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ضلع داخلي باند آمدنيوز را رها نكنيم
موفقيت اخير پاس��داران گمنام امام زمان )عج( در عمليات پيچيده 
و چندوجهي بازداشت س��ركرده باند جنگ رواني موسوم به آمدنيوز، 
عالوه بر آنكه قدرت جامعه اطالعاتي س��پاه را بار ديگر در سطح ملي 
و فراملي به رخ كشيد، پيامدها و رهاوردهاي مهمي در آينده خواهد 
داشت كه الزم است مورد مداقه و تأمل قرار گيرد. همگي به ياد داريم 
كه در چند سال اخير باند جنگ رواني مذكور در جهت تهاجم سنگين 
رسانه اي عليه نظام جمهوري اسالمي و اركان آن و نيز بي ثبات سازي 
كشور چه اقداماتي را پيگيري كرد و در اغتشاشات دي ماه سال ۱۳۹۶ 
حتي تمام چارچوب هاي حرفه اي رس��انه اي را به كنار نهاده و بدون 
تعارف و حفظ ظاهر، به اقداماتي همچون »آموزش ساخت سالح ها و 
مواد منفجره دست ساز«، »تعليم روش آشوب و اغتشاش« و »معرفي 
كردن مراكز حكومتي و تشويق آشوبگران به حمله به آنها« پرداخت كه 
آشكارا نشان از اتصال و وابستگي اين شبكه به سرويس هاي اطالعاتي 

متخاصم و نيز گروهك هاي تروريستي است. 
اكنون سركرده اين شبكه در تور اطالعاتي سپاه گرفتار آمده و به دست 
قانون س��پرده خواهد ش��د، اما نمي توان فراموش كرد كه اين شبكه 
عمليات رواني-رس��انه اي تنها به اتاق فكر خارج��ي و اداره كنندگان 
چند كانال تلگرامي محدود نمي ش��ود و همراهان و همكاران داخلي 
آنها نيز در اين مدت چند ساله را بايد تعقيب كرد. روشن است كه اينجا 
مقصود از همكاران و همدستان داخلي اين فتنه نيوزها تنها مخبرين و 
جاسوسك هاي متصل به آنها نيست، بلكه عالوه بر كساني را كه اخبار 
محرمانه و اسناد طبقه بندي شده در اختيار آنها قرار داده اند، دو دسته 
ديگر از كس��اني كه با عمل خود راه آنها را هموار كردند، نيز در اعمال 
خرابكارانه آنها شريكند، چه دانسته اين راه را هموار و يا چه نادانسته 
پازل دشمن را تكميل كرده باشند. اين دو دسته كه مي توان از آنها به 

عنوان »همدستان داخلي باند آمدنيوز« ياد كرد، عبارتند از: 
۱-  برخي مديران و مس��ئوالن به رغم اطالع از اعم��ال خرابكارانه و 
فتنه انگيزان��ه كانال هاي اينچنيني در ش��بكه تلگرام، ن��ه تنها هيچ 
گونه اقدام مؤثری براي حل اين مسئله و اعمال فشار به گردانندگان 
خارجي تلگرام انجام نداده اند، بلكه در مقطعي خواس��ته يا ناخواسته 
با ايجاد بس��ترهاي فني زمينه تقويت اين قبيل شبكه هاي اجتماعي 

را فراهم كردند. 
۲-  برخي فراتر از گروه اول با موج س��ازي رواني در جامعه، دلسوزاني 
را كه در خص��وص خطر پيام رس��ان های فتنه گر هش��دار مي دادند، 
تخطئه كرده و با ژست لزوم شفافيت و دسترس��ي به اطالعات راه را 
براي ضدانقالب فراهم آورده اند. آيا از كس��اني كه سال ها نان امنيت 
ملي را خورده اند و خود را خبره در اين امر مي دانند، مي توان پذيرفت 
كه تهديدات جوالنگاه گروه هاي تروريستي و منافقين را درك نكنند 
و خالف منافع ملي، ميدان را ب��راي ضدانقالب باز كنند؟ قطعاً چنين 
افرادي در هر سمت و جايگاهي كه باشند بايد در مقابل مردم و خون 
شهداي مقابله با فتنه پاسخگو باش��ند و مسئوليت اشتباهات و اصرار 

