
بعضی از مدیران میانی!

یکی از وزیران آموزش وپرورش پیشین که سند تحول 
در زمان ایشــان توسط شــورای عالی آن تدوین شد 
اینگونــه گفته اند که »بزرگ ترین مانع اجرای ســند، 
خود آقایانی هســتند که بعضــی از آن ها به صراحت 
اعالم کردند سند ۲۰۳۰ مشکلی ندارد و ما باید آن را 
اجرایی کنیم« و در جایی دیگر گفته اند: »بزرگ ترین 
مانع اجرای سند دست اندرکاران طراحی زیر نظام های 
سند هســتند که مســئولیت های در شــورای عالی 
آموزش وپــرورش و در زیر نظام هــا را خیلی از این ها 
هنوز دارند« که مفهوم آن مدیران میانی را می رساند 
تا بعضــی از آن ها دوره های متعددی را همچنان طی 
کرده و باقی می مانند یا از شــاخه ای به شــاخه دیگر 

می پرند! 
اخیرا یکی از همین نمونه کارشناسان درست در روز 
تعطیل عید فطر ضمن مصاحبــه کوتاهی با تارنمای 
ایمنا که با بودجه شــهرداری اصفهان اداره می شود و 
بالطبع باید حاوی اخبار و فعالیت های خدمات شهری 
این ارگان کالن با 15 منطقه شهرداری و نزدیک ۲1 
هزار نفر حقوق بگیر رسمی و خدماتی باشد اما بیشتر 
اوقات جنبه سیاســی پیدا می کند تا در چنین روزی 
هــم بتواند در خصوص روند مذاکــرات دوحه از این 
کارشــناس ســوأل کند که در جواب اینگونه بشنود 
» انتظــارات ایران و آمریــکا در خصوص مذاکرات با 
یکدیگر متفاوت اســت. شــاید زمانی که صحبت از 
جلســه در دوحه شد تصور بر این بود که ممکن است 
گشایشی شکل گرفته باشد و یا تفاهم اولیه به وجود 
آمده باشــد؛ اما بعد از نشست مذاکرات دوحه شاهد 
بودیم که مواضع طرف هــای غربی کاماًل منفی بود و 

به نتیجه ای نرسید. 
آن گونه که اعالم کردند ایران خواســته هایی داشــته 
که ازنظر آمریکا خارج از چارچوب برجام بوده اســت. 
تا زمانی که شــکاف زیادی در برداشــت های طرفین 
وجود دارد امکان رسیدن به توافق وجود ندارد. پیش 
از دوحــه هم تالش قابل توجهی برای نزدیک شــدن 
برداشت ها صورت نگرفته بود. ازاین رو طبیعی بود که 
با علم به این موضــوع گفت وگوهای دوحه به نتیجه 
نرســد. البته هنوز راه بسته نیست و معتقدم طرفین 
بایــد به گونه ای مصالحه کنند؛ زیرا با گذشــت زمان 
پنجره فرصت ها بســته می شود و از بین رفتن برجام 
و شکست مذاکرات می تواند تبعات منفی زیادی برای 
دو طرف داشته باشد. معتقدم گفت وگوهای دوحه از 
جهت دســتیابی به توافق ناامیدکننده بود، اما به نظر 
نمی رســد آخرین دوره از گفت وگوها باشد و تالش ها 
برای رســیدن به حدی از میانه که خواســته های دو 
طرف را تأمین کند ادامه خواهد داشــت، البته به این 
معنا نیســت که توافق به صورت قطعی رخ خواهد داد 
بلکه همه چیز بستگی به شــکلی از مصالحه دارد که 

