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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

دولت قبل می  خواست مانند سوپرمن
 با یک کلید همه مشکالت را حل کند!

سرویس سیاسی-
در سرمقاله روزنامه شرق به این موضوع پرداخته شده بود که اگر تفکرات دولتمردان رویا گونه باشد چه تبعاتی 
خواهد داشت و در ادامه آن آمده بود: »...در این میان  اندیشه رئیس جمهور قبل آقای حسن روحانی که با کلید همه 
درهای بسته را می خواست بگشاید یا می خواست با توانایی خود به عنوان سوپرمن رأسا همه تحریم ها را برطرف کند، 

از این قبیل است. پای نه در روی زمین و  اندیشه در ناکجاآباد.«
این سرمقاله افزوده بود: »ایشان)سیدمحمد میرباقری( فرموده اند فناوری های جدید، یک سلسله ضعف های 
بنیــادی دارد که آنها را به این جا کشــانده و ما باید از نقطه های بنیادیــن دیگری آغاز کنیم و به فناوری های 
جدید برسیم. معنی این حرف آن است که نقطه های بنیادین فناوری را که در تاریخ علم به دوران پارینه سنگی 
و ابزار ســازی انســان بازمی گردد، دوباره احیا کنیم و نوع دیگری از فناوری را اختراع کنیم. جالب است که در 
همان صفحه کالم مقام معظم رهبری درج است که گفته اند فناوری به مسیرهای غیرانسانی رفته و مثال آن 
را تولید بمب اتمی ذکر کرده اند؛ یعنی آنکه اصل فناوری نفی نشــده بلکه سوءاســتفاده از آن نهی شده است. 
اتفاقا در همان صفحه مصاحبه جناب آقای میرباقری، نظریه شهید مطهری که همسویی کامل با بیانات مقام 
معظم رهبری دارد ذکر شــده است. شهید مطهری می گوید ریشه مشکالت امروز بشر تکنولوژی نیست، بلکه 

مشکل در خود انسان است.«
در این باره الزم به ذکر است که این سرمقاله در حالی اکنون عنوان می کند که »اندیشه رئیس جمهور قبل 
آقای حسن روحانی که با کلید همه درهای بسته را می خواست بگشاید یا می خواست با توانایی خود به عنوان 
سوپرمن رأسا همه تحریم ها را برطرف کند، از این قبیل است. پای نه در روی زمین و اندیشه در ناکجاآباد.« هم 
نویسنده سرمقاله و روزنامه شرق و دیگر رسانه های اصالح طلب در 8 سال قبل به شدت به حمایت از روحانی 

و برنامه های مطرح شده توسط او پرداختند.
نکته دیگر این اســت که نویســنده یادداشت در مورد این جمله از مصاحبه استاد میرباقری که »ما باید از 
نقطه های بنیادین دیگری آغاز کنیم« کال دچار برداشــت غلط و فهم نادرســت شده و آن را معادل نقطه آغاز 
علم گرفته اســت که در این باره توصیه می کنیم که نویســنده یادداشت و روزنامه شرق به مباحث فلسفه علم 

مراجعه کنند چرا که نگاه استاد میرباقری از این زاویه بوده و هر علمی واژه ها و اصطالحات خودش را دارد.
به جز استفاده ابزاری از مطالبات زنان، برای آنها چه کرده  اید؟! 

روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در مطلبی با ادعای برخي رفتارهاي سلبي، تند و خشن در خیابان ها توسط برخي 
ضابطان پیرامون برخورد با بي حجابي بار دیگر مدعی حقوق زنان شده و ضمن دوگانه سازی دروغین که شگرد طیف 
مدعی اصالحات است ادعا کرده دستگاه های اجرایی به جای پرداختن به برخورد با زنان بی حجاب ، مشکالت معیشتی 

جامعه را حل کنند! 
گفتنی اســت جدا از اینکه وظیفه و اولویت اصلی دستگاه های اجرایی باید حل مشکالت مردم به ویژه مشکالت 
اقتصادی باشد و جدا از اینکه موضوع حجاب یک مقوله فرهنگی است و 32 دستگاه عمدتا فرهنگی که موظفند برای 
حجاب و عفاف کار کنند، با فرافکنی از مسئولیت شانه خالی می کنند و باز جدا از اینکه طبعا هیچ کس با برخوردهای 
ادعا شده از سوی این روزنامه درباره حجاب موافق نیست اما بازخوانی عملکرد طیف مدعی اصالحات به ویژه در حوزه 
زنان نشــان می دهد طرح چنان ادعایی از ســوی کسانی که داعیه دار نه به خشونت علیه زنان هستند اما در ماجرای 
قتل میترا نجفی همسر شهردار اصالح طلب صحنه دیگری از سقوط اخالقی خود را به نمایش گذاشتند، بیشتر بوی 

فریبکاری و نفاق می دهد. 
مدعیان اصالحات که طی 8 ســال گذشــته تقریبا تمام مناصب مهم اجرایی و تقنینی کشور در دستشان بود و 
ماحصل کارنامه فاجعه بار آنها نابودی معیشت مردم و اقتصاد کشور بود ، در حوزه زنان نیز کارنامه ای پر از نقاط سیاه 

دارند که تاریخ آنها را فراموش نخواهد کرد. 
ایــن جریــان در ماجرای قتل میترا اســتاد به دســت محمد علــی نجفی از چهره های برجســته اصالح طلب 
 ســعی کردند ماجرا را امنیتــی کنند و با واردکردن اتهــام غیراخالقی، مقتوله را »پرســتو« و حتی »مهدورالدم«

نامیدند.
اصالح طلبان در مسائل دیگری مانند ماجرای »به رسمیت شناختن زنان روسپی در ایران« )تیرماه 95(، »ارائه 
اطالعات زنان مطلقه ایرانی برای کارآفرینی در آنتالیا« )اردیبهشت ماه 96( یا ماجرای »عقیم  سازی زنان کارتن خواب« 
و... نشان داده اند که حقوق زنان برای آنها محلی از اعراب نداشته و اساساً کارنامه قابل قبولی از خود به جای نگذاشته اند.

