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در پی هتک حجاب زنان ایرانی در پرواز تفلیس رخ داد

اعتراض شدیداللحن ایران به سفارت گرجستان
ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در
تفلیس در پی هتک حجاب چند مسافر
ایرانی در فرودگاه این شهر هنگام چک
امنیتی مسافران ،مراتب اعتراض شدید
خود را به وزارت امور خارجه گرجســتان
اعالم کرد.
به گــزارش ایرنا ،ســخنگوی وزارت امور
خارجــه ایــران با اعــام این خبــر گفت:

با گــزارش دفتــر نمایندگــی وزارت امور
خارجــه در اصفهــان و پــس از حصــول
اطمینان از صحت گــزارش که از طریق
تماس تلفنی ســفیر جمهوری اسالمی
ایــران در گرجســتان بــا تعــدادی از
مســافران این پرواز انجام شــد ،سفارت
جمهــوری اســامی ایــران در تفلیــس
مراتب اعتراض شــدید خود را به وزارت

پیشنهاد حدادعادل به رضا پهلوی

امــور خارجه گرجســتان و پلیس امنیت
فرودگاه تفلیس اعالم کرد.
بهــرام قاســمی افــزود :پیگیریهــای
ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در
تفلیــس ،اداره کل کنســولی وزارت امور
خارجــه و دفتــر نمایندگــی وزارت امــور
خارجــه در اصفهان در این ارتباط ادامه
دارد کــه ابالغ مراتب اعتــراض اداره کل

کنسولی به سفارت گرجستان در تهران و
ارسال یادداشت اعتراضی سفارت ایران
در تفلیس به وزارت خارجه گرجســتان
و نیــز درخواســت توضیــح از ســفیر
گرجســتان در تهران از جملــه اقداماتی
است که انجام شده است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تصریح
کــرد :همچنیــن از مقامهــای ذیربــط

گرجــی خواســته شــده اســت ضمــن
پیگیــری موضــوع ،از تکــرار چنیــن
برخوردهایــی بــا مســافران ایرانــی
خودداری شود که امیدواریم با مجموع
اقدامــات انجــام شــده پلیــس امنیــت
فــرودگاه تفلیــس نســبت بــه رعایــت
حرمت بانوان مسلمان حداکثر دقت و
اهتمــام را به عمل آورد و از تکرار چنین

اقداماتــی جلوگیــری کنــد .حســینعلی
حاجی دلیگانی ،نماینده شــاهین شهر
عنــوان کــرده بــود روز سهشــنبه پیش از
پــرواز تفلیــس بــه اصفهــان ،مأمــوران
فــرودگاه تفلیــس پیــش از ســوار شــدن
مسافران به هواپیما ،مسافران زن ایرانی
را مجبور کردند تا حجاب خود را بردارند
و از گیت رد شوند.

«گروه کاری ویژه ایران» در وزارت خارجه امریکا تشکیل شد

مأموریت جدید آقای هوک

بــا «پروژه عــراق» تشــابهی نــدارد .او در
پایان ســخنانش تأکید کــرد« :ایران باید
رفتارش را عوض کند .اگر آنها خواســتار
مذاکره باشــند ،رئیس جمهوری ترامپ
علنــاً اعــام آمادگــی کــرده اســت و مــا
آماد هایم».
هوک در زمــان حضور رکس تیلرســون،
وزیــر خارجــه ســابق امریــکا بهعنــوان
مدیــر برنامــ ه ریز سیاســتگذاری بــه این
وزارتخانــه ملحــق شــد .او پیــش از ایــن
ســمت بهعنوان مشــاور جان بولتون ،در
زمانی که او سفیر امریکا در سازمان ملل
متحــد بــود و همچنین بهعنوان مشــاور
میــت رامنــی ،نامــزد جمهوریخواهــان
در انتخابــات ســال  ۲۰۱۲فعالیــت کرده
اســت .کارگروه اقــدام ایــران در حالی با
هــدف مقابله با ایران اعــام موجودیت
کرده اســت کــه رئیس جمهــوری امریکا
در اردیبهشت ماه گذشته و پس از خروج
ایــن کشــور از برجــام در مــوارد متعــدد،
سیاســت داخلــی و خارجی ایــران را زیر
تیغ شدید انتقاد برد و برداشتن فشارها و
مذاکره مســتقیم با تهران را به تحقق 12
شرط منوط کرد.
شــروط مد نظر واشــنگتن بــرای مذاکره
بــا ایــران در حالی مطرح شــد که چندی
بعــد در شــرایطی کــه جنــگ لفظــی
رؤســای جمهــوری ایــران و امریــکا بــاال

