آریا محب

حمیدرضا شاهنظری

راهبردمقابلهبا«ساختارهایفسادزا»

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیداراخیرمسئوالنقوهقضائی ه ضمنتأکید
بر درستی عملکرد قوه قضائیه در اولویت قرار دادن مبارزه با فساد هرچند
اندک در درون دستگاه قضایی ،به اهمیت «مبارزه با ساختارهای فسادزا»
در همه دستگاهها تأکید کردند .مبارزهای که ریشههای فساد را هدف قرار
میدهد و میبایست راهبرد اساسی همه دستگاهها به خصوص دستگاه
قضایی در مقابله با فساد در نظر گرفته شود .در این باره توجه به برخی موارد
میتواند راهگشا باشد:
درهرسیستمانسانی،امکانایجادفسادوجودداردوطبیعتاًهمهانسانهاخود را ملزم به رعایت قانون و اخالق و دوری از فس��اد و سوءاس��تفاده از
موقعیت و امکانات نمیدانند و اگر زمینههایی وجود داشته باشد و امکانش
فراهم شود عدهای ،ولو معدود ،دست به فساد خواهند زد .نمیتوان در مبارزه
با فساد و ایجاد سالمت در اداره کشور ،صرفاً بر تقوا و خودکنترلی افراد تکیه
کرد .در کنار ترویج اخالق و قانونمداری و ایجاد زمینههای گسترش آن،
میبایست شرایط را به گونهای سامان داد که امکان و زمینه ایجاد فساد در
ساختارهایکشوربهصفررسیدهیابسیارکمشود.درواقعمبارزهبازمینهها
و امکانات وقوع فساد و ایجاد ساختارهای فسادزا ،مهمترین رکن است و باید
مورد توجه جدی قرار گیرد.
 باید در مبارزه با فساد در دستگاههای اداری و حاکمیتی و نیز در سطحجامعهونهادهایاجتماعیواقتصادیازنگاهتقلیلگرایانهصرفپرهیزکرد
و نگاه کالن به این مقوله داشت .نگاه تقلیلگرایانه یعنی برخورد با فساد بعد
از رخ دادن و برخورد با فاسدین بعد از وقوع فساد .این نوع مبارزه با فساد در
واقع توجه به معلول و مبارزه با آن در این پدیده است .شیوهای که هیچگاه
نخواهد توانست فساد را به حداقل برساند و توفیق جدی در مبارزه با آن
به دست آورد .اگر بخواهیم به درستی با فساد مقابله کنیم به جای مقابله
صرف با معلول میبایست ریشههای آن و زمینههای به وجود آمدن فساد را
شناسایی و با آن مقابله کنیم .به بیان دیگر باید با علتهای به وجود آورنده
فساد مقابله کرد نه صرفاً با فرد خاطی و فاسد به عنوان معلول .اگر به علل به
وجود آورنده فساد و زمینههای آن توجه نشود و صرفاً با مفسدان برخورد
گردد ،بعدها نیز افراد دیگری پیدا خواهند ش��د که با توجه به وجود این
زمینهها به فساد گرایش پیدا کرده و مرتکب آن شوند و این روند معیوب
ادامه پیدا خواهد کرد.
 الزم است بسترهای فس��ادخیز به دقت و با مس��اعی و مشارکت همهدستگاهها به خصوص دستگاههای نظارتی و ضابطان مرتبط با این مفاسد،
شناس��ایی و راهکارهای مقابله با آنها و اجرایی کردن این راهکارها احصا
شود.نبودشفافیتفرایندیدرجریانتصمیمسازیها،وجودبرخیقوانین
مزاحموزمینهسازفساد،وجودگلوگاههایقانونیجرمخیزوتبعیضآفرین
ِ
مشترک فاقد
و عدم حل مسئله تشکیل گروهها و اقشار خاص دارای منافع
نظارت بیرونی را میتوان برخی از این بسترهای فسادخیز برشمرد.
 «عدم شفافیت» یکی از ضعفهای اساسی ایجاد ساختار فسادزا استو شفافیت عامل مهمی در مبارزه با فساد به شمار میآید .برای مبارزه با
فساد الزم است که مسئوالن در اتاق شیشهای قرار بگیرند و غیر از اطالعات
محرمانه و حساس کشور ،مابقی اطالعات در جلوی چشم مردم یا نهادهای
نظارتی قرار گیرد .اگر اطالعات مناقص هها و مزایدهها ،صادرات و واردات
کهابهخصوصدرموضوعپرداختوامهای
شرکتهایدولتی،عملکردبان 
کالن ،حقوق و مزایای مدیران ،مقامات و مسئوالن کشور و فعالیتهای
اقتصادی آن��ان و اطالعات بنگاههای اقتصادی ب��زرگ و هر نوع فعالیت
اقتصادی یا فعالیت اجتماعی که عدهای از آن منتفع میشوند به راحتی در
دسترس عموم یا در اختیار دستگاههای نظارتی قرار بگیرد ،زمینه ایجاد
فساد بسیار محدود خواهد شد.
 ایجاد شفافیت نیز صرفاً با تصویب قوانین شفافیتآفرین نهادینه نخواهدشد و برای رسیدن به شفافیت نیاز به «رسانه شفافیتآفرین و فساد ستیز»
به عنوان یک عنصر بسیار تأثیرگذار وجود دارد .اطالعرسانی آزاد و مستقل
که مورد حمایت دستگاههای نظارتی باشد و روزنامهنگاری که بتواند قلم
خود را برای مقابله با فساد و مفسد تیز نماید در مبارزه با فساد بسیار مؤثر
است .البته رسانه میتواند کارکرد منفی نیز به خود بگیرد و با فساد و مفسد
همراه شود و اثرگذاری معکوس در مقابله با فساد به جا بگذارد .از این رو
ضرورت دارد الزامات و مالحظات الزم برای رسیدن به وضعیت مطلوب در
این باره اندیشیده شود.
 یکی از مهمترین گلوگاههای ایجاد ساختار فسادزا ،عدم توجه به مقولهتعارض منافع اس��ت .وقتی یک مدیر از حیث خأل قانونی یا عدم نظارت
کافی ،فضای مناسبی برای به دس��ت آوردن منافع اقتصادی غیرقانونی
بیابد ممکن است به سمت سوءاس��تفاده از این موقعیت بلغزد .از این رو
خوب است که اتاقهای فکری در دستگاههای فسادخیز که گلوگاههای
فساد اقتصادی عمدتاً در آنها وجود دارد همچون وزارت اقتصاد ،وزارت
صمت ،وزارت نفت و بانک مرکزی و نیز نهادهای نظارتی و ضابطان قضایی
مرتبط زیر نظر سازمان بازرسی کل کشور شکل گیرد که به طور جدی به
گلوگاههای فسادزا به خصوص مقوله تعارض منافع پرداخته و راهکارهای
مناسب مقابله با آن را طراحی کند.
درباره «مبارزه با ساختارهای فسادزا» سخن بسیار میتوان گفت ولی آنچه
مه م است اتخاذ آن به عنوان راهبرد اساسی حاکمیت در مقابله با فساد و
مشارکتهمهدستگاههایاجرایی،تقنینی،قضاییونظارتیبرایعملیاتی
شدن آن است .باید توجه داشت که مخاطب این فرمان ،صرفاً قوه قضائیه
نیست و الزم است همه دستگاههای مرتبط به میدان بیایند و نقشه راه
تحقق آن را ترسیم و برای به ثمر نشستن آن تالش کنند.

