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نگاهي تحليلي به اقدامات پيدا و پنهان رئيس سابق سازمان اطالعات سپاه

مديريت دو دهه فتنه و بحران

زير پوست دوحه
روزنامه همشهري در تحليلي از آنچه 
در مذاكرات هسته اي در دوحه قطر 
گذشت، نوشته است: مذاكرات دو روزه دوحه در حالي به پايان رسيد كه 
مقام هاي امريكايي و اروپايي در رويكردي كامالً هماهنگ، بار ديگر تهران 
را به زياده خواهي و بازطرح موارد حل شده و حتي طرح مطالبات فرعي و 
جديد متهم كرده اند. تروئيكاي اروپايي بالفاصله در بيانيه اي مدعي شدند 
كه تهران در مذاكرات اخير با طرح موضوع هاي غيرمرتبط و فرعي، پنجره 

نيمه باز توافق را بيش  از پيش به  سوي بسته شدن سوق داده  است!
اما به  راستي منظور بازيگران غربي از زياده خواهي و طرح مطالبات فرعي و 
حل شده چيست؟ براساس يك جست وجوي ساده در مواضع ديپلمات هاي 
غربي، با سه مؤلفه تعيين كننده در مسير انعقاد توافق نهايي مواجه مي شويم: 
مختومه شدن پرونده هاي ادعايي مفتوح آژانس بين المللي انرژي اتمي قبل 
از عملياتي كردن توافق، ارائه تضمين هاي اعتباري الزم درخصوص فعاليت 
شركت هاي خارجي در ايران و رفع محدوديت هاي غيرهسته اي كه استمرار 
آنها روي روند رفع عملياتي تحريم هاي برجامي تأثير سلبي خواهد گذاشت. 
نويسنده نتيجه گرفته است: پيام سلسله مذاكرات وين و مذاكرات اخير دوحه 
كاماًل مشخص است؛ امريكا و اتحاديه اروپا هرگز قادر نخواهند بود با استناد به 
مؤلفه هاي محيطي، فرامتني و تبليغاتي مطالبات حقوقي، منطقي و عملياتي 
جمهوري اسالمي ايران را اسير فضاس��ازي هاي خود كنند، بنابراين فرصت 

براي واشنگتن و مهره هاي اروپايي آن بسيار اندك است. 
........................................................................................................................

مختصات حقوق بشر امريكايي
يك كارش��ناس و تحليلگر امريكايي در 
يادداشتي كه براي جام جم نوشته، حقوق 
بشر امريكايي را به چالش كشيده و نوشته 
اس��ت: يكي از مصاديق حقوق بش��ر امريكايي، نژادپرس��تي ساختاري و 
سيستماتيك است. اين نوع نژادپرس��تي برگرفته از اهداف نظام سياسي 
امريكا بوده و دموكرات ها و جمهوريخواهان نيز در اس��تناد و عمل به آن، 
كمترين تفاوتي با يكديگر ندارند. نبايد تصور كرد آنچه حزب دموكرات يا 
حزب جمهوريخواه در امريكا خوانده مي شود، در حوز حقوق بشر)مانند ديگر 
حوزه ه��ا( با يكديگر تفاوتي داش��ته باش��ند. م��ن دو ح��زب دموكرات و 
جمهوريخواه را در حقيقت دو شاخه از يك حزب مي دانم كه هر دو درصدد 
تفس��ير وارونه از حقايق دنيا و تالش براي س��لطه گري بر نظام بين الملل 
هستند. تاريخ سياسي امريكا پر از دروغ و خيانت است. اين روند در گذشته 
محدود باقي نمانده و امروز نيز خود را در مناسبات سياسي اين كشور نشان 
مي دهد. حوادثي كه در امريكا رخ مي دهد، انعكاسي از استمرار نژادپرستي 
در اين كشور است. كشته شدن سياهپوستان به دست افسران پليس امريكا، 
آن هم به  صورت تكراري و سلسله وار نشان مي دهد قاتالن سياهپوستان، از 
نوعي مصونيت برخوردارند. اين مصونيت را عالوه بر تاريخ امريكا، نهادهاي 
قدرت در اين كشور ايجاد مي كنند؛ نهادهايي كه در ظاهر دم از رعايت حقوق 
اوليه انسان ها مي زنند و در عمل، مناسبات قدرت را به گونه اي نامتوازن و در 
راستاي تقويت منافع جريان نژادپرست مي چينند. اين همان خيانتي است 
كه امروز در جامعه امريكا مشاهده مي كنيم. بي دليل نيست كه تاكنون كسي 
افسران پليس را بابت كش��تار عامدانه و بدون دليل سياهپوستان مجازات 
نكرده است. بسي قابل تأمل و البته مضحكانه است كه در چنين شرايطي 
برخي افراد از دموكراسي در امريكا سخن به ميان مي آورند. اين ادعا در حالي 
مطرح مي شود كه استمرار نژادپرستي گس��ترده اي كه در اياالت مختلف 
وجود دارد، زمينه را براي بروز شورشي گس��ترده در امريكا آماده مي كند. 
نقض حقوق بشر و آزادي انسان ها و اعمال تبعيض نژادي، موضوعي نيست 
كه قابل بخشش افكار عمومي و وجدان هاي بشري باشد؛ حقيقتي كه نظام 

سياسي امريكا به  زودي متوجه آن خواهد شد. 
........................................................................................................................

