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استقبال ایران از گفت وگوی
دولت ونزوئال و مخالفان

چهره ها و گفته ها
ِ
دورسی استاد علوم سیاسی و
کرک
روابط بینالملل دانشگاه نیوهمپشایر
آمریکا با اشــاره به ایــن که کــاخ سفید
راهبرد مشخصی در قبال ایران ندارد،
گـــفـــت :تــــرامــــپ مــانــنــد
کــودکــی اســت کــه اگر
از او تعریف کنید ،هر
کــاری برایتان انجام
میدهد .ایلنا
حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای
عالی انقالب فرهنگی گفت :افکار
روشنفکران دینی در دهه ۷۰در ساختار
نظام و حاکمیت نفوذ کرد و بخشهای
مهم مسئولیتی را گرفت و امــروز هم
تفالهها و بقایای آنان در همین حکومت
اسالمی ما وجــود دارد امــا بدانید که
ضعیف شدهاند به خصوص با گندی که
در اقتصاد ،فرهنگ
و سیاست خارجی
و  ...زدهاند/ .
تسنیم

خبر
واکنش وزارت خارجه
به اظهارات هوشنگ امیراحمدی
درباره ظریف

روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش
به اتهام های هوشنگ امیر احمدی به محمد
جــواد ظریف اعــام کــرد« :متاسفیم که در
جمهوری اسالمی ایران حمله به وزیر خارجه
آن چنان حاشیه امنی بــرای برخی افــراد با
انگیزههای مشکوک ایجاد کرده است تا هر
اتهام سخیفی را به نظام نسبت دهند .تمامی
اتهاماتوافتراهاینامبردهآنچنانبیاساس
ومغرضانهاستکهارزشهیچگونهپاسخگویی
ندارد ».به گزارش پانا ،هوشنگ امیر احمدی
کهنامشدردولتهایاحمدینژادبرسرزبان
هاافتادبهتازگیدرگفتوگویی ،مدعیشده
بود ،زمانی که ظریف سفیر ایران در سازمان
ملل بود« ،تریتا پارسی» که رئیس نایاک بود،
بدوناجازهظریفحتیآبهمنمیخورد.

ایلنا  -سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اخبار مربوط به گفتوگوی دولت ونزوئال و مخالفان در نروژ ،ضمن استقبال از این ابتکار گفت:
امیدواریمکهاینگفتوگوهابهیکراهحلسیاسیبیندوطرفمنتجشودوونزوئالبتواندهرچهسریعتردرآرامشوضعیتاقتصادومعیشت
مردمخودرابهبودبخشد.موسویخواستاردخالتنکردنآمریکادرامورداخلیاینکشورشد.

با تصمیم فرمانده کل سپاه سازمان اطالعات و معاونت اطالعات راهبردی
سپاه ادغام شدند

شورای عالی امنیت ملی به پیشنهاد رئیس کمیسیون امنیت ملی
واکنش نشان داد

خطقرمزمقابلپیشنهاد«میزقرمز»

آرایش جدیداطالعاتیسپاه

بــا تغییرات ساختاری در حــوزه اطــاعــات سپاه،
حجت االسالم والمسلمین حسین طائب به عنوان
مسئولاطالعاتسپاهوسردارحسنمحققبهعنوان
جانشین اطالعات سپاه معرفی شدند .به گزارش
فارسوتسنیم،انتصاباتجدیدصبحروزگذشتهودر
مراسمی با حضور سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده
کل سپاه ،اعالم شد .همچنین با حکم فرمانده کل
سپاه،سردارحسیننجاتبهعنوانمعاونفرهنگیو
اجتماعیسپاهمنصوبشد.

به سازمان اطالعات سپاه ارتقا مییابد و از آن زمان به
بعد ریاست آن را حجتاالسالم حسین طائب بر عهده
دارد.همزمانباتشکیلسازماناطالعات،تشکیالت
اطالعاتی دیگری در سپاه با نام معاونت اطالعات
راهبردینیزتشکیلمیشودکهمسئولیتآنراسردار
حسن محقق برعهده میگیرد .این دو نهاد اطالعاتی
باوظایفتعریفشده،درکناریکدیگرمسائلمرتبطبا
حوزه اطالعات در سپاه پاسداران را دنبال می کردند
اما با راهبرد فرمانده جدید سپاه ،وظایف این دو نهاد
اطالعاتیدرمعاونتاطالعاتسپاهادغامشدهاست.