پیگیریدستوراترئیسجمهور
در جریان سفر به آذربایجان شرقی

دس�تورات رئیسجمه�ور در جری�ان س�فر اس�تانی ب�ه
آذربایج�ان ش�رقی ب�ه ریاس�ت مع�اون اجرای�ی رئیسجمه�ور
و ب�ا حض�ور اس�تاندار آذربایج�ان ش�رقی و مس�ئوالن مل�ی
و اس�تانی دی�روز در نه�اد ریاس�ت جمه�وری پیگی�ری ش�د.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،دستورات رئیسجمهور در جریان
سفر استانی به آذربایجان شرقی ،به ریاست سید صولت مرتضوی ،معاون
اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و با حضور استاندار
آذربایجان شرقی و مسئوالن ملی و استانی در محل ساختمان کوثر نهاد
ریاست جمهوری پیگیری شد .در این جلسات موضوعات تکمیل شش
خطه کردن آزاد راه شهید کسایی تبریز ،تکمیل آزاد راه تبریز  -زنجان و
بررسی موضوع معدن مس سونگون در راستای آبادانی استان و بهرهمندی
مردم شریف روستای اطراف معدن از درآمدهای ناشی از آن مورد بحث و
بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه:

صهیونیستهاحتینمیتوانند
خوابحملهبهایرانراببینند

صهیونیس�تها حت�ی خ�واب حمل�ه ب�ه ای�ران را نمیتوانن�د
ببینن�د و اگ�ر ی�ک موق�ع ه�م خ�واب حمل�ه ب�ه ای�ران را
ببینن�د ،یقی�ن بدانن�د ک�ه از آن بی�دار نخواهن�د ش�د.

