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سخنگوی دولت با اعالم اینکه دادستانی مرجع اعالم تعداد 
کشته شده های آبان ماه با جزئیات شده است، گفت: به همه 

خانواده های آسیب دیده حوادث آبان سرکشی شده است.
به گزارش ایســنا، علی ربیعی در نشست هفتگی خود با 
خبرنگاران درباره چگونگی رســیدگی دولت به خانواده های 
آسیب دیده در حوادث آبان ماه، گفت: ما هیأت بررسی که برای 
این موضوع تشکیل داده ایم تاکنون جلسات گوناگونی داشته 
است. البته مشکل این بوده که اطالع رسانی درباره کار این هیأت 
انجام نشده ولی یکی از کارهای این هیات استفاده از معتمدین 
محلی در رسیدگی به خانواده های آسیب دیده بوده که طی آن 
به همه خانواده های آسیب دیده در این حوادث سرکشی شده 
و حمایت های الزم هم از آنها انجام شده که الزم نیست اینجا 

به آن اشاره شود.
وی افزود: مهمترین کار هیئت بررسی، رسیدگی به ابعاد 
حقوقی و اجتماعی و اقتصادی این حوادث اســت. ما باید از 
گزارش این هیات تجربه به دست آوریم که برای پیش گیری از 
این گونه حوادث چه کارهایی انجام دهیم. حوادثی که رخ داد 
برای ما قابل قبول نبود، اما متاسفانه ترکیبی از اتفاقات رخ داد 
که نه در طوالنی مدت، بلکه در کوتاه مدت باید تبیین و نقش 
جریان هایی که به ماجرا ورود کردند و می خواستند موج سواری 
کنند با افراد معترضی که به صورت طبیعی وارد شــده بودند 

جدا شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: هیئت بررسی باید حساب افراد 
بی گناه و حتی جوانان هیجان زده که از خانواده ها و فرزندان 
همین سرزمین هستند، را از گروه های دیگر سوا کند، و به نحوی 

باید با ایجاد همدلی از آنها دلجویی شود.
 دولت دستاوردهای بی نظیری 

در عرصه دیپپلماسی داشته است
وی ادامه داد: دولت اگر چه دســتاوردهای بی نظیری در 
عرصه دیپپلماسی داشته است و طی چندین سال گشایش های 
فراوانی در سطح بین المللی برای کشور فراهم کرده است، از 
جمله خارج کردن کشور از قطعنامه های فصل هفتی شورای 
امنیت سازمان ملل، اما هرگز از ظرفیت های داخلی خود نیز 

غافل نبوده است.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه نگاه معطوف به حمایت از 
تولید داخلی، استقالل اقتصادی و اتکا به توان و ظرفیت های 
ملی همواره از جمله اولویت های دولت و تمام دســتگاه های 
زیرمجموعه آن بوده است، خاطرنشان کرد: اگر منصفانه و با 

توجه به شرایط تحریمی کشــور به عملکرد دولت نگاه شود، 
پیداست که دولت هم زمان هم به ظرفیت های داخلی توجه 
داشته و هم از ظرفیت های دیپلماتیک برای توسعه و پیشرفت 
کشور استفاده کرده است. دولت از ابتدا معتقد به استفاده از همه 
ظرفیت های ایران و نیز هم افزایی بوده است. دولت باور دارد که 
دو مسیر دیپلماسی و تحریم شکنی و تحریم زدایی و قوی کردن 

اقتصاد کشور راهگشا خواهد بود.
 سفر به مالزی و ژاپن نشان داد که تحریم 

را به رسمیت نمی شناسیم
ربیعی با یادآوری اینکه سفر رئیس  جمهور به مالزی و ژاپن 
نشان داد که تحریم را به عنوان یک واقعیت موجود در زندگی 
ملت ایران به رسمیت نشناخته و از همه ظرفیت های داخلی 
و خارجی برای شکســتن این تحریم ضد بشری استفاده می 
کند، افزود : برای این منظور و همچنین با هدف توسعه و ارتقای 
جایگاه ایران و حمایت از منافع ملــی، توجه به هر دو ظرفیِت 
سرمایه های داخلی و استفاده از توان دیپلماتیک را در دستور 

کار خود قرار داده است.
وی تصریح کــرد: جمع بندی رئیس  جمهــور از مجموع 
مذاکرات ژاپن و مالزی این بود که فشارها به لطف دیپلماسی 
ملی و انقالبی کامال شکست پذیر هستند و این یک راهبرد دو 
وجهی است.استقامت و انسجام ملی در داخل و »صلح گستری 
در منطقه و دیپلماسی فعال در مناسبات منطقه ای و جهانی«.

