
      گزارش

اربعین نماد وحدت امت اسالمی
راهپیمایی بزرگ اربعین، سال هاست که نه تنها به یک اتفاق بزرگ در کشور 
ما تبدیل شده است ، بلکه چشم جهانیان را نیز معطوف به خود کرده، به طوری 
که عالوه بر اینکه شاهد حضور پیروان اهل بیت)ع( در آن هستیم، بلکه آمار  ها 
نشانگر آن است که روز به روز شاهد افزایش پیروان مذاهب مختلف اسالمی و 

معتقدان ادیان آسمانی دیگر در این راهپیمایی بزرگ هستیم.
امروز به جهت عظمت راهپیمایی اربعین که آن را بی تردید می توان بزرگ ترین 
اجتماع انسانی برای یک مراسم نامید، بسیاری از تحلیلگران و جامعه شناسان 
نگاه ویژه مطالعاتی روی آن دارند و از آن به عنوان یک پدیده خاص اجتماعی 
که می تواند نقش های متفاوت و عمیقی در منطقه و جهان بر جای بگذارد، 

یاد می کنند.
بنا براین راهپیمایی اربعین را به عنوان یک پدیده مهم و تأثیرگذار، می توانیم 
از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم که در این یادداشت تالش داریم به 

برخی از جهات آن بپردازیم.
اولین ویژگی پدیده راهپیمایی اربعی��ن، در حوزه نگاه مذهبی و دینی قابل 
بررسی و تبیین اس��ت. منش��أ این راهپیمایی بزرگ در اعتقاد پیروان اهل 
بیت )ع( و سایر مذاهب اهل سنت که قطعاً نگاه ویژه و احترام  آمیز به رسول 
گرامی اسالم )ص( و س��الله پاک آن حضرت دارند، نهفته است. معتقدان و 
پیروان ائمه معصومین )ع( برای ابراز ارادت و تقرب به حضرت حق با تمسک به 
دوستی و ارادت خود به اباعبداهلل الحسین )ع( بر اساس حدیث ثقلین، از اقصی 
نقاط ایران و جهان تالش دارند با احیای سنت پیاده روی اربعین و شرکت در 
این همایش بزرگ، میزان عالقه و محبت خود را به ساالر شهیدان کربال نشان 
دهند و در این راه با وجود سختی های راه و ازدحام جمعیت، مشقت سفر را به 

حالوت عشق آسان می کنند.
این حضور بی مانند از همه مذاهب و پیروان ادیان الهی غیر از شیعه، آن را به 
یک نماد وحدت در حوزه مذاهب اسالمی تبدیل کرده است و این نمود وحدت 
بخش و وحدت آفرین سال به سال بیشتر خود را نشان می دهد و جلوه ای از 
وحدت امت اسالمی را که می تواند گره  گشای همه مسائل جهان اسالم باشد، 

به نمایش می گذارد
دومین زاویه دید در راهپیمایی بزرگ اربعین مرب��وط به حوزه اجتماعی و 
فرهنگی است. اجتماع بزرگ اربعین و همکاری و همیاری زائران و خادمین با 
هم و تقریباً یکی شدن آنها، به یک کنش اجتماعی جمعی در جامعه اسالمی 
و الگوی مدیریت فرهنگی اجتماعات بزرگ تبدیل شده است. به عبارت دیگر 
اگر متولیان فرهنگی و جامعه شناسان ما بتوانندرفتار جمعی در ایام راهپیمایی 
اربعین را به سایر حوزه های مورد نیاز جامعه برای بهره مندی از توان جمعی، 
تسری دهند، بی گمان به یک نیروی ملی بیکران در حل مسائل بزرگ دست 
پیدا خواهیم ک��رد. البته می توان مصادیق تأثیر نهادینه ش��دن همکاری و 
همیاری در راهپیمایی اربعین را در حادثه س��یل در مناطق مختلف کشور 
مورد مالحظه قرار داد که به نظر می رسد، حرکت ملی برای کمک به همنوعان 
آسیب دیده از سیل و زلزله، به مراتب بسیار بیشتر و اصولی تر از سالیان گذشته 
بود و حضور موکب داران ایرانی و غیر ایرانی در خدمات رسانی به سیل زدگان، 

نمادی از یک همگرایی در زمان های مورد نیاز است.
بنابراین می توان تأثیرات وحدت بخش راهپیمایی اربعین حس��ینی را در 
فعالیت های اجتماعی و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ اصیل اسالمی مورد 
مداقه و توجه قرار داد. سومین منظر مهم که می توان راهپیمایی اربعین را 
مورد توجه قرار داد، به تأثیرات امنیتی آن بر می گردد. واقعیت این است که 
حضور این تعداد از جمعیت انسانی در یک مناسک خاص، با کم  ترین دغدغه 
امنیتی از ناحیه خود ش��رکت کنندگان، یک امر فوق العاده و خارج از تصور 
کارشناسان مسائل امنیتی است. به یکباره در یک برهه زمانی کوتاه و عبور آنها 
از مرزهای چند کشور، هیچ کدام از این کشورها، نسبت به آن دغدغه امنیتی 
پیدا نمی کنند، از برکات مهم راهپیمایی اربعین اس��ت، که مدلی از امنیت 
جمعی با مشارکت خود خواسته همه زائران است که این هم از برکات وحدت 
اسالمی است. این پدیده نشان می دهد که اگر جهان اسالم بتواند از زیر سلطه 
کاسبان نظام استکباری که پیوسته تالش دارند به بهانه های امنیتی، حضور 
خود را در مناطق اسالمی توسعه و تثبیت نمایند، خارج شود، در این صورت 
شاهد شکل گیری پیوند های مستحکم وحدت و اتحاد میان ملت های اسالمی 

