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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»حفره امنیتــی«؛ اصطالحی که 
دســت کم این یکی دو سال اخیر بارها 
و بارها نه صرفا از ســوی کارشناسان و 
تحلیلگران، بلکه از زبان سیاستمداران 
طراز اول دیروز و امروز شنیده شده است. 
پیش از این البتــه هرازگاهی به جای 
آن اصطالح »شکاف امنیتی« را به کار 
می بردند، این اواخر اما آش چنان شور شد 
که دیگر »شکاف« توصیف مناسبی برای 
آن نیست و ناگزیر از این شلختگی امنیتی 
و اطالعاتی حاکم به عنــوان »حفره« 
یاد می کنند. بماند که برخی دیگر اگر 
بخواهند تعارف را کنــار بگذارند از آن 

تحت عنوان چاه ویل یاد خواهند کرد!
گرچه حفره امنیتی ایجاد شــده 
مربــوط به امــروز و دیروز نیســت و 
طی چندیــن دهه شــکل گرفته اما 
نشــانه های آن در دولت دوم حســن 
روحانی بروز و ظهور بسیار یافت. ترور 
محسن فخری زاده، از چهره های موثر 
صنعت هسته ای ایران و چندین مورد 
خرابکاری در تاسیســات هســته ای 
کشور ظرف همین دو سه سال اخیر، 
فتح بابی بود برای برخی افشاگری ها در 
خصوص نفوذ و »حفره امنیتی«. پس از 
این وقایع بود که برای اولین بار محسن 
رضایی با اشاره به یک آلودگی گسترده 
امنیتی در کشــور، افشا کرد که اسناد 
هسته ای به کلی ســری را با چندین 

ریزپرنده سرقت کرده اند. 

علی یونسی، وزیر سابق اطالعات هم 
در مصاحبه ای جنجالی نفوذ موساد در 
بخش های مختلف کشور را نگران کننده 
خواند و دست آخر خود حسن روحانی، 
رئیس جمهوری نیز در آخرین روزهای 
ریاست جمهوری اش ســرقت اسناد 

هسته ای ایران را تایید کرد. 
عالوه بــر آلودگی امنیتــی مربوط 
به صنعــت هســته ای، در حوزه های 
دیگر نیز آن حفره مذکور به روشــنی 
قابل مشاهده اســت. یک نمونه آشکار 
آن حمله تروریســتی به رژه نظامی در 
اهواز در شهریور ســه سال پیش است. 
آتش سوزی های مرموز یکی دو سال اخیر 

نیز به شدت رنگ و بوی امنیتی دارند.
اعتراضات مردمــی متعدد در این 
سال ها که بعضا آغشته به خون شدند 
نیز از دیگــر چالش هــای امنیتی و 
اطالعاتی حال حاضر کشور است که 
با توجه به وضعیت معیشــتی هر آن 
احتمال تکرار آنها وجود دارد. در چنین 
شرایطی اسماعیل خطیب قرار است 

وزیر این حفره های عمیق شود. 

 سابقه اطالعاتی؛
 نقطه قوت یا ضعف؟

دیروز مجلس در جریان بررســی 
صالحیت وزرای پیشنهادی ابراهیم 
رئیسی به بررسی پرونده خطیب رسید 
و نطــق مخالفــان و موافقانش، یکی 
از پرحاشــیه ترین بحث هــای دیروز 

مجلس شد. 

او متولد 1340 و 60 ســاله است؛ 
نکته قابل تامل درباره وی اما این است 
که بخش زیادی از این 60 ســال و به 
عبارتی تقریبا تمام دوران کاری خود 
را در حوزه اطالعاتی سپری کرده است. 
پیش از انقالب، وقتی نوجوان بوده وارد 
حوزه علمیه قم شده و دروس حوزوی 
را در کالس آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل 
مجتبی تهرانی و آیــات عظام فاضل 
لنکرانــی و مکارم شــیرازی گذرانده 

