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درگذشت آيت اهلل هاش��مي، حتي وقتي هنوز خبر داغ 
بود و داِغ تازه آيت اهلل، يك س��وال مهم به همراه داشت و 
آن، اينكه آينده ائتالف فرخن��ده اصالحات و اعتدال كه 
منجر به بازگش��ت گفتمان عقالنيت به كش��ور از سال 
92 به اين سو ش��د، چگونه رقم خواهد خورد! آيا در پهنه 
س��پهر سياس��ت ايراني، هنوز س��تاره اي به درخشش 
هاشمي هست كه خط و مشي حركت كلي اين گفتمان 
را نشان دهد و مسير را روشن كند. سوالي كه تا چهلمين 
روز درگذشت آيت اهلل آنقدر تكرار شده بود كه تبديل به 
يك شوخي سياسي ميان سياسيون ش��ده بود و كمتر 
سياستمداري بود كه حداقل يك بار به اين كليشه، پاسخ 
نگفته باشد و از قضا تيزي اين تلخند سياسي آنجا بود كه 
جملگي پاسخ ها ش��بيه به هم بود؛ سيدمحمد خاتمي، 
ناطق نوري، حس��ن روحاني و اس��حاق جهانگيري بايد 
بيشتر نشست و برخاس��ت كنند و در اين بين، بعضي از 
سيدحس��ن خميني، يادگار جوان امام)ره( نيز به عنوان 
يكي ديگ��ر از اضالع اين چندضلعي عقالني��ت نام برده 
و تاكيد كردند همنش��يني اين بزرگان چاره و عالج درد 
مشكالت كش��ور اس��ت؛ اتفاقي كه گرچه در اين مدت 
15ماهه پس از فقدان هاش��مي، چندان محقق نشد اما 
حاال آنچنان كه يك عضو ش��وراي عالي سياستگذاري 
اصالح طلبان ب��ه نامه نيوز خبر داد، باالخره پنجش��نبه 
دو هفته قبل يعني 16 فروردين ماه امسال و به نوعي در 
نخستين روزهاي كاري س��ال جديد تحقق يافته و اين 
نشس��ت ميمون به ميزباني رييس جمهور برگزار شده 

است. 
اين چهره سياس��ي اصالح طلب كه بنا بر توضيح پايگاه 

خبري نامه نيوز صرفا به اين شرط كه گمنام بماند، حاضر 
به ارايه جزيياتي از جلسه شده، مي گويد: اين جلسه 2، 3 
ساعته، در منزل آقاي روحاني برگزار شد و همه مسائل در 
راستاي تقويت دولت مطرح شده است. به گفته اين چهره 
ناشناس اصالح طلب، يادگار امام تنها غايب اين نشست 
بوده و ب��ا اين وجود س��يدمحمدخاتمي، ناط��ق نوري، 
حسن روحاني و اسحاق جهانگيري چهار طرف ميزگرد 
عقالنيت نشس��ته درباره پيگيري جدي ت��ر وعده هاي 
انتخابات��ي رييس جمه��وري، رفع حص��ر، برنامه هاي 
اقتصادي دولت و البته استفاده بيشتر از ظرفيت هاي آقاي 
جهانگيري و برطرف ش��دن ناهماهنگي ها در مجموعه 
دولت گفت وگو كرده ان��د. جالب آنكه هفته پيش بود كه 
وقتي دولت دوازدهم تصميم گرفت، سياست هاي جديد 

خود براي كنترل بحران ارز را اعالم كند، اين مسووليت 
خطير را برعهده اسحاق جهانگيري گذاشت و اين معاون 
اول اصالح طلب روحاني بود كه با حضور در مقابل دوربين 
صداوس��يما، اين خبر مهم را اعالم كرد. چند روز بعد نيز 
هنگامي كه پس از يك نشست غيرعلني دو ساعته، بحران 
آب مورد بحث و بررسي نمايندگان مجلس قرار گرفت، 
اين اس��حاق جهانگيري بود كه به گفت��ه بهروز نعمتي، 
س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس، مس��ووليت خطير 
رياس��ت كارگروه مديريت بحران آب در دولت و مجلس 
را برعهده خواهد داش��ت و حال با انتشار جزييات ديدار 
16 فروردين ماه منزل رييس جمه��ور، مي توان اين طور 
نتيجه گيري ك��رد كه احتماال بازگش��ت جهانگيري به 

جايگاه موثر خود، ازجمله نتايج اين ديدار بوده است. 

البته به جز پررنگ شدن نقش جهانگيري در مناسبات، 
موضوعات ديگري هم موردنظر »مربع عقالنيت« بوده و 
آنچنان كه اين منبع آگاه خبر داده، تاكيد جدي خاتمي 
بر رفع حصر و لزوم نقش آفريني بيشتر روحاني در شوراي 
عالي امنيت ملي در اين راس��تا از جمله اين موضوعات 
بوده اس��ت. همزمان بحث از بي برنامگي دولت در بخش 
اقتصادي و ناهماهنگي هاي كابينه در اين حوزه عالوه بر 
آنكه ازسوي خاتمي مورد تاكيد قرار گرفته، انتقاد ناطق 
نوري را نيز برانگيخته و حس��ن روحاني نيز در واكنش 
به اين انتقادها ضمن اش��اره به محدوديت هاي دولت، از 
بدعهدي طرفين برجام در عم��ل به وعده ها گاليه كرده 

است. 
اين منبع آگاه البته درپاسخ به پرسشي درمورد احتمال 
ت��داوم اين ديداره��ا، تاكيد كرده كه صحبت��ي به ميان 
نيامده اما همزمان گفته، ديدار 16 فروردين ماه، قرار بوده 
در بهمن ماه سال گذشته انجام شود كه به دليل مشغله 

خاتمي و يكي ديگر از مدعوين به تعويق افتاده است. 
حال در شرايطي كه همنش��يني اين چهره هاي متنفذ 
سياسي از اهميتي بسزا برخوردار است، عدم حضور يك 
چهره موثر ديگر نيز مي تواند به همين ميزان حائز اهميت 
باشد. به ويژه آنكه اين مدعو غايب كسي نبوده، مگر رييس 
قوه مقننه. به گفت��ه يك منبع آگاه، به جز سيدحس��ن 
خميني كه به دليل مشغله كاري موفق به حضور در جمع 
بزرگان اصالحات و اعتدال نشده، علي الريجاني، رييس 
مجلس ش��وراي اس��المي نيز براي حضور دراين جلسه 
دعوت ش��ده بود كه به داليلي نامعلوم، فعال از حضور در 
منزل روحاني خودداري كرده و با اين همه، احتمال دارد 
در صورت تداوم اين جلس��ات، رييس مجلس هم به اين 

جمع بپيوندد. بايد منتظر ماند و ديد. 