زهرا شــجاعی، رئیس امور مشارکت زنان ریاســت جمهوری در دولت اصالحات چندی قبل به انتقاد از عملکرد 
اصالح طلبان در حوزه زنان پرداخته و گفته بود »اصالح طلبان موقع انتخابات از زنان استفاده ابزاری می کنند و بعد 

کاری برایشان نمی کنند.«

نکته هایی از سرود سالم فرمانده
۱. ســرود »ســالم فرمانده« اتفاقی مبارک بود که موجی از نور و ُسرور و امید را در 
بین ملت برانگیخت و کشور را از شمیم گلستان والیت و امامت عطر آگین نمود. موسیقی 
دلنشــین و مخملین به همراه شعری سرشار از صمیمیت و طراوت ، موجب شد که این 
تصنیف در  اندک زمانی در سراسر پهنه کشور عزیزمان پرآوازه شود و به همراه جوشش اشک 
بر لب ها مترنم گردد. »سالم فرمانده« به گونه ای اعجاب برانگیز از دروازه های ایران گذشت 
و در منطقه درخشید. آنگاه پا را از کشورهای همسایه فراتر نهاد و به آفریقا و مرزهای اروپا 
و آمریکا رسید و همزمان، نسخه های ترکی، پاکستانی، عربی و انگلیسی آن بیرون آمد و 
زبان مشترک ملت های مختلف شد. این سرود را می توان نمادی از هدف غایی جمهوری 

اسالمی که همانا تمهید حکومت جهانی حضرت مهدی ارواحنا فداه می باشد دانست.
2. انتظار موعود به نوعی در باور همه مذاهب و ادیان وجود دارد و هنگامی که به منابع 
و آثار کهن این ادیان مراجعه کنیم ، بشارت آمدن شخصیتی در آخرالزمان را می یابیم. به 
عبارت دیگر، فرهنگ انتظار یک وجه مشترک در بین همه آیین ها است و با وجود تحریف 
این ادیان و آمیخته شدنشــان به موهومات و خرافات ، امر موعود اما در کتاب هایشان از 
دستبرد، مصون مانده است. گو این که در چند و چون آن میان آنها اختالف وجود دارد.  
در مذهب برادران اهل تسنن نیز به موضوع مهدویت تصریح گردیده و در منابع حدیثی 
آنان روایات متعددی در این باب از زبان مبارک رسول خدا)ص( نقل شده است و برخی 
از علمای بزرگ سنی، کتاب های مستقلی در باره امام مهدی ارواحنا فداه تألیف کرده اند. 

اما مهدویت در تشیع مبحث بسیار گسترده ای است که پشتوانه عظیمی از آیات و 
روایات دارد و صدها آیه قرآن به سرنوشت بشریت در آخرالزمان و موضوع تشکیل حکومت 
جهانی به دست آخرین حجت خدا ، تاویل و تفسیر شده است. همچنین روایات بی شماری 
نیز در پیرامون حضرت موعود به دست ما رسیده که در مقایسه با مباحث دیگر اسالم از 
بسامد باالیی برخوردار است. از این رو امر مهدویت در تشیع، قابل قیاس با هیچ مذهب 
و مکتبی نیســت و صراحت ، شفافیت و شناسنامه روشنی که از آخرین حجت خدا نزد 

شیعه وجود دارد ، در هیچ آیین دیگری یافت نمی شود. 
 آری! فرهنگ سبز انتظار ، سرمایه  بی بدیل جهان تشیع است که موجب شده این 
مذهب ، پیوسته جّذاب و پویا باشد و سرود »سالم فرمانده« از چنین سرمایه  واالیی رونمایی 
کرده است. این سرود چیزی به مخاطبان خود نیفزوده و نیاموخته بلکه آنان را به فطرتشان 
بازگردانیده است. عشق به مهدی آن منجی عالم بشریت، در نهاد همه انسان ها وجود دارد. 

کافی ا ست دل ها را بیدار و آگاه کنی! کاری که این سرود کرد.
3. بیش از چهار دهه اســت که سرزمین ایران همواره خاستگاه رویدادهای شگفت 
و حیرت فزا بوده و ملت کرامت مدار ما در طی این مدت ، نمایشگاهی از الهامات غیبی و 
عجایب دوران را در برابر دیدگان جهانیان به معرض تماشا گذارده است. هرچند عده ای 
بیمار روحی در داخل که مرامشان خودتحقیری و دشمن باوری است ، شکوه حماسه جویی 
و اســطوره پروری در کشور را نمی بینند، اما حقیقت این است که ملتی انقالبی و بزرگ 
در آوردگاه »تهاجم ترکیبی« و پیچیده دشمنان در ابعاد »اقتصادی، سیاسی، امنیتی و 
رســانه ای«، اینچنین شاداب و ســربلند، انقالب خود را صادر می کند ، الگوی ملت ها در 
فرهنگ مقاومت می شود و در حرکتی بدیع و بی سابقه با یک سرود ، روح نشاط و خّرمی 
را در مسلمانان می دمد و در اقصی نقاط جهان، طوفانی از معارف حیات بخش مهدوی 

به پا می کند.
به راستی خورشید طالع بلند این ملت از کجا دمیده است؟ آیا این به مفهوم استجابت 
دعای خوبان در قرآن نیســت؟ آنجا که در آیه ۷۴ ســوره فرقان از زبان آنان می فرماید: 

»َواْجَعلنا لِلُمّتقیَن إماماً؛ ما را پیشوای پرهیزگاران قرار ده.«  
 ۴. دشــمن از چه چیزی دیوانه وار عصبانی اســت؟ او کدام امید خود را بر باد رفته 
می بیند؟ مگر جز این اســت که »سالم فرمانده«، گل معطر مهدویت را در باغچه وجود 
کــودکان و نوجوانان رویانیــده و ذکر آن مهرباِن غایب از نظر را بر لب هایشــان جاری 

ساخته است؟ 
   قدرت های فاســد و شیطانی همواره نســل های جدید ملت ها را پیاده نظام خود 
محسوب می کنند. آنان با طرح هایی چون سند ننگین 2۰3۰ و یکپارچه  سازی جهانی ، 
قصد دارند فرهنگ منحط و ضد بشری خود را جایگزین آداب و رسوم و باورهای ملت ها 
کنند. بلکه سال های متمادی است که غرب وحشی در پوشش شعارهای زیبنده حقوق 

بشر ، فاضالب َمنش و اخالق متعفن خود را به روی جهانیان گشوده است. 
   با این همه اما نقشه های بدسگاالن برای ایران اسالمی، بسیار انحصاری و ویژه تر است. 
دشمن تمام سرمایه و توان خود را در این متمرکز کرده  است که نسل  های آینده ایران به 
جنگ با آرمان های پدران خود برخیزند و عصیانگرانه به انقالب و ارزش های آن پشت پا 
زنند. اما اینک که کودکان ما چنین با احساس و شور و شعور و با چشمانی اشکبار سرود 
سالم فرمانده را می خوانند، دشمنان خرمن امید خود را سوخته می بینند و در خشم اند. 

