
  گزارش

شكست مفتضحانه اطالعاتي امريكا
دبير شوراي عالي امنيت ملي، سه روز پيش و در آستانه سفر به روسيه 
براي حضور و سخنراني در دهمين اجالس بين المللي نمايندگان عالي 
امور امنيتي كشورهاي جهان از كش��ف و نابودي يكي از پيچيده ترين 
شبكه هاي سايبري سازمان سيا كه در حوزه جاسوسي سايبري به كار 
گرفته مي شد از سوي دستگاه هاي اطالعاتي ايران خبر داد و افزود: بخش 
مهمي از ظرفيت هاي عملياتي سيا در كشورهاي هدف امريكا با كشف 
اين شبكه از سوي دستگاه هاي اطالعاتي ايران كامالً نابود شد. شمخاني 
گفت: با توجه به همكاري جاري ميان ايران و بس��ياري از كش��ورهاي 
جهان در قالب ايجاد »شبكه ضد جاسوس��ي بين المللي« عليه امريكا، 
ما اطالعات شبكه كشف شده را كه در چند كشور ديگر نيز فعال بود، در 
اختيار ش��ركاي مان قرار داديم كه منجر به شناسايي و فروپاشي شبكه 
افسران اطالعاتي سيا و دستگيري تعدادي از جاسوسان و مجازات آنها در 

كشورهاي مختلف شد. 
امروزه جنگ نرم و نب��رد اطالعاتي از اركان اصلي قدرت هر كش��وري 
محسوب مي شود و بر خالف گذشته كه حكومت ها براي كشورگشايي به 
حمله نظامي روي مي آوردند، اكنون دولت ها و حتي بازيگران غيردولتي 
براي مرزنََوردي اقدام به انجام عمليات هاي اطالعاتي مي كنند. جنگ نرم 
نسبت به جنگ نظامي به مراتب كم هزينه تر و در عين حال مؤثرتر است 
و همين مسئله موجب شده قدرت هاي بزرگ براي پيشبرد اهدافشان 
بيش تر به س��وي جنگ غيرنظامي س��وق پيدا كنند. انديش��كده هاي 
امريكايي تا كنون بارها و بارها گزارش هاي مفصلي را درباره ظرفيت هاي 
دوس��تان و دش��منان امريكا در جنگ نرم نوش��ته اند. يكي از آخرين 
گزارش ها در اين باره، گزارش ۳۰۰ صفحه اي انديشكده شناخته شده و 
تأثيرگذار »َرند« وابسته به دولت امريكاست. اين انديشكده در گزارشي 
با عنوان »درس هايي از ديگران ب��راي عمليات هاي آينده ارتش امريكا 
درون و از طريق محيط اطالعات��ي«، عمليات هاي اطالعاتي 12 بازيگر 
غيردولتي را بررس��ي و از آنها درس هايي را براي ارتش امريكا استخراج 
مي كند. اين 12 بازيگر عبارتند از: چهار متحد )رژيم صهيونيستي، ناتو، 
كانادا و آلمان(، چهار بازيگر مهم دولتي )چين، كره شمالي، ايران و روسيه( 
و چهار بازيگر مهم غيردولتي )حزب اهلل، القاعده، داعش و سازمان هاي 
مكزيكي قاچاق مواد مخدر(. در مورد ايران نويسندگان گزارش انديشكده 
َرند توضيح مي دهند كه ايران بخش قابل توجهي از منابع، توجه و انرژي 
خود را به فضاي مجازي اختصاص داده است، اما »اين كشور قابليت هاي 
سايبري اش را نه براي تهاجم واقعي، بلكه بيش تر براي به نمايش گذاشتن 
ظرفيت هايش و استفاده به عنوان بازدارنده اي به كار مي گيرد كه شامل، 
هم »داشتن« ظرفيت هاي تنبيهي ]و تقابلي عليه دشمنان[ مي شود و 
هم نمايش عزم و اراده اس��تفاده از اين ظرفيت ها. ايران از ظرفيت هاي 

اطالعات محور فني خود نيز دقيقاً به همين شكل استفاده كرده است. «
»رند« اذعان مي كند كه ايران در آينده به توسعه ظرفيت هاي سايبري 
خود ادامه خواهد داد، چراكه تهران در حال حاضر بر اين حوزه تمركز كرده 
است و تالش هايش در اين زمينه ثمره بخش نيز بوده اند. اين انديشكده 
مي نويسد: »از ايران اغلب در كنار روسيه، چين و كره شمالي به عنوان 
بازيگري دولتي با ظرفيت هاي مستحكم سايبري نام برده مي شود. « اين 
انديشكده در بخشي از گزارش خود با موضوع »درس هايي از عمليات هاي 
اي��ران درون و از طريق محيط اطالعاتي« ب��ه كارآمدي اين عمليات ها 
اذعان مي كند و هشدار مي دهد: »ظرفيت هايي كه ايران در انجام عمليات 
درون و از طريق محيط اطالعاتي، به خصوص در عرصه سايبري، از خود 
نشان داده، كافي اس��ت تا امريكا و غرب وقتي »رقص شمشير« مقابل 
تهران را سبك و س��نگين مي كنند، ]براي بررس��ي ظرفيت هاي ايران 
در محيط اطالعاتي[ »مكثي جدي« بنمايند. بر همين اساس، منطقي 
اس��ت كه نتيجه بگيريم، ظرفيت هاي ايران بازدارن��ده اي مؤثر مقابل 
دست اندازي غربي ها محسوب مي شوند، به خصوص از آنجايي كه اين 
كشور همچنان منابع قابل توجهي را به توس��عه بيش تر اين ظرفيت ها 

