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سیاسی

وزارت خارجه آلمان :اینستکس تا حد زیادی بیاثر بوده است

وزارت امورخارجه آلمان در پاسخ به پرسش امید نوریپور ،نماینده حزب سبزها در
پارلمان این کشور اعالم کرده که ساز و کار مالی اتحادیه اروپا موسوم به
«اینستکس» برای مبادله تجاری با ایران همچنان بیاثر بوده و از زمان تأسیس آن
در دو سال پیش تا کنون فقط یک مبادله موفقیتآمیز از طریق آن انجام شده است.
ایسنا به نقل از دویچه وله

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1818علی اکبر :هر بار برای تنظیم عینکم
به عینک ســازی (علم نو) ،واقع در خیابان
پیروزی ،خیابان شکوفه ،مقابل پیتزا فروشی
َج َرس مراجعه مراجعه می کنم ،صاحب مغازه
که از کاســب های قدیمی و خوش برخورد
اســت ،بدون دریافت هیچ گونه وجهی کار
مشتریان را انجام می دهد .به عنوان پاسداشت
و قدردانی از زحمات ایشان ،لطفا این پیام را
چاپ کنید .با تشکر از لطف تان)10/21( .
 -2255آقــای منتقد! حــذف ،ویرایش و
تاخیر در چــاپ مطالب در روزنامه به علت
کثرت آن ها یا نقص در سیســتم پیامگیر،
امری طبیعی اســت .البته انتقادات سازنده
و راهنمایی های دوســتان و همراهان هم
تا حدودی راهگشــای اســت ،اما دخالت
در چگونگــی و تصمیــم گیــری و خط و
نشان کشیدن جایز نیست)10/21( .
 -2048کدام یک از مســئوالنی که حقوق
های باالیی دریافت می کنند ،می توانند با
سه میلیون تومان زندگی شان را اداره کنند؟
برای یک بار هم شده این کار را انجام دهند
و خودشان را محک بزنند و ببینند توانایی
چنیــن کاری دارند؟ چرا باید کارگران جزو
محروم ترین و کم درآمدترین اقشار جامعه
باشند و همیشه بدهکاری ،آنان را نزد خانواده
سرافکنده کند؟ علی از تهران()10/21
-1735عرفانازتهران:رسمکهنهوقدیمیای
در محل کار پدرم به جا مانده است .به برخی ها
انگ مــی زنند و از کار بیــکار می کنند ،اما
حقوق اش را پرداخت می کنند وقتی که طرف
به سن بازنشستگی نائل شد ،به او تقدیرنامه
می دهند .به دلیل این که محل کارش بعضی
وقت ها که به نفع شان است خصوصی اند و
نفعی به حالشان نرسد ،دولتی اند! به همین
دلیل برخی تخلفات محل کارش پنهان مانده
است و رسیدگی نمی شود)10/21( .
 -1512فرخــی پور از تهران :جارچی! هر بار
به خیابان جمهوری اسالمی ،اطراف آب میوه
فروشــی بهار ترافیک می روم ،جارچی های
لباس فروش با صــدای بلند آلودگی صوتی
ایجاد می کنند و باعث سلب آسایش کاسبان،
مشتریان و رهگذران می شوند .بی توجهی به
این موضوع نارضایتی به همراه دارد)10/23( .
 -1846علی از تهران :بعضی ها تالش می
کنند مدرک دانشــگاهی اخذ کنند ،اما به
جای کسب علم ،دانش و معرفت ،از مدرک
خود ابزاری می ســازند برای ضربه زدن به
دیگران .این افراد جواب بدخواهی های شان
را چگونه می خواهند بدهند؟()10/23
-1711شجاعت،راستگویی،انتقادودرستنویسی
بعضی اوقات موجب صدمات و ضربات جبران
ناپذیر از ســوی آن هایی می شود که طاقت
حقیقت و انتقــاد را ندارند و عذر منتقدان را
می خواهند .ای کاش این گونه افراد کمی هم
واقع بین باشند و با موضوع های عنوان شده
منطقی برخورد کنند)10/23( .
 -1925رفتار برخی مسئوالن با سخنان شان
بســیار متفاوت است .خوب نیست مسئولی
وعده بدهد و زیر قولش بزند)10/23( .
 -1322شرمساری؛ مســئوالن گرامی! به
علت گرانی و پایین بودن حقوق ها ،بیشتر
کارگران به دلیل عدم خواستههای خانواده
شان ،نزد آنان شرمسار و خجالت زده اند .چرا
دولت به فکر مردم ندار و کارگران زحمتکش
نیست؟ اکبر از تهران()10/23
 -1015دوســت گرامی که درباره اسامی و
طوالنی بودن برخی پیام ها شکایت دارید،
باید به اطالع جناب عالی برسانم ،بسیاری از
پیام های ارسالی که به قول شما عام المنفعه
است ،بدون هیچ گونه نام و نشان و فقط در
راه خدمــت به جامعه و بدون دریافت هیچ
گونه حق التحریر و با لطف مدیرمســئول
روزنامــه چاپ می شــود .جهت اطالع تان
عرض شــد! لطفاً عینک بدبینــی را کنار
بگذارید و مطمئن باشید پیام ها و مطالبی
که قابل چاپ تشخیص داده شود ،در نوبت
چاپ قرار می گیرد)10/22( .
 -2015بیست و نه سال با برخی روزنامه ها
همکاری دارم .هیچ روزنامه ای به مخاطبان
اجازه دخالت نمیدهــد .مطالبی که قابل
چاپ باشــد ،چاپ می شود .اگر هم شورای
سردبیری آن را غیرقابل چاپ تشخیص دهد
یا روانه سطل زباله یا بایگانی می شود .حتی
خبرنگاران و گزارشگران هم ممکن است با
زحمات فراوان خبــر یا گزارش تهیه کنند
و در اختیار سردبیر یا مدیرمسئول روزنامه
بگذارند ،اما خط مشــی نویســنده یا خط
قرمزهایی که وجود دارد ،مطالب با روزنامه
و شرایط سازگار نباشد ،به نظر میرسد باید
واقع بین باشیم و سطح توقع مان را پایین
بیاوریم .اکبر از تهران()10/22
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر ویژه
با حضور رهبر انقالب اسالمی
در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد؛