» ُقْل ُموتُوا بَِغیِظُکم؛ بگو از این عصبانیت بمیرید.« )آل عمران ۱۱9(
   5. کســانی در داخل و خارج، ژست روانشناسانه به خود گرفتند و مضمون شعر 
این سرود را برای گروه سنی کودکان مناسب ندانستند. آنان در این مسیر قلم فرسایی ها 
کردند و چه مهمالتی که نبافتند. برخی دیگر نیز با واژه  سازی های عجیب و غریب مانند 
»سوءاستفاده از حقوق کودک« یا »سرباز- کودک سازی«! به مقابله با این حرکت خجسته 
برخاستند. در پاسخ ، ابتدا باید گفت این اعتراضات از جنس همان ایراداتی است که در 
مناسبت های دینی و مذهبی نسبت به دادن نذری ، سفرهای زیارتی و ذبح گوسفند در 

عید قربان مطرح می کنند و فاقد هر گونه ارزش است.
 از سویی پاسخ چنین ایراداتی پیش از این در تشییع پیکر سردار دل ها حاج قاسم 
عزیز داده شــده است. هنوز از یاد نبرده ایم که چطور کودکان و نوجوانان ما در شهادت 
سردار می گریستند و دم از انتقام می زدند. مخالفان، در برابر ابراز احساسات کودکان ما 
در آن فراز تاریخی که حرکتی کامال خودجوش و برآمده از اراده ملت بود چه پاســخی 
دارند؟ اما بسیار بجاست که رسانه های معاند به آمار کودک آزاری و سوءاستفاده جنسی از 

کودکان در غرب نگاهی بیندازند تا شرمسارتر شوند و دم فرو بندند.
   6. این ســرود مصداقی باال از تحقق بیانیه گام دوم انقالب است. یعنی با گذشت 
چهل سال مشاهده می کنیم ،  اندک اندک ظرفیت های نوینی از انقالب اسالمی به منصه 
ظهور می رسد که پیش از آن هرگز فکرش را نکرده بودیم. این حقیقت کجا و توهم دشمن 
کودن کجا که پنداشته بود ملت چهلمین سالگرد انقالب خود را جشن نخواهد گرفت. با 
این حساب می توان پیش بینی کرد هنوز استعدادهای عظیم دیگر انقالب در راه است که 

مایه روشنی چشم مؤمنان و حق پرستان خواهد شد.
و سرانجام باید اذعان داشت این حرکت ، یقینا با عنایت حضرت حجت بن الحسن 
ارواحنا فداه توأم بوده که اینچنین جهانی و فراگیر شــده اســت. با این امید که چنین 

فعالیت هایی، گامی در راه آماده  سازی جامعه برای ظهور حضرتش باشد.
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

درمکتب امام

ناجی کشور
 قوه  قضائیه مشــکالتش بیشــتر از ســایر ارگان هاســت، چرا که

قوه قضائیه دخالت در اموری می کند که اختالفی است و اختالف بین 
مردم هم تمام شدنی نیست. ناچار، همیشه یکی از دو نفری که با یکدیگر 
اختالف دارند ناراضی می رود. به همین جهت، کار بسیار مشکلی است و 
از طرفی هم، بسیار حساس و مورد توجه اسالم است. قوه قضائیه اگر از 
روی موازین اسالمی- انسانی رفتار کند، کشور را می تواند نجات دهد.
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آیت اهلل رئیسی در آیین گرامیداشت هفته ازدواج:

بانک مركزی ظرف 15 روز 
آیین نامه تسریع و تسهیل در وام ازدواج را تهیه كند

بقیه از صفحه 2
اما یکی از نقاط عطف در این خصوص، اجرای سرود حماسی و شورانگیز »سالم فرمانده« است. اجتماعات 
عظیم سالم فرمانده با حضور چشمگیر »دهه نودی ها« در اقصی نقاط کشور، دشمن را کالفه و عصبی کرده 
و کار به جایی رسید که رسانه های معاند و دنباله های دشمن در داخل به هذیان گویی افتاده اند. اکنون سرود 
»سالم فرمانده« به چندین زبان ترجمه شــده و در کشورهای مختلف و قاره های مختلف اجرا می شود و 

همچنان در حال تکثیر و فراگیری روزافزون است. 
7- اینها تنها بخشــی از مصادیق و رویدادهایی است که نشان از غلبه سنت های الهی بر محاسبات 
سیاسی دشمن است. و این عیب بزرگ دشمن و هواداران آن است که نه از اسالم و قدرت معنوي آن و نه 

از ملت مسلمان و انگیزه  فداکاري آن اطالعي ندارد. 
اســتاد »حسن رحیم پور ازغدی«  در خاطره ای شنیدنی از شب عملیات والفجر 8 نقل می کند؛ شهید 
»مرتضی متین فر«)مزرجی(- که نوزده سال داشت- به شهید شوشتری گفت: »امشب از اروند نمی توانیم 
بگذریم. آنجایی که آموزش دیدیم عرض و شدت آب این طور نبود.امشب اگر بعثی ها ما را نزنند، کوسه  ها 
می زنند. اگر هیچ کدام نزنند، الی سیم خاردار و تله  های انفجاری گیر می کنیم. با محاسبات مادی، امشب 
نمی توانیم از آب رد بشویم. ولی من امشب وارد آب می شوم تا به امام در جماران خبر بدهند که »آقا بچه ها 
به عشق شما زدند به خط«. دیگر مهم نیست آن طرف خط برسیم یا نرسیم. وظیفه ما وارد آب شدن است، 
بیرون آمدن دیگر در اختیار و وظیفه ما نیست؛ آن  با خداست. خدای آن طرف اروند، خدای این طرف اروند 