واحــد اطــاعــات سپاه پــاســداران انــقــاب اسالمی
همزمان با شکل گیری این نهاد انقالبی با عنوان
معاونت اطالعات و تحقیقات سپاه کار خود را آغاز کرد
و وظیفه برخورد با گروهکهای ضد انقالب را بر عهده
گرفت .در ســال  63و با تشکیل وزارت اطالعات؛
نیروهای واحد اطالعات سپاه نیز به این وزارتخانه
میروند و معاونت اطالعات سپاه کــار جمع آوری
اطالعات نظامی را برعهده میگیرد و عم ً
ال تبدیل به
واحد اطالعات عملیات میشود .در اواسط دهه 70
معاونتاطالعاتسپاهعالوهبرماموریتهاینظامی،
ماموریتهایامنیتیرانیزبرعهدهمیگیردوباعنوان
معاونت اطالعات ستاد مشترک سپاه کار خود را آغاز
می کند .در سال  86و با انتصاب سرلشکر جعفری به
فرماندهی کل سپاه ،تغییراتی در ساختار و سازمان
سپاه ایجاد میشود که در نتیجه این تغییرات ستاد
مشترکسپاهبهمعاونتهماهنگکنندهسپاهودرپی
آننیزمعاونتاطالعاتستادمشترکسپاهبهمعاونت
اطالعات فرماندهی کل سپاه تبدیل میشود .پس
از این تغییرات ،در سال  88معاونت اطالعات سپاه

▪سرلشکرسالمی:نبایدلحظهایازاندیشیدنبه
آمریکاوتمرکزبردشمنغافلشویم

▪تغییرساختاراطالعاتسپاه

آیت ا ...جوادی آملی:

ممکن است مخالف یک
شخص باشیم ،اما نظام و
انقالب برای امنیت ما هستند

سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی روز گذشته در آیین تکریم و
معارفه مسئوالن اطالعات سپاه ،نبرد اطالعاتی بین
ایران و آمریکا را یک واقعیت جدی دانست و افزود :ما
امروز در فضای جنگ تمام عیار اطالعاتی با آمریکا و
جبههدشمنانانقالبونظاماسالمیهستیمواینفضا
ترکیبی از عملیات روانی و عملیات سایبری ،تحرکات
نظامی،دیپلماسیعمومیوالقایرعبووحشتاستو
درایننبردلحظهاینبایدازاندیشیدنبهآمریکاوتمرکز
بردشمن،تشخیصراهبردهاوالگویرفتاریآنغافل
شویم .سرلشکر سالمی با تاکید بر ضرورت تشخیص
نقاطتهدیدومحاسبهدرستودقیقاقداماتودستور
کارهای ماموریتی ،مقیاس عمل اطالعات سپاه را کل
نظام و انقالب و جغرافیای تهدید علیه ایران برشمرد و
تاکیدکرد:مادرجنگاطالعاتیقادربهشکستدشمن
هستیم؛اینکهارادهدشمنبرایبهکارگیریقدرترا
سلبکنیم،بهمفهومخلعسالحدشمناست.
آیــت ا ...جــوادی آملی با بیان ایــن که عالقه و
گرایش مردم به نظام ،سرمایهاست،افزود :ممکن
است موافق شخص نباشیم ،مخالف باشیم اما
این نظام ،انقالب و شهدا و جانبازان ،آزادگان
 ۱۱ساله و این جانبازان قطع نخاعی همه برای
امنیت ما هستند .به گزارش جماران ،آیت ا...
جوادی آملی در برنامه حکمت ربانی که در ماه

سخنگوی شـــورای عالی امنیت ملی به
پیشنهاد رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس دربــاره تشکیل
میز قرمز میان ایران و آمریکا واکنش نشان
داد .براساس گزارش رسانه ها ،حشمت ا...
فالحت پیشه روز جمعه در توئیتی نوشت:
باالترین مقامات ایران و آمریکا جنگ را رد
کــرده اند اما بازیگران ثالثی بــرای ویران
کــردن بخش بزرگی از دنیا عجله دارنــد.
وی در ادامــه پیشنهاد داد :باید یک میز
قرمز در عراق یا قطر از مسئوالن دو طرف
تشکیل شــود .کــار ویــژه ایــن میز مدیریت
تنش است .در همین حال کیوان خسروی
سخنگوی شــورای عالی امنیت بــدون آن
که اشــاره مستقیمی به پیشنهاد فالحت
پیشه و نام وی داشته باشد ،گفت :مجموعه
سیاستهای راهبردی نظام در حوزههای
مختلف در فرایندی تعریف شده و از سوی
شــورای عالی امنیت ملی تعیین و ابالغ
میشود .وی تأکید کرد :اظهارات شخصی
افراد حقیقی و حقوقی غیر مرتبط ،تأثیری بر
تصمیمات اتخاذ شده ندارد .خسروی ادامه
داد :برخی اخبار منتشر شده درخصوص

