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سیاسی

وطن امروز شماره 2492

اخبار

تشکیل کمیته حقیقتیاب منا
باید به صورت یک جریان دنبال شود

حجــتاالس�لام نص��راهلل
پژمانفر در گفتوگو با مهر،
با اش��اره به گذشت  3سال
از فاجعه منا و فرارس��یدن
موع��د اعزام حج��اج ایرانی
به مناس��ک حج ،با تاکید بر ضرورت پیگیری
پرون��ده فاجعه منا اظهار داش��ت :وزارت امور
خارجه به عنوان دس��تگاه دیپلماس��ی کشور
وظیف��ه پیگیری این فاجع��ه را بر عهده دارد
اما متاس��فانه نهتنها ورود جدی به این مسأله
نداشتهاند ،بلکه توجیهشان هم این بوده است
ک��ه این موض��وع باعث تنش بین  2کش��ور
میش��ود! وی تصری��ح کرد :با این سیاس��ت
غلط ،زمین��ه هتکحرمتهای باالتری فراهم
شده ،چرا که ممکن است سعودیها دیوانگی
 3س��ال قبل را دوباره به اشکال دیگری و به
صورت شدیدتر تکرار کنند .عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان
ک��رد :واقعیت تلخ ماجرا این اس��ت که ما در
پیگی��ری پرون��ده فاجعه من��ا ضعیف عمل
کردهای��م؛ اگر در همان مقط��ع وقوع فاجعه،
نخبگان جهان اس�لام را گردهم میآوردیم و
بویژه با مشارکت کشورهایی که زائرانشان در
این فاجعه به شهادت رسیدهاند یک دبیرخانه
فعال ایجاد میشد ،شاید تا امروز نتایج بهتری
از پیگی��ری ای��ن پرونده به دس��ت آمده بود.
وی با اش��اره به تاکید چندب��اره رهبر معظم
انقالب مبن��ی بر ضرورت تش��کیل «کمیته
حقیقتیاب» برای تعیین مقصران فاجعه منا و
برخورد با آنها اظهار داشت :تشکیل این کمیته
باید در قالب یک جریان بین مسلمین مطرح
و دنبال ش��ود و نباید حکام بیلیاقت سعودی
احساس کنند هر کاری بخواهند میتوانند در
قبال حرم امن الهی و زائران آن انجام دهند.
در پی جوسازی غیرحرفهای برخی رسانهها
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعالم کرد

تصاویر جلسه مجمع مربوط به
رایگیری اصالح قانون شوراها نبود

روابط عمومی مجمع تش��خیص مصلحت
نظام با صدور اطالعیهای ،درباره تصاویر مربوط
به رای دادن اعضای مجمع در جلس��ه  30تیر
 97توضیحاتی ارائه کرد .در این اطالعیه آمده
است :انتشار برخی تصاویر از جلسه  30تیرماه
 ،97موجب گمانهزنی اش��تباه رسانهها درباره
موافق��ت و مخالفت اعضای ای��ن نهاد با طرح
اصالح قانون تش��کیالت ،وظای��ف و انتخابات
شوراها و حضور اقلیتهای دینی در شوراهای
اسالمی شهر و روستا شده است .لذا به منظور
تنویر افکار عمومی به آگاهی عموم مخاطبان
ارجمن��د و م��ردم عزی��ز میرس��اند :مجمع
تش��خیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه
خود 2 ،دستور اختالفی بین مجلس و شورای
نگهبان را بررس��ی کرد که دستور اول مربوط
به طرح دوفوریتی مجلس درباره تمدید مهلت
جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و
مالی سال  ۹۶کل کشور تا پایان شهریورماه بود
و با توجه به محدودیت زمانی حضور عکاسان و
تصویربرداران رسانهها در جلسه ،ورود همکاران
رسانهای به صحن مقارن با رایگیری از اعضای
محترم مجمع درباره دستور اول بود.

