
 معرفت آموزی از حوادث تلخ 1360 
امام خامنه ای رهبر فرزانه انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن و جمعی از 
کارکنان قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 7 تیر و شخصیت 
برجسته شهید بهشتی، شرایط ماه های منتهی به هفتم تیرماه 1360 را 
خاص و پیچیده خوانده و تأکید کردند» بررسی ش��رایط آن دوران برای 

امروز ما معرفت آموز و راهگشا است.« 
شرایط حاکم بر کشور ایران اسالمی در ماه های منتهی به هفتم تیرماه چه 
بوده که رهبری نظام آن را خاص و پیچیده می خوانند، چه ش��باهت ها و 
تفاوت هایی بین آن دوره تاریخی و وضعیت فعلی حاکم بر کشور وجود دارد 
که بررسی آن شرایط می تواند برای امروز ما معرفت آموز و راهگشا باشد؟ 

در پاسخ به سؤال اول باید مروری بر حوادث و پدیده های مهم آن دوران 
داش��ت که بی تردید وجود بحرانی چند وجهی و خطرن��اک را به اثبات 
می رساند که می توانست به شکست انقالب و نظام نوپای انقالبی منتهی 

شود. حوادثی چون؛ 
1- وقوع جنگی گسترده در مرزهای غربی کشور با تجاوز رژیم بعثی عراق 
و اشغال بخش های زیادی از اراضی میهن اسالمی در غرب و جنوب کشور 
که نه تنها هزینه های سنگین آوارگی شهروندان جنگ زده و دفاع در برابر 
متجاوزین را به نظام تحمیل کرده بود، بلکه وقوع جنگ در مناطق نفتخیز 
و حمالت مداوم به پایانه های صادرات نفت، درآمد اصلی کشور را نیز به 

شدت کاهش داده بود. 
2- وجود تجزیه طلبی و آشوب در چند منطقه به طور همزمان که با تصور 
تضعیف قدرت مرکزی و طمع گروهک ه��ای ضد انقالب و تجزیه طلب، 
مناطقی چون کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان را به جوالنگاه 
عناصر مزدور و مسلح تبدیل و با ایجاد آشوب  و ناامنی، بخشی از توان نظامی 

کشور را به خود مشغول کرده بودند. 
3- وجود اختالفات سیاسی و عناصر نفوذی درون حاکمیت که به تدریج 
رئیس جمهور وقت را در موضع اپوزیس��یون نظام و هم پیمان گروهک 
منافقین قرار داده و موجب عزل و برکناری شد؛ روندی که به فرار وی به 
خارج از کشور انجامید و در شرایط جنگ و ناامنی کشور بدون رئیس جمهور 

بود. 
4- گسترش فضای ناامنی و ترور به سراسر کشور با اعالم جنگ مسلحانه از 
سوی منافقین که تا پیش از این با فریب تعداد زیادی از جوانان احساسی و 
جمع آوری سالح و آموزش نظامی به توسعه  سازمانی شبه نظامی پرداخته 
و با القائات فرقه ای شبه نظامیان خود را آماده هرگونه خشونت و جنایت 

برای دستیابی به هدف یعنی قبضه قدرت کرده بودند. 
5- شهادت چندین نفر از فرماندهان بلند پایه نظامی در یک حادثه هوایی، 
آن هم برای نیروهای مسلح درگیر جنگ و قرار گرفتن در وضعیت سخت 
تغییرات و تحوالت پس از انقالب و فقدان انسجام و سازمان یافتگی الزم 
برای پاسخ به نیازها و شرایط نظامی و امنیتی که جنگ با دشمن بیرونی و 

مبارزه با گروهک های ضد انقالب داخلی به کشور تحمیل کرده بود. 
6- ش��کل گیری ائتالف ها و اتحادهای رسمی و غیر رسمی بیرونی علیه 
انقالب و نظام نوپای اسالمی که از هراس نسبت به شعارها و آرمان های 
انقالب اسالمی و الهام بخش بودن آن برای ملت های مظلوم و تحت سلطه 
و انطباق آن با فطرت ها و عالیق انس��انی برمی خاست. اما دشمنان برای 
مهار و محدودسازی جمهوری اسالمی  از هیچ تالشی فروگذار نبودند و 
اعمال هرگونه فشار و کارشکنی علیه آن را مجاز می دانستند تا این شعارها 