مراسم عزاداری شب شهادت
حضرتزهراسالماللهعلیها

مراســم عــزاداری شــب شــهادت حضرت
فاطمهزهرا سالماهللعلیها با حضور رهبر انقالب
اسالمی در حســینیه امام خمینی(ره) برگزار
شــد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام
معظم رهبری،در این مراســم ،حجتاالسالم
والمسلمین عالی در ســخنانی ،دعاهای وارده
از اهلبیت علیهمالسالم را گنجینهای ارزشمند
برای ارتبــاط معنوی با پــروردگار و افزایش
قابلیتهای انسان برای دریافت انوار و تفضّ الت
الهی دانست و گفت :دعا و توسل برکتآفرین،
و بازدارنده انسان از لغزشها و انحرافها است،
بنابراین هر چه مســئولیت اجتماعی انســان
باالتر باشــد ،نیاز او به دعا ،توســل و خلوت با
خداوند بیشتر است .همچنین در این مراسم،
حجتاالســام ضیایــی به ذکــر مصیبت و
روضهخوانی پرداخت.

قضایی
رئیس کل دادگستری استان یزد:

کارشناس،مشاورمقامقضائی
در امور فنی و تخصصی است

رئیس کل دادگســتری اســتان یــزد گفت:
کارشناسی یک رســالت مهم است که در امور
فنی و تخصصی به مقام قضائی در تشــخیص
درست موضوع و اجرای عدالت کمک میکند.
غالمعلی دهشــیری در مراســم اتیان سوگند
 70نفر از کارشناسان جدید ،اظهار داشت :راستی
در گفتــار ،درســتی در کردار ،واقــع گویی و
واقع نگاری ،عدم کتمان حقیقت و راز داری و امانت
داری مسائل مهمی است که باید یک کارشناس
بر اساس محتوای ســوگند به آن التزام داشته
باشــد .وی تصریح کرد :کارشــناس ،دانای کار
اســت که مســائل پیچیده و امور فنی را برای
تشــخیص مقام قضائی و صــدور حکم عادالنه
تبیین و تشریح میکند .این مقام قضائی با بیان
اینکه قاضی مسلط به قانون است و کارشناس با
موضوع یابی و دادرس با حکم یابی بر اساس ادله
حکــم صادر میکند ،افزود :رجوع به خبره امور
در هر رشــتهای یک اصل عقالیی است که در
شناخت احکام دین هم به کارشناس دینی یعنی
روحانیون بر آن تأکید شــده است و قاضی نیز
باید در مسائل فنی و پیچیده تخصصی از علم
و مهارت کارشــناس برای تشخیص امور کمک
بگیرد .وی با اشاره به اجرای اتیان سوگند برای
بسیاری از امور مهم از جمله ریاست جمهوری،
نمایندگی مجلس ،پزشــکی ،قضاوت و وکالت،
ابراز داشت :در کارشناسی نیز ورود به این جرگه
نیازمند اتیان سوگند است چراکه هرگونه ارائه
نظر کارشناسی نادرست و خالف واقع میتواند
در عدم اجــرای عدالت اثرگذار باشــد .رئیس
کل دادگستری اســتان یزد ،خاطرنشان کرد:
کارشناســی عنوانی برای کسب درآمد نیست
بلکه فرصتی اســت برای تحقق عدالت که اگر
