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 * در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی به دشمنان اسالم به ویژه شیطان 
بزرگ، رژیم جعلی صهیونیســتی و دیگر دشمنان ثابت شد این انقالب الهی 
به کوری آنها ماندگار اســت و اراده خداوند بر این قرار گرفته که ســرانجام 
ظالمان و ســتمگران نابودی است. این قدرت های پوشالی بدانند کسانی که 
در مقابل عزم و اراده ملت بزرگوار، نجیب و صبور ایران می ایســتند قطعا به 
ســوی فنا و نیستی می شتابند. ملت قهرمان پرور و همیشه در صحنه پیروز 

است و پیروز و سرافراز خواهد ماند.
محمود بلیغیان- اصفهان
* خدا را شــکر می کنیم که 40 ســالگی انقالب را با رویش جوانان انقالبی 
متخصص و کارآمد جشن می گیریم در عین حال افسوس می خوریم که این 

دولت با این نسل با ظرفیت باال میانه خوبی ندارد.
0912---8612
* چرا در وزارت دفاع و ســازمان صنایع دفاع بهترین موشک ها و هواپیمای 
جنگنده، خودرو و ســالح های جنگی ساخته می شود اما در صنایع دیگری 
مثل خودروسازی و... چنین اتفاقی نمی افتد؟ به نظرم به مدیریت انقالبی و 
جهادی برمی گردد. اگر در وزارت صمت و شرکت های تابع دولت هم، چنین 
مدیرانی قرار گیرند شاهد شکوفایی آن همانند وزارت دفاع و سازمان صنایع 

دفاعی خواهیم بود.
0918---4070
* جواب آقای زنگنه وزیر نفت به خبرنگار کیهان که گفته وضع ما در برجام 
خــوب بــود ولی کیهان دعا کرد و برجام را به هم زد انســان را به یاد افراد 
ناتوانــی می اندازد که همه غیر از خودشــان را مقصر می دانند و به زمین و 

زمان ناسزا می گویند.
0916---6043
* دولتمردان چرا وقتی در مقام جواب کم می آورند کیهان را متهم به جوسازی 

می کنند. سیاست فرار به جلو برای مردم نخ نما شده است.
0914---9590
* وزارت خارجه بیانیه داده که اجبار ایران به پذیرش  FATF غیرقابل قبول 
است ولی ازسوی دیگر یک روزنامه زنجیره ای تیتر زده که اگر پالرمو در مجمع 
رد شود افسار دالر پاره می شود! توجه داشته باشیم که افسار دالر دقیقا در 

دست کسانی است که چنین هشدارهایی را می دهند.
0912---3104
* اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی بر علیه مردم ایران اعمال کرده است این 
یعنی هیچ تضمینی برای کشور ما در کانال مالی 3 کشور اروپایی وجود ندارد.
081---8979
* به نظر می رسد با توجه به تولیدات داخلی دارو و وفور غذا، طرح اینستکس 
برای اهداف سیاســی روانی طراحی شــده است. در واقع با این ارعاب افکار 
عمومی و ترساندن از کمبود غذا و دارو قصد تحمیل یک ترکمانچای مدرن 

را دارند.
0918---1724
* مذاکرات ایران و آمریکا از ســطح هســته ای به بحث و گفت وگو در مورد 
اعدام یک مفســد فی االرض یا جاســوس تنزل پیدا کرده اســت. اروپایی ها 
به رئیس جمهور کشــورمان نامه نوشــته و خواستار جلوگیری از اعدام فالن 

مفسد شده اند!
بیگ زاده

* آقــای تخت روانچــی عضــو تیم مذاکره کننــده و معاون سیاســی دفتر 
رئیس جمهور  در گفت وگو با روزنامه شــرق اظهار می دارد )خبر ویژه کیهان 
یکشــنبه 97/11/14( ... ما از روز اول تاکنــون صادقانه به تعهداتمان عمل 
کرده ایم،  ولی شما  نمی توانید  با کسی وارد دیالوگ شوید که تعهداتش را 
خوب انجام نداده و در برخی زمینه ها شاهد نقض غرض و نقض عهد هستید و  
صداقتی نمی بینید... )وقتی( سابقه خوبی را از طرف مقابلتان شاهد نیستید، 
نمی توانید انتظار داشته باشید بتوانید وارد مباحث دیگر شوید!« جناب معاون 
سیاسی دفتر ریاست جمهوری چرا خود می گویند و خود عمل می کنند؟ لطفا 
این مطالب را به رئیس دولت و وزیر امور خارجه تفهیم نمایند تا این قدر از 

برجام و پالرمو و FATF و CFT و... دفاع نکنند!  
دکتر طوسی
* کانال مالی اروپا  یا هر اســمی که می خواهد داشــته باشــد، بدون شک 
هماهنگ با سیاست های کاخ سفید است. آمریکا ایران را تحریم می کند و اروپا 
با وقت کشی ایران را در برجام نگه می دارد! یعنی ایران هم تحریم باشد و هم 
در برجام به تنهایی بماند و از امکانات اقتصادی فعالیت صلح آمیز هســته ای 
محــروم بماند. چرا عده ای در داخل به دنبال بزک کردن اروپا هســتند؟! ... 
بعد از خروج آمریکا از برجام مشــخص شــد که اروپا و آمریکا دو روی یک 

سکه اند و صرفا برای فریب ایران تقسیم کار شده است!
0912---6406
* عین حماقت اســت که اگر کسی فکر کند اروپا بدون هماهنگی با آمریکا 
در رابطه با برجام قدمی خواهد برداشــت. چه کنیم که کشورگرفتار برخی 

از انسان های ساده لوح  شده و مرتب باید هزینه  اعتماد به غرب را بدهیم.
0935---0220
* با خروج شیطان بزرگ  از برجام یکی از ستون های به زعم دولتی ها حالل 
مشکالت فرو ریخت ولی دولت همچنان سنگ برجام را به سینه می زند... رفتار 
9ماه گذشته 3 کشور بدعهد اروپایی نیز نشان از رفتار شیطان  بزرگ دارد.
0935---2846 ، 0911---5054
* اوباما تجهیزات هســته ای ما را بدون شلیک یک گلوله بتن ریزی کرد و از 
بین برد و حاال نوبت به ماموریت اروپای بدعهد برای برچیدن صنایع موشکی 