را خاموش نمایند. 
همین حوادث تلخ و برخ��ی ضعف های داخلی مثل کمب��ود مدیران و 
مسئوالن دارای سابقه، تجربه و دانش مرتبط با حوزه مسئولیت و مدیریت و 
فرار یا کناره گیری بخشی از مدیران و نخبگان اداره کشور در کنار اختالفات 
بین برخی مسئوالن، موجب شده بود که دشمنان و معاندان با ذوق زدگی 
و امیدواری، شکست و نابودی انقالب و نظام نوپای جمهوری اسالمی  را 

متصور گشته و برای آن روزشماری و تاریخ چندماهه تعیین کنند. 
این اش��تباه محاس��باتی و توهم بود که موجب ش��د نه تنها کشور های 
منطقه ای، با احساسات قومی و عقالنیت بدوی، بلکه کشورهای غربی و 
حتی قطب های شرق و غرب آن روز که مدعی  فهم و عقالنیت بودند، با 
تصور شکست جمهوری اسالمی ، به حمایت و پشتیبانی از گروهک های 
ضد انقالبی و معاند و یا صدام بعثی و دیکتاتور وحشی بغداد برآیند. حال 
آنکه آن گروهک ها جملگی دارای ماهیت تروریستی بوده و صدام نیز عالوه 
بر شخصیت استبدادی و دیکتاتوری محض به تروریسم دولتی و کودتای 
داخلی متهم بود. اما آنچه در فهم برآمده از مغزهای بیمار و مادی سران 
گروهک های معاند ضد انقالب و کشورهای متخاصم و کینه توز علیه انقالب 
اسالمی نمی گنجید، حاکمیت سنت های الهی و عواملی فراتر از محاسبات 
دنیوی و سیاسی آن مثل توکل و یاری دین خدا و ایستادن پای انقالب و 

نظامی دینی با تمام توان  تا پای ایثار و فدا ساختن جان بود. 
عواملی که نه تنها در محاسبات سیاسی دشمنان و معاندان نمی گنجید 
بلکه وزن آن در معادالت و موازنه ها نیز نامعلوم بود ولی وقتی امام خمینی 
در جایگاه رهبری و مسئوالن و مردم با اتکا به آن چون کوه ایستادند و هیچ 
تردید و تزلزلی به خود راه ندادند، نتیجه آن نه تنها پیروزی بر متجاوزان 
بیرونی و یاغیان و باغیان داخلی شد که فرار منافقین و فتح خرمشهر نماد 
و نمود آن است؛ بلکه موجب پیشرفت هایی بزرگ و دستاوردهایی گردید 
که معادالت و موازنه ها را نیز تغییر داد و همین تغییر در معادالت و موازنه ها 
است که نه تنها اثری از صدام متجاوز باقی نگذاشته و منافقین را با رسوایی 
از خاک عراق و مرزهای ایران به عمق اروپا و تا مرز مزدوری آش��کار برای 
سعودی ها به ذلت کشانده، بلکه زمینه های عقب نشینی و فرار امریکا از 
منطقه را نیز رقم زده است. اینک در شرایطی که فشارهای اقتصادی همراه 
با  جنگ روانی – شناختی دشمن با هدف درهم شکستن اراده مقاومت 
مردم شریف ایران اسالمی و تبعات اقتصادی جنگ در اوکراین و تغییرات 
اقلیمی، سختی هایی پدیده آورده، مروری بر آن  حوادث می تواند شرایط 
به مراتب بهتر امروز را روشن ساخته و امید عبور از این شرایط را با تکیه 
بر همان توکل و ایستادگی برای عزت را نیز قوی تر و محکم تر نماید. چرا 
که خداوند سال 1401 همان خداوند 1360 است که اگر سنت های او را 
مبنا قرار دهیم و برای حفظ عزت و نیل به پیشرفت تالش کنیم، بازهم فتح 

خرمشهرها را در پیش خواهیم داشت.  

