
تداوم روند ارتقا و کارآمدی 
در سازمان اطالعات سپاه

با جابه جایی مسئولیت در سازمان اطالعات سپاه که پس از 13سال جناب 
حجت االسالم طائب جای خود را به سردار محمد کاظمی داده، دشمنان و 
معاندان اقدام به فضاسازی سنگین رسانه ای-تبلیغی کرده و این موضوع را 

بهانه عقده گشایی و خصومت ورزی قرار داده اند. 
محورهای عمده این فضاسازی عبارتند از:

1- القای عزل و برکناری برای ضعف و شکست اطالعاتی در برابر اقدامات 
صهیونیست ها.

2- ترور و ناتوانی از انجام وظایف.
3- امکان نفوذ و جاسوسی درون سازمان اطالعات سپاه.

4- درگیری درون سازمانی در سپاه بین جناح های داخلی آن.
5- وجود اختالف و تسویه حساب برای جانشین رهبری.

اما واقعیت این است که حجت االسالم طائب، پس از دوره ای طوالنی، طبق 
رویه معمول در تمامی سازمان های اداری، در فرایندی سازمانی جای خود 
را به نفر بعدی داده است. یعنی همان گونه که سرانجام هر معارفه ای، تودیع 
است و چرخش مسئولیت   ها در ادارات به آمد و شد مسئوالن و مدیران منتهی 
می شود، ایشان نیز با کمی تأخیر، پست مدیریتی را به دیگری واگذار کرده 
است. چراکه دوران مسئولیت در این س��طوح در یک دوره پنج ساله یا دو 
دوره پنج ساله یعنی 10سال تعریف شده و آقای طائب سه سال هم بیشتر از 
حد معمول در این پست  بوده اند که تنها برای برخی فرماندهان و مسئوالن 

سابقه داشته است. 
االن هم ایشان تا مسئولیت احتمالی بعدی در پست مشاور توسط فرمانده 
محترم کل س��پاه به کارگیری ش��ده و به خدمت در مجموعه سپاه ادامه 

می دهد. 
از سوی دیگر سردار محمد کاظمی هم که سابقه طوالنی حضور در پست  
ریاست سازمان حفاظت اطالعات سپاه را دارد، به ریاست سازمان اطالعات 
سپاه منصوب شده که با ویژگی   هایی چون اخالص، ساده زیستی،  تالش و کار 
جهادی، تواضع، دوری از زد و بند و جدیت در کار تشکیالتی شناخته می شود؛ 
سرداری که از دانش، تجربه، مهارت و شم ّ اطالعاتی و امنیتی برخوردار بوده 
و توانمندی کار با نیروهای موجود را نیز دارد و از این رو این انتصاب، مقدمه 
تغییر و بازساماندهی سازمان اطالعات سپاه برای ارتقا و افزایش کارآمدی به 
حساب می آید و همین رمز وحشت و کابوسی است که معاندان و ضدانقالب 
را به سمت هیاهو و جوسازی رسانه ای سوق داده و به گمانه  زنی های اشتباه و 
جهت دار وا داشته است که متأثر از زمینه   ها و عوامل مورد اشاره در زیر است: 
1- ناآگاهی و عدم اشراف بر واقعیت  های سپاه و سازمان اطالعات سپاه و ادامه 
ادعا  هایی بر اساس حدس و گمان و به دور از واقعیت که گاه تا مرز سناریو های 

هالیوودی پیش می رود. 
2- کینه ورزی و خصومت گرایی که موجب اصل قرار دادن تخریب، به جای 
واقعیت شده و مخاطب را از واقعیت دور ساخته و به تشویش افکار می انجامد. 
از این رو یک جابه جایی معمول درون تشکیالتی و آن هم پس از 13سال 
توس��ط این مدعیان، یک اقدام غیرمترقبه و غافلگیرانه و ناشی از ضعف و 
شکست تلقی و معرفی می شود و حال آنکه این دوره مسئولیتی طوالنی 
مصادف با دوره مس��ئولیتی چهار رئیس  موساد و ش��ش رئیس سیا بوده 
است. یا این تغییر، ناشی از شکست اطالعاتی معرفی می شود، حال آنکه 
جمهوری اسالمی که در کانون اهداف خصمانه امریکا و رژیم صهیونیستی 
بوده، امروز در شرایط بسیار مناسبی از قدرت امنیتی و ثبات به سر می برد و 
امریکا با نمایش افول قدرت درحال ترک منطقه است و صهیونیست   ها نیز 
شرایط تشتت، بی ثباتی و شکست های پیاپی در عرصه امنیت و اطالعات 