خود بر مسير خطا را بپذيرند. 
۳- برخي نخبگان سياس��ي كه بعضاًَ از اعضاي فعلي و پيش��ين قواي 
سه گانه هس��تند، حتي پا را فراتر نهاده و با اس��تناد به اطالعات غلط 
منتشر شده در كانال هاي فتنه گر، طي چند س��ال گذشته، اقدام به 
تكرار ادعاها و اتهامات ضدانقالبي عليه اش��خاص و مس��ئوالن ديگر 
و كليت نظام كرده و باعث تشويش اذهان عمومي و تضعيف سرمايه 
اجتماعي و اعتماد عمومي ش��ده اند. ط��ي اين مدت اين��ان با تكرار 
اتهام پراكني ه��اي فتنه نيوزها، ب��ه اعتبارزايي ب��راي اين كانال هاي 
ضدانقالب پرداخته و موجب تقويت آن شده اند. اينان بايد بابت اشتباه 
خود در اتهام افكني با استناد به دروغ هاي كانال ضدانقالب از مردم و 
كساني كه با اين اتهام افكني ها چهره آنها را تخريب كردند، عذرخواهي 
و در پيشگاه خداوند استغفار كنند. البته استغفار اينان كافي نيست و 
مراجع ذي صالح بايد تمام كساني را كه طي چهار سال گذشته با تكرار 
ادعاهاي منتشر يافته از س��وي اين باند جنگ رواني به اين اتهامات و 
منشأ آن اعتباربخشي كرده اند، در وضع موجود شريك تقصير قلمداد 

كنند و تحت پيگرد قرار دهند. 
تجربه تلخ فتنه آش��وب هاي دي ماه ۱۳۹۶ كه هرچند از اعتراضات 
معيش��تي ش��روع ش��د و با موج س��واري ضدانقالب و ميدان داری 
ش��بكه هاي پيام رس��ان اجتماعي به سمت و س��وي ساختارشكنانه 
و آش��وبگرانه حركت كرد بايد درس هاي بس��ياري براي مسئوالن و 
متوليان امر داشته باشد. از جمله يكي از عبرت هاي آن روزهاي تلخ، 
اولويت دانستن منافع ملي بر انگيزه هاي جناحي و سياسي است. بايد 
بدانيم امنيت متاع گرانبهايي اس��ت كه نمي ت��وان آن را با هيچ چيز 
معامله كرد. ابزارهاي رسانه اي نوين يا هر چيز ديگر اگر در خدمت بي 
ثباتي يا ناامني قرار بگيرند، تهديد بالفعل خواهند بود، حتي اگر منافع 

زودگذر عده اي محدود، ولنگاري اين عرصه ها باشد. 

محمد جواد اخوان
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در پي ابراز محبت 
آحاد مردم و مس�ئوالن از دس�تگيري سرش�بكه كانال معاند 
آمد نيوز گفت: ب�ار ديگر ضربتي محكم بر دش�من در خانه اش 
فرود آوردند و معيار قدرت اطالعاتي سپاه را به محك گذاشتند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني سپاه، در پي دستگيري سرشبكه كانال 
معاند آمدنيوز و ابراز محبت و عنايت علماي بزرگ، مسئوالن نظام، 
فرماندهان گرانقدر و آحاد مردم عزيزمان از اقدام و قدرت اطالعاتي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، فرمانده كل س��پاه پاسداران پيام 
قدرداني و تشكر صادر كرد.  در پيام سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي خطاب به آحاد مردم و مسئوالن آمده است: خداوند متعال 

را شاكريم كه در ايام بزرگداشت اربعين حماسه ساز حسيني )ع( اين 
فرياد رساي مظلومان مقتدر تاريخ، قامت فرازاني كه راه و رسم شان 
در گمنامي است، بار ديگر ضربتي محكم بر دشمن در خانه اش فرود 
آوردند و معيار قدرت اطالعاتي س��پاه را به محك گذاشتند و نماد 
و شاهد مثال آشكاري از سيطره اطالعاتي فرزندان انقالبي رهبري 
عزيز و ملت بزرگ مان را بر نظام هاي اطالعاتي عنكبوتي مستكبران 
آفريدند. وي در اين پيام عنوان كرد: همچنين از ابراز لطف و عنايت 
علماي بزرگ، مس��ئوالن نظام، فرماندهان گرانق��در و آحاد مردم 
عزيزمان تشكر نموده و از اينكه موجبات خوشحالي ملت سرافراز 

ايران اسالمي فراهم شد، پيشاني شكر بر زمين مي ساييم. 

فرمانده كل س��پاه بيان كرد: با اين ابتكار عم��ل و اقدام اطالعاتي 
تراز جهاني و حرفه اي، يكي از كور سوهاي جنگ رواني دشمن در 
ناامن سازي ذهني و راه اندازي آشوب هاي خياباني، اختالف افكنی 
مابين نخبگان و مسئولين، نش��ر اكاذيب و شايعه، ترويج بدبيني و 
نااميدي در مردم خاموش شد و غافلگيري بر سرويس هاي اطالعاتي 
استكباري تحميل شد. سالمي اظهار داشت: اميد وافر داريم به بركت 
خون مطهر شهدا و صبر و استقامت تمامي همرزمان جبهه مبارزه 
با كفر در طليعه گام دوم انقالب اسالمي، سرشت عاشورايي سپاه در 
سايه رهبري معظم انقالب، سرمايه اي براي پيش قراولی لشكر فائقه 

امام زمان )عج( باشد. 

