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سیاسی

مرگ یک فرمانده ارشد طالبان در پاکستان

ارتش پاکستان از کشته شدن یک سرکرده ارشد گروه تروریستی «تحریک طالبان»
در عملیات اطالعاتی این کشور خبر داد و آن را یک هدف با ارزش در تعقیب و
مجازات عوامل تروریستی عنوان کرد .به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی ارتش
پاکستان« ،نورستان» مشهور به حسنبابا در عملیات اطالعاتی نیروهای ارتش در
منطقه «وزیرستان جنوبی» واقع در شمال غرب این کشور کشته شد.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1510چ��را گفته میش��ود مجلس از
سرباز س��یلی خورده طلبکار شده است؟
چ��را مجلس آن نماینده س��یلی زن را به
پاسخگویی وانداشت؟ ()11/30
 -1501شاید با توجه به وضعیت کرونایی
استفاده اورژانسی واکسن ایرانی باید انجام
بگیرد)11/30( .
 -1412چرا میگویند تشریفات سفر آقای
قالیباف به روس��یه به صورت دیپلماتیک
برگزار نشد؟ لطفا شرح دهید)11/30( .
 -1312روزنام��ه کیهان چ��را عادت دارد
به برخیه��ا زود تهمت بزند؟ این روشها
درست نیست)11/30( .
 -1301چ��را آمری��کا و اروپا فعالیتهای
مخرب و جنایتکارانه اس��رائیل را محکوم
نمیکنند؟()11/30
 -1221ش��کر خدا باالخره مشکل بودجه
حل شده اصالحات انجام گرفت .امیدواریم
در نهای��ت این بودجه  1400به نفع مردم
باشد)11/30( .
 -1212درم��ان رای��گان بیمهش��دگان
باالی  65س��ال یک اقدام خداپس��ندانه و
انساندوستانه است .چرا که بسیاری از این
افراد نیازمند حمایت هستند)11/30( .
 -1201به کس��انی که ماس��ک نمیزنند
پیامک جریمه بدهند شاید مجبور شوند
رعایت کنند)11/30( .
 -1110فدراسیون فوتبال سعی کند حق
میزبانی مسابقات مقدماتی جام جهانی را
برای کشورمان حفظ کند)11/30( .
 -1045آق��ای جهانگی��ری! آی��ا واقعا ما
در روزه��ای پایانی این جن��گ اقتصادی
قرار داریم؟ ()11/30
 -1025متاس��فانه برخ��ی اف��راد دالل و
سودجو روی بازیکنان فوتبال تاثیرات منفی
میگذارند تا آنها را از تیم خود جدا به تیم
دیگر منتقل کنند تا سودهای نجومی به
دست آنها برسد)11/30( .
 -1011مردم همکاری کرده و پروتکلها
را رعایت کنند .ویروس کرونا خطرناکتر از
قبل شده)11/30( .
 -0911موضوع مشاهده کرونای انگلیسی
در کشور نگرانکننده است .برای پیشگیری
چه راهکارهایی الزم است؟ ()11/30
 -0841دول��ت ب��رای احق��اق حق��وق
ش��هروندی اق��دام ج��دی کن��د .ای��ن
موضوعی اس��ت که جزو شعارهای دولت
بود)11/30( .
 -1131اس��تاندار تهران گفتهاند کماکان
محدودیتترددشبانهپابرجاست.آیاشرایط
بهتر شود این طرح لغو میشود؟ ()12/1
 -1112نظر کارشناسان داوری درباره خطا
روی رونال��دو در بازی پورت��و با یوونتوس
چیست؟ آیا آن خطا پنالتی نبود؟ ()12/1
 -1101پرداخ��ت مهریه با س��که تقریبا
 12میلیون تومانی خیلی برای محکومان
مهریه س��خت اس��ت .زندگ��ی برخیها
به خاط��ر همی��ن پرداخ��ت مهریه فلج
شده)12/1( .
 -1035دولت آمریکا اگر حسن نیت دارد
سیاستهای شکست خورده ترامپ را دنبال
نکند .رویه منطقی در پیش بگیرد)12/1( .
 -1021چ��را اجازه خروج م��رغ از برخی
اس��تانها را نمیدهند؟ این به نفع مردم
است یا به ضرر؟ ()12/1
 -0921قیمت آجیل امس��ال برای شب
عید قرار است چند برابر شود؟ ()12/1
 -0910توصی��ه میکنند به خاطر دوری از
ابتال به کرونا در مکانهای عمومی صحبت
نکنیم .پس در فضای بس��ته مثل خودرو یا
اتوبوس هم نباید مس��افران صحبت کنند.
()12/1
 -1311بیش��ترین مکانی ک��ه در مورد
فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمی شود،
انتقال ویروس کرونا به راحتی وجود دارد،
در ایستگاههای مترو ،کوپه ها و اتوبوس های
شرکت واحد و تاکسی ها باید ماسک زد و
کوپه خلوت سوار شد .عرفان ()12/1
* روزهای گذش��ته به بانک ملی مرکزی
واقع در فلکه ش��هرداری گرگان ،اس��تان
گلستان مراجعه و درخواست نصب برنامه
برای انتقال وجه یا پرداخت قبوض داشتم.
یکی از کارمندان گفت کارمندی که مسئول
این کار است مرخصی رفته و تا یک هفته هم
نمی آی��د! آیا ب��ا مرخصی رفت��ن یکی از
کارمندان،بایدکارمراجعهکنندگانبهتعویق
بیفتد یا ب��ه جای دیگری مراجعه کنند؟ از
بانک مرکزی برای پیش��گیری از تکرار این
موضوع ،تقاضای رسیدگی دارم)12/1( .
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر ویژه
رهبر معظم انقالب اسالمی:

فضائلبرجستگانیهمچون
سیدمرتضینشاندهنده
ُ
حسن تربیت اسالم است

مت��ن بیانات رهبر معظم انقالب اس�لامی در
دی��دار دس��تاندرکاران کنگره بزرگداش��ت
س��یدمرتضی علمالهدی که در تاریخ  ۲۵آبان
 ۹۴برگزار ش��ده بود ،صبح روز پنجش��نبه در
مح��ل این همای��ش در قم از س��وی حجت
االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی قرائت
ش��د .به گزارش پای��گاه اطالعرس��انی دفتر
مقام معظم رهبری ،حضرت آیت اهلل خامنهای
در این دیدار ،س��یدمرتضی علمالهدی را یکی
از برجس��تگان تاریخ اسالم و از جمله مفاخر
علم��ی در فقه ،کالم ،ادب ،حدیث و تفس��یر
برشمردند و خاطرنشان کردند :بیان و تدوین
فضائ��ل و مناق��ب و برجس��تگیهای افرادی
همچون س��یدمرتضی در واقع نش��اندهنده
س��ن تربیت اس�لام و حوزههای اس�لامی
ُح
ِ
است .رهبر انقالب اسالمی هدف از برگزاری
چنین کنگرههایی را شناخت و تحلیل معارف
و معلومات ش��خصیتهای بزرگ تاریخ اسالم
خواندند و افزودند :سیدمرتضی علمالهدی یک
اسالمی بینالمللی است و تنقیح و
شخصیت
ِ
چاپ آثار ایشان نیز از اهمیت برخوردار است.