هوک در زمان حضور رکس تیلرسون،
وزیر خارجه سابق امریکا بهعنوان مدیر
برنام ه ریز سیاستگذاری به این وزارتخانه
ملحق شد .او پیش از این سمت بهعنوان
مشاور جان بولتون و سفیر سابق امریکا در
سازمان ملل متحد فعالیت می کرد
گرفته بود ،ترامپ در خالل یک نشست
خبــری بــا نخســتوزیر ایتالیا خواســتار
مذاکــره بیقیــد و شــرط با ایران شــد اما
تنهــا ســاعتی پــس از این ســخنرانی بود
کــه مایــک پمپئــو ،وزیــر خارجــه امریکا

شرایطی را برای چنین مذاکراتی تعیین
کــرد و گفت که «اگــر ایرانیان تعهد خود
بــرای تغییــر اساســی در نحــوه رفتــار بــا
مردم خود را نشــان دهند ،رفتار مخرب
خــود را کنــار بگذارنــد ،بتواننــد قبــول

کننــد کــه ارزش دارد کــه وارد یک توافق
هستهای شوند که در عمل مانع از تکثیر
سالحهای هســتهای شــود ،آنگاه رئیس
جمهــوری امریــکا آمــاده اســت بــا آنها
توگو داشته باشد» .دعوت مقامهای
گف 
امریکایی از ایران برای مذاکره مســتقیم
در حالــی بــود کــه مقامهای کشــورمان،
ضمــن تأکیــد برغیرقابل اعتمــاد بودن
ترامــپ بــرای مذاکــره ،انجــام چنیــن
مذاکراتی را به بازگشت امریکا به برجام
مقید کردند.
درحالی که واشــنگتن خواستار مذاکره با
ایران شــده ،ترامپ  16مرداد ماه فرمان
اجرایی ازســرگیری برخی از تحریمهای
هســتهای ایــران را امضــا کــرده و آمــاده
است مرحله بعدی و جدیتر تحریمها
را کــه فعالیتهــای صنایــع نفــت و گاز،
کشــتیرانی و خدمات بیمــه را هدف قرار
داده ،از روز  ١٣آبــان بــه اجــرا در آورد.
تحریمهایــی کــه هــدف از اجــرای آن
کاهــش چشــمگیر عوایــد ارزی دولــت
ایــران اســت .حــاال در چنیــن شــرایطی
تشــکیل کارگــروه مقابلــه بــا ایــران کــه
میکوشــد مواجهه با کشورمان و افزودن
فشــارها بر آن را بهصورت ســازماندهی
شــده و منســجم پیــش ببــرد ،گامــی در
مســیر افزایش شــکافها میــان تهران و
واشنگتن به شمار میآید.

عبدالرضا رحمانی فضلی عنوان کرد

بازیخطرناک

انگیزههای جماعتی
کــه روز پنجشــنبه
یادداشت
در مدرســه فیضیــه
قــم تجمــع کــرده و
پــاکارد بــه دســت،
هجمههــای زیــادی
حسین مرعشی را علیه دولت شــکل
فعال سیاسی دادهاند حداقل برای
من قابــل فهم نیســت.
البته گمان هم نمیبرم که برای بسیاری
دیگر نیز قابل تحلیل باشــد تا دریابند که
چرا باید در شــرایط فعلی کشــور ،چنین
حرکاتــی را از یــک اجتماع خاص شــاهد
باشیم.
امــا میتوان برای همیــن اقدام غیرقابل
فهــم هــم دو فــرض را در نظــر گرفــت.
فــرض نخســت اینکــه ،دوســتانی کــه