اختصاص مي دهد.«
سفر دبير شوراي عالي امنيت ملي، به روسيه براي حضور و سخنراني در 
دهمين اجالس بين المللي نمايندگان عالي امور امنيتي كشورهاي جهان 
در راستاي تبادل تجربه و همچنين كمك هاي ايران به كشورهاي ديگر 
به شمار مي رود. اهميت اين نشست در اين است كه كشورهاي ديگر با 
مشاهده مدارك مربوط به عمليات هاي موفق ايران مي توانند به صورت 
عيني نقش ايران در ايجاد امنيت جهاني را مشاهده كنند. در واقع نبايد 
تصور كرد كه حضور ايران در اين نشست، يك حضور معمولي و روتين 
است چراكه شرايط زماني و نيز محتواي اجالس نشان مي دهد كه حضور 

شمخاني در آن دست كم به سه دليل، اهميت ويژه اي براي ايران دارد. 
شمخاني به دعوت رسمي نيكوالي پاتروشف همتاي روس خود راهي 
روسيه و در بدو ورود، مورد استقبال مشاور ارشد شوراي امنيت روسيه 
قرارگرفته است. در راستاي همين استقبال سطح باال، مذاكرات سطح 
باالي او با روس ها به خصوص در ش��رايط امنيتي فعلي منطقه )شدت 
گرفتن بحران يمن و نيز افزايش تنش در شمال سوريه( اهميت بااليي 
خواهد داشت مخصوصاً وقتي بدانيم كه روس ها در آستانه يك اجالس 
امنيتي عالی رتبه با حضور شخص نيكوالي پاتروشف، دبير شوراي امنيت 
روسيه، جان بولتون، مشاور امنيت ملي امريكا و مائير بن شبات، مشاور 
امنيت ملي رژيم صهيونيس��تي هس��تند و البد در اين اجالس، درباره 

وضعيت ايران يا جنگ در سوريه نيز بحث هايي خواهد شد. 
آن طور كه خبرگزاري اسپوتنيك خبر داده، موضوع اصلي اين اجالس، 
»راه هاي تضمين امنيت ملي، توسعه اقتصادي پايدار و توسعه اجتماعي 
در مقابله ب��ا تهديدات روزافزون هيبريدي« ذكر ش��ده اس��ت. عبارت 
»تهديدات جنگ هيبريدي«، عبارتي جديد در ادبيات امنيتي - نظامي 
اس��ت و معناي آن اين است كه كش��ورها عليه يكديگر، مجموعه اي از 
اقدامات را در دستور كار قرار دهند. مثاًل روسيه، كه ميزبان اين اجالس 
است، در تنشي كه با اوكراين و به تبع آن با اتحاديه اروپا دارد از مجموعه اي 
از اقدامات نظير مباحث اقتصادي، انرژي به خصوص در حوزه گاز، فشار 
ديپلماتيك و نيز نبردهاي نيابتي استفاده كرده است. اما اهميت ويژه اين 
اجالس براي ايران اين است كه در حال حاضر كشور ما نيز تحت چنين 
تهاجمي از سوي امريكا قرار دارد و امريكا از تمامي ابزارهاي خود عليه 
ايران، استفاده مي كند و به همين دليل شركت شمخاني در اين اجالس و 
سخنراني او به عنوان نماينده كشوري كه خود قرباني جنگ هاي تركيبي 