ما رسیده است ولی این آرزو را به گور خواهند برد!
0935---6712
* پارس کردن اروپا در درگیری آمریکا و ونزوئال علیه رئیس جمهور قانونی این 
کشور بیانگر این است که آنها نقش سگ دست آموز آمریکا را ایفا می کنند. از 
آن بدتر خوش رقصی  روزنامه های زنجیره ای داخل کشور برای آمریکاست. 
البته وقتی کسی ریشه نداشته باشد خیلی راحت متکی به بیگانگان می شود.
0919---6858
* ملــت تا کی باید هزینه تاوان مدیران و مســئوالن مرعوب غرب را بدهد. 
دولتمردان واداده هرچه در مقابل زیاده طلبی دشمنان کوتاه آمدند بیگانگان 
پای کثیف و نحس خودشــان را جلوتر گذاشتند و متاسفانه باج گیری آنان 

تمامی ندارد.
0914---8902
* در دوره طاغوت یکی از نمایندگان واداده مجلس اظهار داشت اگر در مقابل 
اولتیماتوم تزارهای روس کوتاه نیاییم شهرهای شمالی و حق کشتیرانی در 
دریای مازندران را از دست می دهیم. شهید مدرس بلند شد جواب داد. اگر 
به هر حال قرار اســت بمیریم چرا با تسلیم شدن به دست خودمان بمیریم. 
حال حکایت برخی از دولتمردان شــده که با دســت خود هر روز در مقابل 

غرب عقب نشینی کرده و ملت هزینه آن را می دهد.
0915---1382
* اروپایی ها و آمریکا به جای اینکه از نفوذ ایران در کشورهای منطقه نگران 
باشند شــرمنده جنایت های خود علیه ملت های مسلمان منطقه باشند که 

روی تمام جنایتکاران گذشته را سفید کرده است.
0911---0208
* گویا دیگر از تخفیفی که میادین تره بار شهرداری قباًل به اجناس به ویژه 
گوشت می دادند با شروع به کار شورای میلیاردی های شهر، خبری نیست؟! 
جوادی- تهران
* ملت ایران با این همه عزتی که طی 40 ســال اخیر کســب کرده اســت 
اگر گرســنه بماند بهتر است تا این که FATF را بپذیرد! کسی حق مذاکره 

مجدد با شیاطین را ندارد! 
دباغ زاده

* از کیهان به خاطر روشــنگری در مورد مضرات اســتانی شــدن انتخابات 
مجلس و دفاع از شــهرهای کوچک که موجب تضییع حقوق آنها می شــد 

تقدیر و تشکر می کنم.
مستعد- بروجرد
* با ســالم و تبریک دهه فجر، امیدوارم با توجه به عفو 50 هزار زندانی از 
طرف رهبر معظم انقالب، ان شاءاهلل عفو عمومی شامل حال افرادی مثل من 
که بعد از 23 ســال خدمت به علت غیبت ناخواســته و بی اطالع که منجر 
به اخراجم گردید و بیش از 10 ســال شــرمنده خانواده شده ام و هیچ سوء 
سابقه ای ندارم و برای اولین بار و آخرین بار مرتکب اشتباه شدم، نیز بشود.
0919---0780

خبر ویژه
اردشیر زاهدی: اپوزیسیون جمهوری اسالمی

خائن و فاسد هستند
آخرین سفیر رژیم شاه در آمریکا گفت اپوزیسیون جمهوری اسالمی، خائن و 

فاسد است.
اردشــیر زاهدی دامــاد محمدرضا پهلوی که زمانی هــم وزارت خارجه رژیم 
شــاه را برعهده داشت، در گفت وگو با راشــاتودی و در مورد وضعیت کنونی ایران 
 و پیشــرفت های به دست آمده در چهار دهه گذشــته، گفت: »ایران امروز با آنچه 
40 سال پیش بود، متفاوت است. ایران امروز حدود 83 میلیون نفر جمعیت دارد. 
امروز 60  درصد مردم ایران تحصیل کرده هستند و می توانند بخوانند و بنویسند و 
دوره نخست یا دوم مدرسه را گذرانده اند. 40 میلیون نفر از جمعیت، در داخل ایران، 

در موضوعات مختلف تحصیل کرده اند.
وی افزود: »30 میلیون نفر از این 83 میلیون نفری که دارم در موردشان با شما 
صحبت می کنم، کسانی اند که دارند کار می کنند، دکتر هستند، فارغ التحصیل هستند، 
رئیس بیمارستان، وزیر، رئیس دانشگاه یا هر چیز دیگری هستند. دو سوم از این 30 
میلیون نفر، زن هستند، زنان تحصیل کرده. من به این مسئله افتخار می کنم، چون 
این کشور من است و این چیزی است که در این 40 سال گذشته رخ داده است.«

وزیر خارجه رژیم پهلوی بین سال های 1345 تا 1350 که رابطه بسیار نزدیکی 
هم با محمدرضا پهلوی داشته، گفت: »آنها در اداره چنین کشور بزرگی با دشواری هایی 
در زمینه اقتصادی و موارد دیگر مواجه هســتند. بله، من به آنها احترام می گذارم... 
چرا که آنها طبق یک منطق عمل می کنند و خوب، وقتی این را می شــنوم آنها را 

تمجید می کنم.«
زاهدی در ادامه مصاحبه، تالش های آمریکا و گروه های برانداز علیه جمهوری 
اسالمی ایران را بی فایده توصیف کرد و گفت: بسیاری از گروه های برانداز از کشورهای 

خارجی پول می گیرند و علیه مردم خودشان کار می کنند.
وی گفت: »ایاالت متحده به دنبال تغییر رژیم است و او )رضا پهلوی( یکی از 
گزینه هاست. این خوش خیالی است... او البته مانند پسر من است. اما بخواهم کلی در 
مورد اپوزیسیون بگویم، آنها پولشان را از چه کسی می گیرند؟ چه کسی قرار است از 
آنها پشتیبانی کند؟ چقدر نیروی نظامی با خود دارند؟ به همین راحتی که نمی شود 
به ایران رفت. ایران امروز ارتش دارد، پلیس دارد. چطور می خواهند بروند؟ قرار است 

جت ویژه ای آنها را ببرد؟!«
زاهدی در پایان گفت: »این ها خوش خیالی است. من به آنها توجهی نمی کنم، 
چون می توانم بگویم خیلی از آنها فاسد هستند و از خارجی ها پول می گیرند، علیه 

مردم خود. من او )رضا پهلوی( را خائن می خوانم.«
بیانات آیت اهلل خامنه ای مهم بود

ایران در مقابل آمریکا عقب نشینی نمی کند
یک روزنامه آمریکایی، بیانات اخیر رهبرمعظم انقالب را پرمفهوم و کم ســابقه 

