
  گزارش

   دفاعی

راهبردهای ایران در افغانستان 
باید به روزرسانی شود

بروز دو حادثه تروریس��تی در افغانس��تان در فاصله چند روزه که به 
شهادت و زخمی ش��دن دهها نفر از مردم مظلوم این کشور انجامید، 
بار دیگر توجهات را به اوض��اع بغرنج این کش��ور رنجدیده معطوف 
کرد. از سویی با خروج اشغالگران و قدرت یابی مجدد طالبان، آینده 
سیاسی این کش��ور در هاله ای از ابهام قرار داش��ته و از سوی دیگر با 
تشدید اقدامات تروریستی داعش در این سرزمین، جان مردم بی پناه 

افغانستان در معرض مخاطرات بزرگی قرار گرفته است. 
البته این بخش جداشده از ایران بزرگ، سال هاست که در آتش جنگ 
داخلی می سوزد و زخم دخالت های ابرقدرت های شرق و غرب بر جان 
خسته آن نشسته است. تجربه دو دوره طوالنی اشغال و حضور نظامی 
خارجی شوروی و امریکا در این کشور در طول چهار دهه گذشته که 
هر دو بار نیز با شکس��ت و خروج مفتضحانه این قدرت   ها همراه شد، 
نشان از جایگاه حساس این سرزمین به عنوان حائل میان تمدن های 

بزرگ است. 
20 سال پیش به بهانه حمالت موسوم به 11 سپتامبر 2001، جرج 
بوش رئیس جمهور وقت امریکا از جنگ های صلیبی جدید سخن 
گفت و به آن سوی کره خاکی، جایی 1۵ هزار کیلومتر دورتر از خاک 
امریکا لشکرکشی کرد. افغانستان و عراق مستقیماً اشغال شدند و 
حضور نظامی امریکا در تعدادی دیگر از کشورهای منطقه افزایش 
یافت. میلیون   ها نفر از مردم منطقه خصوصاً در عراق، افغانستان و 
سوریه در اثر مداخله نظامی امریکا درگیر جنگی خانمانسوز شدند، 
چندصدهزار نفر از آنها کشته و میلیون   ها نفر آواره یا زخمی شدند. 
آتش فتنه ای که امریکایی   ها با حضورش��ان در منطقه افروختند، 
هنوز هم پس از گذش��ت 20 س��ال در گوش��ه و کنار این منطقه 

شعله ور است. 
رئیس جمهور سابق امریکا، دونالد ترامپ در زمان مسئولیتش، میزان 
مخارج هنگفت امریکا طی دو دهه گذش��ته در این منطقه را رقمی 
بالغ بر ۷ تریلیون دالر اعالم کرد. این عدد برای خواننده ایرانی مافوق 

تصور است. 
برای اینکه اندکی بتوانی��م آن را در ذهن متبادر کنی��م، باید بدانیم 
کل عایدات حاصل از فروش نفت ایران از ابتدای کش��ف آن در ایران 
)از 120۸ تاکنون( در حدود یک پنجم این رقم است. در واقع امریکا 
پولی پنج برابر آنچه را که در طول 110 س��ال از چاه های نفت ایران 
عاید ایرانیان )و البته تا پیش از انقالب عاید انگلیسی   ها و کنسرسیوم( 
شده در طول کمتر از 20 س��ال در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا 

هزینه کرد. 
امریکایی   ها به افغانس��تان لشکرکش��ی کردند تا طالبان را سرنگون 
کنند و به ادعای خود دموکراسی را به مردم افغانستان هدیه دهند، 
20 سال بعد افغانستان را برای طالبان گذارده و حتی نجات حیوانات 
خود را به مزدوران و کارمندان محلی خود در افغانستان ترجیح دادند. 
خروج امریکایی   ها از افغانس��تان برای ابرقدرت پرمدعا، سرش��ار از 
خّفت بود، اما این بدان معنا نیست که سلطه گران و مستکبران طمع 
خود را از این سرزمین برداشته باشند. به نظر می رسد روند سیاسی 
امنیتی ای که پس از خروج امریکا در افغانستان در حال شکل گیری 
است، با مطامع واش��نگتن بی ارتباط نیس��ت. روی کار آمدن مجدد 
طالبان و بروز ابهامات گسترده در مورد آینده حق تعیین سرنوشت 
ملت افغانستان از یک سو و ثبات زدایی با تشدید اقدامات گروه های 
تروریس��تی از جمله داعش از سوی دیگر، آش��کارا از رؤیای شومی 
حکایت دارد که کاخ س��فید پس از خروج نیروهای خود، برای مردم 

