تصویب 
کنوانس��یون CFT در مجلس دهم، به صراحت اعالم کرد که نه ایشان و 
نه رئیس جمهور تضمیني نمي دهند که با پیوستن به این کنوانسیون، 
مشکالت حل شود و تلویحاً مشکالت مالي را مستقل از FATF بیان کرد، 
اما متأسفانه با شروع بررسي لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، برخي نشاني هاي غلط داده شد و مشکالتي همچون عدم راه اندازي 
اینستکس، عدم امکان انعقاد قرارداد براي خرید ایرباس، عدم امکان خرید 
واکسن و عدم امکان پرداخت به مربیان فوتبال و از همه مهم تر نوسانات 
و افزایش نرخ ارز، به FATF ربط داده ش��د. اما هم اکنون پوچ بودن همه 

ادعاهاي مذکور عیان شده است. 
از سوي دیگر، امریکا و اروپا در شگردي جدید، اعطاي وام توسط صندوق 
بین المللي پول را بهانه اي براي تحریک ایران به پذیرش قواعد FATF و 
الحاق به کنوانسیون ها قرار داده اند؛ با وجود آنکه این وام ها کاماًل هدایت 
شده بوده و مستلزم دریافت اطالعات ریز اقتصادي است و ابزاري کنترلي 
براي مهار تدابیر جبراني دولت خواهد بود. با توجه به موارد مطروحه و نیز 
اذعان برخي مقامات دولتي مبني بر عدم فایده الحاق به کنوانس��یون ها 
در شرایط تحریمي، ما نمایندگان مجلس شوراي اسالمي معتقدیم که 
پذیرش قواعد FATF به ویژه عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT در واقع 
تکه هاي تکمیل کننده پازل تحریمي امریکا و شرطي سازي اقتصاد ایران 

بوده و اروپا نیز یاري دهنده او در این مسیر است. 
امروز باید به تعبیر مقام معظم رهبري از خواب آشفته نظام سلطه براي 
ایران دقتي دوچندان شود که فرمودند: »تحمیل فشار شرطي، خیلي 
چیز خطرناکي است ... این ش��رط ها ممکن است شرط هاي به شدت 
گمراه کننده و هالک کننده اي باش��د ... عالج این، فاستقم کما امرت 
و من تاب معک است«. ما نیز معتقدیم راهکار مواجهه با این تحمیل 
جدید، ضمن اس��تقامت و توکل به خدا، اتخاذ راهبرد خنثي س��ازي 
تحریم ها است. روش��ن اس��ت که از منظر حقوق بین الملل، هر نوع 
تصویب ولو به اسم »الحاق مش��روط«، به منزله عضویت در معاهده 
و پذیرش تکالیف من��درج در آن و الزم االجرا بودن آن براي کش��ور 
اس��ت. ش��رط »عدم اجرا تا لغو تحریم ها«، صرفاً براي تسلیم دولت 
ایران، پیشنهاد ش��ده و درحقیقت مصرف داخلي دارد. آن هم دولتي 
که »توجه ناکافي به ش��روط رهبري و عبور از خط��وط قرمز برجام« 
را در کارنامه خ��ود دارد.  در پایان این بیانیه آمده اس��ت: تصمیم به 
الحاق مش��روط، با توجه به عدم کفایت شروط براي کنوانسیون ها به 
دالیل متقن و تجربه شده ي حقوقي، کش��ور عماًل در معرض اجراي 
کنوانسیون ها قرار خواهد گرفت. در پایان تأکید مي گردد که راهبرد 
اصلي و اساس��ي نظام اس��المي بر اس��اس بیانات مصرح مقام معظم 
رهبري، خنثي سازي و بي اثرکردن تحریم هاست و برنامه ریزي کشور 

باید بر فرض ماندگاري تحریم ها صورت گیرد. 

عصر دیروز در یك اقدام تروریستي صورت گرفت
حمله مسلحانه جیش الظلم 
به خودروي سپاه در سراوان

گروهك تروریستي جیش الظلم به  خودروي حامل نیروهاي یگان 
مهندسي و غیرمسلح در شهرستان سراوان حمله  مسلحانه كرد. 
فعاالن فضاي مجازي عصر دیروز خبرهاي ضد و نقیضي مبني بر حمله 
گروهک تروریستي جیش الظلم به خودروهاي سپاه در منطقه بمپشت 

سراوان منتشر کرده اند. 
در این خبرها آمار ضد و نقیضي منتشر شده به طوري که برخي شهادت 
یک نفر، برخي شهادت سه نفر و برخي ش��هادت پنج نفر از نیروهاي 
سپاه را مدعي شده اند، همچنین در این کانال های مجازي از مجروح 
شدن دو نفر و مفقود ش��دن یک نفر و در برخي کانال ها از مجروحیت 
سه نفر و مفقود شدن سه نفر خبر داده اند. این در حالی است که برخي 
خبرگزاری ها به نقل از محمدهادی مرعشي، معاون امنیتي- انتظامي 
استاندار سیستان و بلوچستان خبري در این زمینه منتشر کرده اند اما 
وي در تماس ایرنا گفت: »من با هیچ رسانه اي در این زمینه مصاحبه 
نداش��ته ام. « معاون امنیتي- انتظامي استاندار سیستان و بلوچستان 
اظهار داشت: هنوز گزارشي از حادثه گفته شده به ما ارائه نشده و وقتي 
اطالعاتي از یک حادثه وجود ندارد چگونه به نقل از من مصاحبه اي را 
منتشر کرده اند. مرعشي ادامه داد: براساس دستورالعمل صادره، قرارگاه 
قدس نیروي زمیني سپاه جنوب شرق کشور مسئول ارائه اطالعات و 
اخبار از مسائل امنیتي این منطقه اس��ت.  براساس اخبار منتشر شده 
در برخي رسانه ها  عده اي افراد مسلح با کمین در مسیر عبور خودروي 
مهندسي س��پاه به س��مت آن تیراندازي و تعدادي را زخمي کرده و 