بالهای «هما»
باسوءمدیریتشکست!
ادامه از صفحه اول:
 ...مدیری��ت نوین بر سیس��تم حمل و نقل
هوایی کش��ور حاکم شود و «هما» همچون
سایر خطوط هوایی موفق جهان ،آزادانه بر
فراز آسمان ایران بال بگشاید!
در واقع در ش��رایطی که موقعیت اقتصادی
بسیار نامناسب «ایران ایر» ۸۲۰ ،میلیون دالر
زیان انباشته به جا گذاشته است ،موضوعی
نیس��ت که با یک دیدار س��اده درخواست
وج��ه کمکی رفع و رجوع ش��ود .در واقع
ح��ل مس��ائل به ش��دت تلخ در س��اختار
مدیریت��ی «هم��ا» ،اراده جمعی مس��ئوالن
تصمیمساز و تصمیمگیر را میطلبد.
در واقع مسائل مدیریتی شرکت هواپیمایی
در ای��ران به ویژه در خص��وص مجموعه
«هما» منوط به یک مش��کل و دو مش��کل
نیست ،چراکه در خصوص مسائل معیشتی
نیز میهمانداران ای��ن خط هواپیمایی بارها
نارضایتی خود را از س��وءمدیریتها ابراز
داش��ته اند .آنها بارها از این موضوع رنج
بردهاند که مهمان��داران هواپیمایی ایران به
دلیل نداشتن تعریف شغلی در ایران ،نه تنها
در پایینتری��ن رده کارمندان ش��رکتهای
هواپیمای��ی قرار دارند؛ بلک��ه گروه زیادی
از مهمان��داران و س��رمهمانداران به دالیل
غیرمنطق��ی از ترفی��ع ش��غلی نی��ز محروم
میمانند .به واقع در حالی که شرکت «هما»
به عنوان یک برند با س��هم غالب دولتی و
با وجود ظرفیت ذاتی فراوان برای کش��ور
زیان انباش��ته به جا گذاشته ،اما وعدههای
مس��اعدتآمیز مدی��ران ای��ن مجموعه نیز
تنها در ح��د حرف باقیمان��ده و همچنان
مهمانداران هما در پایینترین رده کارگران
این ش��رکت قرار دارند! و کیست که نداند
تخصص��ی ب��ودن ارتباط ب��ا روح و روان
مس��افران نیز یکی از راهه��ای درآمدهای
ش��رکتهای بازرگانی به ش��مار میرود؛
چرا که وقتی یک مهماندار متخصص و آموزش
دیده و به علت ش��رایط ای��دهآل به فعالیت
مشغول باش��د ،بهتر میتواند برای آن خط
هوایی س��رمایه جذب کند .حال بماند که
«مهمانداری» از جمله مشاغلی است که به
علت برنامهریزیهای ماهانه زمان زیادی را
دور از خانواده سپری میکند و ایام تعطیل،
اعیاد شب و روز… مشخص ندارند.
ل��ذا به نظ��ر میرس��د ب��ا رون��د کنونی
عج��ز و البه مدیر یک ش��رکت هواپیمایی
برای دول��ت جهت اخذ بودج��ه ،راهکار
اصولی و اساسی جهت نجات «هما» از دیو
هفت سر وابس��تگی  ۶۰درصدی سهامش
ب��ه دولت نیس��ت؛ البته مش��روط بر آنکه
خصوصیس��ازی «هما» به صورت کامل و
واقعی انجام شود و سیاستهای هواپیمایی
و حم��ل و نق��ل کش��ور به ش��کل جدی
بازنگری گردد .اینکه ش��رکت هما ملزم به
ارائه بلیتهای تکلیفی به دستگاهها ،ارگانها
و افراد سفارش شده شود یا مواردی از این
دس��ت ،نمیتواند باعث اوج گرفتن هما از
ورطه در حال سقوطش شود!

رئی��س کل بان��ک مرکزی با بی��ان اینک��ه دالیل و
ضرورته��ای تصوی��ب الیح��ه پالرم��و را در مجمع
تش��خیص مصلح��ت نظام اع�لام کردم ،گف��ت :این
موضوع جزو ضرورتهای بانکی بوده و تصمیمگیری
برای آن خیلی هم دیر ش��ده اس��ت .به گزارش ایبنا،
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با جلس��ه با مجمع تش��خیص
پیرامون بررسی لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» گفت :این موضوع
جزو ضرورتهای بانکی بوده و تصمیمگیری برای آن خیلی هم

همتی :فضای مجمع تشخیص موافق با تصویب پالرمو است

دیر ش��ده اس��ت« .عبدالناصر همتی» ،رئیس کل
بانک مرکزی ،در رابطه با جلسه با مجمع تشخیص
پیرامون بررس��ی لوایح «پالرمو» و «س��ی اف تی»
گفت :ب��ه همراه وزی��ر اقتصاد ،وزیرام��ور خارجه،
وزیر نفت و معاون حقوقی دولت در جلس��ه حضور
یافتی��م و حرفهایمان را مطرح کردی��م و دالیل و ضرورتهای
تصویب این کنوانسیون را عنوان کردیم .به نظر من تصویب این
لوایح به نفع کش��ور است؛ مجمع تش��خیص باید تصمیم بگیرد

منتظر تصمیم مجمع میمانیم .او ادامه داد :همه سواالت مجمع
تشخیص را پاسخ دادیم ،فضای مجمع را منفی ندیدم انشاءاهلل
پس از دیدگاههایی که ارائه و استداللهایی که مطرح شد مجمع
تصمیم خوبی بگیرد .ای��ن موضوع جزو ضرورتهای بانکی بوده
و تصمیمگی��ری برای آن خیلی هم دیر ش��ده اس��ت .درهمین
راستا محسن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره
بررس��ی لوایح پالرمو و سی اف تی گفت :تالش میکنیم تا پایان
اسفند ماه نظر نهایی مجمع را اعالم کنیم.