جزيياتي از ديدار خاتمي، ناطق نوري و جهانگيري در منزل روحاني 

چندضلعي عقالنيت

 اس��ماعيل گرامي مق��دم، عض��و 
ش��وراي عال��ي سياس��تگذاري 
اصالح طلب��ان ب��ا ي��ادآوري راي 
يكپارچه مردم به ليس��ت اميد در 
انتخابات مجلس دهم و ش��وراي 
شهر پنجم گفت: »افرادي كه ميثاقنامه را در ايام انتخابات 
امضا كردند و وارد ليست اميد شدند تعهد دادند كه راي 
مردم را محترم مي شمارند. مردم به آنها راي دادند كه در 
جايگاه مجلس يا شوراي شهر انجام وظيفه كنند و از آن 
خارج نش��وند. قاعدتا خارج ش��دن هر يك از اين اعضا از 
جايگاه هايي كه مردم در اختيار آنان گذاشتند خسارت بار 
خواهد بود.« گرامي مق��دم در ادامه با تاكيد بر اينكه »ما 
قحط  الرجال نداريم كه ش��هردار تهران حتما از شوراي 
شهر يا مجلس انتخاب شود«، گفت: »حتما خارج از شورا 
يا مجل��س افراد بس��يار زي��ادي هس��تند ك��ه داراي 
ويژگي هايي كه به آنها اش��اره كردم، هستند.« اين عضو 
حزب اعتمادملي همچنين در واكنش به مطرح شدن نام 
محمدرضا عارف براي ش��هرداري تهران گفت: »صالح 
فراكسيون اميد نيست كه چهره باارزشي مثل عارف را از 

دست  بدهد.«  اعتماد آنالين

 وزارت اطالعات، از كشف محموله 
كالن م��واد منفج��ره در مرزهاي 
شرقي كشور خبر داد. در اطالعيه 
رواب��ط عموم��ي وزارت اطالعات 
آمده اس��ت: س��ربازان گمنام امام 
زمان )عج( محموله كالن مواد منفجره را ك��ه قرار بود با 
پوشش مواد مخدر از مرزهاي شرقي به كشور وارد شود، 
كشف و ضبط كردند. نيروهاي اداره كل استان سيستان و 
بلوچستان با اقدامات اطالعاتي و فني توانستند گروه هاي 
تروريستي را در انتقال 80 كيلوگرم مواد منفجره تركيبي، 
17 عدد تله انفجاري پدالي )مخص��وص به كارگيري در 
بمب هاي كنار جاده اي و تله هاي انفج��اري(، 28 قبضه 
سالح كمري با دوهزار و 100 فشنگ، 35 قبضه نارنجك 
جنگي، ده ها چاش��ني الكترونيكي، فتيل��ه و تجهيزات 
انفجاري ناكام بگذارند.  در اين عمليات س��ربازان گمنام 
امام زمان )عج( همچنين 580 كيلوگ��رم مواد مخدر از 

تروريست ها كشف كردند. ايسنا

حامي��ان  تلگرام��ي  كان��ال   
احمدي نژاد و مشايي اعالم كرد 
ك��ه حك��م بازداش��ت موق��ت 
رحيم مش��ايي، ريي��س دفت��ر 
رييس دولت دهم يك ماه ديگر 
تمديد شده است. بر اساس اين گزارش، رييس دفتر 
رييس دولت دهم حس��ب دس��تور قضايي بازپرس 
دادس��راي عمومي تهران 26 اسفندماه سال گذشته 
توس��ط ماموران پليس دس��تگير و به منظور انجام 

تحقيقات بازداشت شد. ايسنا 

 حس��ينعلي اميري درباره آخرين 
وضعيت اص��الح س��اختار دولت 
گفت: كميس��يون مش��تركي در 
مجلس ش��وراي اس��المي براي 
بررسي اصالح س��اختار دولت در 
جهت افزايش كارايي شكل گرفته است. نخستين جلسه 
اين كميس��يون هفته قبل با حضور نماين��دگان دولت 
تشكيل شد و ان شاءاهلل تصميم گيري در اين باره پس از 
پايان بررسي ها و جمع بندي مسائل در كميسيون صورت 
مي گيرد. معاون پارلماني رييس جمهور در پاسخ به اين 
سوال كه آيا اليحه دولت براي تفكيك سه وزارتخانه در 
اين كميسيون بررسي مي ش��ود، اظهار داشت: هم اين 
اليحه در كميسيون اصالح ساختار دولت مورد بررسي 
قرار مي گيرد و هم طرحي كه نمايندگان براي تش��كيل 
وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري تهيه كرده اند، مورد 
جمع بندي قرار مي گيرد. اميري تصريح كرد: دو سوال از 
رييس جمهور از س��وي نمايندگان مطرح ش��ده بود كه 
نمايندگان رييس جمهور در مجلس حاضر ش��دند و با 
توضيحاتي كه دادند، س��وال از حد نصاب افتاده و اين دو 

