
خدا قوت آقای »شیخ«!
برای بس��یاری از خبرنگاران حوزه دفاعی و امنیتی و نیز کارشناسان 
این حوزه، عبارت »ش��یخ« یادآور یکی از مدیران باس��ابقه اطالعاتی 
کشور، یعنی حجت االسالم  حسین طائب اس��ت. شیخ حسین طائب 
–که البته برای بسیاری برادرش شیخ مهدی طائب از او شناخته شده تر 
است- بیش از سه دهه در نهادهای اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران 
مسئولیت داش��ته و اینک طوالنی  ترین دوره مسئولیتی او در سازمان 

اطالعات سپاه پایان پذیرفت. 
اما شیخ حسین طائب کیست و چه کرده اس��ت؟ او که بعد از شهادت 
برادرش در کربالی 5 نام شناسنامه ای برادر شهیدش را بر خود نهاد، در 
دهه 60 و 70 شمسی از مسئوالن باسابقه جامعه اطالعاتی کشور بود، 
در دهه 80 به جامعه اطالعاتی سپاه گام نهاد و سنگ بنای تحولی بزرگ 
در ساختار اطالعاتی کشور را بنیان نهاد. در سال های آغازین دهه 80 و 
در اوج دوره دوم  خرداد که سلطه برخی عناصر تجدیدنظرطلب بر قوه 
مجریه خألهایی جدی  در مدیریت اطالعاتی کشور ایجاد کرده و وزارت 
اطالعات از تسویه حساب های سیاسی ناشی از پروژه قتل های زنجیره ای 
رنج می برد، حضور او به عنوان فردی با تجربه کارآمد اطالعاتی- امنیتی 
در جامعه اطالعاتی س��پاه -که مدت  ها در اطالعات دفاعی و خارجی 
ممحض بود- شرایطی را فراهم کرد که نهاد اطالعاتی سپاه بتواند در 
جهت رفع خألهای به وجود آمده حرکت کند. در همین دوره بود که 
اطالعات امنیتی س��پاه که تقریباً نوپا به حساب می آمد توانست پروژه 

براندازی نرم تجدیدنظرطلبان را به شکست بکشاند. 
هرچند حضور او در جامعه اطالعاتی سپاه با وقفه ای تقریباً چهار ساله 
مواجه ش��د، اما بروز فتنه 88 بر همه خبرگان و صاحب نظران امنیت 
ملی ثابت کرد که سیاست پیشین تمرکز اطالعاتی )که محصول دهه 
60 بود( دیگر نمی تواند در دهه چه��ارم و پنجم انقالب، تأمین کننده 
نیازهای کش��ور باش��د و از این  رو تمرکز جای خود را به تکثر داد و در 
سال 88 »سازمان اطالعات سپاه « به عنوان اولین نتیجه این سیاست 
جدید از ارتقای معاونت اطالعات سپاه تأسیس  شد و در رأس آن فردی 
هوشمند و با تجربه کافی امنیتی اطالعاتی قرار گرفت که کسی نبود 

جز شیخ حسین طائب. 
با حضور مجدد او در رأس نهاد اطالعاتی س��پاه، ب��ار دیگر ارتقای این 
نهاد شتاب گرفت و در مدت کوتاهی کارآمدی سیاست جدید امنیتی 
اطالعاتی کشور به اثبات رسید. در دوره مدیریت نسبتاً طوالنی او بر این 
نهاد که تقریباً در تاریخ جامعه اطالعاتی کشور بی سابقه است، سازمان 
اطالعات سپاه تقریباً در همه بخش  هایی که امنیت ملی کشور و اساس 
انقالب اسالمی در مخاطره وجود داشت، حضور یافت و حوزه »امنیت 
نرم « نیز به قلمرو مأموریتی این سازمان اضافه ش��د. این نهاد در این 
دوره عالوه بر آنکه موفق شد بس��یاری از خألهای موجود در مدیریت 
اطالعاتی کش��ور را برطرف کند، حتی گام  هایی در راستای تهاجم به 