را تجربه می کنند. 
از سوی دیگر این جنجال و هیاهوی پرش��دت معاندان و دشمنان انقالب، 
کشور و مردم شریف ایران اس��المی، گویای این واقعیت است که سازمان 
اطالعات سپاه که دستاوردهای پرافتخاری چون مبارزه با فساد اقتصادی، 
مقابله با خرابکاری سایبری، دستگیری جاسوسان و عناصر نفوذی دشمنان، 
دستگیری عناصر معاند خارج از کش��ور و انتقال به داخل و...  را در پرونده 
خود دارد به مثابه یک کابوس برای دش��منان و معان��دان و بازوی توانمند 
نظام برای امنیت و اقتدار بوده و همین ویژگی   ها از جایگاه خطیر، راهبردی 
و مهمی حکایت می کند که پاسداشت آن هم مستلزم وجود توانمند  ترین و 

شایسته ترین  ها بر رأس آن است. 
 

سرلشکر سالمی در آیین تکریم و معارفه رئیس 
سازمان اطالعات سپاه:

سازمان اطالعات سپاه 
خط مقدم میدان تأثیر بر دشمن است

مجاه�دت ب�ی انته�ا، نی�از ی�ک نظ�ام و س�اختار اطالعات�ی 
حرفه ای، مس�لط و مقتدر اس�ت، لذا ت�الش اطالع�ات هرگز در 
ذهن ه�ا پای�ان نمی یاب�د و نقط�ه تأثی�ر آن در عم�ل اس�ت. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز گذشته در آیین تکریم و معارفه 
رئیس سازمان اطالعات س��پاه با تعظیم به مقام شامخ معمار تجدید 
بنای تمدن و شکوه اسالم در تاریخ معاصر حضرت امام )ره ( و شهیدان 
انقالب اسالمی ، دفاع مقدس ، مدافعین حرم و شهدای امنیت و سالمت 
کش��ور گفت :خدای بزرگ را ش��اکریم که نقش آفرینی های سازمان 
اطالعات سپاه در صیانت از امنیت و آرامش میهن اسالمی که در تعامل 
و هم افزایی با جامعه اطالعاتی کش��ور صورت گرفته اس��ت ، در عین 

گمنامی درخشش معناداری را رقم زده است. 
وی با تکریم اقدامات س��ربازان گمن��ام امام زمان )عج( در س��ازمان 
اطالعات سپاه تصریح کرد: شما در این مقطع حساس از تاریخ اسالم 
و ایران در زمره جنود منتخب الهی هس��تید که در مقابل یک آرایش 
فشرده جهانی به میدان آمده اید. اس��الم و ایران و امت اسالمی در این 
عصر ، مردانی شایسته تر از شما برای این جهاد حیاتی و حیات بخش 
ندارد. ش��ما مخاطب همه مخاطراتی هس��تید که به صورت جدی و 
نزدیک ، پاس��داری از اس��الم و این انقالب بزرگ و دستاوردهای آن و 

خون های پاک ریخته شده در این مسیر را برعهده دارید. 
   دشمن با همه ابزار ها در میدان جنگ اطالعاتی

سرلشکر س��المی با اش��اره به صف آرایی همه قدرت های باطل برابر 
انقالب و نظام اسالمی ، مصاف همه جانبه با توطئه های آنان علیه ملت 
ایران را ضروری توصیف و تأکید کرد:نقطه تمرکز دش��من ، قلب یک 
جغرافیای سیاسی جدید به نام انقالب اسالمی است. امروز جاری  ترین 
و واقعی  ترین جنگ، جنگ اطالعاتی است و جامعه اطالعاتی ما در مرکز 
این میدان قرار دارد؛ میدانی که دشمن همه ابزارهای خود را در آن به 

میدان آورده است. 
فرمانده کل س��پاه با تأکید بر اینکه دش��من نمی خواهد مدل انقالب 
اسالمی تولید و تکثیر ش��ود، تصریح کرد: هر تمدن ، مدل و یا الگویی 
که ش��کل می گیرد اگر مفاهیم آن به مصداق تبدیل نش��ود شکست 
می خورد. وی افزود : دشمن درصدد است اجازه ندهد حکومتی صالح، 
مقتدر و جامع به نام اسالم تشکیل و تکثیر گردد تا فضای تنفس او را 

تنگ کند. 
سرلش��کر س��المی  با بیان اینکه نظام اطالعاتی موفق از ژرفای ذهن 
دشمن راهبرد او را استخراج و برای رویارویی با آن برنامه ریزی و آرایش 
قدرتمندی را ایجاد می کند، تصریح کرد: مجاهدت بی انتها، نیاز یک 
نظام و س��اختار اطالعاتی حرفه ای، مس��لط و مقتدر است، لذا تالش 
اطالعات هرگز در ذهن ها پایان نمی یابد و نقطه تأثیر آن در عمل است 