است. اگر کسی این طرف قلبش آرام است و آن طرف می ترسد، توحیدش مشکل دارد.«
بله، خدای آن طرف اروند، خدای این طرف اروند اســت و خداوند سال 1401 همان خداوند سال 1360 
ْهً اهللِ الَّتی َقد َخَلت ِمن َقبُل َو  ا َو ال نَصیًرا * ُسَنّ است. »َو لَو قاتََلُکُم الَّذیَن َکَفروا لََولَُّوا االَدباَر ثَُمّ ال یَِجدوَن َولًِیّ
ْهًِ اهللِ تَبدیاًل«)و اگر کافران با شما پیکار می کردند بزودی فرار می کردند، سپس ولّی و یاوری  لَن تَِجـَد لُِسَنّ
نمی یافتند!* این ســّنت الهی است که در گذشته نیز بوده است؛ و هرگز برای سّنت الهی تغییر و تبدیلی 

نخواهی یافت!()سوره مبارکه فتح؛ آیات 22 و 23(

حکایت خدای سال 60
و خدای آن طرف اروند

یادداشت روز

به  دولت  اینکه  بیــان  با  رئیس جمهور 
عنوان کارگزار نظام اسالمی خود را موظف به 
حمایت از امر ازدواج می داند، برای تسهیل 
پرداخت وام ازدواج به جوانان، در اختیار قرار 
دادن امکانات و مراکز فرهنگی دولتی برای 
ازدواج جوانان و نیز تحویل زمین و پرداخت 
تســهیالت به خود جوانان برای ســاخت 
مسکن در راستای تسهیل ازدواج دستورات 

ویژه ای صادر کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز جمعه 
در جشن وصال )آیین گرامیداشت هفته ازدواج( 
در تــاالر وحدت با تبریک حلــول ماه ذی الحجه 
و ســالروز ازدواج امیرالمومنین حضرت علی )ع( 
و حضرت صدیقه طاهره )س( ازدواج و تشــکیل 
خانواده را امری الهی و ضامن بقای انسان دانست.

رئیســی با قدردانی از خیرین حــوزه ازدواج 
گفت: از مهم ترین معروفــات، تالش برای ازدواج 
جوانان است و کسی که واسطه این کار خیر شود 

از برکات آن در زندگی بهره می برد.
رئیس جمهور همچنین از کســانی که برای 
حل اختــالف زوجین در جهت تحکیم خانواده ها 
تالش می کنند نیز قدردانی کرد و گفت: اختالف 
در زندگی بعضاً پیش می آید اما راه حل آن مراجعه 

به مراکز مشاوره و حکم قضایی نیست.
آیت اهلل رئیســی افزود: هیچ کــس برای حل 
اختالفــات خانوادگی توانمندتــر از خوِد زوجین 
نیســت که می توانند با ســخن گفتن و مفاهمه 
مشــکل را حل کنند اما اگر خودشان نتوانستند 
مصالحــه کننــد بهتریــن راهــکار حکمیت و 

ریش سفیدی بزرگان است.
رئیس جمهور بــا تاکید بر ازدواج آســان به 
مســئله مهریه ها نیز اشــاره کرد و گفت: ازدواج 
معامله نیست و مهریه نمی تواند ضامن خوشبختی 
زوجین باشــد، بلکه آنچه سبب استحکام خانواده 

می شود مودت و همدلی است.
وی در بخش دیگری از ســخنانش به تبیین 
وظایف و اقدامات دولت برای تســهیل امر ازدواج 
پرداخــت و گفت: دولت به عنــوان کارگزار نظام 
اســالمی خود را موظف به حمایــت از امر ازدواج 

می داند.
آیت اهلل رئیســی یکی از مهم ترین مسائل در 
ازدواج آسان را پرهیز از تشریفات زاید عنوان کرد 
و گفت: عالوه بر مهریه های گزاف، تشــریفات زاید 

هم مانع از ازدواج آسان می شود.
رئیس جمهــور در همیــن راســتا بــه دبیر 
شــورای عالی جوانان ماموریت داد ظرف ۱5 روز 
آیین نامــه ای را برای برگزاری مراســم  ازدواج در 

مراکز فرهنگی و تفریحی دولتی در سراسر کشور 
تهیه و ابالغ کند.

رئیسی تســریع در پرداخت تسهیالت بانکی 
بــرای ازدواج را نیز مورد تاکیــد قرار داد و گفت: 
تســهیالت اگر به موقع در اختیار دختر و پسری 
که می خواهند ازدواج کنند قرار نگیرد یا به سختی 
به آنها پرداخت شــود موجب تضییق است؛ قبال 
هم گفته ام تســهیالت باید تســهیالت باشد، نه 
تضییقات. بانک هــا نباید در ایــن زمینه خالف 

مصوبات عمل کنند.
رئیس جمهور بر همین اســاس بانک مرکزی 
را ملزم کرد که ظرف ۱5 روز آیین نامه ای را برای 
تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از »حیث 
وثایق و تضامین« و تعیین »ســقف زمان انتظار« 
تهیه کند که بر اساس آن زوجین بدانند ظرف چه 

مدتی وام شان پرداخت می شود.
آیت اهلل رئیسی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
را نیــز مامور نظارت بر روند پرداخت تســهیالت 
ازدواج کرد و متذکر شــد اگر بانکی در پرداخت 
تســهیالت مرتکب تخلف شد حتما با آن برخورد 

قاطع شود.
رئیس جمهــور به مشــکل زوجیــن جوان 
برای تامین مســکن اشــاره کرد و از وزارت راه و 
شهر سازی خواست که زوجین جوان را در اولویت 

واگذاری مسکن قرار دهد.
رئیســی با تاکید بر ساخت ۴ میلیون مسکن 
در ۴ سال به عنوان نیاز کشور تصریح کرد: دولت 
برای ساخت مسکن، زمین تهیه می کند و وزارت 
راه و شهر ســازی برای تسریع در این کار می تواند 
در قالــب تعاونی با در اختیار قــرار دادن زمین و 
پرداخت تســهیالت و امکانات، از خوِد جوانان هم 

در ساخت مسکن کمک بگیرد.