 مذاكرات برجام
 اقتصاد را  شرطي كرده است

روزنامه صبح نو در س��رمقاله ديروز خود با يادآوري 
سياس��ت گره نزدن اقتصاد كش��ور ب��ه مذاكرات، 
نوسانات بازار ارز متأثر از مذاكرات وين و قطر را مورد 
اشاره قرار داده و نوشته است: يكي از شعارهاي دولت سيزدهم، گره نزدن 
اقتصاد به مذاكرات هسته اي و به اصطالح شرطي نكردن معيشت مردم به 
روندهاي سياس��ت خارجي بود اما اكنون تا حدودي مذاكرات هسته اي 
فضاي اقتصادي كش��ور را تحت تأثير قرار داده اس��ت. تقريباً يك  سال از 
آغازبه كار دولت سيزدهم و ماه ها از آغاز دور جديد مذاكرات مي گذرد اما 
هنوز مذاكرات به نتيجه ملموس و روشني نرسيده است. معلوم نبودن افق 
مذاكرات باعث شده تا با هر خبر نيك و بد از وين و حاال دوحه، بازار ارز دچار 
التهاب شده و نمودارها باال و پايين ش��ود. حذف ارز ترجيحي كه به سير 
صعودي قيمت ها در مورد كاالهاي اساسي و سپس ساير كاالها انجاميد، بر 
شرطي شدن اقتصاد نيز بار شده و موجب گشته تا وضعيت اقتصادي كشور 
بغرنج ش��ود. همين وضعيت موجب ش��ده تا مقامات دولت��ي براي حل 
كوتاه مدت مشكالت، دست به اقدامات سريع و موقتي بزنند. به نظر مي رسد 
دولت براي كنترل قيمت ها برنامه عملي بلندمدتي بايد داشته باشد. براي 
شرطي نشدن اقتصاد كشور به سياست خارجي و كنترل قيمت ها، دولت 
بايد تصميمات مهم بگيرد و در سياست هاي پولي و مالي خود اصالحاتي 

انجام دهد و در عين  حال تكليف مذاكرات را يكسره سازد. 
........................................................................................................................

گريه گرگ براي گله!
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود با اشاره به 
رفتارهاي ضدحقوق بشري امريكا عليه جامعه 
جهاني نوشته است: دسامبر سال2017 نشريه 
پوليتيكو يك يادداشت داخلي ميان مقامات ارشد دولت وقت امريكا را فاش 
كرد. »برايان هوك«- نماينده كاخ س��فيد در امور ايران- در اين يادداشت 
خطاب به »ركس تيلرس��ون« وزير خارجه وقت امريكا مي نويسد: »يكي از 
دستورالعمل هاي مفيد براي يك سياست خارجي واقع بينانه و موفق اين است 
كه با متحدان بايد متفاوت و بهتر از دشمنان رفتار شود. ما به دنبال تقويت 
دشمنان امريكا در خارج از كشور نيس��تيم. ما به دنبال فشار، رقابت و مانور 
دادن در برابر آنها هستيم، به همين دليل بايد حقوق بشر را در روابط امريكا با 
چين، روسيه، كره ش��مالي و ايران موضوع مهمي بدانيم و اين تنها به دليل 
نگراني اخالقي براي رفتار داخلي آن كشورها نيست. همچنين به اين دليل 
است كه فشار بر اين رژيم ها در زمينه حقوق بش��ر يكي از راه هاي تحميل 
هزينه، اعمال فشار متقابل و بازپس گيري ابتكار عمل آنها به لحاظ استراتژيك 
است.« اين سند به روشني گوياي نگاه امريكا به مقوله »حقوق بشر« است؛ 
عبارتي در ظاهر زيب��ا و دهان پركن اما در واقع ابزاري صرفاً سياس��ي براي 
توجيه و خصومت ورزي با كش��ورهاي غيرهمس��و با سياس��ت ها و منافع 
واش��نگتن. نكته جالب آنكه كشوري از اين ابزار اس��تفاده مي كند و مدعي 
حمايت از حقوق بشر است كه كارنامه و تاريخچه اي بسيار سياه و شايد بتوان 

گفت دهشتناك ترين كارنامه را در اين زمينه در تمام جهان دارد. 
نويسنده كيهان پس از ارائه س��ياهه اي بلندباال از جنايات ضدحقوق 
بشري امريكا در اقصي نقاط جهان نوشته است: جنايات متعدد و متنوع 
اين رژيم شيطاني عليه ملت ايران كه از پيش از انقالب آغاز شد و با وقوع 
انقالب اسالمي، ابعاد بسيار گسترده تري يافت، يكي از اين جنايت هاي 
فراموش نشدني اس��ت كه امروز مصادف با سالروز آن است، شليك به 
هواپيماي مس��افري ايران بر فراز خليج فارس در سال1367 است كه 
به ش��هادت 290نفر انجاميد. اين امريكاي واقعي است و وقتي چنين 
كشوري دم از حقوق بشر مي زند، بايد به حال انسان معاصر  گريست و 
همين طور بايد خنديد به حال آنهايي كه اين حيوان درنده را بزك كرده 
و گمان مي كنند با كرنش كردن در برابر آن و بوسه زدن به پنجه اش، 

مي توان از گزند آن مصون شد.