اخبار

حسن روحانی در همایش رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور:

تنگههای بسیاری در اختیار داریم

حقوق بشر
ابزار دست سلطهگران است

آیتاهللصادق آملیالریجانی،
رئیــ��س قــوهقضائیه روز
گذش��ته در همایش روسای
نمایندگیه��ای جمهـوری
اس�لامی ایران در خ��ارج از
کشور ،در س��خنانی به مسائل حقوق بشری
اش��اره کرد و گف��ت :مجم��وع حرفها چند
مطلب بیشتر نیست؛ یک بخشش برمیگردد
به مبانی و اصول ابتدایی نظام ما .برای مثال به
قصاص ایراد میگیرند ،در حالی که عربس��تان
هم گردن میزند و دست قطع میکند .این یک
حق برای اولیای دم است و اختیار بخشش آن
به عهده ولیدم است .به گزارش روابط عمومی
قوهقضائیه ،رئی��س قوهقضائیه ادام��ه داد :من
عمدا برخی از قصاصها را به عقب میاندازم تا
ش��اید منجر به صلح و سازش شود و بر اساس
اطالعات ،یک س��وم ای��ن قصاصها منتهی به
بخش��ش میش��ود .وی افزود :موضوع قصاص
در بسیاری از کش��ورها پذیرفته شده است اما
به ما که میرس��د اینها صدایشان در میآید.
آی��ت اهلل آملیالریجانی با بی��ان اینکه اینها با
توهماتشان حرف از اعدام یک شخص افغانی
در اصفه��ان میزدن��د ،توضی��ح داد :ما هرچه
گشتیم اصال پرونده این فرد را هم پیدا نکردیم.
یا در جایی میگویند یکسری را بدون محاکمه
اعدام کردهایم؛ خب! اینها چه کسانی هستند که
بدون محاکمه اعدام شدند؟ وی ادامه داد :حقوق
بشر ابزار دست سلطهگران است و میزان نقض
حقوق بشر از سوی همین کشورها بیانتهاست،
مثل زندان گوانتانامو که یک نمونه کوچک بود.

دوشنبه اول مرداد 1397

حس��ن روحانی روز گذش��ته از ابعاد مختلف تهدید
نفتی ایران س��خن گفت .روحانی در واکنش به برخی
اظهارنظرها ک��ه تهدید نفتی ایران را صرفا محدود به
بستن تنگه هرمز عنوان کرده بود ،این موضوع را یکی
از برنامههای ایران برای مقابله با تحریم نفتی دانست.
روحانی تاکید کرد بسیاری از تنگهها در اختیار ایران
اس��ت و بس��تن تنگه هرمز س��ادهترین اقدام ممکن
است .حسن روحانی ،رئیسجمهور صبح روز گذشته
در همایش روسای نمایندگیهای جمهوری اسالمی
ای��ران در خارج از کش��ور ،اظهار داش��ت :ما مخالف
استفاده از نظرات کارشناسی خارجیها نیستیم و اگر
همین امروز هم کارشناس��ان و متخصصانی از آمریکا
بخواهند در ایران فعالیت کرده و با ما همکاری کنند،
راه به رویش��ان باز است .رئیسجمهور ادامه داد :ما با
هیچکس دعوا و جنگ نداریم اما دشمنان باید خوب
بفهمند که جنگ با ایران مادر جنگها و صلح با ایران
مادر صلحهاس��ت و ما هیچوقت از تهدید نترسیده و
در برابر تهدید ،تهدید خواهی��م کرد .ما اهل تجاوز و
تدافع نیس��تیم و به دنبال بازدارندگی هس��تیم و بر
همین اساس توان ما ،توان بازدارندگی است .روحانی
با اش��اره به اینکه آمریکا میخواهد از لحاظ اقتصادی
و روانی فش��ار وارد ک��رده و در نهایت آن را تبدیل به
آشوب و اغتشاش کند ،گفت :مطمئناً آمریکا در اهداف
خود ناموفق ب��وده و ما صددرصد مملکت را خوب به
پیش خواهیم برد ،چرا که رهبری ،ملت ،مس��ؤوالن و
نیروهای مسلح همه در کنار هم هستند .رئیسجمهور

