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حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاسخ به گزارش دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ک��ه پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و 
مصدومین حوادث اخیر خدمت ایشان تقدیم شد، تاکیدکردند: 

رافت اسالمی مبنا باشد.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در 
پاس��خ به گزارش ارائه شده از سوی دریابان علی شمخانی دبیر 
شورای عالی امنیت ملی که چندی قبل پیرامون نحوه مدیریت 
وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث اخیرخدمت ایش��ان 
تقدیم ش��د، ضمن موافقت با پیش��نهادهای مطرح شده مقرر 
فرمودند: ... هرچه سریعتر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک 
در هرگروه با جهتی که به رافت اس��المی نزدیکتر اس��ت عمل 

شود.
گزارش ارس��الی بر اس��اس دس��توری ک��ه بالفاصل��ه پس از 
رخدادهای اخیر از س��وی رهبر معظم انقالب اس��المی به دبیر 
ش��ورای عالی امنیت ملی برای  بررس��ی دقیق ریشه ها، عوامل 
و دالیل بروز ناآرامیها و همچنین رس��یدگی سریع به وضعیت 

جانباختگان و خانواده های آنان ابالغ گردید تهیه و ارائه شد.
در این گزارش پیش��نهاد ش��د که بر اساس چارچوبهای قانونی 
موجود ش��هروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در 

اعتراضات و اغتشاش��های اخیر و در میانه درگیریها جان باخته 
اند در "حکم شهید" محس��وب شده و خانواده های انان تحت 

پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند.
همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی 
به هر نحو جان خود را از دست داده اند موضوع پرداخت دیه و 

دلجویی از خانواده های آنان پیشنهاد گردید.
در مورد آن دس��ته از قربانیان ح��وادث اخیر نیز که به صورت 
مس��لحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کش��ته شده 
اند مقرر گردید پس از بررس��ی وضعیت و سوابق خانواده آنان، 
حساب خانواده های موجه و ابرومند از فردی که اقدام به عمل 
مجرمان��ه نموده جدا ش��ود و خانواده های آنان متناس��با مورد 

توجه و دلجویی قرار بگیرند.
مقام معظم رهبری در مورد نحوه مواجهه با خانواده های گروه 
س��وم نیز که مش��کوک به ش��رارت بوده اند نیز امر بر "رآفت 

اسالمی" وتوجه به خانواده ها نمودند.
با توجه به دستور و تاکیدات رهبر معظم انقالب از چندی قبل 
کار رس��یدگی به پرونده های تشکیل شده برای جانباختگان و 

مصدومین رخدادهای اخیر در سطح استانها آغاز شده است. 
 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امام به رأی مردم باور داش��ت، 
گفت: ما می گوییم رفراندوم پیشکش، ولی در مورد تصمیماتی 
ک��ه مردم در آن نقش دارند، مهم هس��تند و باید از آن اطالع 