در پي تغيير و تحول اخير در سازمان اطالعات 
سپاه بعد از س�ال1388 تا به االن، موج وسيعي 
از تحليل ها و تفاس�ير درباره اين جابه جايي در 
عرصه رسانه اي و ش�بكه هاي اجتماعي شكل 
گرفته اس�ت. اگر بگويي�م اين اولي�ن تغيير و 
جابه جايي در جمهوري اسالمي است كه در اين 
وسعت مورد توجه دوست و دشمن قرار مي گيرد، 
چندان به گزاف نگفته ايم. به عبارتي ديگر، اولين 
تحليل درباره دامنه رصد، توجه كارشناس�ان، 
نخب�گان و رس�انه هاي ضدانق�الب و همچنين 
كش�ورهاي بيگانه به اين اتفاق، نش�ان دهنده 
اهميت امنيت جمهوري اس�المي ايران اس�ت. 
خبرگزاري فارس، در گزارشي با طرح چند پرسش 
كه چرا بايد شيخ حسين طائب را به شكل جدا و 
به  ص��ورت فني تر مورد تحليل ق��رار دهيم؟ چرا 
دشمنان نظام اسالمي از س��وپر انقالبي ها گرفته 
تا نئوفرقاني ها، منافقي��ن، افراد به  ظاهر انقالبي، 
عدالتخ��واه، اصالح طل��ب، ضدانق��الب، جريان 
بهاري و انحراف��ي، جريان اعتدال و جواس��يس 
امريكايي- انگليسي- صهيونيستي از اين تغيير 
اظهار خوشحالي مي كنند؟ نوشته است: نيم نگاهي 
به تاريخچه تشكيل سازمان اطالعات سپاه زمينه 

ورود به اين سؤاالت را فراهم مي كند. 
   سير شكل گيري سازمان اطالعات سپاه

واحد اطالعات سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
همزمان با شكل گيري اين نهاد انقالبي با عنوان 
معاونت اطالعات و تحقيقات سپاه كار خود را آغاز 
كرد و وظيفه برخورد با گروهك هاي ضدانقالب را 
بر عهده گرفت. در سال1363 و با تشكيل وزارت 
اطالعات، نيروهاي واحد اطالعات س��پاه نيز به 
اين وزارتخانه رفتند و معاونت اطالعات سپاه كار 
جمع آوري اطالعات نظام��ي را بر عهده گرفت و 

عماًل تبديل به واحد اطالعات عمليات شد. 
معاونت اطالعات سپاه در اواسط دهه70 عالوه بر 
مأموريت هاي نظامي، مأموريت هاي امنيتي را نيز 
بر عهده گرفت و با عنوان معاونت اطالعات ستاد 

مشترك سپاه كار خود را آغاز كرد. 
در س��ال1386 و با انتصاب سرلشكر جعفري به 
فرماندهي كل سپاه، تغييراتي در ساختار و سازمان 
سپاه ايجاد شد كه در نتيجه اين تغييرات، ستاد 
مشترك س��پاه به معاونت هماهنگ كننده سپاه 
و در پي آن نيز معاونت اطالعات س��تاد مشترك 
س��پاه به معاونت اطالعات فرماندهي كل س��پاه 
تبديل ش��د. پس  از اين تغييرات، در سال1388 
معاونت اطالعات سپاه به سازمان اطالعات سپاه 
ارتقا يافت و از آن زمان به بعد رياست آن به عهده 

حجت االسالم حسين طائب قرار گرفت. 
همزمان با تشكيل سازمان اطالعات، تشكيالت 
اطالعاتي ديگري در سپاه با نام معاونت اطالعات 
راهبردي نيز تش��كيل شد كه مس��ئوليت آن را 
سردار حسن محقق بر عهده گرفت. اين دو نهاد 
اطالعاتي با وظايف تعريف شده، در كنار يكديگر 
مسائل مرتبط با حوزه اطالعات در سپاه پاسداران 
را دنب��ال مي كردند اما با راهب��رد فرمانده جديد 

سپاه، وظايف اين دو نهاد اطالعاتي در سال1398 
در معاونت اطالعات سپاه ادغام  شدند. 