است. 
با اعزام به جبهه بعــد از انقالب اما 
بالفاصله توسط شــهید حسن باقری 
وارد کار اطالعات و عملیات شــده و از 
همان زمان تا امروز مســئولیت های 
اطالعاتــی متعــددی داشــته که 
مهمتریــن آنها مســئولیت حفاظت 
اطالعات قوه قضائیه و آســتان قدس 

رضوی بوده است. 
این ســابقه اطالعاتی اما دیروز در 

مجلس از ســوی موافقانش به عنوان 
نقطه قوت و از جانب مخالفانش نقطه 
ضعف او تلقی شــد. بســیاری درباره 
کارنامه حرفه ای او اشــاره می کنند به 
اینکه بیشــترین و بزرگترین مفاسد 
اداری و اقتصادی در قوه قضائیه زمانی 
رخ داده که او مسئول حفاظت اطالعات 
قوه قضائیه بوده است؛ از جمله پرونده 

اکبر طبری. 

دو پایداری رو در روی هم
بیشترین مخالفان او اعضای جبهه 
پایداری در مجلــس بودند که البته 
این شــائبه را ایجاد کردند که جبهه 
پایداری ها به دلیل اینکه گزینه مورد 
نظر آنهــا یعنی نصــراهلل پژمانفر به 
عنوان وزیر اطالعات معرفی نشده در 

حال سنگ اندازی هستند.
امــا در همیــن میــان مجتبی  
ذوالنوری، نماینــده دیگر نزدیک به 
جریان پایداری، دفــاع تام و تمامی 
از خطیب کرد. او و حســین جاللی، 
نماینده رفســنجان بر ســر خطیب 
مقابــل یکدیگر ایســتادند. جاللی 
عملکرد خطیب در مدت کاری وی را 
زیر سوال برد و از پشت تریبون مجلس 
گفت که او نه در مقابل فتنه عملکرد 
درســتی داشــته، نــه در خصوص 
عرفان های نوظهور. او مشخصا اشاره 
کرد که خطیب علی رغم مسئولیت 
اطالعاتی که در قم داشته، مانع نفوذ 

در حوزه نشده است. 
جاللی بــا اشــاره بــه برگزاری 
نمایشــگاهی در قــم بــا حضــور 
عرفان هــای کاذب، مدعی شــد که 
رفقای خطیب پلورالیســم غربی را 
ترویج می داده انــد و او هیچ کاری در 
این خصوص نکرده است. این نماینده 
عضو جبهه پایــداری حتی خطاب 
به خطیب اضافه کرد کــه در دوران 
مســئولیت او نگذاشــتند بچه های 
انقالبی وارد مجلس خبرگان شــوند 
و بــرای انقالبی ها پرونده تشــکیل 

شده است. 
ذوالنوری اما با ایــن ادعا که هیچ 
کس به اندازه او از پشت پرده ها آگاه 
نیســت، گفت: »من قســم جالله 
می خورم که سر ســوزنی در سوابق 

خطیب اقدامی که انقالبی گری اش 
کم باشد وجود ندارد.«

 باز کردن پای 
خاتمی و احمدی نژاد به میدان

او برای دفاع از خطیب، پای خاتمی 
و احمدی نژاد را هم به میدان باز کرد و 
گفت که وقتی بعد از رأی اعتماد گرفتن 
یونسی از مجلس، برای ابقای خطیب 
به عنوان مدیرکل اطالعــات قم به او 
مراجعه کرده اند، یونسی گفته است: 
»مطلقا این را از من نخواهید که شدنی 
نیســت؛ به دلیل اینکــه جناب آقای 
خاتمی بنده را احضــار کرده به عنوان 
شرط ضمن عقد از من تعهد گرفته که 
شما باید خطیب مدیرکل اطالعات قم، 
شهیدی مدیرکل اطالعات اصفهان و 
مدیرکل اطالعات فارس را در اولین روز 

کاری خود عزل کنی.«
ذوالنوری ادامه داد: »آقای خطیب 
دو بار عزل می شود، یک بار مستقیما 
با نظر شــخص آقای خاتمی و بار دوم 
با نظر شــخص آقای احمدی نژاد. اگر 
خطیب کج رفته، پــس احمدی نژاد 
دارد درست می رود. چرا باید این اتفاق 
بیافتد؟ چرا بایــد اصالحات و انحراف 
یک قیچی شــوند برای قیچی کردن 