است، اهميت پيدا مي كند. 
خبر مهمي را كه قبل از اين اجالس توسط ايران منتشر شد، هم بايد در 
نظر داشت. علي شمخاني، روز قبل از سفر به روسيه، در يك گفت وگوي 
رسانه اي، به طور رسمي از كشف و نابودي يكي از پيچيده ترين شبكه هاي 
جاسوسي سايبري سازمان سيا از سوي دستگاه هاي اطالعاتي ايران خبر 
داد و گفت: بخش مهمي از ظرفيت هاي عملياتي سيا در كشورهاي هدف 
امريكا با كشف اين شبكه از سوي دستگاه هاي اطالعاتي ايران كامالً نابود 
شد. او ضمناً گفته كه »با توجه به همكاري جاري ميان ايران و بسياري 
از كشورهاي جهان در قالب ايجاد شبكه ضد جاسوسي بين المللي عليه 
امريكا، ما اطالعات شبكه كشف شده را كه در چند كشور ديگر نيز فعال بود 
در اختيار شركاي مان قرارداديم كه منجر به شناسايي و فروپاشي شبكه 
افسران اطالعاتي سيا و دستگيري تعدادي از جاسوسان و مجازات آ نها 
در كشورهاي مختلف شد. « شمخاني اين را هم گفت كه »امريكايي ها 
با اعتراف به پي��روزي ايران، اين اق��دام ايران را »شكس��ت مفتضحانه 
اطالعاتي« نام گ��ذاري كردند. « با توجه به اينكه گفته ش��ده كه امريكا 
يك هيئت عالي رتبه به اين اجالس فرستاده، به نظر مي رسد كه ايران، 
قصد داشت با اعالم رسمي اين خبر )كه خبرهاي غيررسمي آن پيش تر 
توسط رسانه هاي خارجي منتشرشده بود( پيش از اين اجالس، ضمن 
نش��ان دادن قدرت اطالعاتي امنيتي خود، به رفتارهاي مخاصمه آميز 
امريكا نيز اشاره اي روشن داشته باشد و آن را به يك بحث جاري در اين 

اجالس تبديل كند. 

حسن رشوند

شمخانی: جنگ نمی شود 
برخالف جوسازی ها عليه ايران از سوي برخي، 
جنگي رخ نخواه�د داد چرا ك�ه دليلي ندارد 
جنگي رخ ده�د. ضمن اينكه تهم�ت زدن به 
ديگر كشورها به ش�يوه رايج مقامات امريكا 
تبديل شده است و آنها تالش مي كنند از اين 
طريق به كش�ورهاي ديگر فش�ار وارد كنند. 
 دريابان علي شمخاني طي سخناني در افتتاحيه 
اين اجالس با اش��اره به تهديدات سخت امريكا 
عليه نظام بين الملل تصريح كرد: امروزه ماهيت، 
شكل و شيوه تهديدهاي امنيتي تغيير كرده است 
و متأسفانه شاهد رشد سريع تهديدهاي نوين و 

تركيبي )هيبريدي( در جهان هستيم. 
 وي امنيت و توس��عه پايدار را دو مفهوم به هم 
پيوسته دانست و تأكيد كرد: تهديدهاي نوين 
امنيتي مرزه��اي زميني، هواي��ي و دريايي را 
پشت سر گذارده و امروز يك ويروس نرم افزاری 
 مي تواند كار س��الح هس��ته اي را انجام دهد. 
ش��مخاني با اش��اره به اقدامات امريكا و رژيم 
صهيونيستي در اس��تفاده از ويروس استاكس 
نت براي آس��يب زدن به تأسيسات هسته اي 
ايران گفت: س��كوت يا واكنش ضعيف جهاني 
به اين تهاجم سايبري موجب شد امروزه امريكا 
اين جس��ارت را پيدا كند تا حمله سايبري به 
 تأسيس��ات برق كش��ور ونزوئال را انجام دهد. 
شمخاني افزود: با كمال تأسف امروز ابزارهاي 
جديد جنگ در كن��ار س��الح هاي متعارف و 
نامتعارف در اختيار جنگ طلب��ان قرار گرفته 

است. 
ش��مخاني گفت: براي اين رفت��ار امريكا هيچ 
عنواني به غيراز تروريس��م اقتصادي نمي توان 

گذاشت. 
وي اف��زود: ام��روز امري��كا، نه تنها سياس��ت 
سرنگوني و بی ثبات سازی كشورهايي را كه با 
سياست امريكا همسو نيستند دنبال مي كند، 
بلكه با در پيش گرفتن رويه تروريسم اقتصادي 
مي خواهد با تحريم هاي ثانويه، اراده خود را بر 

همه كشورهاي جهان حاكم كند. 
شمخاني گفت: الزم است كشورهاي مستقل 
جهان با ايج��اد س��ازوكارهای چندجانبه در 
مقابل اين هيوالي وحش��ي ايس��تادگي و آن 
را متوقف كنند و س��لطه امريكا ب��ر نظام مالي 
 جهاني را در ي��ك دوره ميان مدت بش��كنند. 
  برخالف جو سازي ها عليه ايران از سوي 

برخي، جنگي رخ نخواهد داد
  دبير ش��وراي عالي امنيت ملي كشورمان در 
حاش��يه اين اجالس  گفت: ما طبيعت��اً گام به 
گام در چارچوب س��ازوكارهای قانوني كه در 
برجام پيش بيني ش��ده تعهداتمان را كاهش 