به گزارش ایرنا ،علی باقری ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گفتوگویی،
در پاسخ به سؤالی در ارتباط با برخی از تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی
علیه ایران گفت :صهیونیستها حتی خواب حمله به ایران را نمیتوانند
ببینند .وی تصریح کرد :اگر یک موقع هم خواب حمله به ایران را ببینند،
یقین بدانند که از آن خواب بیدار نخواهند شد.
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خبر اول

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

میان آتش غرب آسیا ما درکشتی امن هستیم

ما در میانه آت�ش در منطقه غرب آس�یا در یک
کشتی امن ،آرام و نجاتبخش از ناامنیها به سر
میبریم و این نه تنها دس�تاورد کوچکی نیست
که خ�ود مقدم�ه و پیشنی�از هر گون�ه فعالیت
اقتصادی ،پیش�رفت و توس�عه زیرس�اختها و
اقداماتفرهنگی،اجتماعیواقداماتدیگراست.

به گزارش خبرگزاری صداو س��یما ،سردار سرلشکر
محمد باق��ری ،رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح
جمهوری اسالمی ایران در همایش پرچمداران دین
و اندیشه که با حضور روحانیون شیعه و سنی استان
کردستان در س��الن ش��هدای روحانی مرکز بزرگ
اسالمی غرب کشور برگزار ش��د ،با گرامیداشت یاد
و خاطره امام راحل و ش��هدای انقالب ،دفاع مقدس
و کردستان گفت :مسیر ش��هدا در کردستان نمونه
روشنی از عجین شدن خون شیعه ،سنی ،کرد و سایر
اقوام برای حفظ دین و میهن و سرفرازی ملت بود و
تصویر روشنی برای آینده ما ترسیم کرده است.
وی با اشاره به اینکه جامعه روحانیون کردستان ۵۴
ش��هید گرانقدر را تقدیم انقالب کردند ،گفت :تمام
روحانیون والیی و انقالبی این استان هم قطعاً رهروان
راه شهدا و منتظر گذر از چنین مسیر نورانی هستند.
مس�یری روش�ن از عجین شدن خون
اقوام ایرانی
رئیس ستاد کل نیروهای مس��لح عنوان کرد :مسیر
شهادت در کردستان نمونه روشنی از عجین شدن

خون شیعه و سنی ،کرد و سایر اقوام کشور برای حفظ
دینمبیناسالم،میهناسالمیوعزتوسربلندیمان
بوده و برای آینده کشور ترسیم کرده است.
باقری از برگزاری این مراسم قدردانی کرد و گفت :این
گردهمایی و مراسم نمونه روشنی از وحدت ،برادری
و همافزایی و همراهی همه اقشار از هر مذهب و قومی
در این س��رزمین ارزشمند اس��ت .رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح گفت :طی بیش از چهار دهه در چهل
و چند سال گذشته بارها و بارها این تجربه را داشتهایم
که در هر مقطعی به روش و تاکتیکی با سرمایهگذاری
عظیم و تحریک و توطئه ت�لاش کردند که وحدت،
همدلی و برادری در این خطه مق��دس را تبدیل به
تفرقه و دش��منی کنند و منافع خود را با استثمار و
چپاول ادامه دهند .وی اعالم کرد :اما مردم کردستان
و روحانیت در راس آنها و مهاجرین و یاران که به کمک
امنیت کردستان آمدند توانستند امنیت پایدار را در
این سرزمین تأمین کنند.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت :در مقطع
ابتدایی پیروزی انقالب توفیق حضور در کردس��تان
را نداشتم و در مقاطعی در دوران دفاع مقدس برای
عملیاتهایی همچون والفجر  ۴به استان آمدهام .از
پیشکسوتان شنیدهایم که در آن شرایط حساس مردم
شیعه و سنی ،کرد و فارس و از هر قوم و مذهبی در این
خطه جان خود را بر کف دست گرفتند و از تمامیت
ارضی ایران عزیز دفاع کردند.

