تحلیل

امیردریادار حبیباله ســیاری ،معــاون هماهنگکننده و فرمانــده قرارگاه امــداد ذوالفقار ارتش ،دربــاره میزان آمادگی
ارتش جمهوری اســامی ایران برای مقابله با تهدیدهــای احتمالی ،با توجه بــه درگیر بودن بخشــی از یگانهای آن در
امدادرسانی به مردم ،اظهار داشت :ارتش جمهوری اسالمی ایران از آمادگی بســیار باالیی برای مقابله با تهدیدها برخوردار
است.
وظیفه اصلی ارتش ،حفاظت و حراست از مرزهای کشور و حفظ تمامیت ارضی کشــور است و در کنار همه کارهایی که در
امدادرسانی به مردم انجام میدهد و آن را برای خود افتخار میداند ،نیروهای مسلح آمادگی رسمی خود را حفظ میکنند و
به خوبی میدانند که نمیشود لحظهای از آمادگی رزمی غافل شد.

نماینده ویژه «پوتین» در امور سوریه تأکید کرد :تشکیل احتمالی گروه کاری درباره خروج نظامیان خارجی از سوریه ،ارتباطی به حضور قانونی
مشاوران نظامی ایرانی ندارد و مقامات تهران به وعده خود درباره عدم حضور در مناطق مرزی «بلندیهای جوالن» عمل کردهاند.
«الکساندر الورنتیف» نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه اعالم کرد؛ مسکو  امکان تشکیل گروه کاری درباره خروج نیروهای نظامی
خارجی از خاک سوریه را بعید نمیداند؛ ولی این مسئله ارتباطی به حضور نظامیان ایرانی ندارد.
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون امکان تشکیل چنین گروه کاری با مشارکت کشورهای همسایه سوریه ،ازجمله اسرائیل ،توضیح داد« :ما معتقدیم
که چنین گروه کاری مسلماً میتواند تشکیل شود؛ البته نه به منظور تاثیرگذاری یا کمک کردن به خروج نظامیان ایرانی از سوریه .نظریه تشکیل
این گروه در راستای کمک به حل و فصل اوضاع در سوریه است».

2
راحیل رحمانی /گروه سیاست

Rahil.Rahmani@gmail.com

سیاستهایی که آمریکا در قبال ایران
درپیش گرفته ،میتواند درنهایت منطقه
را به ســوی جنگ پیش ببرد و طبیعی
اســت طرفهای بســیاری به میدان
میآیند تا این اتفاق رخ ندهد.
«دونالــد ترامــپ» بهصراحت ،جنگ
اقتصــادی علیه ایــران را اعــام کرد؛
درمقابل ،رئیسجمهور کشــورمان نیز
مستقیماً تهدید کرد که ایران تنگههرمز
را میبندد .واشنگتن به دنبال صفرکردن
صادرات نفت ایران است .در حال حاضر،
روســیه ،چین و ترکیه بــا تحریمهای
آمریکا مخالف هستند و این امر به تهران
اجازه تنفس اقتصادی و دور از خطرات
این تحریمها را میدهد.
بهتازگی رئیسجمهوری روســیه ابراز
امیدواری کرد که عربستان برای جبران
کاهش احتمالی صــادرات نفت ایران،
تولید خود را افزایــش ندهد« .پوتین»
گفت :در چارچوب اوپــک +دارای یک
توافق هستیم و باید  به آن پایبند باشیم؛
هیچ گونه اطالعاتــی در این رابطه نیز
نداریم که عربستان و دیگر اعضای اوپک
آماده خروج از این توافق باشند.
بنابر آمار اعالم شــده ،طــی ماه جاری
ایران روزانه  ۱ /۱میلیون بشــکه نفت
صادر میکرد .پس از لغو معافیت نفتی
خریداران نفت ایران ،عربستان و امارات
فورا ً  ۵ /۱میلیون بشــکه به تولید خود
اضافه کردهاند اما این کار به معنی نقض
توافقی است که قرار بود برای اصالح آن،
کشورها تا  اجالس بعدی «اوپک» صبر
کنند .البته سعودیها میگویند :باتوجه
به اینکه به میزان بیشتر از تعهدشان از
تولید نفت خود کاســته بودند ،حتی با
افزودن پانصد هزار بشکه بر تولید خود
باز هم توافــق را نقــض نخواهند کرد.
به نظر میرسد بنســلمان ،به قیمت
نالم