توصیف کرد.
روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به بیانات مهم حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار 
فرماندهان و پرســنل نیروی هوایی نوشت: در حالی که جمهوری اسالمی ایران در 
آستانه چهلمین سالگرد تاسیس خود قرار دارد رهبر جمهوری اسالمی روز جمعه 
سخنان پرمفهوم و در عین حال کم سابقه ای را بیان داشت. با این حال اما رهبر ایران 
در حالی که تنها چند روز تا برگزاری جشن انقالب باقی مانده بود،  درباره مصداق 
این شعار 40 ساله گفت: مسئوالن رژیم  آمریکا ضمن اهانت به ملت ایران می گویند 
چرا »مرگ بر آمریکا« می گویید، برای روشــن شدن ذهن مقامات آمریکایی تاکید 
می کنیم که ما کاری به ملت آمریکا نداریم و مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر حاکمان 

آمریکا که در این دوره، »مرگ بر ترامپ و بولتون و پمپئو« می شود.
رهبری جمهوری اسالمی در بخشی دیگر از سخنانش، ضمن اشاره به اروپا گفت: 
در جایگاه یک کشــور مقتدر و توانا با همه دنیا به جز چند اســتثنا ارتباط داریم و 
خواهیم داشت اما باید بدانیم با چه کسانی داریم حرف می زنیم و اقدامات فرانسوی ها، 

انگلیسی ها و دیگران را در مقاطع مختلف از یاد نبریم.
این سخنان از یک طرف نشان می دهد که ایران در برابر ترامپ، از موضع خود 

کوتاه نمی آید و از طرف دیگر هم بیان می کند که این رفتار بیش از اینکه ناشی از 
رویکرد ایران باشد از رفتارهای آمریکا نشات می گیرد.

چه بالیی سر برجام بیاید
می فهمید که سرتان کاله گذاشته اند؟!

محمدجواد ظریف می گوید به هیچ وجه از امضای توافق هسته ای پشیمان نیستیم 
و اگر زمان به عقب بازگردد باز هم مذاکره می کنیم.

وزیر خارجه در گفت وگو با روســیا الیوم و در پاسخ به این سؤال که آیا شما از 
توافق پشیمان هستید؟ گفت: خیر به هیچ وجه.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر زمان به عقب بازگردد، با آمریکا مذاکره می کنید؟ 
اظهار داشت: حتماً مذاکره می کردیم، با توجه به شرایط و ضرورت های آن مرحله ما 
تالش می کردیم که یک پروژه امنیتی که از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه 
ما چیده می شد را با شکست مواجه کنیم. وارد مذاکرات شدیم و تمام اهداف خود 
را محقق کردیم، 6 قطعنامه ضد ایرانی در سازمان ملل را لغو کردیم و برای اولین بار 
در تاریخ شورای امنیت یک کشور از بند هفتم منشور سازمان ملل خارج می شود 
بدون اینکه از منافع ملی خود دست بکشد و یا گامی علیه منافع ملی خود بردارد. 
کشورهای دیگری وجود دارد که تمام منابع خود را در اختیار طرف مقابل قرار دادند 

اما بعد از آن نابود شدند مانند لیبی و کشورهای دیگر.
ظریف در ادامه گفت: ایران بسیاری از اهداف خود را در توافق هسته ای محقق 
کرد، و آنها اهداف بزرگی هســتند اما اینکه آمریکا به برجام پایبند نبود این نشان 

می دهد که آنها قابل اعتماد نیستند.
این اظهارات آقای ظریف در حالی است که هدف از برجام طبق اظهارات صریح 
و مکرر رئیس جمهور و دیگر اعضای دولت، لغو تحریم های مالی و بانکی و نفتی بود. 
ضمن اینکه آقایان ظریف و عراقچی و روحانی مکرراً می گفتند برجام غیرقابل نقض 
است و تحریم ها هم به تاریخ پیوسته و به هیچ وجه باز نمی گردد. اما اکنون، آمریکا 
هم برجام را زیر پا گذاشته و هم تحریم ها بازگشته، به نحوی که دولت هم اکنون 
به اندازه ماقبل برجام نفت می فروشــد و از لحاظ تبادالت مالی، وضعیت به مراتب 
دشوارتری نسبت به قبل از برجام حاکم است؛ از جمله به این علت که برخی اطالعات 
مهم مالی در زمینه دور زدن تحریم ها )به واسطه همکاری با FATF( به دست دشمن 
افتاده است. در واقع برجام و سپس FATF بهانه ای شدند تا آمریکا، مجاری دور زدن 

تحریم و مراودات اقتصادی ایران را شناسایی و حتی المقدور کور کند.
از ســوی دیگر آقای روحانی چندی قبل برخالف اظهارات از ســر لجبازی و 
رودربایستی آقای ظریف تصریح کرد: »داستان مضحکی اتفاق افتاده، می گویند تعهدی 
که قبالً بستیم فعاًل قرص و محکم نباشد، درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا 
با زبان و عمل می گوید که اهل مذاکره و تعهد نیست اما به برخی کشورها می گوید 
بیا با ما مذاکره کن؛ مگر دیوانه اند که با شما مذاکره کنند؟ شما به مذاکره ای که به 

تأیید سازمان ملل رسیده پایبند نیستید«.
آقای ظریف در حالی از برجام دفاع می کند و می گوید پشیمان نیست، که هم 
اکنون دســتش برای بازپس گیری امتیازات واگذار شده و بدعهدی مطلق آمریکا و 
اروپا به هیچ جا بند نیست؛ حال آن که زمانی مدیران وزارت خارجه ادعا می کردند 

»امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است«.
وزارت خارجه در ماجرای برجام، به خاطر شتابزدگی در توافق )با شعار توافق به 
هر قیمت، و هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست( و شتابزدگی در تعظیم توافقی 
که نامتوازن و ناهمزمان و فاقد ضمانت و ســاز و کار حقوقی معتبر در مقابل طرف 
عهدشــکن است، مقصر اســت. اما بدتر از همه خسارت های برجام، رسیدن وزارت 
خارجه به نقطه ای است که حتی اروپا با وقاحت پیشنهاد راه اندازی کانال مبادله دارد 
در مقابل نفت )پول نفت کشورهای غیراروپایی( را می دهد، مشروط به اینکه ایران، 

مطالبات FATF را هم بپذیرد. بدترین اتفاق، همین اظهارات آقای ظریف است که 
از روند به وجود آمده با برجام، پشیمان هم نیست!! به راستی اروپا و آمریکا، چند بار 
دیگر از آقای ظریف باج خواهی کنند و با گروکشی، اجرای یک بیستم تعهد برجام 
را مشروط به امتیازطلبی ها تازه کنند، آقای ظریف می فهمد یا بر روی خود می آورد 

که توافقی نامعتبر، خسارت بار و ضد منافع ملی امضا کرده است؟!
ژست طلبکاری که نشد کار نامه!