عوامل و سرویس های اطالعاتی دشمن برداشت. 
این س��ازمان در 13 س��الی که از احیای آن می گذرد، با صد ها مفسد 
دانه درش��ت اقتصادی برخورد کرد و قریب به 50 هزار میلیارد تومان 
از دارایی ملت را از آنها بازس��تاند؛ دهها مهره جاسوس و عنصر نفوذی 
دشمن را در کشور شناسایی و بازداشت کرد و در این مسیر موفق شد 
بخش قابل توجهی از دارایی بلوکه شده ایران در خارج را باز پس گیرد؛ 
با فساد سیاسی مبارزه کرد و گردن کلفت  ترین مفسدان در تراز برادر 
رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و معاون اجرایی یک قوه را به پای 
میز محاکمه کشاند؛ عناصر ضدانقالب خارج نش��ین را منفعل کرد و 
ش��اه مهره ای چون روح اهلل زم را به دست قانون سپرد و صد ها عملیات 
ویژه اطالعاتی برون مرزی موفق را به س��رانجام رس��اند که به دالیل 
حفاظتی تاکنون خبری از آن درز نکرده و شاید در آینده گوشه  هایی از 

آن به اطالع عموم برسد. 
در طول ۲0 س��ال اخیر نام طائب برای بسیاری از عناصر ضدانقالب و 
مفسدان رعب آور و برای عوامل و سرویس های اطالعاتی دشمن یادآور 
وجود موانع بزرگ برای نفوذ در نظام و کشور ایران بود. او برخالف برخی 
دیگر از سران نهادهای اطالعاتی کشور کمتر مصاحبه و سخنرانی کرد و 

با عملکرد خود بیشتر کارآمدی خود را ثابت کرد. 
البته ش��کی نیس��ت کارنامه موفق دو دهه این نهاد اطالعاتی مرهون 
اخالص، تالش و مجاهدت هزاران پاس��دار گمنام آن است و آنچه در 
این سطور آمد در واقع تجلیل از مجموعه این مجاهدت های خاموش 
است، اما نمی توان نقش بی بدیل شخص شیخ حسین طائب را در احیا 
و بالندگی این تش��کیالت نادیده گرفت. در این سال  ها اطالعات سپاه 
با شیخ شناخته  می شد و البته از همین حمالت و فحاشی های عناصر 
دشمن به او می توان فهمید تا چه حد این سازمان در انجام وظایف خود 

موفق بوده است. 
فارغ از اینکه مأموریت آتی شیخ حسین طائب چیست و در کدام سنگر 
حساس نظام مسئولیت خواهد پذیرفت، دوران مدیریت او بر اطالعات 
س��پاه تا مدت  ها در ذهن  ها خواهد ماند، دورانی که از تولد تا بلوغ و از 
احیا تا تثبیت یک نهاد اطالعاتی کارآمد را در برمی گیرد. اکنون او این 
نهاد را ترک کرده و مسئولیت خود را به سرداری دیگر می سپارد که او 
نیز در شجاعت، س��المت، تدبیر و انقالبی گری زبانزد است و این بدان 
معناست که کار برای اطالعات سپاه تمام نشده، بلکه دورانی درخشان تر 
و آینده ای تابناک تر در انتظار این نهاد اس��ت. روزهای تلخ و شکست 

بیشتری برای دشمن در انتظار خواهد بود.

با حکم فرمانده کل سپاه
 سردار کاظمی 

رئیس سازمان اطالعات سپاه شد
 سردار رمضان شریف از انتصاب سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به 
سمت رئیس سازمان اطالعات سپاه با حکم فرمانده کل سپاه خبر داد. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگو 
و مسئول روابط عمومی کل س��پاه اعالم کرد: با حکم سردار سرلشکر 
پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی، 
سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت  » رئیس سازمان اطالعات 
سپاه « منصوب ش��د. وی افزود : حجت االسالم حس��ین طائب، رئیس 
سابق سازمان اطالعات س��پاه نیز با حکم سرلشکر حسین سالمی به 
سمت » مشاور فرمانده کل سپاه  « منصوب شد. سردار شریف همچنین 
یادآور ش��د: رئیس جدید س��ازمان اطالعات سپاه س��ال ها عهده دار 
مسئولیت»ریاست سازمان حفاظت اطالعات س��پاه « بودند و تجارب 
فراوانی در امور حفاظتی، امنیتی و اطالعاتی دارد. سخنگوی سپاه خاطر 
نشان کرد: حجت االسالم حسین طائب عالوه بر سال ها نقش آفرینی های 
مؤثر و ارزشمند در سازمان اطالعات و معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه ، 

ریاست سازمان بسیج مستضعفین را نیز در کارنامه خود دارد. 
------------------------------------------------------------------