درست انجام شود مأجور درگاه الهی است و اگر
صحیح انجام نشود ،ذخیره کیفر و آتشی برای
آخرت اســت .وی بر کاهش مداخالت انسانی
در ارجاع به نظر کارشناســی تأکید کرد و بیان
داشت :در راســتای طرح تحول در قوه قضائیه
و تحقق قوه قضائیه هوشمند باید ارجاع به نظر
کارشناســی و انتخاب کارشناس نیز به صورت
سیستمی و هوشمند انجام گیرد ،تا ضمن تحقق
عدالت در ارجاع ،از کاهش اطاله دادرســی نیز
به واسطه ارجاع بســیار زیاد به تعداد اندکی از
کارشناسان کاسته شود .وی دقت در ارائه نظر،
توجه به مواعد تعیین شده مقام قضائی ،رعایت
شأن دادگاه و تبیین و تشریح و واضح و مستند
و مســتدل بودن نظر کارشناســی را از دالیل
ارجاع بیشــتر به کارشناسان خاص ذکر کرد و
گفت :وقتی یک کارشناس به تشریفات قضائی
ملتزم بوده و در ارائه نظر کارشناسی شفافیت و
دقت داشته باشد ناخودآگاه مقام قضائی مجاب
به استفاده دوباره از چنین کارشناسی میشود.

بدآموزی یک زیرنویس تبلیغاتی

ادامه از صفحه اول:
از زمین چمن مصنوعی بچههای «ســیریز ـ
کرمان» فاصله گرفتم و یادم ماند اثرات ســوء
یک جمله که مخاطــب آن را دروغ میپندارد
تا چه اندازه میتواند مخرب ،تأثیرگذار و عمیق
باشــد«:تو بنویس کی به کیه؟!» شــیوع این
ادبیات ـ کی به کیه ـ و این تفکر ـ تو هم مثل
تلویزیون بنویس قبل از کرونا میتواند هشداری
جدی باشد تا وقتی میخواهیم حتی یک تبلیغ
را به نمایش درآوریم به آثار و تخریبهای آن
نیزبیندیشیم!...

جــو بایدن رئیس جمهور منتخــب آمریکا اعالم کرد
«ونــدی شــرمن» هدایتکننده مذاکــرات برجام را
به عنوان معــاون وزیر خارجــه و «ویکتوریا نوالند»
را به عنــوان معاون وزیــر خارجه در امور سیاســی
معرفــی میکند .این دو پســت به ترتیــب دومین و
ســومین مقام در وزارت امور خارجه آمریکا محســوب میشوند.
بــه گزارش جمــاران ،نام ایــن دو نفر برای خدمــت زیر فرمان
«آنتونــی بلینکــن» انتخــاب شــد ه کــه نــام خــود او قبال

معرفیوندیشرمنبهعنوانقائممقاموزارتخارجهدولتبایدن

به عنوان وزیر خارجه آینده آمریکا اعالم شده است.
بایدن گفت« :این تیم ،تجسمی از باور من است که
میاندیشم آمریکا وقتی با متحدانش عمل میکند،
قویترین اســت ».و افزود« :اطمینــان دارم آنها از
تجربه و مهــارت دیپلماتیک خود برای بازگرداندن
رهبــری جهانی و اخالقی آمریــکا در جهان اســتفاده خواهند
کرد .آمریکا بازگشــته است ».رئیس جمهور منتخب آمریکا تیم
وزارت امور خارجه خــود را با گروهی از دیپلماتهای حرفهای و