سوء مدیریت کردید و باید پاسخگو باشید
مدیرانی که نحوه مدیریت آنان مشــکالت زیادی را به کشور تحمیل کرد و به 
سبب همین مشکالت از دولت جدا شدند حاال منتقد شده اند اما باید پرسید آیا این 

افراد نباید پاسخگوی آنچه انجام داده اند و میراث مدیریتی شان باشند؟
جهان نیوز نوشت دولت دوازدهم با توجه به اتفاقات مختلفی که در کشور رخ داد، 
با ریزش های جدی روبرو شد. بسیاری تلنبار و سرریز شدن مشکالت در بخش های 
مختلف از جمله مسکن و شهرسازی، صنعت، بهداشت و... و عدم پاسخگویی مدیران 
ســطح باالی دولتی در این زمینه را دلیــل این ریزش ها در دولت می دانند. جالب 
اینجاست که هر کدام از این مدیران که از دولت خارج شدند به جای اینکه پاسخگوی 
آنچه در زمان حضور آنان در این پست ها بود، باشند به منتقد تبدیل شده اند و ژست 

مطالبه گرانه به خود گرفته اند.
امروز در حوزه صنعت مشکالت فراوانی بروز کرده است که از جمله این موارد را 
در خودروسازی به وضوح می بینیم. پس از گران کردن قیمت خودرو توسط شرکت 
ســایپا در یک روز تعطیل بالفاصله وزیر جدید صنعت و معدن و تجارت اقدام به 
برکناری مدیرعامل این شرکت کرد اما مشکالت این صنعت هنوز پا برجاست. این 
در حالی است که از ابتدای دولت روحانی در سال 92»محمدرضا نعمت زاده« وزیر 
صمت دولت یازدهم بر صندلی این وزارت حساس تکیه زد که مطرح می کرد »همان 
طور که در بخش های ورزشــی مربی خارجی به کشور می آوریم در بخش صادرات 
نیز برای توسعه بازارهای صادراتی نیازمند ورود مدیران اقتصادی خارجی هستیم.«

جایگزین نعمت زاده در دولت دوازدهم، محمد شــریعتمداری بود. رئیس ستاد 
انتخاباتی حسن روحانی برهمان جایگاهی تکیه زد که نعمت زاده، رئیس ستاد انتخاباتی 
روحانی در سال 92 تکیه زده بود. اما  این تکیه شریعتمداری چندان به طول نیانجامید 
و عملکرد کوتاه آقای وزیر، کار را تا استیضاحش پیش برد اما  شریعتمداری چند روز 

قبلش استعفا داد و عزم وزارتخانه دیگری کرد!
در حوزه مسکن نیز این روزها شاهد افزایش سرسام آور قیمت ها هستیم. وزیری 
که مخالف »مسکن مهر« بود و قرار بود طرح »مسکن اجتماعی« را کلید بزند بعد از 
چند سال با افتخار به اینکه یک واحد مسکن مهری افتتاح نکرد ه است از دولت جدا 
شــد و حاال به منتقد دولت تبدیل شده است. مسکن که یکی از حوزه های پولساز 
و اقتصادســاز است در این 5 ســال با رکود شدیدی روبرو شد. حوزه ای که حداقل 
120 نوع صنعت وابسته به خود دارد و می توانست چرخ صنعت کشور را به گردش 
در آورد حاال آنچنان با مشکل روبرو شده که مدیران نمی دانند جوابگوی کدام یک 

از مشکالت باشند.
در حوزه بهداشــت و درمان نیز وزیر بهداشت طرح تحول سالمت را کلید زد. 
طرحی که افراد بسیاری از جمله »مسعود پزشکیان« نسبت به آن انتقاد کرده اند. 
»مسعود پزشکیان«، در نشست »چالش های فراموش شده حوزه سالمت« در دانشکده 
علوم پزشکی مشــهد گفت: »این طرح باعث شده که هم اکنون تمام بیمارستانها 
طلب های چندین ماهه از بیمه ها داشته باشند و از شرکت های دارویی و تجهیزات 

پزشکی ناراضی باشند«.
وزیر بهداشت به واسطه همین طرح تحول سالمت از دولت با استعفا جدا شد و 
حاال مشخص نیست که پاستورنشینان چه کاری برای این مسئله انجام می دهند. به 
هر جهت مشکالت مضاعفی که در حوزه های مختلف اقتصادی، صنعتی، بهداشتی 
و خدماتی در کشــور می بینیم میراث مدیریت برخی از مدیران دولتی است که با 
سرریز کردن این مشکالت از دولت جدا شدند و حاال منتقد و بعضاً طلبکار هستند. 
اما به نظر نمی رسد جدایی آنها از دولت، از این افراد سلب مسئولیت کند و استعفا 

سبب ساز فرار از پاسخگویی باشد.

گفت و شنود

ِكش شلوار!
گفت: حضور حماسی و چند ده میلیونی مردم در راهپیمایی 22 

بهمن بد جوری دشمن را کالفه کرده است.
گفتم: دشمن چهل سال است که از اسالم و انقالب و مردم 

این مرز و بوم کالفه و عصبانی است.
گفت: ولی این دفعه انتظار داشت مردم با وجود برخی مشکالت 

اقتصادی حضور کمرنگ تری در راهپیمایی دیروز داشته باشند!
گفتم: بخشی از مشــکالت اقتصادی ناشی از تحریم های 
ظالمانه دشمن و بخشی نیز حاصل نسخه های غیر انقالبی برخی 
از مسئوالن اقتصادی است. بنابراین تاکید بیشتر مردم بر  اساس 

و مبانی انقالب را می طلبید که چنین نیز شد.
گفت: مقامات آمریکایی آرزو کرده بودند که انقالب چهل سالگی 
خود را نبیند! حیوونکی ها بد جوری سنگ روی یخ شدند و آرزوهایشان 

برباد رفت.
گفتم: یارو خواب دید که دارد بزرگترین رشته ماکارونی 
دنیا را می خورد. وقتی از خواب پرید، متوجه شــد که نصف 

ِکش شلوارش را خورده است!