آیت اهلل نوری همدانی:
 حجت االسالم طائب 

فتنه  های فراوانی را خنثی کرد
یکی از مراجع عظام تقلید ضمن تشکر و 
قدردانی از حجت االسالم حسین طائب 
که خدمات فراوان�ی برای حفظ امنیت 
کشور انجام داده  و فتنه های فراوانی را 
خنثی کرد، برای سردار سرتیپ پاسدار 
محمدکاظم�ی آرزوی موفقی�ت کرد. 
به نقل از رواب��ط عمومی دفت��ر آیت اهلل 

حسین نوری همدانی، این مرجع تقلید شیعه در پاسخ به سؤال جمعی از 
طالب درباره شایعه پراکنی دشمنان برای تحوالت در سازمان اطالعات 
سپاه نوشته است: شکی نداریم دش��منان همیشه مشغول نقشه های 
جدیدی هس��تند تا به این نظام و انقالب ضربه بزنند که مهم  ترین آن 
ایجاد اختالف و تفرقه و ناامید س��اختن مردم از نظام اس��المی است و 
دراین راه از هیچ توطئه ای فروگذار نمی کنن��د. اینجانب الزم می دانم 
از زحمات حجت االسالم آقا ی حسین طائب که خدمات فراوانی برای 
حفظ امنیت کش��ور انجام داده اند و فتنه های فراوانی را خنثی کردند، 
تشکر کنم و آرزوی موفقیت برای سردار سرتیپ پاسدار محمدکاظمی 
داشته باشم و از خداوند متعال توفیق همه مسئوالن در خدمت به مردم 
عزیز و فداکار ایران را خواهانم و امیدوارم عزیزانی که در راه امنیت کشور 

تالش می کنند، تحت توجهات حضرت ولی عصر)عج( موفق باشند. 
------------------------------------------------------------------

 قدردانی آیت اهلل کعبی
 از مجاهدت حجت االسالم طائب

نای�ب رئی�س جامعه مدرس�ین حوزه 
علمیه قم با ص�دور پیامی از تالش ها و 
مجاهدت های مجدانه حجت االس�الم 
طائب رئیس سابق س�ازمان اطالعات 

سپاه قدردانی و تشکر کرد. 
به گزارش خبرگزاری رسا، در پیام آیت اهلل 
عباس کعبی خط��اب به حجت االس��الم 

حسین طائب که برادری »مجاهد و انقالبی خستگی ناپذیر« توصیف شده، 
آمده است: اینک که بعد از 40 سال مجاهدت پیوسته درسنگرهای گوناگون 
دفاع از اسالم و مکتب اهل بیت علیهم الس��الم، و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و آرمان های امام راحل)ره( و شهدای واالمقام اسالم و انقالب 
اسالمی در خط نورانی والیت، در میدانی دیگر به مبارزه تحت امر ولی فقیه 
ادامه می دهید و مرزبانی امنیت، به س��ردار مجاهد دیگری س��پرده شده 
است، به سهم خود الزم می دانم ضمن سپاس فراوان و تجلیل و قدردانی 
از مجاهدت و تالش مجدانه چهل ساله در همراهی با امام و رهبری معظم 
انقالب و تشکر ویژه از جنابعالی و همکاران در دوران سیزده ساله فرماندهی 
و مدیریت سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی که منشأ خدمات 
ارزشمند به انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی بود، از خداوند 
متعال طول عمر با عزت و عافیت و توفیقات روزافزون برای حضرتعالی و 
تمام همکاران و همراهان و یاران مسئلت می نمایم. در پیام آیت اهلل کعبی به 
حجت االسالم طائب تصریح شده: عصبانیت امریکایی ها و صهیونیست ها 
و معاندان و مزدوران و منافقان از جنابعالی و سازمان اطالعات سپاه، تحریم 
و تخریب و ترور شخصیت و طراحی ترور فیزیکی، نشان شکست سنگین 
آنان در میدان دفاع و جهاد امنیتی است. تولید اقتدار و امنیت برای اسالم و 
ایران و خوشحال ساختن مردم والیتمدار و انقالبی و وارد کردن ضربه امنیتی 
سهمگین پی درپی به دشمنان، کارنامه ارزشمند عمل صالح و ذخیره آخرت 
شما است. امیدوارم نزد خدا و ملت و نظام عزیزتر شوید و تفضالت الهی و 