لل

بی
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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح :اگر نفت ما از تنگه هرمز عبور
نکند نفت دیگر کشورها هم عبور نخواهد کرد

دست اقتدار

جدایی از پوتین و تنها بــا هدف ضربه
زدن به ایران ،این سیاســت را درپیش
گرفته است .پوتین نیز در این میان بیکار
ننشسته است؛ با افزایش تولید آمریکا به
علت بهبود بهای نفــت ،روسها نگران
هستند که ســهم خود از بازار را نیز از
دست بدهند.
در طول چنــد هفته آینده مشــخص
خواهدشد که چین ،هند و ترکیه چگونه
به تحریمها واکنش نشــان میدهند و
آمریکا چطور خواهد توانســت آنها را
به پیــروی از تحریمها متقاعد ســازد؛
درحالیکه بازار به دلیل کاهش عرضه
ناشی از تنشهای داخلی لیبی و ونزوئال،
همچنین افزایش تقاضــای آمریکا به

علت فرا رسیدن فصل تعطیالت تحت
فشار قرار دارد ،عربستان سعودی دالیل
خوبی دارد که در کوتــاه مدت به تولید
خود بیفزاید و در عین حــال به توافق
بلندمدت «اوپک پــاس» نیز پایبند
بماند .اما وضعیت صــادرات نفت ایران
چه میشود؟
بهتازگی وزیر امور خارجه کشورمان در
جمع خبرنگاران آمریکایی و در پاســخ
به اینکه آیا بستن تنگه هرمز گزینه روی
میز ایران اســت یا خیر؟ گفت :درباره
گزینههای نظامی اظهارنظر نمیکنم و
این مســئله را باید بخش نظامی درباره
آن تصمیمگیری کند .ظریف در نشست
«انجمن جامعه آسیا» نیز با تاکید دوباره

ایران و آمریکا در انتظار ساعت صفر؟

واشــنگتن بهدنبال تســلیم ایران و واداشــتن آن به تغییر
مریم نصرالهی /گروه سیاست
 Maryam.N@gmail.comسیاستهایش در خاورمیانه اســت .جنگ اقتصادی هم در
همین راستا آغاز شده؛ در حالی که اعالم آمادهباش کامل به
ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی دولت آمریکا ،به اضافه
حجم تحریمها و حمایت از گروههای ضد نظام جمهوری اسالمی ایرانی ،نشان از تمایل آمریکا برای
تغییر نظام یا حداقل ،محروم کردن ایران از ابزارهای اقتصادی الزم برای اجرای سیاست خارجی
آن اســت .در مقابل ،ایران تاکید میکند که به فروش نفت خود ادامه میدهد و واشنگتن موفق به
شکست دادن آن نمیشود.
یک ضربالمثل عربی میگوید« :ابتدای جنگ ،با کالم اســت  ».شــاید برهمین مبناســت که
«المیادین» معتقد اســت؛ جنگ از آنچه که فکر میکنیم ،به ما نزدیکتر است و شاید صلحی هم
در کار باشد .تنشی که شاهد آن هستیم ،مقدمهای برای ورود به جنگی ویرانگر بین ایران و ایاالت
متحده نیست؛ زیرا  زبان گفتوگوی ایران و آمریکا همواره عداوتآمیز بوده؛ اما این روزها معادالت
دیگری در حال رقم خوردن است .از فرضیههای جنگ آغاز میکنیم که بر این پایه استوار است که
ایران توسط پایگاههای نظامی آمریکا محاصره شــده و دولت ترامپ در انتظار ساعت صفر است تا
تهران را به عنوان مانعی برای رسیدن به اهدافش در خاورمیانه ،از بین ببرد .این آرزوی افراطگرایان
آمریکایی است؛ اینکه خاورمیانه را به منطقهای امن برای اسرائیل تبدیل کنند و بتوانند معامله قرن را
اجرایی سازند .تلآویو ،سعودی و امارات در این راستا حرکت میکنند .فرضیههای مربوط به مذاکره
و صلح ،مثال کرهشمالی را در نظر میگیرند که تنش لفظی آن با آمریکا پس از نشستن آنها سر میز
مذاکره به پایان رسید .این فرضیه تاکید میکند؛ ایران ،افغانستان طالبان که از عزلت جهانی رنج
میبرد ،نیست؛ همانطور که شباهتی به نظام سابق عراق که جنگها آن را در هم کوبید ،ندارد .اما
فرضیه دیگری هم مطرح میشود« :آتش بس» که میتواند به ترامپ در راستای حفظ وجههاش
بهعنوان یک رئیسجمهور قدرتمند و حکیم ،کمک کند ،همانطور که ایران را یک کشور قدرتمند و
با صالبت نشان میدهد که هیچ ابر قدرتی جرأت حمله به آن را ندارد ،همانگونهکه آمریکا نداشت.
درنهایت پایان این عدوات هرچه باشد ،چهره خاورمیانه را تغییر میدهد.