متواري شده اند. 
هنوز قرارگاه قدس نیروي زمیني سپاه جنوب شرق کشور در این زمینه 

اطالعاتي منتشر نکرده است.   
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رحيم زيادعلي
   گزارش

      خبر

همه مردم را باید تكریم كرده و با افتخار به همه آنها 
باید  مردم با هر گرایش و سلیقه اي خدمت كنیم. 
به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف عصر 
دیروز در آیین اختتامیه جشنواره »رفیق خوشبخت 
ما«، خطاب به جوانان و نوجوانان اظهار کرد: همه ما 
به عنوان یک شهروند ایراني مدیون فرهنگ امام )ره(، 
بسیج و انقالب اسالمي هستیم؛ سازمان هاي مردم نهاد 
که داراي ذات پاکیزه هس��تند و هدفش��ان بر اساس 
خدمتگزاری است، محل علم آموزي، مهارت آموزی و 

توانمندي محسوب مي شوند. 
رئیس قوه مقننه گفت: امروزه سازمان هاي مردم نهاد 
مانند بسیج و سازمان جوانان هالل احمر تبلور حضور 
سازمان یافته و مس��ئولیت پذیر یک جامعه و ملت به 
شمار مي روند و در این راستا پیش قراوالن و پیشاهنگان 
حرکت هاي مردمي به ش��مار مي روند. وي ادامه داد: 

انقالب اسالمي بر پایه سه عنصر خداباوري، مردم باوری 
و خودباوري به پیروزي دست یافت. 

رئیس مجلس بیان کرد: بدون ش��ک باید اذعان کرد 
موفقیت و پیروزي در گرو این است که امور را همراه با 
مردم انجام دهیم؛ امام خمیني )ره( همواره خطاب به 
مسئوالن مي فرمودند دولت ها به سمت کارهایي بروند 
که مردم نمي توانند آنها را انجام دهند و هر کاري که 

مردم انجام مي دهند دولت ها در آن دخالت نکنند. 
قالیباف گفت: امروزه گمگشته ترین مسئله در کشور ما 

دست گرفتن همه امور از سوي همه دولت ها است. 
رئیس مجلس شوراي اس��المي افزود: بدون شک هر 
مشکلي به دست مردم حل مي ش��ود و بر این اساس 
هر انسان تأثیرگذاري نیز از متن و بطن مردم حرکت 
مي کند. رئیس قوه مقننه تصریح کرد: به نظر مي رسد 
جش��نواره رفیق خوش��بخت ما باید زندگي شهید 

سلیماني و همرزمان شهیدش را بررسي کند تا مشخص 
شود آنها در کجا تربیت شده اند و علم آموخته اند؛ قطعاً با 
تحصیل و علم آموزي صرف به جایي نمي رسیم بلکه 
شایسته ساالري، شایس��ته گزیني و شایسته پروري 
در نهادهاي برخاس��ته از جامعه و مردم رخ مي دهد 
نه در بخشنامه ها و دستورالعمل ها. وي افزود: انقالب 
اسالمي با تکیه بر باورهاي سه گانه خداباوري، مردم 
باوري و خودباوري پیروز شد. دوران دفاع مقدس نیز 
با چنین روحیه اي متحول ش��د و شهید سلیماني و 
یاران شهیدش نیز در این مسیر رش��د کردند، از این 
رو جمعیت هالل احمر نیز باید متکي به حرکت هاي 

مردم محور باشد. 
قالیباف بیان کرد: قبل از شروع جنگ تحمیلي همه 
تشکل ها براي ایجاد تحول و سازندگي شکل گرفتند 
و محوریت مردم نیز موجب شد در جنگ تحمیلي به 

پیروزي دست یابیم بنابراین مدیون حضور سازمان یافته 
مردم هستیم. رئیس مجلس شوراي اسالمي گفت: 
شهید سلیماني بارها مي گفت مردم را به سیاه و سفید و 
خاکستري تقسیم نکنید. همه مردم را باید تکریم کرده 
و با افتخار به همه آنها با هر گرایش و سلیقه اي خدمت 
کنیم. همین که شهروند جمهوري اسالمي هستند و 
در سایه نظام اسالمي هستند ما باید خدمتگزار آنها 
باشیم. مسئولیت پذیری در یک حرکت اجتماعي و 
انساني یعني همین، باور به مکتب اهل بیت و فرهنگ 
قرآني یعني همین. قالیباف ادامه داد: زماني که شهید 
سلیماني براي دفاع از مظلومان در مقابل مستکبران و 
آدمکش ها ایستاد، تجهیزات پیشرفته اي نداشت بلکه 
مردم و جوانان و امت اسالمي و آزادمردان را براي مقابله 
با دشمنان س��ازماندهي کرد که این مهم نیز تجربه 

برگرفته از دفاع مقدس و انقالب اسالمي بود. 

قالیباف در آیین اختتامیه جشنواره رفیق خوشبخت ما:

مردم را به سياه و سفيد و خاكستري تقسيم نكنيم