سخنگوی دولت ادامه داد:با همین راهبرد صلح و آزادی است 
که می توان حصر ایران در برابر تحریم های ظالمانه را شکست. 
سخن امام خمینی در گوش ماست که در دشوار ترین روزهای 

میهن فرمودند حصر آبادان باید شکسته شود.
 تالش اروپایی ها و ژاپن 

برای شکستن تحریم های یکجانبه آمریکا 
وی در ادامه با یادآوری اینکه سفر رئیس جمهوری به ژاپن 
در نودمین سال روابط سیاســی دو کشور نیز اهمیت ویژه ای 
داشت، خاطرنشان کرد: علی رغم برخی حاشیه سازی ها، این 
سفر در راستای گسترش همکاری های دوجانبه میان ایران و 
ژاپن در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بود. همچنین 
گام مهمی در جهت اجماع جهانی علیه تحریم های ظالمانه و 
غیرقانونی آمریکا بود چرا که عالوه بر اروپایی ها، کشورهایی 
مثل ژاپن که از هم پیمانان آمریکا به شمار می روند در تالش 

برای شکستن تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران هستند.
وی اضافه کرد:در دیدار رئیس جمهور با نخست وزیر ژاپن 

مسئله طرح صلح هرمز مورد اســتقبال آقای آبه قرار گرفت 
و گفت وگوها و پیشــنهادهایی در زمینه انرژی، گســترش 
همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مطرح شد.در مجموع 
این سفر و دستاوردهای آن در راستای دیپلماسی فعال دولت 
و با حفظ اســتقالل و حمایت از منافع ملــی، در حالی انجام 
شد که دولت هیچ گاه از نگاه به داخل و حمایت از سرمایه ها و 
ظرفیت های داخلی غافل نبوده و این دو در کنار هم می تواند به 
عنوان مکمل، توسعه کشور، حفظ منافع ملی و ارتقای جایگاه 

ایران در عرصه بین المللی را به همراه داشته باشد.
بنزین تاکسی های اینترنتی 

ربیعی در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به 
این پرسش که وزارت کشور هنوز سهمیه بنزین تاکسی های 
اینترنتی را نداده است، گفت: دو شــرکت بزرگ تاکسیرانی 
اینترنتی گزارش پیمایش های خود را به وزارت کشور ارایه می 
کنند و بعد از ارایه گزارش یک ماهه، پول به کارت های آنان واریز 
می شود. مشــکلی تحت این عنوان که صدی هفت پرداخت 
کردن سهیمه بنزین کم است مطرح شــده اما اینکه بگویند 
اصال پولی واریز نمی شود را نشنیده ام ولی پیگیری خواهم کرد.
آخرین وضعیت طرح های ارایه شده برای ادامه برجام 
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره  طرح های ایران 
و ژاپن برای ادامه برجام، گفت: این طرح ها مطرح شده است و 
تبادل آنها هم انجام شده است. هم ما طرح هایی ارایه کردیم و 
هم آنها، برخی از طرح ها هم رد شده و ابتکارات فرانسوی ها هم 
در این موضوع بوده است، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی با بیان اینکه اگر الگو و نظر جدیدی باشد مجدد بررسی 
می شود اما تبادل طرح ها وجود دارد، درباره شکست خوردن 
طرح فرانسه، گفت: طرح ابتکاری فرانسه به علت عدم انعطاف 
امریکایی ها و مواضع اولیه ما که نخست باید تحریم ها برداشته 
شود، به مشکل همیشگی برخورد کرد. با این همه از هر طرحی 
که منافع ملی ما را تضمین کند و در چارچوب های نظام باشد، 

دوباره بررسی می کنیم.
دادستانی مرجع اعالم تعداد کشته شده های آبان ماه 
وی در پاسخ به این پرسش که آمار جانباختگان در سخنان 
محمدجواد الریجانی به دو دسته تروریستی و امنیتی تقسیم 
شده است و اینکه آیا دولت این آمار را تایید می کند، اظهار کرد: 
این سوال را باید از خود ایشان بپرسید. بنابر وعده ای که با وزیر 
کشور داشته ایم و بر اساس تقسیم کار قرار شد دادستانی آمار 
را با تفکیک و دقیق ارایه کند و از آمارهای دبیر ستاد حقوق بشر 

هیچ اطالعی ندارم. البته از نیروهایی امنیتی ما هم عده ای شهید 
شدند که به این موضوع شک نداریم.

