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مهدی پورصفا
   گزارش

برخي نش�انه هاي جدي حاكي از اين است كه 
امريكايي ها در تدارک حمالت گسترده سايبري 
مداوم به زيرس�اخت هاي حيات�ي براي اخالل 
در فضاي كشور در آس�تانه انتخابات هستند. 
س��ال پيش بود كه ي��ك خبرن��گار امريكايي در 
 گزارش��ي به ذكر خاط��ره اي از يك دانش��جوي

ايراني- امريكايي پرداخت كه نگاه ها را به س��مت 
عمق خباثت ها و توطئه ها علي��ه نظام جمهوري 

اسالمي ايران جلب كرد. 
در اين گزارش آمده بود كه مقامات امريكايي يك 
دانش��جوي ايراني را براي تمديد ويزاي تحصيلي 
خود تحت فش��ار قرار داده بودند تا با يك لپ تاپ 
به نزديكي يك سايت مديريت توزيع برق ايراني 
برود و كد خاصي را در س��اعت خاصي وارد كند. 
اين كد ظاهراً قرار بوده اس��ت تا يك برنامه خاص 
را به صورت خاص در اين تاسيس��ات فعال كند. 
در اين گزارش هيچ اش��اره اي به اينكه در نهايت 
اين دانش��جو تحت فش��ار مقامات امريكايي اين 
كار را انجام داد ي��ا نه نيامده اما به خوبي نش��ان 
داد برنامه ريزي هاي جدي در خصوص اس��تفاده 
از حمالت س��ايبري عليه ايران در شرايط خاص 

وجود دارد. 
بر اساس اين گزارش، دستگاه هاي اطالعاتي امريكا 
حاضر ش��ده بودند مبالغي را هم ع��الوه بر ويزاي 
تحصيلي در اختيار وي قرار دهند تا اين كار را براي 
آنها انج��ام دهد. برخي اتفاقاتي ك��ه در طول يك 
هفته اخير روي داده اس��ت نشان مي دهد ممكن 
است برنامه ريزي هاي جدي براي اختالل در فضاي 

مجازي وجود داشته باشد. 
  گسترده تر شدن حمالت سايبري در يك 

هفته مانده به انتخابات
ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه زيرس��اخت هاي 
فضاي مجازي در ايران همواره تحت فشار حمالت 
مداوم از س��وي قدرت هاي متعارض خارجي قرار 
داشته و اس��تفاده از توانمندي هاي سايبري براي 
هدف قرار دادن زيرساخت ها جزو برنامه هاي ثابت 
دشمنان نظام جمهوري اسالمي ايران بوده است، 
با اين حال از ابتداي هفته  ناگهان فشار حمالت در 
فضاي سايبري به شدت عليه ايران در حال افزايش 
است. هنوز مشخص نيست ابعاد اين حمله تا كجا 
مي تواند ادامه پيدا كند اما مقامات رسمي تنها به 
صورت كلی و بدون جزئيات  اين حمالت را تأييد 

مي كنند. 
امير ناظمی رئيس سازمان فناوري اطالعات درباره 
تاثير اين حمالت اينترنتي بر زيرساخت ها و گستره 
آنها مي گويد: اين حمالت در اين سطحي كه االن 
وجود دارد، هيچ وقت نبوده و پيك حمالت نسبت 
به كل ماكزيمم تاريخ گذش��ته، از هفته پيش دو 

برابر شده است. 
در تاثير اين حمالت همين بس كه هفته گذشته 
گس��تره و ش��دت حمالت س��بب ش��د تا ميزان 
دسترس��ي اي. اس. پي هاي به پهناي باند اينترنت 
بين الملل نزديك 75درصد كاهش پيدا كند. اين 

حمالت در طول هفته گذشته نيز به شدت ادامه 
پيدا كرده است و روز دوشنبه كيفيت دسترسي به 

اينترنت باز هم كاهش يافت. 
جالب اين است كه گستره اين حمالت ظاهراً بسيار 
گسترده تر از آن است كه به چشم مي آيد، به عنوان 
مثال برخي سايت هاي خدمات رساني و مالي نيز 
هدف حمله قرار گرفته اند، همچنين اين گمانه نيز 
مطرح شده است كه خاموش��ي هاي گسترده در 
برخي نقاط تهران حاصل برخي حمالت سايبري 