ممکن است رخ دهد. 
هنوز مشخص نیست دوره بعدی مذاکرات چه زمانی 
برگــزار خواهد شــد با وضعیتی که اکنون مشــاهده 
می کنیــم به نظر نمی رســد توافق در چشــم انداز را 
شاهد باشیم.« البته درصورتی که شناخت کامل از این 
کارشناس سیاسی باشــد و نقدی تحت عنوان »فقط 
اصولگرا نما بودن کافی نیست« را هم در همین ستون 
خوانده باشد، می تواند تا حدود ارتباطات را به هم پیدا 
کند که ســایت جهان نیــوز در تاریخ ۲۰۲۲/۰7/19 
پستی را از احمد کارآمد اینگونه درج نموده »۸ سال 
امثال این افراد در مرکز بررســی استراتژیک ریاست 
جمهوری به همراه حســام الدین آشــنا از بیت المال 
حقوق می گرفتند که به مدافعین حرم و بسیج مردمی 
سوریه و عراق، به مانند رسانه های سعودی و انگلیسی 
بگویند شبه نظامی! و از حمله آمریکا به متحدان ایران 

نتیجه بگیرند که توافق نزدیک است!« 
درحالی کــه این جواب به توییت همین سیاســتمدار 
طرف مصاحبه اخیر ایمناست که گفته »حمله آمریکا 
به مقر شبه نظامیان در مرز ســوریه و عراق می تواند 
اقدامی نمادین و نشانه ای از نزدیک شدن توافق نهایی 
در وین باشــد، شــاید بایدن می خواهد به جمهوری 
خواهان و متحدانش در منطقه اطمینان بدهد که این 
توافق، تأثیری بر اراده او برای مقابله با ایران در سایر 
جبهه ها نخواهد داشت!« البته پاسخ دندان شکن ایران 
در نشست آستانه که همین روزها در تهران برگزار شد 
نشان داد اینگونه تالش های مذبوحانه دیگر نمی تواند 
رنگی داشــته باشد زیرا قبال بارها این نمد نخ نما شده 
است تا سایت شما نیوز در تاریخ 1۳97/1۰/۲۳ تحت 
عنوان مأموریت ویژه ژئوپلیتیســین قاجاری اینگونه 
بنویســد که »مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاست 
جمهوری به عنوان نهاد مشورتی رئیس جمهور به  جای 
اینکه برطرف کننده نیازهای مشــورتی رئیس جمهور 
در جهت تأمین منافع ملی باشــد، بــه کانونی برای 
حضور مشــاوران و کارشناسانی تبدیل شده است که 
مروج تفکــر ارتباط با غرب ولو در صورت عدم تحقق 
ایران هستند.« این تئوریسین نورسیده  خواسته های 
درزمینه ســازش، ضمــن هم صدایی بــا بلندگوهای 
دشمن، با گره زدن اقتصاد مملکت به برجام، متوقف 
شدن صنعت هسته ای را ناکافی دانسته و از مذاکرات 
عمیق تر اینگونه ســخن می گویــد: »اغلب فراموش 
می شود که توافق هســته ای، مصالحه ای برای خاتمه 
دادن بــه راه رفتن بر روی تیغ جنگ، ورشکســتگی 
سیاســی و بی ثباتی در مقیــاس جهانی بود اما هرگز 
این معنا را نداشــت که بحران هســته ای ایران برای 
همیشه به کنار خواهد رفت.« او در مصاحبه ای با یکی 
از روزنامه های زنجیره ای گفته است: بهتر است ضمن 
آنکه ایران درهای گفتگو را باز نگه می دارد، اطمینان 
کسب کند که با پرستیژ کافی در میز مذاکرات خواهد 
بود. البته این شخص اولین کسی نیست که خواستار 
تنش زدایی با اسرائیل می شود و جریان سازش در این 
زمینه ید طوالیی دارد که آخرین اظهارنظر از ســوی 
محمدجواد ظریف بود کــه می گفت: »ما کی گفتیم 
اسرائیل را نابود می کنیم؟« حاال نوبت تارنمای ایمنای 
شهرداری اصفهان اســت که با این شخصیت در یک 
روز تعطیل عمومی که از اعیاد بزرگ شــیعیان است 

مصاحبه کند!

