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روایت سرلشکر صفوی از مخالفت
رهبر انقالب با ادغام ارتش و سپاه

...

ویژه های خراسان
تذکر مهم به مدیرانی که دنبال
یک فوق العاده سخت هستند
یک مقام مسئول در نامه جدید خــود به
تعدادی از سازمان ها و ادارات ،با اشاره به
استعالمات برخی مدیران برای دریافت
فوق العاده سختی شرایط محیط کار برای
زیرمجموعه خود متذکر شده است این فوق
العاده تنها به مشاغلی تعلق می گیرد که با
رعایت موازین و مصوبات قانونی و شرایط
بهداشتی و ایمنی مربوط ،در معرض ابتال
به بیماری یا عــوارض نامطلوب باشند یا
این که ماهیت وظایف آن ها ،احتمال بروز
بیماری یا عوارض مذکور را به دنبال داشته
باشد ،بنابراین تا زمانی که شاخص ها و
عوامل محیطی تعیین کننده ،ثابت و بدون
تغییر باشد امکان بازنگری در تخصیص این
فوق العاده وجود ندارد و از مکاتبه در این
خصوص خودداری شود.

کشف گاف قابل تامل در روند
قاچاق کاال
گزارش یک مسئول امنیتی به مدیران ارشد
دولتی نشان می دهد در حالی که از ابتدای
سال  ،۱۳۹۲ثبت و تردد قایق های صیادی
و تفریحی در دریا منوط به نصب موتورهای
چهارزمانه بنزینی شده و ثبت موتورهای
دوزمانه فعلی به دلیل تبعات زیست محیطی
ممنوع شده است اما به دلیل نبود زیرساخت
هــای فنی و اقتصادی الزم ،تاکنون ۱۲
هزار فروند از قایق ها نتوانسته اند شرایط
الزم برای ثبت را دریافت کنند و همین امر
سبب شده تعداد زیــادی قایق فاقد هویت
در سواحل و دریاهای کشورمان به ویژه در
جنوب وجــود داشته باشند که مشکالت
زیادی برای متولیان امر مبارزه با قاچاق کاال
ایجاد کرده است.

فارس -سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی مشاور عالی فرمانده کل قوا با اشاره به تالش های مرحوم هاشمی رفسنجانی برای ادغام
ارتش و سپاه گفت :رهبر معظم انقالب دستور دادند جلسات طرح ادغام ارتش و سپاه متوقف شود و فرمودند که من اعتقادی به ادغام
ارتش و سپاه ندارم.

نشانههایجدیدازنهادهایباالدستیاصولگرایانواصالحطلبان
طاهری-حدودهشتماهدیگرانتخاباتمجلس
شورای اسالمی برگزار می شود .در این فاصله
زمانی کم کم چهره ائتالف های جریانی برای
رسیدن به تصمیم واحد در دو جریان سیاسی
اصلی کشور مشخص تر می شود .اصالح طلبان
کهچندسالاستباشورایعالیسیاستگذاری
شان به ریاست عارف امور خود را جلو می برند،
به نظر می رسد امسال نیز در همین قالب وارد
انتخابات خواهند شد ،هرچند بحث ها درباره
پارلمان اصالحات جدی شده بود اما ظاهرا این
موضوعاختالفبرانگیزترازآناستکهبهاسفند
امسالبرسد.درمیاناصولگرایاننیزنشانههای
بیشتری از نشستن بزرگان و طیف های مختلف
این جریان پای یک میز برای رسیدن به فهرست
انتخاباتیواحدهویدامیشود.
روزگذشتهنامهنیوزدرخبریمدعیشدمکانیزم
انتخاباتی در قالب شــورای راهبردی وحدت
اصولگرایان روز یک شنبه  12خــرداد به طور
رسمی آغاز به کار کرده است .براساس این ادعا،
این شورا در جمعی محدود از ابتدای سال 97
جلساتی را برگزار می کرد و وقتی مباحثش به
جمعبندیرسیدوترکیبنهاییخودرامشخص
کرد ،حاال قرار است با تعداد اعضای بیشتری به
کار خود ادامــه دهد .ترکیب شــورای راهبردی
از شخصیت های حقیقی و حقوقی تشکیل می
شود اما کسی نماینده یک شخصیت حقیقی
نخواهد بــود و فقط احــزاب رسمی می توانند
نماینده از جانب خود معرفی کنند .همچنین
کسانی که خودشان نامزد انتخابات مجلس
هستند در ترکیب شورا حضور نخواهند داشت.
حجتاالسالممیرتاجالدینیازچهرههایمطرح
اصولگرا در گفت وگو با نامه نیوز درخصوص
شرح وظایف شــورای راهبردی وحــدت گفت:
مکانیزم کلی روشــن اســت و جلسات شــورای
راهبردی اصولگرایان بــرای یازدهمین دوره
انتخابات مجلس شورای اسالمی ادامه خواهد
داشــت تا نیروهای اصولگرا و انقالبی سامان
دهی شوند .وی درباره مکانیزم تعریف شده در
شورای راهبردی برای انتخاب نامزد اظهار کرد:

در شهرستان ها و استان ها شــورای نیروهای
اصولگراوانقالبیهستندودرگذشتههمبودند،
حاالآنهاباساماندهیجدیدیکارشانراآغاز
کردند و نامزدهای جریان انقالبی و اصولگرا را
انتخاب می کنند .این فعال سیاسی اصولگرا
یــادآور شد :رونــد بررسی نامزدهای انتخابات
مجلس از شهرستان ها شروع می شود و سپس
استان ها نامزدهای هر حوزه انتخابیه را بررسی
و جمع بندی نهایی می کنند و نام آن ها را به
مرکز می فرستند که پس از تأیید آن ها ،فهرست
ســراســری نیروهای انقالب و اصولگرا برای
انتخاباتمجلسمعرفیمیشود.درهمینباره
مهدیچمراننایبرئیسجمنادربارهایدههای
مختلفاصولگرایانبرایوحدتگفت:همهاین
هایکیهستند.شورایوحدت،جبههمردمییا
همانجمنایکیهستند.
▪باهنر :ائتالف امسال بهتر از دوره های
گذشتهخواهدبود

از ســوی دیگر محمدرضا باهنر رئیس جبهه
پیروان خط امــام و رهبری دربــاره رونــد وحدت
احزاباصولگراگفت:درمرحلهمذاکرههستیم.
انشـــاءا ...امیدواریم که اکثر آن ها ائتالف را
بپذیرند چرا که هدف ما این است که ائتالفی
صددرصدی انجام شود .وی در عین حال تأکید
کرد:بهنظرماینائتالفبهترازائتالفدورههای
گذشته خواهد بــود .باهنر دربــاره نقش جامعه
روحانیت در انتخابات پیش رو نیز گفت :جامعه
روحانیت در حال تجدید ساختار است اما قصد
نداردمثلسابقمیداندارباشد.ویدربارهنسبت
احمدی نژاد با اصولگرایان نیز گفت :در جریان

اصولگرایی و حتی نو اصولگرایی تاکنون هیچ
بحثیبرایائتالفباآقایاحمدینژادانجامنشده
است و بعید میدانم که صحبتی هم پیش آید.
ضمن این که فکر نمیکنم خود احمدینژاد هم
میلیبرایرفتوآمدبااصولگرایانداشتهباشد.
یک عضو شــورای عالی سیاست گــذاری اصالح
طلبانبااشارهبهاختالفاتدربارهجزئیاتپارلمان
اصــاحــات گفت :فعال شــورای عالی سیاست
گذاریبهفعالیتخودادامهخواهدداد.بهگزارش
مهر ،فرج کمیجانی عضو شورای عالی سیاست
گــذاری اصالحات دربــاره آخرین وضعیت طرح
«پارلمان اصالحات» گفت :پارلمان اصالحات
یک شورای باالدستی است که هم شورای عالی
سیاست گذاری و هم شورای هماهنگی احزاب
اصالح طلب را تحت پوشش قرار میدهد و قرار
استسیاستهایکلیراطراحی،تدوینوابالغ
کند .البته اختالف نظراتی در برخی بندها وجود
داردوهمینباعثشدههنوزبهجمعبندینهایی
نرسیم.عضوشورایعالیسیاستگذاریاصالح
طلبان افزود :برخی احزاب درباره سهم تک تک
گروههایاصالحطلببراینعقیدههستندکهباید
رتبهبندیانجامشودولیبرخیدیگرمیگویندکه
همهراعلیالسویهببینیموتوجهیبهقابلیتهای
ویژه هر حزب نداشته باشیم و در مرحله دوم خود
پارلمانتصمیمبگیردکهچطوراحزابرتبهبندی
شوند؛ همین مسئله یکی از موضوعات اختالفی
شده است .عضو شورای عالی سیاست گذاری
اصالح طلبان گفت :اگر پارلمان اصالحات به
نتیجه برسد و شکل بگیرد ،در درون خود شورای
مرکزی دارد .حال همین نقشی که امروز شورای
سیاست گذاری اصالحات در جبهه اصالحات
انجام میدهد در آینده توسط شــورای مرکزی
پارلمان اصالحات خواهد داشت ولی بر سر این
که اعضای شورای مرکزی همین اعضای شورای
عالی سیاست گــذاری باشند یا خیر هنوز بحث
است .وی افزود :امروز وظیفه سیاست گذاری و
اجراییات جبهه اصالحات بر عهده شورای عالی
سیاست گــذاری اســت و فع ً
ال شــورای عالی به
فعالیتخودادامهخواهدداد.