حاال که رویای آمریکایی دولت تقریبا رنگ باخته،
رگههای اقتدارگرایی در مواضع حسن روحانی بویژه
برای مقابله با تحریمهای آمریکا دیده میشود .دولت
آمریکا  4نوامبر 13 /آبان تحریمهای بانکی و نفتی را
علیه ایران مجددا اعمال میکند .مقامات کاخ سفید
مقدمات تحریم خرید نفت ایران را نیز آماده کردهاند
و برخی کشورهای عضو اوپک قرار است میزان تولید
خ��ود را مجموعا یک میلیون بش��که افزایش دهند
تا کس��ری عرضه نفت ایران در ب��ازار از این طریق
جبران ش��ود .از این سو دولت حس��ن روحانی که
مس��ؤول وضعیت فعلی به حساب میآید ،به دنبال
آن است تا اروپا را مجاب کند وارد بازی تحریم نفت
ایران نش��ود .روحانی همچنی��ن در مواضعی کامال
متفاوت با  5س��ال گذش��ته خ��ود ،در حال مخابره
این پی��ام تهدیدآمیز اس��ت که در ص��ورت اعمال
تحری��م نفتی ایران ،اجازه ص��ادرات نفت از منطقه
غرب آس��یا را نخواهد داد .روحانی ک��ه  12تیر ماه
در سوییس تلویحا تهدید نفتی را مطرح کرده بود،
دی��روز  31تیرماه در دیدار روس��ای نمایندگیهای
جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور این تهدید
نفتی را بیشتر توضیح داد و گفت تهدید ایران برای
جلوگیری از صادرات نفت منطقه ،به بس��تن تنگه
هرمز محدود نمیشود و ایران «تنگههای دیگر» را
نیز در اختیار دارد که میتواند برای انسداد حداکثری
مجاری انتقال نفت از منطقه ،از سیطره خود بر این
تنگهها استفاده کند.
■■ ُکد حاج قاسم

سردار سرلشکر قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی  13تیرماه یعنی
یک روز پس از آنکه حسن روحانی در سوییس تهدید
نفتی را مطرح کرد ،نامهای به حسن روحانی نوشت
و از موضع او در سوییس حمایت کرد .اما پیامی که
این نامه به بیرون از کش��ور مخابره کرد بسیار حائز
اهمیت بود ،البته هم در ایران و هم در خارج از ایران
برآوردهای اولیه از تهدید نفتی ایران کامال اشتباه بود.
بالفاصله پس از تهدید نفتی روحانی و تضمین سردار
سلیمانی ،رسانههای داخلی و خارجی اینگونه تلقی
کردند که تهدید ایران محدود به بستن تنگه هرمز
اس��ت .این در حالی بود که این رسانههای داخلی و
خارجی از یک نکته بس��یار مهم درباره تهدید نفتی
ایران غافل بودند و آن این است که چرا تهدید نفتی
رئیسجمهور ،توسط فرمانده نیروی برونمرزی سپاه
پاسداران ،و نه فرماندهان کل سپاه و ارتش یا رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح ،تضمین شد؟
«وطنام��روز»  14تیرماه در گزارش��ی با عنوان
«رمزگشایی نامه حاج قاسم به روحانی» تهدید نفتی
ایران را بررس��ی کرد .در این رمزگشایی ،دلیل آنکه
حاج قاسم س��لیمانی مامور نوشتن نامه به روحانی
ش��ده توضیح داده ش��د« .وطنامروز» در بخشی از
گزارش «رمزگش��ایی نامه حاج قاس��م به روحانی»
نوشت:
«  ...اینکه این نامه از س��وی س��ردار س��لیمانی،
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران (و نه س��ایر
فرماندهان ارشد نظامی ایران) نوشته شده نیز قابل
تامل است .اگر تا پیش از این تصور میشد سیاست
نظام برای جلوگیری از تحریم نفتی ،به تهدیدها در
خلیجفارس و تنگه هرمز محدود میش��ود اما نامه
حمایتآمیز س��لیمانی به روحانی میتواند این پیام
را مخابره کند که سیاس��ت ایران اس��تفاده از همه
ظرفیته��ای خود در منطقه اس��ت ت��ا اگر زمانی
صادرات نفت ایران متوقف شد ،از تمام این ظرفیت
اس��تفاده شود تا مانع صادرات نفت سایر کشورهای
منطقه شود .نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه
غرب آس��یا از عراق تا ساحل مدیترانه و از جنوب تا
بابالمندب و سواحل عمان و یمن نفوذ چشمگیری