آقای خطیب.«

خرج نام رهبری
نماینده قم این را هم اضافه کرد که 
خطیب بعد از عزل توسط احمدی نژاد، 
به عنوان مسئول حراست دفتر رهبری 
در قم منصوب شده و این را نقطه قوت 

خطیب ذکر کرد. 
البته اســتفاده از نــام رهبری در 
جریــان بررســی وزیر پیشــنهادی 
اطالعات صرفــا از ســوی ذوالنوری 
صورت نگرفــت، بلکه بارهــا و بارها 
نمایندگان موافق خطیب، بر این نکته 
تاکید کردند که او مــورد تایید رهبر 
انقالب است.  حتی محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس اظهار کرد که رئیســی 
گفته اســت درباره وزرای بخش های 
امنیتی از رهبر انقالب کســب اجازه 

کرده و ایشان موافقت کرده اند. 
ایــن تاکیــدات صــدای برخی 
نمایندگان دیگــر را درآورد تا جایی 
کــه کار از مجلس به توئیتر کشــید و 
هــادی بیگی نژاد، نماینــده مالیر در 
صفحه توئیتری خــود به این موضوع 
واکنش نشان داد و نوشــت: »فارغ از 
صالحیــت یا عدم صالحیــت وزرای 
پیشنهادی، اصرار بر اســتفاده از نام 

رهبری و برجسته سازی رأی مجلس 
در تقابل یا موافقت با نظر ایشــان کار 

درستی نیست.«

فصل الخطاب
فصل الخطاب نطق های موافقان و 
مخالفان خطیب اما گزارش کمیسیون 
امنیت ملــی بود که توســط محمود 
عباس زاده مشکینی، سخنگوی این 
کمیسیون در صحن علنی قرائت شد. 
در این گزارش با مرور سوابق خطیب، 
اشاره شده بود به اینکه او برادر شهید و 

همسرش نیز خواهر شهید است. 
در پایان نیز گزارش مذکور اینگونه 
جمع بندی شده بود که »کمیسیون 
پس از بررسی برنامه های ایشان و طرح 
سواالت و گرفتن پاسخ و استعالمات 
به توانمندی ایشــان برای اجرای این 
برنامه ها و تحقق برنامه هایشــان نظر 
مثبت دارد و بر اســاس قانون وزارت 
اطالعات مصوب ســال 136۲، وزیر 
اطالعات باید 4 شــرط داشته باشد، 
شرط حد اجتهاد، داشتن عدالت و تقوا، 
داشتن سابقه روشــن از نظر سیاسی 
و مدیریتی، عــدم عضویت در احزاب 
و ســازمان ها و گروه های سیاسی که 
ایشان هر چهار شــرط را دارند و شاید 
تنها وزیر اطالعاتی باشــند که بعد از 
انقالب کار اطالعاتی را از کف سیستم 
اطالعاتی شروع کرده اند و در نهایت در 

سطح ملی هم مسئولیت داشته اند.«
با این جمع بندی به نظر می رســد 
خطیب علی رغم اظهارات مخالفانش، 
یکی از وزرای پیشنهادی رئیسی باشد 
که از مجلس رأی اعتماد می گیرد؛ اما 
اینکه او در سال های پیش رو از عهده 
حفره های عمیق امنیتی و اطالعاتی 
برخواهد آمد، ســوالی است که گذر 

زمان به آن پاسخ خواهد داد.