سوال از دستوركار خارج شد. ايلنا

نوس��انات قيمت ارز، دس��تگيري مرتضوي، جوسازي هاي 
احمدي نژادي ها و... جايي براي اخبار درگيري هاي سيستان 
و بلوچستان باقي نمي گذارد اما وقتي توسط مقامات رسمي 
تاييد شود كه يك كودك كشته شده، وضع فرق مي كند. گفته 
مي ش��ود جريان از اين قرار است كه ماموران نيروي انتظامي 
پاسگاه دلگان پنجشنبه ش��ب گذش��ته )23 فروردين( به 
خودروي يك متهم تيراندازي كردند و نتيجه اين تيراندازي 
كشته شدن مسلم بامري معروف به رياضي 27 ساله، برادر او 
حمزه بامري 18 ساله، خواهرزاده آنها حسنا بامري 3 ساله و 

يعقوب بامري 19 ساله بود. 
روايت فرماندار

 رسانه هاي رسمي اين اتفاق را چندان 
جدي نگرفتند اما عكس هاي اين چهار 
نفر آنق��در در فضاي مجازي دس��ت 
به دست ش��د كه هوش��نگ بامري، 
فرماندار دلگان توضيحاتي ارايه كند. 
او كه اتفاقا با كشته شدگان هم طايفه اي 
است، به ايلنا گفت: »اوايل بهمن ماه 
سال گذش��ته يك نفر قاچاقچي مواد 
مخدر به پاسگاه انتظامي شهرستان 
دلگان تير اندازي كرد و از محل حادثه 
مت��واري ش��د. نيروه��اي امنيتي با 

داشتن حكم قضايي پيگير موضوع شده و شامگاه جمعه در 
2 كيلومتري ش��هر دلگان و در محور اصلي در حالي كه اين 
متهم به همراه 3 نفر ديگر كه دو جوان 18و23 س��اله و يك 
كودك 3 ساله بود دس��تور توقف دادند كه متهم قصد فرار از 
محل را داشت. با ش��ليك گلوله از س��وي نيروهاي امنيتي 
به سوي خودرو هر 4 نفر كشته ش��دند.«  آن طور كه در خبر 
ايلنا آمده اس��ت، پيش از اين نيز در حادثه تيراندازي پليس 
در يكي از شهرهاي سيستان و بلوچستان يك كودك 4ساله 

قرباني درگيري ها شد. س��ايت خبري محلي دلگان پرس در 
مورد مسلم بامري نوشته اس��ت » اين شرور سابقه مشاركت 
در گروگانگيري، شرارت و ناامني در منطقه، حمل مواد مخدر 
و درگيري با پرسنل خدوم نيروي انتظامي را در كارنامه خود 

داشته است.« 
پاسخ استاندار

نه محمد نعي��م اميني فرد، نماين��ده ايرانش��هر و دلگان در 
مجلس شوراي اسالمي تلفن خود را جواب مي دهد نه ديگر 
نمايندگان اس��تان. اميني فرد اما با يك پيامك به موكلين 
معترض خود پاسخ داده است. به گواهي تصويرهاي منتشر 
شده از اين پيامك ها، اميني فرد نوشته 
است: »س��الم من در حال پيگيري 
هستم ولي خودتان هم همت داشته 
باش��يد حداقل مكتوب و چند هزار 
نفري ش��كايت ب��ه مق��ام رهبري و 
استانداري و وزارت كشور عرض حال 
كنيد.« علي اصغر ميرشكاري، معاون 
سياسي، امنيتي استاندار سيستان و 
بلوچستان در پاسخ به پيگيري هاي 
»اعتم��اد« جواب مش��خصي نداد و 
گفت: »روايت ما همان روايت فرماندار 
اس��ت. من ش��ما را نمي شناسم كه 
توضيح بيشتري دهم.« سيد دانيال محبي، استاندار سيستان 
و بلوچستان اما با حوصله بيشتري پاسخ داد. او گفت: »ايران 
نبودم و اطالع دقيقي از شرح ماجرا ندارم. پيش از اين ماجراي 
ديگري مطرح بود اما اكنون جوس��ازي هايي ش��ده است.« 
محبي افزود: »به معاون امنيتي خود گفتم كه پيگيري كنند و 
حقيقت مشخص شود.« پيشنهاد او اين بود كه تيمي مركب 
از اداره كل امنيتي استان، واحد بازرسي و يكي از اهالي منطقه 
به مساله رسيدگي كنند و روشن شود كه اصل ماجرا چيست. 

دستور استاندار براي شروع تحقيقات درباره اتفاقات 
سيستان و بلوچستان

 محمود ميرلوحي، عضو ش��وراي 
شهر تهران در خصوص شكايت از 
پس��ر محمد باقر قاليباف، شهردار 
س��ابق تهران گفت: ١٢ ش��كايت 
ارسال شده است اما تا اين لحظه به 
شوراي شهر اطالعي در مورد سرنوشت اين شكايت ها داده 
نشده است. نجفي نيز پيش از استعفا از شهرداري تهران 
اعالم كرد كه به شهرداري هم گزارش��ي درباره شكايات 
ارجاع شده به قوه قضاييه داده نشده است. يكي از شكايات 
مربوط به موسسه »شمس الش��موس« مربوط به فرزند 
ش��هردار س��ابق اس��ت. موسس��ه ن��وآوران آموزش��ي 
شمس الشموس در تاريخ 90/2/18 با موضوع تاسيس و 
راه اندازي و اداره مدارس غيرانتفاعي تاسيس شد. انتخاب

 رييس پژوهش��كده انساب قم در 
پاسخ به سوالي درباره شجره نامه 
اليزاب��ت دوم، ملك��ه س��لطنتي 
انگلستان كه وي را به خاندان اهل 
بيت)ع( منتسب كرده است، گفت: 
شجره نامه منسوب به سيادت ملكه انگلستان جعلي است. 
حجت االس��الم والمس��لمين رجايي اف��زود: بايد مركز 
»دارالنقابه« زيرنظر واليت فقيه و مراجع تقليد تاسيس 
ش��ود و جلوي ادعاهاي كاذب گرفته ش��ود. وي تصريح 
كرده اس��ت: امروزه خطر بزرگي مساله سيادت را تهديد 
مي كن��د كه بايد ه��ر چه زودت��ر در مقابل اي��ن توطئه 