یادداشت

فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه گفت: در حوزه فضایی 
با اقدامــات مطلوبی که صورت گرفته و دســتاوردهای 
ارزشــمند حاصل شده، کار روی ریل افتاده و به سرعت 

در حال پیشرفت هستیم.
ســردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای 
سپاه در دیدار با دانشجویان دفتر تحکیم وحدت که در 
پایــان بازدید آنان از پارک علم و فناوری این نیرو انجام 
شد، از جهاد تبیین به عنوان یکی از مهم ترین تأکیدات 
رهبر معظم انقالب اســالمی )مدظله العالی( یاد کرد و 
با بیان این که محور و اســاس انقالب و نظام اســالمی 
ما مردم هستند، گفت: در شــرایطی که دشمنان قسم 
خورده ایران اسالمی باور و اعتقاد مردم را هدف قرارداده 
و با بهره گیری از رســانه های پر تعداد به بمباران اذهان 
می پردازنــد؛ جهاد تبیین با هدف بیان واقعیات موجود، 
ایجاد وحدت رویه و تحلیل مشترک نسبت به موضوعات 
مختلف به ویژه از سوی جامعه نخبگان از اهیمت باالیی 

برخوردار است.
وی علت دشمنی های بیش از چهار دهه استکبار جهانی 
با انقالب و نظام جمهوری اســالمی را ناشــی از خوی 
استکباری و اســتعماری آنان توصیف و با بیان این که 
تغییر رفتار ما تغییری در ماهیت پلید و راهبرد خصمانه 
دشــمن ایجاد نمی کند، اظهار کــرد: عالوه بر تجربیات 
روشن تاریخی از گذشــته تا امروز که در آن به صورت 
کاماًل واضح و روشــن ماهیت اســتکباری آمریکا علیه 
کشــورهای مختلف نمایان اســت، با توجــه به اهمیت 
ژئوپلتیکی ایران و برخــورداری از منابع و ذخایر عظیم 
خــدادادی، اگر وقوع انقالب و مواضــع حکیمانه و دور 
اندیشــانه امام راحل و مقام معظــم رهبری و پیگیری 
مســیر عزت، استقالل و خود کفایی نبود، ایران اسالمی 
نیز امــروز از چنین جایگاهی برخــوردار نبود و درگیر 

چالش ها و مخاطرات زیادی می شد.
فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه با اشاره به دنبال کردن 
راهبرد ایجاد قدرت بازدارنده دفاعی از ســوی نیروهای 
مسلح جمهوری اســالمی، گفت: روندی که با مدیریت 
جهادی و انقالبی و اتخاذ راهبردها و روش های مناسب 
در حوزه نظامی دنبال شــد و امروز حتی دشــمنان نیز 
به تــوان بازدارنده دفاعی ما اذعــان دارند و قدرت های 

بــزرگ و صاحب تکنولوژی دنیــا حرکت صنایع نظامی 
ایران در لبه فناوری را تحســین می کنند، می بایست در 
سایر عرصه ها اعم از اقتصاد و فرهنگ نیز دنبال شود تا 
با رفع کاستی ها و خالءهای موجود، شاهد پیشرفت در 

این عرصه ها نیز باشیم.
سردار حاجی زاده ایســتادگی و مقاومت برابر مشکالت، 
ســختی ها و مخالفت ها، یافتن مسیرهای میان بر برای 
پیشرفت و دستیابی به استقالل همه جانبه و نیز تالش 
مســتمر در عرصه های نیاز کشــور را راه حل مشکالت 
موجــود عنــوان و تاکید کرد: شــهدای واالمقام ما اعم 
از حاج قاســم ســلیمانی، شــهید تهرانی مقدم و دیگر 
ستاره های پرفروغ عزت آفرین ایران اسالمی نه تنها در 
دفاع مقدس بلکه پس از آن نیز با شناسایی مشکالت و 
کاســتی ها در عرصه های دیگر در صدد رفع مشکالت بر 
می آمدند و امروز این رســالت مهم بر عهده نسل جوان 
اســت. وی با تاکید بر اینکه در حوزه قدرت بازدارندگی 
پس از گذشــت چهار دهــه امروز قوی تــر از هر زمان 
دیگری هستیم، گفت: امروز به فضل الهی با کار و تالش 
مستمر و جهادی در حوزه نظامی در عرصه های مختلف 
اعم از موشــکی، پهپــادی و… از قابلیت ها و امکان های 
ویژه و برتر ســازی برخورداریم که مانع تحقق هرگونه 