   »هوش امنيتي طائب« 
مورد اذعان دوست و دشمن

ش��يخ حس��ين طائب دو دوره در اطالعات سپاه 
حضور داشته است؛ يك دوره قبل از شروع به كار 
دولت های نهم و دهم و دوره 13س��اله بعدي، در 
آبان1388 و در اوج فتنه سبز بوده است. در واقع 
طائب 18سال در اطالعات سپاه حضور داشته و 
با توجه به اقداماتي كه رقم زده و همچنين ثباتي 
كه در جايگاه مقام امنيتي داشته است، شايسته 
تحليل از بعد ش��خصيتي و كارآمدي است كه به  

طور خالصه در ادامه اشاره مي شود. 
1- يك��ي از واقعيت هايي كه درباره ش��خصيت 
حجت االسالم طائب توس��ط دوست و دشمن و 
در خلوت و آش��كار بيان مي شود، برخورداري از 
هوش امنيتي، سياس��ي و تحليلي وي در حوزه 
امنيت است، به ش��كلي كه قابليت جريان سازي 
در حوزه هاي نبرد اطالعات��ي را به  راحتي دارد، 
در واقع به اذعان كارشناس��ان امنيتي، طائب به 
 واسطه نبوغ اطالعاتي اش در برهه هايي از تاريخ 
توانسته است دشمن را در حالت فريز و تدافعي 
قرار دهد و اين اتفاق تنها به  واسطه تسلط بر حوزه 

امنيت داخلي و خارجي است. 
2- از ديگر موضوعاتي كه در حال حاضر و بعد از 
تغيير وي اتفاق افتاده است، زدن برچسب سياسي 
به طائب اس��ت، در واقع اين برچس��ب از سوي 
افرادي زده مي ش��ود كه زخم كاري از س��ازمان 
اطالعات سپاه خورده اند و در اين  بين، شبكه نفوذ 
بيش��ترين اختالف را با وي دارد. به تعبير ديگر، 
يكي از درخواست هاي اين شبكه از رئيس جديد 
سازمان اطالعات سپاه اين است كه اطالعات سپاه 
همانند دوران جنگ سرد، فقط توجه به جاسوس 
شناسنامه دار داشته باشد و هيچ ورودي به شبكه 
نفوذي كه توسط ايراني ها در حال ايجاد يا انجام 

كار است، نداشته باشد. 
  كشف و خنثي سازي

شبكه نفوذ انگليسي
3- از ديگر نكاتي كه درباره شخصيت رئيس سابق 
اطالعات سپاه بايد به آن توجه شود، مقابله با يكي 
از خطرات ج��دي در دولت به  ظاه��ر عدالتخواه 
احمدي نژاد بود، بس��ياري از متدينين و حاميان 
انقالب كه هن��وز دل درگرو احمدي ن��ژاد دارند، 
به  صورت كامل اطالع ندارند ك��ه نفوذ به معناي 
واقعي كالم، چگونه در دول��ت احمدي نژاد اتفاق 
افتاد؟ و چگونه يك پيرزن خب��ره و آموزش ديده 
به نام پريوش س��طوت، به  راحتي و با چراغ سبز 
رئيس جمهور و مشايي، وارد حوزه برنامه ريزي و 
تصميم گيري براي دولت ش��د؟ يكي از مشكالت 
در همان دوره، اقدام��ات پيچيده و خاص امنيتي 
براي رصد نفوذ ش��بكه انگليس��ي- امريكايي به 
داخل دولت بود كه با توجه به نگاه افكار عمومي به 
آن دولت، امكان انتشار و رسانه اي كردن بسياري 
از اقدامات خالف امنيت ملي نبوده اس��ت و تنها 

قسمتي از اين كوه يخي، در ماجراي خانه نشيني 
احمدي نژاد ظهور كرد كه در همان مقطع، سازمان 
اطالعات س��پاه وارد حوزه عملي��ات و اقدام عليه 
جريان نفوذ و انحراف ش��د، در واق��ع با بصيرت و 
هوشياري به موقع فرماندهي وقت اطالعات، يكي 
از خطرناك ترين جريانان سياسي- امنيتي تاريخ 

معاصر، مورد ضربه قرار گرفت. 
4- اكثر اهل  فن و كارشناس��ان ح��وزه اطالعات 
و امنيت بر اي��ن واقعيت اذعان دارن��د كه بعد از 
دستور فرماندهي و موافقت سران عالي انقالب با 
تبديل معاونت اطالعات به سازمان اطالعات، قوام 
و كارآمدي اين س��ازمان در دوره حسين طائب 
صورت گرفته اس��ت، اما يكي از عواملي كه باعث 
اين موفقيت شده، اعتماد باالي فرمانده وقت به 
جوانان متعهد و متخصص در حوزه امنيت است. 