اهرم های فشار علیه اروپا فعال تر می شود

سردار زاهدیان :اگر اروپا سهمش در مبارزه با مواد مخدر را نپردازد باید آن
را به صورت گرمی در کشورهایش جمع کند
بی عملی اروپــا بــرای حفظ برجام و راه انــدازی
عملیاتیسازوکارمالیباایران،باردیگرگزینههای
فشار ایران به قاره سبز را روی میز کشانده است
تاجایی که روز گذشته رئیس پلیس مبارزه با مواد
مخدر کشورمان تهدید کرد که اگر اروپا سهمش را
درمبارزهباموادمخدرنپردازد«بایدموادمخدررادر
کشورش به صورت گرمی جمع کند ».آن گونه که
آمارهانشانمیدهداروپابزرگترینمصرفکننده
موادمخدرتولیدیدرافغانستاناست.پسازخروج
یک جانبه آمریکا از توافق هسته ای  5+1مقامات
کشورمان از تهدیدات سه گانه تروریسم ،مهاجران
و موادمخدر که درصورت تضعیف نظام اقتصادی
ایــران ،اروپا را با آن ها روبه رو می کند ،خبر داده
بودند .براساس گزارش
رس ــان ــه هـــا ،جــمــهــوری
اسالمی ایــران به عنوان
خطمقدممبارزهباقاچاق
مواد مخدر در جهان طی
ســال هــای گذشته بیش
از سه هزار و  ۸۰۰شهید
و چندین هزار زخمی در
این راه تقدیم کرده است،
اماکشورهایاروپاییکهازفداکاریهایچنددهه
گذشتهنیروهایامنیتیایراندرجلوگیریازانتقال
مواد مخدر از طریق ایران به آن کشورها بیشترین
سود را بردهاند ،از ارائه حداقل کمکها و در اختیار
گذاشتن فناوریهای الزم به ایران برای مقابله با
اینجنایتکاراندریغمیورزند  .روزگذشتهسردار
زاهدیانرئیسپلیسمبارزهباموادمخدردرگفتو
گوباایرناتصریحکرد:اروپابایدسهمشرادرمبارزه
با مــواد مخدر بپردازد و چنان چه مداخله ای در
حمایتوپشتیبانیازنیروهاوکشورهاییکهدرخط
مقدممبارزههستند،نداشتهباشد،حتم ًابایدمواد
مخدر را در کشورش به صورت گرمی جمع کند که
کاریبسیارسختوغیرممکناستوجمعیتآنها

آسیبپذیرخواهدبود.اوتاکیدکرد«:اروپابایدسهم
خودش را در ترانزیت مواد مخدر بپردازد چرا که ما
به تنهایی نمیتوانیم بارش را به دوش بکشیم...
مطمئن ًا امکانات ،تجهیزات ونیروهای ما محدود
هستند و اگر تقویت نشویم ،سطحی از مواد مخدر
را میتوانیم ،کنترل کنیم و بخشی از آن از دست ما
خارجمیشودوعبورمیکند ».چندهفتهپیش یکی
ازشبکههایتلویزیونیجمهوریآذربایجانباپخش
تصاویریمدعیکشفبیشاز 300کیلوگرممواد
مخدر از جمله هروئین از دو کامیون ورودی از مرز
ایرانبهاینکشورشدهبود.چندیپیش«سرمالکوم
ریفکیند» وزیر دفاع و وزیر خارجه اسبق انگلیس،
پس از بازگشت از ایران ،نقش تهران در مبارزه با
مواد مخدر را ستایش و از
دولتانگلیسانتقادکرده
بودکهچرابهتعهداتخود
عمل نمی کند .از جمله
تعهدات انگلیس این بود
کهعینکهایدیددرشب
برایمبارزهباقاچاقچیان
موادمخدردراختیارایران
قــرار بدهد .ریفکیند در
سخنرانی خود گفته بود که ایران هر سال میزان
زیادی تلفات جانی و خسارت مالی برای مبارزه
با ترانزیت مواد مخدر به خود تحمیل میکند و
کافیستدستازاینمبارزهبکشد،تاببینیدبهای
موادمخدردرخیابانهایلندنتاکجانزولخواهد
کرد!سرداراسکندرمؤمنی،دبیرکلستادمبارزه
با مواد مخدر کشورمان هم اواخر سال گذشته در
حاشیهسفربهروسیهگفتهبود:بارهابهاروپاییها
اعــام کردهایم که آن ها باید سهم و مسئولیت
خود را در امر مبارزه با مواد مخدر بپذیرند؛ البته با
توجه به شرایط تحریمی به وجود آمده شاید دیگر
نتوانیم مانند گذشته از قاچاق مواد مخدر به اروپا
جلوگیریکنیم.
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