هاشمیطبا:

مجلس به هدف اصلی خود که تشکیل دولت اصولگراست میرسد

یک فعال سیاس��ی اصالحطلب ،رقابت اصلی انتخابات ریاس��ت
جمهوری  ۱۴۰۰را میان کس��انی دانس��ت که ُمهر اصولگرایی بر
خود زده اند ،او همچنین معتقد است که ممکن است اصالحطلبان
نقش کوچکی هم داش��ته باشند؛ به این معنا که نامزد اصولگرای
قوی و اصالحطلب ضعیف در این رقابتها حاضر شوند.
در ادامه گفتگوی ایرنا با مصطفی هاشمیطبا وزیر پیشین و فعال
اصالحطلب را میخوانید:

مجلس یازدهم با هویت ضدیت با دولت و با شعار بهبود
معیشت شکل گرفت ،اما در عمل با طرحهای غیرکارشناسی
و باال ب��ردن مطالب��ات از دولت درپی زمینهس��ازی پیروزی
اصولگرای��ان در انتخاب��ات  ۱۴۰۰اس��ت ،آی��ا اصولگرایان
توانستند مجلس را به جایگاه و ریل اصلی خود بازگردانند؟
از مدتها قبل هویت و شخصیت مجلس خدشهدار شده بود ،زیرا
مراجع قانونگذاری در ایران تنها شامل مجلس نمیشود؛ بنابراین
مجل��س طبیعتا در راس امور نیس��ت .این مجل��س در صورتی
میتواند مدعی باش��د که در راس امور قرار دارد که بیشتر مردم
این نمایندگان را انتخاب کرده باشند .در حالی که متاسفانه اقبال
مردم در دوم اسفندماه  ۹۸به صندوق رای بسیار کم بود .هجمه
بسیار وسیع و بیحیثیت کردن دولت بدترین اتفاقی که تاکنون
رخ داده اس��ت .مردم دولت را میشناسند و وقتی عنوان میشود
که چه نهادی مملکت را اداره میکند ،به دولت اش��اره میکنند.
وقتی دولت بدنام شود ،مردم به کل مجموعه بدبین میشوند.
سرانجام این مجلس چه میشود؟
عملکرد مجلس تاکنون خوب نبوده و در آینده هم بعید میدانم
که بتواند عملکرد خوبی از خود نشان دهد .تنها مجلس نیست که
مطالبات را باال میبرد حتی ائمه جمعه و همه کسانی که تربیون
به دست هستند ،عنوان میکنند که باید معیشت و اقتصاد بهتر
ش��ود ،اما وقتی این س��خنان را میگویند باید بدانند که منابع،
امکانات و محدودیتهای کش��ور چیس��ت .این س��خنان باعث
میش��ود تا فشار روی دولت بیشتر ش��ود .دولت چگونه میتواند
معیشت را بهتر کند؟ سیاست خارجی و داخلی با هم مغایر است
و به همین دلیل معیشت بهتر هم فراهم نمیشود .نه تنها مجلس
بلک��ه دولت ه��م توقع مردم را برای زندگی و معیش��ت بهتر باال
بردند .هر چند حق مردم ایران خیلی بیشتر از این مواردی است
که عنوان کردم ،اما راهی که همه برای بهبود معیش��ت رفتند و
دارند میروند ،درست نیست.
یک��ی از انتقاده��ای اصولگرایان از مجل��س دهم طرح
ش��فافیت آرای نماین��دگان ب��ود .همی��ن ط��رح در مجلس
اصولگ��رای فعل��ی رای نی��اورد ت��ا دوگانگی ش��عار با عمل