جعفر بلوری

»واقعا تماشــایی بود.« هم حضور معجزه آسای مردم و هم 
لگدمال شدن آرزوهای آن احمق درجه یک. مشاور امنیت ملی 
آمریکا حتی گفته بود، جمهوری اسالمی ایران نباید جشن چهل 
سالگی اش را بگیرد. اما دیروز مردم آمدند و جشن 40 سالگی 

را گرفتند و به ریش دشمن خندیدند.
 22 بهمن امســال، هم مهم بود و هــم متفاوت. مهم بود 
چون، دشــمن برای آن »تدارک جدی« دیده بود. هرچه در 
چنته داشت به میدان آورده و سوگند خورده بود، نمی گذارد 
ایران چهل سالگی انقالبش را ببیند. متفاوت بود چون، به رغم 
همه مشــکالتی که هست و همه تدارکاتی که دیده شده بود، 
همه، زیر برف و باران و در ســرما آمده بودند. مهم بود چون 
دیروز انقالب اسالمی ایران به بلوغ رسید و شد چهل ساله. به 
برکت حماقت دشمن، با شکوه تر از همیشه برگزار شد. دشمن 
برخالف سال های قبل امسال، خیلی »رو« و عریان »رژیم چنج، 
رژیم چنج« می گفت و تصریح می کرد، ایران را تحریم می کند 
تا استخوان های مردمش زیر فشار اقتصادی خرد شود! مردم 
را علنا تروریســت می خواند و همزمان آنها را تشویق به عدم 
مشــارکت در راهپیمایی می کرد که محور آن شعار »مرگ بر 
آمریکا« است! این اگر حماقت نیست، چیست؟! به دلیل همین 
هجمه بی ســابقه و رسوای دشمن دیروز 22 بهمن متفاوتی را 
تجربه کردیم چون، هیچ گاه مثل امسال، دستاوردهای این 40 
سال برای مردم جمع آوری، دسته بندی و مرور نشده بود. حقیر 
اطالع دارم و مشاهده می کردم وقتی، برخی از این دستاوردها 
را برای نوجوانان و جوانان بر می شــمردیم، تعجب می کردند. 
»پُرکاری دشمن«، ما را متوجه »کم کاری خود« کرد و مردم را 

نیز نسبت به دستاوردها آگاه تر نمود.
»به هم ریختگی جبهه دشمن« و اثبات این ادعا که محاسبات 
آنها گاهی، چقدر »پرت« است، یکی دیگر از برکات چهلمین 
سالگی انقالب اســالمی ایران بود. دشمن محاسبه کرده بود، 
 بــا تحریم هایی که بــه قول »ترامپ«، »تاکنــون علیه هیچ 
بنی بشــری وضع نشده« و سوءاستفاده از مشکالت اقتصادی 
مردم، می تواند راهپیمایی مهم و حســاس دیروز را از رونق 
بیندازد. البته، این فقط تصور و محاسبه دشمنان بیرونی نبود 
که غلط از آب درآمد. برخی در داخل هم دچار  اشتباه محاسباتی 
شده و تصور می کردند، 22 بهمن امسال، مردم به نشانه اعتراض 
به مثال گرانی، حضور کم رنگی خواهند داشت. دیروز مردم این 
محاسبات را به هم ریختند و نشان دادند، به رغم همه مشکالت 
که بعضا ریشه های آن در بیرون از این سرزمین است، نظام را 
نه فقط »قبول« دارند، بلکه به آن از ژرفای دل عشق می ورزند، 
هرچند انتقادات جدی هم به دولت داشته باشند. شاید بتوان 

گفت، مهم ترین پیام راهپیمایی باشکوه دیروز همین بود.
دیروز دشمن فقط تحقیر نشد. شوکه هم شد. بررسی واکنش 
رسانه های فارسی زبان دشــمن به خوبی نشان می دهد، آنها 
ساعت ها در شوک غلط از آب درآمدن محاسباتشان هستند. 
بی بی بی فارســی دیروز تصویری را برای راهپیمایی 22 بهمن 
برگزید که، جمعیت را نشــان ندهد! شبکه های اجتماعی شان 
هم، گواینکه تصور می کردند »کار تمام است« خوراک تبلیغاتی 
مناســبی تهیه نکرده و نتوانستند علیه مردم آن طور که باید، 
مانور دهند. دیروز موج عظیم مردمــی که به راه افتاد، همه 

تالش ها و محاسبات دشمن را شست و بُرد.
پیش از این طی یادداشتی در همین ستون نوشتیم که »به 
معجزه عادت داریم.« خروش میلیونی مردم در 22 بهمن امثال 
کم از معجزه نداشــت. تصور کنید این همه کم کاری از دولت، 
گرانی، افسارگسیختگی شبکه های اجتماعی و سم پاشی افکار 
عمومی، مشکالت اقتصادی، فساد و فیش های نجومی و... هم 
باعث نشد، مردم، دل از نظام مقدس جمهوری اسالمی بکنند. 
انقالب ما دیروز در میان تمام نامردی ها، تمام تحریم ها، تمام 
هجمه ها، تمام فساد ها، تمام خیانت ها، تمام دشمنی ها و فشارها،  
گام های بلند خود را به ســوی قله سرافرازی ادامه داد و چهل 
ســاله شد تا کور شود هر آن که نتواند دید. دیروز مردم نشان 
دادند اینکه امام راحل می گفت »ملت ایران بهتر از ملت حجاز 
در عهد رسول اهلل)ص( و مردم کوفه در عهد امیرالمومنین)ع( 

هستند.« یعنی چه.
مخاطب نکته آخر این وجیزه مســئولین محترم کشــور 
هســتند. داشــتن چنین مردمی، افتخار بزرگی است. باید 
قــدردان این مردم بود. کاســتن از مشــکالت اقتصادی و 
بیکاری، انتظار زیادی نیست. رســیدن به این هدف نیز، کار 
شاقی نیســت. وضعیت امروز حاصل چشم دوختن به دستان 
دشمن است. کجای دنیا برای بهبود شرایط کشور، به دستان 
دشمن می نگرند؟! خاصیت دشمن، کینه توزی و دشمنی است. 
 6ســال به امید آن چند کشــور بدعهد نشستیم نتیجه شد 
»وضعیت امروز«. با داشــتن چنین مردمی پیمودن قله های 
پیشرفت، کار سختی نیست. دیروز با کمک همین مردم بینی 
دشمن به خاک  مالیده شد. با کمک همین مردم می توانیم، از 

این مرحله نیز به خوبی عبور کنیم... ان شاءاهلل

مهم ترین پیام
راهپیمایی دیروز 

یادداشت روز

مناســبت چهلمین سالروز  به 
ایام اهلل  و  اســالمی  انقالب  پیروزی 
مبارک فجر و 22 بهمن جمع زیادی 
از محکومــان دادگاه های عمومی و 
انقالب، سازمان قضائی نیروهای مسلح 
و ســازمان تعزیرات حکومتی که تا 
تاریخ 22 بهمن 1397 محکومیت آنان 
قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده 
از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص 
داده شده اند، با موافقت رهبر معظم 
انقالب اسالمی مشمول عفو و تخفیف 
مجازات قرار گرفته و از رأفت اسالمی 