افغانستان تدارک دیده است. 
اینک تحرکات تروریس��تی داعش، از قندوز تا قندهار هم جان مردم 
افغانستان را تهدید می کند و هم ریل گذاری بخشی از نقشه راه امریکا 
در دوره خروج از افغانستان را نش��ان می دهد. اصلی   ترین نشانه این 
نقشه راه، نوعی شرطی س��ازی افکار عمومی روی امنیت و رابطه آن 
با حضور نظامی اشغالگران غربی اس��ت، بدین نحو که پس از مدتی 
هم مردم افغانستان و هم سایر ملل منطقه را به این باور برسانند که 
امنیتشان تنها در سایه حضور سربازان ناتو و امریکا تأمین خواهد شد. 
در وجه دیگر تداوم اقدامات تروریس��تی در این کشور خصوصاً علیه 
شیعیان ممکن است در افکار عمومی شیعیان جهان و به ویژه مردم 
ایران تأثیرگذار باشد و نوعی مطالبه مداخله در افغانستان را ایجاد کند 

که این اقدام نیز تکمیل کننده پازل امریکایی   ها خواهد بود. 
پس در این ش��رایط چه باید کرد؟ آیا باید دست روی دست گذارد و 
بی تفاوت از کنار جنایاتی که هر روز بر سر مردم همسایه شرقی می رود 
گذشت؟ یا باید )چنانکه برخی پیش تر تجویز می کردند( هیجانی عمل 

کرد و وارد این سرزمین شد؟ پاسخ به هر دو نگاه منفی است. 
نمی توان واقعیت های موجود افغانستان را )از جمله به قدرت رسیدن 
طالبان با کم  ترین مقاومت مردمی( نادیده گرفت و از سویی نمی توان 
نس��بت به خون مس��لمانان بی گناه، بی تفاوت ب��ود. اینک وقت آن 
رسیده اس��ت که راهبردهای کالن ملی در مورد افغانستان متناسب 
با ش��رایط جدید به روزرسانی ش��ود. هرچند به رس��میت شناختن 
حکام جدید کابل، چندان توجیه پذیر نیست، اما منافع و امنیت ملی 
ایجاب می کند، تماس   ها برقرار و طالبان متوجه مس��ئولیت خود در 
برقراری امنیت همه شهروندان این کشور ش��ود. بایستی به طالبان 
فهماند ک��ه هرچند این گروه هن��وز از مش��روعیت الزم بین المللی 
برخوردار نیست، اما بنا بر حقوق بین الملل و وظیفه انسانی، موظف 
به انجام مس��ئولیت های خود در قبال مردم افغانس��تان است و اگر 
امکان این انجام وظایف به تنهایی را ندارد، باید امکان دفاع از خود را 
برای گروه های مختلف قوم��ی مذهبی فراهم آورد. تجربه ذی قیمت 
ش��کل گیری لش��کر فاطمیون در دفاع از حرم الگوی خوبی است تا 
گروهای مختلف افغانس��تانی برای مقابله با تحرکات تروریست   ها بر 

روی پای خود بایستند. 

محمدجواد اخوان

 ریی�س س�تاد کل نیروه�ای مس�لح از 
پیگی�ری قرارداده�ای خری�د تس�لیحات 
نظامی از روسیه در سفر به مس�کو خبر داد.

سردار سرلش��کر محمد باقری که از روز گذشته 
در راس هیئتی به روسیه سفر کرده است، در بدو 
ورود به مسکو در گفت وگوی کوتاهی به خبرنگار 
صدا و س��یما مستقر در مس��کو،هدف از سفر به 
مس��کو را بحث و تبادل نظر با طرف روس��ی در 
باره تحوالت منطقه از جمله حوادث افغانستان 
عنوان کرد. وی همچنی��ن درباره همکاری های 

دفاعی جمهوری اس��المی ایران و روس��یه پس 
از لغو تحریم های تس��لیحاتی هم گفت: عالوه 
بر ت��داوم همکاری ه��ای دوجانب��ه و همچنین 
گفت وگو برای اس��تقرار امنیت کامل در سوریه، 
قراردادهای خرید تس��لیحات از روسیه پس لغو 
تحریم های تسلیحاتی داریم که درباره همه این 

موارد گفت وگو خواهیم کرد.
 س��ردار باقری در بدو ورود به فرودگاه مسکو  از 
گارد تش��ریفات وزارت دفاع روس��یه سان دید. 
ژنرال س��رگئی ایس��تراکوف جانش��ین  ستاد 

کل نیروهای مس��لح فدراس��یون روسیه، ژنرال 
سرزنیف ارشد نظامی استان مسکو و نماینده ویژه 
والدیمیر پوتین، کاظم جاللی سفیر کشورمان و 
جمعی از مدی��ران نهادهای ایرانی مس��تقر در 
روس��یه در فرودگاه مسکو از س��ردار سرلشکر 
باقری استقبال کردند. س��ردار سرلشکر باقری 
قرار اس��ت در این س��فر چهار روزه در خصوص 
توسعه همکاری ها و مناسبات مشترک دفاعی و 
نظامی، مبارزه با تروریسم و تحوالت منطقه ای 
و بین المللی با مقامات مسئول روس، گفت و گو 

و تبادل نظر کند.
نشست با »سرگئی شایگو«  وزیر دفاع و »والری 
گراسیموف« رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح 
فدراسیون روسیه و همچنین  حضور درنشست 
های تخصصی، بازدید از مراکز آموزشی و صنعتی 
نظامی و همچنین س��فر به س��نت پترزبورگ با 
انجام بازدیدهای نظامی و دیدار با فرمانده نیروی 
دریایی این کش��ور از جمله برنام��ه های هیئت 
عالیرتبه نظام��ی ایران در این س��فر چهار روزه 

اعالم شده است.  