رئیس جمهور اشتغال را هم از موضوعات مهم 
در تســهیل در امر ازدواج برشــمرد و گفت: آمار 
اشتغال بهتر از گذشــته شده و با فروکش کردن 
کرونا وضعیت کسب و کار و تولید رو به پیشرفت 
اســت که می تواند دغدغه جوانان به ویژه قشــر 

تحصیلکرده را تا حدود زیادی برطرف کند.
در این مراســم که معــاون رئیس جمهور در 
امــور زنان و خانواده و وزیــر ورزش و جوانان نیز 
حضور داشتند، وحید یامین پور دبیر شورای عالی 
جوانان به ارائه گزارشی درباره اقدامات این شورا 
و معاونت جوانان وزارت ورزش برای تســهیل امر 
ازدواج پرداخــت و از افزایــش 25 هزار موردی 
میزان ازدواج در ســال ۱۴۰۰ نســبت به ســال 

۱399 خبر داد.
جشن وصال با شعار »ازدواج آسان و آسمانی« 
از دهم تیر تا شــانزدهم تیر ماه همزمان با هفته 

ازدواج در سراسر کشور برگزار می شود.
در کنار رسیدگی به تخلفات

 از مدیران پرتالش و خدوم تقدیر و حمایت کنید
آیت اهلل رئیســی همچنین پیش از ظهر روز 
پنجشــنبه در دیدار با اعضای کمیســیون اصل 
9۰ مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه تعامل 
کمیســیون اصل 9۰ با دولت بــه دلیل پیگیری 
مسائل کشور موثر است، افزود: مسئله  محوری این 
کمیسیون نکته خوبی است که در پیگیری مسائل 

کشور به دولت کمک خواهد کرد.
رئیسی با اشــاره به اینکه اقدامات کمیسیون 
اصل 9۰ موجب تنظیم گری در دستگاه ها می شود، 
گفت: یک بخش از کار شما رسیدگی به تخلفات 
است و بخش دیگر باید حمایت از مدیران پرتالش 

و خدوم باشد.
آیت اهلل رئیســی همچنین گفت: ما نســبت 

به مدیــران در بخش های مختلــف و همچنین 
اســتانداران یک ارزیابی داشتیم که برای اولین بار 
اتفاق افتاده و عملکرد آنان بر اساس شاخصه هایی 
مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه هم به خودشان 

ابالغ شده است.
پیش از سخنان رئیس جمهور حجت االسالم 
حسن شــجاعی علی آبادی رئیس کمیسیون اصل 
9۰ در ســخنانی با بیان اینکــه کارکرد و ماهیت 
کمیسیون اصل 9۰ با سایر کمیسیون های مجلس 
تفاوت های زیادی دارد، گفت: ما در این کمیسیون 
ابزارهایــی برای رســیدگی به شــکایات داریم و 
خروجی این کمیســیون ارائه گزارش به مردم و 
نمایندگان و همچنین ارجاع متخلفین به مقامات 

مسئول است.
در این جلســه همچنین برخــی موضوعات 
دیگر از جمله استخدام  پرستاران، ضرورت تبیین 
اقدامات ارزشــمند دولت در زمینــه مهار کرونا، 
تســریع در اجرای قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و 
به روزرسانی سامانه گمرک، اشکاالت مصوبه کنکور 
و همچنین ضرورت به روز رســانی سامانه امالک و 
اسکان از ســوی برخی از اعضای کمیسیون اصل 
9۰ مطرح شد و رئیس جمهور نسبت به بررسی و 

پیگیری این مسائل قول مساعد داد.
وظیفه و سیاست قطعی و اجتناب ناپذیر دولت 

پشتیبانی از فعالیت های دانش بنیان است
آیت اهلل رئیســی همچنین عصر پنجشــنبه 
در نخســتین جلسه شــورای راهبری فناوری ها 
و تولیــدات دانش بنیان با بیــان اینکه وظیفه و 
سیاست قطعی و اجتناب ناپذیر دولت پشتیبانی از 
فعالیت های دانش بنیان است، گفت: الزمه تحقق 

شعار امسال نیز بر همین مبنا استوار است.
مجلــس  از  قدردانــی  بــا  رئیس جمهــور 
 شــورای اســالمی به خاطر تصویب قانون جهش

دانش بنیان، همه دســتگاه های اجرایی و مرتبط 
را موظف کرد برای اجرایی  ســازی این قانون تمام 

تالش خود را به کار گیرند.
در ایــن جلســه پــس از ارائه گزارشــی از 
اقدامات انجام شده در جهت اجرای قانون جهش 
دانش بنیان موضوع لزوم افزایش سرمایه صندوق 
نوآوری و شــکوفایی مطرح شد که مورد تاکید و 

تایید قرارگرفت.
همچنیــن در این جلســه شــرح وظایف و 
آیین نامه داخلی شــورای راهبری و دستورالعمل 
اجرایی کارگروه تولید بار اول و ضوابط برخورداری 
واحدهای فــن آور مســتقر در پارک های علمی 
فناوری از حمایت های قانون دانش بنیان به تصویب 

اعضا رسید.

رئیس جمهور کشورمان با تاکید بر اینکه 
مکانیزم های الزم برای تقویت روابط بانکی و 
پولی ایران و روسیه باید به طور مرتب تقویت 
شود، تصریح کرد: تبادالت مالی دو کشور باید 
در چارچوبی مستقل که سیستم تبادالت مالی 
غربی گسترش یابد تا هیچ کشوری نتواند بر 

آن اعمال نفوذ و فشار کند.
آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیسی در آخرین 
بخش از برنامه های ســفر به ترکمنستان در دیدار 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه گفت: پس 
از سفر بنده به روسیه، سفرهای متقابل متعددی از 
سوی مقامات مربوطه به منظور پیگیری توافقات دو 
کشــور صورت گرفته و روند اجرای این توافقات از 

سرعت مطلوبی برخوردار است.
رئیس جمهور با بیــان اینکه ایران تعامالت و 
مناسبات خود با روسیه را در چارچوب یک روابط 
راهبردی دنبال می کند، افزود: روابط دو کشور در 
عرصــه تبادالت تجاری و نیز همکاری ها در زمینه 
انرژی در ســطح باالیی جریــان دارد، اما با توجه 
به زمینه های موجود در دو کشــور، این مناسبات 

همچنان ظرفیت زیادی برای گسترش دارند.
رئیسی بر ضرورت حمایت دو کشور از تقویت 
کریدور شــمال-جنوب تاکید کرد و اظهار داشت: 
ایران و روسیه ظرفیت های مناسبی برای همکاری 