و شما سربازان خط مقدم میدان تأثیر بر دشمن هستید. 
   طائب، معمار اطالعات نوین سپاه

فرمانده کل سپاه در ادامه حجت االسالم طائب را شخصیتی دانست که 
در دفاع از انقالب در صحنه اطالعاتی نظام، نقش برجسته و درخشانی از 
ابتدای مسئولیت در دو دوره منفصل نزدیک دو دهه تا به امروز ایفا کرده 
است. وی افزود: ایش��ان در اوج بحران های سخت و فشارهای سنگین 
و نبردهای اطالعاتی دش��من ، نقش اطالعات سپاه در نظام اطالعاتی 
کشور را احیا ، معماری جدیدی از اطالعات نوین را شکل داد و فراتر از 
جمع آوری و تبدیل به یک پایانه و توزیع اطالعات ، س��ازمان اطالعات 

سپاه را به مجموعه ای فعال ، مسلط و چند بعدی تبدیل کرد. 
فرمانده کل س��پاه با تأکید بر اینک��ه ایجاد آرامش و ثبات در کش��ور 
تصادفی نیست و در سایه مجاهدت ها حاصل می شود، به نقش طائب در 
این عرصه پرداخت و گفت: در بعد اطالعات اقتصادی و مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و هشدارهای به موقع به مسئولین کشور برای مسلط شدن بر 
وضعیت اقتصاد و معیشت مردم که محور اصلی هدف گذاری های امروز 

دشمن است، وی نقش موثر و انکار ناپذیری را ایفا کرد. 
   صیانت مجاهدانه سردار کاظمی از سپاه 

سرلشکر سالمی در ادامه سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی، رئیس 
جدید سازمان اطالعات سپاه را فردی سلیم النفس و برخوردار از اشراف، 
تسلط و آشنایی عمیق با حوزه حفاظتی اطالعاتی و امنیتی سپاه دانست 
که سال ها در صیانت از سپاه مجاهدانه، صادقانه و هوشمندانه فداکاری 
کرده اس��ت. وی در پایان با تأکید بر اینکه ما بر اس��اس شادی و غیظ 
دشمن مسائل خود را دنبال نمی کنیم و قدرت و اقتدار عمل ما مستقل 
از دشمن است، گفت:به فضل الهی س��ازمان اطالعات سپاه همچنان 
خار چشم دشمنان انقالب، نظام و ملت عظیم الشأن ایران خواهد بود و 
روند موفقیت های این سازمان در دوره جدید با الهام از تدابیر و فرامین 
فرماندهی معظم کل قوا پرشتاب تر، قدرتمند تر و افتخارآمیز تر تداوم 

خواهد داشت.

 سردار مشروعی فر 
فرمانده سپاه حفاظت ولی امر شد

 ب�ا حک�م فرمان�ده کل س�پاه س�ردار حس�ن مش�روعی فر ب�ه 
فرمانده�ی س�پاه حفاظ�ت ول�ی ام�ر )ع�ج( منص�وب ش�د.

 سردار س��رتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، س��خنگو و مسئول روابط 
عمومی کل سپاه اعالم کرد: سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن مشروعی فر 
با حکم سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به سمت   فرمانده سپاه حفاظت ولی امر ) عج(   منصوب 
شد. وی افزود : فرمانده کل سپاه همچنین با اهدای لوح سپاس از خدمات 
ارزنده و مجاهدانه س��ردار سرتیپ پاس��دار ابراهیم جباری طی دوران 

تصدی فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر ) عج( قدردانی کرد. 
  

فؤاد ایزدی: 
نباید همه کار ها را متوقف برجام کنیم

ی�ک کارش�ناس مس�ائل بین المل�ل خاط�ر نش�ان ک�رد: ت�ا 
جای�ی ک�ه می دان�م ای�ران هرجای�ی ک�ه دس�تش رس�یده 
اس�ت.  داش�ته  انعط�اف  مذاک�رات  و  برج�ام  بح�ث  در 
به گزارش ایس��نا، فؤاد ایزدی در خصوص ش��رایط برجام اظهار کرد: 
در مورد برجام باید گفت نباید همه کار ه��ا را متوقف کنیم تا ببینیم 
در وین چه اتفاقی می افتد این کار را هم قب��اًل تجربه کردیم و جواب 
خوبی نگرفتیم تا جایی که بنده می دانم ایران هرجایی دستش رسیده 
انعطاف داشته و دغدغه ای که افراد مذاکره کننده دارند این است که 
در صورت بازگش��ت توافق ظرفیت  هایی که در حوزه هسته ای وجود 
دارد دستاورد ها س��رجای خود بماند اما سؤالی مطرح می شود که در 
امریکا اختالفی نس��بت به برجام وجود دارد؟ این مس��ئله را آنجایی 
متوجه می شویم که اکثریت س��نا مخالفت دارند برعکس مجلس ما 
که ورود زیادی به حوزه سیاست خارجه ندارند. وزن کنگره امریکا در 