سرلشکر باقری در مسکو: پیگیر خرید سالح از روسیه پس از تحریم ها هستیم 

دومین گفت وگوی زنده رئیسی امشب روی آنتن می رود

 گزارش رئیس به جمهور
رئیس جمهور در دومین گفت وگوی تلویزیونی با 
مردم از آغاز فعالیت دولت س�یزدهم، قرار است 
امشب بعد از خبر س�اعت ۲۱ شبکه اول سیما به 
صورت زنده و مس�تقیم با مردم س�خن بگوید. 
آنگونه که پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری 
نوشته ، دکتر رئیسی در این گفت وگوی زنده تلویزیونی 
درخصوص مسائل و موضوعات مهم کشور و همچنین 
برنامه های دولت سیزدهم برای حل مشکالت با مردم 

گفت وگو خواهد کرد. 
13 شهریور ماه گذشته بود که نخستین گفت وگوی 
تلویزیونی رئیسی با مردم در مقام رئیس جمهور به روی 
آنتن رسانه ملی رفت. رئیس جمهور برخالف اسالف 
خود ، زبان به تخریب گذشته و اینکه همه تقصیر  ها 
را گردن دولت گذشته بیندازد،نگشود. او به این نکته 
بسنده کرد که »روحیه گله گذاری ندارم. دولت   ها وقتی 
شروع به کار می کنند اول می گویند چه چیزی تحویل 
گرفته ایم. «  نکته ای که بعد  ها در یکی از س��فرهای 
استانی با ادبیات دیگری تکرار کرد با این مضمون که 
نیاز به گفتن از گذشته نیست، مردم می بینند و قضاوت 
می کنند. رئیسی آنگونه که در نخستین گفت وگوی 
تلویزیونی خود تأکید کرد، بنایش بر بازسازی اعتماد 
آسیب دیده مردم است. بازسازی ای که از مسیر صادق 
بودن با مردم باید دنبال کرد. رئیسی پس از آنکه درباره 
موضوع اول کشور یعنی کرونا، گزارشی ارائه کرد، با 
تأکید بر این موضوع که »با فعل ماضی با مردم صحبت 
خواهیم ک��رد « و به آنان درباره اقدامات انجام ش��ده 
گزارش خواهیم داد، خاطرنشان کرد: وعده داده شده 
درباره ساخت مسکن باید عملی و اجرایی شود؛ زیرا ما 

بیش از یک میلیون مسکن در هر سال نیازمندیم. 
   مبارزه با فساد تعطیل بردار نیست

رئیس دولت سیزدهم در آن گفت وگوی خبری با اشاره 
به وعده خود درباره مبارزه با فساد گفت: روز اول دولت 
به همه همکاران اعالم کردم که منافذ و بس��ترهای 
فساد را شناسایی کنند و این کار باید یک کار ویژه در 
دولت دنبال ش��ود. قبل از شروع به کار رسمی دولت 
هم به دوستان و کارگروه   هایی گفته بودم این کار را 
پیگیری کنند تا به عنوان یک منشور مبارزه با فساد 
در دولت مورد توجه قرار گیرد. با طرح این نکته بود که 
رئیسی بازسازی اعتماد مردم را مورد اشاره و تأکید قرار 
داد. »یکی از چیز  هایی که در این مدت آسیب دیده، 
اعتماد مردم اس��ت. باید اعتماد آسیب دیده مردم را 
بازسازی کنیم. راه بازسازی اعتماد مردم، آن است که 
صادق الوعد باشیم. همه دولتمردان باید صادق الوعد 
باش��ند و وعده ای را که داده شده با صداقت پیگیری 
کنند و اگر محقق نشد دالیل تحقق نیافتن آن را برای 
مردم تبیین کنند و توضیح دهند. به تعبیر رهبر معظم 
انقالب، اگر به هر دلیلی مثل مسائل فوری یا حوادث 
طبیعی، مانع برای تحقق وعده   ها ایجاد شود باید به 