توجهات حضرت ولی عصر )عج( برشما افزون تر گردد. 
------------------------------------------------------------------

 ابعاد بین المللی بازداشت 
جاسوسان فرانسوی برای مکرون

بازداشت دو جاسوس فرانسوی در ایران، دولت فرانسه را با چالشی 
بین المللی مواجه کرده است. 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خبری موثق حاکی از آن است که عملیات 
مهم وزارت اطالعات در ماه گذشته، نه تنها دولت ایران را در موضع بازخواست 
از دولت مکرون قرار داده است، بلکه اعترافات گسترده این دو جاسوس به 
انجام مأموریت های مشابه در چند کشور دیگر و نگرانی فرانسویان از احتمال 
افشای نام آن کشور  ها از س��وی وزارت اطالعات، چالشی بزرگ پیش روی 
دولت فرانسه ایجاد کرده است.  یک منبع مطلع در همین زمینه به خبرگزاری 
صدا و سیما گفت: جاسوس های مورد بحث عالوه بر سابقه  حضور چندباره و 
هدفمند در ایران، در چندین کشور دیگر نیز حضور داشته و مأموریت آموزش 
مخالفین دولت  ها و تحریک آنها به اغتش��اش، اعتصاب و ایجاد پیوند بین 
طیف های مختلف اپوزیسیون را به انجام رسانده اند. یکی از همسایگان غربی 
ایران هم جزو آن کشور  ها بوده است.  این منبع مطلع افزود: اظهارات نامتعارف 
و سخیف سفیر فرانسه در تهران علیه جمهوری اسالمی ایران، عمالً واکنشی 
عصبی و ناشیانه نسبت به این دستگیری تاریخی بود، زیرا در صورت افشای 
اعترافات این دو جاسوس فرانسوی و اطالع یافتن دیگر کشور های هدف از 
مقاصد سوء فرانسویان، این افشاگری را بتوانند به عنوان واکنش دولت ایران 

به بداخالقی اخیر فرانسوی  ها القا کنند.

سبحان حافظی

رئی�س دس�تگاه قضا ب�ا بی�ان اینک�ه اجرای 
قانون ن�ه دس�تور می خواه�د و نه اج�ازه، به 
تأکیدات خود خطاب به معاون منابع انس�انی 
و ام�ور فرهنگ�ی ق�وه قضائی�ه در راس�تای 
اج�رای قوانی�ن ناظ�ر ب�ر خدمت رس�انی به 
خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران 
ش�اغل در دس�تگاه قضای�ی اش�اره ک�رد. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
محس��نی اژه ای در مراس��م تکریم خانواده های 
معظم ش��هدا، جانبازان و ایثارگران دستگاه قضا 
ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و  یاد و خاطره 
شهدای دستگاه قضا به ویژه آیت اهلل شهید بهشتی 
اظهار کرد: قوه قضائیه نس��بت به جمعیت خود، 
شهدای زیادی را تقدیم انقالب کرده و جمعیت 
قابل توجهی از کارکنان دس��تگاه قضایی اعم از 
قضات و کارکنان اداری از خانواده معظم شهدا و 

جانبازان هستند. 
رئیس عدلیه در ادامه، با بیان اینکه ۲۲ درصد از 
جمعیت کارکنان دس��تگاه قضایی جزو خانواده 
شهدا و ایثارگران هس��تند، بیان داشت: خانواده 
معظم ش��هدا و ایثارگران که در دستگاه قضایی 
شاغل هس��تند باید در راس��تای پیشبرد اهداف 
نظام و کشور و خدمت رسانی به آحاد مردم نسبت 

به بقیه کارکنان پیشتاز باشند. 
   باید مراقب بود حرفی نزنیم که دش�من 

سوءاستفاده کند
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به عملیات روانی 
و جنگ نرم دش��من در عرصه های مختلف بیان 
داشت: باید مراقب س��خنان خود باشیم و حرفی 
را نزنیم که مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد؛ 
بیان مشکالت و کاستی  ها در راستای اصالح امور، 

بدون اشکال و مفید است اما باید نسبت به شرایط 
زمانی و مکانی نیز اهتمام داشته باشیم. 