روابط بین الملل کم نیست. 
ایزدی همچنین مطرح کرد: در امریکا و اسرائیل سؤالی مطرح می شود 
که جواب آن موافق یا مخالف برجام را مشخص می کند که آیا جمهوری 
اسالمی ایران را می توان با تحریم سرنگون کرد؟ آنها تحریم های زیادی 
کردند و دانشمندان ما را ترور کردند اما موفق نشدند. تالش می کنند 
که اهرم های قدرت را از ایران بگیرند تا ایران ضعیف شود و از این طریق 

بتوانند ایران را سرنگون کنند حتی به دنبال تجزیه ایران هستند. 

رسولسنائیراد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی با گرامیداشت هفته 
قوه قضائی�ه تأکید کرد: مقابله قاط�ع و همه جانبه قوه قضائیه 
با فس�اد به ویژه مفس�دان اقتصادی دانه درش�ت و محتکران 
کاالهای اساس�ی در ش�رایط خطی�ر تاریخی ام�روز، تولید و 
ارتق�ای روح امید و اعتماد در جامعه را س�بب ش�ده اس�ت. 
به گزارش ایرنا، در بخشی از پیام سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح به حجت االس��الم غالمحسین محسنی اژه ای 
رئیس قوه قضائیه، آمده است: فرا رسیدن هفته قوه قضائیه، موسم 
تکریم مجاهدت های خالصانه مسئولین، مدیران، قضات و کارکنان 
خدوم و شریف دس��تگاه قضا که متبرک به تجلیل و پاسداشت یاد، 

نام، خاطره و آرمان های بلند مجاهد نس��توه، مجتهد متفکر شهید 
مظلوم حضرت آیت اهلل دکتر بهشتی )ره( و دیگر شهدای واالمقام این 
دستگاه مهم و راهبردی را که در راه اقامه قسط و عدل الهی هستی 
خود را در طبق اخالص و شهادت پای اعتالی انقالب و نظام اسالمی 

قرار دادند، الهام بخش و معنادار گردیده است گرامی می دارم. 
خدای بزرگ را شاکریم که دس��تگاه قضا در امتداد اندیشه، تفکر 
و آرمان سترگ آیت اهلل دکتر بهشتی )ره( برای تحقق همه جانبه 
عدالت اجتماعی در عینیت جامعه اسالمی با مدیریت هوشمندانه، 
دانش محور، منابع انس��انی متعهد و کارآمد و س��اختار تحول گرا 
توانسته است به پیشرفت های بزرگ و ممتازی در این مسیر مبارک 

نائل آید و با پش��توانه غنی علمی و عملی خود نویدبخش استقرار 
و پایداری همه جانبه عنصر عدالت در سطح میهن اسالمی گردد. 
با تبریک این ایام خجس��ته به جنابعالی و آحاد همکاران ارجمند، 
بر خود وظیفه می دانم از اهتمام دستگاه قضا در برافراشتن پرچم 
تحول قضایی به عنوان پشتوانه و پیش��ران اصلی استقرار عدالت و 
رضایتمندی مردم در جمهوری اسالمی ایران که بحمداهلل مقابله 
قاطع و همه جانبه با فساد به ویژه مفسدان اقتصادی دانه درشت و 
محتکران کاالهای اساسی در شرایط خطیر تاریخی امروز، تولید 
و ارتقای روح امید و اعتماد در جامعه را سبب شده است، قدردانی 

و سپاسگزاری نمایم. 

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:

 مقابله قاطع با فساد، اعتماد در جامعه را ارتقا داده است

    کوتاه

    خبر

آیت اهلل جوادی آملی: 

به حل مشکالت مردم
 به دست دولت امیدوارم

حضرت آیت اهلل ج�وادی آملی با بی�ان اینکه   
به بهب�ود ش�رایط و حل مش�کالت م�ردم از 
س�وی دولت امیدوار اس�ت، گفت: دولت باید 
در حل مش�کالت مردم مصمم و قوی باش�د. 
به گزارش رسا، آیت اهلل جوادی آملی در دیدار سید 
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با بیان اینکه از تالش های دولت برای حل مشکالت 
مردم حمایت می کند، گفت: تورم و گرانی یکی از 
مشکالتی است که دولت باید برای آن برنامه علمی 
 و منطقی داشته باشد. وی با اشاره به ظرفیت های 
خدادادی کش��ور و وجود مردمی نجیب، افزود: با 
وجود ظرفیت ها و امکانات کش��ور سزاوار نیست 
مردم برای تأمین معیشت خود در مضیقه باشند. 