خواهيم داد. 
دريابان علي ش��مخاني گف��ت: گام هاي اعالم 
شده در بيانيه ش��وراي عالي امنيت ملي ايران 
با جدي��ت دنبال خواهد ش��د و ب��ه طور قطع 
جمهوري اس��المي ايران نمي تواند بپذيرد كه 
برجام مسير يك طرفه اس��ت و ديگران مانند 
امريكا نه تنها به تعهداتشان عمل نكنند، بلكه 
عالوه بر خروج از برجام در همه ابعاد برخالف 
تعهدات امضا ش��ده مس��ير تهديد و تحريم را 
دنبال كنند و به دنبال راهبرد حداكثر فشار بر 

ملت ايران باشند. 
دبير ش��وراي عال��ي امنيت ملي كش��ورمان 
گفت: برجام معاهده اي چند جانبه اس��ت كه 
امضاكنندگان آن هر يك تعهداتي دارند، اين 
تعهدات فقط سياسي نيست كه از ضرورت بقاي 
برجام بگويند، بلكه يكسري تعهدات اجرايي نيز 

دارد. ايران يك سال صبر كرد، اما نتوانست به 
ملت ايران پاس��خ دهد كه در ازاي آنچه امضا 

شده، براي ملت ما، چه بوده است. 
ش��مخاني افزود: اين بدعه��دي نيازمند اين 
بود كه صداي ملت ايران در فعاليت هاي فني 
غني س��ازي، فعاليت هاي مربوط به توليد آب 
سنگين و اگر الزم باش��د فعاليت هاي ديگر در 
چارچوب بندهاي 2۶ و ۳۶ برجام به طرف هاي 
خاطي منعكس ش��ود، بنابراي��ن اين تصميم 
جدي جمهوري اسالمي ايران است و تا زماني 
كه نقض كنندگان برجام به مس��ير توافقات و 
تعهدات بازنگردند، مرحله به مرحله و با جديت 

آن را ادامه خواهيم داد. 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي ابراز اميدواري 
كرد: اعض��اي باقيمانده در برج��ام به تعهدات 
خود عمل كنن��د تا اي��ران هم بتواند پاس��خ 

قانع كننده ای براي ملت خود داشته باشد. 
علي ش��مخاني گفت: روزي كه م��ا بخواهيم 
راهبرد متوق��ف كردن جريان ص��ادرات نفت 
از منطقه را اجرا كنيم، ش��رايط ميداني خليج 
فارس با وضعيت امروز كام��اًل متفاوت خواهد 

بود. 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي كشورمان، در 
حاشيه اجالس امنيتي روسيه، اتهام زني امريكا 
مبني بر حمله ايران ب��ه نفتكش ها در درياي 
عمان را بي اساس و فريبكارانه دانست و گفت: 
روزي كه م��ا بخواهيم راهب��رد متوقف كردن 
جريان صادرات نفت از منطق��ه را اجرا كنيم، 
ش��رايط ميداني خليج فارس با وضعيت امروز 

كاماًل متفاوت خواهد بود. 
درياب��ان ش��مخاني يك��ي از ش��يوه هاي رايج 
امريكا براي فش��ار به كش��ورها را اتهام زني بي 
پايه بي��ان و تأكيد ك��رد: ما بارها اع��الم كرده 
ايم كه با هم��ه قوا از خطوط هواي��ي و مرزهاي 
آبي س��رزمين خ��ود دف��اع مي كني��م و با هر 
متجاوزي به ش��دت برخ��ورد خواهي��م كرد و 
 م��رز هوايي م��ا در حقيقت خط قرمز ماس��ت. 
وي افزود: براي ما فرقي ندارد كه هواپيماي كدام 
كش��ور از مرز هوايي ما عبور كرده است، زيرا به 

متجاوزان همواره پاسخ سخت خواهيم داد. 
وي گفت: ما معتقديم اگر امريكا منطقه را ترك 
كند، ن��ه تنها هي��چ اصطكاك��ي در منطقه رخ 
نخواهد داد، بلكه امنيت ب��ه منطقه باز خواهد 
گشت، چرا كه عامل مجموعه ناامنی ها، حضور 

امريكا و فشار بر ملت ايران است. 
وي اظهار داشت: برخالف جوسازی ها عليه ايران 
از س��وي برخي، جنگي رخ نخواهد داد چرا كه 
دليلي ندارد جنگي رخ دهد. ضمن اينكه تهمت 
زدن به ديگر كش��ورها به ش��يوه رايج مقامات 
امريكا تبديل شده اس��ت و آنها تالش مي كنند 
از اين طريق به كشورهاي ديگر فشار وارد كنند. 
ش��مخاني اظهار داش��ت: امروز ش��اهد جنگ 
اقتصادي از سوي امريكا هستيم كه آن را مقامات 
واشنگتن عليه ملت ايران به راه انداخته اند و فكر 
مي كردند با چنين اقداماتي ملت ايران را به زانو 
در خواهن��د آورد اما ديديم كه م��ردم ايران در 

مقابل آنان ايستادند. 
    نتايج ديدار خود با مسئوالن اسرائيلی و 

امريكايي را به اطالع ايران مي رسانيم
همچنين دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان 
در حاشيه اين نشست با دبير شوراي عالي امنيت 