و کشورهای مسلمان خواهیم بود.
پرواضح است پیام آشکاری که راهپیمایی اربعین به جهانیان صادر می کند، 
وحدت و امنیت مثال زدنی امت اسالمی است و این اتفاق به تنهایی توانسته 
است، تمامی تبلیغات چند ماهه و چند ساله نظام استکباری و امریکا را که تمام 
همت خود را معطوف ناآرام کردن منطقه و ایجاد تنش و اختالف در منطقه 
نموده است، ناکام بگذارد و به جهانیان و نظام های وابسته بفهماند که امنیت 
یک امر درون زاست و دشمنان جهان اس��الم به هر بهانه و با هر تجهیزاتی 
بخواهند در منطقه حاضر شوند، قادر به تأمین امنیت آنها نخواهند بود، چرا که 

اصوالً امنیتی که دیگران ایجاد کنند، خود در واقع منشاء ناامنی است.
بنابراین با توج��ه به آنچه به طور مختصر به آن اش��اره ش��د، باید گفت که 
راهپیمایی اربعین نماد و مصداق و آثار عینی اتحاد و همبس��تگی در جهان 
اسالم است و باید از درس های آن به نفع جهان اسالم بهره گیری کرد. بی تردید 
اینگونه جلوه های کم نظیر و الهام بخش ، نوید دهنده ظهور تمدن نوین و بزرگ 

اسالم در سایه تعالیم ر  هایی بخش اسالم عزیز است.

داوود عامری

كمالوندي: در صنعت هسته اي چيزي از دست نداديم!
»گام س�وم تحول بس�يار بزرگي بوده كه ايران 
آغاز كرده اس�ت. اگ�ر آنه�ا در اي�ن فرصت به 
تعهدات ش�ان بازگردن�د م�ا ني�ز ب�ه تعهدات 
كامل خ�ود باز خواهيم گش�ت، اگ�ر آنها همين 
مس�ير را ادامه بدهن�د ما هم گام ه�اي بعدي را 
بر خواهيم داش�ت. « اين عبارت پاس�خ رئيس 
جمهور به سؤال خبرنگاري بود كه روز دوشنبه 
در نشست خبري با اصحاب رس�انه مطرح كرد. 
پس از خروج امریکا از برجام در اردیبهشت 97 و 14 
ماه بي عملي اروپایي ها در قب��ال تعهدات برجامي 
خود، جمهوري اس��المي ایران در تیرماه 98 پایان 
صبر استراتژیک خود به طرف هاي غربي را اعالم و 
نخستین گام کاهش تعهدات برجامي را آغاز کرد. 
این کاهش تعهدات که جمهوري اسالمي ایران در 
چارچوب برجام انجام داده است، همانگونه که بارها 
رئیس جمهور، وزیر امورخارجه و مسئوالن سازمان 
انرژي اتمي تأکید کرده اند، با هدف الزام طرف هاي 
اروپایي به انج��ام تعهدات تصریح ش��ده در برجام 
نس��بت به ایران از جمله خرید نفت و تبادل پولي و 
مالي بین ایران و بانک هاي اروپایي صورت گرفته اما 
نه تنها این گام ها مؤثر نبوده بلکه طرف هاي اروپایي 
طلبکارانه در قالب بیانیه و پیغام به ایران، خواستار 

سپردن تعهدات بیشتر از سوي ایران هستند!
اکنون که س��ه گام کاهش تعهدات برداشته شده، 
گرچه رئیس جمهور گام سوم را مهم و مؤثر توصیف 
کرده اما عماًل در تغییر رفتار اروپا مؤثر نبوده است. 
با این حال سخنگوي سازمان انرژي اتمي مي گوید: 
»کاهش تعهدات مان هم بس��یار حساب شده بود و 
همه مالحظات را در نظر گرفتیم. « بهروز کمالوندي 
این س��خن را در بازدید جمعي از نخب��گان ایراني 

خارج از کش��ور از فعالیت هاي سازمان انرژي اتمي 
ایران در رآکتور تحقیقاتي تهران و تولید رادیوداروها 