آیت اهلل جوادی آملی بر به کارگیری انس��ان های 
درس��تکار و متخصص در مناصب دولتی تأکید 
و تصریح کرد: وجود مفاس��د اقتصادی به اعتماد 
مردم و نظام آس��یب وارد می کند. استاد برجسته 
تفسیر قرآن در پایان با بیان اینکه به بهبود شرایط 
و حل مشکالت مردم به دست دولت امیدوار است، 
گفت: دولت باید در حل مش��کالت مردم مصمم 

و قوی باشد. 
سید مسعود میرکاظمی هم در این دیدار از برنامه 
دولت برای مهار تورم خبر داد و گفت: س��ه عامل 
بدهی های تلنبار شده گذشته، رشد قیمت های 
جهانی و برخی تصمیمات اقتصادی که بر اساس 
تکلیف قانونی انجام شده از علل رشد تورم است. 
وی افزود: دولت س��یزدهم زمانی روی کار آمده 
که نه خزانه خالی بلکه خزانه ای مقروض و منفی 

را تحویل گرفت. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد هشت 
برابری نقدینگی در هشت سال گذشته، گفت: یکی 
از ریش��ه های تورم چاپ پول و استقراض از بانک 
مرکزی اس��ت در حالی که این موضوع خط قرمز 

ما است و دولت سیزدهم کشور را هشت ماه بدون 
ریالی استقراض از بانک مرکزی اداره کرد. 

میرکاظمی با اش��اره به ادامه حمایت های ریالی 
یا کاالیی از مردم برای جب��ران هزینه ها، گفت: 
کشور هایی که سال ها با تورم حدود صفر مواجه 
بودند با رشد ش��دید قیمت های جهانی با تورم 
تا 20 درصد دس��ت و پنجه نرم می کنند، چون 
قیمت مواد غذایی و انرژی رش��د چن��د برابری 
داشته اس��ت. معاون رئیس جمهور ادامه داد: در 
زمان تحویل دولت ذخایر کاالهای اساسی از حد 
مجاز بسیار پایین تر آمده بود ولی در حال حاضر 
وضعیت ذخایر راهبردی کشور مناسب است. وی 
با بیان اینکه سال گذشته با تمام محدودیت های 
مالی و بدهی های گذشته بودجه عمرانی به 180 
هزار میلیارد تومان رس��ید، تأکید ک��رد: برنامه 
دولت تقویت تولید و افزایش صادرات است کما 
اینکه در سه ماه ابتدایی سال تراز تجاری کشور 
مثبت و صادرات افزایش خوبی داش��ته اس��ت. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت 
برای کنترل تورم برنامه ریزی کرده است، گفت: 
انضباط بودجه، کاه��ش هزینه های غیر ضرور و 
کنترل اضافه برداشت ها بانک ها با جدیت دنبال 

خواهد شد. 
 میرکاظمی ادامه داد: امروز دیگر شاهد مرگ روزانه 
تا 700 نفر از مردم در اثر کرونا نیستیم، حتی منابع 
برای تزریق دوز چهارم واکس��ن هم تأمین شده 
است. وی در پایان از بهبود وضعیت اقتصاد و کنترل 
تورم خبر داد و افزود: با کنترل ت��ورم، راه افتادن 
طرح های عمرانی، فعال شدن بخش خصوصی در 
تولید با اهرم کردن منابع دولتی، شاهد رشد بهتر 
اقتصادی خواهیم بود کما اینکه سال گذشته هم 
رشد اقتصادی از میانگین در حد صفر هشت ساله 

به بیش از 4 درصد رسید. 

ژه
برخی واکنش  ها به تغییر ریاست سازمان اطالعات سپاه، با این وی

محور شبهه افکنانه انجام گرفت که چرا »ناگاه « این تغییر انجام 
شد. گویی قرار بوده تا ابد ریاست این سازمان تغییر نکند!