گسترده بوده است. 
ش��ايد جالب باش��د كه ابتدا نقص فني در يكي از 
دكل ها موجب اي��ن اختالل اعالم ش��د اما بعد از 
مدتي اين خبر تكذيب و كمبود گاز در نيروگاه ها 
دليل اين مسئله عنوان و خبر قبلي تكذيب شد. اين 
اخبار متناقض اين شك را ايجاد مي كند كه دامنه 
اين حمالت بسيار گسترده تر از اخالل در دسترسي 

به اينترنت است. 
اينكه چ��را در نزديك��ي هفته انتخاب��ات ناگهان 
حمالت س��ايبري اوج مي گيرد، ب��ه راحتي قابل 
حدس است. سردار جاللي رئيس سازمان پدافند 
غيرعامل با اشاره به اين حمالت مي گويد: حمله 
اخير سايبري به كشور براي امكان سنجي حمله 
بزرگ تري انجام ش��د و ما تحليل مي كنيم منشأ 
اين حمله امريكا باشد كه البته جلوي اين حمله 

گرفته شد. 
اين اظهار نظر نش��ان مي دهد ممكن است اهداف 

جدي تري درباره اين حمالت به خصوص در اين 
مقطع حساس وجود داشته باشد. 

  تجربه جدي ونزوئال در حمالت س�ايبري 
امريكا 

در سطوح تئوري كاماًل اين احتمال امكانپذير است 
كه حمالت گس��ترده تر منجر به اختالالت جدي 
در زيرس��اخت هاي خدمات رساني به كشور شود. 
در گذشته حمالت ويروس استاكس نت منجر به 
خسارت جدي بر زيرساخت هاي هسته اي كشور 
شد. بعدها روش��ن ش��د كه امريكايي ها در قالب 
يك طرح گس��ترده تر به دنبال حمالت جدي به 
زيرساخت هاي حياتي ايران بوده اند. بر اساس اين 
طرح كه نيرو- زئوس نام داشته است، شبكه هاي 

برق ايران مورد هدف گسترده قرار مي گيرد. 
يكي از مش��كالتي ك��ه در خصوص ش��بكه هاي 
زيرس��اختي در ايران وجود دارد نوع نرم افزارهاي 

موجود در شبكه هاي برق، آب و گاز ايران است. 
در اي��ران ني��ز همانن��د س��اير كش��ورهاي دنيا 
سيس��تم هاي انتقال ني��رو و برق از س��وي مراكز 
متمركزي به نام ديسپايچينگ هاي ملي و از طريق 
 )SCADA( »نرم افزارهايي كه به آنها »اس��كادا

اطالق مي شود، اداره مي شود. 
سيستم SCADA همانطور كه از نام آن پيداست 
يك سيستم كنترل كامل نيست بلكه جهت ارائه 
مديريت نظارت و بررس��ي بر كنترل و جمع آوري 
اطالعات طراحي ش��ده و اه��داف اوليه و طراحي 

و توليد آن عبارتند از مانيتورين��گ، مديريت در 
تصميم گيري در كنترل و اعالم اخطار و آالرم در 

مواقع مورد نياز از طريق يك مركز واحد. 
سيستم SCADAعالوه بر كاربرد در فرايندهاي 
صنعتي مانند توليد و توزيع برق )به ش��يوه هاي 
مرس��وم يا هس��ته اي(، س��اخت ف��والد، صنايع 
ش��يميايي، صنايع آب، گاز و نف��ت در بعضي از 
امكانات آزمايش��ي مانند فوزيون هس��ته اي نيز 

كاربرد دارد. 
اندازه اينچنين تاسيساتي از هزارتا چندين ده هزار 
كانال ورودي اطالعات مي باشد و با كمك شبكه ها 
و سيس��تم هاي مخابراتي منطقه وسيعي را تحت 