   مديريت فتنه1388
5- از ديگر نكات مورد توجه ب��ه مديريت حوزه 
امنيتي، مديريت فتنه1388 اس��ت. در واقع بعد 
از ضربه اي كه اصالح طلب��ان همراه با ضدانقالب 
خارجي به حاكميت، دولت و اعتماد افكار عمومي 
در كش��ور زدند، مديري��ت همه جانب��ه اي براي 
اصالح قس��مت هايي از اين تخري��ب نياز بود كه 
حتماً مديريت هوش��مندانه امنيتي قس��متي از 
آن است و با توجه به اسناد منتشرشده، بسياري 
از محكومان امنيتي همچ��ون تاج زاده، ابطحي و 
عطريانفر اذعان داشتند هيچ تقلبي در انتخابات 
س��ال1388 صورت نگرفت و جريان اصالحات 
اش��تباه راهبردي مرتكب ش��د. در واقع راهبري 
و مديريت عناصر فتنه به اين مس��ير كه اشتباه 
كرديم، بر اساس تجربه امنيتي و سياسي در آن 

دوران حاصل  شده است. 
6- از اقدام��ات قابل توجه و قابل قب��ول در زمان 
مديريت رئيس س��ابق اطالعات س��پاه، كمك و 
تالش به حوزه تحليل و تبيين سياس��ي اس��ت، 
به  گونه اي كه بس��ياري از افراد معترف هس��تند 
با كمك هاي اين سازمان، بس��ياري از ابهامات و 
سؤاالت نسل جوان و دانشجويان و حتي مسئوالن 
و نمايندگان مجلس در ادوار مختلف بر اس��اس 
اسناد متقن و محكم پاس��خ داده شده است. اين 
موضوع يكي از مسائلي است كه اميد مي رود در 
مديريت جديد هم ادامه پيدا كند، زيرا بسياري از 
جوانان انقالبي در تهران و شهرستان ها، از پشت 
پرده اتفاقات سياسي و بين المللي ناآگاه هستند 
اما با يك گزارش يا س��خنراني به موقع و درست، 

تمامي شبهات برطرف مي شود. 
    كشف و افشاي »گاندو«هاي 

سياسي- امنيتي
7- ورود حوزه امنيتي به عرصه سينما و تلويزيون 
يكي ديگر از جنبه هاي ش��خصيتي در مديريت 
سابق است. هيچ كس��ي نمي تواند اين واقعيت را 
انكار كند كه سربازان گمنام در وزارت اطالعات و 
سازمان اطالعات سپاه و ديگر نهادهاي امنيتي، 
اقداماتي را انجام مي دهند كه هيچ گاه در عرصه 
عموم��ي جامعه انع��كاس داده نمي ش��ود، ولي 

مي توان قسمت هاي بسيار كوچكي از زحمات اين 
افراد را به  صورت هنري و در قالب فيلم و سريال 
به مردم نشان داد. همچنان كه بسياري از شبهات 
درباره اينكه چگونه ممكن است فردی در حوزه 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و اجتماعي 
تبديل به مهره نفوذ يا عنصر جاسوسي شود، جز با 
زبان هنر قابليت نمايش دادن ندارد و اين مسئله 
در س��ال هاي اخير با توليد سريال هايي همچون 
»گاندو« و ديگر سريال ها زير نظر ديگر نهادهاي 
امنيتي محقق شد و انتظار مي رود براي كمك به 

فهم مردم و نخبگان جامعه، ادامه پيدا كند. 
8- مقابله ب��ا حوزه مفاس��د اقتص��ادي آن هم 
با دانه درش��ت هاي سياس��ي و دولت��ي، از ديگر 
موضوعاتي اس��ت كه نمي ت��وان از كن��ار آن به 
س��ادگي گ��ذر ك��رد و درب��اره آن اظهارنظري 
نداش��ت. در واقع بعد از برخورد ق��وه قضائيه با 
غالمحس��ين كرباسچي در مفاس��د مالي، شايد 
پيگيري پرونده و بازداشت مهدي هاشمي فرزند 
اكبر هاشمي رفس��نجاني )رئي��س وقت مجلس 
خبرگان رهبري( از موضوعات پراهميتي بود كه 
در اين دوره اتفاق افتاد. آن هم با فش��ارهايي كه 
از سوي بسياري از نهادها بر سربازان گمنام امام 
زمان در سازمان اطالعات س��پاه وجود داشت... 
در واقع اين س��ازمان به اين ش��بهه ك��ه نظام با 
آقازاده ها هيچ كاري ندارد، خاتمه داد و از مراقبت 
و رصد و پايش آقازاده ها، به رصد و حتي برخورد 
با خود مس��ئوالن رس��يد تا جايي كه بازداشت 
افرادي همچ��ون محمدرضا رحيمي، مش��ايي، 
حميد بقايي در دولت احمدي نژاد تا دستگيري 
حسين فريدون برادر ش��خص رئيس جمهور آن 
هم در زمان رياس��ت روحاني بر كرسي رياست 
جمهوري، نش��ان از كارآمدي و توجه به مصالح 

مردم و انقالب است. 
9- اما از ديگر واقعيت ه��اي غيرقابل انكاري كه 
مي توان درباره آن تحليل داش��ت و بايد بابت آن 
از رئيس وقت و س��ربازان گمنام در اين سازمان 
تشكر كرد، كدخدامنشي سازمان اطالعات سپاه 
در كمك و حمايت از كاره��اي روي زمين مانده 
دولت هاست. به تعبير ديگر گاهي اتفاق مي افتاد 
كه دولتمردان دوره گذش��ته به هر دليلي انگيزه 
الزم ب��راي اجراي كاره��ا و امور روزان��ه مردم را 
نداشتند، كمااينكه در برهه هايي شاهد آن بوديم 
كه خب��ري از حض��ور ش��خص رئيس جمهور تا 
بسياري از وزرا در وس��ط بحران ها و حوادثي كه 
نياز بود در خط مقدم حضورداشته باشند، نبود تا 
جايي كه روحاني در فتنه بنزيني آبان1398، با 
حالت تمسخرآميزي به مردم اعالم كرد: من خودم 