دفاعی

وی خاطرنشان کرد :گروهکهای ضد انقالب با صدام
ملعون همراهی کردند و تمام توان خود را برای ناامن
کردن این س��رزمین به کار گرفتند ،اما مردم والیی،
انقالبی و شهیدپرور این استان با دفاع جانانه سربلند
میدان نبرد با دشمنان شدند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد :رزمندگان
اسالم این نبرد بزرگ را با پیروزی به پایان رساندند و
در دهه  ۷۰در پی ترورها و درگیریهای بزرگ قوای
اسالم با حمله به مرکزیت ضد انقالب آنها را سرکوب
کردند و آنها تعهد کتبی رعایت امنیت در کش��ور ما
را دادند.
باقری عنوان کرد :در دهه  ۸۰نیز به نحو دیگری این
امنیت را به خطر انداختند ،اما هر بار با تکیه بر همدلی
و برادری ،ایثار و از خودگذشتگی و تبعیت از فرامین
رهبری این امنیت را حفظ کردند.
قدر این امنیت را بدانیم
وی با یادآوری اینکه امنیت امروز در کردستان مثال
کمنظیری در کشور اس��ت و این به آسانی به دست
نیامده و برای این امنیت ،دف��اع پایدار و بازدارندگی
کارآمد خونها ریخته شده و جانبازان عزیزی تقدیم
ش��دهاند ،ابراز کرد :ما در میانه آتش در منطقه غرب
آسیا در یک کشتی امن ،آرام و نجاتبخش از ناامنیها
به سر میبریم و این نه تنها دستاورد کوچکی نیست
که خود مقدمه و پیشنیاز هر گونه فعالیت اقتصادی،
پیشرفت و توسعه زیرساختها و اقدامات فرهنگی،

اجتماعی و اقدامات دیگر است که نیروهای مسلح با
همکاری مردم آن را برقرار کردهاند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه باید قدر
این امنیت را بدانیم و به آن بیتوجهی نکنیم ،عنوان
کرد :هر لحظه غفلت در برابر دشمنی که همواره در
حال توطئه و رصد سرزمین ایران عزیز است ،منجر به
شکستهای جبرانناپذیر خواهد شد.
مرزهای ما باید آورده اقتصادی داش�ته
باشند
باقری گفت :مرزهای ما با کشور همسایه باید آورده
اقتصادی چش��مگیر برای مردم داشته باشد ،اما این
وضعیت حادث شده در آنجا مشکالتی را در این جهت
ایجاد کرده و تالش سنگینی از سوی دستگاه سیاست
خارجی و سپاه پاسداران و دیگر مسئوالن برای سر و
سامان دادن به این نابسامانی امنیتی برقرار است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه گفت :سفر
مقام معظم رهبری در س��ال  ۸۸به کردستان را باید
نقطه عطف به شمار آوریم که عالقه و توجه رهبری
به کردستان فوقالعاده باال است و تعابیری که خطاب
به مردم کردستان عنوان کردند در کمتر جایی دیده
میشود.
باقری افزود :رهبری عنوان کردند ،کردستان سرزمین
مجاهدتهای خاموش ،فداکاریهای بزرگ ،سرزمین
فرهنگ و هنر و صفا و صمیمیت و وفاداری است و این
تعبیر بلند افتخار مردم عزیز کردستان و در رأس آن
روحانیت معزز است.
وی عنوان کرد :امروز افتخار میکنیم که هزاران نفر
از مردم کردس��تان اسلحه به دس��ت دوش به دوش
پاسداران و س��ایر نیروهای مسلح مشغول خدمت و
برقراری امنیت هستند و ما به آنها پشتگرم هستیم.
عشایر عزیز و اقشار گوناگون مردم خود امنیت را به
عهده دارند و امنیت پایدار مدنظر رهبری اتفاق افتاد.
باقری ادام��ه داد :جوانان کردس��تان باید بدانند این
امنیت به آسانی به دست نیامده و باید مانند چشم از
آن مراقبت کرد .جوانان استان که آن دوران را ندیدهاند
باید از این دستاوردهای بزرگ حفاظت کنند.
امیدواری�م در دولت جدید کردس�تان به
جایگاه در خور برسد
به گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ،کردستان
نعمتهای خ��دادادی بزرگی از مع��ادن ،قرارگیری
موقعیت جغرافیایی در غرب کشور و به عنوان دروازه
ورود و خروج کاال و نیازمندی ما و چه به لحاظ نیروی
انسانی مملو از انس��انهای دانش��مند است که در
صورت مدیریت درست و اتکال به قدرت الهی عزیزان
میتوانند از کردستان یک استان نمونه ایجاد کنند.
باقری در پایان گفت :ش��اخصهای فعلی که نتیجه
تحریمه��ا و ناکارآمدی دورههای گذش��ته اس��ت،
امیدواری��م در دولت جدید با ای��ن امکانات عظیم و
انس��انی و با تالش و جهاد ،کردس��تان به جایگاه در
خور برسد.