غالمحس��ین اژهای مع��اون اول رئی��س ق��وه قضائی��ه در برنام��ه
دس��تخط صداوس��یما گفت :زمانی که آقای طبری در قوه قضائیه
ب��ود با زیرمجموعه خیلی ارتباط نداش��ت ،یعنی ب��ا خیلی از ماها
ارتب��اط اینچنینی نداش��تیم .ارتباط کاری نبود ،چون بیش��تر در
ساخت و س��از و برخی از مسائل پشتیبانی در محدوده خاص بود.
خیلی از این موضوعات هم تحت پوش��شهایی انجام ش��ده است؛
کسی هم خبر نداشته است .این نکته هم که بیان میکنند ،ایشان
نفوذ آن چنانی داشته ،نبوده است؛ چون پرونده االن رسیدگی شده
اس��ت .آن وسعتی که در مردم بیان شد نبوده است .حداقل اثبات
نشده است ،ولی در عین حال ،اگر کسی این سوال را در ذهن داشته
باشد ،من حق را به او میدهم.
به گزارش ایس��نا ،او درباره علت رس��یدگی س��ریع قوه قضائیه به
پرون��ده روح اهلل زم نیز گفت :حاال ای��ن حرف در مورد پروندههای
مختلف وجود دارد .اگر طول بکش��د میگویند چرا طول میکشد؟
اگر سریع انجام شود میگویند چرا سریع رسیدگی شد؟! بخصوص
در مورد پروندهای که اشاره کردید ،سازمان اطالعات سپاه کار بسیار
افتخارآمیز و مهمی کرد .شما خودتان را به  ۲-۳سال پیش ببرید.
با پش��تیبانی نه یک سرویس که چند س��رویس بیگانه ،به معنای

تعیین کند؟
مجل��س تاثیری در این باره ندارد ،زیرا متاس��فانه اقبال مردم به
انتخابات کم و در ح��د همان مجلس خواهد بود .این مجلس به
هدف خود یعنی دولت اصولگرا میرسد.

وقتی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری زیاد باشد،
اصولگرایان ضرر نمیکنند؟
کش��ور ،نظام و انقالب اسالمی از این مش��ارکت حداقلی خیلی
زیان میبیند .نمیتوانیم بگوییم که گروه اقلیت خوب و اکثریت
بد هس��تند .چه اقلیت و اکثریت باید برای این مملکت باشند تا
کشور را اداره کنند.
رقابت انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰میان کسانی
است که ُمهر اصولگرایی به خود زده اند .ممکن است
ه��م اصالحطلبان یک نق��ش ریزی در ای��ن رقابتها
داشته باش��ند .به این معنا که نامزد اصولگرای قوی و
اصالحطلب ضعیف در ای��ن رقابتها حضور مییابند.
اس��تراتژی اصالحطلبان به بعد از اح��راز صالحیت از
سوی ش��ورای نگهبان موکول شده و بعید میدانم که
اکنون استراتژی خاصی داشته باشند
اصولگرایان مش��خص ش��ود .اصولگرایان چندی است علیه
دول��ت ش��عارهایی میدهند اگ��ر فرض کنی��م دولت بعدی
اصولگرا باشد این دولت با تضادی که در شعار و عمل دارد،
به مشکل مواجه نمیشود؟ اگر در انتخابات ریاست جمهوری
س��ال  ۹۶مردم به جای حسن روحانی با محمد باقر قالیباف
یا ابراهیم رئیسی رای میدادند ،میتوانستند کشور را در این
تحریم گسترده از طرف آمریکا اداره کنند؟
اصولگرا ی��ا اصالحطلب فرقی ندارد مش��کل روش اداره مملکت
اس��ت و این روش چیزی نیست که دیگران نپسندند یعنی باقی
ارکان نظام هم بدنبال این روش هستند .روشی که بدنبال عادی
جلوه دادن همه چیز اس��ت .باید سیاس��تهای داخل کشور هم
مطاب��ق زمینههای اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته ش��ود .با
توجه به اینکه این سیاس��تها و مشکالت در خارج از ایران ادامه
دارد ،بدنبال عادی جلوه دادن همه چیز هستند و وعدههایی برای
بهبود کیفیت زندگی مردم میدهند ،اداره کش��ور با این شرایط
تغیی��ری در معیش��ت مردم ایجاد نمیکند و تنه��ا نوع تبلیغات
متفاوت است .دولت فرضی رئیسی و قالیباف در آن زمان باز هم
به گونهای دیگر مخالفان و موافقان خود را داشتند و در سیاست
خارجی هم نمیتوانستند تغییراتی دهند.
مجلس میتواند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری را