خطرناك ايستاد.  خبرگزاري حوزه

قاس��م ميرزاي��ي نيك��و، نماينده 
اصالح طلب م��ردم دماوند با بيان 
اينكه تعهد ب��ه ميثاقنامه برعهده 
اس��ت،  اصالح طلب��ان  هم��ه 
خاطرنش��ان ك��رد: همان طور كه 
اعضاي ليست هاي انتخاباتي موسوم به »ليست اميد« در 
انتخابات شوراها و مجلس دهم موظف به تعهد به ميثاق 
خود با مردم و جريان اصالحات هستند، اعضاي شوراي 
عالي سياستگذاري اصالح طلبان و ديگر فعاالن سياسي 
جريان اصالحات نيز موظف به تعهد به ميثاق شان با مردم 
هستند؛ چرا كه مردم كساني را كه نسبت به اين ميثاقنامه 
پايبند نمي مانند، فراموش نمي كنند، هما ن طور كه افراد 

متعهد  به ميثاقنامه را  از ياد  نبردند. ايلنا

 مهرداد الهوتي، نماينده لنگرود در 
مجلس شوراي اسالمي در خصوص 
خبري مبني بر ديدارش با س��عيد 
مرتضوي ك��ه در برخ��ي كانال ها 
منتشر شد، گفت: من هيچ ديداري 
با سعيد مرتضوي نداشتم و يك س��ري منابع ضدانقالبي 
گيالن كه در خارج از كش��ور فعاليت دارن��د اين چرت و 
پرت ها را مي نويس��ند. گروه خوني من با سعيد مرتضوي 
نمي خواند و 5 س��ال است كه رنگ ايش��ان را نديدم و اگر 

ايشان را ببينم مسيرم را عوض خواهم كرد. برنا

مرج�ان زهراني|  تغيي��ري مهم در دوش��نبه،  27 
فروردين در س��ازمان بس��يج مس��تضعفين به عنوان 
زير مجموعه اي از س��پاه پاس��داران رس��ميت يافت. 
سردار علي فضلي از كرس��ي جانشيني سازمان بسيج 
مستضعفين به رياست س��ردار غيب پرور كنار رفت و 
سردار محمدحسين س��پهر جايگزين او شد. تغييري 
كه پس از قريب به 9 سال و يك س��ال پس از انتصاب 
غالمحسين غيب پرور رقم خورده اس��ت. سردار علي 
فضلي از فرماندهان سپاه پاس��داران، 13 سال فرمانده 
سپاه سيدالشهدا و مدتي نيز جانشين فرمانده قرارگاه 
ثاراهلل تهران بوده است. او آذر 1388 به عنوان جانشين 
فرمانده قرارگاه ث��اراهلل تهران انتخاب و معرفي ش��د، 
س��متي كه پيش از آنكه س��ردار همداني ب��ه عنوان 
فرمانده سپاه تهران بزرگ منصوب شود، عهده دار بود 
و سپس به فضلي رسيد. س��ردار فضلي باالخره پس از 
9 سال از بسيج مستضعفين خداحافظي كرد تا سردار 
س��پهر كه بيش از هر چيز در س��پاه غرب كشور فعال 
بوده جايگزين او ش��ود. گزينه اي كه به نظر مي رسد بر 
موضوعات امنيتي و نظامي غرب كش��ور احاطه دارد و 
از همين روي از سوي جعفري برگزيده شده است. چه 
آنكه سرلشكر جعفري نيز تلويحا به اهميت اين موضوع 
در مراسم توديع و معارفه اشاره كرده و گفته است»سال 
گذشته، شاهد شكست كامل داعش و توطئه دشمنان 
براي مقابل��ه با مقاومت اس��المي بوديم، دش��منان از 
درون اسالم تكفيري ها را ش��كل داده و تجهيز كردند 
تا به انقالب اسالمي و جبهه مقاومت لطمه بزنند اما با 
رهنمودهاي رهبر معظم انقالب، شكس��ت خوردند.« 
سرلشكر جعفري اما در خالل سخنراني معارفه سردار 
سپهر به مس��ائل داخلي نيز توجه ويژه داشته و گفته 
است: »در چهل سالگي انقالب اسالمي دشمنان همه 
توان خود را براي آسيب رساندن به انقالب اسالمي به 
كار گرفته اند و در كنار آن، شاهد موفقيت هاي انقالب 
اسالمي هستيم البته در داخل كش��ور مسائلي وجود 

دارد كه بايد آنها را حل كنيم.« 
 ميانه دهه 80،  فصل تغييرات رده بااليي ها 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه در نخستين روزهاي 
پيروزي انقالب تشكيل شده بر اساس اصل 150 قانون 
اساسي براي ادامه نقش خود »در نگهباني از انقالب و 
دس��تاوردهاي آن« پا بر جا مي ش��ود و »حدود وظايف 
و قلمرو مس��ووليت اين نهاد نظامي در رابطه با وظايف 
و قلمرو مسووليت نيروهاي مس��لح ديگر را با تاكيد بر 
همكاري و هماهنگ��ي ميان آنها نيز به وس��يله قانون 
تعيين كرد.« همين نگهباني از انقالب و دستاوردهاي 
آن كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده حوزه اختيارات 
و مسووليت هاي اين نهاد نظامي را گسترده كرده است 
و شايد از همين روي و بر اس��اس اولويت هاي هر دهه 
و متاثر از اتفاقات و ح��وادث رخ داده در حضور افراد در 

مناصب باالي اين نهاد نظامي ني��ز تغييراتي رخ داده 
اس��ت. با اين حال تغيير و تحوالت در س��پاه پاسداران 
همچون باقي نيروهاي مسلح همواره ادله اي رسانه اي 
نداش��ته اما نگاهي ب��ه س��خنان در لفافه و پوش��يده 
فرماندهاني كه اح��كام انتصابات را ص��ادر مي كنند و 
البته منصوبان احتماالتي در م��ورد دليل تغييرات به 
اذهان متبادر مي ش��ود. حضور سرلش��كر محمدعلي 
جعفري در باالترين رده نظامي س��پاه پاسداران شايد 
يكي از مهم ترين تغيير و تح��والت در اين نهاد نظامي 
باش��د كه در س��ال 86 اتفاق افتاد. او بر صندلي سردار 
يحيي رحيم صفوي تكيه زد كه خود 10 س��ال در اين 