ملکه زیبایی به سمت گارد ملی روسیه انتخاب شد
پلیس زیبای روسیهای به نام «آنا خرامتسووا» از شهر یکاترینبورگ ،عنوان زیباترین
عضو گارد ملی روسیه را از آن خود کرد .در این مسابقه عمومی ،زنان نیروهای مسلح
با ارسال عکسهای خود شرکت کردند.
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ادامه از صفحه یک ...
میدهند طی ســالیان از تبعیــض مقامات
عربستانی علیه خود شکایت میکنند و سال
 ۲۰۱۷نیــز در پی درگیری میــان نیروهای
امنیتی عربســتان و شــیعیان در شرق این
کشــور حدود بیست نفر از ســاکنان منطقه
شیعهنشین جان باختند .چندی پیش سازمان
حقوق بشری با انتشــار گزارشی در ارتباط با
عربستان سعودی اعالم کرد :از زمان روی کار
آمدن «محمدبنسلمان» ولیعهد این کشور،
تاکنون تعداد موارد اعدام در این کشور افزایش
چشمگیری داشته است .واقعیت این است که
دولت سعودی هر ساله شمار زیادی از مخالفان
آلســعود را با هدف مقابله با آزادی بیان و به
بهانه مبارزه با تروریسم به مجازاتهای سنگین
و اعدام محکوم میکند« .شیخنمرباقرالنمر»
روحانی برجسته شــیعیان عربستان ،یکی از
برجستهترین زندانیهای سیاسی این کشور
محسوب میشد که در ســال  ۱۳۹۳به اتهام
انتقاد از آلسعود و اقدام علیه امنیت ملی این
کشور اعدام شد .حال آنکه به گفته معارضان،
او صرفاً در سخنرانیها از دولت انتقاد کرده بود.
این بار جنایت عربســتان و صدور حکم اعدام
(حتی برای یک نوجوان کمتر از هجده سال)
نقض آشکار قوانین بینالملل است .این اقدام
عربستان ،بیانگر این حقیقت ترسناک است
که مقامات ســعودی هیچ ارزشی به زندگی
انسانها نمیدهند .هرچند تاکنون چندین بار
نهادهای حقوق بشری بینالمللی از عربستان
سعودی خواستهاند ،فعاالن سیاسی و مخالفان
سیاسی را تحت پوشش اتهامهای تروریستی
محاکمه نکند .اما در تحلیل این ماجرا باید به
چند نکته اشاره داشت -1 :فاصله کوتاه میان
استقبال سعودی از تصمیم ترامپ درخصوص
عدمتمدید معافیت هشت کشور در خرید نفت
ایران و قول مقامات سعودی مبنی بر جبران
خأل ناشی از حذف ایران از بازار نفت بینالمللی
با اعالم اعدام دسته جمعی بسیار تأملبرانگیز
اســت .با توجه به فاصله کوتاه و چند ساعتی
میان ایــن دو موضوع ،میتوان بــا اطمینان