عنوان کرده است. 
دشمن مي خواهد عوامل اقتدار را از ما بگيرد

سخنگوي سازمان انرژي اتمي افزود: غربي ها تالش 
مي کنن��د جمهوري اس��المي ایران آین��ده جهان 
نقشي نداشته باشد. در همین راستا تالش مي کنند 
عوامل اقت��دارزا همچون هس��ته اي را از ما بگیرند. 
به اعتقاد آنها کشوري که غني س��ازي دارد در لبه 
قدرت بازدارندگي قرار گرفته است. قدرت نظامي، 
اقتصادي و هسته اي ما براي آنها ترس و بازدارندگي 
ایجاد مي کند. وي با تأکید بر حفظ دس��تاوردهاي 

کش��ور در مذاکرات با غرب تصریح ک��رد: بدترین 
خسارت براي سیاس��ت عوام زدگي است. ما تالش 
مي کنیم درک درس��تي از ش��رایط داشته باشیم و 
به خوبی از فرصت ها اس��تفاده کنی��م. نباید عوامل 
اقتدار را از دس��ت بدهیم. کمالون��دي ادامه داد: بر 
همین مبن��ا در صنعت هس��ته اي محدودیت هاي 
زماني داریم که خیلي حساب ش��ده کار شده و در 
زماني معین کنار گذاش��ته مي شود. ما از همه اینها 
عبور مي کنیم. کشوري نیس��تیم که تسلیم شویم. 
در این ش��رایط باید با تدبیر رفتار کنیم تا پیچ ها را 
پشت س��ر بگذاریم.  کمالوندي گفت: ما در صنعت 
هسته اي چیزي که از دس��ت رفته باشد نداریم. هر 

جا محدودیتي را پذیرفتیم، راه برگشت را نبستیم. 
کاهش تعهداتمان هم بس��یار حساب ش��ده بود و 
همه مالحظات را در نظر گرفتیم. یک س��ال وقت 
دادیم تا همه ب��ه حقانیت جمهوري اس��المي پي 
ببرند. برخي اصرار مي کنند که باید زودتر این کار را 
انجام مي دادیم اما توجه نمي کنند که حمایت آسیا 
و اروپا از این اقدامات نتیجه همان یک س��ال صبر 
اس��تراتژیک بود. نکته اي که باید توجه داشت این 
است که هیچ سازماني به تنهایي تصمیمات ملي و 
کالن را اتخاذ نمي کند. بحث هاي زیادي در شوراي 
امنیت ملي، شوراي عالي نظارت بر برجام و جلسات 
فني متخصصان هسته اي انجام مي شود و اگر الزم 
باش��د از مقام معظم رهبري نیز استدعا مي شود در 

خصوص موضوعي اعالم رهنمود نمایند. 
س��ازمان انرژي اتم��ي تمامي ش��روط رهبري در 
حوزه کار خود را عمل��ي کرده و آمادگي الزم جهت 
اجراي تصمیمات کشور را دارد. یکي از این شروط 
آماده سازي مقدمات رسیدن به 190 هزار سو غني 
سازي بود که سازمان انرژي اتمي برنامه بلند مدت 
272 هزار سو را که صد در صد عملیاتي بود و تا یک 
میلیون سو قابل افزایش بود، به شورای عالی امنیت 
ملي ارائه کرد.  مع��اون امور بین المل��ل، حقوقي و 
مجلس سازمان انرژي اتمي با اشاره به فعالیت هاي 
تحقیق و توسعه و گام هایي که کشورمان در کاهش 
تعهدات برداشته است، گفت: کار هسته اي با درک 
شرایط به نحو احس��ن در کشور انجام مي شود. این 
صنعت به رغم ح��رف و حدیث ها با ش��ادابي جلو 
مي رود و زمینه هاي فعالیت ها فراهم است. به طوري 
که بع��د از برداش��تن یک محدودیت، جهش��ي در 

فعالیت ها صورت مي گیرد. 

يک مقام آگاه در سازمان اطالعات سپاه جزئيات تازه ای از دستگيری مديرآمدنيوز منتشر كرد

پس لرزه های دستگیري زم

خب�ر دس�تگيري روح اهلل زم، براي رس�انه هاي 
ضدانق�الب و پايگاه ه�اي خب�ري غرب�ي ك�ه 
غافلگيركنن�ده بود، بماند؛ براي س�رويس هاي 
اطالعاتی شان هم بهت و ش�وك به همراه آورد. 
آنها ف�رد لمپن�ي را كه به س�بب برخ�ي روابط 
توانس�ته بود براي خ�ودش اعتبار جم�ع كند و 
قصه هاي سياسي بنويس�د، آنقدر جدي گرفته 
بودند كه تصور هم نمي كردند پايان فعاليت هاي 
او با دستگيري اش از س�وي نهادهاي اطالعاتي 
ايران رقم بخ�ورد. روح اهلل زم كمترين جايي را 
كه بعد از براندازي جمهوري اس�المي براي خود 
تصور مي كرد، رئيس سازمان صداوسيما بود. حاال 
اما همان كانال تلگرامي اش هم دست جمهوري 
اسالمي افتاده و خودش هم مهمان بازداشتگاه! 
واكنش هاي خارجي ب�ه دس�تگيري او در كنار 
فضاي شادي و سپاس داخلي جالب توجه است. 

