توجه رسانهها به پیشنهاد صلح دو فاکتوی ملی

بازخورد

تردید ،تشویق ،تقبیح
امین معصومی

پیش��نهاد صلح دوفاکت��وی ملی که در
اولی��ن ش��ماره «جامعه فردا» توس��ط
بهزاد نبوی سیاستمدار کهنهکار ایرانی
مطرح ش��د ،ط��ی روزها اخی��ر یکی از
مسائل مطرح در سطح رسانهها و محافل
سیاسی اصالحطلب و اصولگرای معتدل
اس��ت .موضوع صلح دوفاکتوی ملی که
به پیش��نهاد برخی دیگر از صاحبنظران
با عنوان گفتوگوی ملی یا گفتوگوی
عموم��ی هم مطرح اس��ت ،از نگاه بهزاد
نبوی به معنای «پذي��رش وضع حاضر
از جنبه تنوع و تكثر از يكس��و و متعهد
بودن همه به حفظ اساس ساختار موجود
سياسي بهمنظور امن كردن مسير تحرك
ملي در روند حيات اجتماعي از س��وي
ديگر اس��ت ».هرچند این پیش��نهاد با
عناوینی دیگر در سالهای اخیر از سوی
نیروهای سیاسی مطرح شده است ،اما در
این روزها ،فضای رسانهای مجددا توجه
ویژهای به آن نشان داده است.
استقبال اصالحطلبان

از اولی��ن واکنشه��ا پ��س از انتش��ار
یادداش��ت نبوی ،مصاحبه خبرآنالین
با مرتض��ی حاجی ،عضو هی��أت مدیره
بنی��اد ب��اران ،در حاش��یه نمایش��گاه
مطبوعات بود که ضمن استقبال از ایده
گفتوگوی ملی ،حتی پا را فراتر گذاشته
و از ل��زوم گفتوگ��وی اصالحطلبان با
نهادهای نظامی ه��م دفاع کرده و گفته
بود«:معتق��دم اصالحطلب��ان با احزاب
رقیب ،با اصالحطلبانی که میگویند ما
بیرون ماندیم ،با اصولگراهای خیلی تند،
با س��پاه و ...گفتوگو کنند ،باالخره ما
منادی گفتوگو هستیم .وقتی میتوان
با یک دولت خارجی نشست ،گفتوگو
کرد و به نتیجه رس��ید ،پ��س در درون
کش��ور هم باید این هنر را داشته باشیم
که با گفتوگو به نتیجه برسیم».
از س��وی دیگ��ر روزنام��ه ش��رق نیز در
س��رمقاله خود به قل��م احمدغالمی به
این مسئله نگاهی انتقادی انداخته و در
خصوص جریان اصالحات مینویس��د:

«از همینجا میتوان به یکی از خصایص
اصالحطلب��ان اش��اره کرد ک��ه موجب
خسارات بسیاری شده است و آن چیزی
نیس��ت جز اینک��ه آنان هم��واره تالش
کردهاند تا بهنوعی فضای خالی سیاست
را پر کنند و هرگز اجازه ندهند این شکاف
خالی از سیاست که محل تنش و تعارض
خلق امر سیاسی اس��ت ،شکل بگیرد.
و ِ
آنچ��ه بی��ن اصالحطلبان ،از یکس��و و
طلبان نودوششی و اصالحطلبانی
اصالح
ِ
که از بد حادثه در این جریان افتادهاند و
اصولگرایان معتدل و تندرو از سوی دیگر
فاصله میاندازد ،بیش از هر چیز مسائل
خاورمیانه است ».به اعتقاد غالمی طرح
مسائلی مانند صلح ،آشتی و گفتوگوی
ملی منجر به نتیجه نخواهد بود .این در
حالی اس��ت که از دیگرس��و چهرههای
اصالحطلب��ی مانند مصطف��ی تاجزاده،
سعید حجاریان ،عبداهلل ناصری ،مرتضی
مبلغ ،معصومه ابتکار و محمدرضا خاتمی
هر یک از زاویه نگاه خود نسبت به چنین
پیشنهادی تمایل و استقبال نشان دادند.
از جمل��ه آخری��ن واکنشه��ا ب��ه این
پیشنهاد در رسانهها میتوان بهگزارش
روزنامه همشهری اشاره کرد که براساس
پیش��نهاد محمدعلی نجفی ،ش��هردار
تهران ،مبنی بر «گفتوگوی عمومی»
مطرح شده است .گرچه پیشنهاد شهردار
تهران در س��طح ملی مطرح نمیش��ود
توگو
اما بهنظر میرس��د که به لزوم گف 
حتی در مدیریت ش��هری اش��اره دارد.
از نگاه نجفی «ش��هر تهران با مشكالت
بسيار مهم و جدي روبهرو است كه بدون
مشاركت همگان اعم از مردم يا نخبگان
و كارشناسان امور شهر ،امكان بهبود آنها
وجود ندارد...اين سياستها بايد از درون
يك گفتوگوي عمومي و با ميل جمعي
سر برآورد .از اينرو گفتوگوي عمومي
در مورد شهر يك ضرورت حياتي است».
استقبال اصالحطلبان از چنین ایدهای
س��ابقهای دیری��ن دارد .بهعنوان مثال،
محمدرضا عارف در س��ال گذشته ایده
گفتوگوی ملی را مطرح کرد تا از میان
یک گفتوگوي فراجناحی پس از تفاهم
و چارهجويي بر س��ر مسائل اقتصادي و
معضالت اجتماعي به س��مت بازكردن

سـيـاسـت
فـردا

گرههاي سياسي هم برود.
تردید اصولگرایان

ای��ده صل��ح دو فاکت��وی نبوی ش��امل
تمام گروههایی میش��ود ک��ه به حفظ
اساس چارچوب سیاس��ی فعلی اعتقاد
دارند .هر چند این پیش��نهاد با مخالفت
برخی از چهرههای اصولگرا مانند بیژن
ترقی ک��ه معتقدب��ه «گفتوگوی ملی
ایدهای سیاسی برای جبران شکستها
و ناکامیه��ای ائت�لاف اصالحطلبان و
اعتدالگرایان در قضایای��ی مانند برجام
اس��ت ».مواجه شده اس��ت؛ اما از سوی
برخی چهرههای مؤثر اصولگرا همچون
محمدرضا باهنر نسبت به این پیشنهاد
تمای��ل وج��ود دارد .باهنر در پاس��خ به
س��ؤال خبرنگار ایس��نا حمایت ضمنی
خود را از چنی��ن اتحاد و همکاری اعالم
میکند و برای تحقق آن مانند مصطفی
تاجزاده پیش��نهاد می��دانداری ناطق
نوری را میدهد«:من همواره در محافل
خصوصی و از طریق رسانهها از آقای ناطق
خواس��تهام که به فعالیتهای سیاسی
بازگردند؛ البته بعضیها احتیاط میکنند
و میگویند به ش��رطی که ایشان به نفع
اصولگراها کار کنن��د ،بازگردند .اما من
این مسئله را قبول ندارم .خاستگاه آقای
ناطق اصولگرایی است و جناحها هرقدر
که لیاقت داشته باشند ،از حضور ایشان
استفاده میکنند ».بهنظر میرسد ناطق
نوری با توجه به سابقه فعالیت ویژگیهای
ش��خصی و اخالق��ی خ��ود بهعن��وان
چه��رهای ک��ه بتواند فصل مش��ترکی
میان اصالحطلب��ان و اصولگرایان برای
گفتوگو و همنشینی ایجاد کند ،مورد
توجه قرار گرفتهاست .همچنین سیدرضا
اکرمی ،عض��و جامعه روحانی��ت مبارز
نیز با پیشفرض قرارگرفت��ن اعتقاد به
اسالم ،جمهوی اسالمی ،قانون اساسی
و والیتفقی��ه چنی��ن گفتوگوهایی را
«امری طبیع��ی ،الزم و ضروری» نامید.
این فعال سابقهدار اصولگرا در گفتوگو
با خبرن��گار جامع��ه فردا گف��ت« :اگر
این ایده براس��اس وج��دان و منطق در
راس��تای انقالب و به دور از تالش برای
مچگی��ری و عیبیاب��ی و انتقامگرفتن
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باشد ،بهصورت طبیعی مورد توجه تمام
جریانات قرار خواه��د گرفت .همچنین
اگر تنه��ا به نقادی پرداخته نش��ود و در
تالش ب��رای برطرف کردن مش��کالت
باشد ،برای همیشه تداوم خواهد یافت».
هاش��مزاده هریس��ی ،نماینده مجلس
خبرگان رهبری نیز از زاویه نگاه دیگری
در مصاحب��ه ب��ا خبرآنالین به مس��ئله
انس��جام ملی پرداخته اس��ت .به اعتقاد
او«:س��لیقههای زیادی در کشور وجود
دارد؛ ول��ی همه به دنب��ال خیرخواهی
نظام هس��تند و از همین تضارب افکار،
نور تولید میش��ود .گروهها و جناحهای
داخل نظام ب��ه دنبال این نیس��تند که
ف��رش قرمز در برابر دش��من پهن کنند