مردم گفته شود. «
     مشارکت مردم در تصمیمات مهم

روزی که رئیس جمهور به گفت وگوی تلویزیونی با 

مردم نشست، دو سفر استانی را پشت سر گذاشته 
بود. او اعتماد مردم را مهم  ترین پشتوانه برای دولت 
معرفی کرده و گفت��ه بود:» دولتی که با پش��توانه 
مردم کارش را ادامه بدهد توفیق یارش خواهد بود. 
مردمی بودن، محوری اس��ت که همواره باید مورد 
توجه دولت و همه مسئوالن در کشور باشد. دولت، 
یک دولت مردمی است و مردم دولت را از خودشان 

می دانند. ارتباط با مردم ضرورت دارد. «
رئیس��ی البته یک امی��دواری به مردم ه��م داد و 
گفت:»وقتی ک��ه دولت را تحوی��ل گرفتم، عدد و 
رقم را می دانستم اما گفتند این اعداد و ارقام مردم 
را نگران می کند، برای همی��ن به هیچ عنوان بنای 
این گونه س��خن گفتن ندارم ول��ی امروز می گویم 
مردم نسبت به کاالهای اساسی نگران نباشند چون 
مرتفع شده و ان شاءاهلل ما در ادامه راه هم به نحوی 
عمل خواهیم کرد که هیچ نگرانی از این حیث برای 
مردم نباش��د.«  رئیس جمهور با تأکی��د بر ارتباط 
دولت با مردم و نخبگان این نکته را هم اضافه کرد 
که   »تصمیمی نخواهیم گرفت که مردم صبح بیدار 
شوند ببینند تصمیمی گرفته ش��ده که اصاًل از آن 
مطلع نیس��تند. تصمیمات مهم را با مردم در میان 

می گذاریم و در این رابطه مردم را محرم می دانیم. 
غیابی درباره بازار تصمیم نمی گیریم و حتماً با بازار 

مشورت می کنیم. «
    گزارش به مردم پس از 5 سفر استانی

رئیس جمهور اما امشب در حالی پس از 43 روز قرار 
است از قاب رسانه ملی با مردم به گفت وگو بنشیند 
که تاکنون هفت سفر استانی را پشت سر گذاشته 
که پنج مورد آن در همین 40 روز گذشته انجام شده 
است. موضوعی که البته در کنار مشتاقان و موافقان 
زیادی که دارد، منتقدانی هم دارد و برخی معتقدند 
که وقت رئیس جمهور نباید ص��رف پیگیری امور 
جزئی شود و باید بس��یاری از این امور را از سیستم 
اداری و مدیریتی کش��ور دنبال ک��رد و اگر جایی 
نارسایی وجود دارد و اختاللی در مدیریت  ها دیده 

می شود باید برای آن چاره ای اندیشید. 
مسئله ای که البته رئیس جمهور برای آن پاسخ دارد 
و معتقد است: برای حل مشکالت باید در میدان بود. 
او در آخرین سفر اس��تانی خود به استان فارس در 
اجتماع نخبگان، علما، خانواده های شهدا و قشرهای 
مختلف مردم این استان گفت برخی   ها به سفرهای 
استانی خرده می گیرند و می گویند که این سفر  ها 

پرهزینه است، اما بنده می گویم اگر رئیس جمهور 
به استان   ها س��فر نکند، چگونه مشکل کارخانه ای 
که ۸۷ درصد عملیات احداث آن انجام شده و برای 
13 درصد باقیمانده، هشت سال معطل مانده، حل 
خواهد ش��د! اگر رئیس جمهور و مدیران برای حل 
مش��کالت در میانه میدان حضور نداش��ته باشند، 
بسیاری از مشکالت حل نخواهد ش��د. پروژه های 
بسیاری هستند که با تزریق اعتبارات اندک و رفع 
مشکالت کوچک تکمیل و به بهره برداری می رسند 
و بنده به عنوان رئیس جمهور مصمم هستم به حضور 
در میان مردم و مدیریت میدانی مسائل ادامه دهم.  
 رئیسی البته این را هم گفت: قبل از هر سفر استانی 
هیئتی به استان مقصد اعزام می شود و جلساتی نیز 
در تهران با نمایندگان و مس��ئوالن اس��تان برگزار 
می شود و مس��ائل و مش��کالت احصا و جمع بندی 
می ش��ود و طرح   ها و اعتبارات الزم برای اس��تان به 

تصویب می رسد.
 اگر چه اجرای شدن بسیاری از تصمیماتی که در 
دولت برای مناطق مختلف کشور قبل ، حین و بعد از 
سفرهای استانی گرفته می شود، ممکن است زمانبر 
باشد و نتوان انتظار داشت در کوتاه مدت به نتیجه 
برسد، اما این انتظار طبیعی از رئیس جمهور محترم 
هست که در گزارش های نوبه ای خود به مردم، به 
این موارد توجه داشته باشد. نکته ای که در نخستین 
دیدار رئیس و اعضای هیئت دولت سیزدهم با رهبر 
معظم انقالب مورد تأکید معظم له بود و ایشان تأکید 
کردند : » برای وعده روزشمار معّین کنید؛ تخمین 
بزنید یک کاری که می گویید این کار را خواهم کرد 
چه مّدتی طول خواهد کشید و روزشمار معّین کنید 
و دانه دانه تعقیب کنید. بنده بار  ها در مجموعه های 
دولتی این را گفته ام که ما قاعده و قانون و مانند این 
چیز  ها کم نداریم؛ ما قانون و بن��ا و قاعده و هر چه 
طرح و برنامه   ها و این حرف  ها بخواهید زیاد ]داریم[؛ 
آنچه کمبود ما است عبارت است از همین که یک 