بارها آقاي رئيس جمهور درباره رفراندوم سخن 
گفته اند اما عمالً درخواستي به مجلس نداده اند 
كه راجع به يك موضوع كه يك معضل است و 
نياز به رج�وع به آراي عمومي اس�ت بگويند 
من درخواس�ت برگ�زاري رفران�دوم را دارم. 
محمدعلي پورمختار عضو كميس��يون قضايي و 
حقوقي مجلس در گفت و گو با ايلنا، درباره اظهارات 
چند روز پيش حسن روحاني مبني براينكه طبق 
اص��ل ۱۱۳ رئيس جمهور مجري قانون اساس��ي 
است و اظهار نظر عباسعلي كدخدايي سخنگوي 
شوراي نگهبان مبني بر اينكه قانون اساسي طبق 
اصل ۹۸، وظيفه تفس��ير قانون اساس��ي را به اين 
شورا محول كرده اس��ت، در پاسخ به اين سؤال كه 
كدام يك درست مي گويند و اين اختالف نظرات 
حقوقي چگونه قابل رفع است، گفت: به نظر من نظر 
هردو درست است. باالخره بر اساس قانون اساسي 
اجراي اين قانون يكي از وظايف رئيس جمهور است، 
يعني يكي از اصول قانون اساسي تصريح دارد كه 
رئيس جمهور بايد قانون اساسي را اجرا كند. منتها 
اين اصل برخي جاها با وظايف رهبري، قوه قضائيه 
و همچنين مجلس كه در همين قانون اساسي آمده 

تداخل دارد. بنابراين اينكه آيا اين امر تداخل است 
يا تعارض؟ يا تعيين مرزها در رابطه با اينكه منظور 
از آن اصل قانون اساس��ي كه اين تكلي��ف را براي 
رئيس جمهور تعيين كرده چيست، با شوراي نگهبان 

است چراكه نياز به تفسير دارد. 
اي��ن عض��و فراكس��يون پيش��گيري از جرايم و 
آس��يب هاي اجتماعي تصريح ك��رد: در غيراين 
صورت الزم است كه آقاي رئيس جمهور با استفاده 
از اين اصل در امور قوه قضائيه هم دخالت كند يا 
اينكه از مجلس هم سؤال كند و حتي شوراها در 

حوزه قوه مجريه است.
پس اگربه اين موضوع به صورت مجرد نگاه كنيم 
طبيعي است كه اختالف و اشكاالت پيش مي آيد 
اما اگر از منظر اصل تفكيك قوا به اين موضوع نگاه 
كنيم آن وقت تفسير شوراي نگهبان از اين اصل 
اين خواهد بود كه اين اصل مربوط به مسائل حوزه 
اجرايي و قوه مجريه است.  اين نماينده مجلس دهم 
در پاسخ به اين سؤال كه چرا با اينكه دهها سال از 
تصويب قانون اساسي در كشور مي گذرد مسائلي 
از اين دس��ت را همچنان بالتكليف گذاش��ته ايم 
و حل نكرديم و باعث ش��ده كه به محل اختالف 

بين اكثر رؤساي دولت ها با شوراي نگهبان و ديگر 
نهادهاي كشور شود، گفت: البته نمي شود گفت 
بالتكليف، مسئله اين است كه با واقعيتي كه وجود 
دارد تكليف روشن است اما بعضاً رؤساي جمهور 
نگاهي عام نسبت به اين اصل دارند و فكر مي كنند 
كل قانون اساسي را بايد اجرا كنند، هرچند ظاهر 
اصل هم همين را مي گويد اما چون با وظايف ساير 
قوا و رهبري تعارض دارد طبيعتاً ضرورت تفسير 
پيش مي آيد.  اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي 
در واكنش به اينكه اگر واقعاً تفسير بعضي اصول 
قانون اساسي روش��ن بود آقاي روحاني مستمراً 
اين خواسته را تكرار نمي كردند،گفت: چرا اتفاقاً، 
شوراي نگهبان تفسير دقيقي مي كند و خيلي هم 
صريح مسائل را مي گويد اما مسئله اين است كه 
نسبت به اين موضوع بايد دقت نظر شود كه تكليف 
روشن است و شوراي نگهبان هم چنين اختياري 
را دارد. اگر در مقام )ح��ل( اختالف يا اعمال نظر 
هم باشد طبيعي است به اصل ديگر قانون اساسي 
كه اين اختيار را به ش��وراي نگهبان مي دهد بايد 
احترام بگذاريم و همه آن تفس��ير را قبول كنيم 
تا مش��كلي پيش نيايد.   اين نماينده مجلس در 