فرمانده کل سپاه:

«خاتماالنبیا» با ۳۱۵پروژه فعال در تمام جغرافیای کشور حضور دارد

ق�رارگاه خاتماالنبیا ب�ا ۳۱۵پروژه فع�ال در تم�ام جغرافیای
کش�ور حضور دارد و نظ�ارت بر ای�ن پروژهها بای�د فناوران ه و
براس�اس آخرین علوم ارتباط�ات و اطالعات ص�ورت پذیرد.

به گزارش مهر ،سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در آیین افتتاح مرکز فرماندهی و پایش پروژههای
قرارگاه س��ازندگی خاتماالنبیا(ص) که با حضور فرمانده و مدیران
عامل مجموعههای قرارگاه برگزار شد ،گفت :قرارگاه با  ۳۱۵پروژه
فعال ،در تمام جغرافیای کشور حضور دارد و این امر ایجاب میکند
که نظارت بر این پروژهها بر اساس آخرین علوم ارتباطات و اطالعات
و به صورت فناورانهای صورت پذیرد تا مدیران مجموعه به صورت
برخط و مستمر از روند اجرای پروژهها مطلع باشند.
وی با تمجید از اقدام قرارگاه در راهاندازی مرکز فرماندهی و پایش
پروژههای عمرانی خود ،تصریح کرد :نظارت بر پروژهها صرفاً یک کار
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کنترلی نیست بلکه یک کار هدایتی و مدیریتی است و باعث ایجاد
انگیزه در کارکنان و سرعت بخشیدن به فعالیتها میشود و همدلی
و همراهی در سطوح مختلف سازمان را به همراه دارد.
فرمانده کل س��پاه افزود :همه افرادی که در منظومه افتخارآفرین
قرارگاه س��ازندگی خاتماالنبیا(ص) در مراح��ل مختلف طراحی،
س��اخت و اجرای پروژهها نقش دارند مفهوم جنگ اقتصادی را در
شرایط حساس فعلی تاریخ کشور ،به خوبی درک کردهاند و خود را
با الگو و مدل یک جنگ واقعی تطبیق دادهاند.
سرلشکر سالمی افزود :در شرایط اقتصادی امروز ،از کار نینداختن
چرخهای اقتصادی و س��ازندگی کش��ور ک��ه عموماً ق��رارگاه در
بخشهای مختلف آن مش��غول ب��ه فعالیت و تالش اس��ت کاری
خارقالعاده و منحصر به فرد جلوه میکند و نشان میدهد که نصرت
خداوند متعال در این عرصه جریان دارد.

همچنین س��ردار سید حس��ین هوشالس��ادات ،فرمانده قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیا(ص) ضمن اش��اره به اهداف راهاندازی مرکز
فرماندهی و پایش پروژههای قرارگاه گفت :به دلیل پهنه گسترده
کاری قرارگاه و ضرورت پایش لحظهای پروژهها ،این مرکز راهاندازی
شد و بر اساس آن ،امکان ارتباط صوتی و تصویری به صورت برخط و
زنده با پروژههای مهم و تأثیرگذاری که در طرح  ۵۰در  ۵۰در دستور
کار قرارگاه است فراهم است.
در این مراسم ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به صورت
برخط با پروژههایی از قبیل کارگاه ساخت کشتی سوم افراماکس،
پروژه  NGL۳۲۰۰غرب کارون ،طرح بزرگ آبرس��انی غدیر ،سد
نرماب ،پروژه بندر پارسیان و راهآهن خاش -زاهدان ارتباط برقرار
کرد و با گزارش مدیران این پروژهها در جریان مراحل پیشرفت کار
قرار گرفت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

برخی دستگاهها عمل به الزامات سایبری را مستحب میدانند!

جمهوری اسالمی حق دفاع مش�روع در برابر
تهاجماتسایبریبامنبعمشخصازکشورهای
متخاص�م را ب�رای خ�ود محف�وظ م�یدارد.

به گزارش فارس ،سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا
جاللی ،رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور
با اش��اره به برنامهریزی گس��ترده دش��من برای
آسیبرساندن به زیرساختهای حیاتی کشور به
ویژه از طریق جنگ سایبری اظهار کرد :دشمن ملت
ایران برای آسیب زدن به ظرفیتها و زیرساختهای
کشور راهبرد عملیات ترکیبی را اتخاذ کرده است.
دشمن ابتدا نقاط آسیبپذیر را شناسایی میکند و
سپس با استفاده از همین نقاط ضعف ضربه میزند.
معموالً چنین آسیبپذیریهایی ،آسیبپذیری
ذاتی است که در سیستمهای سایبری وجود دارد
و فرصت حمله سایبری را در اختیار دشمنان قرار
میدهد .وی ادامه داد :در سالهای اخیر همزمان
با گسترش جنگ سایبری علیه جمهوری اسالمی
ایران قدرت بازدارندگی کشور در این حوزه افزایش
و آس��یبپذیریهای موجود تا حد زیادی کاهش
یافته است.
سردار جاللی گفت :عالوه بر آسیبپذیری ذاتی
که در فضای س��ایبر وج��ود دارد در برخی موارد
نیز دشمن از کمتوجهی دستگاهها و سازمانهای