پیگیری جّدی ای انجام بگیرد. «
   راهی برای بازسازی اعتماد مردم

به عنوان نکته پایانی اینکه ، از آنجا که در سال های 
اخیر رفتارهای مردم گریز برخی مسئوالن اعتماد 
عمومی را به چالش کشیده و منجر به ایجاد شکاف 
بین مردم و تصمیم گیران ش��ده، دولت سیزدهم 
که بنای خود را بر ترمیم و بازس��ازی اعتماد مردم 
گذاشته ناچار است این فاصله را کمتر کند؛ چراکه 
بدون همراهی م��ردم حکمرانی بازده��ی ندارد و 
به  مرور کارکرد خود را از دس��ت خواهد داد. از این 
رو نمی توان با عینک بدبینی به س��فرهای استانی 
رئیس جمهور نگریس��ت. به هر حال امشب مردم 
پای گیرنده ه��ای خود خواهند نشس��ت تا رئیس 
عالوه بر گزارش سفرهای استانی ، از عملکرد ۷۵ روز 
دولتش که دولت امید م��ردم نامیده گزارش دهد. 
او چند روز پیش گفته بود، گش��ایش  هایی در امور 

کشور در راه است. 

ژه
وی

 اعتراضروزنامهاصالحطلب 
بهمولویعبدالحمید

روزنامه آرمان ملی درخواست مولوی عبدالحمید، امام جمعه 
اهل سنت زاهدان برای به رس��میت شناختن طالبان از سوی 
جامعه جهانی را »عجیب « دانس��ت و آن را »عقب نشین��ی « 
مولوی عبدالحمید از »اندیش��ه و عمل مدرن دموک�راتیک « 
و رسیدن به »اندیشه اقتدارگرایانه و شهروند ستیز طالبانیسم« 
توصیف کرد. مولوی عبدالحمید را به لحاظ مواضع سیاس��ی 

نزدیک به جریان اصالحات می توان دانست. 
او جمعه گذشته، در خطبه های نماز جمعه زاهدان گفت که 
»جامعه جهانی با برقراری رواب��ط دیپلماتیک با طالبان این 
دولت را به رسمیت بشناسند.«  عبدالحمید تحریم افغانستان 
از سوی برخی قدرت   ها را »ظلم«، »بی انصافی« و »بر خالف 
عرف جهانی و قوانین بین المللی « دانست و از جامعه جهانی، 
به ویژه کشورهای اسالمی خواست حکومت جدید افغانستان 
را به رسمیت بشناسند و با این کشور روابط دیپلماتیک برقرار 
کنند. او حتی به رسمیت نشناختن طالبان را با »تحریم ایران « 
مقایسه کرد و گفت: »همان گونه که برخی از قدرت های جهانی 
با تحریم های ظالمانه علیه ملت ای��ران این ملت را در تنگنا و 
مشکالت قرار دادند، اکنون این قدرت   ها در کشور همسایۀ ما 
افغانستان، شرایط بسیار بدتری را به وجود آورده اند...  نزدیک 
به دو ماه اس��ت که نظام قبلی در افغانس��تان سقوط کرده و 
نظام و حکومتی جدید در این کشور روی کار آمده است، اما 
قدرت های جهانی عالوه بر اینکه حکومت جدید را به رسمیت 
نمی شناسند، دارایی های افغانس��تان را نیز بلوکه و ملت این 

کشور را هم تحریم کرده اند...  «
روزنامه آرمان ملی در یادداش��ت خود تلویحاً گفته که عدم 
تحقق وعده های اصالح طلبان در مورد اهل سنت باعث تغییر 

موضع مولوی شده است: »مولوی عبدالحمید، از دوم خرداد 
۷۶ بدین س��و، به طور مکرر اهل س��نت ایران را به حمایت از 
جنبش اصالحی و کاندیداهای ایشان دعوت می کردند. معنای 
این کنش سیاسی آن بود که ایشان شعارهای اصالح طلبان در 
دفاع از حقوق شهروندی، ایران برای همه ایرانیان و...  را متضمن 
احقاق حقوق شهروندی جامعه اهل سنت ایران می دانستند. 
بدیهی است که جریان اصالحات به رغم خدمات گسترده به 
کشور و ملت، در جامه عمل پوشاندن به تمامی مواعید خود، 
از جمله تحقق شعارهای خود نس��بت به اهل سنت کامیاب 
نگردید. این داس��تان، اما جواز عقب نش��ینی و حرکت کاماًل 
متضاد جناب مولوی و تبعی��ت از منطق »الحق لمن غلب«، 
به عنوان اندیشه سیاسی سنتی غالب در اهل تسنن را فراهم 