بهره مند شدند.
متن نامه  رئیس  قوه قضائیه، جزئیات 
و چگونگی نحوه  اجرای این عفو و تخفیف 
مجازات ها و همچنین متن موافقت رهبر 

معظم انقالب اسالمی، به شرح زیر است:
محضر مبارک حضرت آیت اهلل العظمی 

خامنه ای »ادام اهلل ظلّه الوارف«
رهبر معظم انقالب اسالمی

با اهداء سالم و تحیات؛
احترامــاً ضمن عــرض تبریک به 
 مناسبت فرار ســیدن چهلمین سالروز 
پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی و 
ایــام اهلل دهه  مبارک فجــر و 22 بهمن 
مــاه، در اجرای بنــد 11 از اصل 110 
قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران 
و در راســتای کاهش اثرات سوء حبس 
بر خانواده  زندانیان و باز اجتماعی شدن 
آنان، بدین وسیله شرایط و ضوابط عفو 
به محضر مبارک تقدیم می شــود تا در 
صورت تصویِب آن مقام عالی، محکومان 
دادگاه های عمومی و انقالب، ســازمان 
قضائی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات 
حکومتی که محکومیت آنها تا تاریخ 22 
بهمن 1397 قطعیت یافته و به شرح آتی 
واجد شــرایط استفاده از عفو یا تخفیف 
تشخیص داده می شوند، مشمول عفو یا 
تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسالمی 

بهره مند شوند.
الف( محکومیت محکومان به حبس 
تا شــش ماه که به هر علت تاکنون اجرا 
نشده باشد، مشروط بر اینکه فاقد شاکی 
یــا مدعی خصوصی باشــند و یا بتوانند 
حداکثر تا 15 اسفند 1397 رضایت شاکی 

را تحصیل نمایند.
ب( محکومان به حبس که در زندان 

به سر می برند:
1. باقیمانده  محکومیت محکومان به 

حبس تا یک سال.
2. سه چهارم محکومیت محکومان 

به حبس بیش از یک سال تا پنج سال.
3. دو سوم محکومیت محکومان به 

حبس بیش از پنج سال تا ده سال.
4. یک دوم محکومیت محکومان به 
حبس بیش از ده سال تا 20 سال، مشروط 
بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل 

کرده باشند.
5. باقیمانده  محکومیت محکومان به 
حبس بیش از 20 ســال برای مردان در 
صورتی که حداقل 12 ســال و برای زنان 
در صورتــی که حداقل 10 ســال تحمل 

حبس نموده باشند.
6. باقیمانده  محکومیت محکومان به 
حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل 
15 سال و برای زنان در صورتی که حداقل 

12 سال تحمل حبس نموده باشند.

7. باقیمانده  محکومیت حبس کلیه  
محکومان جرائم غیرعمدی

8. باقیمانده  محکومیت حبس )غیر 
از حبــس ابد( زنانی که بــه حکم قانون 
سرپرســتی یا حضانت فرزندانشان را بر 
عهده  دارنــد، در صورتی که حداقل یک 

پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
محکومیــت حبس  باقیمانــده    .9
محکومان ایثارگر و خانواده  معظم شهدا 
)پدر، مادر، همســر، فرزند، برادر، خواهر( 
که بــه دالیل مختلف در زندان به ســر 
می برند به شرط آنکه در محکومیت حبس 
بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در 
محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال 

تحمل حبس نموده باشند.
تبصره: مشــمولین این بند ملزم به 
ارائه  تأییدیه  الزم از مراجع ذی ربط بوده و 
مصادیق ایثارگری نیز تابع قوانین و مقررات 

مربوط می باشد.
10. باقیمانــده  محکومیــت حبس 
بیمــاران صعب العــالج یا العــالج که 
مراتب بیمــاری آنان تا قبل از پایان دوره  
محکومیت، مورد تأیید کمیسیون پزشکی 

قانونی قرار گیرد.
بدیهی اســت اقدامــات دادگاه در 
جهت اجرای مــواد 502 و 522 قانون 
آیین دادرســی کیفری مانع اِعمال این 

عفو نیست.
11. باقیمانــده محکومیــت حبس 
محکومــان ذکور باالی 70 ســال تمام و 
اُناث باالی 60 سال تمام به استناد اسناد 
سجلی و در مورد اتباع بیگانه  فاقد اسناد 
معتبر به تأیید پزشــکی قانونی به شرط 
آنکه در محکومیــت حبس بیش از پنج 
سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت 
بــه حبس ابد، حداقل پنج ســال تحمل 

حبس نموده باشند.
12. باقیمانده  محکومیت حبس و یا 
جزای نقدی اتباع بیگانه که به جرم ورود 

یا اقامت غیرمجاز محکوم شده اند.
تبصره: مشــمولین ایــن بند پس از 
طرد از کشور چنانچه ظرف مدت ده سال 
بدون مجوز وارد قلمرو جمهوری اسالمی 
ایران شوند، عفو آنان کأن لم یکن تلقی و 

باقیمانده  مجازات آنان اجرا خواهد شد.
پ( محکومیــت محکومان به جزای 
نقدی تــا ده میلیون ریال که به هر علت 

تاکنون اجرا نشده باشد.
ت( محکومان به جزای نقدی که به 
علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان 

به سر می برند:
1. باقیمانده  محکومیت محکومان به 

جزای نقدی تا هفتصد میلیون ریال.
2. دو سوم محکومیت محکومان به 
جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال 

تا دو میلیارد ریال.
3. یک دوم محکومیت محکومان به 
جزای نقدی بیــش از دو میلیارد ریال تا 

پنج میلیارد ریال.
تبصره: محکومین به حبس و جزای 
نقدی که حبس آنها مشــمول عفو قرار 
گرفته باشــد، محکومیــت قطعی جزای 
نقدی آنان نیز مشمول این دستورالعمل 

قرار خواهد گرفت.
ث( کلیه  محکومان به شــالق های 

تعزیری
ج( شرایط استفاده از عفو:

1. نداشــتن بیش از دو فقره سابقه  
محکومیت مؤثر کیفری.

2. عدم ارتــکاب جرم عمدی جدید 
مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع 
ماده   19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1 
اردیبهشــت 1392 در ایام تحمل حبس 
در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی.