در تش��ریح فرصت دیگری که ش��رایط کنونی برای
کشور ایجاد کرده ،گفت :امروز درست است که آمریکا
بر ش��رکتهای اروپایی و آمریکایی فشار وارد میکند
تا با ایران همکاری نکنند که اوالً تمام س��خنان آنان
بیاس��اس است و شک ندارم که نمیفهمند چه چیز
را عنوان میکنند .مث�ل ً
ا میگویند نمیگذاریم نفت
ایران صادر ش��ود و خیال میکنند وقتی ما میگوییم
هنگامی که نفت ایران صادر نشود ،هیچکس نمیتواند
نفت صادر کند به دنبال بستن تنگه هرمز هستیم در
صورتی که راههای فراوانی وجود دارد و بس��تن تنگه
هرمز روش س��اده آن اس��ت اما بس��یاری تنگههای
دیگر ب��رای این کار در اختیار داریم .به گزارش پایگاه

اطالعرس��انی ریاس��تجمهوری ،روحانی خطاب به
آمریکاییها و در پاسخ به اینکه آنها گفتهاند نمیگذاریم
نفت ایران صادر ش��ود ،اظهار داش��ت :آقای ترامپ! ما
مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه و امنیت مسیر
کشتیرانی در طول تاریخ هستیم ،با دم شیر بازی نکن،
پشیمانکننده است .شما فکر میکنید ایران این قدر
ضعیف است که اجازه دهد شما به خواسته و اهدافتان
برسید؟ رئیسجمهور ادامه داد :با دم شیر بازی نکنید،
چرا که پش��یمانی ابدی برای ش��ما به همراه خواهد
داشت و این از توان شما ساخته نیست .شما نمیتوانید
مل��ت ایران را علیه منافع ایران بس��یج کنید ،چرا که
ملت ایران منافع خود را میفهمد و برای آن فداکاری

رمزگشایی «وطنامروز» از تهدید نفتی روحانی و نامه سردار سلیمانی
با اظهارات دیروز رئیسجمهور تأیید شد

ایران ارباب تنگهها

نما
آماری که درباره توزیع صادرات نفت باید دانست
س�ال  2017روزانه نزدیک به  18میلیون بش�که نفت از تنگه هرمز عبور کرده است .سال  2017روزانه 5
میلیون بشکه نفت از شمال و جنوب تنگه بابالمندب عبور کرده و به اروپا و آسیا منتقل شده است .در
همین س�ال روزانه  5/5میلیون بشکه نفت از کانال سوئز عبور کرده که حجم عمده آن نفت عربستان
و عراق بوده اس�ت .خط لوله س�ومد روزانه کمتر از  4میلیون بش�که نفت را از دریای سرخ به مدیترانه
منتقل میکند .کویت ،قطر و عراق غیر از تنگه هرمز ،هیچ گزینه دیگری برای صادرات نفت خود ندارند.
بزرگترین تاسیسات نفتی عربستانسعودی در استان الشرقیه در شرق این کشور در ساحل خلیجفارس
قرار دارد .چاه الغوار بزرگترین چاه نفتی عربستان در استان الشرقیه قرار دارد که روزانه  6میلیون بشکه
نفت از این چاه استخراج میشود .این میزان حدود  50درصد تولید نفت عربستانسعودی است.
عربستانسعودی دارای  3پایانه اصلی صادرات نفت است:
 -1مجموعه رأس تنوره در خلیجفارس با ظرفیت صادرات حدود  ۶میلیون بشکه در روز .عربستانسعودی
در حال حاضر  ۷۵درصد صادرات نفتی خود را از طریق ترمینال رأس تنوره در خلیجفارس انجام میدهد
که باید از تنگه هرمز عبور کند.
 -2مرکز رأس الجعیمه در خلیجفارس با ظرفیت  ۳تا  3/6میلیون بشکه در روز.
 -3ترمینال ینبع در دریای س�رخ که اغلب از آن برای تامین حجم باقیمانده از صادرات نفت عربستان
استفاده شده است .این ترمینال دارای ظرفیت بارگیری حدود  4/5میلیون بشکه در روز است.