نمی آورد. «
این یادداش��ت می افزاید: »جناب مولوی ب��ا حمایت از منطق 
طالبانیسم، دیگر نمی توانند پرچمدار حقوق شهروندی، برابری و 
آزادی اهل سنت در ایران باشند. حقوق شهروندی، حق حاکمیت 
ملی، آزادی و برابری در منطق طالبانیسم جایگاهی ندارد. طالبان 
مشروعیت حکومت خود را بر مبنای »تغلب « استوار نموده و 

اهمیتی برای »رأی ملت « قائل نیستند. «
اصالح طلبان تالش می کردند رقبای سیاس��ی خود در داخل، 
یعنی اصولگرایان را طرفدار طالبان معرفی کنند و حاال اغلب در 
مورد خطبه های نماز جمعه عبدالحمید سکوت کرده  و ترجیح 
داده اند از بایکوت استفاده کنند. فرض کنید به جای امام جمعه 
اهل سنت زاهدان، این جمالت را امام جمعه مشهد گفته بود؛ آن 
وقت طی دو روز گذشته چه بلوایی در رسانه های اصالح طلب و 

اکانت های مجازی شان راه افتاده بود؟
مولوی عبدالحمید در مورد عملیات های تروریستی داعش طی 

دو هفته و در دو مسجد قندهار سکوت کرده است. 

  تکذیبحقوق۹۲میلیونییکمدیر 
احتمال انتصاب علی رستمی به مدیرعاملی شستا جدی شده 
و همزمان طی روزهای اخی��ر، یک کانال تلگرام��ی گمنام با 
انتش��ار تصاویری که ادعا می کند فیش ه��ای حقوق وی از دو 
شرکت مس و خاک چینی، مدعی حقوق ماهانه ۹2 میلیونی 
رس��تمی ش��د. با این حال رجانی��وز می گوید ک��ه فیش های 
ادعایی، مخدوش هس��تند.  پورمهدی مدیر امور مالی شرکت 
خاک چینی در گفت وگو با رجانی��وز ضمن رد دریافت حقوق 
از سوی دو شرکت صنایع مس و خاک چینی توسط رستمی، 
توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد: »از آنجا که آقای رستمی 
در استخدام شرکت صنایع مس بوده و از آنجا برای مدیرعاملی 
خاک چینی مأمور شده، حقوق وی توسط شرکت صنایع مس 
واریز شده و طی یک سند مالی از س��وی شرکت خاک چینی 
به صنایع مس بازمی گش��ته و همین موضوع دس��تمایه یک 
تخریب غیرکارشناسی قرار گرفته است که نشان از بی اطالعی 
منتشرکنندگان از بدیهیات حس��ابداری و رویه های اداری در 
ش��رکت های دولتی اس��ت. « میزان حقوقی هم که در ادامه 
توضیح آمده، معقول نیست، گرچه مشکلی باالتر از یک فرد و 
یک سازمان است. مدیر امور مالی شرکت خاک چینی می گوید: 
»حقوق آقای رستمی در شرکت صنایع مس چیزی در حدود 
33 میلیون تومان بوده که با انتقال ایش��ان به ش��رکت خاک 
چینی، اعالم می ش��ود که مجاز به دریافت رقم حقوقی برابر با 
مدیرعامل قبل از خودشان هس��تند. این رقم چیزی در حدود 
3۵ میلیون تومان بود. با این حال آقای رستمی به جهت رعایت 
عدالت اداری و کم کردن فاصله حقوق مدیرعامل با کارکنان، 
حقوق خ��ود را 2۵ میلیون تومان در ماه تعیی��ن کرد و ماهانه 
مابه التفاوت این مبلغ را به شرکت خاک چینی بازمی گرداند. 