گفت؛ در این میان معاملهای ولو نانوشــته و
ذکر نشده ،میان «ترامپ» و بنسلمان صورت
گرفته باشد.
 -2اعدام مخالفهای حکومت ســعودی در
حالی صورت میگیرد که هنــوز پرونده قتل
«خاشــقچی» در میان افکار عمومی جهانی
باز است و واکنشها به اقدام بنسلمان به این
قتل و حمایت تمامقد ترامپ از او هنوز خاموش
نشده اســت .در چنین شــرایطی و با چنین
سابقهای ،هیچ تردیدی باقی نمیماند که افراد
اعدام شده به قربانگاه تصمیم جدید ترامپ
درخصوص ایران و حمایت تمامقد بنسلمان
از آن فرستاده شدهاند.
 - 3معامله قرن در راه است وحسب اخبار تا یک
ماه دیگر اعالم رسمی خواهد شد .ترامپ باید بر
مسئله اعدامهای سعودی چشم ببندد والبته از
آن حمایت کند؛ در مقابل انتظار داشته باشد،
بنســلمان و همراهان منطقه او ،در آن زمان
اقدام متقابل انجام دهند.
 -4نکته آخر جهتگیری عربستان از تصمیم
جدید ترامپ مبنی بــر عدمتمدید معافیت
برای خریداران نفت ایران است .وزیر خارجه
ســعودی با بیان حمایت کامل ریاض از اقدام
جدید واشــنگتن علیــه تهــران ،آن را یک
«گام ضروری» برای مقابله با ایران دانســت.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)
با متهم کردن ایران به حمایت از تروریســم،
مدعی شد که ایران از درآمد نفت برای بیثباتی
در منطقه بهره میبرد و تصمیم ترامپ برای
مقابله با سیاســتهای این کشور اتخاذ شده
است .پس از اعالم تصمیم آمریکا مبنی بر لغو
معافیتهای نفتی ایران ،عربســتان سعودی
نخستین کشوری بود که با اســتقبال از این
تصمیم ،قول همکاری با آمریکا را برای تثبیت
بازار نفت داد .عربستان اعالم کرده ،پس از لغو
معافیت تحریمی خرید نفت ایران از ســوی
آمریکا ،با دیگر تولیدکنندههای نفت همکاری
خواهد کرد تا به طور کامل از میزان عرضه بازار
اطمینان داشته باشد و وضعیت بازار عرضه نفت
را به توازن برساند .به نظر میرسد به هر میزان
تصمیم جدید ترامپ در حذف ایران از بازار نفت
بینالمللی به مشکل برخورد کند و به هر اندازه
احتیاجاتش به سعودی در این خصوص افزایش
یابد ،آنگاه باید منتظر اخباری بود به مراتب
خشنتر از آنچه تاکنون از خشونت و خونریزی
بنسلمان و حکومت قبیلهای عربستان شنیده
شده است.