داشته باشند، آن ها را در جریان قرار دهید.
حجت االس��الم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی عصر در دیدار 
با خانواده ش��هدا، ایثارگران، روحانیون، نخبگان و اقشار مردم 
اصفهان اظهار داش��ت: برای بنده و همکارانم مغتنم اس��ت که 
در حضور شما بزرگواران و افراد با بصیرت و دغدغه مند حضور 
پیدا کنم. وی تصریح کرد: صحبت ها را ش��نیدم، گزارش ها را 
حتما می خوانم و نیز دوستانی که مطالبی دارند و فرصت ارائه 
نش��د، ش��نیدن حرف آن ها برای من و همکاران یک اهمیت 
و ارزش اس��ت؛ لحن شما دغدغه مند اس��ت و دوستانی که از 
سر دلسوزی و تحول صحبت می کنند، حرفشان حتما مغتنم 
خواهد است. رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: وقت نیست که به 
تمامی مسائل پاسخ دهم ولی آنچه که امروز در بیانیه گام دوم 
رهبری اعالم ش��ده و برای همه چراغ راه است، »عدالت« است 
و اجرای این موضوع برای همه یک اهمیت است و مسؤوالن با 
مسؤولیت پذیری و مردم نیز با نظارت باید بر این موضوع تاکید 
و توجه داش��ته باشند. رئیس��ی تصریح کرد: با توجه به امر به 
معروف و نهی از منکر، همه مردم باید احساس مسؤولیت کنند 
و یکی از ش��اخص های اجرای عدالت نیز همین موضوع است؛ 
امروز خانواده شهید و ایثارگر، دانشجو، استاد دانشگاه، طلبه و 
... مسائل جامعه را می  بینند و مجموعه این مسائل این ضرورت 
را که باید در جامعه نس��بت به دردها دغدغه مند باشیم، ایجاد 
کرده است. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مسائلی که دوستان 
مطرح کردند، مربوط به حس پاکی است که این افراد داشتند، 
گفت: در جامعه ای که روح امر به معروف و نهی از منکر نباشد، 
آن جامعه مرده اس��ت و فردی که نسبت به اطرافش بی تفاوت 

باشد، به گواه اسالم مرده است.
رئیس��ی بیان ک��رد: آزادگان و افرادی ک��ه در جنگ تحمیلی 
جنگیدند و اکنون در دفاع از انقالب هستند، نشان صدق دارند؛ 
همه اف��رادی که با این عزیزان نس��بت خانوادگی دارند و چه 

نسبتی که در این ش��هر و دیار زندگی می کنند، باید احساس 
مسؤولیت کنند. رئیس قوه قضائیه مطرح کرد: دادستان نباید 
منتظر شکایت کسی باشد و باید در احقاق حقوق مردم تالش 
کند. وی با بیان اینکه نگاه امام به مردم نگاه تش��ریفاتی نبود 
و اگ��ر می گف��ت میزان رأی ملت اس��ت، به ای��ن موضوع باور 
داشت، افزود: ما می گوییم که رفراندوم پیشکش، ولی در مورد 
تصمیماتی که مردم در آن نقش دارند، مهم هس��تند و باید از 
آن اطالع داش��ته باشند، آنها را در جریان قرار دهید؛ مهم ترین 
کارهای این کش��ور در پرتو حضور مردم و نقش اساسی آن ها 
بوده است. رئیسی گفت: به عنوان یک مسؤول این همه اظهار 
لطفی را که به دستگاه قضا می شود پشتوانه عظیمی برای این 
دستگاه می دانم، امروز مردم اعالم حمایت و آمادگی می کنند 
که از این پش��توانه عظیم باید استفاده شود. رئیس قوه قضائیه 
تاکید کرد: نقش دس��تگاه قضایی، نظارت است و اگر کارها به 
روال خودش انجام ش��ود، نوبت کمتر به ما می رسد. وی ادامه 
داد: ش��بکه ملی اطالعات اگر فعال شود، بسیاری از مسائل را 
حل می کند و یکی از ضرورت هایی است که با قوت آن را دنبال 
خواهیم کرد و همه بخش ها موظف هستند که دستور رهبری 
را پیگیری کنند، به این اغتشاشات هم که برمی خوریم، بیشتر 

با اهمیت نقش آن آشنا می شویم.
رئیس��ی گفت: صداقت، کرامت و خدمت به مردم در دس��تگاه 
قضایی باید شاخص های این مجموعه باشد و همه باید اینگونه 
ببیند؛ کس��انی که امروز در جایگاه حفظ قانون مرتکب جرم و 

خیانت شوند، حتماً باید به صورت مضاعف مجازات شوند.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: َعلَمی که رهبری در موضوع مبارزه 
با ناهنجاری و فساد برداشته اند، یکی از راهبردهای نظام اسالمی 
اس��ت و به عنوان یک سرباز در دس��تگاه قضایی باید به همراه 
هم��کاران هم در اصالح قوانین دول��ت و هم در قانونگذاری در 
قوه مقننه و هم برخورد با متخلفان در قوه قضائیه جدی برخورد 
کنیم. وی تاکید کرد: فساد در هر جایگاهی باشد، فساد است و 
هرکجا که فس��اد پیدا شود زیبنده نظام نیست و بدانید مالمت 
مالمت گران و حاشیه سازی ها ما را از میدان به در نخواهد کرد.