بازرسي و نظارت قرار مي دهد. 
هس��ته اصلي اين سيستم بس��ته هاي نرم افزاري 
حرف��ه اي هس��تند ك��ه روي س��خت افزارهای 
اس��تاندارد و مش��خصي از قبيل PLC ها تعريف 
مي ش��ود.  PLC ك��ه از ح��روف اول كلم��ات 
 Programmable Logic Controller
تشكيل شده اس��ت به معناي كنترل كننده قابل 
برنامه ريزي است كه در قسمت ورودي، اطالعات 
را به صورت باينري دريافت و آنها را طبق برنامه اي 
كه در حافظه اش ذخيره شده پردازش مي نمايد و 
نتيجه عمليات را نيز از قسمت خروجي به صورت 
فرمان هايي به گيرنده ها و اجراكننده هاي فرمان، 

ارسال مي كند. 
اغلب اين نرم افزارها در ايران از محصوالت رايانه اي 

ش��ركت هاي غربي و به خصوص ش��ركت آلماني 
زيمنس است كه وظيفه مديريت سيستم هاي توليد 
انرژي و انتقال نيرو را بر عهده دارد؛ نرم افزارهايی كه 

نشان داده اند چندان قابل اطمينان نيستند. 
جالب اي��ن اس��ت ك��ه امريكايي ه��ا در جريان 
آشوب هاي س��ال گذش��ته در ونزوئال با استفاده 
از حم��الت س��ايبري و مخت��ل ك��ردن حركت 
دريچه هاي خروج آب، شبكه برق ونزوئال را دچار 
مشكل كردند به گونه اي كه تمام برق اين كشور 
به مدت چندين روز قطع و تنها بعد از تالش هاي 
گسترده بود كه امكان وصل شدن برق اين كشور 

فراهم شد. 
    نقش�ه امريكايي ها براي فتنه س�ايبري 

در ايران 
با توجه به در پيش بودن انتخابات در ايران كاماًل 
محتمل اس��ت ك��ه امريكايي ها به دنب��ال ايجاد 
اختالل در زيرساخت هاي ارتباطي كشور باشند. 
از آنجا كه بخش مهمي از فرآيندهاي رأي گيري 
در كش��ور از جمله اح��راز هويت با اس��تفاده از 
نرم افزارهاي برخط انجام مي شود، طبيعي است 
كه اخالل در آنها مي تواند تبعات گس��ترده تري 

براي انتخابات داشته باشد. 
از آنجا كه برگزاري منظم و دقيق انتخابات اهميت 
فراواني ب��راي كش��ور و م��ردم دارد، اخالل هاي 
اينچنين��ي مي توان��د ضربه مه��م حيثيتي براي 

كشور باشد. 
مهم ترين گام براي مقابله با چنين ش��رايطي به 
خصوص در برهه حس��اس كنوني ايجاد يك فهم 
مشترك در مورد جدي بودن حمالت سايبري به 
كشور است. مورد استاكس نت و نابودي چندصد 
س��انتريفيوژ نش��ان داد كه گاه حمالت سايبري 
مي تواند كشنده تر و گسترده تر از حمالت واقعي 

و نظامي باشد. 
در مرحل��ه دوم و بع��د از فهم دقي��ق از خطرات 
چني��ن حمله ای ايج��اد يك فرمانده��ي واحد و 
اضطراري براي مقابله با چنين حمالتي در كشور 
ضروري است. روشن است كه بايد براي يك نبرد 
همه جانبه در اين حوزه آماده بود، اما مشكل اين 
است كه نهادهاي مسئول از آشفتگي همه جانبه اي 
رنج مي برند. شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان 
باالترين نهاد حاكميتي در اين زمينه بيش��تر به 
تشكيل جلس��ات بس��نده كرده و بار اين مسئله 
بر عهده س��اير نهادهاس��ت، همين مسئله منجر 
به رويكردهاي متفاوت و چن��د پاره در اين حوزه 
شده است. به نظر مي رسد ش��وراي عالي فضاي 
مجازي با كنار گذاش��تن انفعال خ��ود برنامه اي 
همه جانبه ب��راي مقابله با تهديدات س��ايبري در 

حوزه زيرساختي را تدوين و اجرا كند. 
در ص��ورت كوتاه��ي در اي��ن باره ايج��اد چنين 
ش��رايطي مي تواند خس��ارات گس��ترده اي براي 
كشور ايجاد كند. نش��انه هاي تالش امريكايي ها 
براي ايجاد فتنه سايبري در فضاي انتخابات از هم 

اكنون پيداست.