اسناد واریزی های ایشان در اختیار رسانه   ها قرار گرفت. «

رئیسی خواست دستگاه  ها با مخبر همکاری کنند
معاون اول ، هماهنگ کننده 

خنثی سازی تحریم ها
رئیس جمهوری هم�ه وزارتخانه   ها و دس�تگاه   ها را موظف کرد در 
خنثی س�ازی تحریم   ها و تنظیم بازار کاالهای اساس�ی همکاری 
کنند و مقرر شد معاون اول رئیس جمهوری، مسئولیت هماهنگی 
فعالیت های دولت برای خنثی س�ازی تحریم   ه�ا را برعهده گیرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره 
به نقش دالالن در فضای مجازی برای بی ثبات کردن بازار ارز، به بانک 
مرکزی و دستگاه های مربوط دس��تور داد از فضاسازی های کاذب در 
قیمت ارز و کاال، با جدیت جلوگیری کنند. رئیس جمهوری همچنین 
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز 
بانک   ها به ویژه بانک های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی 

به سمت تولید را در اولویت قرار دهند. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:
اطالعات غلط به علی اف داده اند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی ایران با تأکید بر اینکه ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر است، گفت: اگر تالش های ایران علیه قاچاق مواد مخدر 
وجود نداشت، کل اروپا و قفقاز گرفتار تبعات مواد مخدر   می شدند. 
محمود عباس زاده مشکینی در گفت وگو با ایسنا در واکنش به ادعاهای 
تعجب برانگی��ز جدید الهام عل��ی اف رئیس جمه��ور آذربایجان علیه 
جمهوری اسالمی ایران گفت: از اظهارات منتسب به آقای الهام علی اف 
متأسفم؛ البد اطالعات غلطی به پرزیدنت جمهوری آذربایجان داده اند. 
وی با تأکید بر اینکه نباید بین دو ملت هم کیش و مس��لمان ش��کاف 
ایجاد شود، گفت: برخی اظهارات علیه حسن همجواری و همسایگی 
است. متأسفانه بدخواهان دو ملت مسلمان دنبال شکاف بین دو کشور 

اسالمی و همسایه هستند. 
وی  تالش های جمهوری اسالمی ایران علیه قاچاق مواد مخدر را در دنیا 
بی نظیر خواند و تأکید کرد که اگر غیر از این بود کل اروپا و قفقاز گرفتار 

تبعات مواد مخدر   می شد. 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
ایران هزاران شهید و مجروح در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تقدیم 
کرده است، خاطرنشان کرد: ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر قرار دارد، بر همین اساس در کشورمان قوانین کیفری شدیدی 

در حوزه مواد مخدر و در راستای بازدارندگی وضع شده است. 
 

سردار علی فضلی:
در جنگ نرم باید حالت آفندی داشته باشیم

ب�رای مقابله ب�ا جنگ ن�رم دش�من باید حال�ت آفن�دی در نظر 
گرفته ش�ود، چرا ک�ه اگر حال�ت تدافع�ی و پدافن�دی در پیش 
گرفت�ه ش�ود، می�زان آس�یب پذیری افزای�ش پی�دا می کن�د. 
س��ردار علی فضلی، جانش��ین معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با اشاره به اهمیت زنده نگهداشتن یاد شهدا گفت: شهدا 
اعم از شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و سایر شهدا 
رفتند تا امروز مردم ایران اسالمی با عزت به زندگی خود ادامه دهند، لذا 
یاد و خاطره شهدا برای ما سازنده است. در حقیقت شهدا به این قبیل 

مراسمات برای زنده نگهداشتن یادشان، نیازی ندارند. 
وی گفت: شاید آنها هرگز تصور هم نمی کردند که امروز ما به عنوان یک 
الگو به آنها اقتدا کنیم، اما نکته حائز اهمیت این اس��ت که ما و به ویژه 
نسل جوان به این یادواره   ها محتاج و نیازمند هستیم. به عبارت دیگر 
جهت دفاع از دین خدا، گرفتن الگو و محقق ک��ردن آرمان های الهی 
الگو های مناسبی را انتخاب کنیم. سردار فضلی با اشاره به ویژگی های 
شخصیتی ش��هدا تصریح کرد: واقعیت امر این است که شهدا صادق 
بودند، به ویژه در مکتب الهی در زمره صادق ترین   ها حضور داش��تند؛ 
لذا الزم است که به آنها اقتدا کنیم و از آنها برای بصیرت افزایی، آینده 

فرزندان این مرز وبوم و جبهه مقاومت بهره ببریم. 
س��ردار فضلی در خصوص تغیی��ر ماهیت جنگ، از جنگ س��خت به 
جنگ نرم اظهار کرد: اگ��ر روح پایمردی و مقاومت وجود نداش��ت و 
نمی توانس��تیم آن را به حوزه جنگ نرم منتقل کنی��م، ممکن بود که 
در این نوع از جنگ آسیب پذیری های بیشتری داشته باشیم. یکی از 
راه های ازانتقال تجربیات دفاع مقدس به زمان حال، کاروان های راهیان 
نور است. بنده توفیق داشتم و مدتی دست اندرکار این مهم بودم، وقتی 
گروه   ها به مناطق می آمدند و با اهداف و شخصیت شهدا آشنا می  شدند، 

از آنها الگو می گرفتند. 
جانشین معاون هماهنگ کننده س��پاه پاسداران انقالب اسالمی بیان 
کرد: در جنگ نرم که از آن به عنوان جنگ رس��انه ای نیز یاد می شود، 
باید مردم و مخصوصاً جوانان را مس��لح کنیم چراکه تا زمانی مس��لح 
نشوند، نمی توانند دفاع کنند؛ لذا اگر داده های مورد نیاز را داشته باشند 