دارد .این نفوذ در صورتی که مورد استفاده قرار بگیرد،
میتواند فرآیند تولید نفت دشمنان ایران در منطقه را
براحتی مختل کند».
ح��اال حس��ن روحان��ی در جم��ع روس��ای
نمایندگیهای ایران در خارج از کشور بخشی از این
س��ناریوی ایران را توضیح داده و از سیطره ایران بر
«تنگهها» گفته است.

■■اربابتنگهها

نفت تولید شده در غرب آسیا از  3گذرگاه کلیدی
عبور میکند؛ تنگه هرمز که خلیج فارس را به دریای
عمان متصل میکند ،تنگ��ه بابالمندب که خلیج
عدن را به دریای سرخ متصل میکند و کانال سوئز
که دریای سرخ را به دریای مدیترانه وصل میکند.
به گزارش «وطنامروز» ،بررسیها نشان میدهد
ایران احاطه کامل بر همه مجاری انتقال نفت غرب
آسیا به دنیای پیرامونی دارد .به معنای دقیقتر ،ایران
امنیت تمام این مجاری را تامین میکند و در صورتی
که ایران به هر دلیلی نخواهد امنیت این مسیرها را
تامی��ن کند ،قطعا انتقال نفت از این مجاری مختل
خواهد شد.
 -1اروپ�ا فلج میش�ود :در ح��ال حاضر عمده نفت
مورد نیاز اروپا از منطقه غرب آسیا از  2مسیر دریای
س��رخ -کانال س��وئز -دریای مدیترانه و همینطور
خلیج ف��ارس -تنگه هرمز -دری��ای عمان -خلیج
عدن -تنگه بابالمندب -دریای سرخ -کانال سوئز-
دریای مدیترانه تامین میش��ود .یک بررسی ساده

نشان میدهد امنیت واقعی این مسیرها یا به صورت
مستقیم توس��ط ایران تامین میشود یا اینکه ایران
نقش تعیینکنندهای در حفظ امنیت این مس��یرها
دارد .به عنوان نمونه مسیر خلیجفارس تا مدیترانه در
هنگام عبور محمولههای نفتی از خلیجفارس و تنگه
هرمز و دریای عمان کامال تحت پوشش امنیتی ایران
اس��ت .با توجه به نفوذ ایران در یمن ،مس��یر انتقال
این محمولهها از خلیج عدن تا دریای س��رخ نیز به
صورت غیرمستقیم توسط ایران تامین میشود .یعنی
با توجه به احاطه انصاراهلل بر سواحل غربی یمن بویژه
تعز ،حدیده و استان حجه ،قطعا این جریان مردمی
نفوذ و احاطه ویژهای بر عبور و مرورها از بابالمندب
دارد .یکی از نگرانیهای عربستان سعودی از انقالب
در یمن و به راه انداختن جنگ در این کشور محروم،
از دس��ت رفتن نف��وذ قدیمی س��عودیها بر تنگه
حیاتی بابالمندب بود .س��عودیها اگر چه پیش از
انقالب مردمی یمن با محوریت انصاراهلل ،به صورت
غیرمستقیم بر بابالمندب سیطره داشتند اما حاال
آنه��ا به هیچ عنوان نمیتوانن��د امنیت نقاط اتصال
دریای س��رخ به تنگه بابالمندب را تضمین کنند،
چراکه بیش از  90درصد ساحل غربی یمن در اختیار
جنبش مردمی انصاراهلل است.
اما مسیر دومی که اروپا میتواند نفت خریداری
شده خود از غرب آسیا را تامین کند ،انتقال این نفت
از سواحل غربی عربس��تان در دریای سرخ و انتقال
آن از طریق کانال س��وئز به دریای مدیترانه اس��ت.