احتمال فتنه سایبری امریکا در روز انتخابات
حمالت سايبری به زيرساخت های كشور در يك هفته اخير گسترده تر شده و اين نگرانی را درباره انتخابات پيش رو ايجاد كرده است

   چهره ها
كاردار پيشين ايران در رياض:

امريكاوصهيونيستهامانعكاهشتنشعربستانباايرانشدهاند
عربستان سعودي به دنبال كاهش تنش با ايران است ولي امريكا 
و رژيم صهيونيستي مانع اصلي پيشبرد اين سياست هستند. 
احمد دس��تمالچيان كاردار پيش��ين ايران در رياض در گفت وگو 
با ايس��نا در ارتباط با مطالب مطرح شده از س��وي مقامات ايران و 
عربستان سعودي در مورد روابط دو كش��ور اظهار كرد: به نظر من 
عربستان سعودي به دنبال كاهش تنش با ايران است ولي امريكا و 
رژيم صهيونيستي مانع از اين شده اند كه عربستان سعودي بتواند 
اين موضوع را اجرايي كند، چراكه منافع آنها در گرو وجود بحران 

بين ايران و برادران عرب در منطقه است. 
اين ديپلمات پيشين كش��ورمان با بيان اينكه رژيم صهيونيستي در 
اين سال ها تالش كرده كه يك ائتالف بزرگي را عليه ايران در منطقه 
تش��كيل دهد و در همين چارچوب درصدد اس��ت كشورهاي عربي 
خليج فارس را عليه ايران بش��وراند، تصريح كرد: متأس��فانه در اين 
راستا بعضاً با موفقيت هايي نيز رو به رو شده چنانكه عربستان سعودي، 
بحرين و امارات متحده عربي در اين زمينه گام هايي را برداشته اند كه 
از جمله اين موضوعات تجهيز و حمايت از جريان تكفيري عليه جريان 

مقاومت بوده اس��ت. دس��تمالچيان 
با اعتقاد ب��ر اينكه س��عودي ها بعد از 
تحوالت در س��وريه و عراق و شكست 
سياست هايشان در اين دو كشور به اين 
نتيجه رسيدند كه بدون ايران كاري در 
منطقه از دس��ت آنها ساخته نيست و 
بايد ضمن پذي��رش اين واقعيت براي 
كاهش تنش با ايران وارد مذاكره شوند، اضافه كرد: شهيد سليماني در 
جريان سفر به عراق مأموريت داشت گام هايي در راستاي كاهش تنش 
بين ايران و عربستان سعودي بردارد و در همين چارچوب حامل پيامي 
بود ولي امريكايي ها ايشان را ترور كردند، چراكه آنها خواهان حفظ و 

افزايش تنش بين ايران و عربستان سعودي هستند. 
وي ادامه داد: همان طور كه اشاره شد منافع رژيم صهيونيستي و 
امريكا در گرو ايجاد تضاد و تنش بين ايران و كشورهاي عربي است 
و اين موضوع برعكس سياست ايران است كه اولويت اولش  كاهش 

تنش با كشورهاي منطقه است.

عضو هيئت علمي دانشگاه: 

قانونشكنيدولت،نتيجهعملكردضعيفمجلساست
مجلس دهم از برخي اش�تباهات دولت ب�ه داليل مختلف 
چشم پوش�ي ك�رد و دول�ت ني�ز در خ�أ نظ�ارت ق�وي، 