برگــزاری چنین اجتماعی را ســاماندهی
کــرده و شــعارهایی را علیــه دولــت و
مســئوالن دولتــی ســرداده و اقدامــات
چندین ســاله آنان را نقد میکنند ،اساساً
درکــی از شــرایط ایــران چــه در داخــل
مرزهای کشــور و چه بیــرون از آن ندارند.
گردانندگان اینگونه اجتماعات آنقدر به
مســائل واقعی و فشارهای بینالمللی و
از همه مهمتر خســتگی مــردم در داخل
کشــور و ضعیف شــدن پشــتوانه مردمی
همه نهادهای نظام بیتوجه هســتند که
بدون در نظر گرفتن عواقب رفتارهاشان
محکم بر طبل اختالفات میکوبند.
فرض دومین تحلیل از اتفاقات نامیمون
روز پنجشــنبه مدرســه فیضیــه میتواند
هدف طالب از تجمعشــان باشــد .بعید
نیســت که گرداننــدگان ایــن اجتماعات

ایرنا

وزیر کشــور اعالم کرد «هــر زمان که قانون
منع بهکارگیری بازنشســتگان ابالغ شود،
اجرا میشــود و همه باید از قانون تبعیت
کنیــم ».عبدالرضــا رحمانــی فضلــی که
روز پنجشــنبه به اصفهان سفر کرده بود،
با اشــاره بــه فرصــت دوماههای کــه برای
اجرای این قانون پیشبینی شــده اســت،
افزود« :آنچه به تصویب شــورای نگهبان
میرســد را بایــد بــر اســاس آن ،ســوابق
اســتانداران را انطبــاق داده زیــرا برخی از
آنــان عــودت داده شــده یا بازخرید شــده
و عدهای هم بازنشســته هســتند؛ فلذا هر
تعــدادی را که منطبق با این قانون باشــد
انجام خواهیم داد».
قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتگان
دوم مردادماه امســال پــس از اصالحاتی
کــه دایــره بهگارگیــری بازنشســتگان در
دستگاههای اجرایی را محدودتر میکرد،
در مجلس شــورای اسالمی تصویب شد.
مطابــق این اصالحــات ،محدودیتهای
این قانون شــامل رؤسای سه قوه  ،معاون
اول رئیــس جمهــوری  ،نــواب رئیــس
مجلس شورای اســامی ،اعضای شورای
نگهبــان ،وزرا ،نماینــدگان و معاونــان
رئیس جمهوری نمیشــود ،اما در مقابل
اســتانداران و معاونان اســتانداران را دربر
میگیرد.
البته این قانون ،مالحظات و اســتثناهای
دیگــری بــرای بهکارگیــری بازنشســتهها
در دســتگاههای اجرایــی لحــاظ کــرده

خبر دیگــر اینکه ،شــرکت انگلیســی «کوئِرکِس» کــه قصد داشــت هزینه
پــروژه نیروگاه خورشــیدی بریتانیا در ایران را تأمین کنــد ،این پروژه را به
حالــت تعلیــق درآورد .به گزارش بیبیســی ،قرار بود ششــمین نیروگاه
بزرگ خورشــیدی در جهان در ایران ســاخته شــود اما به نظــر نگرانی از
تحریمهای امریکا آن پروژه را هم به خطر انداختهاست.

ایراد شورای نگهبان به بند خاص نیروهای مسلح در مصوبه مجلس

سخنگوی شورای نگهبان از ایرادهای
این شورا درباره مصوبه مجلس گفت
بــرش
و تأکیــد کــرد کــه ایــن شــورا با ارســال
نامــهای بــه رئیس مجلــس ،خواســتار اصالح ایــن ایرادها
شــده است .وی همچنین اشاره کرد که «این ایرادها ربطی
به دولتیها و دستگاههای اجرایی ندارد بلکه از نگاه شورای
نگهبان ،ممکن است مصوبه مجلس اختیارات فرماندهی
کل قوا درباره نیروهای مسلح را محدود کند».
به گزارش ایرنا ،عباسعلی کدخدایی با اعالم اینکه اعضای
ایــن شــورا بــا کلیت قانــون منــع بکارگیــری بازنشســتگان
موافقند ،اما ایرادی هم به آن دارند و به همین خاطر آن را
به مجلس ارجاع دادهاند ،اظهار کرد« :مصوبه از این جهت
تبدیــل کند ،گفــت :ملت ایران همیشــه
امنیت را به عنوان یک اصل در این کشور
میداند و به هیچ وجه اجازه نمیدهد تا