پیشکســوتان دولت اوباما پر کرده؛ تصمیمی که نشان از عزم او
برای بازگشت به سیاست خارجی پیش از دوران چهار ساله دونالد
ترامپ دارد .برای مثال وندی شــرمن کســی است که مذاکرات
هستهای دولت اوباما را که در سال  2015منجر به امضای توافق
هستهای با ایران شد ،هدایت میکرد .شرمن نیاز به تأیید سنا برای
ت پیشنهاد شده را دارد .شرمن که سالها
منصوب شدن در سم 
پیش مددکار اجتماعی بوده ،بیش از دو دهه است که در دستگاه
دیپلماسی آمریکا کار میکند.

آفتاب یزد در گفتگو با یک کارشناس بررسی کرد

اگر ترامپ کیف هستهای را تحویل ندهد چه میشود؟

آفتاب یزد -گروه سیاســی :یکی از مهمترین بخشها در زمان
انتقــال قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر در آمریکا
انتقال فرماندهی و کنترل اختیارات زرادخانه هستهای آمریکا است اما
به نظر میرسد ترامپ ،رئیس جمهور کنونی آمریکا از آنجا که حاضر
به شرکت در مراسم تحلیف بایدن ،رئیس جمهور منتخب نیست این
روند را دشوار کرده است .ترامپ گفته است که بیستم ژانویه در مراسم
تحلیف بایدن شرکت نخواهد کرد اما نگفته کجا خواهد بود.
حال پرســش این جا است که چه بالیی بر سر "فوتبال هسته ای"
یا کیف هستهای که همواره همراه رئیس جمهور است خواهد آمد؟
چطور به بایدن تحویل خواهد شد؟ رئیس جمهور تنها قدرتی است
که اختیار صدور دســتور حمله هســتهای را دارد هر جا که باشد.
همواره یک مشــاور نظامی رئیس جمهــور را همراهی میکند که
وظیفهاش حمل کیفی است که فوتبال هستهای نامیده میشود .این
کیف به رئیس جمهور امکان میدهد که دســتور حمله هستهای را
حتی در حالی که بطور فیزیکی در مراکز فرماندهی و کنترل نیست
صادر کند.
این چمدان حاوی کلیدی اســت که بالفاصله کالهکهای هستهای
مســتقر در پایگاههای موشــکهای بالســتیک بین قارهای را فعال
میکند ،موشکهای بالستیک مستقر در زیردریاییها را فعال میکند،
بمب افکنهای استراتژیک را آماده میکند .همچنین حاوی ابزارهای
ارتباطی ،کدها و تمامی گزینهها برای جنگ هستهای است.جدای از
فوتبال ،رئیس جمهور کارتی را با خود دارد که به "بیسکویت" معروف
است و شامل کدهای فعالسازی در درگیرهای هستهای است .رئیس
جمهور میتواند این کدها را با ابزارهایی که در کیف وجود دارد فعال
کند و به این ترتیب خود را برای فرماندهان ارتش شناســایی کرده
و دســتور حمله هستهای را صادر کند .دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا هنگامی که در آخرین روز ریاســت جمهوری خود واشنگتن
دی.ســی را ترک کند این کیف را با خودش خواهد برد ،اما کدهای
مربوط به آن به هنگام فرا رسیدن ظهر غیرفعال خواهند شد .کدهای
هستهای به مجرد اینکه بایدن به عنوان جانشین ترامپ  ۱۰۰۰مایل
دورتر از او در روز چهارشــنبه تحلیف به جا آورد دیگر فعال نخواهند
بود .مقامها به سی ان ان گفتند مقامهای نظامی یک فوتبال هستهای
دیگر را آماده خواهند داشــت تا به مجرد ایــن که بایدن تبدیل به
فرمانده کل قوا شود او را همراهی کنند.
> نمی تواند و حق ندارد!