قانون شكني هاي فراوان داشت. 
لطف اهلل فروزن��ده عضو هيئت علمي دانش��گاه تربي��ت مدرس در 
گفت وگو با مهر با اش��اره به ضعف هايي كه در عملكرد مجلس دهم 
وجود دارد، گفت: نظارت و نقد دولت از جمله وظايف اصلي نمايندگان 
است و مجلس در اين رابطه از برخي اشتباهات دولت به داليل مختلف 
چشم پوشي كرد و دولت نيز در خأل نظارت قوي، قانون شكني هاي 
فراوان داشت. وي افزود: مجلس مي توانس��ت در مسير قانونمندي 
با ابزار قانوني خ��ود به دولت كمك كند تا قان��ون را بهتر اجرا كند و 
وضعيت كشور در زمينه هاي مختلف مساعدتر شود، اما بعضاً در برابر 
تخلفات دولت سكوت كرد. فعال سياسي اصولگرا اظهار داشت: هيئت 
نظارت بر رفت��ار نمايندگان مجلس هم نم��ره قبولي نگرفت، اينكه 
برخي از نمايندگان پرونده ه��اي اقتصادي دارند و صالحيت آنها رد 
شده است، نشان مي دهد هيئت نظارت در رصد عملكرد نمايندگان 
ضعيف عمل كرده و مردم ه��م به اين مجلس بي اعتماد هس��تند. 

فروزنده با بيان اينكه مردم نس��بت 
به بسياري از اقدامات مجلس انتقاد 
دارند چراكه مشكالت معيشتي مردم 
نه تنها حل نشده بلكه افزايش يافته 
است، تصريح كرد: اگر مجلس كارآمد 
و قدرتمندي داشتيم، با نظارت هاي 
مستمر مي توانست دولت را پاسخگو 
كند، اما در اين زمينه مجلس عملكرد بس��يار ضعيفي داشت. وي با 
اشاره به اهميت انتخابات پيش رو، تأكيد كرد: با توجه به نقاط ضعف 
اين مجلس، مردم بايد انتخاب آگاهانه داشته باشند و سوابق كانديداها 
را بررسي نمايند. مشاركت باال و بصيرت در انتخاب مي تواند مجلسي 

قوي را رقم زند و اقتدار و امنيت كشور را باال ببرد. 
معاون پارلماني دولت دهم با ذك��ر اينكه هيئت نظارت مجلس 
يازدهم باي��د مقتدر عمل كند، گفت: اقت��دار اين هيئت موجب 
مي شود كه نمايندگاني پاكدست داشته باشيم و چنين مجلسي 

مورد حمايت ملت خواهد بود. 

رئيس مجلس ش�وراي اس�المي خط�اب به رئي�س مجلس 
س�وريه گف�ت: ب�ا ش�ناخت كام�ل از س�وريه و منطق�ه، 
از ش�ما حماي�ت كردي�م و همچن�ان حماي�ت خواهي�م 
ك�رد و هم�كاري با ش�ما را ي�ك ام�ر تاكتيك�ي نمي دانيم. 
به گزارش مهر، علي الريجاني  كه در رأس هيئتی به دمشق سفر كرده 
است، در ديدار با حموده صباغ، رئيس مجلس سوريه گفت: ايران و 
سوريه دو كشور برادر و دوست هستند. تروريست ها توسط امريكا در 
اين منطقه به وجود آمدند و متأسفانه برخي از كشورهاي منطقه نيز 

از آنها حمايت كردند، اما شما در اين استقامت پيروز شديد. 
رئيس مجلس خطاب به رئيس مجلس س��وريه با اشاره به اينكه 
شرايط نسبت به هشت سال گذشته تغيير كرده است، گفت: در 
آن زمان يكي از رهبران كشورهاي منطقه به ايران آمد و گفت كه 
چرا شما از سوريه حمايت مي كنيد، كار سوريه تمام است. دو هفته 
ديگر با هم در مس��جد اموي نماز مي خوانيم. من به ايشان اعالم 

كردم كه شما اشتباه مي كنيد و ملت سوريه را نمي شناسيد. 
الريجاني با بي��ان اينكه برخي از كش��ورهاي منطقه حرف ما را 
گوش نكردن��د و امروز متوجه ش��دند، تصريح ك��رد: هدف آنها 
اين بود كه كار س��وريه را طي چند هفته تمام كنند. امروز ما به 
شما و رئيس جمهور و مسئوالن سوريه اين پيروزي ها را تبريك 