رمضانشریف :انتقام سخت در دستور کار
سپاه است

پیکر شهدای عملیات تروریستی
مریوان تشییع شد

میکند .ش��ما نمیتوانید ملت را علیه امنیت و منافع
ایران بسیج کنید .شما ضدیت خود را با ملت ایران به
وضوح نشان دادهاید و وقتی میگویید نمیگذاریم نفت
ایران صادر ش��ود ،معنی آن این اس��ت که اجازه ورود
دارو و کاالهای اساسی را نمیدهید و یعنی مردم را در
محاصره شدید و مشقت زندگی قرار دادید و بعد عنوان
میکنید که حامی ملت ایرانید! چه کسی باور میکند؟!
روحانی با بیان اینکه اگر اعالم میکردید فالن قطعه یا
فوالد را تحریم میکنید ،شاید برخی ذهنهای ساده
باور میکرد اما هنگامی که میگویید بانکها با ایران
کار نکنند و تبادل مالی نباشد و نفت صادر نشود ،یعنی
اعالن جنگ با ملت ایران ،آن وقت تصور میکنید ملت
از شما میترسد؟ شما که در همه جای منطقه پهنید
و الاقل به یک جای دور هم نرفتهاید ،خیلی حرفهای
خطرناک میزنید و باید س��خنان خود را درک کرده
و معن��ی لغت را بفهمید و آث��ار و تبعات آن را بدانید.
روحانی با بیان اینکه کشور فراز و نشیب دارد و ما در
این مسیر  2راه تس��لیم یا مقاومت را پیش رو داریم،
گف��ت :امروز در برابر آمریکا حرف زدن ،مذاکره کردن
و س��خن گفتن معنایی جز تسلیم ندارد و تسلیم به
معنای پایان دس��تاوردهای  40ساله ملت ایران است.
رئیسجمهور افزود :این جماعتی که امروز در آمریکا
روی کار هس��تند ،اگر در برابرشان تسلیم شده و یک
قدم به عقب برویم تمام منافع ملت را غارت میکنند
و در این شرایط ما نترسیده و تا آخرین قطره خونمان
در برابر آنها میایستیم.

این مس��یر نیز تقریبا آنچه مطلوب سعودی و اروپا
اس��ت را محقق نخواهد ک��رد .بزرگترین چاههای
نفت عربستان در منطقه شرقی این کشور یعنی در
سواحل خلیجفارس است و سعودیها حتی از طریق
لولههای نفتی خود نیز نمیتوانند مقدار زیادی نفت
از سواحل شرقی خود به سواحل غربی منتقل کنند.
از سوی دیگر ،یکی از استراتژیهای انصاراهلل ،مختل
کردن فرآیند تولید نفت در عربستان سعودی است.
هفته گذش��ته یک پهپاد انصاراهلل تاسیسات نفتی
آرامک��و را مورد هدف قرار داد تا هم س��عودی ،هم
آمری��کا و هم اروپا درباره امنیت نفت پس از تحریم
ایران بیشتر از گذشته دچار تردید شوند.
 -2ش�رق آس�یا؛ اگر ایران بخواهد :در کن��ار اروپا،
بزرگتری��ن خریداران نف��ت منطقه غرب آس��یا،
کش��ورهای ش��رق آس��یا نظیر چین ،کرهجنوبی و
ژاپن و همینطور هندوس��تان هستند .بهصرفهترین
مس��یرهایی که این کش��ورها میتوانند نفت غرب
آسیا را به کش��ور خود منتقل کنند ،انتقال نفت از
طریق خلیجفارس و تنگه هرمز و همینطور انتقال
نفت از طریق دریای سرخ و تنگه بابالمندب است.
همانگونه که گفته ش��د ایران موثرترین کش��ور در
تامین امنیت این مسیرهاست و در صورتی که نفت
ایران تحریم شود ،جمهوری اسالمی ایران هیچ دلیلی
برای تداوم تامین امنیت این مسیرها نخواهد داشت،
بنابراین هر کشوری که بخواهد نفت خریداری شده
خ��ود از غرب آس��یا را از این مس��یرها عبور دهد،
نیازمند تامین نظر جمهوری اس�لامی ایران است.
سیاست تامین امنیت مسیرهای انتقال نفت از جمله
مولفههای��ی بوده که ایران هیچگاه نتوانس��ته از آن
آورده آنچنانی داشته باشد .به نظر میرسد اکنون که
دولت آمریکا عزم خود را بر تشدید دشمنی با ایران
گذاشته ،ایران به دنبال آن است تا از این اهرم خود
یعنی تامین امنیت مسیرهای انتقال نفت غرب آسیا
استفاده کند؛ سیاستی که نشاندهنده اعتراف دولت
روحانی به ناکارآمدی سیاست تعامل با آمریکا و تکیه
بر اقتدارگرایی و تقویت ساخت درونی قدرت است.
■■نامه حاج قاسم و امنیت اروپا