    بازداشت زم در رسانه هاي خارجي
خبر دس��تگیري زم خیلي زود تیتر رویترز و سایر 
رس��انه هاي مهم انگلیس شد. در فرانس��ه اما فضا 
کمي متفاوت بود. چه آنکه در بیانیه سپاه پیرامون 
دس��تگیري زم، نام س��رویس اطالعاتي فرانسه به 
عنوان حامي زم ذکر ش��ده بود. پیش از این هم در 
مستند ایس��تگاه پایاني دروغ، فیلمي از زم پخش 
ش��د که مدعي ش��ده بود نیروهاي امنیتي فرانسه 
از او محافظت مي کنن��د. از همین رو فرانس پرس، 
این موضوع را که زم تحت هدایت دستگاه اطالعاتي 
فرانسه بوده و دستگیر ش��ده، به عنوان تیتر اصلي 
خود انتخاب کرد. تایمز اسرائیل هم برایش این جمله 
اهمیت داش��ت: »یکي از مخالفان ایران که توسط 
اطالعات فرانس��ه و با پشتیباني اس��رائیل فعالیت 
داشته، دستگیر ش��ده است. « رس��انه هاي عربي 
تعبیر »عملیات پیچیده« را براي این دستگیري به 
کار بردند و ش��بکه الجزیره نامش را گذاشت: »یک 
عملیات چندوجهي اطالعاتي«. نیویورک تایمز هم 
نوشت: »سپاه ایران اعالم کرده که خبرنگار در تبعید 
را دس��تگیر کرده اس��ت. « این موضوع شبکه هاي 
وهابي را هم ش��وکه کرد و درکن��ار خبر هاي فوري 
رسانه هاي غربي، سردرگمي ش��بکه هاي لندني و 

سعودي جالب توجه بود. هرچند این شبکه ها تالش 
کردند درباره نحوه دستگیري زم ایجاد ابهام کنند، 
اما نتوانستند این جمله را کتمان کنند که »دشمنان 

ایران هر جاي دنیا باشند، در چنگ نظام هستند. «
    پيام تبريک رئيس قوه قضائيه

رئیس قوه قضائیه که روشن است به عنوان دستگاه 
قضایي و موظف به برخ��ورد با عناصر مختل کننده 
امنیت رواني جامعه، از دس��تگیري زم راضي است، 
بیانیه اي براي تش��کر از نیروهاي امنیتي دستگیر 
کننده او صادر کرد. در بیانیه آیت اهلل رئیس��ي آمده 
است: »موفقیت هاي اخیر پاس��داران گمنام سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي نشان داد این نهاد انقالبي 
همان گونه که با قدرت س��خت خوی��ش در دفاع 
از تمامیت ارضي و آرمان هاي انقالب اس��المي در 
جنگ تحمیلي هشت ساله درخش��ید و همچنان 
که دست خونریز و فتنه گر داعش و سایه شوم پهپاد 
متجاوز امریکایي را از ایران اسالمي و منطقه کوتاه 
کرد، کمینگاه نبرد نرم دشمن را نیز درمي نوردد و 
با اشراف هوش��مندانه خود مسیر هاي جنگ رواني 
دشمنان با ملت ش��ریف ایران را با همان صالبت و 

اقتدار مسدود و منهدم مي سازد. «
رئیس دستگاه قضایي مي افزاید: »عملیات حرفه اي 
پاسداران گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي که با مدیریت و فریب 
س��رویس هاي اطالعاتي امریکایي، صهیونیستي و 
فرانسوي توانست یکي از سرشاخه هاي ضد ایراني 
تحت حمایت آنان را در ت��ور اطالعاتي خویش قرار 
دهد جاي تحس��ین و تقدی��ر دارد. اینجانب ضمن 
تبریک ای��ن موفقیت بزرگ اطالعاتي به س��ازمان 
اطالعات س��پاه پاسداران انقالب اس��المي و عموم 
ملت بزرگ ایران تأکید مي نمایم، شناسایي و انهدام 
الیه هاي مخفي این شبکه ضد مردم باید در دستور 
کار باشد و قوه قضائیه نیز با رسیدگي جدي، قاطع 
و عادالنه به جرائم ش��بکه عملیات رواني علیه ملت 

ایران، عوامل آن را مجازات خواهد کرد. «
    چشم  امپراتوري دروغ كور شد

س��ردار غالمرضا جالل��ي، رئیس س��ازمان پدافند 
غیرعامل کشور در خصوص بازداش��ت روح اهلل زم 

سرشبکه سراب رسانه اي آمدنیوز در یادداشتي در 
صفحه شخصي خود نوش��ت: »اکنون که تهدیدات 
نظامي علیه ایران با اقت��دار و بازدارندگي بومي به 
صفر می��ل مي کند همه ه��م و غم امری��کا و رژیم 
صهیونیستي و ارتجاع منطقه تحمیل جنگ ترکیبي 