مي گوييم. وي با بيان اينكه اطمينان داشته باشيد در حمايت از 
شما راسخ هستيم، افزود: با شناخت كامل از سوريه و منطقه، از 
شما حمايت كرديم و همچنان حمايت خواهيم كرد و همكاري با 

شما را يك امر تاكتيكي نمي دانيم. 
   تجار ايران و سوريه مي توانند با يكديگر همكاري كنند

رئيس مجلس شوراي اس��المي با ذكر اين مطلب كه امروز شما 
وارد صحنه بازسازي و بهبود ش��رايط اقتصادي شده ايد، اظهار 
داشت: تجار ايران و سوريه در شرايط امروز مي توانند با يكديگر 

همكاري كنند. 
الريجاني خطاب به رئيس مجلس سوريه گفت: مطمئن باشيد 
در بازسازي نيز در كنار شما خواهيم بود. »حموده صباغ« رئيس 
مجلس س��وريه در ادامه اين ديدار ضمن خي��ر مقدم به رئيس 
مجلس شوراي اس��المي و هيئت همراه، اظهار داشت: ديدار ما 
ديدار برادران اس��ت، در واقع اين ديدار بيانگ��ر رابطه تاريخي و 

راسخ بين دو كشور است. رئيس مجلس سوريه با بيان اينكه پيوند 
تاريخي ايران و سوريه توسط رهبران دو كش��ور سوريه و ايران 
مرحوم حافظ اس��د و مرحوم امام خميني)ره( ايجاد شده است، 
بيان كرد: رابطه بين دو كش��ور تاكنون ادامه پيدا كرده و با خون 

شهداي دو ملت و مسئوالن دو كشور تقويت شده است. 
   خون »سردار سليماني« 

آسمان امنيت ما را روشن كرده است
وي با بيان اينكه الزم مي دانم شهادت س��ردار سليماني و ياران 
شهداي مقاومت را تس��ليت عرض نمايم، افزود: خون اين شهدا، 
آسمان امنيت ما را روش��ن كرده و راه مقاومت را در برابر امريكا 
و نظام اس��تكبار و براي تمامي آزادگان گش��وده اس��ت. حموده 
صباغ ادامه داد: تروريست هاي احمق تصور كردند با شهادت اين 
فرماندهان مي توانند آتش مقاومت را خاموش كنند، در حالي كه 
اين اقدامات نتيجه عكس خواهد داد و باعث دلگرمي تمام ملت ها و 

دوستداران مقاومت در مقابل امريكا و استكبارگران خواهد شد. 
رئيس مجلس س��وريه با اش��اره به عمق روابط و پيوندهاي بين 
رهبري دو كشور و ملت، گفت: از جمهوري اسالمي به خاطر تمام 
حمايت هايي كه در مقابل تروريسم از سوريه داشته، تشكر مي كنم. 
حموده صباغ با اشاره به اينكه اميدواريم روابط ايران و سوريه در 
س��ايه رهبران دو كشور گسترده تر شود و پيش��رفت كند، اظهار 
داشت: ما اشتياق داريم هر چه سريع تر پيروزي نهايي فرا برسد و با 

هم اين پيروزي را جشن بگيريم. 
  نقش بارز »سردار سليماني« در مبارزه با تروريسم

همچنين الريجاني در ديدار با »عمار خميس« نخس��ت وزير 
سوريه با اشاره به نقش سردار ش��هيد حاج قاسم سليماني در 
مبارزه با تروريسم بر استمرار حمايت كش��ورمان از سوريه در 
مرحله پيش رو به ويژه همكاري شركت هاي بخش خصوصي و 
دولتي، بانك ها و ديگر همكاري هاي دوجانبه دو كشور در زمينه 

اقتصادي تأكيد كرد. 
در اين ديدار همچنين عمار خميس با تشكر از حمايت ايران از 
دولت و ملت سوريه در برابر تروريس��م و توطئه هاي خارجي بر 
ضرورت استمرار همكاري هاي دو كشور در تمامي ابعاد سياسي 

و اقتصادي تأكيد كرد.