خیال باطل از سوی دشمنان شده است.
فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه عرصه ی فضا را بســیار 
مهــم توصیــف و آن را نیــازی مبرم و ضــروری برای 
تمامی حوزه هــا عنوان کرد و افزود: امروز به فضل الهی 
در حوزه فضایی با اقدامــات مطلوبی که صورت گرفته، 
دستاوردهای ارزشــمندی حاصل شده و کار روی ریل 
افتاده اســت به گونه ای که در این حوزه به ســرعت در 
حال پیشــرفت و نویدبخش آینده روشــن و امیدآفرین 
هستیم. سردار حاجی زاده با بیان اینکه سرریز فناوری و 
توانمندی های حوزه نظامی به کمک ســایر صنایع آمده 
اســت گفت: امروز در تعامل با مجموعه های صنعتی و 
بخش هــای مختلف با هدف بومی ســازی دانش و رفع 
انحصار و مشکالت ناشی از تحریم های ظالمانه دشمنان، 
ســرریز فناوری و توانمندی های حوزه دفاعی به کمک 
صنعت و ســایر حوزه ها آمده و موجب رفع بســیاری از 

مشکالت شده است.

سردار حاجی زاده: 

در حوزه فضایی به سرعت در حال پیشرفت هستیم
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به هجمه ها علیه 
حضور مســؤوالن دولتی در صحنه حوادث طبیعی اخیر 
گفت: عده ای به دنبال این هستند که با تمامی اقدامات 
دولت آقای رئیســی مخالفت کرده و اشکال تراشی کنند 

و به آن انگی بزنند.
در روزهــای اخیر و پس از حضور جمعی از مســئوالن 
دولت سیزدهم در محل حادثه سیل امام زاده داوود )ع(، 
هجمه های فراوانی از جانب عده ای نســبت به این اقدام 
وارد شــد؛ این افراد معتقد هســتند که حضور میدانی 
مســئوالن در مواجهه بــا مشــکالت و بحران ها، امری 
عوام فریبانه اســت و برای بهبود شــرایط و تسریع روند 

رسیدگی به مسائل، کارساز نیست.
در همیــن زمینه فارس گفت وگویی با حجت االســالم 
جواد مجتهد شبســتری، عضو مجلس خبرگان رهبری 

کرده است. 

* در روزهای اخیر هجمه زیــادی از جانب عده 
ای نســبت به حضور مســئوالن در حادثه سیل 
امام زاده داوود )ع( وارد شــده است. به نظر شما 
دلیل این هجمه ها چیست و آیا راهکار بهتری از 
با بحران ها و مشکالت  حضور میدانی در مواجهه 

 وجود دارد؟
مجتهد شبســتری: یکی از ویژگی های دولت اســالمی، 
حضــور و ارتباط نزدیک با مردم اســت؛ ایــن امر می 
تواند به اشــکال مختلف نمود پیــدا کند که یکی از آن 
ها حضــور میدانی در هنگام حوادث اســت. اینکه عده 
ای بگویند این دست اقدامات به نیت عوام فریبی انجام 
می شــود، چندان صحیح به نظر نمی رســد زیرا الزمه 
دولت اســالمی و مردمی، در کنار مردم بودن به هنگام 
گرفتاری ها و بحران هاســت؛ البته این نفی نمی کند که 
باید مدیریت و تدبیر مناســب در اداره کشور انجام شود 

بلکه تمامی این موارد مکمل یکدیگر هستند.
زمانی که یک مســئول در ســطح وزیر کشــور، معاون 
اول رئیس جمهور و حتی شــخص آقای رئیس جمهور 
از تهــران به محل حوادث می رونــد و از نزدیک حرف 
مردم را می شــوند، عالوه بر اینکــه مدیریت بهتری در 
آن مورد صورت می گیرد، مــی تواند التیام بخش آالم 

مصیبت دیدگان و داغ دیدگان آن حادثه باشــد؛ مردم 
وقتی می بینند که مسئوالن کشور در هنگام بحران ها 
درکنارشان هستند، احســاس می کنند که آن ها جدا 
از مردم نیســتند و در غم و شادی درکنار و به فکرشان 
هستند؛ این یک ویژگی اساسی دولت اسالمی است که 