ناگفتههای اژهای از پرونده روح الله زم
واقعی کلمه افساد میکردند و دیگران را به فساد میکشیدند .خب
قوه قضائیه وارد شد.
وی افزود :ما س��ه دس��ته افراد در اینجا داشتیم؛ یک دسته افرادی
که ممکن بود اطالعاتی را برای آقای زم با واس��طه فرستادند ،ولی
به هیچ وجه نمیدانس��تند برای چه کسی اطالعات را میفرستند.
در دس��تگاههای حکومتی و غیرحکومتی بوده است چون هدایت
س��رویس بود ،هدایت روح اهلل زم نبوده است .مث ً
ال از افراد مختلف
اطالعات را میگرفته است ،آن فرد دست چندم اطالعات را میداده
است .خبر را طوری تنظیم میکردند که تلقی قبول شود ،باورپذیر
باش��د .اینها یک دس��ته بودند و اینها واقعاً گس��ترده هستند ،ولی
بسیاری خبر نداشتند که این خبر را به چه کسی میدهند .گاهی
مواقع بعنوان یک آدم دلسوز آن را تخلیه میکردند.
عدهای هم این چنین نبودند؛ از این حالت نزدیکتر بودند ولی باز به
قصد خیانت اطالعات را نمیدادند .فرض کنید فردی در جایی بوده
و در ش��رکتی بوده و با یک مدیر و زیردست و همکاری بوده که از
او بدش میآمد ،یک اطالعاتی بدست میآورد و قدری میخواست
ح��ال همکارش را بگیرد و به آنه��ا اطالعاتی میدادند و آنها نیز
حرفهای بودند و چیزی به آن اضافه میکردند و با موارد دیگر قاطی

عطریانفر:

جهانگیری برای نامزد شدن اعالم موافقت نکرده است

ی��ک فع��ال سیاس��ی اصالحطلب گف��ت :اگر
اصالحطلب��ان از معرف��ی نام��زد ذات��ی خ��ود
محروم ش��وند ممکن اس��ت کس��ی که از نظر
مواض��ع به ما نزدیکتر باش��د را حمایت کنیم؛
«علی الریجانی» از جمله چهرههایی است که
میتوان درباره او بحث کرد و تصمیم گرفت .به
گ��زارش ایرنا« ،محمد عطریانفر» با بیان اینکه
نامزد ریاس��ت جمهوری ما کسی نباشد که از
ابتدا ب��ا اتهامهای ناروا بتوانن��د او را از صحنه
بیرون کنند ،یادآور ش��د :م��ا باید در مورد این
حداقلها به جمعبندی برسیم .در فرصت پیش رو
در جلس��ههایی خودمان تقریبا به جمعبندی
رسیدیم و یکی تا  ۲نفر را برای نامزدی در نظر
داریم .وی خاطرنشان کرد« :محسن هاشمی»
از جمله چهرههایی است که واجد این ویژگیها
اس��ت« .محمدج��واد ظریف» هم ب��ه عنوان
شخصیتی غیرحزبی شرایط حمایتی ما را دارد.
ما بهویژه در عرصه انتخابات ریاست جمهوری
باید حرف و اس��تراتژی مشترک داشته باشیم

چون این عرصه ،مثل مجلس نیست که نزدیک
 ۲۰۰ح��وزه انتخابیه دارد و اف��راد زیادی با آرا
محدود و منطقهای انتخاب میشوند .عطریانفر
درباره اسحاق جهانگیری نیز گفت :جهانگیری
از برجس��تهترین نیروهای حزب است .اعضا به
او تعلق خاطر زیادی دارند .مس��لما اگر جبهه
اصالح��ات و ش��خص «اس��حاق جهانگیری»
موافق نام��زدی در انتخابات  ۲۸خرداد ۱۴۰۰
ریاست جمهوری باشد ،بیتردید جزو گزینهها
خواهد بود .وی افزود :تا جایی که اطالع داریم،
جهانگیری مدتهای مدیدی است که در حال
رایزنی اس��ت و تا این لحظه برای نامزد ش��دن
اعالم موافقت نکرده است .علت اینکه ما کمتر
از آقای جهانگیری ن��ام میبریم ،به خاطر نظر
خود او است .جهانگیری گفته است چون خودم
به جمعبندی نرسیدم ،تمرکز روی من در حال
حاضر به مصلحت نیس��ت .ام��ا طبیعتا یکی از
شخصیتهایی اس��ت که میتواند مورد توافق
جبهه اصالحات باشد.