حمی��د رس��ایی، از نماین��دگان س��ابق مجل��س، از جمله 
افرادی بود ک��ه در واکنش به این تغیی��ر، از عبارت »عزل و 
برکناری« اس��تفاده کرد. او حتی در اغراق��ی عجیب، این به 
قول خودش ع��زل را با عزل آیت اهلل منتظ��ری قیاس کرد و 
آن را »تأثیرگذار ترین و خبرساز ترین عزل « پس از برکناری 
منتظری دانست. او با توصیف این واقعه به »جراحی« تالش 

کرد آن را باعث افزایش امنیت کشور بداند. 
جالب آنکه علی مطهری و حمید رسایی، از دو جبهه سیاسی 
مخالف در این زمینه – شاید برای اولین بار- هم نظر شدند و 
مطهری هم این تغییر را »عزل« نامی��د و البته عجیب آنکه 
نوشته حس��ین طائب 13س��ال به هیچ کس پاسخگو نبود! 
ادعای مطهری این س��ؤال را ایجاد کرد که او از کجا می داند 
طائب به »هیچ کس« پاسخگو نبوده اس��ت؟! و آیا قرار است 
ریاست س��ازمان اطالعاتی کش��ور به همه کس و در فضای 
علنی پاس��خگو باش��د؟! طبعاً مقامات مافوق طائب و افراد 
و نهادهای قانونی ناظ��ر بر این س��ازمان در جریان عملکرد 
ریاست آن هستند، اما فراموش کرده اند به مطهری گزارش 

عملکرد بدهند!
اما واکنش عطاءاهلل مهاجرانی، با سابقه سیاسی خاص خودش، 
از لندن جالب توجه اس��ت. او در اوج هجمه  ها علیه سازمان 
اطالعات سپاه و تغییر صورت گرفته، در توئیتی نوشت: »در 

13 سال گذشته، رئیس سازمان سیا در امریکا شش بار تغییر 
کرده است. از ژنرال آیدن تا ویلیام برنز، رئیس فعلی سازمان 
سیا، اما در ایران اگر رئیس سازمان اطالعات سپاه بعد از 13 
سال تغییر کند، نشانه اختالف در مدیریت، بحران و دخالت 

موساد است! و الحمدهلل الذی جعل اعدائنا از همین دست!«
یک شایعه ای را هم در فضای مجازی راه انداختند که احکام 
مربوط به حسین طائب از سایت رهبری حذف شده است! 
این شایعه پس از ش��ایعات مربوط به بازداش��ت، ترور و...  
طائب، بخش دیگری از تالش معاندان و برخی ساده لوحان 
برای شبهه افکنی در مورد این تغییر است. نکته قابل توجه 
آنکه رؤسای س��ازمان اطالعات حکم از رهبری نمی گیرند 
و از س��وی فرماندهی کل سپاه انتخاب می ش��وند و اساساً 
حکمی در مورد طائب در سایت رهبری موجود نبود که قرار 
باشد حذف شود! سایت رهبری هم که وبالگ نیست بشود 
راحت احکام را حذف کرد و به هر روی، آن خبر باید در باقی 

رسانه  ها موجود باشد. 
عباس س��لیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ 
ایران ب��ه توئیت حمید رس��ایی درخصوص مس��ئله تغییر 
ریاست سازمان اطالعات سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 

واکنش نشان داد. 
سلیمی نمین می نویسد: »نظر ش��خصی ام این است که دوره 
مدیریتی بسیاری از افراد در سیستم کالن کشور می بایست 
حداکثر دو دوره � و بنا بر س��نت رهبری، دو دوره پنج ساله � 
باشد، چون همان طور که اشاره شد، غالب مدیران )به رغم وجود 

استثنائاتی( طی یک دهه آنچه را در توان داشته  اند در راستای 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ارائه می دهند...  با این 
نگاه، جابه جایی حجت االس��الم طائب بعد از 13 سال که این 

مسئولیت را برعهده داشت، کامالً منطقی و اصولی است. «
او موضع حمید رسایی را تلویحاً »جعل تاریخ « و »برخورد 
شخصی و نفسی« می نامد و می نویسد: »قبل از آنکه آقای 
منتظری توسط خبرگان به جانشینی رهبری انقالب انتخاب 
شوند، عده ای در بیت ایشان نفوذ کردند و زمینه سازی برای 
این امر توسط همان جریان پرمس��ئله ایجاد شد.  « و ادامه 
می دهد: »مورد مطرح شده از سوی آقای رسایی در واقع آقای 
منتظری را تطهیر می کند؛ بنابراین واقعیت امر اینجاست که 
بیش از آنکه به کس دیگری بر بخ��ورد، تطهیرکننده آقای 
منتظری است. بسیار عجیب است که افراد داعیه دار دفاع از 
امام)ره(، مسئله آقای منتظری را این  قدر تقلیل می دهند و 
این جای تأسف و تأثر است که به  خاطر مسائل شخصی حتی 
تاریخ را هم جعل کنی��م، درحالی که عزل منتظری یکی از 
فرازهای برجسته زندگی امام است، زیرا ایشان اجرای عدالت 
را به قیمت از دست دادن یکی از شاگردان برجسته خود پی 
گرفتند. موضع گیری های متعدد آقای رس��ایی در گذشته 
نشان می دهد که ایشان � جدای از مسائل شخصی که قصد 
ورود به آن را ندارم � فردی غیرمطلع در عرصه سیاسی است 
و عدم درک صحیح از مسائل، در موضع گیری های او کاماًل 