مجلس به احتمال زیاد به وزیر پیشنهادی اطالعات رأی اعتماد خواهد داد؛

وزیری برای یک حفره »عمیق«

 شماره   869 /     دوشنبه 1 شهریور   1400  /   14 محرم 1443  / 23  آگوست   2021

اظهارات جنجالی سخنگوی 
طالبان روی آنتن شبکه افق

سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در 
ارتباط زنده با برنامه جهان آرا از شبکه افق، در واکنش 
به ســوال مجری برنامه درباره آویزان شــدن مردم 
افغانستان به هواپیمای آمریکایی، گفت: همین حاال در 
هر کشور جهان به مردم بگویند شما را می بریم آمریکا، 
نمی روند؟ مجری شبکه افق صدا وسیما در پاسخ گفت: 
در ایران نمی روند. دستکم آویزان  هواپیما نمی شوند. 
سخنگوی طالبان اما گفت: مطمئن باشید می روند! 
هر جای دنیا این اتفاق بیافتد مردم می روند. وی در 
بخش دیگری از این گفت وگو درباره عملکرد طالبان 
در گذشته و نگاه منفی مردم ایران نسبت به آنها، اظهار 
کرد: اکثریت قاطع اطالعاتی که از گذشته تاکنون 
درباره طالبان گفته شده است، فضاسازی رسانه ای 
است. او همچنین اظهار کرد: اشتباهاتی داشته ایم؛ 

مانند تمام انسان هایی که جایزالخطا هستند!
    

بنی اسدی:
 »خدا مهاجرانی را با ۵۰ هزار 
شهیِد طالبان محشور کند!«

غالمرضا بنی اســدی، روزنامه نگار در واکنش 
به توئیت عطاءاهلل مهاجرانی که در آن کشته های 
طالبان را شهید خوانده بود، طی یادداشتی با عنوان 
»خدا مهاجرانی را با ۵0 هزار شهیِد طالبان محشور 
کند!«، نوشت: »او کشته های طالبان را »شهید« 
خواند بی آنکه بگوید قربانیان طالبان را، هزاره های 
مظلوم را، دانشجویان پرپر شده را و بسیاری از مردم 
رنج کشــیده افغان را چه باید نام نهاد. اگر طالبان 
شهیداند پس قربانیان شان چه عنوان می گیرند؟! 
راستی چه عجله ای دارند برخی ها که کاسه، کاسه 
از چشمه آبروی خود برمی دارند و پی تطهیر، بر سر 
و روی طالب ها می ریزند. و چه شتابی گرفته است 
آقای لندن نشین که به تقدیس شان پرداخته است.«

    
برای گفتگو درباره طالبان؛

شاه محمود قریشی به ایران 
می آید

وزیر خارجه پاکستان در روزهای آینده به ایران 
ســفر می کند. به گزارش ایلنا به نقل از نیشن، شاه 
محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان این خبر را 
داده و گفته است: برای گفت وگو با سران کشورهای 
همسایه در منطقه پیرامون طالبان و اوضاع و شرایط 
در افغانستان، از ۲4 ام آگوست به ایران، تاجیکستان، 

ترکمنستان و ازبکستان سفر می کنم.
    

آصفری: 
واکسن های اهدایی از صربستان 

باید قبل از استفاده بررسی شود
محمدحســن آصفری، نماینده مــردم اراک در 
مجلس شورای اســالمی در صفحه شخصی خود در 
توئیتر، نوشــت: »به  وزارت بهداشت  توصیه می کنم 
واکســن های اهدایی از کشور صربســتان را قبل از 
استفاده حتما بررسی کند. جای تعجب است صربستان 
به ایران ۲۵هزار ُدز  واکسن  هدیه داده، نبایستی بدون 

مطالعه از این واکسن برای مردم استفاده شود.«    
    

در گفت وگو با آنجال مرکل ابراز شد؛
نگرانی اردوغان از موج احتمالی 

مهاجرت افغان ها
رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه و 
آنجال مرکل، صدراعظم آلمــان در تماس تلفنی 
درباره تحوالت افغانستان، مسائل منطقه ای و روابط 
دوجانبه صحبت کردند. به گزارش ایلنا به نقل از ینی 
شفق، رئیس جمهور ترکیه در این تماس نسبت به 
موج احتمالی مهاجرت در صورت عدم اتخاذ تدابیر 
الزم در افغانستان و ایران هشدار داد. وی تأکید کرد 
که اگر اقدامات الزم در افغانستان و ایران انجام نشود، 
موج جدید مهاجرت اجتناب ناپذیر است. اردوغان با 
اشاره به تحوالت افغانستان گفت: ترکیه می تواند 
مسئولیت تامین امنیت و فعالیت فرودگاه کابل را 

تحت شرایط مربوطه به عهده بگیرد.
    