پاسخ به اين سؤال كه طبق تأكيدات رئيس جمهور 
چقدر ضرورت دارد كه از همه ظرفيت هاي قانون 
اساسي ازجمله ظرفيت همه پرسي استفاده كنيم، 
گفت: قانون اساسي شرايط رفراندوم را گفته است، 
يعني براي مسائل مهم و اساسي كشور است كه با 
درخواست رئيس جمهور و تصويب مجلس صورت 
گيرد. اوالً كه تا حاال چنين درخواس��تي نش��ده 
است، بارها آقاي رئيس جمهور اين را گفته اند اما 
عماًل درخواستي به مجلس نداده اند كه راجع به 
يك موضوع كه يك معضل است و نياز به رجوع به 
آراي عمومي است بگويد من درخواست برگزاري 

رفراندوم را دارم. 
پورمختار در پايان گفت: صحبت هاي رئيس جمهور 
تا كنون در حد طرح مسئله بوده است و حتي خارج 
از درخواست از مجلس اينكه چه مسئله اي مدنظر 
است ما تا حاال نشنيده ايم كه ايشان بگويد راجع به 
فالن مسئله نظر برگزاري رفراندوم دارم. اين اتفاق 
تا حاال نيفتاده است و اگر رئيس جمهور واقعاً نظرش 
اين است كه ما نياز به رفراندوم داريم با نوشتن نامه 
و رعايت تش��ريفات مي تواند درخواس��ت آن را به 

مجلس بدهد. 

پيام سردار سالمي به آحاد مردم و مسئوالن 

معيار قدرت اطالعاتي سپاه بار دیگر به محك گذاشته شد

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس: 

رئيس جمهور بگوید برای چه  مسئله ای رفراندوم برگزار شود 

نگاهي به تالش  ناكام براي پي بردن به چگونگي انجام عمليات دستگيري مدير آمدنيوز

ضدانقالب پس از دستگيري زم، گيج و هراسان!

»آنها ترسيده اند« 
كبري آسوپار
  گزارش

بهتري�ن  اي�ن 
توصيف وضعيت اين روزهاي ضدانقالب پس از 
عمليات اطالعاتي ايران و دستگيري روح اهلل 
زم اس�ت. اين ترس، فقط بغ�ض و بهت مقابل 
دوربين نيست؛ تكاپوي زيادي دارند تا بتوانند 
با كنار هم چيدن تكه هاي   پازلی كه ندارند! به 
اصل چگونگي عمليات فريبي كه ايران انجام 
داده و نحوه دستگيري زم برسند. برنامه هاي 
گفت وگ�و مح�ور و متع�دد تلويزيون�ي و 
مصاحبه هاي مكرر با عوامل آمدنيوز همه و همه 
تالشي اس�ت تا به حقيقت ماجرا برسند. اين 
تكاپوي زياد در كنار نداشتن اطالعات موثق، 
فضايي را ايجاد كرده كه اتهام زني به يكديگر، 
توهين و تهمت، اختالفات و سردرگمي وصف 
مناسب آن است. يك نفر از آنان دستگير شده 
و يك مهره اصل�ي ديگرش�ان در مظان قوي 
خيان�ت ب�ه گ�روه و اب�زار واقع ش�دن براي 
دس�تگيري آن ديگ�ري اس�ت.  اخت�الف، 
س�ردرگمي، ترس و گيجي براي اين جماعت، 

اكنون ناگزير است. 
       ترس  دستگيري

ش��يرين نجفي، ادمين دومين آمدنيوز در اولين 
گفت وگويش بعد از دستگيري زم، نه فقط چهره 
به هم ريخته و صدايي بغض آلود دارد، بلكه خود 
نيز معترف است كه به شدت ترسيده و هر لحظه 
بيم آن را دارد كه دس��تگير ش��ود. ترس او البته 
داليل ديگر دارد كه در س��طور بع��دي خواهيم 
گفت، اما براي او و دوس��تان ديگرش در آمدنيوز 
بيم آن كه همان عملياتي كه روي زم پياده ش��د 
كه به دستگيري اش انجاميد، روي آنان هم انجام 

شود، ترس��ي واقعي اس��ت. همه عوامل آمدنيوز 
حاال مي ترسند، حتي ديگر فعاالن مثاًل رسانه اي 
ضدانقالب هم نمي توانند از اين ترس تهي باشند. 
از ميان عوامل آمدنيوز تنها تعداد اندكي )سه نفر( 
حاضر به مصاحبه شده اند. روشن است عالقه اي 
به افشاي هويت خود ندارند. ترس از دستگيري 
تا حدي بود كه در س��اعات اوليه پ��س از اعالم 
خبر دس��تگيري زم، پياده نظ��ام ضدانقالب در 
شبكه هاي اجتماعي به يكديگر هشدار مي دادند 
كه كانال آمدنيوز را ت��رك كنيد؛ چت و ايميل ها 
با زم را پاك كنيد؛ باعث مضحكه ديگران شدند 
كه چطور آنقدر در بهت و ترس ماجرا هستند كه 
زمان اعالم خبر دستگيري را با زمان دستگيري 
اشتباه گرفته اند و توجه ندارند زم از چند روز قبل 
از اعالم خبر، دستگير ش��ده و اگر اطالعات سپاه 
نياز به اطالعاتي از گوشي زم )چت، ايميل، فايل 
صوتي و هر راه ارتباطي ديگر( ي��ا اعضاي كانال 