ملي روسيه نيز ديدار كرد. 
در اين ديدار ش��مخاني با اشاره به تجربه موفق 
همكاري هاي سياسي، دفاعي و امنيتي ايران و 
روسيه در سوريه گفت: تداوم روند سياسي آستانه 
براي سرعت دادن به ايجاد ثبات پايدار بر اساس 
 خواست و اراده مردم اين كشور ضروري است. 
شمخاني تداوم همكاري هاي نزديك و مشاركت 
جدي بين ايران و روس��يه و س��اير همسايگان 
افغانستان براي كمك به شكل گيري روند آشتي 

ملي در اين كشور را نيز مورد تأكيد قرار داد. 
نيكالي پاتروش��ف، دبير ش��وراي امنيت ملي 
روسيه نيز در اين ديدار با قدرداني از حضور دبير 
ش��وراي عالي امنيت ملي كشورمان در دهمين 
نشست امنيتي روسيه و با اشاره به نشست سه 
جانبه مقامات عالي امنيت ملي روس��يه، امريكا 
و رژيم صهيونيس��تي كه به زودي در فلسطين 
اشغالي و با موضوع بررسي تحوالت سوريه برگزار 
خواهد شد، اظهار داشت: نتايج اين نشست را به 
جمهوري اسالمي ايران كه شريك راهبردي ما 

در منطقه است، ارائه خواهيم كرد. 
همچنين در دي��دار »حمداهلل محب« مش��اور 
امنيت ملي افغانستان و علي شمخاني در روسيه 
بر تقوي��ت نيروهاي مس��لح افغانس��تان براي 
برقراري امني��ت پايدار در اين كش��ور و ارتباط 
كش��ورهاي مؤثر منطقه با گروه هاي معارض با 

هماهنگي دولت افغانستان تأكيد شد. 
در ديدار دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان 
و ويكتور محمد اف، مش��اور امنيت ملي رئيس 
جمه��ور ازبكس��تان نيز بررس��ي نح��وه تداوم 
همكاري نزديك دو كش��ور در موض��وع ايجاد 
ثبات و امنيت در افغانستان و همچنين چگونگي 
تس��ريع در اجراي نقش��ه راه توافق ش��ده بين 
رؤساي جمهور دو كش��ور براي حداكثرسازي 
همكاري هاي دوجانبه در ابعادسياسي، اقتصادي 
و امنيتي از محورهاي ديگري بود كه دو طرف در 

مورد آن گفت وگو كردند. 
عالوه بر اين شمخاني با دبير شوراي عالي امنيت 
ملي ونزوئال و تاجيكس��تان ني��ز در محل اقامت 

خود ديدار كرد. 

ژه
وی

 اكانتفيكمنافقي��نوهمكاريتوئيتر 
برايحذفنشدنآن

حش��مت علوي، نام يكي از كاربران توئيتر اس��ت؛ نامي 
كه ديگر روشن ش��ده فقط يك نام است و در واقع يكي از 
پروژه هاي توئيتري سازمان تروريستی منافقين است. از 
او تنها يك تصوير فيلتر ش��ده و نيم رخ در فضاي مجازي 
موجود اس��ت، هيچ ويدئويي از او در دسترس نيست، اما 
مقاله هايي به زبان انگليسي مخصوصاً در دو سال گذشته 
از او در رس��انه هاي امريكايي و عليه ايران پيدا مي كنيد. 
اين اكانت زماني بيشتر شناخته شد كه مقاله هايش مورد  
توجه كاخ سفيد هم قرار گرفت! سال گذشته و زماني كه 
ترامپ در تالش براي خروج از برجام بود و مي خواس��ت 
راهي براي غلبه بر فشارهاي مخالفان پيدا كند، كاخ سفيد 
مدعي شد كه توافق هسته اي موجب افزايش بودجه نظامي 
ايران شده است و واشنگتن پست هم خواهان منبعي براي 
اين ادعا شد. در پاسخ، كاخ س��فيد به مقاله اي ارجاع داد 
كه حشمت علوي در فوربز نوش��ته بود! كسي كه تاكنون 
حضوراً مشاهده نشده، هويت او جز يك نام نيست و معلوم 

نيست چه كسي است و كجاست!
اما ببينيم افش��اگري روزنامه آنالين اينترس��پت را كه در 
مورد حش��مت علوي چه مي گويد. اين رس��انه آورده كه 
حشمت علوي يك ش��خص نيست، حش��مت علوي يك 
هويت  ساختگي است كه توسط چند نفر مديريت مي شود 
كه مش��خصاً از براندازهاي جمهوري اس��المي است، و در 
مقاالت مختلف از مواضع ترام��پ حمايت مي كرده و عليه 
ايران مي نوشته است. مقاالت و تحليل هايي كه بابت نوشتن 
آنها دس��تمزدي نمي گرفته و به عنوان يك ناظر مس��تقل 
براي رس��انه ها ارسال مي كرده اس��ت. در بخش بيوگرافي 
سايت فوربز، حشمت  علوي صرفاً به عنوان يك فعال ايراني 