دنبال این هستند تا فضا را برای کنار زدن
آقــای دکتــر روحانــی و دولــت دوازدهم
مهیا کننــد .چه کســی میتواند بــاور کند
آنچه که در مدرســه فیضیه قــم رخ داده
همچــون ادعاهــای پیــش از ایــن برخی
تجمــع کننــدگان ،اقدامــی خودجــوش
بوده و هیچ دســتی از پشــت پــرده در کار
نبوده باشــد؟ قطعــاً اینگونه اســت و چه
زود و چــه دیــر در جایــی دیگــر خــود را
نشــان خواهد داد .اگر قرار بر خودجوش
بــودن چنیــن اقداماتــی بوده باشــد ،این
حــق مــردم بیپنــاه اســت که دســت به
چنین اعتراضاتی بزننــد نه طالب حوزه
علمیــه .معنــا و مفهــوم ایــن اقــدام این
است که حتماً در جایی تصمیمی گرفته
شــده و بــه مرحلــه عملیاتــی درآمــده و
تصمیمگیرنــدگان نیز قصد دارند کشــور

شنیدیم که ،رویترز به نقل از یک دیپلمات امریکایی ادعا کرد که رؤسای
جمهــوری امریکا و روســیه بــه توافقی اولیه درباره خروج ایران از ســوریه
دســت یافتند .این منبع ،همچنین مدعی شــد که «جان بولتون» مشاور
امنیــت ملی ترامــپ هفته آینده بــا «نیکوالی پاتروشــف» همتای روس
خــود در ژنــو دیــدار و دربــاره جلوگیــری از نقشآفرینــی ایران در ســوریه
گفتوگو خواهد کرد .پیشتر نیز چنین ادعایی مطرح و از سوی مسئوالن
سوریه و روسیه رد شده بود.

مدیر شرکت آلمانی :تحریم امریکا
مانع همکاری با ایران نیست

با خبر شــدیم که ،مدیر بازرگانی بینالمللی شــرکت «ای.دی.ال» آلمان
خبــر داد :تحریمهــای امریکا مانع و مشــکلی برای ما ایجــاد نمیکند و
تفاهمنامههای متعددی را با بخش پاالیشــی و پتروشــیمی ایران امضا
کردهایم.
این در حالی اســت که شــرکت راهآهن آلمان ( )Deutsche Bahnاعالم
کرده به دلیل «مشکالت بانکی» ناشی از تحریمهای امریکا علیه ایران
نمیتواند به همکاری با جمهوری اسالمی ادامه دهد.

داراالفتاء سنی عراق :همه مسلمانان
درکنار ایران و ترکیه باشند

دســت آخر اینکه ،ســخنگوی داراالفتاء اهل ســنت عراق همه مسلمانان
جهان را به اعالم همبســتگی و ایســتادن در کنار جمهوری اسالمی ایران
و ترکیــه بر ضد فشــارهای اقتصــادی امریــکا فراخواند .بهگــزارش ایرنا،
«شــیخ عامــر البیاتــی» گفته اســت :در کتاب و ســنت  56دلیل شــرعی
وجود دارد که همکاری و مســاعدت کافر را علیه مســلمان تحریم کرده
است و از نظر ما امریکا – چه بخواهد و چه نخواهد  -مصادق کفر است
و نباید او را علیه کشورها و ملتهای مسلمان یاری کرد.