رسانه محور به ملت ایران است. «
وي با بیان اینکه در این جنگ افکار عمومي به مثابه 
یک دارایي استراتژیک ملت ها آماج بمباران رسانه اي 
و انواع عملیات هاي رواني مي گردد تا شکاف دولت-
ملت تعمیق و منجر ب��ه رویارویي مردم و حاکمیت 
گردد، آورده است: »جریان آمدنیوز چشم این فتنه 
خطرناک بود که در حریم امن دستگاه هاي امنیتي 
غرب و با پشتیباني مالي گسترده ارتجاع منطقه اي 
علیه ملت ایران ج��والن مي داد. به لط��ف خدا و با 
نیت خالصانه پاس��داران اطالعات سپاه روح اهلل زم 
اس��یر پنجه قدرت دس��تگاه اطالعاتي کشور شد. 

دست مریزاد!«
رئیس س��ازمان پدافند غیرعام��ل در ادامه مطلب 
خود نوش��ت: »آمدنیوز، ایران اینترنش��نال، من و 
تو، بي بي سي فارسي و بس��یاري دیگر از رسانه هاي 
وابسته به امپراتوري دروغ، اسب هاي ترواي جنگ  
ترکیبي هستند و برخي در داخل نیز پیاده نظام این 
ارتش رسانه اي شده اند. سؤال اینجاست چه زماني 
به یک اجماع نخبگاني و عمومي دست خواهیم یافت 
که در برابر جنگ رسانه اي غرب نیاز به آرایش دفاعي 
داشته و مي بایست الزامات این دفاع را آماده کنیم؟« 
وي در پایان یادداشت خود نوشت: »سربازان گمنام 
امام زمان)عج( دستتان درد نکند، خداقوت برادران 

عزیزم. «
    كار بزرگ سپاه براي حفظ وحدت ملي

محمود واعظي رئیس دفتر رئیس جمهور نیز طي 
یادداش��تي در صفحه اینس��تاگرامي خود نوشت: 
»بازداش��ت سرش��اخه کانال تلگرامي آمدنیوز که 
راه نفاق و جدایي میان مل��ت و حکومت را با چنگ 
انداختن به هر دستاویزي دنبال مي کرد بدون شک 
اقدامي مبارک است. آن هم در روزهایي که به تعبیر 
رئیس جمهوري طوفان بزرگي از س��ر کشور عبور 
کرده و روزهاي پرامید بیشتري از اقتدار ایراني پیش 

روي کشور قرار دارد. در این میان آنچه نباید فراموش 
کرد کار بزرگي است که سپاه براي حفظ وحدت ملي 
انجام داد؛ بازداش��ت روح اهلل زم در حالي که تحت 
حمایت سرویس هاي اطالعاتي غرب خودش را در 
مصونیت کامل مي دانست، نشان از اشراف اطالعاتي 
و توان امنیتي سپاه پاسداران دارد. این عملیات بعد 
از سرنگوني پهپاد امریکایي بیش از هر چیز قدرت و 
توان ایران را در دو مصاف نظامي و اطالعاتي-امنیتي 
به رخ دنیا کشید تا بدانند خواب هاي شوم شان براي 
ایران عزیز، هیچ گاه تعبیر نخواهد شد. دست مریزاد 
به برادران مان در سپاه براي انجام مأموریت هایی که 
از آنها انتظار مي رود. مأموریت هایی که در کنار توان 
سیاسي و دیپلماسي دولت، دو بازوي اقتدار کشور 

در دنیا محسوب مي شود. «
    جزئياتي از عمليات دستگيري »زم«

یک مقام مسئول در سازمان اطالعات سپاه هم ابعاد 
جدیدي از اقدام اطالعاتي این سازمان در دستگیري 
روح اهلل زم، مدیر کانال تلگرامي آمدنیوز را تش��ریح 
کرد. او در پاس��خ به س��ؤالی در خص��وص اهمیت 
عملیات انجام ش��ده از نظر به کارگیری شگردهاي 
اطالعاتي، گفت: »مهم تری��ن ویژگي این عملیات، 
معماري دقیق و چند الیه اطالعاتي اس��ت که طي 
آن و با اس��تفاده از روش های نرم اطالعاتي، سوژه 
مورد نظر از مجموعه سپرهاي حفاظتي که از سوي 
سرویس هاي جاسوس��ي بیگانه براي او فراهم شده 
بود، جدا و وارد تور سازمان اطالعات سپاه شد. وي 
با اشاره به رویکرد اتخاذ ش��ده از سوي رسانه هاي 
گروهي معاند که بالفاصله پس از انتش��ار اطالعیه 
س��پاه تالش کردند عملیات انجام شده را در سطح 
دس��تگیری یک روزنامه نگار تقلیل بدهند، افزود: 
به صورت طبیعي دستگیری یک فرد که با پوشش 
کار رس��انه اي در حال دروغ پراکنی علیه نظام بود 
نمي تواند هدف اصلي طراحي و اجراي این عملیات 