در سختی ها و مصیبت ها، همراه و همیار مردم باشد.
با این وجود متاسفانه در روزهای اخیر عده ای تلقی شان 
از حضور میدانی مســئوالن در بحران هــا، عوام فریبانه 
بودن این اقدامات اســت؛ طبیعتا عــده ای به دنبال آن 
هســتند به هرکاری که یک دولــت مردمی انجام دهد، 
انگ و برچســب غلطی بزنند. آیت اهلل رئیســی، در ایام 
انتخابات و قبل از اینکه رئیس جمهور شوند اعالم کرده 
بودند که دولت شان، دولت مردمی خواهد بود و طبیعتا 
همین توقع و انتظار از مسئوالن دولت فعلی وجود دارد 

که ارتباط نزدیکی با مردم داشته باشند.

* به نظر شــما شــیوه مدیریت دولت سیزدهم 
برمبنای حضور میدانی در حــوادث و بحران ها 
کارآمد بوده یا شــیوه دولت سابق و عدم حضور 

میدانی آن ها، نتایج بهتری دربر داشته است؟
مجتهد شبســتری: طبیعتا این انتقاد به دولت قبل وارد 
بود که چرا مدیریت میدانی انجام نمی دهند و با فاصله 
و از پشــت میز کشــور را اداره می کننــد. در هر حال 
عــده ای به دنبال این هســتند که بــا تمامی اقدامات 
دولت آقای رئیســی مخالفت کنند و به آن انگی بزنند 
و اشــکال تراشــی کنند؛ در حال حاضر عده ای صرفاً 
کارشــان همین است و از این طریق خودشان را مطرح 
 می کنند و متاسفانه کار عده ای همین است که همیشه 

نق بزنند.
البته این موارد مســئولیت دولــت را کم نمی کند بلکه 
باید در کنار تمامی مســئولیت هــا، مدیریت میدانی را 
ادامه دهند؛ زمانی که مســئوالن رده باالی کشــور از 
نزدیک حوادث و مشــکالت را بررســی می کنند، قطعا 
تصمیم گیری بهتری خواهند داشــت تا اینکه در مرکز 
بنشــینند و براساس گزارش ها دستور دهند. امیدواریم 
که مســئوالن محترم با توان، تالش و شتاب بیشتری به 

این خدمت ادامه بدهند.

نماینده مجلس خبرگان پاسخ داد:

دلیل نِق  زدن ها و اشکال تراشی ها در مقابل اقدامات دولت چیست؟

رئیس جمهــور گفت: همــه باید در مســیر تأمین امنیت 
اقتصادی و اخالقی باشــند تا جامعــه از ناهنجاری ها دور 

باشد.
سید ابراهیم رئیســی در دیدار اعضای ستاد احیای امر به 
معروف و نهی از منکر، با اشــاره به همزمانی برگزاری این 
نشست با آغاز ایام سوگواری محرم، حضرت اباعبداهلل امام 
حسین)ع( را پرچمدار این فریضه مهم دینی خواند و گفت: 
حرکت عظیم حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( و شــهادت 
مظلومانه ایشان، گواِه اهمیت باالی امر به معروف و نهی از 

منکر در دین اسالم است.
رئیــس جمهور پرداختن به امر بــه معروف و نهی از منکر 
را وظیفه همه آحاد امت اســالمی دانســت و تصریح کرد: 
جامعــه ای که نســبت به ایــن فریضه بســیار مهم دینی 
حساس نباشد، جامعه زنده ای نیست. برای داشتن جامعه 
تراز انقالب اســالمی نباید امر به معروف و نهی از منکر در 

جامعه سست شود.
وی با اشــاره به وظیفه قانونی دولت و دستگاه های اجرایی 
در اجــرای قانون امر به معروف و نهی از منکر، گفت: همه 
دولتمردان و دســتگاه های در این رابطه مسئولیت دارند و 

باید با دقت و جدیت وظایف خود را انجام دهند.
رئیســی در ادامه توجه به ظرفیت عظیم مردمی در کشور 
و ســازمان های مردم نهاد را در راستای احیای فریضه امر 
بــه معروف و نهی از منکر مورد تأکیــد قرار داد و تصریح 

کرد: هر جا به مردم میدان داده شد، موفقیت حاصل شده 
است. اساساً هنر امام خمینی)ره( و رهبری آوردن مردم به 
میدان بود بنابراین نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت شود.