باید نگران آسیب دیدن
حوزههای علمیه بود

آمادگی وزارت کشور برای اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
اســت کــه دارنــدگان اجــازات خاصــه
مقــام معظــم رهبــری ،جانبــازان بــاالی
 ۵۰درصد ،آزادگان باالی سه سال اسارت
و فرزنــدان شــهدا از جملــه این اســتثناها
هستند.
مطابــق این اســتثناها بــود کــه مقامهای
دولتی معتقدند دایره شــمول این قانون
کمتــر از تعــدادی خواهــد بــود کــه برخی
شخصیتها یا جریانهای خارج از دولت
عنوانمیکنند.
از جمله ،جمشید انصاری ،رئیس سازمان
امور اداری و اســتخدامی که درباره تعداد
مدیــران بازنشســته دولتی گفــت« :اینکه
برخــی اعالم کردند هــزار و  700نفر مدیر
بازنشســته داریم ،از اســاس اشتباه است.
ما در کشور حدود هزار نفر مقامات داریم.
دربــاره بازنشســتههای دولتــی االن ۱۵
اســتاندار و  ۱۴معاون اســتاندار بازنشسته
داریم که با این حساب در مجموع تعداد
بازنشســتههای دولتی  ۱۱۰نفر هســتند که
حدود  ۱۲درصد از میزان مقامات را شامل
یشود».
م 
وی اضافــه کــرد کــه «تأکیــد رئیــس
جمهوری این است که قانون ممنوعیت
بهکارگیــری بازنشســتهها را فرصت برای
دولــت بدانیــم و در ایــن راســتا از نیروی
جوان و همینطور ظرفیت زنان استفاده
کنیــم ».وزیر کشــور با بیان اینکه دشــمن
تــاش میکنــد تنشهــای اجتماعــی،
نارضایتــی و اعتراضهــا را بــه ناامنــی

تعلیق پروژه نیروگاه خورشیدی بریتانیا در ایران

ادعای توافق درباره خروج ایران از سوریه

نیویورک تایمز

امریــکا بــرای مقابلــه بــا ایــران تنهــا بــه
کنارهگیری از توافق هستهای اکتفا نکرده
اســت و با تشــکیل گروهی تحــت عنوان
«گــروه کاری ویــژه ایــران» قصــد دارد
اقدامات همــه جانبهای را برای مواجهه
بــا آنچــه رفتــار مخــرب ایــران مینامد،
تــدارک ببینــد .این خبــر را مایک پمپئو،
وزیر خارجه امریکا روز پنجشــنبه گذشته
طی یک کنفرانس خبری اعالم کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،پمپئــو کــه «برایــان
هوک» ،مســئول ویژه رســیدگی بــه امور
ایران را به ریاســت این کارگروه برگزیده؛
راهبــری ،بازبینــی و هماهنگــی همــه
جوانــب اقدامــات مرتبــط بــا ایــران را از
جملــه اهــداف اصلــی تشــکیل چنیــن
کارگروهی برشمرده است.
هــوک پــس از مراســم معارفــهاش در
مســئولیت جدیــد ،گفــت مأموریــت او
و کارگروهــش پیگیــری سیاســتهای
دولــت در ارتبــاط بــا ایران خواهــد بود و
تــاش خواهد کرد با رفتارهای به ادعای
او «مخــرب ایــران» از جملــه «برنامــه
هســتهای»« ،حمایــت از تروریســم» و
«بیثبات کردن منطقه» مقابله کند.
برایان هوک همچنین گفت که چند روز
پیــش در اروپــا با همتایــان خــود درباره
توگــو کــرده و یکــی از اهــداف
ایــران گف 
گروهکاری او تضمین اجرای تحریمهای

ایــران و هماهنگی با متحدان واشــنگتن
در این باره است.
او در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره صادرات
نفــت ایران به چین ادعــا کرد«:هدف ما
به صفر رســاندن صــادرات نفــت ایران
تا چهــارم نوامبــر آینده اســت ».چهارم
نوامبــر آینــده موعــد آغــاز مرحلــه دوم
بازگشــت تحریمهــای ایــران اســت کــه
تحریمهــای نفتــی ایــن کشــور از ســوی
وزارت دارایــی امریــکا را هــم شــامل
میشود.
هــوک در بخــش دیگــری از ســخنانش
درباره ســاختار این کارگــروه گفت که بنا
دارد از کارمندان و خبرگان فعلی وزارت
خارجــه بــرای حضــور در ایــن کارگــروه
دعــوت کنــد و تمامــی منابــع الزم برای
ایــن کار را در اختیــار دارد .او اهــداف
اصلی این کارگروه را«همکاری با جامعه
بینالمللــی بــرای تغییــر رفتــار ایــران»
برشمرد و در پاسخ به همزمانی تشکیل
این کارگروه با سالگرد کودتای  ۲۸مرداد
گفت که این «تقارن کامالً اتفاقی» است.
در ادامــه یکــی از خبرنــگاران از احتمال
تشــابه مأموریــت کارگــروه ایــران بــا
کارگروهی که در ســال  ۲۰۰۱تحت عنوان
«آینده عراق» در وزارت خارجه تشکیل
شــده بــود پرســید کــه آقــای هوک بــا رد
این فرضیه مدعی شــد که کارگروه ایران