کارش��ناس مسائل سیاسی، 
اینس��تکس را ی��ک اق��دام 
سمبلیک دانس��ت و عنوان 
کرد: ت��الش اروپایی ها برای 
این اس��ت که جلوی ایران 
را برای برداشتن گام پنجم 

بگیرد.
خ��ط  »ب��دون  برنام��ه 
خوردگی« رادیو گفت و گو 
در خصوص واکنش تروئیکای اروپایی به پیوس��تن 6 کشور به 
اینس��تکس با ظهره وند دیپلمات با س��ابقه کشور و کارشناس 

مسائل سیاسی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
ظه��ره وند در آغاز با اش��اره به پیوس��تن 6 کش��ور اروپایی به 
اینس��تکس گفت: این اقدام یک خبر مثبت است اما هنوز برای 
اینک��ه بدانیم نتیجه می دهد خیلی زود اس��ت. این تصمیم در 
ش��رایطی اتخاذ می ش��ود که اتفاقات مختلف��ی صورت گرفته 
اس��ت؛ از یک ط��رف برخی اروپای��ی ها مانند فرانس��ه مواضع 
ناخوشایندی علیه ایران گرفتند و در واقع به جای آنکه متوجه 
تعهداتش��ان در مواجهه با برجام باش��ند، فق��ط به صورت یک 

طرفه مطالباتشان را مطرح می کنند.
وی با بیان اینکه بعضی از کش��ورها امید بسته بودند که در پی 
اغتشاش��ات اخیر بتوانند امتیازی بگیرند اما این موضوع کامال 
منتفی ش��د، اظه��ار کرد: برجام در حال حاض��ر در حالت کما 
اس��ت و جسد آن هم در دست کشورهای اروپایی است و برای 

آنکه بتوانند آن را نجات دهند، کمیسیون اروپا روز یکشنبه کار 
خودش را رسما آغاز کرد.

این دیپلمات باس��ابقه کش��ورمان بیان کرد: ت��الش اروپایی ها 
برای این اس��ت که جل��وی ایران را برای برداش��تن گام پنجم 
بگیرد. همچنین آنها قصد دارند راه حلی پیدا کنند تا گام هایی 
که تاکنون در جهت خارج ش��دن ایران از برجام برداشته شده 

است را مجددا ملغی کنند و ایران دوباره به عقب بازگردد.
این کارشناس مسائل سیاسی اینستکس را یک اقدام سمبلیک 
دانس��ت و عنوان کرد: با این وجود، اروپایی ها حتی نتوانستند 
این اقدام س��مبلیک را هم عملیاتی کنند و پیوستن این شش 
کش��ور می تواند برای شرایط جدید کمیسیون اروپا و خصوصا 
سخنگو یا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمینه تحرکی 

ایجاد کند.
وی افزود: در این ش��رایط شاهد تعیین مدیر کل آژانس انرژی 
اتمی هستیم و از روز یکشنبه کرسی ریاست را به دست گرفت. 
مهمتری��ن پرونده رئیس جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
موضوع پرونده هسته ای ایران است. وقتی مجموع این اتفاقات 
را کنار هم می گذاریم، ش��اهد هستیم یک قصدی برای خارج 

کردن برجام از حالت کما وجود دارد.
ظه��ره ون��د در عین حال با اش��اره به ش��ش کش��وری که به 
اینس��تکس اضافه ش��ده اند، اظهار کرد: این شش کشور خیلی 
در اتحادیه اروپا تاثیرگذار نیس��تند و از نظر اقتصادی نیز ابعاد 
بزرگی ندارند و اساسا خیلی هم طرف تجارت با ایران محسوب 