پیشبینی شما از فضای انتخابات  ۱۴۰۰چیست .آیا این
رقابتها دوقطبی اصالحطلب و اصولگرا یا سه قطبی اعتدالی،
اصولگرا و اصالحطلب یا بحث درون جریانی میان اصولگراها
می��ان انقالبی و انقالبی ت��ر ،اصولگرا و انقالب��ی و اصولگرای
میانه رو و تندرو است؟
رقابت انتخابات ریاس��ت جمهوری  ۱۴۰۰میان کسانی است که
ُمه��ر اصولگرایی به خود زده اند .ممکن اس��ت هم اصالحطلبان
یک نقش ریزی در این رقابتها داش��ته باش��ند .به این معنا که
نام��زد اصولگ��رای ق��وی و اصالحطلب ضعیف در ای��ن رقابتها
حضور مییابند .استراتژی اصالحطلبان به بعد از احراز صالحیت
از س��وی شورای نگهبان موکول ش��ده و بعید میدانم که اکنون
اس��تراتژی خاصی داشته باشند .در واقع آنان منتظرند تا شورای
نگهبان تکلیف احراز صالحیتها را مش��خص کند و بعد راهبرد
خود را مش��خص کنند .اصالحطلبان راهب��رد انتخاباتی خاصی
ندارن��د و تنه��ا تبلیغ��ات ب��زرگ و وعدههای نش��دنی را مطرح
میکنند.
اختالف��ات اصولگرایان را مهندس��ی ش��ده میدانید یا
طبیعی؟
اختالفات اصولگرایان طبیعی اس��ت .افراد مختلف با دیدگاههای
متف��اوت در جم��ع اصولگرایان حضور دارند ک��ه برخی جاهالنه
سخن میگویند و برخی هم توان فکری باالیی دارند.
چرا اصولگرایان تشکیل جناح نمیدهند؟
در اصالحطلبان این تضادها بیشتر است ،زیرا آزادی فکر بسیاری
دارن��د .اصولگرای��ان حتی اگ��ر یک جبهه واحد تش��کیل دهند
اختالفاتش��ان باقی خواهد ماند و این موضوع بیشتر از آن چیزی
است که در مطبوعات و رسانهها مطرح میشود .حتی اصولگرایان
متفاوتتر از چیزی هستند که در رسانهها خود را نشان میدهند
بنابراین این اختالفات و تفکرات متفاوت طبیعی است.

میکردند و کل خبری که میساختند ،آن چیزی نبود که این فرد
داده اس��ت .این هم یک دس��ته بودند .با خیلی از اینها نیز برخورد
ش��د؛ اما برخورد در حد خودش! یعنی فرد خائنی که میخواهد به
دشمن ،سرویس ،ضدانقالب خارجنشین برای ضربه زدن نظام ،نهاد
و مردم بدهد ،نبود.
او در ادامه گفت :یک عدهای هم بودند که آگاهانه و خائنانه اطالعات
دادند و با آنها برخورد شد و برخورد هم میشود؛ پرونده بسته نشد.
یک نکتهای هم عنوان کنم ،ش��اید برخی از مقامات امنیتی قدری
از من گلهمند شوند که چرا این مطلب را بیان میکنم ،الزم نیست
انس��ان وقتی فهمید حتماً این مجرم است ،بالفاصله او را دستگیر
کند .برخی از این افراد همکاری میکنند ،الزام نیست هر کسی را
فهمیدید دس��تگیر کنید .او اگر خیانت کرده باید مجازات شود اما
چ��ه زمانی و چگونه؟ فرضاً ی��ک قاچاقچی مواد مخدر را میتوانید
دستگیر کنید و با مواد هم دستگیر کردید .او قول میدهد همکاری
کند ،تحت نظارت شماست و به شکلی که ممکن است چند درصد
ریس��ک هم از او بپذیرید ،اگر او باند مافیای مواد مخدر را به ش��ما
معرفی کرد و زمینههای مختلف را به شما داد یا خود او افراد زیادی
را بازگرداند و اصالح کرد ،نباید بازداشت کنید.