سمت حضور داش��ت و پيش از آن هم محسن رضايي 
18 سال در اين مسند مديريت نظامي داشت. جعفري 
كه مدت 5 سال فرماندهي قرارگاه ثاراهلل و چندين سال 
به عنوان فرمانده نيروي زميني سپاه را بر عهده داشت 
در روز معارفه خود جابه جاي��ي مديران و فرماندهان را 
يك ضرورت ب��راي پويايي و پيش��رفت و تحول هرچه 
بيشتر دانست و البته اذعان داش��ت كه »در سال هاي 
گذش��ته تغييرات زيادي در س��پاه نداش��تيم، اما در 
سال هاي اخير با توجه به تغيير نوع تهديدات خارجي 

و پيش��رفت فناوري هاي رزمي، تغييرات ضرورت پيدا 
كرده اس��ت.«پس از روي كار آم��دن جعفري تغيير و 
تحوالت مياني نس��بت به تغييرات مقامات رده باال با 
سرعت بيشتري انجام شد و البته بنيانگذاري 31 سپاه 
استاني در ساختار اين نهاد نظامي را به نام خود به ثبت 
رساند. جعفري به جز اشاراتي كه در روز معارفه داشت 
يك ماه پ��س از روي كار آمدن نيز گفته بود »ماموريت 
اصلي سپاه در حال حاضر مقابله با تهديدهاي داخلي 
است و س��پس در صورت تهديد نظامي خارجي سپاه 
به كمك ارتش خواهد ش��تافت.«دو سال بعد جعفري 
ش��روع به تغيير مقامات عاليرتبه كرد. سرتيپ محمد 
پاكپور، فرمانده نيروي زميني س��پاه از سوي جعفري 
به رهبري پيشنهاد و سپس حكم او صادر شد. سرتيپ 
پاكپور از فرماندهان سپاه پاس��داران مسووليت هايي 
چون فرمانده��ي زرهي س��پاه در جنگ، پنج س��ال 
فرمانده عمليات كل سپاه، رييس ستاد نيروي زميني 
سپاه، فرمانده لشگر 8نجف، فرمانده لشگر 31 عاشورا 
و فرمانده قرارگاه هاي شمال و نصرت سپاه را در كارنامه 
داش��ت. پس از انحالل نيروي هوايي ارتش و تشكيل 
نيروي هوافضا س��رتيپ امير علي حاج��ي زاده نيز در 
همان س��ال به عنوان فرمانده نيروي هوافضا انتخاب 

شد. نظامي كه سال 96 در جش��ن چهارسالگي دكتر 
سالم در س��خنراني با مضمون صنايع هوايي از شهيد 
تهراني مق��دم يادكرد و قاليب��اف را از جمل��ه افرادي 
دانست كه باعث شد موش��ك تا اين حد گسترش پيدا 
كند اما نامش هيچ كجا برده نش��ده است. سال 89 نيز 
دريادار پاس��دار علي فدوي از سوي سرلشكر جعفري 
به عنوان فرمانده نيروي دريايي انتخاب ش��د. نظامي 
كه س��ال 94 همراه با چهار تن ديگر از فرماندهان اين 
نيرو تفنگداران امريكايي حاضر در محدوده جزاير ايران 

را متوقف كرد و از رهبري نش��ان فتح گرفت. فدوي از 
چهره هايي است كه در زمان جنگ مسووليت هايي در 

حيطه »اطالعات عمليات« داشت. 
بسيج و قرارگاه ها، انتصابات دهه 90 

حض��ور غالمحس��ين غيب پ��رور در بس��يج از جمله 
مهم ترين تغييرات دهه 90 بود. او س��ال 95 به عنوان 
فرمانده مقاومت بس��يج )سازمان بسيج مستضعفين( 
انتخاب و جايگزين س��ردار محمدرضا نقدي ش��د. او 
پيش از اين حدود 11 س��ال فرمانده سپاه فجر استان 
فارس، فرمانده قرارگاه امام حس��ين و معاونت آموزش 
نيروي زميني س��پاه را برعهده داش��ت. او سال 94 به 
قرارگاه امام حس��ين رفت و به جاي س��ردار همداني 
مسووليت آموزش نيروي هاي بسيج را برعهده گرفت. 
غيب پ��رور در مراس��م معارفه خ��ود از نياز بس��يج به 
آسيب شناسي قوي و مس��تمر گفت و البته تاكيدكرد 
كه »بسيج اهل تعامل با همه دس��تگاه هايي است كه 
در جهت اه��داف و ارزش هاي انق��الب و رهبري قدم 
بر مي دارند.«سرلش��كر محمدعلي جعف��ري، فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، در سخنراني آيين 
معارفه رييس س��ازمان بسيج مس��تضعفين از شدت 
گرفتن دش��مني ها و خصومت هاي دشمنان داخلي و 
انقالب عليه بسيج گفت كه روز به روز در حال افزايش 
است. دشمني كه سردار جعفري دشمني نرم توصيف 
كرد كه البته بسيار سخت اس��ت و براي درست عمل 
ك��ردن در مواجهه با اين دش��منان داخلي تش��كيل 
هيات ه��اي انديش��ه ورز را پيش��نهاد داد. جعفري در 
ميانه سخنانش به ريزش نيروها هم اشاره كرد و گفت 
»هرچه از انقالب مي گذرد، بس��يجي ماندن و بسيجي 
عمل كردن پيچيده تر شده و ما ش��اهد ريزش افرادي 
بوديم كه بعضا اصال چنين انتظاري از آنها نمي رفت.« او 
همچنين تاكيد كرد كه براي محسوس بودن اثرگذاري 
بس��يج ناچار به اس��تفاده از تفكر راهبردي و تمركز بر 
اقدام��ات راهبردي هس��تيم. همان س��ال فرماندهي 
قرارگاه مركزي خاتم االنبيا ني��ز تغيير كرد و غالمعلي 

