
از زمان پیروزی ابراھیم رئیسی در انتخابات ریاست جمھوری، گمانه زنی در خصوص گزینه ھای او برای وزارتخانه ھا و پست ھای مھم دولت در
جریان بوده است. طبیعتا دو وزارتخانه امور خارجه و اطالعات بیش از سایرین مورد توجه تحلیل گران خارجی قرار گرفته است. اندیشکده بگین-

سادات، در یادداشتی به بررسی سوابق اسماعیل خطیب و تأثیر این سوابق بر دستور کارھای آتی وزارت اطالعات پرداخته است.

«بازتاب»؛ آرش صفار- اندیشکده اسرائیلی «بگین-سادات» در تحلیلی به بررسی سوابق «اسماعیل خطیب»، وزیر اطالعات کابینه «سید
ابراھیم رئیسی» و رویکردھای این وزاتخانه در دوران او پرداخته است.

مطابق یادداشت این اندیشکده، اسماعیل خطیب از شاگردان آیت هللا خامنه ای، آیت هللا محمد فاضل لنکرانی و آیت هللا ناصر مکارم شیرازی و
مجتبی تھرانی بوده است و «بنابراین خطیب به شدت محافظه کار و تندرو است و پیوند نزدیکی با نھادھای اسالمی و [آیت هللا] علی خامنه ای

دارد».

این یادداشت مدعی است که بر خالف «محمود علوی»، وزیر پیشین اطالعات که ھیچ سابقه ای در حوزه امنیت و اطالعات نداشت، خطیب
علیرغم اینکه فاقد آموزش رسمی در زمینه اطالعات و امنیت است، در ھر دو حوزه فعال بوده است.

طبق ادعای نویسنده، خطیب در سال ھای اول انقالب، پس از تشکیل سپاه پاسدارن به سازمان اطالعات سپاه پیوست؛ اگرچه «نقش دقیق
او ناشناخته است»، در این دوره ھمکاری نزدیکی با «محسن رضایی»، فرمانده وقت سپاه داشت.

یادداشت ضمن اشاره به سوابق «علی فالحیان»، وزیر اسبق اطالعات، مدعی است که او در نوامبر 1997، خطیب را به عنوان «رئیس شاخه
منطقه ای وزارت اطالعات در قم» منصوب کرده است؛ این در حالی است که نوامبر 1997 برابر با آبان و آذر 1376 است و در این مقطع

«قربانعلی دری نجف آبادی»، وزیر اطالعات ایران بود.

ھمچنین مطابق این یادداشت، اسماعیل خطیب ریاست واحد امنیت آستان قدس را بر عھده داشته است؛ افزون بر این سوابق، خطیب
سابقه خدمت در بیت رھبری را دارد.

یادداشت با اشاره به حمالت امنیتی ماھای گذشته به تأسیسات زیرساختی و ھسته ای ایران و ترورھای انجام شده، ضمن ادعای اختالف
میان نھادھای اطالعاتی-امنیتی ایران، بر این موضوع تأکید دارد که در انتصاب اسماعیل خطیب به عنوان وزیر اطالعات در مقطع کنونی، به این

موضوعات توجه شده است.

به نظر نویسنده یادداشت، با توجه به اعتماد رئیس جمھور و رھبری ایران به خطیب از یک سو و نابسامانی ھای امنیتی-اطالعاتی کشور از
سوی دیگر، انتخاب او به عنوان وزیر اطالعات، با ھدف «تصفیه جامعه اطالعاتی ایران و موثرسازی و ایمن تر کردن ضد اطالعات و حفاظت

اطالعات این جامعه» انجام شده است.

او دارای تجربه قوی در اطالعات و ضد اطالعات، مورد اعتماد رھبری و سپاه پاسداران است؛ بنابراین انتظار می رود که او عالوه بر «پاکسازی»
جامعه اطالعاتی ایران، اختالفات موجود میان وزارت اطالعات و اطالعات سپاه را کاھش دھد و «ما احتماال شاھد ھمکاری نزدیک تر این دو

خواھیم بود».

در پایان یادداشت پیش بینی کرده است که وزرات اطالعات ایران در دوره تصدی اسماعیل خطیب، رویکرد تھاجمی تری را در پیش خواھد گرفت.
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.کلیه حقوق متعلق به رسانه بازتاب است

نگاه اندیشکده اسرائیلی به رویکرد وزارت اطالعات ایران؛ خطیب بین نھادھای
اطالعاتی ھماھنگی ایجاد می کند
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