مشهود است. «

وزیر اطالعات در پیامی مطرح کرد
تروریست های روسیاه آلبانی 

در امان نخواهند بود
تروریس�ت های روس�یاه آلبانی نش�ین هی�چ گاه از آت�ش 
انتق�ام 12 ه�زار ش�هید جنای�ات آنه�ا در ام�ان نخواهن�د بود. 
به گزارش مهر، حجت االسالم سید اسماعیل خطیب با صدور پیامی 
به مناسبت بزرگداشت ش��هدای هفتم تیر و هفته  قوه قضائیه با بیان 
اینکه س��ربازان گمنام آقا امام زمان )عج( در س��نگر عظیم مبارزه و 
جهاد به عنوان ضابطین قضایی تمام کوش��ش و همراهی خود را در 
انجام رس��الت خطیر حفظ امنیت این مرز و بوم و احقاق حقوق اّمت 
ش��هید پرور به کار خواهند گرفت،تأکید کرد: تروریست های روسیاه 
آلبانی نش��ین هیچ گاه از آتش انتقام 12 هزار ش��هید جنایات آنها در 

امان نخواهند بود. 
در بخش��ی از پیام وزیر دفاع آمده اس��ت: نام و یاد ش��هدای واالمقام 
فاجعه جنایتکارانه هفتم تیر 13۶0 که به دستان خون چکان منافقین 
تروریست و با حمایت استعمارگران مدعی حقوق بشر به وقوع پیوست، 
تا همیش��ه تاریخ ماندگار خواهد بود. ضمن گرامی داش��ت س��الگرد 
شهادت مظلومانه شهید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشتی و هفتاد و دو تن از 
یاران صدیق حضرت امام خمینی )ره(، مطمئناً سربازان گمنام آقا امام 
زمان )عج( در س��نگر عظیم مبارزه و جهاد به عنوان ضابطین قضایی 
تمام کوش��ش و همراهی خود را در انجام رسالت خطیر حفظ امنیت 
این مرز و بوم و احقاق حقوق امت ش��هید پرور به کار خواهند گرفت. 
تروریست های روسیاه آلبانی نشین نیز هیچ گاه از آتش انتقام 12 هزار 
شهید جنایات آنها در امان نبوده و نخواهند بود؛ گرچه هر روز بیش از 
پیش خود را در اختیار سران تروریسم رسمی و دولتی از قبیل ترامپ 
و مایک پنس و پمپئو قرار دهند. در حالی که همین جانیان، خود هر 
روز بیش از گذشته در هراس بیشتر از خونخواهان سردار بزرگ اسالم، 

شهید سپهبد قاسم سلیمانی هستند. 

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان: 
امریکا برای بازگشت به منطقه تالش می کند

حس�ن کاظم�ی قم�ی، نماین�ده وی�ژه رئیس جمه�وری در 
ام�ور افغانس�تان روز گذش�ته در رش�ته توئیت�ی نوش�ت:

وعده های امریکا به برخی کشورهای منطقه با هدف تسهیل بازگشت 
به این منطقه است. 

به گزارش ایرنا، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانس��تان تصریح 
کرد:  مشکالت، بحران ها و اختالف نظرهای منطقه ای از طریق مشارکت 
خیرخواهانه و دسته جمعی بازیگران منطقه و بدون فرصت دادن به امریکا 
و ابزار های تروریستی قابل حل است. نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور 
افغانستان خاطر نشان کرد :  حضور و طرح های امریکا در خاورمیانه و جنوب 
آسیا پیامدی جز ویرانی و آوارگی برای مردمان این مناطق نداشته است.  به 

نظر می رسد که امریکا هنوز از افغانستان درس نگرفته است.
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غرض ورزی شبهه افکنان  در تغییر ریاست اطالعات سپاه