 سخنان وزیر کشور درباره حوادث آبان
 تقطیع شده است

ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا سخنان محمود صادقی 
درباره اظهارات رحمانی فضلی درباره چگونگی شلیک ها به 
معترضین درست است یا خیر، گفت: من در آن جلسه نبودم 
ولی با آقای رحمانی فضلی که صحبت کردم گفت که بیانات من 
تقطیع شده است و آنچه که گفته ام شبیه سازی موضوع بوده و 

این که چطور اتفاقات رخ می دهد.
ربیعی در پاسخ به پرسشــی درباره بسته های حمایتی و 
معیشتی تاکید کرد: گفته بودیم به ۶۰ میلیون نفر پرداخت 
شود و بررسی می کنیم افرادی که واجد شرایط هستند اضافه 
شوند. در استان تهران ۵۰ درصد و شهر تهران حدود ۳۰ درصد 
یارانه گرفتند. طبیعی است به هر کسی هم بگویید می گویند 
نگرفتیم. ولی سیستان و بلوچستان باالی ۸۰ درصد گرفته اند. 
اتفاق دیگر این است که خیلی ها خودشان را مستحق می دانند 
اما وضع دیگران را نمی دانند این پایش پایگاه های اطالعاتی 
است. ما باید بپذیریم افرادی که در این پایگاه استحقاق بیشتری 

برای دریافت داشتن قرار گرفته اند.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه نزدیک بــه پنج میلیون 
نفر درخواست بررســی درآمدها و هزینه های خود را دادند، 
افزود: بیش از ۲ میلیون نفر اجازه دادند که مسائل هزینه ها و 
درآمدهایشان بررسی شود اما این کار زمان بر است و به مرور که 
به نتیجه رسیدند، به این ها پاسخ می دهند. ما هر زمان به ترکیبی 
از درآمد و سایر درآمدها رسیدیم، بر اساس آن ترکیب ها عمل 

خواهیم کرد.
ربیعی درباره اخبار مربوط به تایید و اجرایی شدن پالرمو در 
مجمع تشخیص مصلحت گفت: امروز به نقل از یکی از اعضای 
مجمع این خبر را شنیدم، اما منبع رسمی و موثقی برای این 
خبر نتوانستم پیدا کنم. برخی معتقد هستند اکنون که تحریم 
هستیم، مسائل مربوط به این لوایح هم به آن اضافه شود؛ اما این 
استراتژی »آب که از سر بگذرد چه یک وجب، چه صد وجب« 
اشــتباه و بی معنا اســت و برای مردم قابل قبول نیست. عدم 
تصویب لوایح مرتبط به FATF ابعاد جدیدی از محدودیت 

برای مردم وکشور ایجاد می کند.
سخنگوی دولت ادامه داد: برخی هم ابهام ایجاد می کنند که 
قبول کردن این لوایح منجر به این می شود که حقوق گروه های 

انقالبی که مبارزه آن ها مورد قبول ما هم هست، زیر سوال برود. 
ما اصال این نوع ایراد و ابهام ها را قبول نداریم چرا که اصال منجر 
به چنین اتفاقی نخواهد شد. تمام متخصصان امنیتی کشور 
اعالم کرده اند حق تحفظ این کنوانسیون ها به اندازه ای هست 

که نگرانی وجود نداشته باشد.
 نباید به تحریم های موجود، 
تحریم دیگری اضافه کنیم

وی با تاکید بر اینکه ما نباید به تحریم های موجود، تحریم 
 FATF دیگری اضافه کنیــم، تصریح کرد: تصویــب لوایح
درخواست دولت اســت، اما برای احترام به قانون به تصمیم 
مجلس و شورای نگهبان مجمع احترام می گذاریم و از قانون 