خطیب نماز جمعه تهران:
اسالم، منطقه را از مدار اراده امریکا 

خارج کرده است
اینکه بعضی  ها در منطقه به تش�کیل ناتوی نظام�ی برای منطقه 
جنوب غرب آسیا اشاره می کنند، برای این است که شاهد قدرت 
روز افزون امت اس�ام هس�تند و حرک�ت اقتدارآفری�ن دنیای 
اسام، منطقه خاورمیانه را از مدار اراده امریکا خارج کرده است. 
به گزارش ایرنا، حجت االس��الم محمدحس��ن ابوتراب��ی فرد، خطیب 
موقت تهران در نماز عبادی-سیاسی جمعه  این هفته تهران راستگویی 
مدیران ارشد و میانی در نظام اسالمی را مهم  ترین و محوری  ترین اصل 
در ساخت یک نظام سیاسی کارآمد، در تراز اسالم عنوان کرد و افزود: با 
نگاه به این اصل محوری، مهم  ترین مسئولیت مدیران در نظام اسالمی 
تقوا، عبودیت، وظیفه شناسی و حرکت در مدار فرامین الهی است. امام 
جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود بیان داشت: اینکه بعضی  ها 
در منطقه به تشکیل ناتوی نظامی برای منطقه جنوب غرب آسیا اشاره 
می کنند، برای این است که شاهد قدرت روز افزون امت اسالم هستند 
و حرکت اقتدار آفرین دنیای اس��الم، منطقه خاورمیانه را از مدار اراده 
امریکا خارج کرده و در مدار اراده ملت های مسلمان قرار داده است. وی 
با تأکید بر اینکه اراده مردم یمن، فلس��طین، لبنان، عراق و امت های 
اسالمی مسیر حرکت را مشخص می کند نه اراده امریکا، افزود: ناتوهای 
نظامی و مزدوران امریکا در برابر ای��ن حرکت اقتدار آفرین از کم ترین 
اثر بی بهره هس��تند و این واقعیت در برابر دیدگان جامعه بشری قرار 
دارد از این رو پیروز میدان نبرد امروز مبارزان اقتدار آفرین فلسطینی 

هستند. 
ابوترابی ف��رد ابوترابی فرد در ف��رازی از خطبه دوم با بی��ان اینکه در 
سال های 60 و 61 سال های سختی برای ملت بزرگ ایران در مواجهه با 
دشمنان داخلی و استکبارخارجی بود، یادآور شد: در روز 6 تیر ماه سال 
60 رهبر فرزانه انقالب مورد سوءقصد قرار گرفتند و در 7 تیر ماه با انفجار 
دفتر حزب جمهوری اسالمی ایران مردان بزرگی و شخصیت هایی که از 
تمام توان خویش در دفاع از ملت ایران بهره می گرفتند همچون شهید 
عالیقدر،  مردی پارس��ا، مدیر و مدبر و به بی��ان رهبری انقالب یکی از 
ارکان اقتدار ایران اسالمی ش��هید بهشتی به لقاءاهلل نائل شد. ابوترابی 
همچنین با اشاره به هفتم تیر ماه و هفته قوه قضائیه، تصریح کرد: بدون 
دانش، قانون ، اقتدار و رضایت مندی مردم کارآمدی امکان پذیر نیست 
و به هر میزان سطح دانش قضایی ارتقا پیدا کند کارآمدی این دستگاه 
افزایش پیدا می کند. وی کارنامه یک ساله محسنی اژه ای را قابل دفاع 

دانست و گفت: ثمره این حضور نگاه به تحول است. 

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
مقابل اشتباه احتمالی بایدن 
ابتکارات الزم اتخاذ می کنیم

 بایدن نباید مرتکب اشتباه راهبردی و تاریخی شود و قطعاً جمهوری 
اس�امی مقابل این اش�تباه ابتکارات الزم را اتخ�اذ خواهد کرد. 
به گزارش فارس، وحید جالل زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
گفت: امریکا در اقدامات خصمانه خود علیه ایران به دنبال دو هدف است، 
یک شکست ایران و محور مقاومت که آخرین اقدام آنها فشار اقتصادی نه 
تنها به ایران بلکه به لبنان، سوریه و عراق است، دومین اقدام آنها گرفتن 

اقتدار دفاعی ایران است. 
جالل زاده با اش��اره به بدعهدی امریکا در برجام گفت: در بحث عمل به 
برجام، فقط امریکایی ها نبودند که خلف وعده می کردند، بلکه اروپا هم 
همین طور بود. در اسفند ماه مذاکرات تقریباً به سرانجام رسیده بود و آماده 
امضای توافق بودند، اما امریکا زیر قول هایی که ایران روسیه و چین داده 
بود، زد. وی تصریح کرد: در دو موضوع با امریکا به نتیجه نرسیدیم؛ انتفاع 
اقتصادی یکی از آنهاست و امریکا حاضر نیست تا پایان دوران بایدن هم به 
ایران ضمانت بدهد. موضوع پادمان، تضمین های ما از امریکا و لیست قرمز 
از موارد اختالفی دیگر ما با امریکاست. رئیس کمیسیون امنیت ملی تصریح 
کرد: در مذاکرات به لیستی رسیده بودیم اما امریکا تضمین نداد بعد از توافق 
افرادی را به لیست قرمز اضافه نکند. جالل زاده با بیان اینکه در مذاکرات 
دنبال انتفاع اقتصادی هستیم، تأکید کرد: اگر اقتصاد داخل کشور قوی 
بود چه بسا به دنبال مذاکرات نمی رفتیم. وی افزود: اگر بخواهیم در روابط 
خارجی قوی عمل کنیم باید در داخل تولید قدرت کنیم. رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس با بیان اینکه بایدن در روزهای آینده سفری به منطقه 
خواهد داشت، تصریح کرد: متأسفانه گزارش هایی که از سردمداران منطقه 