در حوزه های انرژی از جمله سوآپ دارند.
رئیس جمهــور همچنین با تاکیــد بر اینکه 
مکانیزم هــای الزم بــرای تقویت روابــط بانکی و 
پولــی ایران و روســیه باید به طــور مرتب تقویت 
شــود، تصریح کرد: تبادالت مالی دو کشور باید در 
چارچوبی مستقل که سیستم تبادالت مالی غربی 
گسترش یابد تا هیچ کشــوری نتواند بر آن اعمال 

نفوذ و فشار کند.
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه نیز 
در این دیدار با ابراز خرســندی از اینکه به واسطه 
برگزاری ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی 
خزر فرصت دیدار مجدد با آیت اهلل رئیســی برای او 
فراهم شده است، خاطرنشان کرد: در ماه های اخیر 
حجم مبادالت تجاری و روابط اقتصادی دو کشــور 

افزایش خوبی داشته که این مسیر باید ادامه یابد.
پوتیــن همچنین از پیشــنهاد رئیس جمهور 
کشورمان در زمینه افزایش همکاری های دو کشور 

در زمینه های انرژی از جمله سوآپ استقبال کرد.
رئیس جمهــور روســیه از آیت اهلل رئیســی 
درخواست کرد که سالم های گرم وی را به حضرت 

آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی برساند.
ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهــور روز 
چهارشــنبه )8 تیــر( در صدر هیأتــی بلندپایه به 
دعوت »ســردار محمد بــردی اف« رئیس جمهور 
به ترکمنستان ســفر کرد .آیت اهلل رئیسی عالوه بر 
حضور در اجالس ســران کشورهای حاشیه دریای 
خزر و دیدار با همتای ترکمنســتانی خود، با الهام 
علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و والدیمیر پوتین 

رئیس جمهوری فدراسیون روسیه دیدار کرد.
خزر؛ خط مبدأ همکاری های جدید همسایگان

ششمین نشست کشــورهای حاشیه خزر در 
حالــی پایان یافت که تأکید آیت اهلل رئیســی برای 
دستیابی به سازوکاری که بتواند شرایط خاص ایران 
را در سواحل لحاظ کرده و به صورت منطقی درباره 
خط مبدأ، بسترهای دریا و دیگر موضوعات حقوقی 
تصمیم گیری کند، ســبب شد که در بیانیه پایانی 
این محورها مورد تأکید رؤسای جمهور قرار گیرد. 
بر اساس این بیانیه وظیفه اولویت دار روند مذاکرات 
توافق هرچه سریع تر پیش نویس موافقت نامه  خزر، 
روش تعیین خطوط مبدا مســتقیم در دریای خزر 

در قالب پنج جانبه می باشد.
رؤســای جمهــور در بیانیه پایانــی همچین 
از فرآینــد شــکل گیری مبانی حقوقــی همکاری 
کشورهای حاشیه خزر ابراز رضایت و ضرورت ادامه 
فعالیت در این مســیر را خاطر نشــان کردند. آنها 
همچنین بر اهمیت تسریع فرایند توافق پیش نویس 
اســناد پنج جانبه در حــال تدوین فعلی در جهت 
توسعه مبانی حقوقی همکاری در خزر و همچنین 
ادامه رایزنی ها در خصوص بررسی مسائل مرتبط با 

اجرای موافقت نامه های امضا شده قبلی اشاره کردند. 
رؤسای جمهور خاطرنشــان کردند که دریای خزر 
دریای صلح، توافق، ُحســن همجواری و همکاری 
ثمربخش بین المللی اســت و بر اهمیت تعامل در 

زمینه نظامی در دریای خزر اشاره شد.
سیاست توسعه روابط با همسایگان جواب داده

و آن را دنبال می کنیم
رئیس جمهور پس از ســفر به ترکمنستان و 
شرکت در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی 
خزر در ترکمنســتان درباره دستاوردهای این سفر 
گفت: توسعه روابط با همســایگان از سیاست های 
دولت است و این سیاستی را که جواب داده دنبال 
خواهیم کرد. ظرفیت بســیاری در همســایگان ما 
وجود دارد آنها نیز اعــالم آمادگی کرده اند و کار با 
جمهوری اسالمی ایران و استفاده از کاالهای ایرانی 
را به کاالی برخی دیگر از کشورها ترجیح می دهند.

رئیسی افزود: در سفر رئیس جمهور ترکمنستان 
به ایران عالوه بر تفاهم نامه هایی که در سطح ملی 
منعقد شــد، قراردادهایی هم با استان های همجوار 
بوسیله استاندار گلستان، استاندار خراسان رضوی، 
استاندار خراسان شــمالی با استان های این کشور 
بسته شد. فعال شدن بازارچه های مرزی و صادراتی 
در استان های دو کشور می تواند مورد استقبال باشد.

رئیس جمهور گفت: کار با جمهوری اســالمی 
ایران می تواند مورد استقبال مردم ترکمنستان باشد. 
این ســفرها نشان می دهد که این سیاست افزایش 
تعامل با همسایگان سیاستی است که کامال موفق 
بوده و بعد از این هم موفق خواهد بود. ما آثار آن را 

کامالً در منطقه مشاهده می کنیم.

رئیسی افزود: من به همکارانم در دولت تاکید 
می کنم که همه دستگاهها و وزرا باید تالش کنند 
که بتوانیم سهم ایران اسالمی را در اقتصاد منطقه 
افزایش دهیم؛ االن این ســهم را نداریم ســهم ما 
بیشتر اســت. این سفرها این تفاهم نامه ها و اجرای 
این تفاهم نامه هــا حتما می تواند کمک کند که آن 
سهم بایسته را در جمهوری اسالمی ایران ان شاءاهلل 

داشته باشیم.
توافق پایدار مستلزم لغو تحریم ها

 با ضمانت های الزم و کنارگذاشتن بی قید و شرط 
ادعاهای بی پایه و اساس است

آیــت اهلل رئیســی رئیس جمهور کشــورمان 
همچنین روز پنجشــنبه در پاسخ به تماس تلفنی 
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با اشاره به 
گزارش های متعدد و رســمی آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی مبنی بر اینکه برنامه  هسته ای جمهوری 
اســالمی ایران کامال شفاف بوده و هیچ گاه از مسیر 
قانونی منحرف نشده است، تصریح کرد: طرح مکرر 
اتهامات و ادعاهای تکراری علیه جمهوری اسالمی 
ایــران در حین گفت وگوها، بیانگــر هدف گذاری 