رئیــس جمهور در ادامــه با تأکید بر لــزوم بی توجهی به 
فضاسازی های باطل در مسیر امر به معروف و نهی از منکر 
افزود: متأســفانه گاهی مشاهده می شود برخی افراد تحت 
تأثیر جوســازی ها، از وظایف قطعی و قانونی خود ســر باز 
می زنند که این امری خطرناک اســت چرا که دشــمن از 

همین اهرم اســتفاده می کند و برای عقیم ماندن بسیاری 
از مسایل مهم کشــور، با ایجاد جوسازی برخی مدیران را 

منفعل می کند.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود بر ضرورت کار 
تبیینی و تنویر افکار عمومی در زمینه معروف ها و منکرات 
تأکید کــرد و از صاحبان نفوذ کالم خواســت برای مردم 
تمایز میان حق شخصی با حقوق جامعه را به روشنی تبیین 
کنند. رئیس جمهور با تذکــر اینکه اگر امنیت اجتماعی، 

اقتصادی و اخالقی در جامعه نباشــد، همه ضرر می کنند، 
اضافــه کرد: باید همه در مســیر تأمین امنیت اقتصادی و 

اخالقی باشند تا جامعه از ناهنجاری ها دور باشد.
وی با بیــان اینکه دولت مصمم به امــر به معروف و نهی 
از منکرات به ویژه در مســایل اقتصادی و اجتماعی است، 
افــزود: در این زمینه وظیفه دولت از همه نهادها بیشــتر 
اســت و قدردان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
هســتیم که در راســتای اجرای این فریضه مهم دینی به 

دولت کمک می کند.
 رئیســی در ابتدای سخنان خود ضمن تسلیت به خانواده 
جان باختــگان حادثــه ســیل در نقاط مختلف کشــور از 
زحمات و اقدامات امدادی و جهادی دســتگاه های مختلف 

در کمک رسانی به سیل زدگان قدردانی کرد.
پیش از ســخنان رئیس جمهور حجت االسالم والمسلمین 
کاظم صدیقی رئیس و هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد احیای 
امــر به معــروف و نهی از منکر و همچنین ســردار احمد 
وحیدی وزیر کشــور، دکتر محمدمهدی اســماعیلی وزیر 
ارشــاد، سردار حسین اشــتری فرمانده کل انتظامی کشور 
و آیــت اهلل کعبی عضو مجلس خبــرگان رهبری به عنوان 
اعضای این ستاد ضمن ارایه گزارشی از عملکرد و اقدامات 
مجموعــه تحت مدیریت خود در زمینــه امر به معروف و 
 نهی از منکر بــه بیان نظرات، دیدگاه ها و پیشــنهادهای 

خود پرداختند.
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گزارش
رئیس جمهور: 

دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکر 
در مسائل اقتصادی و اجتماعی است

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

وزارت اطالعــات با صــدور اطالعیه ای اعالم کرد: ســربازان گمنــام امام زمان 
)عجل اهلل(، یک تبعه کشــور پادشاهی ســوئد را به اتهام جاسوسی، شناسایی و 

بازداشت کردند.
متن این اطالعیه بدین شرح است:

ســربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف(، یک تبعه ی کشــور 
پادشاهی سوئد را به اتهام جاسوسی، شناسایی و بازداشت کردند.

متهم سوئدی که در سفرهای چندگانه ی پیشین به ایران، به دلیل برخی رفتارها 
و ارتباطات مشــکوک، در لیســت مظنونین واحد ضدجاسوسی وزارت اطالعات 
قرار گرفته بود، همیشــه از لحظه ی ورود به کشــور، کلیه تحرکات، ارتباطات، 
ســفرهایش به شــهرهای مختلف کشــور )که کاًل خارج از مقاصد و رویه های 
گردشــگری انجام می شدند( تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری اسالمی ایران، 
دقیقاً تحت نظر مأمورین زبده ی ضدجاسوســی ایــن وزارت خانه قرار می گرفت. 
یافته های ساختار ضدجاسوسی وزارت این بود که متهم سوئدی در همه سفرهای 