معرفي شده اس��ت. تاكنون چندين مقاله با نام اين فرد در 
وب س��ايت های فوربز، ديلي كالر، فدراليست و موارد ديگر 
منتشر شده است.   اين رسانه ها هم به اينترسپت گفته اند 
كه از سال 2۰1۸ ديگر مقاله اي از اين فرد چاپ نكرده اند و 
دليل آن را هم بي كيفيت بودن آنها عنوان كرده اند و البته 
آنها گفته اند كه به خاطر ندارند با اين فرد مالقات حضوري 

داشته باشند! 
جالب تر اما زماني اس��ت كه از تعلق اين اكانت به سازمان 
مجاهدين خلق )منافقين( گفته مي شود: حسن حيراني 
از اعضاي سابق س��ازمان مجاهدين خلق در ارتباط با اين 
موضوع  گفته است: »حشمت علوي يك هويت ساختگي 
است كه شاخه سياسي سازمان مجاهدين  خلق از آن براي 
پيشبرد اهداف و سياست هاي خود استفاده مي كند. آنها 
ديدگاه هاي سركردگان سازمان را با كمك اين شخصيت 
س��اختگي در رسانه ها منتش��ر مي كنند. اين هويت هيچ 
وقت به يك ش��خص واقعي تعلق نداش��ته اس��ت. « سارا 
 زهيري، محقق فارس��ی زبانی كه تحقيق��ات زيادي روي 
سازمان مجاهدين خلق انجام داده است نيز ادعاي حسن 
حيراني را تأييد مي كند. حيراني ك��ه در دوره اي وظيفه 
هماهنگ سازی عمليات هاي  آنالين براي گروه مجاهدين 
خلق را بر عهده داش��ته، حاال اس��امي تعدادي از اعضا و 
 فرماندهان شاخه سياسي س��ازمان را كه مسئول نوشتن 
مقاالت و توئيت هاي انگليس��ي  تحت نام حشمت علوي 

هستند، در اختيار رسانه ها قرار داده است. 
توئيتر اكانت هاي فيك و تقلبي را حذف مي كند اما به رغم 
افشاي فيك بودن اين اكانت كه براي تصوير پروفايل هم از 
عكس يك فرد هندي سوءاستفاده و آن را به عنوان عكس 
خود منتش��ر كرده، اجازه داد كه مجدد به فضاي توئيتر 

برگردد و فعاليت خود را پي بگيرد. 

  روزنامهحزبكارگ��زارانآماراقتصادي
دولترابیاعتباردانست

روزنامه س��ازندگي، ارگان حزب كارگزاران سازندگي در 
مطلبي نوشته كه »آمار رشد اقتصادي كه از سوي دولت 
اعالم مي ش��ود چندان اعتبار ندارد، چون عمده اقتصاد 
ايران با سياس��ت هاي دولت پيش م��ي رود. در ماجراي 
نوس��انات نرخ ارز، واردات و صادرات و…مي توان شاهد 

تصميمات دولت بود«. 
بارها منتقدان از دولت خواستند اوضاع اقتصادي را نه بر 
مبناي آمارهاي غيرواقعي بلك��ه بر مبناي متن جامعه و 
فشار اقتصادي بر مردم توصيف كنند. اما برخي حاميان 

دولت هم سرانجام صداي اعتراض شان بلند شد.
 از جمله، حس��ين راغفر، كارش��ناس اقتص��ادي حامي 
دولت چندي پيش گفته بود ك��ه »اعالم مي كنند چند 
صد هزار شغل ايجاد ش��ده اما مي بينيم كه وضع بسيار 
نگران كننده اي درباره اش��تغال وجود دارد. حال سبب 
چيست كه آمارهاي رسمي با واقعيت هاي ملموس زندگي 
مردم همخواني ندارد و آنان اثر مثبت شاخص هاي كالن 
اقتصادي را حس نمي كنند. در اين باره چند دليل قابل 
طرح است. نخست آنكه در خصوص كليه آمارهاي رسمي 
شك كرد و آنها را سفارش��ي دانست و گفت كه از اصالت 
به دور هستند. اين نوع برخورد با آمارهاي رسمي اگرچه 
تند اس��ت اما در ميان برخ��ي از اقتصاددانان طرفداران 
زيادي دارد. آنان نس��بت به آمارهاي اعالم شده درباره 
شاخص هاي كالن به ويژه نرخ هاي تورم، رشد اقتصادي و 
بيكاري نقد دارند و معتقدند كه برخي ارقام اعالم شده با 
واقعيت هاي اقتصادي بسيار فاصله داشته و خارج از دايره 
بحث كارشناسي اس��ت. به اعتقاد آنان سياستمداران و 
سران دولت به طور مستقيم در آمارها دخالت كرده اند. «