علی بیگدلی اســتاد تاریخ دانشگاه معتقد است «:ترامپ نمیتواند و
حق نــدارد چنین کاری انجام دهد ».وی ادامه میدهد «:از شــروع
«غالمعلی رجایی» مشــاور مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی با بیان
اینکه مجلس یازدهم در هفت ماه گذشته کامال ناپخته عمل کرده
است ،گفت :نمایندگان باید با نمایندگان ادوار مجلس ،استانداران
و مســئوالن اجرایی و تقنینی مشــورت کنند .مشــورت در واقع
سهیم کردن دیگران در اندیشیدن است و انسان را به پختگی میرساند.
به گزارش ایرنا ،مشاور مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه
تک صدایی به کشــور آسیب میزند ،یادآور شد :واقعیت این است
که نمایندگان مجلس یازدهم در خوشبینانهترین حالت با مشارکت
 ۴۲درصدی وارد مجلس شدند ،به این معنی همه مردم در انتخاب
این مجلس شریک نبودند و حتی معتدالن اصولگرا هم نتوانستند
با ســهم قابل اتکایی وارد مجلس شــوند .فاجعه وقتی اســت این
تک صدایی در دولت آینده هم تکرار شود .وی گفت :در غاصب بودن
رژیم صهیونیستی تردیدی نیست اما چرا برای از بین بردن این رژیم
در مجلس به طور رســمی زمان تعیین میکنند در حالی میدانند
این موضوع حساسیت بینالمللی را موجب میشود؟ این ریشه در
رویکرد تک صدایــی دارد و باید برای آن فکری کرد .اگر از همین
منظر نگاه کنیــم به نظرم رئیس جمهــوری منتخب  ۱۴۰۰باید
اصالحطلب یا ترکیبی از اصالحطلبان ،اصولگرایان و اعتدالیها باشد.
> نظر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاستجمهوری
 ۷۶ناطق نوری بود

رجایی شرایط انتخاباتی ســال  ۱۴۰۰را شبیه خرداد  ۷۶توصیف
کرد و افزود :در آن ســال با وجود اینکه نظر مرحوم اکبر هاشــمی
رفسنجانی ،علیاکبر ناطق نوری بود ولی به صراحت گفت که از آرا
مردم صیانت و حراست میکند .االن هم فکر میکنم اگر حاکمیت
مشارکت و نظر واقعی مردم را میخواهد ،باید به شیوه هاشمی عمل
کند .مشــاور رسانهای شهردار تهران از انتخابات اسفند  ۹۸مجلس
شــورای اسالمی به عنوان تجربه تلخ یاد و اظهار کرد :از این تجربه

> آیا حالت نمادین دارد یا کاربردی است

علی بیگدلی :
اگر ترامپ کیف هســتهای را تحویــل ندهد دادگاه
تشکیل میشود و این دادگاه بعد از مراسم تحلیف انجام
خواهد شــد .به دلیل اینکه اگر قبل از مراســم تحلیف
دادگاه ترامپ تشــکیل شــود ممکن اســت باز با یک
هیجاناتی مواجه شــود و طرفدارانش بیشتر شلوغ کنند.
بنابراین مخصوصا مراسم دادگاه را به دو سه روز بعد از
مراسم تحلیف انداختند که این سرو صداها بخوابد و با
واکنشی از طرف حامیان ترامپ مواجه نشود .در دادگاه
حکم صادر میشــود و بر اســاس این حکم او را مجبور
میکنند که این کیف را تحویل رئیس جمهور بعدی دهد
جنگ ســرد که مبنا و آغازش روایات مختلفــی دارد اما به نظر من
شــروع جنگهای سرد از سال  1948یعنی همزمان با بحران برلین
اتفاق افتاد و بعد از آنکه  B52آمریکایی در آسمان شوروی در زمان
خروشچف مجبور شد که پایین آید و آمریکاییها آن را انکار کردند
و بعد با خلبان آن مصاحبه کردنــد و این قدرت نمایی بزرگی برای
شــورویها بود و از آن زمان تلفن قرمزی روی هر دو میز روســای
جمهور هر دو کشــور قرار گرفت که به تلفن اتمی شهرت داشت که
هر وقت تلفن را بر میدارند صحبت میکنند اختالفات شــان شدید
میشود .بحث دیگری هم اســت که یک دکمه اتمی دارد که خانم
نانسی پلوسی گفت که این اصال استحقاق نداشته که دکمه هستهای
در اختیارش باشــد زیرا مرد عقب افتادهای اســت و ...بنابراین کیف
حاوی رمز و رموزی است که مربوط به فعالیتهای هستهای و به کار
انداختن موشکهای هستهای و فرمان دادن برای شلیک موشکهای
هستهای است.