رئیس دس��تگاه قض��ا در ادام��ه با بی��ان اینکه 
اجرای قانون نه دس��تور می خواه��د و نه اجازه، 
به تأکیدات خود خط��اب به محمدباق��ر الفت، 
معاون منابع انس��انی و امور فرهنگی قوه قضائیه 
در راستای اجرای قوانین ناظر بر خدمت رسانی 
به خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران 

شاغل در دستگاه قضایی اشاره کرد. 
اژه ای با اش��اره به مسئولیت دس��تگاه قضایی و 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور در راستای نظارت 
بر حسن اجرای قوانین بیان داشت: طی ماه های 
اخیر خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
دس��تورات مؤکدی صادر ک��رده ام که وضعیت 

اجرای قوانی��ن و تدوین آیین نامه ه��ای ناظر بر 
آنها از ناحیه دستگاه های مربوطه را به طور ویژه 
بررسی کند و در گام نخس��ت، این مقوله مهم را 
از قوه قضائی��ه عملیاتی گردان��د و چنانچه خود 
دستگاه قضایی نس��بت به تدوین آیین نامه یک 
قانون الزم االجرا کوتاهی کرده ب��ود، موضوع را 

پیگیری و اعالم کند. 
رئیس ق��وه قضائیه ادام��ه داد: در دس��تور خود 
خطاب به رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور 
تأکید داش��تم که چنانچه دس��تگاهی نسبت به 
تدوین آیین نامه های ناظر ب��ر قوانین الزم االجرا 
اقدامات مقتضی را ترتیب ن��داده بود، موضوع را 
به طور کامل دنبال کند و به صرف ارس��ال یک 

نامه اکتفا نکند. 

رئیس عدلیه در همین راس��تا بیان داش��ت: بعضاً 
قوانین اجرا می ش��وند اما در اجرای آنها کاستی و 
ضعف وجود دارد و توجیهاتی از قبیل وجود ابهام 
در قانون و یا نیازمند تفس��یر ب��ودن قانون مطرح  
می شود؛ حال آنکه تأکید ما آن است چنانچه قانونی 
ابهام دارد و یا نیاز به تفس��یر آن می باش��د باید در 
جهت رفع ابهام و تفسیر قانون اقدام گردد نه اینکه 
آن قانون به صورت ضعیف اجرا شود . قاضی القضات 
ب��ا اش��اره ب��ه مقول��ه معاضدت ه��ای  قضایی به 
خانواده های شهدا و ایثارگران تصریح کرد: جامعه 
ایثارگران داخل دس��تگاه قضایی می توانند برای 
توسعه معاضدت های قضایی به خانواده های شهدا 
و جانبازان و ایثارگران، ترتیبات الزم را اتخاذ کنند؛ 
آنها در این راستا می توانند نسبت به ساماندهی آن 
دسته از وکالیی اقدام کنند که خود جانباز یا ایثارگر 

و عضو خانواده شهدا هستند. 
   هزینه های دادرسی برای برخی از مردم 

زیاد است
محس��نی اژه ای در ادامه به رئی��س مرکز وکال و 
معاون منابع انسانی قوه قضائیه دستور داد که با 
برنامه ریزی مدون در راس��تای بسط و گسترش 
ارائه خدمات وکالتی، کارشناس��ی و مش��اوره ای 
به خان��واده معظم ش��هدا و ایثارگ��ران، اقدامات 
مقتضی را ترتیب دهند. وی با تأکید بر اینکه یکی 
از اولویت های کاری دستگاه قضایی در دوره جدید 
کاستن از هزینه های دادرس��ی می باشد، گفت: 
هزینه های دادرسی برای برخی از مردم زیاد است و 
این هزینه  ها بعضاً منجر می شود که برخی از مردم 
پیگیری پرونده  خود را ر ها کنند؛ لذا برای کاستن 
از هزینه های دادرسی برنامه داریم، البته تحقق این 

مهم نیازمند کمک جدی دولت و مجلس است.

رئیس قوه قضائیه: 

اجرای قانون نه دستور می خواهد، نه اجازه
   قضایی

    گزارش

 رئیسی در دیدار جمعی از مردم خراسان شمالی: به عنوان نماینده مردم، به امریکایی  ها می گوییم که بدانید با ملت ایران نباید  با زبان زور 
سخن بگویید. زبان زور جواب نمی دهد. این ملت جنگ را با پیروزی و اقتدار پشت سر گذاشت و در این ۴۰ ساله مقاومت کرده است. این ملت 