آمدنيوز داشته، تاكنون به دست آورده است. 
مجري ديگر در يكي از اين تماس هاي اينترنتي 
از شيرين نجفي مي خواهد گوشي اش را به سمت 
ديگر بچرخاند و با خنده مي گوي��د »بگذاريد ما 
آن س��وي اتاق را ببينيم، فردا ۲0:۳0 نشان مان 
ندهد!« اين يعني هم از خيانت مي ترس��د و هم 
از اينكه از پاس��داران ايراني رو دست بخورد! آنها 
شديداً ش��ك دارند كه شيرين دس��ت نيروهاي 
امنيتي ايران نباشد! حتي در وضعي مضحك به 
حالت چش��م ها و موهاي او اشكال وارد مي كنند 
و حالت موها را نشانه داش��تن حجاب تا پيش از 
برنامه و حالت چشم ها را نشانه حضور نيروهاي 
امنيتي در اتاق مي دانند. ش��يرين البته مي گويد 
منزل دوستم هس��تم و نش��ان دادن اتاق حريم 

خصوصي دوستش است.
       ترس خيانت

شيرين نجفي اما ترس ديگري هم دارد؛ او خيلي 
قوي مورد اتهام است كه باعث س��فر زم به عراق 
بوده است. مازيار، دوس��ت صميمي زم و مسئول 
فني كانال آمدني��وز مي گوي��د زم در حالي كه با 
خانواده اش مهمان منزل او بوده، تلفني با شيرين 
صحبت كرده و بعد تصميم به سفر به عراق گرفته 
و حتي مازيار در تماس بعدي شاهد مكالمه آن دو 
در مورد سفر به بغداد بوده است و زم در لب تابش 
تصويري از انبوه اسكناس هاي 500 يورويي نشان 
مازيار داده و گفته اين اتاق محل اقامت ش��يرين 
در عراق است و چون او پاسپورتش جعلي است، 
براي انتقال اسكناس ها گفته كه من به عراق بروم. 
مازيار حتي مدعي است كه با شيرين صحبت كرده 
و گفته االن مگر وقت عراق رفتن نيماست؟! عالوه 
بر آن ادعا شد براي كشاندن زم به عراق، پاي ديدار 
با اعضاي دفتر مرجع تقليد شيعيان در عراق را هم 
وسط كش��يده اند. اين ادعا البته به معناي دست 
داش��تن دفتر اين مرجع تقليد در ماجرا نيست، 
بلكه صرفاً نشان مي دهد از چه ابزاري براي ترغيب 
حضور زم در عراق استفاده ش��ده است، البته اگر 
ادعاي مازيار درست باشد! ش��يرين نجفي همه 
اين ادعاها را رد كرده و مي گويد من او را دعوت به 

حضور در عراق نكردم. 
اين ماجرا براي شيرين ترس از رانده شدن از سوي 
دوستان و همفكرانش است  و روشن نيست او بعد 
از دستگيري زم، اكنون در كدام كشور اقامت دارد. 
اما براي باقي عوامل آمدنيوز و براي س��اير عوامل 
ضدانقالب ترس از اين رو است كه نه تنها يك خائن 
ميان آنها پيدا شده، بلكه از قضا آن خائن احتمالي 

كسي است كه مازيار در مورد او مي گويد: »شيرين 
براي نيما خدا بود؛ مگر مي شد ما حرفي عليه شيرين 
به نيما بگوييم؟ هميش��ه مي گفت شيرين دست 
راست من است. « حاال عوامل ضدانقالب مي گويند 
اگر او خائن باشد، ديگر به چه كسي اعتماد مي كرد؟ 
ترس از خيانت شايد از ترس دستگيري عميق تر 
باشد، چون واقعي تر است. چه آنكه »هر كس خود 
را بهتر مي شناسد« و آنها هم خوب مي دانند كساني 
كه به وطن و ملت خود خيانت كنند، ديگري را هم 
راحت خواهند فروخت. مازيار، شيرين، روح اهلل؛ چه 
فرقي مي كند آنها به خودهاي شان وفادار هستند 
يا نه، وقتي به دهها ميليون هموطن خود خيانت 
كرده اند؟! در آش��وب هاي دي ماه ۹۶ كه آمدنيوز 
دستور آشوب و حمله به مراكز عمومي و پايگاه هاي 
نيروي انتظامي را مي داد، چند ايراني كشته شدند؟

اينگونه اس��ت كه اعتماد ضدانقالب به يكديگر با 
دستگيري زم ضربه اي ديگر خورد. گاهي بين آنها 
حتي شنيده مي شود كه نكند خود نيما هم نفوذي 
جمهوري اسالمي ايران بود و حاال با پايان مأموريت 
خود، با داس��تاني امنيتي به كشور برگشت؟ مهم 
نيست چقدر اين گزاره هاي تخيلي و در عين حال 
مضحك است؛ مهم اين است به عنوان گزاره هاي 