علی بیگدلــی در پایان میگوید :اگر کیــف را تحویل ندهد دادگاه
تشکیل میشود و این دادگاه بعد از مراسم تحلیف انجام خواهد شد.
به دلیل اینکه اگر قبل از مراســم تحلیف دادگاه ترامپ تشکیل شود
ممکن است باز با یک هیجاناتی مواجه شود و طرفدارانش بیشتر شلوغ
کنند.بنابراین مخصوصا مراســم دادگاه را به دو سه روز بعد از مراسم
تحلیف انداختند که این ســرو صداها بخوابد و با واکنشــی از طرف
حامیان ترامپ مواجه نشود در دادگاه حکم صادر میشود و بر اساس
این حکم او را مجبور میکنند که این کیف را تحویل رئیس جمهور
بعــدی دهد .این قوانین و مقررات پیشبینی شــده و من تعجب
میکنم که چرا ترامپ چنین حرفی زده است.

باید ناز اصالحطلبان را هم بکشند که در  ۱۴۰۰کاندیدا شوند

تلخ درس بگیریم تا رئیس جمهوری حداقلی نداشــته باشیم تا در
چانه زنیهای بینالمللی با مشکل مواجه نشویم .نباید فراموش کرد
که اقتدار و اعتبار اجتماعی هر سیستم سیاسی به حضور و مشارکت
مردم در همه مسائل است.
> بزرگان جریان اصولگرا باید به مجلس مشورت دهند

رجایی ادامه داد :در مجلس یازدهم شاهد رگههای خیزش تندروی
و افراطیگری هســتیم مثال اینکه در طرحها مجازات زندان برای
مســئوالن تعیین میکنند از عجایب جهان است .مجلس اختیار
نظارت دارد و وقتی این ابزار را در اختیار دارد باید از آن اســتفاده
کند ،نظارت باید به حدی دقیق باشد که نیازی به بازداشت و زندان
نباشد .شــما حق نظارت و اعمال نظارت دارید نه تهدید مسئوالن
اجرایی به زندان! این مجلس از شگفتیهای دوران است و به نظرم
عقالی قوم باید فکری کنند و جلوی این تندرویها را بگیرند .این
فعال سیاســی ادامه داد :بزرگان جریان اصولگــرا باید به مجلس
مشــورت دهند .عقالی اصولگرا اگر به فکر اعتبار خود هستند باید
کاری کنند که نمایندگان دست از این تندرویها بردارند.
> اگر اصال حطلبان دو درصد رای دارند
گزینههای آنها را تایید صالحیت کنند

رجایی در واکنش به اظهارات فعال اصولگرا که بر پایه یک نظرسنجی
رای اصالحطلبان در انتخابات  ۱۴۰۰را  ۲تا  ۸درصد عنوان کرده بود،
یادآور شد :این نظرسنجیها قابل استناد نیست و اگر فکر میکنند
اصالحطلبان  ۲درصد رای دارند بدون نگرانی گزینههای آنها را تایید

تقویتصداوسیمااشکالیندارد

مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم (ص)  15سپاه
پاسداران انقالب اسالمی با اجرای موفق عملیات
راهبردی موشکهای بالستیک دوربرد ضد ناوهای
متخاصم دشــمن و انهــدام اهــداف از فاصله
 1800کیلومتری به انجام رسید .به گزارش سپاه
نیوز؛ مرحلــه دوم و نهایی رزمایش پیامبر اعظم
(ص)  15سپاه پاســداران انقالب اسالمی صبح

> کیف را تحویل ندهد دادگاهی میشود

مشاور آیت الله هاشمی:

رئیس اسبق صداوسیما:

رئیس اسبق صداوسیما با حمایت از تخصیص
اعتبار  2هــزار میلیاردی به صداوســیما برای
نظارت و کنترل فضای مجازی گفت :رسانه ملی
امروز در برابر جبهه دشمن ،یک لشکر محسوب
میشــود .به نظرم تقویت صداوســیما اشکالی
ندارد ،مشروط بر اینکه آن رسانه در درون خود
اصالحاتی انجام دهد و خود را متعلق به ملت و
نظام بداند و موجب ایجاد تفرقه نشود.
به گزارش جماران ،محمد هاشمی رفسنجانی
گفت :در شرایط فعلی حاکم بر منطقه و جهان
چیزی به نام جنگ نظامی وجود ندارد و جنگی
که وجود دارد ،رســانهای است .رسانهها نیز در
تضعیــف روحیــه و ناامید کردن مــردم قدم
برمی دارند .امروز استراتژی دشمن این است که
دو کار انجام دهــد ،یکی اینکه نظام جمهوری