خبــر اول اینکه ،غالمعلی حدادعــادل ،عضو مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام در پاســخ بــه القائــات
دیـــگه
چه خبر
کــذب درباره دریای خزر از ســوی ســلطنتطلبان در
صفحه توئیتر خود نوشــت« :رضا پهلوی و ســلطنتطلبان بعد از توافق
اخیــر خــزر میخواهند مــردم را تحریک کنند .بهتر اســت ایشــان درباره
بخشهایــی از ایران ،مانند بحرین کــه در زمان پدر و پدربزرگش از ایران
جدا شد ،توضیح دهند».

که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا
را محدود به دستگاه متبوع میکند یا خیر و نیز از این جهت
که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله
العالی روشن نیست ،ابهام دارد ».وی ادامه داد« :با عنایت
به دو بندی که در متن است ،این احتمال وجود دارد که این
اختیارات محدود شود .به همین دلیل تصمیم بر این شد،
در این باره از مجلس ســؤال کنیم تا موضوع روشــن شود و
در آینــده درباره آن اعالم نظر کنیــم .از آنجایی که این بند
خاص نیروهای مسلح است ،این سؤال مطرح میشود که
آیــا مصوبه جدید اختیــارات رهبری را محدود کرده اســت
یــا نــه؟ به همین دلیــل از مجلس خواســتیم یا دربــاره آن
توضیح دهند یا آن را اصالح کنند».

امنیت دچار خدشه شود.
ëëارزدولتیگرفتنداماکاالواردنکردند
رحمانی فضلی همچنین عصر پنجشنبه

را بــه ســمتی هدایــت کننــد تــا تغییرات
سیاسی زودهنگامی در ردههای مدیریتی
آن رخ دهد.
البتــه اگــر فــرض دوم مــا ،قصــد و نیــت
معترضان حوزوی باشد ،فکر میکنم که
طالب بازی خطرناکی را شــروع کردهاند.
بــازیای کــه قطعــاً شــروع آن بــا آقایان
اســت اما پایان آن را ممکن است خدای
نکرده دشمنان ایران رقم بزنند.
مــن بهعنــوان یــک هشــدار به دوســتان
میگویم که ادامه حرکت در این مسیری
کــه از ســرگرفتهاند ،هزینههــای بســیار
ســنگینی را در کشــور خواهــد داشــت و
خســارات زیادی به ملت ایــران تحمیل
خواهــد کــرد .بهگونــهای که شــاید بتواند
همه دســتاوردهای انقالب را تحت تأثیر
خود قرار بدهد.

در نشســت بررســی مســائل اقتصــادی
اصفهان بــا محوریت اقتصــاد مقاومتی
با بیــان اینکه امریکا هیچ وقت با ما وارد