روز جمعه مطلع شدم بنزين گران شده است. 
10- مديري��ت توانمند س��ازمان اطالعات س��پاه 
در برخورد با اراذل آموزش ديده توس��ط موساد و 
ديگر سرويس هاي بيگانه در فتنه بنزيني1398، 
از موضوعاتي است كه نمي شود به سادگي از كنار 
آن عبور كرد، به  طوري  كه بر اس��اس آمار و اسناد، 
ميزان خشونت به كارگرفته شده توسط اراذل در اين 
مقطع، با هيچ كدام از خشونت هاي اتفاق افتاده در 

تاريخ معاصر ايران قابل قياس و مقايسه نيست. 
    برخورد با شبكه فساد

11- كمك به ديگر قواي نظ��ام از جمله دولت، 
مجلس و قوه قضائيه در برخورد با فساد، از ديگر 
موضوعاتي است كه نبايد مورد غفلت قرار بگيرد، 
به  عنوان  مثال، برخورد س��ازمان اطالعات سپاه 
با ش��بكه فس��اد يا عناصر فاس��د در قوه قضائيه 
همچ��ون اكبر طب��ري، از موضوعاتي اس��ت كه 
بايد درباره آن مطالب بيش��تري نوشته شود، در 
واقع س��ازمان اطالع س��پاه بدون توج��ه به نگاه 
حزبي و جرياني، حمايت از نهاده��اي انقالبي و 
س��اختارهاي جمهوري اس��المي را وظيفه خود 
مي دان��د و در اي��ن راه، با هيچ فردي به واس��طه 
جايگاهش رودربايستي نداشته و نشان داده است 
براي كمك به انقالب و مدي��ران انقالبي از هيچ 
اقدامي دريغ نمي كند يا كمك به دولت روحاني در 
دستگيري و شناسايي افرادي كه در حال آسيب 
زدن به وجهه دولت بودند، از ديگر نقاط درخشان 

مديريت وقت اين سازمان است. 
به هر جهت با توجه به حوادث��ي كه در طول اين 
مدت به  خصوص از س��ال1388 تا به  حال اتفاق 
افتاده است، نقش بي بديل سازمان اطالعات سپاه 
قابل كتمان نيست و اين نقش در سايه مديريت 
هوشمندانه شيخ حسين طائب قابليت اجرايي و 

عملياتي يافته است.

 »محمدرضا غالمرضا«
معاون سياسي وزارت كشور شد

طي حكمي از سوي وزير كشور، محمدرضا 
غالمرضا به عنوان معاون سياسي جديد 

وزارت كشور منصوب شد. 
به گ��زارش ايرن��ا، آيين معارف��ه  محمدرضا 
غالمرضا، معاون سياسي جديد وزارت كشور، 
صبح ديروز با حضور احمد وحيدي برگزار شد. 
پيش از اين محمدباقر خرمشاد معاون سياسي 
وزير كشور بود كه 20فروردين 1401 از سمت خود كناره گيري كرد، وي 

14شهريور1400 با حكم وحيدي اين مسئوليت را عهده دار شده بود. 
........................................................................................................................

 مسببان وضع موجود
نبايد طلبكار دولت سيزدهم باشند

آنها كه مس�بب وض�ع موج�ود اقتص�ادي هس�تند، نمي توانند 
نباي�د  بنابراي�ن  بپيچن�د،  نس�خه  كش�ور  ب�راي  ام�روز 
ش�وند.  س�يزدهم  دول�ت  نق�د  عرص�ه  وارد  طلبكاران�ه 
ولي اسماعيلي، نماينده رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو 
با فارس با اشاره به انتقادهاي چهره  هاي نزديك به طيف اصالح طلب در 
قالب هاي گوناگون نامه نگاري، بيانيه، مصاحبه و توئيت درباره وضعيت 
اقتصادي كشور گفت: واقعيت اين است كه ما امروز وارث هشت سال 
عملكرد همين آقاياني هس��تيم كه ام��روز زبان به انتق��اد از وضعيت 
اقتصادي كشور گش��ودند و در مورد آن نامه مي نويسند. وي افزود: ما 
امروز در واقع داريم كار آواربرداري در حوزه اقتصاد را انجام مي دهيم كه 
اين آوار به خاطر عملكرد همين آقايان بر سر كشور و ملت خراب شده 
است. رئيس كميس��يون اجتماعي مجلس اظهار داشت: اين آقايان يا 
خودشان يا همفكران شان در هشت سال گذشته در مسند قدرت بوده 
و اين وضعيت اقتصادي را با عملكردشان براي مردم به وجود آورده اند، 