محسنی اژه ای مطرح کرد

آسیب های اجتماعی
 با قوی شدن اقتصاد  مرتفع می شود

رئیس قوه قضائیه با اش�اره به تأثیر امر تقویت 
اقتص�اد و تولی�د مل�ی ب�ر کاه�ش و زدودن 
آسیب های اجتماعی بیان داشت: با قوی شدن 
اقتصاد و تولید ملی و به تبع آن افزایش ثروت 
مل�ی و توزیع درس�ت و صحیح آن، بس�یاری 
از آس�یب های اجتماعی مرتفع خواهد ش�د. 
به گزارش ایسنا ، حجت االسالم محسنی اژه ای در 
چهارمین روز از هفته قوه قضائیه، در نشس��ت با 
تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن شرکت های 
دانش بنیان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، 
به تبیین و تشریح اقتضائات و ضروریات تقویت بنیه 
اقتصادی و تولید ملی پرداخ��ت و اظهار کرد: باور 
دارم که دولت نباید متولی باشد بلکه باید هدایتگر، 
ناظر و حامی باش��د؛ باور دارم که نه امروز بلکه در 
همه زمان ها، مس��ئله کار، کارآفرینی، خالقیت و 
افزایش بهره وری به اش��کال مختلف، یک ارزش 

فوق العاده دارد.  
رئیس دس��تگاه قضا با بیان اینک��ه برای حفظ و 
ارتقای عزت و استقالل کشور باید بر امر تقویت 
اقتصاد و تولید ملی اهتمام داشته باشیم، تصریح 
کرد: امروز یکی از مس��ائل مهم برای اس��تقالل 
کشور در همه س��احت ها، اهتمام ورزیدن به امر 
تقویت اقتصاد پویا، سالم و تولیدگر است و چنانچه 
اقتصاد و تولید قوی نداشته باشیم، برخی امور به 

ما تحمیل خواهد شد. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تأثیر امر تقویت اقتصاد 
و تولید ملی بر کاهش و زدودن آسیب های اجتماعی 
بیان داشت: با قوی شدن اقتصاد و تولید ملی و به تبع 
آن افزایش ثروت ملی و توزیع درست و صحیح آن، 
بسیاری از آسیب های اجتماعی مرتفع خواهد شد. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه به موضوع اهمیت حمایت 
فعاالن بخش خصوصی از افراد خالق و متخصص در 
امور دانش بنیان اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان 

و صنعتگران و به طور کلی فعاالن بخش خصوصی 
می توانن��د در میدان عمل دادن ب��ه افراد خالق و 
مبتکر، پیش قدم و پیشتاز شوند و آنها را در زیر چتر 
حمایتی خود قرار دهند؛ قطعاً تحقق تمام و کمال 
این مهم، ثمرات بسیاری در وهله نخست برای خود 

فعاالن بخش خصوصی دارد. 
رئیس قوه قضائی��ه در ادامه با اش��اره به آمادگی 
دستگاه قضا برای ارائه هر نوع کمک و مساعدت به 
تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعاالن شرکت های 
دانش بنیان، بیان داشت: ش��ما رؤسا و اعضای هر 
صنف می توانید افراد امین و دارای حسن شهرت 
صنف خود را به ما در دستگاه قضایی معرفی کنید تا 
آنها با همکاری و مساعدت همکاران ما، به بررسی و 

رفع مسائل اولویت دار صنف مربوطه بپردازند. 
رئیس دستگاه قضا به تولیدکنندگان و فعاالن بخش 
خصوصی توصیه کرد که مس��ائل درونی خود را با 
تشکیل شورا هایی با عنوان شوراهای حل اختالف و 
یا تحت هر عنوان دیگری به صورت درون صنفی حل 
و فصل کنید و چنانچه مسائل و پرونده  هایی از صنف 
شما به دستگاه قضایی ارجاع شده است می توانید 
با معرفی افراد متدین و امین و دارای حسن شهرت 
به قوه قضائیه، در جهت پیگیری تخصصی و دقیق 

پرونده های مزبور به ما کمک کنید. 
»تحقق شعار س��ال و حمایت کامل و همه جانبه 
از تولیدکنن��دگان و کارآفرین��ان و ش��رکت های 
دانش بنیان « از اولویت های پانزده گانه قوه قضائیه 
در سال 1401 است؛ بر همین مبنا رئیس دستگاه 
قضا در نشست دیروز خطاب به تولیدکنندگان و 
کارآفرینان و فعاالن شرکت های دانش بنیان، گفت: 
مس��ائلی را که ما در دستگاه قضایی نسبت به آنها 
قول پیگیری و مساعدت داده ایم به صورت رسانه ای 
و غیررسانه ای از ما مطالبه کنید و بدانید که ما از این 

موضوع استقبال می کنیم. 