جنــگ نظامی نمیشــود ،افــزود :امریکا
هیچ وقت در زمینــه ایدئولوژی و مکتب
بــا ما وارد بحث نمیشــود امــا اقتصاد را
پاشــنه آشــیل ما کــرده و بعد از  40ســال
هنوز هــم از نفت ضربــه میخوریم .وی
همچنیــن گفت 74 :تــا  80درصد مردم
در نظرســنجی که انجام شده از عملکرد
دســتگاههای امنیتی ،نظامی و انتظامی
کشور اعالم رضایت داشتهاند.
رحمانــی فضلــی افــزود :امــروز امنیــت
کشــور بــا اقتصــاد گــره خــورده و هیــچ
فاصلــهای در ایــن میــان وجــود نــدارد و
آسیبهای اجتماعی و مسائل اقتصادی
در صــورت عدم درمان بــه ناامنی منجر
خواهد شد.
وی بــا بیان اینکــه مردم و دولت ســوریه
از ما درخواســت کمــک کردند و ما بنا به
وظیفــه خــود به آنهــا کمــک کردیم چرا
که اگر آتشــی که به خانه همســایه افتاده
را خامــوش نکنیــم ایــن آتــش بــه خانه
خودمــان ســرایت میکنــد ،ادامــه داد:
امریکاییهــا بگویند  2هــزار کیلومتر این
طرف دنیا آمدهاند که چه کنند؟
رحمانی فضلی افزود :در نوسانات اخیر
ارزی برخــی  10برابر ظرفیــت خود ثبت
ســفارش کردنــد ،برخــی هــم ارز دولتی
گرفتنــد امــا کاال وارد نکردنــد یــا کاال را با
فاکتورهــای جعلــی وارد کردنــد ،برخــی
هــم کاالی با ارز دولتی را بــه قیمت آزاد
فروختند یا اینکه احتکار کردند.

درگیری و تیراندازی در منطقه مرزی بانه

معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار کردســتان گفت :در درگیری
میــان نیروهــای مــرزی و گروههــای
ضــد انقــاب در منطقــه مــرزی بانه
چهــار نفــر از نیروهــای کشــورمان
زخمی شــدند .حســین خــوش اقبال
توگــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت:
در گف 
ایــن درگیــری زمانــی اتفاق افتــاد که
خــودروی گشــت نیروهــای مرزبانــی
در جــاده برده بوک نزدیک روســتای
ابوالحســن در کمیــن نیروهــای ضــد
انقالب افتاد.
وی افــزود :درگیــری بیــن نیروهــای
مرزبانــی و گروههــای ضــد انقــاب
ســاعت  ۸و  ۳۰دقیقــه پنجشــنبه
شــب روی داد و بــر اثــر تیرانــدازی
شــدید چهار نیروی مرزی کشــورمان

زخمــی و بالفاصلــه پــس از درگیری
به بیمارســتان منتقل شــدند و تحت
درمــان قرار گرفتند و حــال آنها رو به
بهبود اســت .خوش اقبال تأکید کرد:
یکی از نیروهای مرزی کشــورمان نیز
پــس از درگیــری مفقود شــده بود که
چنــد ســاعت بعــد ســالم خــود را به
پایگاه مرزی محل خدمت رساند.
معــاون اســتاندار کردســتان بــا بیان
اینکــه گروههــای ضد انقــاب پس از
این درگیری بســرعت منطقه را ترک
و متــواری شــدند ،یــادآور شــد :هنوز
هیچ گــروه و دســتهای از ضد انقالب
مســئولیت ایــن حملــه را برعهــده
نگرفته است ،ولی به محض دریافت
خبرهــای جدیــد ،از طریــق رســانهها
اطالعرسانی الزم انجام میشود.