به امریکا می رسد گزارش های غلطی است. 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خبرداد
گزارش به رئیسی 

درباره کرسنت و حقوق های نجومی
س�خنگوی کمیس�یون اصل ۹۰ مجلس ش�ورای اس�امی گفت 
ک�ه در دی�دار اعض�ای ای�ن کمیس�یون ب�ا رئیس جمه�ور، 
گزارش�ی در خص�وص س�اختار بودج�ه، قاچ�اق کاال و ارز، 
ق�رارداد کرس�نت، حقوق ه�ای نجوم�ی و س�ایر پرونده ه�ای 
مرب�وط به دس�تگاه های اجرای�ی به آیت اهلل رئیس�ی ارائه ش�د. 
به گزارش ایرنا، علی خضریان درباره نشست روز پنج  شنبه کمیسیون 
اصل نود مجلس شورای اسالمی با رئیس جمهور به خبرنگاران گفت: 
کمیسیون اصل 90 محل رسیدگی به شکایات و طرز کار قوای سه گانه 
است و بر همین  اساس گزارش آماری و دقیقی از وضعیت پرونده های 
مربوط به دس��تگاه های اجرایی و دولتی که به تفکیک در کمیسیون 
اصل نود وجود دارد و مسائل کالن مرتبط با آنها به آیت اهلل رئیسی ارائه 
شد. وی افزود: در این جلسه تأکید شد کمیسیون اصل نود با رویکرد 
کمک به دولت و رفع مشکالت در میدان برای حل موضوعات در کنار 
رئیس جمهور است و تالش می کند که پرونده  ها و مسائل را به نفع مردم 
و در راستای کارآمدسازی و کمک به حکمرانی در مسیر ایجاد عدالت 

با رویکرد مسئله محوری پیگیری کند. 
سخنگوی کمیس��یون اصل 90 مجلس به موضوع قرارداد کرسنت و 
پرونده ای که در این کمیس��یون تشکیل ش��ده و پیگیری های دولت 
در این زمینه نیز اش��اره کرد و گفت: با توجه به این که پرونده در حال 
حاضر در دس��تگاه قضایی در حال رسیدگی اس��ت، معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری و کمیسیون اصل 90 در راستای احقاق حقوق ملی 
این پرونده را تا انتها دنبال خواهند کرد. خضریان با اش��اره به مسئله 
رسیدگی به حقوق های نجومی در مجموعه های دولتی طی سال های 
گذشته، افزود: بررس��ی پرونده های مربوط به این موضوع و برخورد با 
متخلفین که در سال های گذشته اعداد و ارقامی باالتر از قانون دریافت 
کردند به صورت ویژه توسط کمیسیون اصل 90 و نهاد ریاست جمهوری 

و معاونت حقوقی رئیس جمهور رسیدگی می شود. 

رسول سنائی راد 

رئیس جمهور عصر پنج  شنبه در پاسخ به تماس 
تلفنی امیر قطر بر مواضع روشن جمهوری اسامی 
ایران در گفت وگوهای رفع تحریم  ها تأکید کرد. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت 
جمهوری، دکتر س��ید ابراهیم رئیسی در پاسخ 
به تماس تلفنی ش��یخ تمیم بن حم��د آل ثانی، 
امیر قطر با اشاره به گزارش های متعدد و رسمی 
آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی مبن��ی بر اینکه 
برنامه  هسته ای جمهوری اس��المی ایران کاماًل 

ش��فاف بوده و هیچ گاه از مس��یر قانونی منحرف 
نشده اس��ت، تصریح کرد: طرح مکرر اتهامات و 
ادعاهای تکراری علیه جمهوری اسالمی ایران در 
حین گفت وگوها، بیانگر هدف گذاری سیاسی آنها 

از فرایند مذاکرات است
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
تحریم های یکجانبه را ظالمانه، غیرقانونی و ناحق 
می دان��د و در دفاع از حقوق خود مصمم اس��ت، 
گفت: همه تالش  ها باید در مسیر برداشتن کامل 