نمی شوند.
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س��خنان روز چهارش��نبه آقای روحانی در بیس��ت و 
شش��مین همایش ملی بیمه و توسعه نشان می دهد 
که دولت تدبیر و امید همچنان چش��م امید به برجام 

دارد.
رئیس جمهور در س��خنان خود تأکی��د کرد که »هر 
وقت آمری��کا راضی ش��ود تحریم ظالمان��ه را بردارد 
بالفاصل��ه س��ران ۱+۵ میتوانن��د مالق��ات کنند و ما 

مشکلی نداریم.«
آقای روحانی از مزایای اجرای برجام نیز س��خن گفت 
و اظهار داش��ت زمانی که برجام آغاز شد تحریم نفت 
ایران برداش��ته شد، س��رمایه گذاران خارجی به ایران 
هج��وم آوردند، بانک های خارجی مراودات مالی خود 
را با ایران آغاز کردند و بسیاری مزایای دیگر که حتی 
به گفته آقای روحانی س��ران یکی از کشورها به ایران 
حس��ادت کرده بود! با توجه به ش��رایطی که تصمیم 
دولت برای بنزین به وجود آورد، چراغ سبز به آمریکا 
ضعف دولت را نش��ان می ده��د در حالی که قاطعانه 
میتوان گفت جمهوری اس��المی ایران با همه تحریم 
هایی که وجود دارد، بسیار بهتر، مناسب تر و اساسی 

تر از شرایط کنونی می تواند اداره شود.
نکته اینجاست که آمریکا قابل اعتماد نیست که بتوان 
بار دیگر به آن اعتماد کرد و بر اس��اس وعده این رژیم 
برای آینده کشور برنامه ریزی کرد. مذاکره بر سر چه 
موضوع و مسائلی؟ آیا بر سر توافق هسته ای که وجود 
دارد، امضا شده و س��ازمان ملل نیز آن را تأیید کرده 

مذاکره نیاز است؟
آیا دستاوردی که برجام برای کشور داشت و به گفته 
دولتم��ردان در زمان کوتاهی هم برخی از بخش های 
آن اجرا ش��د، پس از بدعهدی اروپا و آمریکا و خروج 
ای��االت متحده از برجام، باعث خس��ارت های زیاد به 
کشور نش��د؟ خروج سرمایه سرمایه گذارانی که آقای 
روحانی از آن سخن میگوید، آیا برای کشور بیشتر از 

سود سرمایه گذاری، زیان نداشت؟
آی��ا قطع دوب��اره مراودات مال��ی و ارزی با بانک های 
خارجی که البته وصل هم نش��ده بود، ارزهای موجود 

ایران در این بانک ها را بلوکه نکرد؟
ارز نفت��ی که به گفته آق��ای روحانی در زمان محدود 
لغو تحریم ها فروخته می شد، به کشور بازگشت یا در 

بانک های خارجی باقی ماند؟
اگر سخنان آقای رئیس جمهور صحت داشته باشد و 
همانی باشد که گفت، سرمایه گذارهای خارجی هجوم 
آوردند و رونق آغاز شد، بانک های خارجی روابط مالی 
و ارزی ب��ا ایران برقرار کردن��د، همچنین اموال بلوکه 
ش��ده ایران آزاد ش��د و الی آخر... پس باید یک اتفاق 
مثبتی، یک رونقی یا یک درآمدی ایجاد می ش��د که 

مردم آن را احساس کنند، چرا چنین نشد؟
ارزهای حاصل از فروش نفتی که آقای روحانی به آن 