فعال اصولگرا:
روی کار آمدن وزرای ضعیف 

خطرناک است
محمدصادق کوشکی، چهره سیاسی اصولگرا 
درباره کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی به انتخاب 
گفت: این کابینه یک کابینه همگن نیست. کابینه ای 
است که وزن افراد یعنی وزن وزرای پیشنهادی هم 
تراز نیست. وی با بیان اینکه در این لیست وزرایی 
داریم که روی کار آمدنشان برای کشور خطرناک 
است، تصریح کرد: واقعیت این است اگر هر کدام از 
وزرای ضعیف رأی بیاورند مجلس باید پاسخگو باشد 
به همین دلیل اگر نمایندگان کمی تأمل کنند زیر 
بار این مسئولیت نروند و خودشان را در عواقب رأی 

اعتماد به وزرای ضعیف شریک نکنند.

 استفاده از نام رهبری 
در جریان بررسی وزیر 

پیشنهادی اطالعات بارها 
و بارها از سوی نمایندگان 

موافق خطیب، صورت 
گرفت. حتی محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس 

اظهار کرد که رئیسی 
گفته است درباره وزرای 

بخش های امنیتی از رهبر 
انقالب کسب اجازه کرده و 

ایشان موافقت کرده اند

بسیاری درباره کارنامه 
حرفه ای خطیب اشاره 

می کنند به اینکه بیشترین 
و بزرگترین مفاسد اداری 
و اقتصادی در قوه قضائیه 

زمانی رخ داده که او مسئول 
حفاظت اطالعات قوه 

قضائیه بوده است؛ از جمله 
پرونده اکبر طبری

رئیس جمهوری در دیدار وزیر امور خارجه 
ژاپن با تاکید بر ضرورت آزادسازی منابع ارزی 
مسدودشــده ایران در ژاپن، گفت: تاخیر در 
آزادســازی دارایی های ایران در بانک های 

ژاپنی توجیه پذیر نیست.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، ابراهیم رئیســی روز یکشــنبه 
در دیدار توشیمیتســو موتگی در پاســخ به 
اظهارات وی مبنی بر ضرورت و اهمیت اجرای 
برجام به عنوان یک توافق بین المللی، تصریح 
کرد: ایران به همه تعهدات خــود در برجام 

پایبند بوده و این آمریکایی ها هستند که به 
تعهدات خود عمل نکرده و یک جانبه از این 
توافق بین المللی خارج شــدند و تحریم ها را 

گسترش دادند.
وی با اشاره به اینکه اروپایی ها نیز به دنبال 
آمریکا از عمل به تعهدات خود در برجام سرباز 
زده اند، افزود: به طور طبیعی از کشوری که به 
تعهدات خود پایبند بوده باید تقدیر کرد و اگر 
کشوری از برجام خارج شده و به تعهدات خود 
عمل نکرده باید مورد مواخــذه قرار بگیرد و 
آمریکایی ها باید به افکار عمومی جهان پاسخ 

دهند که چرا به تعهدات خود در برجام عمل 
نکرده و از این توافق بین المللی خارج شده اند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ایران با 
اصل مذاکره مشکلی ندارد، تصریح کرد: با چه 
توجیهی تحریم های آمریکا علیه ملت ایران 

باید همچنان ادامه داشته باشد؟
رئیســی همچنین تامین امنیت آب های 
منطقه ای و بین المللی را به نفع همه دانست و 
اظهار داشت: ایجاد هرگونه ناامنی در منطقه را 
برای امنیت منطقه ای و بین المللی خطرناک 

می دانیم و با آن مخالفیم.

توشیمیتســو موتگی، وزیرامور خارجه 
ژاپن در این دیدار با تاکید بر تالش این کشور 
برای برقراری صلح و ثبات در منطقه، گفت: 
توکیو همواره از برجام بــه عنوان یک توافق 

بین المللی حمایت کرده و بر این باور هستیم 
که احیای برجام به نفع همه بوده و می تواند 
به حل و فصل مشــکالت از مسیر گفت وگو و 

مذاکره کمک کند.