و نفوذی یا وابس��ته نیس��تند؛ بلکه تنها
تفاوت در روشها و س��لیقه هاست .باید
همه حرفها را شنید و از بین آنها بهترین
را انتخاب کرد».
خواستنی ناآشنا

پیشنهاد صلح دوفاکتو چه با این نام یا با
هر نام دیگری که بخواهیم بر آن بگذاریم،
امروز مورد توجه طیف وسیعی از فعالین
سیاسی اصالحطلب و چهرههای معتدل
اصولگرا اس��ت .اما به هم��ان اندازهای
ک ه این پیش��نهاد مورد خواست فعالین
سیاسی اس��ت ،از س��وی دیگر محتوا،
ابعاد و شیوه اجرایش نیز دارای ابهامات
فراوانی اس��ت .بر همین اساس پیگیری

آن برعهده رسانههاست تا ضمن بررسی
و نقد ابع��اد گوناگون چنین پیش��نهاد
گس��تردهای ،ابهامات این مطاع دلخواه
کمت��ر و گامب��هگام فضای سیاس��ی و
اجتماعی کشور را برای پذیرش گفتوگو
و تعامل س��ازنده ملی فراهم س��ازند .با
توجه به آنکه در س��ابقه تاریخی کشور
ما گفتمان مبتنی بر گفتوگوی جمعی
و مش��ارکت عمومی از عم��ق چندانی
برخوردار نیست ،رفع ابهامات و همچنین
اجرای این پیشنهاد نیازمند حضور جدی
نیروها و احزاب سیاسی در عرصه است تا
هر یک متناسب با دغدغه و سهم خود از
سپهر سیاسی ایران برای تحقق مفاهمه
ملی حرکت کنند.

پیشنهاد صلح
دوفاکتو امروز
مورد توجه
طیف وسیعی
از فعالین
سیاسی
اصالحطلب
و چهرههای
معتدل
اصولگرا است
گفتار روز