به راحتی می تواننددر این جنگ پیروز شوند. 
وی در پایان یادآور شد: به عبارت دیگر مسلح و مجهز کردن مردم به 
ابزار های الزم برای حضور در جبهه های جنگ نرم کمک می کند، که آنها 
به راحتی بتوانند دفاع کنند. البته برای مقابله با جنگ نرم دشمن باید 
حالت آفندی در نظر گرفته شود چرا که اگر حالت تدافعی و پدافندی در 

پیش گرفته شود، میزان آسیب پذیری افزایش پیدا می کند. 
 

عضو هیئت رئیسه مجلس:
مذاکره نباید دیکته یک طرفه باشد

عضو هیئت رئیس�ه مجل�س با اش�اره به بدعهدی ه�ای برجامی 
امری�کا و غربی   ها در مقاب�ل ایران، گف�ت: اقدام و تعه�د باید در 
مقاب�ل اق�دام و تعهد انج�ام ش�ود و مذاک�ره نبای�د دیکته یک 
طرفه باش�د، ملت ایران دیگ�ر زیر ب�ار تحمیل و ظل�م نمی رود. 
علیرضا سلیمی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت افزود: جمهوری 
اسالمی ایران در گذشته هم صادقانه پای میز مذاکره نشست اما ایاالت 
متحده از برجام خارج ش��د و بدعهدی کردند، مذاک��ره برای مذاکره 

نتیجه ای نخواهد داشت.
 اقدام و تعهد باید در مقابل اقدام و تعهد انجام شود، مذاکره نباید دیکته 
یک طرفه باشد زیرا در این صورت به ملت ایران آسیب فراوان می رسد 
و ما نخواهیم پذیرفت. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی افزود: 
در دوره آقای ظریف، دیکته طرف های مقابل تحت عنوان برجام نوشته 
شد و تیم مذاکره کننده ایران هم آن را امضا کرد، ما دقیقا همان متنی را 
امضا کردیم که برخی پیش از آن اذعان داشتند، جمهوری اسالمی این 

تعهدات را نخواهد پذیرفت. 
نماینده م��ردم محالت و دلیج��ان در مجلس یازدهم یادآور ش��د: ما 
تجربیات گذشته را تکرار نخواهیم کرد، آقای ظریف بار  ها اعالم کرد که 
1۸ صفحه متن برجام را خوانده اما آیین نامه اجرائی آن را نمی خواند و 
اعتراف می کند که از برخی موارد بی اطالع بوده است. دیکته یک طرفه 
مذاکره نیست و به نوعی تحمیل اس��ت. حال آنکه ملت ایران انقالب 

کردند که زیر بار تحمیل و ظلم نروند. 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اس��المی در ادامه اظهار کرد: وزیر 
خارجه جدید مواضع جمهوری اسالمی ایران را به صراحت اعالم کرده، 

برنامه دولت برای اجرای تعهدات برجام نیز مشخص است. 
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     خانه ملت: نایب رئیس کمیس��یون قضایی مجلس با اشاره به 
احکام صادر شده برای س��یف، رئیس کل اس��بق بانک مرکزی و 
عراقچی، مع��اون امور بین الملل وی بیان کرد: با همه کس��انی که 
دنبال ایجاد فساد مالی، اختالس و یا نسبت به بیت المال بی توجه 

هستند، برخورد خواهد شد. 
     تسنیم: نمایندگان مجلس در جلس��ه علنی دیروز قوه مقننه 
با تقاضای بررسی اولویت دار الیحه رتبه بندی معلمان با 1۶۸ رأی 
موافق، ۶4 رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع 24۵ نماینده 

حاضر در جلسه موافقت کردند. 
     مهر: امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش از 
پهلوگیری ناوگروه رزمی عملیات��ی هفتاد و هفتم این نیرو در بندر 
صالله عمان خبر داد. وی اف��زود: یکی از مهم  تری��ن اهداف اعزام 
ناوگروه های نی��روی دریایی ارتش به آب ه��ای آزاد تأمین امنیت 
خطوط مواصالتی و کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران و اهتزاز 

پرچم کشورمان در پهنه دریا  ها است. 
      ایسنا: سخنگوی قوه قضائیه از انتصاب معاون امور بین الملل 
و حقوق بشر قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی 
خبر داد و گفت: با حکم ریاس��ت قوه قضائی��ه، دکتر کاظم غریب 
آبادی به عنوان معاون امور بین الملل و حقوق بش��ر قوه قضائیه و 
با حفظ سمت به عنوان دبیر س��تاد حقوق بشر جمهوری اسالمی 

منصوب شد. 

ریاست جمهوری