ديگر اين آقايان امروز نمي توانند بيايند و براي ما نسخه بپيچند. 
اسماعيلي خاطرنشان كرد: تمام سعي ما اين است كه اشتباهاتي كه در حوزه 
اقتصاد كش��ور صورت گرفته، اعم از ارز ترجيحي و مشكالت ايجادشده در 
حوزه ماليات ها را مي خواهيم سامان دهيم و كارها را به پيش ببريم. وي افزود: 
اگر آقاياني كه مسبب وضع موجود هستند مي خواهند طلبكارانه وارد عرصه 
شوند و فرافكني كنند، بايد بگويم كه اين رفتار آنها منصفانه نيست و مردم هم 
مي دانند كه چه كسي كار مي كند و چه كسي كار نمي كند. اسماعيلي اظهار 
داشت: در هشت سال گذشته همه چيز كشور معطل برجام شد و به همين 
خاطر همه چيز كشور قفل شده بود. در حوزه بازرگاني ما مشكالت زيادي 

داشتيم و تراز تجاري ما با كشورهاي همسايه منفي شده بود.  
........................................................................................................................

 بازديد وزير دفاع 
از مراحل توليد جت »ياسين«

وزير دفاع با حضور در سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح، از مراحل 
طراحي، توليد و ساخت جت آموزش پيشرفته »ياسين« بازديد كرد. 
به گزارش مهر، امير س��رتيپ محمدرضا آش��تياني در راس��تاي بازديد از 
زيرمجموعه هاي وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح و پيگيري هاي 
مجدانه براي به ثمر رس��يدن پروژه هاي تحقيقاتي و توليدي با حضور در 
سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح، از مراحل طراحي، توليد و ساخت جت 
آموزش پيشرفته »ياسين« بازديد كرد. امير آشتياني در جريان اين بازديد 
گفت: توليد جت آموزشي ياسين، با توجه به مأموريتش در حوزه آموزش 

خلبانان، هم افزايي و همكاري همه اركان وزارت دفاع را مي طلبد.
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   كريمي – تهران: با سالم بعد از ادغام چند بانك در بانك سپه 
مشكالتي پيش آمده كه با وجود گذشت چندين ماه برطرف نشده 
است، كارمندان هم جواب درستي به اعتراض مشتريان نمي دهند، 
از جمله مش��كالت می توان به همخوان نبودن رايانه ها با دستگاه 
 چاپ و دست نويسي كارمندان بانك و عدم اطالع رساني نسبت به 
تغييرات حساب با وجود دريافت تعرفه  هاي پيامك اشاره كرد، لطفاً 

مسئوالن بانك سپه به موضوع رسيدگي كنند. 
............................................................................................................

   ش�هروند- تهران: قيمت لباس فرم مدارس گران ش��ده 
است، به طور مثال يك دست لباس فرم براي دانش آموزان مقطع 
چهارم دبستان دولتي320هزار تومان در منطقه16 تهران براي 
اوليا محاسبه شده اس��ت. الزام دانش آموزان براي تهيه لباس و 
تعيين تاريخ هاي معين براي حضور و اندازه گيري مشكالتي را 
براي اوليا به وجود آورده است، در حالي كه مردم درگير مشكالت 
اقتصادي هستند. از وزارت آموزش و پرورش خواهشمنديم در 

اين مورد چاره انديشي كند. 
............................................................................................................

  محمدي- تهران: از شهرداري تهران انتظار مي رود به ساماندهي 
امور و كارهاي عقب افتاده اي كه از شهرداري هاي قبلي به جا مانده 
است، اهتمام بيشتري نشان دهد. وضعيت بعضي از معابر و پل هاي 
عابر پياده و همچنين اتوبوس هاي شركت واحد برازنده مردم نيست 
در اين گرماي طاقت فرسا حمل و نقل عمومي شهر وضعيت مناسبي 
ندارد و مردم در مضيقه هستند، لطفاً در مورد پله ها ي برقي كه در 
بعضي از پل هاي عابر پياده نصب شده هم نظارت كنيد، بيشتر اوقات 
يا خاموش هس��تند يا كار نمي كنند، به عنوان مثال پل عابرپياده 
ميدان هفتم  تير روبه روي مسجد الجواد مدت هاست از سرويس دهي 

خارج شده و وضعيت مناسبي ندارد. 
............................................................................................................