رش��يد بر اين س��مت تكيه زد. او از همرزمان محسن 
رضايي و رحي��م صف��وي در جنگ ب��ود و فرماندهي 
قرارگاه فتح و  مسووليت عمليات قرارگاه مركزي سپاه 
را برعهده داشت. عالوه بر قرارگاه مركزي خاتم االنبيا، 
 س��ال 96 فرماندهي ق��رارگاه ثاراهلل نيز دس��تخوش 
تغييراتي شد. اسماعيل كوثري كه براي ورود به مجلس 
هشتم لباس نظامي از تن درآورده بود و تاپايان مجلس 
نهم در بهارستان ماند به فرماندهي قرارگاه ثاراهلل رسيد. 
او پس از اينكه براي ورود به مجلس دهم راي مردم را به 
دست نياورد بار ديگر به خاستگاه خود سپاه پاسداران 
بازگشت. سرلش��كر جعفري در مراسم توديع و معارفه 
كوثري در مورد اقدامات س��پاه در تهران سخن گفت و 
بر تحقق امنيتي نرم اف��زاري و مردم پاي��ه تاكيد كرد. 
جعفري البته حل مشكالت اقتصادي و اجتماعي را نيز 
به اندازه سالح و تجهيزات امنيت زا عنوان و در مراسم 
معرفي كوثري تاكيد كرد كه سپاه و زيرمجموعه هايش 
بايد تمام توان خود را به كار ببندند. در نهايت جعفري 
فرمانده سابق لشكر 27 محمد رسول اهلل سپاه، رييس 
سابق اداره امنيت ستاد كل نيروهاي مسلح و جانشين 
اسبق قرارگاه ثار اهلل تهران را به عنوان فرمانده قرارگاه 
ثاراهلل كه مسووليت امنيت تهران را با ضوابطي مشخص 
برعهده دارد، معرفي كرد. موج تغييرات در سپاه البته 
تنها به نيروهاي نظامي نرس��يد و نماين��ده ولي فقيه 
در سپاه پاس��داران نيز بعد از 12 سال تغيير كرد. علي 
سعيدي، نماينده سابق ولي فقيه طي حكمي به رياست 
دفتر عقيدتي سياسي فرمانده كل قوا رسيد و عبداهلل 
حاج صادقي نماينده ولي فقيه در سپاه شد. صادقي در 
دوران جنگ به عضويت سپاه پاس��داران درآمد. سال 
75 نماينده ولي فقيه در دانش��گاه امام حس��ين شد. 
سال 1378 به قم بازگشته و مس��ووليت گروه الهيات 
دانشكده شهيد محالتي را پذيرفت و پس از اتمام دوره 
دكترا در سال 1381، مسووليت پژوهشكده تحقيقات 
اس��المي س��پاه را بر عهده گرفت و مدتي هم مسوول 

معاونت ارتباطات حوزوي رهبر انقالب بود. 

نگاهي به تغيير فرماندهان سپاهي و بسيجي

سردار به جاي سردار
خروج عارف از مجلس به صالح او 

و فراكسيون اميد نيست
كشف محموله كالن مواد منفجره 

در مرزهاي شرقي كشور

بازداشت موقت »اسفنديار 
رحيم مشايي« تمديد شد

سوال از رييس جمهور از دستوركار 
پارلمان خارج شده است

 شكايت شوراي شهر از آقازاده 
شهردار سابق بي نتيجه مانده است 

انتساب ملكه انگلستان به خاندان 
اهل بيت)ع( جعلي است 

اعتماد مردم به جريان اصالحات 
را تضعيف نكنيم 

هيچ ديداري با سعيد مرتضوي 
نداشته ام

مدتي اس��ت بحث فيلترينگ پيام رسان 
تلگرام صدر ت��ا ذيل مس��ووالن را با خود 
درگي��ر ك��رده و اظهارنظر ه��اي ضد و نقيض��ي درباره 
خداحافظي مردم با اين پيام رسان روسي بيان مي شود. 

پيش از تلگرام، پيام رس��ان هايي 
مانند »وايبر« بودند كه به واسطه 
فيلترينگ از دس��ترس عام مردم 
خارج شده اند اما اتفاقي كه سبب 
حساس��يت مردم ب��ه فيلترينگ 
تلگرام شده است، موضوع استفاده 
از پيام رس��ان هاي داخلي است. از 
همان روز هاي نخست كه موضوع 
اس��تفاده از پيام رسان هاي داخلي 
مطرح ش��د، اف��كار عمومي ميل 
چندان��ي به اين كوچ نش��ان نداد. 
عامل اصلي اين عدم رغبت كامال 

مش��خص بود. اين عدم رغبت با انتشار نقطه ضعف هاي 
متعدد پيام رس��ان هاي داخلي به ويژه س��روش بيش از 

پيش تشديد ش��د. نگراني ديگري در ميان مردم وجود 
داش��ت. آن نگراني، نظارت نيروهاي امنيتي و نظارتي 
بر اين پيام رس��ان ها بود. »س��يد ميثم س��يد صالحي« 
مدير پيام رس��ان س��روش در واكنش به اين نگراني ها 
گفته اس��ت كه اطالعات كاربران در اختي��ار هيچ نهاد 
امنيتي و نظارتي قرار نمي گيرد مگر با حكم قضايي. اما 
همين اظهارنظر موجب تش��ديد 
ترديد مردم ش��د. به واسطه اينكه 
اين نرم افزار ه��ا در داخل كش��ور 
وجود دارد، مس��ير براي اخذ حكم 
قضايي هموار اس��ت و اين نگراني 
وج��ود دارد كه اين ن��رم افزار ها به 
راحت��ي اطالع��ات كارب��ران را در 
اختيار برخ��ي نهاد ه��اي نظارتي 
قرار دهند. هرچند ب��ا فتواي رهبر 
معظ��م درباره حرام ب��ودن تعرض 
به امني��ت و حريم داخل��ي مردم 
به نظ��ر مي رس��يد ديگ��ر نگراني 
از اين بابت وجود نداش��ته باش��د، اما مدير پيام رس��ان 
س��روش روز گذش��ته در مصاحبه اي كه با خبرگزاري 