این روزنامه نگار با ســابقه و کارشناس مسائل سیاسی ـ بینالملل
در واکنش به این موضوع که شــاید این کیف نمادین باشــد ابراز
میدارد« :حالت نمادین ممکن است داشته باشد ولی در هر صورت
واقعیتهایی هم در آن هســت که چه اندازه قدرت اتمی دارد؟ چه
پایگاههایی در کجا اســت؟ اینها بررسی میشود .این کیف خیلی
معروف است و از گذشته این شهرت را داشته که فالن فرمانده کجا
اســت و که اســت .یعنی یک اطالعات خیلی محرمانه در اختیار
رئیس جمهور قرار میگیرد که اسم و رسم و تواناییهای افرادی که
مد نظرشان است در آن وجود دارد.
این تحلیلگر مســائل آمریکا در واکنش به این مسئله که آیا ارتش
میتواند بخشهایی از اختیارات رئیس جمهور را در دســت بگیرد،
اظهار میدارد «:نه! این طور نیســت ،رئیس جمهور فرمانده کل قوا
است و میتواند مستقیما به پنتاگون برای حمله فرمان دهد منتها
اگر آمریکا به طور ناگهانی مورد تهاجم قرار گیرد که منافع و مردم
آمریکا در خطر لحظهای قــرار گیرند رئیس جمهور بدون موافقت
کنگره میتواند فرمان جنگ را صــادر کند همان طور که روزولت
در جنــگ جهانی دوم این کار را کرد به دلیل اینکه ژاپن بندر پرل
هاربر را در هفتم ســپتامبر سال  1947که به روز ننگین در تاریخ
آمریکا شهرت دارد بمباران کرد او بدون اینکه از کنگره اجازه گیرد
به آلمان اعالم جنگ کرد .اما اگر بعدا از کنگره تقاضای کمک کند
بحث جداگانهای اســت ولی اگر بخواهد تصمیم گیرد در آیندهای
نزدیک دســت به یک اقدام نظامی زند حتما بایســتی با موافقت
کنگره باشد».

اسالمی را ناکارآمد جلوه دهد و دیگری آن که
مردم را از تداوم کار نظام ناامید کند.
وی افزود :عمده محتوای فضای مجازی نیز در
همین راستا است .البته در این فضا حمایتهایی
هم وجود دارد اما لشــکر دشمن و تبلیغات آن
بسیار بیشــتر از حامیان نظام است .کما اینکه
در رسانههای غیرمجازی نیز لشکر دشمن بسیار
بیشــتر از خودیها است .اگر بعضی رسانهها را
دنبال کنیم میبینیم چه تهمتهایی را میزنند
که دروغ اســت .لــذا در این شــرایط ،تقویت
صداوسیما به عنوان رسانهای ملی یک وظیفهای
همگانی اســت .حــاال عملکرد آن رســانه اگر
مطلوب نیست ،باید شرایطی را به وجود آوریم
که عملکرد آن جناحی نباشد و مانند عملکرد
برخی دشمنان در صفوف مردم تفرقه نیندازد.

صالحیت کنند .مشاور مرحوم هاشــمی رفسنجانی گفت :نه تنها
اصالحطلبان که پایگاه رای اصولگرایان هم افت کرده است اگر افت
نکرده بود ،چرا محمدباقر قالیباف با این رای به مجلس رفت؟ مردم
به دالیل متعدد نسبت به آینده ناامید هستند .این مجلس که با شعار
معیشت تشکیل شد ،باید به سمت بهبود وضعیت اقتصادی حرکت
میکرد نه اینکه به جای کمک به دولت مقابل آن بایستد.