   اعماري- تهران: دو سال پيش كه حساب بانك ملت من 
هك ش��ده بود با پيگيري هاي مداوم از بانك و ارائه شكايت به 
پليس فتا موفق به شناسايي ش��خصي كه پولم به حساب وي 
واريز شده بود شدم، در ادامه ماجرا حساب فرد متخلف مسدود 
و مشخص شد اين كالهبردار از حساب هاي اشخاص ديگر هم 
برداشت وجه داش��ته اس��ت، با پيگيري هايي كه از پليس فتا 
داشته ام بعد از دو سال هنوز موفق نشده ام پولي را كه از حسابم 
برداشت شده است پس بگيرم. لطفاً مسئوالن ذي ربط رسيدگي 

كنند و شعارهاي واهي ندهند. 
............................................................................................................
  متين- تهران: سال هاست پياده  رو خيابان عريض شهيد 
جهانش��اهلو)30متری دوم( واق��ع در محل��ه اوق��اف به علت 
عدم رسيدگی مسئوالن ش��هرداری به صورت پلكانی در آمده 
و وضعيت بس��يار بدی دارد. همچنين يك ط��رف اين خيابان 
عريض به هنگام شب در تاريكی مطلق فرو می رود. خواهشمند 
است شهردار محترم منطقه4 نسبت به همسطح كردن پياده رو 
و همچنين نصب چراغ روی تيرهای برق اين خيابان اقدام كند 
چرا كه واقعاً عبور و مرور در پياده رو اين خيابان برای س��اكنان 

بسيار دشوار شده است.

هميش�گي  مخاطب�ان  ش�ما  ب�ر  س�الم 
»ج�وان«. اي�ن س�تون متعلق به شماس�ت. 
دلگويه ه�اي ش�ما عزي�زان را از طري�ق 
 ۰۹1۹۰۹68۵3۰ اجتماع�ي   ش�بكه هاي 
يا تلفن: 88۴۹8۴۴8 پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند. 

پرچم دف�اع از حقوق بش�ر را كس�اني بلند 
كرده اند كه دش�منان اصلي حقوق بش�رند. 
به گزارش مديريت ارتباطات و اطالع رس��اني 
معاونت ام��ور بين المل��ل قوه قضائيه و س��تاد 
حقوق بش��ر، كاظم غريب آبادي، مع��اون امور 
بين الملل قوه قضائيه و دبير س��تاد حقوق بشر 
جمهوري اس��المي ايران، در صفحه ش��خصي 
خود در توئيتر نوش��ت: »گزارش پنتاگون افشا 
كرده كه طي 11س��ال گذش��ته، ارتش امريكا 
135هزار پرونده تجاوز و 509هزار پرونده آزار 
جنسي را ثبت كرده است. پرچم دفاع از حقوق 
بشر را كساني بلند كرده اند كه دشمنان اصلي 

حقوق بشرند.«
گزارش��گر يافته ه��اي كميس��يون مس��تقل 
تحقيقات ارتش اياالت متحده به ثبت 135هزار 
مورد تجاوز جنس��ي و 509هزار م��ورد آزار و 
اذيت جنسي در 11سال گذشته و ناكام ماندن 
اقدام هاي سطوح فرماندهي در راستاي رفع اين 
معضل اشاره كرده  است. بر اساس يافته هاي اين 
گزارش، 65هزار و 400زن و 69هزار و 600مرد 
در ارتش امريكا در معرض تجاوز جنس��ي و در 
حدود 509هزار تن )ش��امل 223ه��زار زن و 
286هزار مرد( در معرض آزار و اذيت جنسي، 

طي سال هاي گذشته قرار گرفته اند.

دبير ستاد حقوق بشر:

 پرچم دفاع از حقوق بشر را 
دشمنان اصلي آن بلند كرده اند

امريكايي ها چه بخواهن�د، چه نخواهند، بايد 
يك واقعيتي را به نام جمهوري اسالمي، با همه 
ويژگي هاي آن در اين نقطه از دنيا به رسميت 
بشناس�ند، حقوق مردم را محترم بش�مارند 
و قطع�ًا هيچ گري�زي به غي�ر از اي�ن ندارند. 
محسن كوهكن، دبيركل جامعه نمايندگان ادوار 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با مهر، ضمن 
بيان نكاتي حول محور مذاكرات ايران در دوحه 
گفت: نكته اول در اين خصوص اين است كه هيچ 
ش��بهه اي در بدعهدي و موذيانه برخورد كردن 
طرف هاي غربي، به خصوص امريكايي ها وجود 
ندارد. اگر كسي فكر كند كه آنها در روش و منش 

خود تغيير ايجاد كرده اند، سخت در اشتباه بوده و 
مشخص است كه با صفات آنها و عالم سياست در 

دنياي امروزي آشنا نيست. 
وي اف��زود: نكت��ه دوم در اين رابط��ه اطالعاتي 
اس��ت كه ما داريم. اين دولت بر ايستادگي روي 
مواضع اصولي تأكيد دارد كه ب��ه نظر بنده، اين 
روش جوابگو خواهد بود. جمهوري اسالمي ايران 
يك تجربه بيش از 40ساله در داخل كشور و يك 
تجربه هم در منطقه دارد. هر جا كه ايران محكم 
ايستاد، محترمانه و سنگين حرفش را زد، توانست 
طرف هاي مقابل را به ناچار به سمت كوتاه آمدن و 

دست برداشتن از مواضع خصمانه بكشاند.

دبيركل جامعه نمايندگان ادوار:
 امريكايي ها بايد واقعيتي به نام

جمهوري اسالمي را به رسميت بشناسند

  کوتاه