فارس انجام داد، نشان داد نگراني افكار عمومي چندان 
هم بي جهت نبوده است. »سيد ميثم سيد صالحي« در 
پاسخ به س��والي درباره نگراني كاربران از شفاف نبودن 
حريم شخصي در پيام رسان هاي داخلي، گفت: »از يك 
هفته پيش كه با تصميم قوه قضاييه حريم شخصي در 
فضاي مجازي ذيل ماده 25 قانون اساسي قرار گرفت و 

رهبري نيز فتوا دادند كه تعرض به 
حريم شخصي در فضاي مجازي 
حرام اس��ت ديگر با خيال راحت 
به هيچ ي��ك از درخواس��ت هاي 
امنيتي پاسخ نداده ايم اما پيش از 
اين درخواست هايي آمده بود كه 
پاسخ داده نش��ده و به دليل پاسخ 
ندادن نيز تحت فشار بوديم.« سيد 
صالحي از فش��ار هايي گفته است 
كه مشخص نيست از سوي كدام 
نهاد يا ارگان بوده اس��ت. س��والي 
كه پيش مي آيد آن اس��ت كه اين 

فش��ار ها براي به دس��ت آوردن چه اطالعاتي از كاربران 
بوده اس��ت؟ اما جالب توجه ترين نكته در اين مصاحبه 

زهير موسوي

عليرضا كيانپور

آن بخشي است كه مدير پيام رس��ان سروش مي گويد: 
»رهبري نيز فت��وا دادند كه تعرض به حريم ش��خصي 
در فضاي مجازي حرام اس��ت ديگر با خي��ال راحت به 
هيچ يك از درخواس��ت هاي امنيتي پاس��خ نداده ايم.« 
اين عدم پاسخ پس از فتواي مهم رهبري، تنها يك پيام 
دارد. فشار ها بر پيام رسان هاي داخلي براي در اختيار قرار 
دادن اطالعات همچنان ادام��ه دارد. كدام نهاد يا ارگان 
است كه به اين فتوا بي توجه بوده و همچنان سعي دارد 
برنامه قبلي خود را پيش بب��رد؟ هرچند كه بنابر گفته 
س��يد صالحي پيش از فتواي رهبر معظ��م انقالب نيز 
فشار هايي وجود داش��ته كه انتظار مي رود با انتشار اين 

فتواي مهم توجه كافي به آن انجام شود. 

تلگرام مسدود نمي شود
 

تمامي اين اتفاقات دست به دست هم داده اند تا افكار 
عمومي همچنان به پيام رسان هاي داخلي آنطور كه 
باي��د رغبت نداش��ته و ب��ا وج��ود تبليغات وس��يع 
نرم افزار هاي داخلي مش��ابه تلگرام در صدا و س��يما و 
حتي اجبار برخي ارگان ها بر ممنوعيت اس��تفاده از 
تلگرام، به نظر مي رس��د پروس��ه اين ك��وچ اجباري 
طوالني شده و برخي در س��اختار قدرت تالش دارند 
اين پروس��ه را با فيلترينگ تلگرام س��رعت ببخشند. 
برخي ش��نيده ها حكاي��ت از آن دارد ك��ه »تلگرام« 
ارديبهشت ايران را نخواهد ديد و به زودي از دسترس 
كاربران خارج مي شود. در همين راستا سيدابوالحسن 
فيروزآبادي، دبير شوراي عالي فضاي مجازي از عدم 
انس��داد تلگرام خبر داد. او درمصاحب��ه راديويي روز 
گذشته خود گفت: من از پيام رس��ان تلگرام و شبكه 
اجتماعي اينستاگرام استفاده مي كنم و بنا به تعهدي 
كه به پيام رس��ان هاي داخلي دارم از آنها نيز استفاده 
مي كنم.  فيروزآبادي با اشاره به بحث فيلترينگ تلگرام 
افزود: تلگرام مسدود نمي شود و تاريخي براي مسدود 
كردن پيام رس��ان تلگرام مطرح نش��ده اما هر لحظه 
ممكن است شرايطي براي انسداد تلگرام پيش بيايد؛ 
در واقع از كس��ب و كارها و موسس��اتي كه كانال هاي 
زيادي دارند دعوت شده از پيام رسان هاي خارجي به 

پيام رسان هاي داخلي كوچ كنند. 
رييس مركز ملي فضاي مجازي تاكيد كرد: به طور جدي 
در سال 97 در حوزه پيام رس��ان ها بايد پيام رسان غالب 
كشور، پيام رسان داخلي باشد؛ همچنين پيام رسان هاي 
خارجي هم مي توانند فعاليت كنند به ش��رطي كه تابع 

قوانين جمهوري اسالمي باشند. 
حال سوالي كه پديد مي آيد آن اس��ت كه آيا انسداد با 
فيلترينگ متفاوت است؟ درصورتي كه يك اپليكيشن 
مسدود شود، كاربر به هيچ عنوان امكان دسترسي به 
آن را نخواهد داشت اما اگر اين اپليكيشن فيلتر شود، 
كاربر با استفاده از فيلترشكن به راحتي مي تواند از آن 
برنامه استفاده كند لذا اين ابهام در سخنان دبير شوراي 
عالي فضاي مجازي وجود دارد كه 
عدم انس��دادي كه مطرح شده به 
معناي فيلتر ش��دن است يا خير، 
پيش از اين در خبر ه��ا آمده بود، 
تلگرام به نح��وي فيلت��ر خواهد 
ش��د كه در ص��ورت اس��تفاده از 
فيلترشكن نيز فعال نخواهد شد. 
با توج��ه به س��خنان فيروزآبادي 
و صحب��ت از عدم انس��داد به نظر 
مي رسد مقرر شده شرايطي فراهم 
شود كه تلگرام با فيلترشكن فعال 
باش��د تا كوچ به پيام رس��ان هاي 
داخلي با نظم بيشتري انجام ش��ود. نكته اي كه نبايد 
از آن غافل شد، اس��تفاده بيش از 30 ميليون ايراني از 