حتماً در جنگ اقتصادی و جنگ رسانه ای نیز پیروز خواهد بود

رئیس جمهور: نفت مان را می فروشیم
حرف زور امریکا را هم نمی شنویم

رئیس جمهور با بیان اینکه از وضعیت زندگی 
مردم عزیزمان در ش�هر و روستا اطالع دارم، 
تصریح کرد: بنده مرتب در میان مردم حضور 
دارم و واقع�ًا نه فق�ط هیچ ش�بی، بلکه هیچ 
س�اعتی نیس�ت ک�ه از زندگی م�ردم غافل 
باشم و ش�بانه روز دنبال این هس�تیم که هر 
چه س�ریع تر مش�کالت کاه�ش پی�دا کند. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت 
جمهوری، دکتر سید ابراهیم رئیسی روز پنج  شنبه 
در بیست و ششمین سفر استانی دولت مردمی، 
در دیدار جمعی از آحاد مختلف مردم خراس��ان 
ش��مالی، با بیان اینکه بزرگ ترین توفیق دولت 
این است که خدمتگزار مردم در ایجاد زمینه کار 
و فعالیت و تولید و استفاده صحیح و بهره برداری 
درس��ت از امکان��ات و ظرفیت  ها باش��د، بر لزوم 
برنامه ریزی برای قابل پیش بینی ش��دن فعالیت 
کشاورزان و دامداران و خرید تضمینی محصوالت 
آنان تأکید کرد و گفت: باید با ارائه تضمین برای 
خرید محصول و پرداخت تسهیالت به رونق تولید 

محصوالت کشاورزی و دامداری کمک کرد. 
    مجاهدت کادر درم�ان قربانیان کرونا را 

به صفر رساند
رئیسی در ادامه سخنانش با اشاره به آمار حدود 
700 نفره قربانیان ناشی از ش��یوع کرونا در ایام 
شروع به کار دولت مردمی افزود: امروز در حالی 
آمار مبتالیان و قربانیان کرونا در کش��ورمان به 
ش��دت کاهش یافته که در برخی کشور ها شاهد 

قربانی شدن روزانه چندصد نفر هستیم. 
رئیس جمهور   ادامه داد: ب��ه لطف خدا و به برکت 
دعا و هم��کاری مردم و از هم��ه مهم تر به برکت 
مجاهدت های کادر درمانی و پرس��تاری کش��ور 

روز هایی را می گذرانیم که آمار قربانیان کرونا تک 
رقمی شده و بعضاً صفر است. باید صمیمانه از کادر 
درمان که مجاهدانه و شبانه روزی از جان، زندگی، 
خانواده و سالمت خودشان گذشتند تا از سالمت 
مردم صیانت کنن��د و همچنی��ن از کمک های 

مؤمنانه مردم سپاسگزاری کنم. 
آیت اهلل رئیسی در ادامه به مواجهه دولت مردمی 
در آغاز فعالیت خود با مش��کالت مالی و کسری 
480 هزار میلیاردی بودجه اش��اره کرد و اظهار 
داش��ت: دولت همه تالش خود را به کار گرفت تا 
بدون استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول که 
خود موجب تورم می شود سال 1400 را پشت سر 
بگذارد. دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، هر 
ماه، عالوه بر پرداخت حقوق و دستمزد، بین 10 تا 
13 هزار میلیارد تومان بابت هزینه  هایی پرداخت 

می کند که در این دولت انجام نشده است. 
    فروش نفت را به حد قابل قبولی رساندیم

رئیسی تصریح کرد: امروز به برکت اقتدار و عزتی 
که شما مردم خلق کردید، بدون اینکه قراردادی 
امضا کنیم یا تعهد جدیدی برای کشور بپذیریم، 
فروش نفت را ب��ه حد قابل قبولی رس��اندیم، در 
حالی که قبالً می گفتند امکان فروش نفت نیست. 
تأمین کس��ری بودجه 480 ه��زار میلیاردی و 
پرداخت بدهی های مربوط به گذش��ته از محل 
افزایش درآمدهای ناشی از همین افزایش فروش 

نفت حاصل شده است. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان 
اینکه دنب��ال عادالنه کردن حقوق و دس��تمزد ها 
هس��تیم، خاطرنش��ان کرد: به همه اقشار جامعه 
می گویم که درخواس��ت های هیچ کدام تان درباره 
حقوق و مزایا نادرست نیست، اما اجازه دهید عدالت 