قبلــی، با رعایت اصول حرف  ای ارتباطی، حفاظتــی و پنهان کاری، با تعدادی از 
 عناصر مظنون اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت نظر قرار داشــتند؛ ارتباط 

برقرار می کرد.
متهم مورد بحث، چند ماه پیش و درپی دســتگیری یک جاسوس دیگر اروپایی، 
با مأموریت کســب اطالع از چگونگی افشــای هویت آن جاسوس و نوع و میزان 
اطالعاتی که به تور اطالعاتی این وزارت خانه افتاده بود، مجدداً وارد کشــور شد. 
این بار نیز و در کل مدت مأموریت آخر، تماس های وی با مرتبطیِن اشاره شده، 
تحت کنترل مستمر سربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( قرار 
داشــت و باالخره با تکمیل مســتندات؛ در هنگام خروج از کشور با حکم مرجع 

قضائی بازداشــت شــد. متهم مذکور دارای سابقه ســفر به اراضی اشغالی رژیم 
غاصب صهیونیستی پیش از عزیمت به ایران می باشد.

وزارت اطالعات هم چنان که پیش از این به کرات اعالم کرده است؛ امنیت کشور 
و آرامش مردم را خط قرمز خود دانسته و کوچک ترین تعدی نسبت به مرزهای 
امنیتی کشور را قاطعانه و فارغ از هیاهوی آوازه گران حرفه ای و همخواِن غربی-

صهیونیستی پاسخ می گوید. به ویژه به رژیم بدسابقه ی سوئد که تاکنون چندین 
جاســوس نیابتی برای رژیم اشــغالگر قدس را پشــتیبانی کرده است )همچون 
احمدرضا جاللی؛ جاسوس مسلم رژیم صهیونیستی و مجرم قطعی در شناسایی 
و ترور برخی از دانشــمندان هسته ای کشور( و مأمن تروریست های جنایت کاری 
همچــون منافقین و قاتالن مردم و کــودکان بی گناه در رژه ی خونبار اهواز بوده 
اســت، هشــدار می دهد که در صورت ادامه ی رویه ی جاسوسی نیابتی از سوی 
نهاد اطالعاتی آن کشــور و استمرار حمایت از قاتالن و جانیاِن سابقه دار؛ واکنش 

متناسب با آن را دریافت خواهد کرد.

توسط سوی وزارت اطالعات؛ 

جاسوس سوئدی دستگیر شد

 ارتش با تمام توان در خدمت 
مردم مناطق سیل زده است

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ارتش با تمام توان در خصوص انتقال ســریع 
تجهیزات فنی همچنین تأمین تجهیزات گروه های مهندســی در خدمت مردم 

مناطق مختلف استان یزد خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر ســرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران در حاشیه بازدید از سیل بند شماره چهار 
اســتان یزد اظهار داشــت: بنا به دســتور فرمانده کل ارتش، من به همراه وزیر 
کشــور در استان یزد حاضر شــدیم. وی گفت: ابتدا انتقال سریع تجهیزات فنی 
از اســتان های مشخص شده انجام می شود و وســایل را از طریق نیروی هوایی 
و هلیکوپتــر وارد مناطــق خواهیم کرد. همچنین بــرای تأمین تجهیزات گروه 
مهندســی هم به گروه ۴۴۴ فنی دستور داده شده و گروه های دیگری به عنوان 

معین در خدمت هستند که در مناطق مورد نظر پخش شوند و در خدمت مردم 
و دستگاه های استان خواهند بود.

فرمانــده نیــروی زمینی ارتش با تاکیــد بر اینکه ارتش فدای ملت اســت و ما 
بــا تمام توان خدمت گزار مردم خواهیم بود، خاطرنشــان کــرد: در حال حاضر 
مهمترین نیاز اســتان یزد تخلیه آب های ســطحی و تقویت ســیل بندها است 
 کــه به محض رســیدن نیرو و تجهیزات مهندســی ارتش این مهــم بالفاصله 

اجرایی می شود.