رئیسی در دیدار توشیمیتسو موتگی:

تاخیر در آزادسازی دارایی های ایران در ژاپن توجیه پذیر نیست

نماینده شــهرکرد در مجلس دهم با اشاره 
به اینکه آنچه محمد مخبر در خصوص واکسن 
تضمین کرده بود، تحقق پیدا نکرد، گفت: این 

برداشت به وجود می آید که این یک تبلیغات 
برای بولد کردن آقای مخبر بود. 

اردشــیر نوریان در گفت وگو بــا ایلنا، در 
این خصوص اظهار کرد: ایشــان )مخبر( در 
اسفندماه مصاحبه کرد و مانور سنگینی داد 
که بنیــاد برکت این کار را انجــام می دهد و 
واکسن داخلی تولید می کند و تا اردیبهشت 
و خرداد واکسیناسیون عمومی آغاز می شود 
و تا پایان شــهریور ۵0 میلیون دوز واکسن 
تولید می کنیم اما امروز شــاهد هستیم که 
روزی 600 نفر طبق آمارهای رســمی فوتی 
ناشــی از کرونا داریم؛ درصد بسیار کمی از 

مردم واکسینه شدند و متأسفانه تولید داخل 
نیز برخالف آنچه که سروصدا و تبلیغات شد، 

ظرفیت واکسینه کردن مردم را ندارد. 
وی با تاکید بر اینکه آنچــه در عمل اتفاق 
افتاد با آنچه که وعده داده شــده بود، تطبیق 
ندارد، تصریح کرد: دست اندرکاران این برنامه 
و در رأس آن آقای مخبر باید پاسخگوی اینها 
باشند و اگر واقعاً یک ارزیابی و داوری منصفانه 
و دقیق بخواهد صورت بگیرد، باید بگوییم که 
این آقایان کسانی بودند که از این مسئله و این 
موضوع و معضل ملی برای پیشبرد برنامه های 
تبلیغاتی خود استفاده کردند و آنها به اهدافشان 

رسیدند اما مردم امروز درگیر و دار این بیماری 
همه گیر هستند.

این نماینــده مجلس دهم با بیــان اینکه 
پس از این واقعه اولین انتصاب آقای رئیســی، 
آقای مخبر بود و حــرف و حدیث هایی که در 
مورد چینش کابینه به وجود آمد و گفته شــد 
اختالفاتی بین ایشان و دکتر رهبر پیش آمد 
و آقای رهبر و چهره های شــناخته شده قبلی 
که احتمال می دادیم در لیست کابینه باشند و 
االن نیستند، نشان می دهد که آقای مخبر در 
چینش کابینه نقش کلیدی داشته و اشخاصی 
که با او اختالف ســلیقه و روش داشتند، کنار 
گذاشته شــدند و کســانی که امروز انتخاب 
شدند از افرادی هســتند که منتسب به همان 
گردونه مرکزی هستند که آقای مخبر در نقطه 

مرکزی آن قــرار دارد. وی اضافه کرد: االن در 
عرصه عمل آنچه که اتفاق میافتد، از چینش 
کابینه گرفته تا برخورد بین مجلس و دولت با 
یکدیگر و حل معضالت کلیدی کشــور که در 
رأس آن بیماری کرونا اســت، نشان می دهد 
که واقعیت های میدانی با شعارهای تبلیغاتی و 
انتخاباتی بسیار فاصله دارد و اگر آقای رئیسی 
بخواهد باز هم در یک فضای شعار و تبلیغ باقی 
بماند و مکث و توقف کند و دائم شعار بدهد که 
فسادستیز هستم اما در عرصه عمل افرادی را 
در لیست کابینه  قرار دهد که برخی از این افراد 
خودشان اتفاقاً در برخی از موضوعات متهم به 
این مباحث هستند، نشان می دهد که آقایان 
هنوز در فضای انتخابات متوقف هستند و این 

به صالح کشور نیست. 

نوریان:

مخبر پاسخ دهد چرا وعده هایش درباره واکسن برکت محقق نشد

گفت و گو