را در پرداخت حقوق اجرا کنیم تا همه راضی باشند. 
رئیسی با اشاره به س��فرهای خود به استان های 
مختل��ف گف��ت: می ت��وان در تهران نشس��ت و 
گزارش  ها را از استان  ها دریافت کرد، اما شنیدن 
کی ب��ود مانند دیدن. حض��ور در کن��ار دامدار، 
کشاورز، استاد، دانش��جو، بازاری و کسبه درک 
متفاوتی به انس��ان می دهد و بنده به این تجربه 
افتخار می کنم. ممکن است برخی که سفرهای 
اس��تانی دولت را مورد س��رزنش قرار می دهند، 
تجربه دیدار ها و حضور در جمع مردم را نداشته 
باشند که به آنان توصیه می کنم چنین دیدار ها و 

حضور هایی را تجربه کنند. 
رئیس جمهور به آمار بانک مرک��زی و مرکز آمار 
مبنی بر افزایش نرخ رش��د اقتص��ادی از 4 دهم 
درصد به حدود 5 درصد در ماه های پایانی سال 
1400 اشاره کرد و افزود: این دستاورد این نوید 
را می دهد که با مراقبت و پیگیری و برنامه ریزی 
می توان زمینه رش��د اقتصادی و افزایش ارزش 
پول ملی را در جامعه فراهم ک��رد. اگر پول ملی 
بی ارزش شود، هر چه هم حقوق افراد را افزایش 
دهیم، باز هم حریف تورم نمی شویم. تورم حتماً 
باید مهار شود. دولت مردمی از ابتدای کار خود به 
دنبال مهار شیوع کرونا، رفع کسری بودجه، تأمین 
مطمئن کاالهای اساسی و مهار تورم بود که این 

مسائل همچنان در دستور کار قرار دارند. 
    از وضعیت زندگی مردم اطالع دارم

رئیس جمهور ب��ا بیان اینک��ه از وضعیت زندگی 
مردم عزیزمان در ش��هر و روس��تا اط��الع دارم، 
تصریح کرد: بنده مرتب در میان مردم حضور دارم 
و واقعاً نه فقط هیچ شبی، بلکه هیچ ساعتی نیست 
که از زندگی مردم غفلت کنم. ش��بانه روز دنبال 

این هستیم که هر چه سریع تر مشکالت کاهش 
پیدا کند و مردم شاهد رش��د اقتصادی باشند و 

گشایشی در زندگی و کسب وکار ها ایجاد شود. 
رئیس جمهور ب��ا بیان اینک��ه با توکل ب��ر خدا، 
هدایت ه��ای رهبری و مش��ارکت م��ردم و الگو 
گرفتن از منش ش��هدا به ویژه ش��هید سلیمانی 
می توانیم بر مشکالت فائق شویم، گفت: رهبری 
بصیرت آفرین ما فرمودند که مشکلی نداریم، اال 
اینکه راه حل آن در کشور وجود دارد. ظرفیت های 
مادی و معنوی کشور، مشارکت و پشتیبانی مردم، 
اراده دولتم��ردان، ت��الش مجاهدان��ه کارگران، 
کش��اورزان، کارمندان،  اس��اتید، دانشجویان و 
طلبه های فاضل، کاسبان و همه اقشار و اصناف 
کشور را سرمایه های بزرگی می دانم که با اتکا بر 
این سرمایه  ها و پشتیبانی های عظیم، آینده کشور 

بسیار روشن و درخشان است. 
    امریکا بداند زبان زور با ملت ایران جواب 

نمی دهد
رئیس جمهور اظهار داش��ت: به عن��وان نماینده 
مردم، به امریکایی  ها می گوییم که بدانید با ملت 
ایران نباید با زبان زور س��خن بگویی��د. زبان زور 
جواب نمی دهد. این ملت جن��گ را با پیروزی و 
اقتدار پشت سر گذاشت و در این 40 ساله مقاومت 
کرده است. این ملت حتماً در جنگ اقتصادی و 

جنگ رسانه ای نیز پیروز خواهد بود. 
رئیسی با تأکید بر اینکه مشارکت در جهاد تبیین 
و روش��نگری در برابر تالش دش��من برای ایجاد 
یأس و ناامیدی وظیفه ای همگانی است، تصریح 
کرد:  هر کسی در هر کجا مشغول است و هر کاری 
انجام می دهد و هر مسئولیتی که دارد، باید در دل 
مردم امید ایجاد کند. امید نه با حرف و بخشنامه 
بلکه در عمل ایجاد می شود. هر کس، هر کجا که 
هست، اگر با قلم و بیانش در مردم ایجاد و یأس و 
ناامیدی کند، بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد در 

جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: همه مسئوالن و 
ادارات و سازمان  ها و تمام کسانی که به نام حکومت 
و نظام مقدس جمهوری اسالمی خدمت می کنند، 
باید با همه اقدامات شان برای مردم و در دل جوان 
ایرانی امید ایجاد کنند تا دشمن روز به روز بیشتر 
احساس شکست و ذلت کند. در این مسیر سردار 
شهید سلیمانی و شهدا الگوهای ما هستند که بدون 
دسترسی به امکانات و با دست خالی همه موانع را 
کنار زدند،  راه  ها را هموار کردند و پیروزی به دست 
آوردند. حاج قاسم به رغم همه حمایت های مالی و 
پولی و اطالعاتی و تسلیحاتی که از داعش  می شد، 
با پشتکار، پیگیری، توکل به خدا و اعتماد به نفس 

پیروزی های بزرگی برای کشور حاصل کرد. 
رئیسی افزود: امروز به اندازه 50 سال پروژه نیمه تمام 
در کشور داریم، اما در سفرهای استانی پروژه های 
اولویت دار شناس��ایی و برای تکمی��ل آنها اعتبار 
تخصیص داده می شود. در سفر به خراسان شمالی 
با نظر به مصوبات سفر مقام معظم رهبری تکمیل 
طرح های اولویت دار را دنبال خواهیم کرد و از مدیران 
می خواهیم که با روحیه جه��ادی کار ها را دنبال و 

مردم و رسانه  ها نیز فعالیت آنان را رصد کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور:
رئیسی ارتباط دولت با مردم را بازسازی کرد

در دول�ت روحان�ی، ارتباط دول�ت با مردم بس�یار ضعی�ف بود، 
ام�ا دولت س�یزدهم آن رون�د را تغیی�ر داد و با تقوی�ت تعامل با 
م�ردم باع�ث ش�د س�رمایه اجتماعی کش�ور ارتق�ا پی�دا کند. 
محمدصالح جوکار، رئیس کمیس��یون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلس در گفت وگو با مهر درباره عملکرد دولت س��یزدهم با اشاره به 
سفرهای استانی و میدانی رئیس جمهور گفت: دولت سیزدهم در عمل 
نشان داده یک دولت مردمی است و مس��ئوالن به ویژه رئیس جمهور 
همواره در بین مردم حضور دارند و مشکالت آنان را از نزدیک می بینند. 
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بررسی میدانی 
مشکالت باعث می شود که دولت مشکالت هر استان و منطقه را از نزدیک 
ببیند و اعتبارات الزم برای رفع این مشکالت تخصیص داده شود، از سوی 
دیگر تعامل نزدیک بین دولتمردان و مردم باعث می شود که مردم نسبت 
به آینده امیدوار شوند و آرامش خاطر پیدا کنند. وی یادآور شد: متأسفانه 
در هشت سال گذش��ته و در دولت روحانی، ارتباط دولت با مردم بسیار 
ضعیف بود، اما دولت سیزدهم آن روند را تغییر داد و با تقویت تعامل با مردم 
باعث شد سرمایه اجتماعی کشور ارتقا پیدا کند. جوکار اظهار کرد: یکی 
از مشکالت دیگری که مجلس یازدهم در ابتدا با آن مواجه شد، آن بود که 
دولت روحانی مصوبات مجلس را اجرا نمی کرد، اما اآلن اینگونه نیست و 
دولت سیزدهم خود را پایبند به اجرای قوانین می داند و خوشبختانه تعامل 
و ارتباط خوبی بین مجلس و دولت برقرار است.  وی با اشاره به مشکالت 
اقتصادی کشور تصریح کرد: بر هیچ کسی پوش��یده نیست که مردم از 
لحاظ معیشتی مشکالت جدی دارند و همه مسئوالن هم باید خودشان 
را موظف به رفع مشکالت اقتصادی ملت بدانند. اما حتماً باید این مسئله 
در نظر گرفته شود که مشکالت اقتصادی کشور یک شبه به وجود نیامده 
که بتوان آن را یک شبه حل کرد و الزم است به دولت فرصت داده شود تا 

اقدامات الزم را برای برون رفت از این مشکالت انجام دهد. 
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