الريجاني در ديدار با رئيس مجلس سوريه:

همكاريتهرانودمشقتاكتيكينيست

خبر

    در برابر اين حركات سكوت نكنيد!
احمد توكلي، نماينده سابق مجلس توئيت زده كه: 

مراسم نورپردازي همراه پايكوبي و حركات جلف آقاي 
تاجگرون در فرهنگ سياست علوي و تراز جمهوري 
اسالمي جز خيانت به ارزش هاي انقالب، وصف ديگري ندارد. شوراي 
نگهبان كه با وجود صدها سند، پس از ردصالحيت، ايشان را در وقت 
فوق العاده تأييد كرده، آيااين نمايش ضدارزش��ي را نديده؟ حاال ديگر 

چرا سكوت؟
........................................................................................................................

    سكوت اصالح طلبان برابر اقدامات تاجگردون
اميررضا نظري در توئيتي نوش��ته: تاجگردون معاون سازمان برنامه و 
بودجه خاتمي بود، اصالح طلبان همواره به او افتخار مي كردند، اكنون كه 
فيلم افتتاح ستاد انتخاباتيش منتشر شده سياست سكوت رو در پيش 
گرفتن! اگه منابع ماليش افشا بشه چي كار مي كنن؟! احتماال تاريخ رو 

تغيير ميدن و مي گن تاجگردون عضو دولت احمدي نژاد بود!
........................................................................................................................

    روايت ظفر
محمدص��ادق عليزاده در توئيتي نوش��ته: جمهوري اس��المي پرتاب 
ماهواره اي داشته. موفقيت آميز بودن يا نبودنش بماند. اين وسط رضا 
پهلوي گش��ته تو خاطراتش ببينه چي مرتبط با موضوع داره. عكس 
يادگاري از بازديدش از شهرك فضايي شوروي رو  منتشر كرده. التفات 

داشتيد؟ »عكس يادگاري« از حضور در شهرك فضايي شوروي!
........................................................................................................................

   اسراف ظريف
 كاربري به نام شهاب نوشته: چند هفته پيش ترامپ در پاسخ به درخواست 
مذاكره توسط ظريف گفت: نه، مرسي! ديروز هم آل سعود ملعون در رد 
درخواست ظريف مشابه همين عبارت رو به كار برد. فقط مونده اسرائيل 
و جبهه النصره در جواب ظريف بگن: no thanks. آبروي ايران اگر ريگ 

بيابان بود، اينطور دور ريختنش اسراف بود، آقاي ظريف!
........................................................................................................................

   خانه كارگر به چه دردي مي خورد؟
محمد پاداش توئيت زده كه: دم هر انتخابات مي گيم اين خانه كارگر 
به چه دردي مي خوره و اين محجوب و جلودارزاده چي  كار كردن براي 

مردم؟! باز نمي دونم از كجا رأي ميارن و ميشن نماينده مون!
........................................................................................................................

    برگشت
 حامد جاللي كاشاني در توئيتي نوشته:

 از نشانه هاي آخرالزمان اينه كه خانم زهرا شجاعي رئيس مجمع زنان 
اصالح طلب كشور گفتن: زنان مسئول بايد شناخت دقيق از دغدغه ها 
و اولويت هاي بانوان داشته باشن و نبايد اسير جو و هيجانات رسانه اي 
بشن! بايد بررسي كنند ورود زنان به ورزشگاه ها مهم تر است يا حمايت 

از زنان سرپرست خانوار!
........................................................................................................................

    فرقي بين دموكرات و جمهوريخواه نيست
مهدي خانعلي زاده در توئيتي نقل قولي از نانسي پلوسي، رئيس مجلس 

نمايندگان امريكا و عضو ارشد حزب دموكرات آورده:
 من معتقدم اگر دولت امريكا هم نابود شود و از بين برود، چيزي كه بايد 

باقي و استوار بماند، كمك ما به اسرائيل است. 
........................................................................................................................

    زاد و ولد كانديداي اصالح طلب
ندا افشار نوشته:  

مورد داشتيم مي گفتن اندازه يك ليست هم نامزدهامون تأييدصالحيت 
نشدن بعد يه دفعه سه چهار تا ليست 30نفره دادن، همچين سرعتي در 

زاد و ولد فقط در توان باكتريه و بس!
........................................................................................................................