روی صحبــت مــن با مراکزی اســت کــه چنیــن اقداماتی
را هدایــت و مدیریــت میکننــد .میبینیم کــه بخشهای
ادامه از
زیــادی از مدیریتهــای مختلــف در حــوزه حتــی از
صفحه 2
کمکهــای دولتی برای مســائل درســی و بیمه و مســکن
و مخــارج جاری اســتفاده میکنند .اینها باید توجه کننــد که اگر این وضعیت
تضعیف شــود و مشــکالتی برای دولت ایجاد شود در خیلی از مسائل اخالل
ایجاد میشود.
بــه هرحــال اصل اینکه در کشــور دولتی روی کار اســت که بــا همه معضالت
داخلــی و خارجــی آنقدر تحمــل دارد که کارگــران ،کارمندان ،بازنشســتگان،
فرهنگیــان و ...اعتــراض میکننــد و کســی هــم با آنهــا برخــوردی نمیکند و
خشونتی علیه آنها بهکار نمیبرد واین باعث افتخار است .البته خوب است
دولت بداند همیشــه مورد ســؤال اقشــار مختلف مردم قرار میگیرد و پاسخ
الزم را هم باید برای این اعتراضات داشته باشد.
به نظر شــما این اقدامات ســازمان یافته اســت یا بنابر گفته خودشــان بهطور
خودجوش شکل میگیرد؟
اطالعاتــی از ســازمان یافتگــی آن نداریــم .ایــن موضــوع را بایــد مســئوالن
اطالعــات ســپاه و نهادهــای امنیتی و وزارت اطالعات که به مســائل مســلط
هســتند بگویند .ما از مســائل درونــی آنجا اطالعات ویــژه نداریم ولی ظواهر
امر نشــان میدهد که هر کســی نمیتواند براحتی به حوزه برود و تظاهراتی
را شــکل بدهــد .خیلیها هم هســتند کــه در همین حوزه به خیلی از مســائل
دیگــر اعتراض دارنــد .در همین فضای مجازی ببینید بســیاری از حرفها از
ناحیــه همین طالب و حتی بزرگان حوزه مطرح میشــود اما آنان هیچوقت
چنیــن اجازهای ندارند که به مرکز حوزه بروند و چنین اجتماعی را برپا کنند،
شــعار بدهند و ســخنرانی کنند .به هر حال از سازمان یافتگی آن خبر نداریم
ولی ظواهر امر نشــان میدهد که هیچوقت کســی نیامــده که در جهت دفاع
از دولــت تجمــع کند .ایــن همه علیــه دولت تظاهــرات میشــود یک دفعه
هــم بیاینــد به نفع دولت تظاهرات کنند .از روز اولــی که دولت روی کار آمده
تظاهــرات مختلفــی در آنجــا راه افتــاده که همــه در یک جهــت خاص بوده
اســت .بعید میدانم که در حوزه چنین یکپارچگی تام و کمالی وجود داشته
باشد که تمام چند ده هزار نفری که در آنجا درس میخوانند همه یکنواخت
فکر کنند .تا آنجایی که اطالع دارم گرایشهای مختلفی در حوزه هســت اما
به تنها بخشی که اجازه تجمع داده میشود ،همین مجموعه تندرو است.
این را هم توجه داشــته باشــیم که اصالحطلبان هرگز نخواهند توانست اجازه
برگزاری اجتماعی را داشته باشند تا بلکه پاسخ این گروه را بدهند ،یا اعتراضی
علیه ســایر نهادها داشته باشــند .این اقدامات یکطرفه کشــور را به کجا خواهد
کشاند؟
این فضای اعتراضی اگر در کشــور وجود داشــته باشــد ،به نفع ماست .به نفع
دولت و همه دســتگاههایی است که با این تجمعات کارهای آنها هم ارزیابی
میشــود .دســتگاههایی کــه از آنها ســؤال نشــود دیر یا زود به فســاد بیشــتری
کشــانده میشــوند .در همه کشــورهای آزاد میبینیم که در مورد هر مسألهای
عــدهای معترض هســتند و میآیند و اعتراض میکنند .نبایــد بگذاریم که به
جایی کشــیده شــود .نباید هم واهمهای داشته باشــیم .من البته از یک طرف
دیگــر نــگاه میکنــم .اینکه این قصه چه آســیبی بــه اعتقادات و بــاور مردم و
تضعیــف حوزه و جایــگاه آن در ذهنیت مردم معتقد و مذهبی میزند .مبادا
یــک وقــت حوزه مــا تبدیل به حــوزه اختصاصی جنــاح تندرو یــا محافظه کار
تبدیل شــود .حوزه باید متعالیتر و برتر از حرفهای سیاسی باشد .اگر دولت
درست برخورد کند این اعتراضات نباید ما را به وحشت بیندازد .در کشور آزاد
باید همه دستگاهها و مجموعههای فعال مورد ارزیابی مردم قرار بگیرند.
اماشعارهایآنهااعتراضینیستوبیشترجنبهتخریبوتوهیندارد...
توهین و تخریب تأثیر تبلیغاتی ندارد .چون تأثیر تخریبی آن بیشــتر به خود
شــعاردهندهها برمیگــردد .در نهایــت هم مــردم خود بهخوبــی در این باره
قضاوت خواهند کرد.