مختلف برای ایجاد اختالل در روند خدماترسانی
به مردم استفاده میکند .به دلیل جنگ سایبری
که رژیم صهیونیستی علیه ایران در دستور کار قرار
داده است عوامل این رژیم جعلی با پادویی جریان
نفاق تالش گستردهای برای آس��یب رساندن به
زیرساختهای ارتباطی و خدماتی کشور میکنند
که اغلب آنها با شکست مواجه و دفع میشود و در
مواردی نیز به طور موق��ت اختاللهایی را ایجاد
میکنند.
دشمنان میکوشند ابعاد حمالت سایبری
را بزرگتر از واقعیت نشان دهند
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه
دشمنان میکوشند با استفاده از ابزارهای رسانهای
ابعاد این حمالت را بزرگتر از آنچه در واقعیت است
نشان دهند ،افزود :س��ازمان پدافند غیرعامل در
همین زمینه تأکید و تمرکز ویژهای بر مصونسازی
زیرساختهای حساس ،حیاتی و مهم کشور دارد.
در همین راستا دس��تورالعملهای عملیاتی تهیه
و در اختیار همه دستگاهها قرار گرفته و همچنین
گروههای نظارت و ارزیابی آسیبپذیری سایبری
به سازمان مختلف اعزام شده است.
وی ادامه داد :در شرایطی که احتمال بروز مخاطرات
س��ایبری افزایش مییابد هش��دارهای عملیاتی

صادر و در وضعیت عادی نیز به س��مت امنسازی
زیرساختها حرکت میکنیم ،ولی این به معنای
آن نیست که در این حوزهها عقبماندگی نداریم.
به دلیل آنکه در سالهای اخیر برخی سیاستهای
توس��عه س��ریع بدون توجه به مالحظات امنیت،
ایمنی و دفاع اجرا شده است باید به سرعت تهدیدات
موجود را شناسایی و آنها را رفع کرد.
سردار جاللی همچنین با اشاره به برنامهریزیهای
گسترده سازمان پدافند غیرعامل کشور در تعامل با
تمامی بخشهای مسئول در حوزه امنیت سایبری
از جمله مرکز ملی فضای مجازی ،افتای ریاس��ت
جمهوری ،مرکز ماه��ر ،وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعاتو ...بهتصویبکلیاتقانونپدافندغیرعامل
اشارهکردوگفت:متأسفانهبرخیدستگاههاعملبه
الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل را امری مستحبی
میدانندوهمینسهلانگاریهامنجربهبروزبرخی
اختالل در خدمات به مردم میشود.
وی با اش��اره به برگزاری رزمایشه��ای دورهای
س��ایبری گس��ترده در زیرس��اختهای کشور
گفت :آسیب پذیریهای این بخشها به صورت
مکتوب به مس��ئوالن ذی ربط اعالم شده است و
اگر دستگاهی از محل آس��یب پذیریهای اعالم
شده لطمه بخورد و خدمات به مردم دچار اختالل

شود سازمان پدافند غیرعامل کش��ور حتماً این
موضوع را از طریق مراجع ذی ربط پیگیری قانونی
خواهد کرد.
آسیبپذیری دشمنان در حوزه سایبری
قطع ًا بیش از ماست
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��وربا بیان
اینکه البته این موضوع نباید به تضعیف سربازان
جبهه امنیت دفاع س��ایبری کشور در دستگاهها
و زیرساختها منتج شود ،گفت :هرچند دشمن
در برخی حمالت به صورت موقت توانسته است
اختاللهایی را ایجاد کند ،اما مطمئناً این حجم از
جنگ سایبری علیه کشور ،باعث میشود تمامی
آس��یب پذیریهای ما در حوزه سایبری برطرف
شود همان طور که هشت س��ال دفاع مقدس در
نهایت به توس��عه بازدارندگی دفاعی در کش��ور
انجامید ،این مدل جنگها نیز منتج به بازدارندگی
سایبری کشور خواهد شد.
س��ردار جاللی گفت :در پایان با تأکی��د بر اینکه
آسیب پذیری دش��منان در حوزه سایبری قطعاً
بیش از کشور ماس��ت ،گفت :جمهوری اسالمی
حق دفاع مش��روع در برابر تهاجمات سایبری با
منبع مشخص از کشورهای متخاصم را برای خود
محفوظ میدارد.