مبارک رمضان از شبکه سوم سیما پخش می
شود ،عالقه و گرایش مردمی را سرمایه دانست
و افزود :هرموقع خدای ناکرده ،دشمن خواست
به این نظام آسیب برساند ،مردم این نظام ،قرآن و
عترت و خون شهدا را دوست دارند ،ائمه و قرآن را
دوستدارندوهروقتبیگانهبخواهدتعرضکند،
این مردم حضور دارند .این گونه در خدمت نظام

چگونگی تعیین و اج ــرای سیاستهای
مربوط به مدیریت تنشهای منطقهای
که به یکی از نمایندگان مجلس شــورای
اسالمی منتسب شده ،اظهار نظر شخصی
است .وی افزود :تنها نهاد صاحب صالحیت
بــرای اظهار نظر در موضوعات راهبردی
کشور ،دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
بوده و اظهار نظرهایی که خارج از این مجرا
بیان میشود ،فاقد وجاهت اســت .البته
فالحت پیشه روز گذشته در گفت و گو با
خانه ملت دربــاره ایده تشکیل میز قرمز با
تأکید بر این که این «پیشنهاد شخصی» من
است ،اظهارکرد :متاسفانه بازیگران ثالثی
بــرای افزایش چالش بین ایــران و آمریکا
عجله دارنــد در حالی که مقامات مسئول
دو کشور اعالم کردند که هدفشان جنگ
نیست ،اما این بازیگران ثالث به شدت به
دنبال راهاندازی جنگ و امنیتی کردن فضا
هستند .این نماینده مجلس تأکید کرد:
دو طرف در این شرایط نیازمند مدیریت
تنش هستند که با مذاکره متفاوت است،
در مدیریت تنش دو طرف فضای بحرانی را
بهبود میبخشند.

باشیم .این مفسر قرآن ادامه داد :اگر تشنگان
خدمت باشید نه تشنگان جاه و مقام ،حساب ها
را می توان جدا کرد و محدوده دین را در هسته
مرکزی قرار داد و به آن دل بست ،در این صورت
در دنیا و آخرت محبوب هستید ،اگر زنده اید دل
ها متوجه شماست و اگر رحلت کردید به یاد شما
هستند و این سرمایه برای همه شما هست.

...
ارتش

فرمانده ارتش :اگر دشمن
خطای راهبردی کند ،پاسخ
پشیمان کننده دریافت می کند
فرمانده کل ارتش با تاکید بر ضرورت حفظ
و ارتــقــای هوشیاری و آمــادگــی روحــی و
رزمی فرماندهان در تمام سطوح راهبردی
و عملیاتی و تاکتیکی گفت :در شرایط
کنونی حفظ و ارتقای هوشیاری و آمادگی
یگان های ارتش ضرورتی اجتناب ناپذیر
بوده و در مقابل تهدیدات دشمن بازدارنده
است.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما ،امیر
سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی که در
قرارگاه راهبردی ذوالفقار ارتش در جمع
فرماندهان نیروهای زمینی  ،هــوایــی ،
دریایی و پدافند هوایی ارتــش سخن می
گفت ،افزود :امروز بحمدا ...تمامی یگان
های ارتش از آمادگی کامل روحی و رزمی
بــرخــوردارنــد و چنان چه دشمن مرتکب
خطای محاسباتی و راهبردی شود پاسخ
پشیمان کننده ای دریافت خواهد کرد.
در ایــن جلسه فرمانده کل ارتــش ضمن
صدور دستورات الزم برای تداوم و ارتقای
تــوان رزم در مناطق و همچنین استمرار
بازدیدهای میدانی فرماندهان از مناطق
حساس و انجام تمرینات الزم در حوزه
ماموریتی افزود :ارتش جمهوری اسالمی
ایــران همواره باید آمادگی خود را در هر
شرایطی حفظ کند و ما به عنوان سربازان
نظام باید همیشه آماده باشیم.