رستم قاسمی پاسخ داد

دکل نفتی گمشده کجا رفت؟

رستم قاس��می معاون اقتصادی سپاه قدس در
س��خنانی به موضوع دکل نفتی گمشده اشاره
ک��رد و گفت :ای��ن موضوع را باره��ا گفتهام و
یکبار دیگر هم میگویم در س��الهای  ۹۰و ۹۱
تحریمهای نفتی ش��روع ش��د و در آن سالها
حتی یک دستگاه دکل حفاری هم نداشتیم و
این درحالی بود که به حداقل  ۳۰تا  ۴۰دستگاه
برای حفاری بخش دریایی نیاز داشتیم.
به گزارش ایس��نا ،وی اف��زود :در فروردین ماه
س��ال  ۹۰ی��ک دکل حفاری هم نداش��تیم و
این درحالی اس��ت که وقت��ی در مرداد ماه ۹۲
دولت را تحویل دادی��م فقط  ۲۰دکل حفاری
در میادین پارس جنوبی فعالیت میکرد و تهیه
این دکلها کار بس��یار دش��واری بود که انجام
دادیم چون در اینج��ا فقط بحث اقتصاد نبود،
بحث تامین امنیت کش��ور بود چرا که اگر گاز
و نفت فراهم نمیش��د مشکالت بسیاری برای
کشور ایجاد میشد.
قاسمی گفت :از طرفی اگر از میادین مشترک

نفت و گاز اس��تخراج نمیکردیم س��هم کشور
محفوظ نمیمان��د و این امر خیلی ضربه به ما
وارد میکرد.
وی افزود :در بحث دکل گمش��ده اول از همه
این مس��ئله را بگویم مگر دکل وسیله کوچکی
اس��ت که گم ش��ود ،در ثانی وزارت نفت اجازه
خرید دکل ندارد ،یعنی از همان اول این مسئله
ربطی ب��ه دولت نداش��ت و این دکل توس��ط
شرکت تاسیسات دریایی خریداری شده بود که
بخشی از مبلغ آن را پرداخت میکنند اما برای
پرداخ��ت مابقی در بحث انتق��ال پول به دلیل
تحریمها دچار مش��کل میش��وند و دکل هم
تحویل آنها نمیش��ود و این تمام ماجراست،
ولی متاس��فانه وقتی دولت جدی��د میآید به
جای بی��ان واقعی��ت یک موضوع��ی که اصال
ربطی به دولت نداش��ته و اصال موضوع خاصی
نبوده را به دولت قبل نس��بت داده و موضوعی
ک��ه خیل��ی واضح و ش��فاف بوده را سیاس��ی
کردند.

تشکیل پرونده قضائی در دادسرای نظامی به دنبال حوادث سراوان

ب��ه دنبال وقوع حوادث اخیر در گذر مرزی با کش��ور پاکس��تان
دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان از تشکیل پروندهای
در این ارتباط در دادس��رای نظامی خبر داد .به گزارش ایس��نا،
علیرضا موسایی دادستان نظامی استان سیستان وبلوچستان در
نشس��تی که با حضور اس��تاندار ،س��ران طوایف و ریش سفیدان
و فرمانده��ان نظام��ی و انتظام��ی درباره حوادث اخیر تش��کیل

ش��ده بود ،گفت :درباره حوادث رخ داده در گذر مرزی شمس��ر
شهرس��تان س��راوان ،از همان لحظ��ات ابتدایی ،پرون��دهای در
دادس��رای نظامی استان تشکیل ش��د که به طور ویژه در دست
رسیدگی است.
وی تأکید کرد :سازمان قضائی نیروهای مسلح استان سیستان و
بلوچستان با رعایت عدالت و انصاف به موضوع رسیدگی میکند

و قطعاً احقاق حق خواهد شد .موسایی در مورد حمله به پاسگاه
کورین هم توضیح داد :تعرض مس��لحانه ب��ه این مرکز انتظامی
توس��ط اشرار مس��لح و معاندان نیز با حساس��یت و دقت الزم و
به طور ویژه دنبال خواهد ش��د .دادستان نظامی استان سیستان
و بلوچس��تان در پایان گفت :ابعاد این حوادث در دس��ت بررسی
است و به محض تکمیل تحقیقات به اطالع عموم خواهد رسید.