تاجزاده :روحانی همچنان نیازمند حمایت مردم است
جامعه ف�ردا -کاهش نقش اس��حاق جهانگیری به عنوان
نماینده اصالحطلبان در دولت ،دیدار رئیسجمهور با شورای
مرکزی جامعه روحانیت مبارز و پیش��نهاد تشکیل جلسات
در پاستور از یکسو و معرفی شخصیتی مانند منصور غالمی،
با وجود اعتراضات بس��یار دانش��جویان و فعاالن سیاسی ،به
عن��وان وزیر علوم از س��وی دیگ��ر؛ گمانههایی درخصوص
بازگشت روحانی به بن مایه اصلی خویش و چرخش به سوی
اصولگرایان را تقویت کرد.
با این وجود مصطفی تاجزاده از ش��خصیتهای اصالحطلب
معتقد اس��ت که حس��ن روحانی باهوش تر از آن اس��ت که
گردش به راست کند و این پیش فرض را اشتباه میداند.
او در گفتوگویی با ایلنا با نادرست خواندن این پیشفرض که
رئیسجمهوری پس از انتخابات گردش به راست کرده است،
گفت که روحانی باهوشتر از آن اس��ت که گردش به راست
کند و رئیسجمهور تا پایان عمر دولت به مردم نیاز دارد.
معاون سیاس��ی وزارت کش��ور دولت اصالحات در واکنش
به ادعای برخ��ی تحلیلگران درخصوص گردش به راس��ت
رئیسجمه��ور پ��س از انتخابات و علت ای��ن رویکرد جدید
گفته است :معتقدم رئیسجمهوری پس از انتخابات نهتنها
چرخش به راست نکرده ،بلکه اساسا نمیتواند گردش کند.
هرچند که برخی کارشناسان معتقدند روحانی دیگر به رأی
مردم نیازی ندارد و دوره دوم دولت وی را میتوان بازگش��ت
او به نظرگاهها و دوس��تان قدیمیاش دانست ،اما تاجزاده در
پاس��خ به این گمانه ها ،با بیان اینکه علت عدم امکان گردش
به راست روحانی روشن اس��ت ،خاطرنشان کرد :به هر حال
 ۲۴میلیون شهروند ایرانی به روحانی رأی دادهاند .از طرفی
انتخاب کسانی که در این انتخابات به رئیسی رأی دادند ،هرگز

روحانی نخواهد بود و هر چقدر هم روحانی گردش به راست
کند ،تأثیری در رأی آنها ندارد.
وی با تأکید بر اینکه به نظر میرس��د بخش��ی از  ۱۸میلیون
شهروندی که اساساً در انتخابات شرکت نکردند ،از روحانی،
خاتمی و جری��ان اصالحات عبور کردهاند ،یادآور ش��د :اگر
روحانی بهدنبال بهدس��ت آوردن رأی ای��ن  ۱۸میلیون نفر
باش��د ،عمال باید بیش از پیش به س��مت جریان اصالحات

گردش کند.
تاجزاده همچنین با بیان اینکه کشور هماکنون با مشکالت
اساسی و مهمی دس��ت به گریبان است ،گفت :معتقدم این
مشکالت در کش��ور بیشتر از آن اس��ت که رئیسجمهوری
احساس کند که دیگر نیازی به مردم و رأی شهروندان ندارد
و اتفاقاً امروز روحانی بیش از هر زمان دیگری نیازمند مردم
و حمایت جامعه است.

وی ادامه داد :احساس نیاز روحانی به مردم در شرایط کنونی
بهقدری زیاد و اساس��ی است که ممکن نیست احساس کند
میتواند مس��تقل از این حمایت به کار خود بپردازد و احیاناً
بخواهد به سمت راست گردش کند.
تاج��زاده در توضی��ح عل��ت این تغیی��ر ظاهری در مش��ی
رئیسجمهوری گف��ت :آنچه در این روزها اتفاق افتاده صرفاً
این اس��ت که آن ش��فافیت و صراحتی که در ایام انتخابات
میدیدیم ،امروز و پس از س��پری ش��دن ایام انتخابات دیده
نمیشود که البته امری طبیعی است.
این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد :مسئله این است که
به هر حال زمان انتخابات ،زمان رقابت اس��ت و شور و شوق
انتخاباتی بر فضای سیاس��ی غالب میشود .در طرف مقابل
مسائلی مطرح شده و حرفهایی عنوان میشود و این طرف
هم الزم میداند که پاس��خ دهد و ب ه طور طبیعی مواضع تند
و تیز و صریح میشود.
معاون سیاس��ی وزارت کش��ور دولت اصالحات ادامه داد :با
ت متوجه میشویم بسیاری از مسائل
نگاهی به دیگر انتخابا 
و مواضعی که از سوی تمامی کاندیداهای انتخاباتی در زمان
رقابت انتخابات مطرح میشود ،در طول دوره چهارساله بعد
تکرار نمیش��ود و جالب اینجا است که این رویکرد از سوی
بازنده و برنده یکسان است و چه کسانی که رأی میآورند و چه
کسانی که رأی نمیآورند ،دیگر سراغ مواضع انتخاباتیشان
نمیروند.
تاج��زاده در پایان گفت :ش��رایط کش��ور و موقعیت دولت
نیز بهگونهای اس��ت ک��ه رئیسجمه��وری تا پای��ان دوره
چهارس��الهاش به حمایت مردم نیاز دارد و طبیعتا نمیتواند
به سمت راست گرایش پیدا کند.