آمادگی ارتش برای مقابله با تهدیدهای احتمالی

اظهارات نماینده پوتین درباره حضور ایران در سوریه

لی
داخ

که سپاه پاسداران ایران باید درباره بستن
تنگه حیاتی هرمز تصمیم بگیرد ،گفت:
«باید آزادی رفت و آمد کشــتیها در
اینجا برقرار باشــد .تاجاییکه به نفع
منافع ملی ماست ،در خلیج فارس آزادی
رفت و آمد برقرار است تا بتوانند آزادانه
رفت و آمد کننــد.در منافع امنیت ملی
ماســت که خلیج فــارس و تنگه هرمز
را باز نگه داریم .در گذشــته این کار را
کردهایم و قرار اســت به این کار ادامه
دهیم اما آمریکا باید بداند که برای ورود
به تنگه هرمز باید بــا محافظ آن – که
سپاه پاسداران است – صحبت کند .اگر
آنها درســت رفتار کنند درگیری رخ
نمیدهد».

سیاست

Policy

روز گذشته سرلشــکر باقری ،بهعنوان
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ،ضمن
تأیید ســخنان وزیر خارجه گفت :بارها
توســط مقامات گفته شــده است که
امنیــت تنگه هرمز بر عهــده نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران است و ما
خواهان امنیت آن و باز بودن آن هستیم.
سرلشکر باقری در حاشیه یک همایش
در جمع خبرنــگاران گفت :همانطور
که نفت و کاالهای سایر کشورها در حال
عبور از این تنگه است ،نفت و کاالهای ما
نیز باید از این تنگه عبور کند و مقامات
ما گفتهاند اگر چنانچه قرار است کسی
تنگه هرمز را ناامن ســازد ،حتماً با آن
مواجه میشویم.
به گفته سرلشگر باقری ،اگر نفت ما عبور
نکند ،نفت دیگران هم از تنگه هرمز عبور
نخواهد کرد.
سرلشکر باقری اعالم کرد :این به معنای
بستن تنگه هرمز نیست؛ ما قصد بستن
تنگه هرمز را نداریم مگر اینکه دشمنی
دشمنان به حدی برسد که چارهای جز
آن نباشد و ما قادر به آن هستیم و این را
دشمنان میدانند .سرلشکر باقری درباره
عبور شــناورهای آمریکایی از تنگه هم
گفت :ناوها و شناورهای آمریکا در عبور از
تنگه هرمز موظف به پاسخگویی به سپاه
پاسداران هســتند؛ زیرا سپاه مسئول
تأمین امنیت تنگه هرمز است و تا دیروز
سؤاالت سپاه را پاسخ دادند و ما نشانی
در تغییر روش جاری آنها در تنگههرمز
نمیبینیم.
ظریف تصمیمگیری درباره تنگه هرمز را
به نظامیها واگذار کرده بود .مقام ارشد
نیروهای مسلح ،حجت را تمام کرد.
«تیم  »Bمیتوانند ادامه بدهند؛ ما قصد
بســتن تنگه هرمز را نداریم مگر اینکه
دشمنی دشــمنان به حدی برسد که
چارهای جز آن نباشــد و ما قادر به آن
هستیم و این را دشمنان میدانند».