3. نداشــتن مدعی خصوصی و یا 
جلــب رضایت وی و یــا جبران ضرر و 
زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی 
خصوصی و زیان دیده )اعم از  اشــخاص 
حقیقی و حقوقی( تا قبل از پایان دوره   

محکومیت.
تبصره: معاونت در جرائم، به استثناء 
قتــل عمد، نیاز به جلب رضایت شــاکی 
خصوصــی نداشــته و مانــع اِعمال عفو 

نمی باشد.
در  عفــو  از  اســتفاده  عــدم   .4
محکومیت های قبلــی متضمن مجازات 

درجه یک تا سه.
چ( مرتکبین جرائم ذیل، از شمول این 

عفو مستثنا می باشند:
1. قاچاق مســلحانه و یا عمده  مواد 
مخدر )منظور از قاچاق عمده  مواد مخدر، 
بیش از 100 کیلوگرم تریاک و ملحقات 
آن، و بیــش از دو کیلوگــرم هرویین و 

روان گردان ها و ملحقات آن می باشد.(
2. قاچاق اسلحه و مهمات

3. جرائم امنیتی که محکومیت آنها 
بیش از یک سال باشد

4. آدم ربایی در صورت عدم گذشت 
شاکی

5. اسیدپاشی
6. تجاوز به عنف

7. دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
8. سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار 
یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت 

حبس آنان بیش از پنج سال باشد
9. اختالس
10. ارتشاء

11. کالهبرداری
12. جعل اســکناس و ضرب سکه  

تقلبی
13. پول شویی

14. اخالل در نظام اقتصادی کشور
15. قاچاق مشروبات الکلی

16. قاچاق کاال و ارز ســازمان یافته، 
حرفه ای و عمده

تبصره: معاونین جرائم موضوع بندهای 
1، 5 و 14 این قســمت نیز از شمول عفو 

مستثنا می باشند.
واالمر الیکم والسالم علیکم و 
رحمهًْ اهلل و برکاته

صادق آملی الریجانی       
 بسمه تعالی

بــا ســالم و تحیــت و تبریک دهه  
مبارک فجر

از پیشنهاد جنابعالی درباره  عفو این 
جمع انبوه از محکومان دادگاه ها استقبال 
و به خاطر آن از شما تشکر می کنم. یادبود 
انقالب اســالمی حقاً شایســته است که 
خاندان هایــی از مبتالیان به محکومیت 
قضایی را در شــادی عمومی ملت ایران 

شریک کند.
والسالم علیکم و رحمهًْ اهلل

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب صورت گرفت

موافقت رهبر انقالب 
با تخفیف مجازات و عفو گسترده محکومان

در روزهای آینده منتشر خواهد شد

بیانیه تفصیلی رهبر انقالب
 در تبیین »گام دوم« انقالب اسالمی

پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در 
اطالعیه تصریح کرد: ملت سرافراز ایران اسالمی با هدایت الهی و به اتکاء اندیشه  
دوران ساز حضرت امام خمینی رحمه اهلل و راهبری های جانشین صالحش، می رود 
تا با شــرکت در جشن چهل سالگی انقالب پرشکوهش، از کرامت خود و اصالت 

شعارهایش صیانت کند و وارد فرآیند بزرگ و جهانی چهل سال دوم شود.
به همین مناسبت و در ارزیابی سرگذشت راه طی شده و مسیری که پیش 
روی ملت بزرگ ایران است، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی بیانیه ای 
تفصیلی را در تبیین »گام دوم« برای پیشبرد انقالب اسالمی به نگارش درآورده اند.
متن بیانیه  تفصیلی رهبر انقالب اسالمی در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

حجت االســالم طائب حضور 
راهپیمایی  در  ایران  ملت  پرشور 
دشمن شــکن 22 بهمن را طلیعه 
مبــارک و فصل جدید خدمت به 
مردم دانســت و تاکید کرد: دهه 
ســیلی های  دهه  انقالب،  پنجم 
سخت ملت ایران به آمریکا خواهد 

بود.
حجت االسالم والمسلمین حسین 
طائب رئیس سازمان اطالعات سپاه با 
گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی با  اشاره به 
اهمیــت راهپیمایــی وحدت آفرین و 
دشمن شکن 22 بهمن ماه 97 گفت: 
حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 
بهمن و ســرآغاز دهــه پنجم انقالب 
اسالمی، طلیعه مبارکی برای خدمت 
صادقانه، شکوفایی اقتصادی و نشاط 
اجتماعــی بیش از پیش کشــور در 
ســایه امنیت پایدار اســت و به حول 
و قوه الهــی، دهه پنجم انقالب، دهه 
ســیلی های ســخت ملت ایــران به 
آمریــکا و مزدورانــش خواهد بود که 
برای دشــمنی با ایران اســالمی باید 

هزینه های سنگینی پرداخت کنند.
به گزارش سپاه نیوز؛ رئیس سازمان 
اطالعات سپاه آمادگی های همه جانبه 
دفاعــی و امنیتی نیروهای مســلح و 

نهادهای اطالعاتی و امنیتی کشــور 
برای مقابله با تهدیدات دشــمنان را 
انکارناپذیــر توصیــف و تصریح کرد: 
 اشــراف اطالعاتی ما بر سرویس های 
منطقه ای و فرامنطقه ای و گروهک های 
معاند، حاکــی از اســتیصال و عجز 
دشمنان ملت ایران است لذا همانند 
گذشــته در کنار ســایر دستگاههای 
امنیتی کشور، تالش می کنیم امنیت 
کامــل راهپیمایان عزیز در جشــن 
اسالمی  انقالب  باشکوه چهل سالگی 

در سراسر کشور فراهم گردد.
طائب  والمسلمین  حجت االسالم 
خاطرنشان کرد: در شرایطی که ایران 
نقطه کانونی دشمنی های نظام سلطه 
قرار دارد، در عین حال به برکت خون 
شــهیدان و هدایت های داهیانه امام 
راحل و رهبری معظم انقالب )مدظله 
العالی( و پشتوانه عظیم مردمی، یکی 

از امن ترین نقاط جهان است.
رئیس ســازمان اطالعات سپاه در 
پایان تالش های شرارت آمیز دشمن در 
ناامن سازی کشور را ناکارآمد و شکست 
خورده قلمــداد کرد و گفت: به فضل 
الهی مردم عزیزمان در آینده، بیشتر 
در جریان ابعاد شکســت شرارت های 
اطالعاتی دشــمنان ملــت ایران قرار 

خواهند گرفت.