پرمخاطره باشد. «
این مقام مسئول در سازمان اطالعات سپاه که نامش 
ذکر نشده، افزود: »فرد دستگیر شده کانون تالقي 
و تبادل پیام در ش��بکه تغذیه و پش��تیباني جریان 
آمدنیوز در داخل و خارج کش��ور بوده و در اختیار 
گرفتن وي مي تواند شناسایي و انهدام مجموعه این 
شبکه را به دنبال داشته باشد. « او افزوده: »در جریان 
ای��ن عملیات، ش��بکه پیچیده اي که ب��راي جنگ 
ادراکي علیه جمهوري اسالمي طراحي شده بود با 
مجموعه ساختارها و بسترهاي ارتباطي و اطالعاتي 
آن در داخل و خارج از کشور مورد ضربه قرار گرفت 
که ابعاد و دس��تاوردهاي آن به تدریج اطالع رسانی 
خواهد شد. « این مقام مسئول در سازمان اطالعات 
سپاه از آمدنیوز به عنوان پنجره یک سامانه پیچیده 
اطالعاتي که از س��وي س��رویس هاي دشمن براي 
ایجاد ناامن��ي رواني در جامع��ه، تفرقه افکنی میان 
ارکان مختلف نظام و لطمه زدن به سرمایه اجتماعي 
کشور طراحي شده بود نام برد و گفت: »هدف اصلي 
این عملیات، دستیابی به الگوریتم پیچیده اي بود که 
شبکه اعمال جنگ ادراکي علیه افکار عمومي داخلي 
بر اساس آن طراحي ش��ده بود و سرمایه اجتماعي 

کشور را مورد هجوم قرار مي داد. «
این مقام مس��ئول در پایان تصریح کرد: »سازمان 
اطالعات س��پاه به دلیل در اختیار داشتن نیروهاي 
جوان، تحصیلکرده، متدین و با انگیزه، مجموعه اي 
پویا، چاب��ک و دانش بنیان اس��ت که توانس��ته با 
ایجاد س��ازوکارهاي جدید مبتني بر بهره گیري از 
روش های ابتکاري نرم، فراتر از پیش بینی و برآورد 
سرویس های اطالعاتي حریف، دشمن را به صورت 

مستمر غافلگیر کند. «

      تس�نيم: آیت اهلل محمد ی��زدي، رئیس جامعه مدرس��ین حوزه 
علمیه قم پیاده روي اربعین را یک حرکت سیاسي مهم دانست و گفت: 
راهپیمایي 20میلی��ون زائر در اربعین  وحدت امت اس��المي را  به  رخ 

جهانیان مي کشد. 
      ايسنا: حزب مؤتلفه اسالمي در بیانیه اي اعالم کرد که از تخریب 
و تضعیف دولت حتي در مواردي که کاماًل سیاست هاي جاري را مفید 
براي مصالح و منافع ملت و کشور نمي داند خودداري داشته و دارد لکن 
نقد دلسوزانه و تذکر و نیز نصیحت به ائمه المسلمین را وظیفه شرعي و 
عقلي و حزبي خود دانسته و مي داند و آن را براي ریاست جمهوري مفید 

و یاري دهنده به او در اداره صحیح کشور مي داند.

رئيس كميسيون اصل نود: 
اكثر تفحص هاي مجلس اثربخشی ندارد

بس�ياري از تحقيق و تفحص هايي كه در مجلس انجام مي ش�ود، 
اثربخشی الزم را ندارد و منتج به نتيجه مطلوب براي كشور نمي شود. 
داود محمدي، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اش��اره ب��ه تحقیق و تفحص هاي 
متعدد در مجلس ش��وراي اس��المي تصریح کرد: در کمیسیون اصل 
نود طي جلسات متعدد و پس از بررسي تحقیق و تفحص هاي صورت 
گرفته در مجلس از ابتدا تاکنون دریافتیم که در هر دوره تعداد تحقیق 
و تفحص ها نسبت به دوره قبل رش��د بي رویه اي داشته اما این افراط 
در به کارگیری ای��ن ابزار نظارتي به معناي کارآمدي آن نبوده اس��ت. 
وي افزود: بسیاري از تحقیق و تفحص ها در مراحل اولیه رها مي شود 
یا به اهداف پیش بینی شده خود نمي رسد، در حالي که هزینه زیادي 
به مجلس تحمیل مي کند بر همین اساس باید در انتخاب موضوعات و 

همچنین نوع پرداختن به آن دقت بیشتري شود. 
نماینده مردم قزوین خاطرنش��ان کرد: نتای��ج نظارت هاي مجلس در 
بس��یاري از موارد ضمانت اجرائي ندارد و پس از آنکه از مجلس خارج 
مي شود به خوبي از سوي دستگاه هاي ذی ربط پیگیري نمي شود، براي 
مثال تذکراتي که به قوه مجریه داده مي شود در بسیاري از موارد مورد 
توجه قرار نمي گیرد. وي تأکید کرد: بخش زیادي از تذکرات شفاهي و 
کتبي نمایندگان با پاسخي توسط مسئوالن مواجه نمي شود و فقط در 