خطبهها و تحریمها

امیرعلیهاشمی /گروهسیاست همزمان با تحریمهای شــدید آمریکا ،پراید 20میلیونی به
 50میلیون تومان رســید و دالر  3700تومانی با کلی تقال 
A.Hashemi@gmail.com
و تالش روی مرز  14-13هزارتومان تثبیت شــد .گرانی و
فشار اقتصادی و از ابتدای سال هم «سیل» ،مردم را ســردرگم و حیران کرده ،ولی برخی سخنان که
از تریبونهای مختلف توسط مسئوالن مطرح میشود ،عجیب است .هنوز واکنشها به سخنان هفته
گذشته خطیب موقت جمعه تهران پایان نیافته که امام جمعه مشهد سخنان درخور تأملی را از تریبون
نماز جمعه بیان کرده است .هفته گذشته آیتاله صدیقی ،در خطبههای نماز جمعه تهران گفته بود:
تحریم و سیل نعمت الهی است و تاکید کرده بود :به جهنم که تحریمها تشدید میشود .این هفته هم
آیتاله علمالهدی در خطبههای نماز جمعه مشهد گفت« :آمریکا کجا توانست به ما لطمه بزند؟ در همه
عرصهها ،قدرتمندتر ،عزیزتر و پولدارتر شده و زندگانی بهتر داریم ».بهتازگی حجتاالسالم محسنقرائتی
گفته است« :برای اینکه در جامعه شاهد سیل ،زلزله و ملخ نباشــیم ،باید به پرداخت زکات در جامعه
اهتمام شود ».بیان چنین سخنانی برای امیدبخشی به جامعه و کم کردن اثر فشار تحریمهاست؛ اما به
هر حال بیان اظهارات تفسیربرانگیز که واکنشهای مختلف زیادی هم به دنبال دارد ،حداقل در شرایط
کنونی جالب به نظر نمیرسد .مشخصاً درباره اعمال فشارهای خارجی و تحریمهای ظالمانه آمریکا ،به
نظر نمیرسد بخشهای زیادی از جامعه با چنین استداللها یا مواضعی همراهی کند که تحریم ،نعمت
است یا تحریمهای آمریکا هیچ تأثیری بر ما نداشته است .تالشهای دیپلماتیک و رایزنیهایی که این
روزها برای کاستن از فشار تاثیرگذاری منفی همین تحریمها هم آغاز شده ،دلیل دیگری بر اثبات این
ادعاست که تحریمها آن طور که برخی آقایان می گویند «نعمت» نیست   .این سخنان برای کاستن از
فشار تحریمها و امیدبخشی به جامعه ،خوب است؛ اما اینکه برخی مسائل کام ً
ال بدیهی نادیده گرفته شود
و مردم فکر کنند مسئوالن یا واقعاً سر شوخی دارند یا در جریان مصیبتها و مشکالت نیستند و بیشتر
برداشتهای شخصی خود را بیان میکنند ،حکم «مرهم» را ندارد و بیشتر نمک روی زخم است .بیان
دیدگاههای شخصی البته در جای خود قابل احترام است اما اینکه دیدگاههای شخصی از تریبونهای
رسمی نظام مطرح شود ،جای تأمل بیشتری دارد! «آمریکا کجا توانست به ما لطمه بزند؟ در همه عرصهها،
قدرتمندتر ،عزیزتر و پولدارتر شده و زندگانی بهتر داریم ».بهتر نیست نظر مردم را هم در این باره پرسید؟

خبر خوب :داعش هنوز زنده است!
روزنامه اسرائیلی «جروزالم پست» با انتشار عکس و  مطلبی با تیتر «داعش هنوز زنده است؛
خبر خوبی برای اسرائیل» ،با حمالت تروریستی اخیر در سریالنکا از سوی داعش پرداخت
و نوشت :داعش این هفته اثبات کرد ،هنوز زنده است و این خبر بدی برای اسرائیل نیست.

اشک «البشیر» درآمد
برخی گزارشها از داخل زندان «کوبر» سودان حاکی از آن است که عمرالبشیر،
رئیس جمهوری برکنار شده سودان ،وقتی شنید شخصی او را «رئیسجمهوری
مخلوع» خواند ،اشکش درآمد!

غیرمحرمانهها


الریجانیرئیسمجلسهم
نمیشود چه برسد به رئیسجمهور

دبیرکل حزب آبادگران جوان ،درباره احتمال
حضور احمدینژاد در عرصه انتخاباتی مجلس
یازدهم گفــت :احمدینــژاد دارای نظراتی
است و هنوز هم نســبت به دیگران طرفداران
منسجمتری دارد و حقوق ایشان برای حضور
در انتخابات شــاید پررنگتر از سایران باشد؛
مگر اینکــه فعالیتهای او دچار جوســازی و
متأثر از دسیسههای باندهای متصل به قدرت
و ثروت شود.
حســن بیادی ،درباره احتمــال کاندیداتوری
علیالریجانی برای انتخابات ریاستجمهوری
هم گفت :اگر طرح ســه دوره نمایندگی انجام
نشود ،ایشان برای حضور در مجلس هم شانسی
ندارند چه رسد برای ریاست جمهوری!