 مديرعامل سروش: پس از فتواي رهبري
به درخواست هاي امنيتي پاسخ نداديم

تلگرام در برزخ
تلگرام اس��ت كه بخش قابل توجه��ي از اين جمعيت 
را جوانان و نوجوانان تش��كيل مي دهن��د. جواناني كه 
اگر قصد ترك تلگرام را نداش��ته باش��ند با استفاده از 
فيلترش��كن به آن ورود خواهند كرد. فيلترشكني كه 
ديگر مرزي براي فضاي مج��ازي در نظر نمي گيرد و 
كاربر با اس��تفاده از آن به هر محتوايي دسترسي پيدا 
خواهد كرد و اين مهم ممكن است آسيب هاي زيادي 
را به جامعه تحميل كند. از ديگر نگراني هاي فيلترينگ 
تلگرام وضعي��ت افرادي اس��ت كه كس��ب وكار آنان 
مس��تقيما به اين پيام رسان مرتبط اس��ت. در همين 
راستا دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفته است: »به 
كساني كه با كوچ پيام رس��ان هاي خارجي به داخلي 
كسب و كارشان دچار اختالل مي شود، بيمه بيكاري 

تعلق مي گيرد.«

وزارت ارتباط�ات مرج�ع تصوي�ب و تصمي�م 
پااليش )فيلترينگ( يا رفع آن نيست

 

وزارت ارتباطات اي��ن روز ها يك��ي از پرچالش ترين 
دوران خود را سپري مي كند. وزارتخانه اي كه متولي 
فض��اي مجازي اس��ت و بح��ث فيلترين��گ تلگرام 
چالش هاي زيادي را براي محمدجواد آذري جهرمي، 
وزي��ر ارتباط��ات دولت دوازه��م خلق كرده اس��ت. 
آذري جهرم��ي روز ش��نبه ب��ا انتش��ار عكس��ي در 
اينستاگرام خود به برخي سواالت كاربران پاسخ داد. 
جهرمي در ذيل اين عكس نوش��ت: وزارت ارتباطات 
مرجع تصويب و تصميم پااليش )فيلترينگ( يا رفع 
آن نيس��ت، بلكه براس��اس مصوبه مجلس ش��وراي 
اسالمي و بنا بر قانون ملزم به اجراي مصوبات كميته ها 
و شوراهاي مشخص شده در اين حوزه و احكام قضايي 
است. به عنوان وزير ارتباطات، تاكنون تالش زيادي 
براي جلوگيري از نقض حري��م خصوصي كاربران در 
اپراتورهاي ارتباطي كرده ام و اگر قانون اختيارات الزم 
را به وزارت ارتباط��ات بدهد براي صيان��ت از حريم 
خصوصي در فضاي مجازي نيز تالش الزم را خواهم 
كرد. همچنين براي اصالح مصادي��ق مجرمانه و نيز 
توقف نظ��ام راي گيري آنالين انس��داد س��ايت هاي 
اينترنتي ك��ه در برخ��ي مواقع باع��ث برخوردهاي 
سليقه اي با س��ايت هاي اينترنتي است، تالش هايي 
كرده ايم كه تاكنون نتيجه الزم را نداش��ته اما به اين 
تالش كه الزمه رش��د ظرفيت هاي بومي نيز هست 

ادامه خواهيم داد.

اس�تاندار  محب�ي،  داني�ال 
سيستان و بلوچس�تان درباره 
تيران�دازي مام�وران ني�روي 
انتظام�ي پاس�گاه دل�گان به 
يك خ�ودرو: اي�ران نب�ودم و 
اط�الع دقيقي از ش�رح ماجرا 
ن�دارم. پي�ش از اي�ن ماجراي 
ديگ�ري مطرح بود ام�ا اكنون 

جوسازي هايي شده است.

مدير پيام رسان سروش:»رهبري 
فتوا دادن�د كه تع�رض به حريم 
شخصي در فضاي مجازي حرام 
اس�ت ديگر ب�ا خي�ال راحت به 
درخواس�ت هاي  از  هيچ ي�ك 
امنيتي پاسخ نداده ايم اما پيش از 
اين درخواست هايي آمده بود كه 
پاسخ داده نشده و به دليل پاسخ 

ندادن نيز تحت  فشار بوديم.«

»تع�رض ب�ه امني�ت و حريم 
داخلي مردم »حرام شرعي« 
اس�ت و نبايد انجام ش�ود.« 
اين فتواي مه�م رهبر معظم 
انق�الب زماني صادر ش�د كه 
موجي از بي اعتمادي نس�بت 
به پيام رس�ان هاي داخلي در 
مي�ان اف�كار عموم�ي ايجاد 

شده بود.
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  تحوالتي كه در سپاه اتفاق افتاد، نياز سازماني 
سپاه و بس�يج بود، زيرا  انقالب پوياست و اين 
تحوالت بايد ادامه يابد، بسيج همواره بايد پويا 
و با نش�اط، آماده نقش آفرين�ي در عرصه هاي 

مختلف باشد. 
 ما به خاطر نيازي كه به سردار فضلي در يكي 
از مراكز علمي س�پاه بود، از س�ردار غيب پرور 
درخواس�ت كرديم كه ايش�ان به آنجا بروند و 
سردار فضلي هم گفتند هر جايي كه سپاه نياز 
داشته باشد به آنجا مي روند و اواخر هفته آينده 

در مسووليت جديد معرفي مي شوند. 
  وجود برادراني مثل سردار فضلي كه از دوران 
خون و آتش عبور كرده اند، براي سپاه غنيمت 

است و ما از تجربيات ايشان بهره خواهيم برد. 
 سردار س�پهر هم از تجربيات زيادي در ستاد 
لشكر در دفاع مقدس و نواحي بسيج برخوردار 
هستند و ايشان توسط سردار غيب پرور معرفي 
ش�دند و ب�ا آن موافق�ت ش�د، اميدواريم اين 

تركيب جديد موجب پيشرفت بسيج شود. 

سرلشكر جعفري: تحوالت سپاه نياز سازماني بود