حد قرائت در صحن مجلس باقي مي ماند. 
  تغيير روند بررسي گزارش های تحقيق و تفحص

با این حال رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس شوراي اسالمي 
اظهار داش��ت: به منظ��ور ارتقاِي س��طح نظارتي مجل��س و افزایش 
تأثیرگ��ذاری گزارش های تحقی��ق و تفحص، روند رس��یدگي به آنها 
تغییر مي کند. غالمرض��ا کاتب در گفت وگو با خبرگ��زاري خانه ملت 
خاطرنشان کرد: ضعف بعد نظارتي مجلس به نسبت بعد قانونگذاري 
یکي از انتقاداتي است که به مجلس وارد است و ما در کمیسیون براي 
بهبود این شرایط تغییراتي در آیین نامه داخلي اعمال کردیم. وي افزود: 
با اصالحي که روي آیین نامه انجام خواهد شد و با توافقي که با ریاست 
قوه قضائیه داشتیم، قرار ش��د قانون به نحوي اصالح شود که گزارش 

تحقیق و تفحص خارج از نوبت در قوه قضائیه بررسي شود.

  گزارش

الريجاني در ديدار رئيس مجلس اتريش: 
امريكا دلیل مهم مناقشه ايران و عربستان

ايران مخال�ف حل مس�ائل ميان اي�ران و س�عودي ها نيس�ت بلكه 
امريكايي ها نمي گذارند چرا كه نفع آنها در گرو اين درگيري هاس�ت. 
به گزارش مهر، علي الریجاني رئیس مجلس شوراي اسالمي روز گذشته 
و در حاشیه صد و چهل و یکمین نشس��ت اتحادیه بین المجالس جهاني 
)IPU( در دیدار با و اینگو آپه، رئیس مجلس اتریش با اشاره به ریشه دار 
بودن روابط ایران و اتریش، گفت: اتریش همیشه نقش متعادلي به مسائل 
داشته و به ویژه بعد از توافق هسته ای، گام هاي خوبي برداشته البته روابط 
تجاري بین دو کشور باید افزایش پیدا کند. همچنین عالوه بر روابط سیاسي 
مناسب بین دو کشور، باید بر مسائل علمي نیز تمرکز کرد. وي با بیان اینکه 
شرایط منطقه به هم ریخته است و باید بدانیم چه کسي شرایط را اینگونه 
کرده است، افزود: داعش را چه کسي به وجود آورد؟ خانم کلینتون گفت 

ما درست کردیم. 
رئیس مجلس با بیان اینکه عامل مؤثر آش��فتگي در منطقه امریکا است، 
تصریح کرد: به واقع در منطقه نگراني وجود دارد و این مشکل در لیبي هم 
وجود دارد، البته در مسئله یمن و سوریه از ابتدا گفتیم باید مذاکره سیاسي 
شود اما برخي از کشورها قبول نکردند. الریجاني گفت: آنها مي خواستند 
از ابزار داعش براي خود استفاده کنند اما نمي دانستند گریبان خودشان 
را هم خواهد گرفت. وي تأکید کرد: ایران مخالف حل مسائل میان ایران و 
سعودي ها نیست بلکه امریکایي ها نمي گذارند و چنین فرصتي را نمي دهند 
چرا که نفع آنها در گرو این درگیري هاست و امریکا دلیل مهم مناقشه ایران 

و عربستان است. 
رئیس مجلس با اش��اره به اهمیت روابط دوجانبه ایران و اتریش و افزایش 
مراودات فرهنگي و توریس��م، گفت: این همکاري ها را مي توان گسترش 
داد و فقط باید اراده سیاسي وجود داشته باشد. الریجاني خطاب به رئیس 
پارلمان اتریش، گفت: سیاس��تمداران کمتري در مسائل فرهنگي عمیق 
مي شوند، به همین جهت تشکر مي کنم که شما در مسائل فرهنگي عمیق 
مي شوید. همچنین در ادامه رئیس پارلمان اتریش وضعیت منطقه را موجب 
نگراني دانست و گفت: اقدام نظامي ترکیه در شمال سوریه و همچنین در 
یمن و لیبي نگران کننده اس��ت به همین جهت از هر فرصتي براي ایجاد 
اعتماد میان ایران و عربستان سعودي استقبال مي کنم. وي با ابراز تأسف 
از خارج شدن امریکا از توافق هسته ای، اظهار داشت: تنها راه حل موجود 
براي امنیت جهاني از نظر ما همین توافق هسته اي است و بنابراین امیدوارم 

امریکا سیاست حساب شده تري را در پیش گیرد. 