رئيس قوه قضائي�ه با تأكي�د بر ض�رورت اتقان هر چه بيش�تر و 
جمع آوری ادله به شكل مطلوب براي به نتيجه رسيدن گزارش هاي 
ارجاعي كميس�يون اصل 90 مجلس شوراي اس�المي به دستگاه 
قضايي، از تعيين شعبي ويژه براي رسيدگي به برخي گزارش هاي 
اين كميسيون، نظير تحقيق و تفحص ها در آينده اي نزديك خبر داد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل سيد ابراهيم 
رئيسي در ديدار رئيس و اعضاي كميسيون اصل 9۰ مجلس شوراي 
اسالمي، اين كميسيون را از نهادهاي مهم مورد رجوع مردم دانست 
و با اشاره به رس��يدگي هاي قضايي به گزارش هاي جزئي و كلي اين 
كميسيون جهت حل مشكالت مردم تصريح كرد: يكي از مهم ترين 
نكاتي كه در خصوص ارتباط كميسيون اصل 9۰ و دستگاه قضايي بايد 
مورد توجه قرار گيرد، گزارش هاي ارجاعي است. از آنجا كه برحسب 
قانون، دست اعضاي كميس��يون اصل 9۰ براي دستيابي به ادله باز 
است و بنا به تصريح قانون، همه دستگاه ها موظف به پاسخگويي به 
اين كميسيون هستند، بنابراين انتظار مي رود گزارش هاي كميسيون 
اصل 9۰ از اتقان بسيار باال و ادله مكفي برخوردار باشد تا به قضات ما 

در رسيدگي ها كمك كند. 
   گزارش هاي كميسيون اصل 90 بايد محكمه پسند باشد

رئيس قوه قضائيه افزود: براس��اس گزارش��ي كه از دادستان سابق 
تهران دريافت كردم، رسيدگي ها به بسياري از گزارش هاي ارجاعي 
كميسيون اصل 9۰ به دستگاه قضايي، به صدور قرار منع تعقيب به 
خاطر كافي نبودن داليل منتهي مي شود. بر همين مبنا بايد داليل 
كافي و محكمه پس��ند در گزارش هاي اين كميسيون وجود داشته 
باش��د و از طرفي هم قضات ما بايد اين گزارش ه��ا را به منزله اعالم 
موضوع تلقي كنند و خودشان نيز در جهت جمع آوری داليل و كشف 

حقيقت گام بردارند. 
آيت اهلل رئيس��ي اظهار كرد: رس��يدگي هاي قضايي به گزارش هاي 
خاص كميسيون اصل 9۰ مانند موارد تحقيق و تفحص نياز به شعبي 
ويژه دارد كه ان شاءاهلل با اقدامات كارشناسي، چنين شعبي در آينده 

نزديك تعيين خواهد شد. 
رئيس قوه قضائيه با تش��ريح برخي اقدامات دس��تگاه قضايي نظير 
فعاليت دفتر حمايت از س��رمايه گذاران و كارآفرينان در س��ازمان 
بازرسي كل كشور و دفاتر حمايتي در دادگستري هاي سراسر كشور 
در جهت رفع موانع توليد، بر ضرورت ايجاد تحول در اجراي احكام 

تأكيد كرد. 
  برخورد با قضات مسئله دار تشديد مي شود

آيت اهلل رئيس��ي در ادامه، برخورد با فس��اد در خود قوه قضائيه را از 
اولويت های كاري اين دوره برش��مرد و خاطرنشان كرد: شايد همه 
موارد برخورد هم اعالمي نباشد اما قطعاً اقدامي است. ما طي ماه هاي 
اخير، تعدادي از قضات را از خدمت منفصل كرديم و ش��خصاً نيز در 
چند دادگاه عالي مربوط به صالحيت قضات حضور يافتم تا از نزديك 
در جريان كار باش��م. البته حضرت آيت اهلل آملي الريجاني هم روي 
موضوع فساد در دستگاه قضايي حساس بودند اما در اين دوره تالش 

داريم كه برخورد با قضات مسئله دار تشديد شود. 
رئيس قوه قضائيه همچنين با اش��اره به رس��يدگي ب��ه پرونده ها در 
دادسراي ويژه روحانيت، برخورد با روحانيوني كه مرتكب برخي جرايم 
و تخلفات مي شوند را سختگيرانه تر از ساير افراد دانست و در عين حال 
تصريح كرد: بسياري از موارد مربوط به دعاوي خصوصي يا اختالفات 
بين مساجد يا نهادهاي داخل مس��اجد، در شوراي حل اختالف حل 
و فصل مي شود زيرا چه در مورد روحانيون و چه در خصوص سايرين 