اشاره می کند کجاست؟ به کشور بازگشت یا نه؟
البته اگر هم به کشور بازگشته باشد، به افراد و اشخاصی 
داده ش��د که ارز 4200 تومانی را حیف و میل کردند. 
20 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی به برخی اختصاص 
یافت تا کاالهای اساسی وارد کنند، اما آنها بجای این 
کار اجن��اس و کاالهایی وارد کردند که هیچ نیازی به 
آنها نبود و البته برخی از آنها دالر 4200 تومانی را در 

بازار آزاد به قیمت بسیار باال فروختند.
قدر مسلم س��خنان آقای روحانی بر این اساس است 
که دولت و ش��خص رئیس جمه��ور همچنان امیدوار 
اس��ت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تحریم 
ه��ای اقتصادی را بردارد و ایران نیز بار دیگر با آمریکا 
و اروپا به مذاکره بنش��یند. البته منظور آقای روحانی 
مذاکره او با ترامپ اس��ت، و این پیشنهاد در شرایطی 
مطرح می ش��ود که دولت سعی دارد اوضاع اقتصادی 
کشور را بسیار وخیم جلوه دهد و اقدام بنزینی دولت 
تدبیر و امید برای وارد کردن فش��ار بیشتر به مردم و 
وادار کردن آنها به اعتراض و سپس درخواست مذاکره 
با آمریکا انجام شد. مردم در دو سال باقی مانده دولت 
تدبیر و امید انتظار بهبود اوضاع اقتصادی را نداش��ته 
باش��ند، چرا که این دولت اعتق��ادی به درون ندارد و 
همواره حل مش��کالت کش��ور را به بی��رون گره زده 
اس��ت. بردباری مردم تا پایان دولت تدبیر و امید تنها 
راهی اس��ت که به نظر می رسد به صالح است، حتی 
اعتراضاتی هم که از س��وی مردم و به حق صورت می 
گیرد، باعث وخیم تر ش��دن شرایط می شود چرا که 

امنیت حاکم بر کشور نیز به خطر می افتد.
الزام��ی که اکنون وجود دارد، این اس��ت که مردم در 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی با آگاهی هر چه 
بیش��تر حضور و مشارکت داش��ته باشند و پس از آن 
خود را برای انتخابات ریاس��ت جمهوری ۱400 آماده 
کنند. این دو انتخابات می تواند ش��رایط کش��ور را به 
گونه خوبی تغییر دهد به شرط آن که آگاهانه انتخاب 

کنند.

افزایش قیمت بنزین و اکنون 
پیشنهاد مذاکره با ترامپ
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پاسخ رهبر انقالب به گزارش دریابان شمخانی
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  تلفنی آگهی می پذیرد

@siasatrooz

مزایده عمومى یک نوبته

شهردارى قزوین در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین را به صورت 100 
درصد نقد، به شرح جدول ذیل از طریق برگزارى مزایده عمومى واگذار نماید:

متقاضیــان مــى توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشــار آگهى جهت 
دریافت اســناد مزایده به آدرس اینترنتى Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و 

رسیدگى واقع در شهردارى مرکزى قزوین مراجعه نمایند،
 هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهردارى ، شهردارى مرکز ، تلفکس : 33239283     

(کل کاربرىپالك ثبتىقطعهمساحت آدرسردیف کارشناسى  قیمت 

متراژ) ریال
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پاسخ رهبر انقالب به گزارش دریابان شمخانی

رافت اسالمی مبنای برخورد با اغتشاش گران باشد

سیاووش کاویانی

ظهره وند: 

اروپا درصدد سد کردن گام پنجم ایران است

رفراندوم پیشکش، مردم را در جریان طرح ها قرار بدهید

 در مبارزه با فساد، کوتاه نخواهیم آمد

غربگرایان داخلی 
می خواهند نسخه 

تسلیم ملت ایران را بنویسند

سرلشکر حسین سالمی در یادواره 92 هزار شهید بسیجی

صفحه 2

والدت باسعادت امام حسن عسگری علیه السالم بر متام مسلامنان مبارک باد