موجود روي ميز بررسي هاي ضدانقالب است. 
      تفرقه و سردرگمي

گيج و گنگ و پر از تفرقه، ضدانقالب اين روزهاي 
پس از دستگيري نيما زم را مي گذراند. مازيار روي 
آنتن زنده فحش ناموس��ي حواله شيرين مي كند. 
مجري برنامه از مازيار مي پرسد آيا رابطه عاطفي هم 
بين شيرين و نيما وجود داشت؟ و بعد فكر مي كند 
بايد توضيح بيشتري بدهد و مي پرسد آيا او به اتاق 
خواب آقاي زم هم رفته بود؟! عليرضا نوري زاده روي 
آنتن در نقش يك بازجو، از شيرين مي پرسد رابطه 
او و زم در چه حدي بوده و بعد از پاسخ شيرين كه 
ارتباط را خانوادگي توصيف كرده، باز در مقام يك 
بازجو مي پرسد »آيا در اين مدت با مرد ديگري در 
رابطه بوده ايد« و برنامه تلويزيوني را رسماً به اتاق 
بازجويي مبدل مي كند و شيرين اعتراض مي كند 
»اين سؤال شخصي اس��ت.« گرچه در مورد اتاق 
خواب ديگ��ران بارها در آمدنيوز مطلب نوش��تند 
و تهمت زدند، ام��ا در مورد خودش��ان خصوصي 
اس��ت! جماعتي كه مي گويند حكومت ايران، در 
زندگي شخصي مردم مداخله مي كند، اينگونه دم 

خروس شان بيرون مي زند. 
آنها نمي دانند چه اتفاقي افتاده است؛ يك روز پاي 
دفتر آيت اهلل سيستاني را وسط مي كشند، روز ديگر 
مي گويند زم را سازمان اطالعات عراق دستگير كرده 
است، يك روز مي گويند در نجف دستگير شده، روز 
ديگر مي گويند در ف��رودگاه او را گرفته اند و ديگر 
روز نام اربيل را مي ش��نويم. شايد برخالف دفعات 
قبلي، اين بار را بايد بابت ندادن اطالعات در مورد 
نحوه دستگيري زم ممنون نهادهاي اطالعاتي مان 
باشيم. ابهامي كه ايران ايجاد كرده، باعث سردرگمي 
رسانه ها و فعاالن ضدانقالب شده است. ضدانقالب 
اين روزها، روزهاي بدي را مي گذراند و براي ملت 
ايران مص��داق »اللهم اش��غل ظالمين بظالمين« 

شده اند. 

سامانه ثبت دارايي مسئوالن 
روي شبكه ملي قرار گرفت

مقام�ات،  داراي�ي  ثب�ت  س�امانه  ب�ه  دسترس�ي  ام�كان 
اي�ران  اس�المي  جمه�وري  كارگ�زاران  و  مس�ئوالن 
ش�د.  فراه�م  كش�ور  داخ�ل  در  مل�ي  ش�بكه  بس�تر  از 
به گزارش ايسنا به نقل از قوه قضائيه، در راستاي تسهيل فرآيند ثبت دارايي 
مسئوالن، دسترسي به سامانه ثبت دارايي مقامات، مسئوالن و كارگزاران 
جمهوري اسالمي ايران از بستر شبكه ملي امكان پذير شد. مسئوالن سراسر 
كشور كه داراي حساب كاربري ثنا )ثبت نام الكترونيك قضايي( هستند از 
امروز مي توانند با مراجعه به نشاني https: //amval. adliran. ir دارايي 
و اموال خود را اظهار كنند. براي دريافت حس��اب كاربري »ثنا« مراجعه 
مسئوالن به يكي از دفاتر الكترونيك قضايي با همراه داشتن كارت ملي 

ضروري مي باشد. 
در فرآيند اظهار دارايي الزم است اشخاص به اعتبار كليه سمت هايي 
كه پس از الزم االجرا شدن قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئوالن 
و كارگزاران جمهوري اسالمي ايران در تاريخ۱۳۹۴/۱0/۲۳ عهده دار 
شده اند، در بازه زماني ابتدا و انتهاي مسئوليت دارايي خود را در فرم هاي 
پيش بينی شده سامانه اعالم كنند. همچنين اگر شخصي هم زمان بيش 
از يك سمت دارد موظف است به اعتبار هر سمت در شروع و پايان دوره 
مسئوليت نسبت به ارائه فهرست دارايي موضوع ماده ۴ قانون مذكور 

اقدام كنند. 
دسترس��ي به س��امانه ثبت دارايي مقامات، مس��ئوالن و كارگزاران 
جمهوري اس��المي ايران به دليل حفظ امنيت اطالعات تنها از داخل 

كشور مقدور است. 