تحریم  ها با ضمانت های الزم در این زمینه پیگیری 
شود. رئیس شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: 
توافق پایدار مستلزم لغو تحریم ها و کنارگذاشتن 

بی قید و شرط ادعاهای بی اساس و پایه است. 
دکتر رئیس��ی در بخش دیگری از این گفت وگو با 
اشاره به میزبانی قطر در مسابقات جام جهانی فوتبال 
آمادگی کشورمان را برای کمک به برگزاری هر چه 
بهتر این رویداد مهم ورزشی، به ویژه همکاری های 
فرهنگی، در کنار حمایت های اقتصادی، با هدف 

تأثیرگذاری سازنده اعالم کرد. 
ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز در این 
گفت وگ��وی تلفنی ب��ا قدردان��ی از حمایت های 
جمهوری اسالمی ایران از این کشور گفت: دوحه از 
مواضع تهران در مسیر احقاق حقوق خود و پیشبرد 
گفت وگو ها و به ویژه تقویت روابط و همکاری های 
دوجانبه حمایت می کند و از  ابتکارهای متنوع ایران 
برای بهتر برگزار ش��دن جام جهانی قطر استقبال 

می کند. 

رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی امیر قطر:

 توافق پایدار مستلزم لغو تحریم ها با ضمانت های الزم است

   خبر اول

    کوتاه 

سردار سامی در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان حفاظت اطاعات سپاه:

صهیونیست ها در دیوارهای بتنی خود محبوس شده اند 

دش�من می خواه�د اعتماد ب�ه نف�س را از ما 
بگیرد و ما را از درون ته�ی کند و نگاه و اعتبار 
خودمان را اول از چشم خودمان بیندازد. این 
خطرناک  تری�ن و مرموزانه  ترین ن�وع تهاجم 
اس�ت و ب�رای همین م�ا از هم�ه فرماندهان، 
مس�ئوالن و همه پاس�داران می خواهیم این 
داس�تان موه�وم دش�من را ابط�ال کنن�د. 
به گزارش سپاه نیوز، آیین تکریم و معارفه رئیس 
سازمان حفاظت اطالعات س��پاه با حضور سردار 
سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، حجت االسالم عبداهلل 
حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، سردار 
سرتیپ بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی 
فرمانده معظم کل قوا)مدظله العالی( و جمعی از 
فرماندهان و مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح، 
س��پاه و جامعه اطالعاتی کش��ور روز چهار شنبه 
در محل ستاد س��ازمان حفاظت اطالعات سپاه 

برگزار گردید. 
در این مراسم با قرائت حکم فرمانده معظم کل قوا 
حضرت آیت اهلل خامنه ای)مد ظله العالی( توسط 
سردار شیرازی مسئول دفتر نظامی فرماندهی کل 
قوا، سردار سرتیپ پاسدار دکتر مجید خادمی به 
سمت »رئیس سازمان حفاظت اطالعات سپاه « 
منصوب گردی��د و از مجاهدت ه��ای صادقانه و 
تالش های ارزنده سردار س��رتیپ پاسدار محمد 
کاظمی در سازمان حفاظت اطالعات طی 14 سال 
گذشته که موفقیت  ها و دستاوردهای بزرگی در 
حوزه صیانت از سپاه و امنیت کشور، بازدارندگی 
از تهدیدات دشمن، نفوذ و جاسوسی رقم زده بود، 

تجلیل و قدردانی به عمل آمد. 
    گس�ترش قلمرو نفوذ انقاب اسامی با 

اعماق جغرافیای عالم
سرلشکر سالمی طی س��خنانی ضمن قدردانی و 
تشکر از رئیس سابق س��ازمان حفاظت اطالعات 
سپاه، گفت:انقالب اس��المی توانسته است قلمرو 
نفوذ خود را به اعماق جغرافیای عالم گسترش دهد. 
پدیده بسط و نفوذ انقالب اسالمی که خطرناک  ترین 
و خطر آفرین  ترین خبر و واقعیت اسالم و بشریت 

برای دشمن بود، به فضل الهی از درون مجاهدت های 
س��خت و طاق��ت فرس��ا و ش��هادت های بزرگ و 
وفاداری  ها و مجاهدت های جاودان به یک واقعیت 
مسلّم روی زمین تبدیل شد و امروز آنچه اتفاق افتاده 
است درهم تنیدگی این قلمرو نفوذ بین ما و دشمنان 
است. وی ناکام س��ازی اراده و نقشه های دشمن از 
جمله عبور از تحریم های اقتصادی، انزوا بخش��ی 
سیاسی، نبرد اطالعاتی، جنگ روانی، ارعاب نظامی 
و مسائلی از این دست را از جمله نقش آفرینی سپاه 
در کنار دیگر قوای نظام قلمداد و افزود: اعتبار قدرت 
به اندازه آن نیست بلکه به میزان، شدت و جغرافیای 
نفوذ است و این موضوع به یک حقیقت جاری و مورد 