«ترومپت» اصالحات به صدا درآمد!

گفته است شکست نخوردیم ،ناامید هم نیستیم! یحتمل از عامالن
وضع موجود هم نیستند! محتملتر دولت و مجلس هشت ساله هم
دست اینها نبوده است!
غالمحس��ین کرباس��چی که به صورت فصلی درگی��ر دعواهای
حیدری -نعمتی در حزب متبوعش میشود ،در مصاحبه با روزنامه
اعتماد گفته است که شکست نخوردیم و ناامید هم نیستیم .هدف
این گزارش پاس��خ به ادعای کرباسچی نیس��ت؛ اما از آنجایی که
همفکران وی در روزها و ماههای اخیر در قامت مدعی و جدا از وضع
موجود برآمدند ،ذکر برخی نکات ضروری به نظر میرسد.
اصالحطلبان کم کم شیپورهای ناهنجارش��ان را درآورده و از آن
صدا بلند میکنند! هرچند صدا و فعالیتش��ان از فردای  28خرداد
 1400بلند شده بود؛ از روزی که انتخابات را باختند و حتی آرای
کاندیدای مورد حمایتشان از آرای باطله هم کمتر شد.
اما حاال آنها به سراغ روزنامههایشان رفتهاند ،همان روزنامههایی
که روزی تیتر میزدند «امضای کری تضمین است» و امید واهی
برای مردم ایجاد کردند ،اما در عمل ،نتیجه و تضمین امضای کری
شد تورم فزاینده و انتقال بدهیهای گسترده دولت حسن روحانی
به دولت سیزدهم!
انگار نه انگار که اینها هشت سال تمام دولت و مجلس را در دست
داشتند و هرچه خواس��تند گفتند ،از بیشناسنامه تا بزدل گرفته
تا بروید به جهنم رئیس دولتش��ان! عکسهای سلفی تحقیرآمیز
نمایندگانش��ان در مجلس با خانم موگرینی هم به کنار! آنها حتی
ثبات در گفتارش��ان را هم از دس��ت دادهاند! یک روز علی صوفی
میگوید نارضایتی مردم از اصالحطلبان عمیق است ،یک روز هم
حسین مرعشی میگوید سرمایه اصالحطلبان مردم است!
به نظر میرس��د اصالح طلبان باز هم بوی انتخابات به مشامشان
رسیده است ،انتخابات مجلس شورای اسالمی .آنها که دو انتخابات
مجلس و ریاس��ت جمهوری را باختهاند ،اکنون به گفته اسماعیل
گرامی مقدم از اعضای جبهه اصالحات ،میخواهند به بازس��ازی
سازمان رأی و محتوای اندیشه اصالح طلبی بپردازند .این بازسازی
هم با مصاحبهها ،فرافکنی و فرار رو به جلو برخی چهرهها از جمله
کرباسچی و حسین مرعشی شروع شده است؛ همان مرعشیای که
در پی شکست اصالحطلبان در انتخابات مجلس در سال  94مدعی
شد مردم شهرستانها عقبمانده سیاسی هستند.
او مردم تهران را که به لیست مجلس ائتالف هاشمی رأی دادند ،در
حوزه سیاسی توسعهیافته دانست! وی همان موقع به خبرگزاری
ایس��نا گفت« :اکنون میتوان شاخص توس��عه سیاسی ایران در
تهران را  ،100در مراکز اس��تانها  50و در شهرس��تانها  30در
نظر گرفت» .
مرعشی با این اظهارات توهینآمیز مدعی میشود که هر کس به
جریان اصالحات رأی بدهد ،توسعه یافته و اال عقب مانده است .او
در گفتوگویی اظهار امیدواری میکند که هم مجلس و هم دولت
در رفع مش��کالت مردم و توسعه کشور موفق ش��وند ،چراکه پای
اتالف وقت و منابع کشور در میان است.
آنها حاال امروز معتقد هس��تند برخی رفتاره��ای مجلس و دولت
میتواند به عنوان توربوش��ارژ عم��ل کند و عامل مهمی ش��ود تا
اصالحطلبان مجددا ً بایستند و برای انتخابات  ۱۴۰۲فعال شوند.
اما واقعیت چیز دیگری اس��ت؛ این جریان سیاس��ی اعتقادی به
توانمندیهای ملت ندارد و تنها راه نجات کشور را تسلیم در برابر
به قول خودش��ان کدخدا میدانند و اقتصاد و علم و دانش و حتی
فرهنگ ما را تنها از مسیر غرب گدایی میسر میدانند .هشت سال
تأکید بیخود بر برجام نافرجام و حتی فش��ار سیاس��ی به دولت
س��یزدهم برای اولویت دادن به برج��ام ،بیاعتقادی ب��ه اقتصاد
مقاومتی ،مخالفتها با خودکفایی در تولید کاالهای اساس��ی و...
همگی حاکی از عدم اتکای این جریان سیاسی بر توانمندیهای
ملت بزرگ ایران است.
روزی اصالحطلبان با شعارهایی چون ،گفتوگوی تمدنها ،تعامل
سازنده با جهان و ارتباط با همه دنیا در پی رأی مردم بودند ،حاال
باید بپذیرند همه این شعارها در هشت سال اخیر و در طول حسن
روحانی و با برجام نافرجام دود شد و رفت هوا! حتی دیدار رؤسای
جمهور ایران و امریکا در نیویورک هم برایش��ان کارساز نشد ،آنها
دیگر راهی ندارند جز همین صداهایی که از شیپورهایشان بیرون
میدهند ،اما مردم دیگر میدانند رویکرد آنها چیست!
دولت سیزدهم به دنبال احیای امید و اعتماد مردم است و برخی
اصالح طلبان تندرو حتی در این مس��یر هم به دنبال ناکام کردن
دولت سیدابراهیم رئیسی هستند .آنها راه نجاتشان را در بیعملی
دولت میدانند و به همین دلیل به خط ش��دهاند ت��ا در اتاقهای
تاریکشان راهی برای بقا و نجات پیدا کنند.