نامه سردار سلیمانی در تایید تهدید نفتی روحانی
ب��ه غیر از مقوله امنیت نفت ،ب��ه صورت ویژه نقش
ایران در تامین امنیت اروپا را نیز مطرح کرده اس��ت.
جمهوری اس�لامی ایران مهمتری��ن و محوریترین
کشور در مبارزه با گروههای تکفیری در منطقه بوده
است .مقابله ایران با داعش و سایر گروههای تکفیری
و همینطور پایان بخشیدن بر سیطره و حکومت این
گروهها به صورت مستقیم منجر به تقویت امنیت اروپا
شده است .بدین صورت که این گروههای تروریستی
پیش از این ،از آنجا که مستظهر به یک قدرت مرکزی
(مثال در رق��ه و موصل) بودند ،با فراغ بال پروژههای
عملیاتهای تروریس��تی در اروپا را دنبال میکردند،
از همین رو طی چند سال گذشته حجم بیسابقهای
عملیات تروریستی در اروپا به وقوع پیوست اما با تار
و مار ش��دن گروههای تروریس��تی در عراق و سوریه
به دس��ت ایران و دوس��تانش ،حج��م عملیاتهای
تروریس��تی در اروپا نیز بشدت کاهش پیدا کرد .این
مقابله با فرماندهی سردار سلیمانی انجام شد ،یعنی
همان کس��ی که حاال بیرق مقابله با تروریستهای
تکفی��ری در غرب آس��یا را در اختی��ار دارد و با نامه
اخی��ر او به روحانی ،قاعدتا اروپاییها او را بیش��تر از
نیز نگرانی اروپا از
قبل خواهند شناخت .موضوع دوم 
موج مهاجرت آوارگان جنگهای منطقه است .قطعا
تامین امنیت در منطقه غرب آسیا ،بحران آوارگان را
برای اروپا بش��دت کاهش خواهد داد ،بنابراین مقوله
آوارگان نیز به صورت مس��تقیم با عملک��رد ایران و
سردار سلیمانی در منطقه غرب آسیا مرتبط است.
ادامه در صفحه 16

پیکر مطهر جمعی از ش��هدای بس��یجی
و پاس��دار که ش��امگاه جمعه در درگیری با
گروهکهای معاند نظام جمهوری اس�لامی
در مری��وان ب��ه ش��هادت رس��یدند عص��ر
روز گذش��ته ب��ا حضور مس��ؤوالن اس��تان،
فرمانده��ان و نیروهای نظام��ی و انتظامی،
امامجمعه ،مردم قدرش��ناس و همیش��ه در
صحن��ه و خانوادههای معظم ش��هدای این
شهرستان تشییع شد .امامجمعه مریوان در
این مراسم اظهار داش��ت :مردم همیشه در
صحنه این خطه از س��رزمین با این اقدامات
ک��ور تروریس��تی از پش��تیبانی از انق�لاب
اس�لامی کوتاه نمیآیند و همانند همیش��ه
ت��ا آخرین قط��ره خونش��ان هم��راه نظام
هستند .ماموس��تا مصطفی شیرزادی افزود:
امروز استکبار جهانی و دشمنان نظام به نام
دف��اع از کردها با این اقدام��ات و جنایتها
سعی در برهم زدن امنیت و آسایش کنونی
اس��تان کردس��تان را دارند ام��ا آنها خوب
بدانند هیچوقت به اهداف ش��وم و پلید خود
نمیرس��ند .همچنین سردار رمضان شریف،
س��خنگوی س��پاه با تش��کر از آح��اد مردم
ش��رکتکننده در مراسم تش��ییع و تدفین
ش��هدای گرانقدر قرارگاه حمزه سیدالشهدا
(ع) و اشاره به آمادگی رزمندگان اسالم برای
برخورد قاطع با هرگونه پدیده ضدامنیتی در
مناطق مرزی کشور تاکید کرد :در شرایطی
که نفسهای تروریس��تهای تحت حمایت
آمریکا و متح��دان منطقهای و فرامنطقهای
کاخ س��فید ب��ه ش��ماره افت��اده اس��ت ،به
سازمانها و س��رویسهای اطالعاتی بیگانه
هشدار میدهیم انتقام سخت واقعه اخیر در
سرلوحه برنامههای جاری رزمندگان اسالم
قرار داش��ته و بهتر اس��ت از ادامه حمایت و
ترغی��ب گروهکهای جنایتکار تروریس��تی
پرهیز کنند.