    بي ادعا و جهادي
 علي سيستاني نوشته: 

سعي كنيم مثل شهيد پورجعفري باش��يم تا آخرين لحظه كنار حاج 
قاسم بود، هيچ كس هم تا لحظه شهادت از مجاهدت هاش خبر نداشت. 

بي ادعا و جهادي باشيم. 
........................................................................................................................

    نمونه مديريت انقالبي
كاربري به نام آدم نوشته: 

اگه مي خوايد درك كنيد آقاي رئيس��ي در چه سطح وسيعي در حال 
مبارزه جدي با فساِد فقط به عنوان يه نمونَش توي ماجراي »كالك« 
رئيسي دستور داد به تمام پرونده ها رسيدگي مجدد بشه و حاال چيزي 
حدود يك ميليون متر مربع از زمين هاي مصادره شده به وضع سابق 

برگشتن! نمونه كوچيكي از يه مديريت انقالبي.

حجت االسالم صديقي: 
مرفهان بي درد نباید به مجلس راه یابند 
نماين�دگان باي�د نيازه�اي م�ردم را بفهمن�د و اگ�ر اش�راف و 
مرفه�ان ب�ي درد ب�ه مجل�س راه يابن�د، هي�چ گاه نمي توانن�د 
مش�كالت م�ردم را درک كنن�د و راه حل�ي ب�راي آن بيابن�د. 
حجت االس��الم كاظم صديقي امام جمعه موقت تهران در گفت وگو با 
مهر، با تأكيد بر ضرورت حضور حداكثري مردم پاي صندوق هاي رأي، 
اظهار داشت: براي حفظ ارزش هاي انقالب اسالمي كه امانت شهدا و 
امام)ره( است، نياز است كه مردم در انتخابات حضور پرشوري داشته 
باشند و حضور باش��كوه آنان پاي صندوق هاي رأي نشان مي دهد كه 

مردم ايران زنده، پويا و هميشه در صحنه هستند. 
وي با بيان اينكه حضور باش��كوه مردم در انتخاب��ات به نوعي مقابله با 
دشمنان نظام جمهوري اسالمي است، افزود: دشمنان نظام جمهوري 
اس��المي قصد نابودي ارزش هاي انقالب و نظام ما را دارند كه حضور 
وسيع مردم پاي صندوق هاي رأي باعث مي شود دشمنان حساب كار 
خودشان را بدانند، اما اگر حضور مردم پاي صندوق هاي رأي كمرنگ 
باش��د، توطئه هاي دش��منان عليه نظام جمهوري اس��المي افزايش 
مي يابد. امام جمعه موقت تهران متذكر شد: مقام معظم رهبري اخيراً 
فرمودند كه هر كسي كه به ايران عالقه دارد، در انتخابات شركت كند 
و بر اين اساس اقتضا مي كند مردم ما چون هميشه در روز دوم اسفند، 
افتخارآفريني و حماسه ديگري را خلق و چشم دشمنان را كور كنند. 

حجت االسالم صديقي همچنين با اشاره به شاخصه هاي مجلس قوي، 
گفت: مجلس قوي مجلسي اس��ت كه نمايندگانش، انقالب اسالمي و 

آرمان هاي امام)ره( و شهدا را باور داشته باشد. 
وي با تأكيد بر اينكه يكي ديگر از شاخصه هاي مجلس قوي اين است كه 
نمايندگان آن منافق نباشند، تصريح كرد: نماينده اي منافق است كه به 
ظاهر بگويد به قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي اعتقاد دارد، اما 
در صحن علني مجلس پز اپوزيسيون بدهد و با مقدسات انقالب اسالمي 

و نظام در تقابل باشد. 
امام جمعه موقت تهران با تأكيد بر اينكه افرادي بايد به مجلس راه يابند 
كه فهم كافي از اوضاع منطقه و دنيا داش��ته باشند، گفت: نمايندگان 
بايد نيازهاي مردم را بفهمند و اگر اشراف و مرفهان بي درد به مجلس 
راه يابند، هيچ گاه نمي توانند مش��كالت مردم را درك كرده و راه حلي 

براي آن بيابند.