تبعیت می کنیم.
باید یک کار سیستماتیک در مورد کولبران انجام شود

ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی بازارچه های 
مرزی و حل مشکالت کولبران اظهار کرد: وضعیت از ۶ سال 
گذشته بسیار متفاوت  شده است. بحث مرزنشینان، معیشت 
است و از آنجایی که مرز می تواند با قاچاق توام شود، معیشت 
غیررسمی شــکل می گیرد که این پدیده طبیعی است. ما به 
ســراغ بازارچه ها رفتیم که این بازارچه ها تداوم پیدا کرده و 

تعطیل نشده است.
وی افزود: ساماندهی کولبران به این معنی است که اجازه 
بدهیم آنها بروند و فالن میــزان کاال با کول بری بیاورند که ما 
این کار را امر درستی نمی دانیم. بحث اشتغال روستایی در این 
استان ها در اولویت قرار گرفته و پول بیشتری هم اختصاص 
داده شده است. من با تمام جنبه های اخالقی و انسانی کولبران 
همدردی دارم ولی وقتی سودجوها مزیتی برای پول بیشتر 
قرار می دهند نظام بازارچه هــا را هم برهم می زنند. از آنجایی 
که نمی توان چند میلیارد دالر در بازارچه ها قرارداد بنابراین 
مجبوریم برای بازارچه ها سقف قرار بدهیم. سخنگوی دولت 
ادامه داد: از تعدادی از کولبران که در این سقف قرار می گیرند 
شمارش انجام شده و به آنها گفته می شود در نظام بازارچه ای 
کار کنند اما خارج از سقف این بازارچه ها مسئله سودجویی وارد 
می شود پس باید یک کار سیستماتیک انجام شود چرا که اینها 

فرزندان و برادران ما هستند و از این راه معیشت می کنند.

خبر

علی ربیعی:

به همه خانواده های آسیب دیده حوادث آبان سرکشی شده است

وقتی امنیت ملی در کوله کولبران است؛

اختالف در مجلس 
بر سر یک  شلیک

سياست 2

همزمان که او در میان سوز سرما و مقابل مگسک اسلحه مرزبان ها، 
پای در برف فرو می کند و به کوه لعنت می فرستد که پیمودنش با بارهای 
سنگین چنین جانفرساست، امنیت ملی هم سوار بر کوله اش می شود 
و همراه با او می رود. همین که مرزبان ماشه بچکاند، چه بسا تیرش جان 
امنیت ملی را هم بگیرد و امنیت و کولبر هر دو با هم بمیرند؛ وقتی جرقه 
اعتراضاتی از جنس دی و آبان می خورد، نیز کولبر اولین کسی است که 
به صف معترضان خواهد پیوست، چراکه او پیش از آنکه مسئول حفظ 

آرمان های انقالب باشد، نان آور خانه است. 
در روزهای اخیر مرگ دردناک نوجوان 14 ساله کولبر و برادر 17 
ســاله اش در کوه های کردستان بر اثر ســرما، نگاه ها را دوباره متوجه 
کولبران کرده اســت؛ اما آنچه این نگاه را متفاوت از گذشته می کند، 
تجربه ای است که ایران طی دو سال گذشته پشت سر گذاشته است. 
نظام، اعتراضات بنزینی آبان ماه را آرام کرده است اما شوک آن وقایع 
هنوز به قوت خود باقی است. پیش از آن هم در دو سال گذشته، ایران در 
فاصله های زمانی کوتاه چندین بار دیگر شاهد چنین اعتراضاتی بوده 
است. قرائت رسمی این اعتراضات را دسیسه دشمن قلمداد می کند، 
اما آنچه در کوی و برزن در جریان بود حکایت از آن داشــت که شاید 
چنین تحرکاتی با جرقه دشمن باشــد اما هیزم آن قطعا خشم طبقه 

محروم بوده است. 
هشداری درباره »آبان« های بعدی 

مردم دو روز پیش در مریوان جنازه کولبر جوان را با تکه های نان در 
دست تشییع کردند و او را »شهید نان« نامیدند. اقدامی که خشونتی در 
خود نداشت، اما مستعد تبدیل شدن به خشن ترین اعتراضات است. 

اکنون دیگر نه تنها جامعه شناسان بلکه... 

بررسی دالیل و پیامدهای رسیدگی به جرایم جنگی اسرائیل توسط دیوان کیفری بین المللی

دادخواهیعلیهتلآویو
جهان 5

چرتکه 3

  رکورد بازدهی ۱۰۰ درصدی بازار سرمایه ثبت شد

بورس، پیشران جذب نقدینگی سرگردان 