سیاسی آنها از فرایند مذاکرات است.
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران تحریم های یکجانبــه را ظالمانه، غیرقانونی و 
ناحق می داند و در دفاع از حقوق خود مصمم است، 
گفت: همه تالش ها باید در مســیر برداشتن کامل 
تحریم ها با ضمانت های الزم در این زمینه پیگیری 

شود.
رئیس شــورای عالی امنیت ملــی تاکید کرد: 
توافق پایدار مســتلزم لغو تحریم ها و کنارگذاشتن 

بی قید و شرط ادعاهای بی اساس و پایه است.
در بخــش دیگری از این گفت وگو رئیســی با 
اشاره به میزبانی قطر در مسابقات جام جهانی فوتبال 
آمادگی کشورمان را برای کمک به برگزاری هر چه 
بهتر این رویداد مهم ورزشی، به ویژه همکاری های 
فرهنگی، در کنــار حمایت های اقتصادی، با هدف 

تاثیرگذاری سازنده اعالم کرد.
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانــی امیر قطر نیز 
در این گفتگوی تلفنی بــا قدردانی از حمایت های 
جمهوری اسالمی ایران از این کشور گفت: دوحه از 
مواضع تهران در مسیر احقاق حقوق خود و پیشبرد 
گفتگوهــا و به ویژه تقویــت روابط و همکاری های 
دوجانبه حمایــت می کند و ابتکارهای متنوع ایران 
برای بهتر برگزار شــدن جام جهانی قطر استقبال 

می کند.

آیت اهلل رئیسی در دیدار پوتین:

تبادالت مالی ایران و روسیه باید مستقل از سیستم تبادالت مالی غربی گسترش یابد

 همزمان با سالروز شهادت امام جواد علیه السالم پیکرهای پاک و مطهر
3۵ شهید تازه تفحص شده از مرز بین المللی شلمچه وارد کشور شد.

به گزارش ایرنا، فرمانده کمیته جســت وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح 
روز پنجشنبه در آیین استقبال از پیکرهای مطهر 35 شهید تازه تفحص شده در مرز 
شــلمچه گفت: این شهدا در جریان عملیات تفحص تا اول تیرماه سال جاری کشف 
شدند که با استقبال عشایر قهرمان ایل قشقایی از استان فارس و حضور مردم شهیدپرور 

شهرهای آبادان و خرمشهر به نمایندگی از ملت ایران به کشور بازگشتند.
ســردار ســیدمحمد باقرزاده افزود: این شــهدا مربوط به عملیات های والفجر 
مقدماتی، خیبر، بدر، کربالی 5 و تک دشمن، در مناطق عملیاتی فکه، شرق دجله 

و شلمچه هستند.
وی ادامه داد: پیکرهای این شهدا پس از انتقال به اهواز و برگزاری مراسم بزرگداشتی 

در معراج شهدای این شهر، برای شناسایی به تهران منتقل خواهند شد.
گفتنی اســت، در آیین تبادل پیکرهای مطهر شهدای هشت سال دفاع مقدس، 

اجساد 9 سرباز عراقی نیز تحویل مقامات این کشور شد.

پیکر پاک ۳5 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس
 از مرز شلمچه وارد كشور شد

در تماس تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان 
با همتای عراقی بر گســترش روابط دوجانبه 
تاکید و آخریــن تحوالت منطقه مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت. 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران پنجشنبه شب تلفنی با فؤاد حسین وزیر 
امور خارجه عراق، گفت وگو کــرد. در این گفت وگو 
گســترش روابط دوجانبه و آخرین تحوالت منطقه 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
وزرای خارجه دو کشــور در سفر اخیر مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر عراق به تهران )پنجم تیرماه( هم 
با یکدیگر دیدار کرده بودند. حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه پنجم تیر ماه در دیدار با الکاظمی ضمن 
اعالم حمایت ایران از بازگشایی سفارتخانه ها در تهران 
و ریاض، تقویت مناسبات ایران و مصر را به نفع منطقه 

و جهان اسالم خواند. 
در ایــن گفت وگوی تلفنی، وزیــر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران ضمن تشکر از تالش های 

انجام شــده مقامات عراق درخصوص تســهیل امور 
حجاج ایرانی، خواستار پیگیری مسائل باقیمانده امور 

حج توسط دولت عراق شد.
فؤاد حســین وزیــر خارجه عراق هــم با اعالم 
مساعدت برای پیگیری مسائل باقیمانده مرتبط با سفر 
حج سال جاری، بر آمادگی دولت عراق به منظور فراهم 
کردن زمینه های الزم برای شروع مذاکرات سیاسی بین 
جمهوری اسالمی ایران و عربستان در بغداد تأکید و 
ابراز امیدواری کرد این گفت وگوها منجر به تحوالت 
مثبت در ازســرگیری روابط فیمابین دو کشور مهم 

در منطقه شود.
آمادگی ایران برای پیگیری راه حل دیپلماتیک 

به منظور توقف بحران در اوکراین
همچنین امیرعبداللهیــان و »دمیتری کولبا« 
وزیــر امور خارجه اوکراین در تماســی تلفنی درباره 
برخی موضوعات مورد اهتمام مشــترک گفت وگو و 

تبادل نظر کردند. 
وزیر امور خارجه کشــورمان در این گفت  وگوی 

تلفنی ضمن تاکید مجدد بر موضع اصولی جمهوری 
اســالمی ایران مبنی بر مخالفت با جنگ، با توجه به 
دیدار اخیر آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور کشورمان و 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ترکمنستان و 
در حاشیه نشست سران دریای خزر و مذاکرات وزرای 
خارجه ایران و روســیه و ضمن یادآوری موضع ایران  
در مورد ضرورت تمرکز بر راه حل سیاسی و دوری از 
جنگ در اوکراین، بر آمادگی ایران برای پیگیری راه حل 
دیپلماتیک و مساعی جمیله به منظور توقف بحران در 