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس:
كاركرد خط سازش جا زدن ارزش هاي تقلبي 

به جاي ارزش هاي انقالب است
خط س�ازش، »نفاق مدرن« اس�ت كه 
در َمس�خ ارزش هاي انق�الب فعاليت 
مي كن�د و ارزش ه�اي تقلب�ي را ب�ه 
ج�اي ارزش ه�اي انقالب ج�ا مي زند. 
حجت االسالم مجتبي ذوالنوري، رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت وگوي��ي تفصيلي با مهر 

در تبيين ويژگي هاي جريان سازش گفت: برجسته ترين ويژگي اين 
جريان زاويه از خط واليت و رهبري اس��ت. نهضت آزادي بيش��تر از 
جريان بني صدر نسبت به زاويه با امام و مخالفت با نظام اسالمي شفاف 
بود و زودتر هم از انقالب بريد. جريان س��ازش در انحراف از واليت و 
انقالب شفاف نيس��ت و تالش دارد اين زاويه و انحراف را پنهان كند. 
ممكن است بگويند مقام معظم رهبري، اما واليت را به صورت كامل 
قبول ندارند. فضاي غبارآلود سياسي و فتنه، شناخت جريان سازش 
را براي مردم سخت مي كند. بخشي از مردم بصيرت بيشتري داشته، 

شامه قوی تری دارند و زودتر جريان نفاق را شناسايي مي كنند. 
ذوالنور در پاسخ به اين سؤال كه سازش چه نس��بتي با انقالب دارد، 
گفت: جريان سازش را نمي توان منتس��ب به انقالب كرد زيرا انقالب 
نقطه مقابل سازش است. سازش به معناي تن دادن به وضع موجود و يا 
وضعي است كه تنش و هزينه اي در آن نباشد. آرمان گرايی، واقع نگری 
و حقيقت بينی در جريان س��ازش جايي ندارد. س��ازش نقطه مقابل 
انقالب است. جريان س��ازش، جريان نفوذي و عارض بر انقالب است 
كه داراي اليه هاي مختلفي است. اليه زيرين سازش خيانت و نوكري 
است. رژيم سابق نوكر، ژاندارم و حلقه به گوش دولت هاي استكباري 
و امريكا بود. اليه ديگر از جريان سازش، جريان ملي- مذهبي بود. اين 
جريان كام��اًل التقاطي بود. هم به دنبال تغيير ب��ود و هم جرئت قطع 
ارتباط با استكبار و امريكا را نداش��ت و تالش مي كرد اين دو موضوع 

را به هم وصل كند. 
رئيس كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت خارجي مجل��س پيوند 
جريان س��ازش و فتنه را ثابت ش��ده توصيف كرد و افزود: امروز نفوذ 
قدرتمندترين مسير براي براندازي است زيرا هر مسيري براي براندازي 
هزينه هايي دارد، نفوذ نوعي جنگ نرم است. جنگ نرم بدون خشونت 
است. براندازي در جنگ نرم به صورت آرام و با سوار شدن بر فكر مردم 
و عمليات رواني برنامه ريزی مي شود. در واقع جريان سازش به نفوذ و 
تغيير فكر اقدام مي كند و تغيير ايجاد مي كند، براندازي با ايجاد فتنه 
آغاز مي ش��ود و مانور جنگ نرم با به ميدان آوردن جمعيتي از مردم 
اتفاق مي افتد. سؤال اينجاست در سال ۸۸، جريان فتنه با نفوذ خود 
مردم را به خيابان ها كشاند يا با اس��تفاده از رسانه هاي غربي از جمله 
توئيتر و ساير رسانه ها. اوباما گفت » توئيتر مي خواست براي تعميرات 
مدتي تعطيل كن��د اما من گفتم بگذار براي بعد از انتخابات رياس��ت 

جمهوري ايران«
ذوالنور اضاف��ه كرد: در فتنه س��ال ۸۸ جريان س��ازش و غربگرا فكر 
مي كرد كار تمام است بنابراين پيوند خود را با غرب علني كرد. غربي ها 
ني��ز حمايت خ��ود را از جريان س��ازش اعالم كردن��د. برخي عناصر 
سفارتخانه های خارجي وارد خيابان شدند، از سفارتخانه هاي برخي 
كشورها در جريان فتنه ۸۸ دستگيري داشتيم. آقاي اوباما اعالم كرد 
»ما صداي شما را ش��نيديم، ما و مردم امريكا پشت شما هستيم، ما 
حركت شما را تقديس مي كنيم«. وي گفت: در فتنه ۸۸ پيوند جريان 
غربگرا و فتنه آش��كار اس��ت. نفوذ تا زماني كه دستش رو نشده است 
مي تواند مؤثر باشد. وقتي كه جريان غربگرا، فتنه و سازش، نقاب خود 

را كنار گذاشت و گرد و غبار فتنه فرو نشست، چهره آنها برمال شد. 