قبول همه جهان تبدیل شده است. 
فرمانده کل س��پاه درهم شکس��تن اراده و اقتدار 
دشمن در توقیف کشتی » استنا ایمپرو  « انگلیسی، 
انهدام پهپاد متجاوز راهبردی جاسوس��ی امریکا، 
دستگیری تفنگداران امریکایی، حمله موشکی به 
پایگاه امریکایی عین االسد و برخی اقدامات دیگر را 
از نقش آفرینی های غرورانگیز سپاه در برابر دشمن 

توصیف کرد. 
      رژیم صهیونیستی   در دیوارهای بتنی 

دور خود محبوس است
وی در ادام��ه تصریح کرد: وقتی دش��من قادر به 
تکمیل پروژه عظیم دولت سازی خود نیست، وقتی 
که رژیم صهیونیستی راهبرد از نیل تا فرات را در سر 
می پروراند اما هم اکنون در دیواره های عظیم بتنی 
دور خود محبوس شده است،  این یعنی توازن اقتدار 

به نفع اسالم و انقالب اسالمی تغییر کرده است. 
سرلشکر سالمی یادآورش��د: دشمن می خواهد 
اعتماد به نفس را از ما بگیرد و م��ا را از درون تهی 
کند و نگاه و اعتبار خودمان را اول از چشم خودمان 
بیاندازد. این خطرناک  ترین و مرموزانه  ترین نوع 
تهاجم است و برای همین ما از همه فرماندهان، 
مسئوالن و همه پاسداران می خواهیم این داستان 

موهوم دشمن را ابطال کنند. 
فرمان��ده کل س��پاه اف��زود: نب��رد اطالعاتی، 
جاری تری��ن، مس��تمرترین، واقعی  تری��ن و 
نزدیک  ترین جنگی است که ما سال هاست در 

آن قرار داریم و یقیناً س��الیان متمادی دیگری 
تا اسقاط کامل نظام های اس��تکباری و غروب 
خورش��ید آنها در مغرب زمین قطعاً اس��تمرار 
خواهد داش��ت و حفاظ��ت اطالع��ات یکی از 
مؤثر ترین ارکان و ساختارهای قدرتمند ما برای 
در هم شکس��تن اراده، آرزو و آبروی دشمن در 
عرصه جنگ اطالعاتی اس��ت. وی تأکید کرد: 
دشمن سپاه را نقطه شکل گیری همه شکست  ها 
و امتداد اراده نظام برای درهم شکس��تن خود 
می داند و بر همین اساس است که روی این نهاد 

قدرتمند و مردمی متمرکز شده است. 
   حفاظ�ت اطاعات درگیر مس�تقیم با 

سرویس های استکبار
سرلشکر س��المی خاطر نش��ان کرد: حفاظت 
اطالعات ما درگیر یک رویارویی مستقیم با همه 
س��رویس های مجرب و کارآزموده اطالعاتی و 
امنیتی استکبار اس��ت که فروپاشی رژیم های 
بس��یاری را در کارنامه پلید خود دارند و در این 
راه از ابزار های پیچیده و تکنیک های مبتکرانه، 
متغیر و دائماً نوشونده برخوردارند. فرمانده کل 
س��پاه با بیان اینکه بیش��ترین تجربیات موفق 
دش��من ما در عم��ل س��رویس های اطالعاتی 
اوس��ت، گفت: این بخش عمل دش��من کاماًل 
جدی و قابل اتکا اس��ت اما اگر نتوانس��ته اند به 

اعماق نقاط مختلف نیروهای مس��لح راه یابند 
ناش��ی از مجاهدت ها و تالش های شبانه روزی 
حفاظت اطالعات نیروهای مسلح و سپاه ماست 
که راه را بر چشمان و گوش های آنها بسته است. 
وی حفاظت اطالع��ات را متکی ب��ر دو پدیده 
دانس��ته و افزود: پدیده اول ش��ناخت دشمن، 
تکنیک ه��ا، تاکتیک  ها و ابزارهای او اس��ت که 
به عرصه و مبان��ی اطالعاتی نی��از دارد؛ پدیده 
دوم شناخت اس��تعدادهای خودی است و کار 
حفاظت حائل شدن در میان این دو پدیده است 
که اجازه ارتباط گیری نیروهای خودی با دشمن 
و دور زدن و ارتباط گیری دش��من با نیروهای 