رئیس سازمان اطالعات سپاه:

دهه پنجم انقالب، دهه سیلی های سخت ملت ایران
 به آمریکا خواهد بود

امام جمعــه موقت تهران گفت: 
اروپا و آمریکا ســر و ته یک کرباس 
کارهای  و  نمی گویم مذاکره  هستند. 
دیپلماسی نداشته باشید اما شما را به 
خدا به یک آب نبات تلخ اروپایی ها قانع 
نباشید. این چیزی که به شما دادند 
همان سیاست نفت در برابر غذاست 

که تحقیر یک ملت است.
آیــت اهلل ســید احمــد خاتمی در 
خطبه های نماز جمعه تهران اظهار داشت: 
از مذاکره آبی گرم نشــده، گرم نمی شود 
و گرم نخواهد شــد، می خواهند شــما را 
خسته نشان دهند اما به یاری خداوند شما 
ملتی هستید که دشــمنان تان را خسته 

خواهید کرد.
امام جمعــه موقت تهران خطاب به 
مســئولین گفت:  واهلل، باهلل نه آمریکا نه 
اروپا خیرخواهتان نیســتند. آنها سختی 

شما را می خواهند و می خواهند شما مدام 
مشکل داشته باشید. اروپا و آمریکا سر و 
ته یک کرباس هستند. نمی گویم مذاکره و 
کارهای دیپلماسی نداشته باشید اما شما را 
به خدا به یک آب نبات تلخ اروپایی ها قانع 
نباشید. این چیزی که به شما دادند، همان 
سیاست نفت در برابر غذاست که تحقیر 

یک ملت است.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: یکی از 
مقامات اروپایی گفته که به شرط پذیرش 
FATF این کارها انجام می شود، فضول ها 
چه ربطی به شما دارد؟ این تصمیم مردم 
ماست. مسئولین وزارت خارجه هم به خوبی 
جواب آنها را دادند و گفتند ربطی به شما 
ندارد. در مورد FATF مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام تصمیم می گیرد. ســروران 
مسئول شــما از خود ما هستید و شما را 
رهبری فرمودند امین هستید. این امانت را 

حفظ کنید و نگذارید این ملت بزرگ ذلیل 
شوند، نفرت از استکبار در جانتان باشد.

آیت اهلل خاتمی با  اشاره به سخنرانی 
رهبر حزب اهلل لبنان در جشن 40 سالگی 
انقــالب در لبنــان، ابراز داشــت:  از این 
رهبر مجاهد تشــکر می کنیم و از خداوند 
می خواهیم سایه این عزیز بر مقاومت لبنان 

مستدام باشد.
امام جمعه موقت تهران با  اشــاره به 
رونمایی از موشک بالستیک دزفول با برد 
هزار کیلومتر، تصریح کرد: این موشــک 
در راســتای سیاست بازدارندگی است که 
سیاست نظام جمهوری اسالمی است.  نظام 
در دفاع از خودش مصمم است. کمترین 
پیام این رونمایی این است که اگر دشمنان 
بخواهند کمترین تخطی داشته باشند، این 
موشــک ها مانند صاعقه بر سرشان فرود 

خواهد آمد.

خطیب جمعه تهران:

مسئوالن به یک آب نبات تلخ اروپایی ها قانع نباشند

اروپایی هــا در حالی بر امکان تبادل غذا و دارو از طریق ســازوکار 
اینستکس مانور می دهند که حتی در اوج تحریم ها نیز ممنوعیت غذایی و 

دارویی وجود نداشته است.
 INSTEX روزنامه وطن امروز نوشت: آنچه در بیانیه 3 کشور اروپایی درباره ثبت
مشهود است؛ اوال برخالف خطوط قرمز ایران و تعهدات و بیانیه های پیشین اروپایی ها، 
ســازوکار مذکور یک ابزار انتقالی ویژه صرفا جهت تسهیل آنچه »تجارت مشروع« 
)Legitimated Trade( نامیده انــد بین عامالن اقتصادی اروپا و ایران طراحی 
شده است و ثانیا تمرکز آن صرفا بر مبادالت دارو، تجهیزات پزشکی، مواد خوراکی 
و محصوالت کشــاورزی اســت؛ در حالی که ایران حتی در زمان اوج تحریم ها نیز 
ممنوعیت معامله غذا و دارو نداشته است. ثالثا در شرایطی که مطابق گزارش های 
دوازده گانه پیشین آژانس از زمان امضای برجام، ایران همواره بر تعهدات خود پایبند 
بوده و اتحادیه اروپایی نیز در نشست های قبلی بر آن تایید کرده، همین تعهدات 
حداقلی در سازوکار مالی جدید نیز با کمال وقاحت به اجرای کامل تعهدات ایران 
در ارتباط با برنامه هسته ای و همکاری سریع و بدون محدودیت با آژانس منوط شده 
 FATF و رابعا در شرایطی که پس از برداشتن گام های موثر ایران درباره تعهدات
و انجام بی چون و چرای 38 بند از 41 بند »برنامه اقدام« توسط دولت ایران، هنوز 
اقدام عملی موثری از سوی اتحادیه اروپایی انجام نشده و فقط صحبت از راه اندازی 
یک کانال مالی روی کاغذ به میان آمده است، اروپا انتظار دارد ایران هر چه سریع تر 

به تمام تعهدات خود در چارچوب مفاد FATF عمل کند.
 سازوکار مالی اتحادیه اروپایی تحت یک شرکت که به گزارش رویترز، با سرمایه 
3 هزار یورویی در پاریس تاسیس شده و به ثبت رسیده و فردی به نام »پر فیشر« 
مدیر سابق بانک آلمانی Commerzbank مسؤولیت آن را بر عهده خواهد گرفت، 
بیش از آنکه یک اقدام عملی موثر برای تخفیف تحریم های آمریکا علیه ایران باشد، 
یک اقدام نمادین برای کنترل ایران است. چه اینکه »رابرت مالی« مدیر سابق بخش 
خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا در زمان اوباما و یکی از اعضای تیم آمریکایی 
مذاکره کننده برجام در گفت وگو با یورونیوز تاکید می کند »این سازوکار مالی تاثیر 
چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و تنها می تواند برای اروپا از لحاظ سیاسی و 
نمادین مهم تلقی شود«. به نظر می رسد اروپا با توجه به تهدید های مقامات جمهوری 
اسالمی بویژه رهبر معظم انقالب مبنی بر از سرگیری فعالیت های هسته ای در ماه های 
اولیه خروج رسمی آمریکا از برجام، به دنبال تثبیت تعهدات برجامی ایران و ادامه 
پایبندی به محدودیت های گذشته است و ثانیا سعی در ترغیب یا به عبارت بهتر 
اغوای طرف ایرانی برای تصویب داخلی قوانین و کنوانســیون های پالرمو، CFT و 
AML دارد. ثالثا با طوالنی کردن روند طراحی سازوکار مالی، نه تنها به دنبال راه حل 
نیست، بلکه به دنبال تاثیرگذاری بیشتر تحریم ها و فشار به ایران جهت نشستن بر 

سر میز مذاکرات موشکی است.

خرید غذا و دارو که
اینستکس الزم نداشت!