يك نماينده مجلس پيش بينی كرد
ساده زيستي   و شفافيت 

 گفتمان غالب انتخابات اسفند
عضو هيئت رئيس�ه مجلس با بيان اينك�ه نامزدهايي ك�ه همواره 
خود را در معرض مبارزه با فس�اد ق�رار داده اند قطع�اً در انتخابات 
حرفي براي گفتن خواهند داش�ت گف�ت: ساده زيس�تي، مبارزه 
با فس�اد و ش�فافيت حرف اول و آخر را در اس�فند 98 خواهد زد. 
احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با فارس گفت: در انتخابات آنهايي كه با شفافيت به ميدان 
آمده اند و در تمامي امور خود )زندگي، كار، عملكرد، اموال( شفاف بوده اند و 
با فساد مبارزه هميشگي كرده اند قطعاً با اقبال عمومي مواجه خواهند شد. 
وي افزود: نامزدهايي كه در طول زندگي خود همواره خود را در معرض 
مبارزه با فساد قرار داده اند مي توانند در انتخابات حرفي براي گفتن داشته 
باشند اما افرادي كه در ايام انتخابات به يكباره يادشان مي افتد كه بايد در 
اين زمينه كارنامه اي را از خود به يادگار داشته باشند براي مردم خوشايند 
نيست.  عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: متأسفانه 
گاهي اوقات برخي طرح ها در مجلس ۱70 امضا دارد كه در نهايت فقط 
50 يا ۶0 نفر به آن رأي مي دهند كه به هيچ وجه مورد قبول و پذيرش ما 

نيست. چرا كه در راستاي ظاهرسازي و نفاق است. 
اميرآبادي گفت: نبايد در بحث مبارزه با فساد به دنبال عوام فريبي باشيم 
بنابراين بايد تالش كنيم در تمامي امور زندگي خود با فساد مقابله كنيم 
و شفافيت را سرلوحه كارهاي خود بدانيم. وي افزود: آنهايي كه در طول 
ساليان گذشته با فس��اد مبارزه كرده و دادگاه رفته و هزينه داده اند در 
انتخابات آينده با اقبال عمومي بيشتري مواجه خواهند شد. عضو هيئت 
رئيسه مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: نبايد افرادي كه اداي مبارزه 
با فساد را درمي آورند ضد فساد بدانيم. وي گفت: ساده زيستي، مبارزه با 
فساد و شفافيت از جمله مسائلي اس��ت كه مي تواند در انتخابات آينده 
تأثيرگذار بوده و با اقبال عمومي از سوي مردم مواجه شده و از نامزدهاي 

انتخابات در اين زمينه سؤال شود. 

راهپيمايي اربعين
 مسيري  براي آزادي قدس است

عض�و فراكس�يون روحاني�ت مجلس 
گفت: راهپيمايي اربعين مسيري براي 

آزادي قدس است. 
حجت االس��الم احمد س��الك كاشاني، 
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي 
اس��المي در گفت وگو با فارس، با اش��اره 
به حضور پرش��ور م��ردم در راهپيمايي 

اربعين امس��ال گفت: امسال به رغم كارش��كني هاي غربي ها و تالش 
رسانه هاي شان كه سعي داش��تند مانع از حضور مردم در راهپيمايي 
مردم شوند، ما شاهد هستيم تنها از كشور ما حدود ۴ ميليون نفر در اين 
راهپيمايي شركت كردند. وي افزود: اين حضور پرشور محدود به كشور 
ما نبود و از سراسر دنيا حضور پرشور و قابل توجهي در راهپيمايي اربعين 
داشتند و اين حضور چشمگير در راهپيمايي اربعين امسال فوق العاده 
بود.  عضو فراكسيون روحانيت مجلس اظهار داشت: راهپيمايي نجف تا 
كربال كه از زمان حجت االسالم ميرزاحسين نوري آغاز شد، امسال به 
حدود بيش از ۲0 ميليون رسيده و اين حضور همچنان رو به گسترش 
است. سالك با بيان اينكه اين حركت ميليوني در راهپيمايي اربعين پيام 
وحدت ملت هاي مسلمان به استكبار است، اظهار داشت: اين راهپيمايي 

مسيري براي آزادي قدس است. 
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      رسا: آيت اهلل خاتمي، عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري 
با بيان اينكه حضور چهار برابري زائ��ران در پياده روی اربعين نمايش 
ناكامي و شكست مستكبران بود، گفت: هدف دشمن از اغتشاشات در 

عراق تحت الشعاع قرار دادن اربعين بود. 
     تسنيم: سيد علی اصغر زارعان، دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي 
اتمي ايران گفت: » امروز ظرفيت توليد ۲5 تن آب س��نگين در كشور 
را داريم و تا دو هفته آينده مدار ثانويه رآكتور در حال بازطراحي اراك 

راه اندازي مي شود.« 