خودی را نمی دهد. 
 سرلش��کر س��المی در پایان با ابراز اطمینان از 
موفقیت دوره جدید مدیریتی سازمان حفاظت 
اطالعات سپاه یادآورشدند: حفاظت اطالعات 
مدرن و پیش��رفته حفاظت اطالعاتی است که 
ابزاره��ای اطالعاتی مورد نیاز خ��ود را خودش 
می سازد و این چیزی نیست که از طریق تبادل 
به دس��ت آید. عرصه این نبرد عرصه نبردهای 

پنهان است. 
    حفاظت اطاعات سربلند از مأموریت 

صیانتی خود
سردار سرتیپ پاس��دار محمد کاظمی، رئیس 
پیش��ین س��ازمان حفاظت اطالعات سپاه نیز 
سخنانی با قدردانی از حمایت ها و همکاری های 
فرمانده کل سپاه و آحادفرماندهان، مسئوالن 
و کارکنان ای��ن نهاد ط��ی دوره تصدی وی در 
س��ازمان حفاظت اطالعات س��پاه گفت: نهاد 
مب��ارک، انقالب��ی و والیی س��پاه با تأس��ی به 
آموزه های دین��ی و انقالب��ی در مکتب والیت 
فقیه و هوشمندی و هوشیاری در قبال نقشه ها 
و سناریوهای دش��من که برای نفوذ و پیگیری 
اهداف و مقاصد شوم و ش��یطانی خود در سپاه 
س��رمایه گذاری هنگفتی کرده اس��ت، موفق و 
سربلند عمل کرده و عزم، اراده، پاکی و ماهیت 
مردمی خ��ود را حفظ ک��رده اس��ت و به یاری 
خداون��د صیانت از این س��رمایه گرانس��نگ و 
افتخارآمیز در تعامل با دو ح��وزه فرماندهی و 
نمایندگی ولی فقیه و مراجع از س��وی س��ردار 

خادمی تداوم خواهد یافت. 
 در ادامه سردار سرتیپ پاسدار مجید خادمی رئیس 
سازمان حفاظت اطالعات سپاه با سپاس از حسن 
اعتماد فرمانده معظم کل قوا و فرمانده کل سپاه در 
سپردن این مسئولیت خطیر تصریح کرد :  دشمن 
بداند حفاظت اطالعات و حوزه نمایندگی دو بال 
پیش برنده برای فرماندهی خواهند بود و س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی به فضل الهی همچنان با 
اقتدار، توانمند، متوکل و با صالبت خواب را از چشم 
دشمنان خواهد گرفت و امید مسلمانان، مظلومان 
و آزادی خواهان جهان خواهد بود.   گفتنی است 
رئیس جدید س��ازمان حفاظت اطالعات س��پاه 
طی دوران خدمت ، عالوه بر عهده دار ش��دن در 
مسئولیت های متعدد حفاظتی در یگان های رزم، 
قرارگاه نوح و رده های مختلف سپاه استان فارس 
در دوران دفاع مقدس و پس از آن و مس��ئولیت 
نظامی در حوزه خارج کشور  ، جانشین اطالعات 
س��پاه ،  مس��ئول اطالعات قرارگاه مرکزی خاتم 
االنبیا)ص( ، ریاست س��ازمان حفاظت اطالعات 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را نیز در 

کارنامه خود دارد. 
س��ردار خادم��ی دارای دکترای امنی��ت ملی و 

همچنین دکترای علوم دفاعی راهبردی است. 

ژه
جمع��ی از نمایندگان مجل��س به دلیل آنچ��ه ناکارآمدی وی

رئیس جوان راه آهن عنوان کرده اند، درخواست استیضاح 
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی را با 20 امضا در سامانه 
نمایندگان بارگذاری کرده اند. گویی این استیضاح پس از آن 
کلید خورده است که تالش های نمایندگان برای برکناری 

رئیس راه آهن بی نتیجه بوده است. 
اینکه س��ؤال و اس��تیضاح حق قانونی نمایندگان اس��ت، 
تردی��دی در آن وجود ندارد و آنها در ایف��ای نقش نظارتی 
خود، می توانند وزرای دولت را به خان��ه ملت فرا بخوانند و 
درباره عملکرد تحت مدیریت آنها سؤال بپرسند و استیضاح 
کنند، اما روابط بین قوا زمانی دچار چالش و خدشه می شود 
که »نظارت« جای خود را به »دخالت« بدهد؛ موضوعی که 
چندی پیش هم مورد تأکید چندب��اره رهبر معظم انقالب   