آمریکا خیلی بدبخت شده

حسین شــیخ االســام ،دیپلمات بازنشسته
درباره احتمال بازگشت «ترامپ» به میز مذاکره
گفت :ترامپ مدعی است همیشه برای مذاکره
آمادگی دارد؛ اما قصد ترامپ مذاکره نیست بلکه
فکر تسلیم شدن ایران را در ســر میپروراند.
ترامپ زیر امضای «اوباما» زد؛ با چنین کسی
که بــا زورگویی میخواهد کار خــود را پیش
ببرد ،نمیشود مذاکره کرد .آمریکاییها آنقدر
بدبخت و ذلت کشیده شدهاند که حاضر شدند
با طالبان پای میز مذاکره بنشینند!

پاسخ دندانشکن فرشتگان
به ادعای نتانیاهو دربارهایران!

شیخ شــفیقجرادی ،از علمای مشهور لبنان
طی اظهاراتی شگفتانگیز اظهارکرد :تا نتانیاهو
گفت ایران مشــکل آب و خشکســالی دارد،
بهمدت دو هفته باران باریــد و تمام مخازن و
ســدهای ایران را پُر از آب کرد؛ گویا فرشتگان
صدای نتانیاهو را شــنیدند! شــیخ شفیق به
صحبتهای نتانیاهو هم اشاره کرده که گفته
بود میتوانــد برای حل مشــکل بیآبی ایران
کمک کند و روشهای تقطیر و تصفیه آب را به
ایرانیها نشان بدهد!

انتخاب باهنر درباره FATF

محمدرضــا باهنــر ،عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظام گفت :بررسی لوایح FATFانتخاب
بین خوب و بد نیســت .روایــت داریم از قول
معصوم که میفرماید :عقل آن چیزی نیست
که بین خوب و شر را تشخیص دهد؛ عقل آن
چیزی است که بتواند بین دو تا شر ،شر کمتر
را تشــخیص دهد یا بین دو تا امر خوب ،خوب
بیشتر را تشخیص دهد .انتخاب ما در این قضیه
انتخاب «شر کمتر» است.

کار خوبی بود؛ ادامه میدهیم

رحمانیفضلی ،وزیر کشور درباره حواشی ایجاد
شده پیرامون طرح امنیت اخالقی و پیامکهای
ارســال شــده به رانندههای بدحجاب گفت:
روشی در زمان سردار اشتری باب شد که روش
خوبی اســت و من نیز آن را میپسندم .در این
روش به جای آنکه در کوچه و خیابان با مظاهر
برخورد علنی شود ،مأموران پلیس ضمن اینکه
گشتهای خود را دارند و اقدام به امر به معروف
میکنند ،برای افراد متخلف پیامکی میفرستند
که بر این اســاس ،به افرادی که دچار اشتباه
شدهاند ،تذکر میدهند و وقتی این موضوع به
دو یا سه مورد میرسد ،باید تعهد دهند.

اتهامزنی یک نماینده مجلس
به مسئوالن دفتر زنگنه

هدایتالــه خادمی ،عضو کمیســیون انرژی
مجلس شورای اســامی ،با اشــاره به انتشار
اخباری درباره اتفاقهای اخیــر در دفتر وزیر
نفت و ورود یــک نهاد امنیتی به مســائل رخ
داده در دفتــر زنگنه ،گفت :طبق شــنیدهها
در دفتر وزیر نفت بــرای نیرویهای خدماتی
حسابی باز شده است .مســئوالن دفتر زنگنه
از مراجعهکنندگان دفتر ،افراد دارای قرارداد با
وزارت نفت ،موسسان شرکتهای نفتی و گازی
و موارد اینچنینی درخواست واریز مبلغی به
حساب نیروهای خدماتی جهت انجام کارشان
را داشتند و در ادامه نیروهای خدماتی این مبالغ
واریزی به حسابشان را تحویل مسئوالن دفتر
آقای زنگنه میدادند و حتی آنجا برای این کار
دستگاه کارتخوان گذاشته بودند.