جلسه مشترک وزیر اطالعات
با رئیس سازمان اطالعات سپاه

وزی�ر اطالعات و رئیس س�ازمان اطالعات س�پاه پاس�داران
تأکی�د کردن�د ک�ه امنی�ت پای�دار در س�ایه هماهنگ�ی و
همکاری دس�تگاههای اطالعاتی و امنیت�ی افزایش مییابد.

به گزارش ایس��نا ،به نقل از دبیرخانه شورای هماهنگی اطالعات،
جلسه مشترک وزارت اطالعات با سازمان اطالعات سپاه پاسداران
دوشنبه با حضور مسئوالن و معاونان وزارت اطالعات در سازمان
اطالعات سپاه برگزار شد.
وزیر اطالعات در این جلس��ه با تبریک انتصاب س��ردار س��رتیپ
کاظمی به ریاست سازمان اطالعات سپاه ،از زحمات حجت االسالم
طائب تش��کر و بر افزایش س��طح تعامالت و توافقات فیمابین دو
مجموعه تأکید کرد.
س��ردار کاظمی نیز با تش��کر از حض��ور وزیر و مس��ئوالن وزارت
اطالعات ،برهماهنگی و همافزایی دستگاههای اطالعاتی تأکید و
اظهار امیدواری کرد که امنیت پایدار در سایه هماهنگی و همکاری
دستگاههای اطالعاتی و امنیتی افزایش مییابد.

بازدید فرمانده پدافند هوایی خاتم االنبیا
از یگانهای پدافندی 3استان

فرمانده ق�رارگاه مش�ترک پدافتد هوای�ی خاتماالنبیا (ص)
کش�ور از یگانهای پدافند هوایی استانهای مرکزی ،همدان
و کرمانشاه بازدید و آمادگی دفاعی یگانهای مختلف پدافند
هوایی ارتش و سپاه در این اس�تانها را مورد ارزیابی قرارداد.

به گزارش ایس��نا به نقل از روابط عمومی ارتش ،امیر سرتیپ قادر
رحیم زاده فرمانده قرارگاه مشترک پدافتد هوایی خاتماالنبیا(ص)
کشور ،در سفر به استانهای مرکزی ،همدان و کرمانشاه ،آمادگی
دفاعی یگانهای مختلف پدافند هوایی ارتش و سپاه را مورد ارزیابی
قرارداد و از نزدیک در جریان تالشهای جهادی غیور مردان پدافند
هوایی منطقه غرب کشور قرار گرفت.
وی در جلس��ه هماهنگی فرماندهان یگانهای نظامی و انتظامی
استان کرمانشاه ،گفت :این اتحاد و همدلی ،موجب یأس و ناامیدی
دشمنان بوده و در انجام موفقیتآمیز مأموریتهای نیروهای مسلح
نقش بسزایی ایفا کرده است.