> دولت حداقلی قدرت چانهزنی کمی دارد

رجایی گفت :اگر مشارکت و پشتوانه رای پایین باشد ،دولت نمیتواند
در مذاکــرات بینالمللی چانه زنی کند .حتی اگر وزیر خارجه رای
اعتماد پایینی از مجلس بگیرد قدرت مذاکره خواهد داشت .بنابراین
قدرت چانه زنــی در مذاکرات جهانی برای یک رئیس جمهوری و
دولت حداقلی پایین میآید .این فعــال اصالحطلب ادامه داد :اگر
ق رای نیایند ،پیامهــای بینالمللی زیادی از این
مردم پای صندو 
عدم حضور شنیده میشود و کار دولت منتخب را مشکل میکند.
بنابراین حتی باید ناز اصالحطلبان را بکشــند تا آنها جنس خوبی
عرضه کنند و مشتری بیشتری را جذب کنند .مغازهای که یک نوع
پارچــه دارد خریداران ترجیح میدهند با همان لباس قدیمی کنار
بیایند و جنسی نخرند .رجایی افزود :نگرانم رئیس جمهوری بعدی با
یک رای حداقلی انتخاب شود .این موضوع پیامهای منفی در داخل
و بیرون خواهد داشت ،امیدوارم این اتفاق نیفتد .آرزوی من دیدن
انتخاباتی پرشــور در  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰است .مردم اگر ببینند که
رقبای قدری در میدان حضور دارند کنجکاو میشوند و فرد قویتر
را انتخاب میکنند.

یک فعال سیاسی مطرح کرد

پیشتازی رئیسی بر قالیباف در نظرسنجی انتخاباتی

«حمیدرضــا ترقی» ،چهره سیاســی اصولگرا با
اشاره به حمایت برخی از وزرای سابق دولت نهم
و دهم از رئیسی برای حضور در انتخابات  1400و
اینکه آیا یک دوقطبی قالیباف و رئیسی در جریان
اصولگرایی در حال شکلگیری است یا خیر؟ گفت:
یقیناً دو قطبی رئیسی و قالیباف شکل نمیگیرد.
به گزارش برنا ،ترقی در پاســخ به این سوال که
بسیاری از اصولگرایان نسبت به رئیسی اتفاق نظر
دارند اما در مورد قالیباف این گونه نیست ،ارزیابی
شما از این مسئله چیست؟ آیا قالیباف این بار به
نفع رئیسی کنار میکشد ،عنوان کرد :به هر حال
قالیباف هم تابع ائتالف است و او خارج از تصمیم
ائتالف ،عمل نمیکند چــون خودش عضوی از
ائتالف است .بنابراین تصمیم ائتالف اصولگرایان
هر چه که باشد همه تبعیت خواهند کرد منتهی

در نظرسنجیها ،رئیسی بسیار جلوتر از قالیباف
اســت .این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در
پاسخ به این ســوال که آیا این نظرسنجیها به
رئیسی ارائه شده است؟ تاکید کرد :نظرسنجیها
توســط نیروهای انقــاب و اصولگرایان صورت
میگیرد و برای خودشان انجام میدهند و اینکه
آن فرد موافق باشد یا نباشد ارتباطی ندارد برای
اینکه بتوانند درباره وضعیت فضای عمومی کشور
بــه نوعی یک ارزیابی کلی انجــام دهند مجبور
هستند که با این نظرسنجیها ،شناخت بیشتری
را نسبت به تمایالت جامعه پیدا کنند .ترقی در
پاســخ به این ســوال که آیا اصولگرایان از آمدن
رئیسی اطمینان دارند ،گفت :خیر این گونه نیست
مگر اینکه اصولگرایان بتوانند فشار زیادی بیاورند تا
بتوانند ،رضایت رئیسی را جلب کنند.

جزئیات مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم (ص)  15سپاه

روز شنبه با اجرای عملیات راهبردی موشکهای
بالســتیک دوربرد ضد ناوهای متخاصم فرضی
دشــمن و انهدام اهداف به انجام رســید .در این
مرحله از رزمایش که با حضور ســردار سرلشکر
پاســدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای

مسلح ،سردار سرلشــکر پاسدار حسین سالمی
فرمانده کل سپاه ،سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی
حاجــی زاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه و
جمعــی از فرماندهان عالی رتبــه نظامی برگزار
شــد؛ پس از کشــف موقعیت ناوهای متخاصم

فرضی دشمن توسط سامانههای اطالعاتی نیروی
هوافضای سپاه ،موشــکهای بالستیک دوربرد
کالسهای متنوع از فاصلــه  1800کیلومتری
اهداف منظور رزمایش در شمال اقیانوس هند را
با موفقیت مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.