قرار گرفت و ایشان پنجم خرداد در دیدار رئیس و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، بار دیگر آنها را به پرهیز از دخالت 

در عزل و نصب ها در دولت فراخواندند. 
این روز ها اما حادثه قطار مس��افربری یزد- مشهد بار دیگر 
شائبه دخالت نمایندگان در کار دولت را سر زبان ها انداخته 
است. فارغ از اینکه باید با مقصران آن حادثه برخورد جدی 
و قانونی صورت گیرد، اکنون این سؤال اساسی مطرح است 
که چرا نمایندگان اعمال نظارت خود را از ش��یوه های غیر 
معمول که شائبه دخالت دارد، دنبال می کنند؟ آنها اختیار 
دارند که درباره این حادثه وزیر راه و شهرسازی را به مجلس 
فرابخوانند و توضیحات او را بشنوند و چنانچه از توضیحات او 
قانع نشدند، از اختیارات قانونی خود استفاده کنند، اما اینکه 
نماینده ای علناً با رسانه ها گفت وگو کند و از رئیس راه آهن 

بخواهد که استعفا بدهد، نسبتی با وظایف قانونی او ندارد. 
برای نمونه اردش��یر مطهری، عضو کمیس��یون اجتماعی 
مجل��س دو روز پی��ش در توئیتی خط��اب به وزی��ر راه و 
شهرسازی نوشته است: »کشور برای توسعه نیازمند مدیران 
متخصص، مجرب و کارآمد اس��ت. با همی��ن نگاه معتقدم 
میعاد صالحی، مدیر شایسته ای برای شرکت راه آهن نیست 
و باید جای خود را ب��ه فردی متخصص ده��د. بقیه میعاد 

صالحی  ها هم باید شناسایی و برکنار شوند. «
گویی برخ��ی نمایندگان نس��بت به وظای��ف قانونی خود 
بیگانه اند. آنها بعضاً با این ذهنیت وارد مجلس می شوند که 
در رأس امور هستند و هر کاری باید با اجازه آنان انجام گیرد، 
در حالی که حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری فرموده اند 

که »مجلس در رأس امور است.  « نه نماینده!

مشاور عالی فرمانده ارتش:
ارتقای توان دفاعی

 پاسخی کوبنده  به تهدید دشمنان است
اصلی  ترین وظیفه  ما ارتق�ای قابلیت  ها و توانمندی ه�ای دفاعی و 
تهاجمی است تا بتوانیم پاسخ کوبنده ای به تهدیدات دشمن بدهیم. 
به گزارش ایرنا، امیر س��رتیپ احمدرضا پوردستان، مشاور عالی فرمانده 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، شامگاه پنج  شنبه در بیست و چهارمین 
یادواره 57 ش��هید واالمقام روستای حسین آباد شاملو شهرستان مالیر، 
افزود: برای مقابله با تهدیدات دشمن باید آمادگی رزمی و دفاعی خود را 
باال ببریم. وی با بیان اینکه تمامی تحرکات دشمنان در مرز ها و خارج از 
منطقه رصد می شود، بیان کرد: متناسب با تهدیدها، ظرفیت های دفاعی 
الزم اتخاذ می شود و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی هرگز غافل گیر 
نخواهند شد. مش��اور عالی فرمانده ارتش جمهوری اسالمی تأکید کرد: 
چنانچه کسی بخواهد به خاک و مرز جمهوری اسالمی تعدی کند، با پاسخ 
کوبنده و پشیمان کننده ای مواجه خواهد شد.  این مقام ارشد نظامی با بیان 
اینکه امروز در معرض جنگ نرم دشمن هستیم و قلب  ها و فکرهای مردم ما 
را هدف قرار داده است، بیان کرد: دشمن با هزینه های میلیاردی در تالش 
است در ایمان و اعتقادات جوانان تزلزل ایجاد کند و با سوال های انحرافی و 

روایات جعلی می خواهد جوانان ما را دچار لغزش کند. 
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دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها علنی شد!

دش�من می خواهد اعتماد به نفس 
را از ما بگیرد و م�ا را از درون تهی 
کن�د و ن�گاه و اعتبار خودم�ان را 
اول از چشم خودمان بیندازد. این 
خطرناک  تری�ن و مرموزانه  تری�ن 
ن�وع تهاجم اس�ت و ب�رای همین 
ما از هم�ه فرماندهان، مس�ئوالن 
و هم�ه پاس�داران می خواهیم این 
داستان موهوم دشمن را ابطال کنند