معتقديم كه لزوماً راهكار حل همه دعاوي، دادسرا و دادگاه نيست. 
آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت برگزاري 
جلسات مشترك قوه قضائيه با فراكسيون مبارزه با فساد اقتصادي، 
به موضوع زندانيان مالي و مهري��ه و تأكيدات مراجع عظام تقليد در 
خصوص اين موضوع اش��اره كرد و گفت: از زماني كه دستورالعمل 
مربوط به زندانيان مهريه صادر ش��ده اس��ت، حدود 1۶۰۰ نفر آزاد 
شده اند و مابقي نيز كه كمتر از ۸۰۰ نفر هستند، كساني هستند كه 
تمكن مالي دارند اما از پرداخت مهريه اس��تنكاف مي كنند. در حال 
حاضر نيز اتفاق تازه اي رخ نداده و ما صرفاً قان��ون را اجرا مي كنيم. 
انصافاً نيت ما هم تضييع حقوق بانوان نيست اما معتقديم در زندان 
ماندن كسي كه توانايي پرداخت مهريه را ندارد، براي خود زوجه هم 
عمالً فايده اي ندارد اما اگر همين فرد آزاد باشد و بتواند كار كند، امكان 

پرداخت مهريه از سوي او به دليل كسب درآمد، فراهم تر است. 
   نگاه مديريتي به فضاي مجازي كمرنگ است

رئيس قوه قضائيه در خصوص نظارت ب��ر فضاي مجازي نيز تصريح 
كرد: به هيچ عنوان محدوديت بي دليل يا باز گذاشتن بي حساب و 
كتاب در خصوص فضاي مجازي پذيرفته نيست. اعتقاد ما در مورد 
فضاي مجازي كه مواهب بسياري براي مردم دارد، اين است كه اين 
فضا مديريت شود و مديريت فضاي مجازي نيز به معناي بستن اين 
فضا نيست. آيت اهلل رئيسي با اشاره به ارتكاب برخي جرايم سنگين در 
فضاي مجازي نظير توزيع مواد مخدر، فساد و فحشا و معامالت اسلحه 
افزود: امروز برخي با سوءاستفاده از فضاي مجازي، حريم خصوصي 
مردم را نقض مي كنند و امنيت اخالقي و اجتماعي را تهديد مي كنند. 
متأسفانه نگاه مديريتي به فضاي مجازي كمرنگ است و آنچه در حال 
حاضر وجود دارد، يا نگاه مسدودسازي است يا نگاه آزادي بي ضابطه. 
بايد نگرانی ها را در اين زمينه رفع كنيم تا همه بتوانند به راحتي از اين 

فضاي مفيد استفاده كنند. 
رئيس ق��وه قضائي��ه در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به 
برخي مش��كالت قانوني در ح��وزه منابع طبيعي تصري��ح كرد: در 
برخي روستاهاي كشور، اهالي به عشق روستا و زادگاه شان با وجود 
خشكس��الي، نبود آب و امكانات الزم، در محل مانده اند و مهاجرت 
نكرده اند. حال اگر چني��ن فردي براي گذران زندگ��ي خود، بنايي 
س��اخت نبايد با اس��تناد به قانون منابع طبيعي با او برخورد ش��ود. 
بايد به چنين افرادي حتي جايزه داد كه اجازه نمي دهند روس��تاها 
متروكه و مخروبه شوند. حساسيت ها بايد در خصوص اماكني باشد 
كه سرسبز و پرآب است؛ نظير اس��تان هاي شمالي كشور. بر همين 
مبنا، قانونگذاران محترم نبايد يك نسخه را براي كل كشور بپيچند 
بلكه در چنين مواردي الزم است با در نظر داشتن ويژگي هاي اقليمي، 
فرهنگي و ... قوانين به صورت منطقه اي و محلي تصويب شود. آيت اهلل 
رئيسي همچنين از آغاز بررسي هاي الزم در خصوص خودروسازان 
خبر داد و در پايان با بيان اينكه هيچ مشكل الينحلي در كشور وجود 
ندارد، عبور از تنگناه��ا را در گرو اراده قوي و ن��گاه به ظرفيت هاي 

داخلي دانست. 
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گام هاي اعالم شده در بيانيه شوراي 
عال�ي امنيت ملي اي�ران با جديت 
دنبال خواهد ش�د و به ط�ور قطع 
جمهوري اس�المي ايران نمي تواند 
بپذيرد كه برجام مس�ير يك طرفه 
اس�ت و ديگ�ران مانن�د امريكا نه 
تنها به تعهداتش�ان عم�ل نكنند، 
بلكه ع�الوه بر خ�روج از برجام در 
همه ابع�اد برخالف تعه�دات امضا 
ش�ده مس�ير تهدي�د و تحريم را 
دنبال كنن�د و ب�ه دنب�ال راهبرد 
حداكثر فشار بر ملت ايران باشند

رئيس قوه قضائيه: برخورد با قضات مسئله دار 
تشديد می شود

شعب ويژه رسيدگي
به گزارش هاي كميسيون اصل 90 تعيين شد 