سخنگوي شوراي نگهبان: 
 اختالفي میان شوراي نگهبان

 با رئیس جمهور نیست
س�خنگوي ش�وراي نگهب�ان در پاس�خ ب�ه پرسش�ي درب�اره 
اخت�الف ش�وراي نگهب�ان ب�ا رئيس جمه�ور گف�ت: اخت�الف 
اس�ت.  نظ�رات  بي�ان  تنه�ا  و  نداش�ته  وج�ود  هي�چ گاه 
به گزارش ایسنا، عباسعلي کدخدایي دیروز در حاشیه کنفرانس تخصصي 
کنوانسیون س��ازمان ملل درباره موافقتنامه هاي حل و فصل بین المللی 
ناشي از میانجیگري )کنوانسیون س��نگاپور( که صبح دیروز در دانشگاه 
تربیت مدرس برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبني بر 
اینکه دلیل مخالفت شوراي نگهبان با تأس��یس وزارت بازرگاني چه بوده 
است، گفت: به دلیل اینکه وزارت بازرگاني در تبصره یک ماده واحده بحث 
را به صورت کلي به وزارتخانه ها براي تفکی��ک وظایف آنها تفویض کرده 
بودند و به استناد اصول 1۳۳ و 8۵ قانون اساسي، این موضوع مغایر قانون 
اساسي تشخیص داده شد و امیدوار هستیم مجلس شوراي اسالمي بتواند 

این موضوع را اصالح کرده و سریع تر روند کار پیش برود. 
وي درب��اره پایان مهلت بررس��ي الیحه FATF گفت: ای��ن موضوع را از 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسید. نظر شوراي نگهبان قباًل بیان شده 
و اکنون نظر خاصي ندارم. کدخدایي در پاس��خ به سؤالی درباره اختالف 
ش��وراي نگهبان با رئیس جمهور گفت: اختالف هیچ گاه وجود نداش��ته و 

تنها بیان نظرات است. 

نماينده كليميان در مجلس: 
 دشمنان از دست انتقام ملت ايران

 در امان نیستند
نماينده كليمي�ان اي�ران در مجلس گف�ت: دس�تگيري روح اهلل زم 
نش�ان داد كه دش�منان ملت ايران در هر ج�اي دنيا هم كه باش�ند 
از دس�ت انتقام نظ�ام جمهوري اس�المي اي�ران در امان نيس�تند. 
س��یامک مره صدق، نماینده کلیمیان ایران در مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با خبرنگار پارلماني فارس، با اشاره به دستگیري روح اهلل زم توسط 
نیروي اطالعات سپاه گفت: روح اهلل زم دلقکي اس��ت که ارزش این را که 
درباره اش صحبت کنیم ندارد. او یک جوکر ورق است و به دردي نمي خورد 
که ما بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم. وي افزود: روح اهلل زم یک موجود 
درجه ششم سازمان هاي امنیتي غرب است که فقط براي خنده خوب است 
که تاکنون هم کس��ي او را جدي نمي گرفته و به خاطر توهین هایي که به 
نظام جمهوري اسالمي کرده و بي ادبي هایي که نسبت به ارزش هاي مقدس 

ملت ایران داشت، باید به مجازات خودش برسد. 
مره صدق خاطرنشان کرد: روح اهلل زم در یک فضاي متوهم نفس مي کشید 
و حرکت مي کرد و در این فضا احساس رهبر شدن و احساس مرجعیت به 
وي دست داده بود و اینها مي تواند نش��ان از بیماري رواني باشد و من فکر 
نمي کنم که حتي هزار نفر هم در ایران به صورت واقعي به زم اعتماد داشته 
باشند. وي افزود: اکثر قریب به اتفاقي که در سایت آمدنیوز توسط روح اهلل 
زم به صورت خبر منتشر مي شد، براي جلد نش��ریات فکاهي خوب بود و 
البته بعضي از این اطالعات و مطالب منتشرشده در سایت آمدنیوز به قدري 
وقیح بود که به درد جلد نشریات فکاهي هم نمي خورد.  نماینده کلیمیان 
ایران در مجلس اظهار داشت: به اقدام سازمان اطالعات سپاه و دستگیري 
روح اهلل زم باید آفرین گفت و دشمنان ملت ایران باید بدانند که در هر جاي 
دنیا هم که باش��ند از دست انتقام نظام جمهوري اس��المي ایران در امان 
نیستند. مره صدق خاطرنشان کرد: دستگیري زم نشان داد که هیچ کس در 
هیچ جاي دنیا نمي تواند به مقدسات ملت ایران اهانت کند و احساس امنیت 
داشته باشد. همانطور که سلمان رش��دي مجبور شد چندین سال بعد از 
انتشار کتاب آیات شیطاني در خفا زندگي کند، هر فرد دیگري که با توهین 
به ارزش هاي ملت ایران باعث نگراني مردم ما شود، مطمئنا توسط فرزندان 
ملت به سزاي اعمالش خواهد رس��ید.  نماینده کلیمیان ایران در مجلس 
در پایان گفت: دستگیري روح اهلل زم به سایر افرادي که مي خواهند علیه 

ارزش هاي ما اقدام کنند، این درس را داد که مراقب رفتارشان باشند. 
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