مقامات پاکستانی برای ساماندهی مرزها
قصد جدی دارند

وی درخص��وص وضعیت مرزهای کش��ورمان با
پاکس��تان با بی��ان اینکه دولت این کش��ور برای
ساماندهی امور در این منطقه تمایل دارد ،عنوان
کرد« :پاکس��تان قص��د دارد اقداماتی جدی در

مرزهای مشترک انجام دهد .در دیداری که امسال
با مقامات این کش��ور داش��تیم آنان اعالم کردند
ارتش در مرزها مستقر میش��ود و کار مضاعفی
برای امنیت مرزها انجام میدهند».
معاون سیاس��ی امنیتی و انتظامی وزارت کشور
ادامه داد« :بر اساس اخبار به دست آمده تحرکات
جدیدی در آن منطقه صورت گرفته و همانطور
ک��ه میدانید ش��رایط این منطقه خاص اس��ت،
تعدادی معارض در بلوچستان این کشور حضور
دارند که یکس��ری ناامنیه��ا را از قبیل حضور
قاچاقچیان و گروهکهای تروریس��تی به وجود
آوردهاند که کار را مشکل میکند».
وی با اشاره به مش��کالت مرزی ایران و پاکستان
بیان کرد« :مهاج��ران غیرقانون��ی افغان عمدتا
از مرزهای پاکس��تان وارد کش��ورمان میشوند
و ۸۰درص��د ترانزیت مواد مخدر ب��ه ایران از مرز
پاکستان صورت میگیرد».
ذوالفقاری تأکید کرد« :ما به مس��ئوالن و دولت
پاکستان گوشزد کردهایم که از شما توقع بیشتری
داریم و البته دولت پاکستان و مقامهای مختلف

این کشور مرتباً در جلسات وعده دادند که برخورد
میکنند».
کولبر با قاچاقچی فرق دارد

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه طی
چند ماه اخیر شاهد اخباری درباره تیراندازی به
سمت کولبران بودیم و وزارت کشور چه برنامهای
برای ساماندهی این مسئله دارد ،گفت« :متاسفانه
در کش��ور برخی از افراد حرفهایی میزنند که
میتوان گفت بیش��تر مغلطه اس��ت تا واقعیت؛
اوال اینها که به سمتش��ان شلیک میشود ،کولبر
نیس��تند؛ بحث کولبران ب��ا قاچاقچیان متفاوت
است .هنگامی که ما از کولبران نام میبریم منظور
افرادی هستند که در معابری مشخص رفت و آمد
میکنند که هیچگاه به س��مت آن��ان تیراندازی
نشده است».
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور یادآور شد:
«قاچاقچیان هم در بازارچههای مرزی رفت و آمد
میکنند؛ اما در مقطعی اخبار به گونهای گفته شد
که گویی به سمت کولبران تیراندازی شده است».

وی ادامه داد« :در دل ش��ب در ارتفاعات افرادی
کار قاچاق انج��ام میدهند ،مام��وران مرزی به
آنها ایس��ت میدهند؛ وقتی توجه نمیکنند تیر
هوایی شلیک میش��ود ،اما گاهی باز هم ترتیب
اثر نمیدهند».
ذوالفقاری با اشاره به اینکه به ماموران دستور داده
شده تا حد امکان به افراد تیراندازی نشود ،گفت:
«نیروی انتظامی ،مرزبانی و شورای امنیت تأکید
کردهاند که تا حد امکان به سمت افراد تیراندازی
نش��ود و اگر هم شد با حداقل خس��ارت این کار
صورت بگیرد .بحث این اس��ت که آیا اینها کولبر
هس��تند؟ خیر ،اینها قاچاقچیهایی هستند که
در حقیقت از ک��وه و کمر عبور میکنند و قاچاق
انجام میدهند».
وی افزود« :وقتی اف��راد مذکور وارد منطقه قرمز
ش��دهاند ،مرزبان باید چ��ه کاری انجام دهد؟ در
منطقه قرم��ز ابتدا بای��د اختی��ار داد .اگر گوش
نکردند تیرهوایی ش��لیک میش��ود و اگر باز هم
اعتنا نکردند مراقب باشند که حداقل خسارت به
افراد وارد شود».