دستگیری عامالن شهادت  2بسیجی
اهلسنت در زاهدان

قاس��م حسنزاده ،مس��ؤول روابط عمومی
قرارگاه قدس جنوبشرق نیروی زمینی سپاه
در گفتوگ��و با فارس در زاه��دان ،اظهار کرد:
بنا به اعالم قرارگاه ش��هید میرحس��ینی تیپ
 110سلمان فارس��ی سیستانوبلوچستان ،با
تالش ش��بانهروزی رزمندگان ای��ن قرارگاه در
منطقه عمومی کورین ،در عملیاتی غافلگیرانه
 2نفر از عوامل شهادت شهیدان پرویز و علیرضا
ش��هبخش که از بسیجیان طرح امنیت بودند،
دستگیر شدند .مسؤول روابط عمومی قرارگاه
قدس جنوب ش��رق نیروی زمینی سپاه افزود:
از مح��ل اختفای این افراد مقادیری س�لاح و
مهمات کشف شد .وی گفت :پنجشنبه گذشته
در درگیری بس��یجیان ط��رح امنیت منطقه
کورین زاهدان با اشرار مسلح ،بسیجیان علیرضا
و پرویز شهبخش به شهادت رسیدند.

بین وزارت اطالعات و سازمان
اطالعات سپاه همفکری وجود دارد

محمود علوی ،وزیر اطالعات
روز گذشته در جریان سؤال
علی مطه��ری درباره چرایی
دستگیری تعدادی از فعاالن
رس��انهای و مطبوعاتی و 12
کان��ال تلگرامی اظهار داش��ت :دغدغه امنیت
ش��غلی فعاالن عرصه رس��انه و فضای مجازی
و عرص��های که امنیت آن به ثبات امنیت ملی
کمک میکند باعث خشنودی است .وی افزود:
وزارت اطالعات نس��بت به مس��ائل مختلف با
نگاه تخصصی ورود میکند و عواطف ،گرایش
قومیتی و سیاسی بر مسائل کارشناسی سایه
نمیاندازد .وزیر اطالعات همچنین تصریح کرد:
دخالت دادن مس��ائل غیر از موارد کارشناسی
اعم از مس��ائل جناحی ،قومی ،دینی و صنفی
باعث میشود کار اطالعات دچار اشکال شده و
به انحراف کشیده شود .علوی ادامه داد :وزارت
اطالعات از اعمال مسائل جناحی و دیگر موارد
در موضوع��ات اطالعاتی اس��تنکاف میکند.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود گفت:
بین وزارت اطالعات و س��ازمان اطالعات سپاه
همواره همدلی و همفکری وجود داشته است
و ما این امر را در دس��تورکار خود قرار دادهایم.
وزیر اطالعات افزود :ما همواره س��عی کردیم با
همدلی و همافزایی با س��ازمان اطالعات سپاه
جلو برویم و تاکنون هم از بحث و هماندیش��ی
ب��ا یکدیگر به��ره بردهایم که این آرامش��ی را
حکمفرما کرده است.