اوکراین تاکید کرد.
وی افزود: ما از ابتدا اعالم کردیم که ضمن توجه به 
ریشه بحران، با توسل به جنگ مخالف هستیم و جنگ 
را راه حل مناسبی برای حل و فصل مسائل نمی دانیم.
امیرعبداللهیان اظهار داشــت: رابطه جمهوری 
اسالمی ایران و اوکراین طی سه دهه گذشته همواره 
مبتنی بر دوستی، احترام و منافع متقابل و همکاری 
بوده و آمادگی داریــم در چارچوب توافقی که برای 
گشــایش کریدور حمل غالت در دریای سیاه ایجاد 

می شود، مشارکت کنیم. امیرعبداللهیان همچنین از 
همتای اوکراینی خود برای سفر به تهران دعوت کرد.
دمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین نیز ضمن 
قدردانی از مواضع جمهوری اســالمی ایران مبنی بر 
مخالفــت با جنگ تاکید کرد: دولت اوکراین آمادگی 
دریافت هرگونه کمک و حمایت سیاسی برای خاتمه 

بحران در این کشور را دارد.
وزیــر امور خارجه اوکراین با اعالم آمادگی برای 
گسترش همه جانبه روابط فیمابین از جمله در حوزه 
کشاورزی و غالت بین دو کشور، ادامه گفت وگوهای 
ایران و اوکراین را برای گســترش مناسبات سازنده 

ارزیابی کرد.
وی آخرین وضعیت جنگ در کشورش را تبیین 
کرد و از مســاعی جمیله تهران برای کمک به پایان 
جنگ تشکر و اضافه کرد که به دلیل حاکمیت وضعیت 
جنگی شرایط دشواری برای مذاکره با روسیه وجود 
دارد. وزیر خارجه اوکراین هم از امیرعبداللهیان برای 

سفر به این کشور دعوت کرد.

تاكید بر گسترش روابط دوجانبه و بررسی تحوالت منطقه
در گفت وگوی تلفنی امیرعبداللهیان با همتای عراقی

وزیر امور خارجه عراق از آغاز گفت وگوها در بغداد 
میــان ایران، اردن و ایران - مصــر خبر داد و گفت که 
کشورش پیشنهاد تبدیل مذاکرات میان ریاض و تهران 

به گفت وگوی علنی و عمومی را داده است.
فواد حســین وزیر امور خارجه عراق در مصاحبه با العربیه 
به پیشــنهاد عراق برای تبدیل گفت وگــوی تهران - ریاض به 
گفت وگوی عمومی و باز اشاره  و اعالم کرد که گفت وگوهایی در 

بغداد بین اردن - ایران و مصر - ایران آغاز شده است.
وزیر خارجه عراق همچنین افزود که روابط با عربســتان 

سعودی بسیار خوب و در حال توسعه است.
وی درباره ســفر شــنبه گذشــته »مصطفی الکاظمی«، 

نخست وزیر عراق به عربستان، تاکید کرد که سفر الکاظمی به 
روابط تجاری و گفت وگوی ریاض- تهران مربوط بود.

نشست آتی تهران و ریاض در سطح دیپلماتیک است
همچنین یک منبع دولتی عراق، شامگاه پنجشنبه، با عالم 
میزبانی عراق از نشستی میان دیپلمات های ایرانی و سعودی به 
روسیا الیوم گفت: »پنج نشست  پیشین که در بغداد میان تهران 
و ریاض برگزار شد، در سطح امنیتی و اطالعاتی بود؛ اما نشست 

آتی در سطح دیپلماتیک خواهد بود.«
این مقام عراقی که اشاره ای نیز به نام او نشده، افزود: »این 
نشســت در مرحله آتی و طبق توافق اولیه صورت گرفته میان 

سعودی ها و ایرانی ها در بغداد برگزار خواهد شد.«

وزیر خارجه عراق با تکذیب تشکیل ناتوی عربی علیه ایران:
 مذاكرات ایران با اردن، مصر و عربستان 

به میزبانی بغداد آغاز شده است

آیین تکریم و معارفه رئیس ســازمان حفاظت 
اطالعات سپاه با حضور سرلشکر سالمی و رئیس دفتر 

نظامی فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.
آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان حفاظت اطالعات 
سپاه با حضور سردار سرلشکر پاسدار پاسدار حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، حجت االسالم 
و المســلمین عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در 
ســپاه، سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر 
نظامــی فرمانده معظم کل قوا)مد ظله العالی ( و جمعی از 
فرماندهان و مســئولین ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و 
جامعه اطالعاتی کشــور در محل ســتاد سازمان حفاظت 

اطالعات سپاه برگزار گردید.
در این مراســم با قرائت حکــم فرمانده معظم کل قوا 
حضرت آیت اهلل خامنه ای)مد ظله العالی( توســط سردار 
شــیرازی مســئول دفتر نظامی فرماندهی کل قوا، سردار 
سرتیپ پاســدار مجید خادمی به سمت » رئیس سازمان 

حفاظت اطالعات سپاه« منصوب گردید و از مجاهدت های 
صادقانه و تالش های ارزنده ســردار سرتیپ پاسدار محمد 
کاظمی در سازمان حفاظت اطالعات طی ۱۴ سال گذشته 
که موفقیت ها و دســتاوردهای بزرگی در حوزه صیانت از 
سپاه و امنیت کشور، بازدارندگی از تهدیدات دشمن، نفوذ 

و جاسوسی رقم زده بود، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
گفتنی اســت رئیس جدید سازمان حفاظت اطالعات 
ســپاه طــی دوران خدمت ، عالوه بر عهده دار شــدن  در 
مســئولیت های متعدد حفاظتی در یگان های رزم، قرارگاه 
نوح و رده های مختلف ســپاه استان فارس در دوران دفاع 
مقــدس و پس از آن و  مســئولیت نظامی در حوزه خارج 
کشور ، جانشــین اطالعات سپاه، مسئول اطالعات قرارگاه 
مرکزی خاتم االنبیا)ص( ، ریاست سازمان حفاظت اطالعات 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را نیز در کارنامه خود 
دارد. سردار خادمی دارای دکترای امنیت ملی و همچنین 

دکترای علوم دفاعی راهبردی است.

رئیس جدید سازمان حفاظت اطالعات سپاه معارفه شد