جلسه رس��یدگی به اتهامات احمد توکلی،
مدیر س��ایت الف ،صب��ح ام��روز در دادگاه
کیفری یک استان تهران برگزار شد .بهگزارش
«ایسنا» ،احمد توکلی پس از خروج از دادگاه
به خبرنگار «ایسنا» اظهار کرد« :شاکی اصلی
این پرونده معاون دادس��تان کل و مس��ئول
کمیت��ه تعیین مصادیق محت��وای مجرمانه
و مدعیالعم��وم اس��ت ».او اف��زود« :اته��ام
مطرحش��ده در پرونده این بود که در سایت
الف کامنتهای مردم درج شده که بهزعم آنها
مجرمانه بوده است .بخشی به نظر آنها نقض
دستور شورای عالی امنیت ملی در مورد سران
فتنه بود و بخشی هم پخش شایعات و مطالب
خالف واقع که م��ن درخصوص هر دو مورد،
جواب دادم ».توکلی در ادامه گفت« :درباره
دس��ته اول ادعاها ،کاری که کردیم این بود
که مقاالتی در دفاع از نظام چاپ کردیم و به
مردم اجازه دادیم که زیر این مطلب اظهار نظر
کنند و نظرات مخالف و موافق را نوشتیم .این
کار را وظیفه اسالمی ،قانونی ،دینی و انقالبی
خودم��ان میدانیم و به م��ردم حق اعتراض
میدهیم؛ بنابراین نه تنها نقضی نشده بلکه با
پاسخ دادن به بعضی از اعتراضات باعث تقویت
تصمیم شورای امنیت ملی شدیم ».او افزود:
«درب��اره ادعاهای مطرحش��ده دیگر گفتند
که ش��ما مطالب خالف واقع منتشر کردید.
ما آنچه که گفتن��د را آوردی��م .دیدیم همه
اینها حق اس��ت .مث ً
ال ما یک کامنت منتشر
کردیم که زورگیری رس��می وجود دارد؛ در
بحث ثبت سند ماش��ین که بین ناجا و دفاتر
اسناد اختالف است ما را مجبور میکنند که
به دفاتر مراجعه کنیم و پول بدهیم .من گفتم
راست میگویند ».مدیر س��ایت الف درباره
اتهام اصلی گفت« :اتهام اصلی این اس��ت که
چرا من اجازه میدهم در سایتی که مدیرش
هستم مردم اظهار نظر کنند و من این اتهام را
وارد نمیدانم و میگویم که وظیفه ماست که
این کار را انجام دهیم».

قاض��ی پرونده مته��م نفتی از ص��دور حکم
ش��رکای زنجانی خبر داد و گف��ت متهمان
ردیف دوم و س��وم پرونده هر کدام به تحمل
 ۲۰سال حبس و استرداد اموال محکوم شدند.
بهگزارش «ایلنا» ،قاضی مقیسه درباره آخرین
وضعیت پرونده شرکای زنجانی گفت« :بعد از
رس��یدگیهای صورتگرفته حکم پرونده را
صادر کردم ».او افزود« :بر این اساس متهمان
ردیف دوم و سوم پرونده ،حمید فالح هروی
و مهدی شمس ،هر کدام به تحمل  ۲۰سال
حبس و استرداد اموال محکوم شدند ».قاضی
پرونده فس��اد نفتی این را ه��م گفت که این
حکم قابل تجدید نظرخواهی است.

کولبران کاالیی بیاورند که به معیشتشان
کمک کند

ذوالفقاری تأکی��د کرد« :کولب��ران باید کاالیی
بیاورند که به معیشتش��ان کمک کند ،نه اینکه
از جایی رف��ت و آمد کنند که برای خودش��ان و
مرزبانی مشکل ایجاد کنند».
وی در ادام��ه ب��ا بیان اینک��ه طرحهای��ی برای
س��اماندهی کولبران در دست انجام است ،گفت:
«س��اماندهی کولبران در دولت تصویب ش��د و
در حال اجراس��ت؛ همچنین معافیتهایی برای
س��اماندهی به این مس��ئله در نظر گرفته شده تا
م��ردم مناطق مرزنش��ین از آن اس��تفاده کنند؛
مانند در نظر گرفتن ۹۰۰میلیارد تومان معافیت
در س��ال برای مرزنشینان در  ۴استان کرمانشاه،
کردس��تان ،سیستان و بلوچس��تان و آذربایجان
غربی .این به جز سایر معافیتهای در نظر گرفته
شده است .همچنین قرار است کارت الکترونیک
توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت به این افراد
داده ش��ود تا در مس��یرهایی که تعیین میشود،
رفت و آمد کنند».

توکلی در دادگاه

صدور حکم
برای شرکای زنجانی

امنيت ملی

ذوالفقاری:جزئیات درگیری با پ.ک.ک در چالدران
معاون امنیت��ی و انتظامی وزارت کش��ور گفت:
«هنگام��ی که ما از کولبران ن��ام میبریم منظور
افرادی هستند که در معابری مشخص رفت و آمد
میکنند که هیچگاه به سمت آنان تیراندازی نشده
است ».بهگزارش «ایلنا» ،حسین ذوالفقاری درباره
کشف و انهدام گروهکهای تروریستی در مناطق
مرزی کشور گفت« :به تازگی در استان آذربایجان
غرب��ی در منطقه چال��دران کش��ف جدیدی از
گروهکهای تروریستی داشتهایم .گروه پ.ک.ک
 ۲نفر از اهالی این منطقه را به شهادت رساند که
در پی آن نیروهای س��پاه و قرارگاه حمزه دست
به اقدام زدند و در درگیریهایی که بهوجود آمد
چهار نفر از اعضای این گروه کشته شدند».
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گروه پ.ک.ک
 ۲نفر از اهالی
این منطقه را به
شهادت رساند
که در پی آن
نیروهای سپاه
دست به اقدام
زدند

امکان انتقال موشک
به یمن را نداریم
فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به ادعای
مس��ئولین آمریکایی درباره مشارکت ایران
در اصابت موش��ک انصاراهلل یمن به فرودگاه
عربس��تان گفت« :امکان انتقال موش��ک به
یمن را نداریم».
بهگزارش ایسنا ،سردار سرلشکر عزیز جعفری،
در حاشیه مراسم ترحیم پدر سردارسلیمانی
با اش��اره به ادعای مسئولین آمریکایی درباره
مش��ارکت ایران در اصابت موش��ک انصاراهلل
یم��ن به ف��رودگاه عربس��تان گفت«:ترامپ
حرفه��ای غلط ،بیاس��اس و دروغ زیاد زده
و این مورد هم از این دست حرفهاست».
وی با بیان اینکه ترامپ به ایران تهمت زیادی
زده است ،افزود«:اصال ما امکان انتقال موشک
به آنجا را نداریم و موش��کها برای خودشان
است که بازس��ازی و برد آن را زیاد کردهاند و
بدین وسیله انتقام خون شهدای مظلوم یمن
را گرفتهاند».
فرمان��ده س��پاه همچنین درباره اس��تعفای
حری��ری از نخس��توزیری لبن��ان گف��ت:
« استعفای ایش��ان در ریاض ،بنا به سفارش
صهیونیستها و عربس��تانیها انجام شده ،تا
بتواند خدای ناکرده لبنان را به هم بریزد».

