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چون قافيه تنگ آيد
روزنامه فرهيختگان در شماره ديروز خود در 
واكنش به مواضع غالمحس��ين كرباس��چي 
درباره بيانيه هتاكانه اخير موس��وي نوشت: 
خيلي جوانمردانه نيست كه فرد يا گروهي را 
كه در وضع استيصال قرار دارند، نقد كرد، اما اگر در همان زمانه مستأصل 
بودن چيزي قلمي كردند كه دور از واقعيت و مشحون از تالش براي استحمار 
مخاطب بود، تكليف چيست؟جناب كرباسچي در اين گفت وگو در وهله اول 
سعي مي كند با چند سؤال در خصوص اصل متن موسوي تشكيك وارد كند، 
اينكه زمان نگارش مشخص نيست. مقصود موسوي چيز ديگري بوده است 
و... البته او اينجا به اين سؤال پاسخ نمي دهد كه اگر موسوي نمي خواسته 
چنين متني در اين زمان منتشر شود، چرا توسط نزديكان و اعضاي خانواده 

از جمله خانم نرگس موسوي بازنشر و تأييد شده است؟
به هر ترتيب، پيش فرض كرباسچي بر ناروا بودن متن است. در ادامه مصاحبه 
تالش براي پاسخ به شبهات موسوي در خصوص سوريه يا آينده حكمراني 
كشور و... اثبات همان پيش فرض اس��ت. كرباسچي با همين استدالل ها كه 
درس��ت هم اس��ت، به س��تيز با بدنه راديكال اصالح طلب مي رود اما جلوتر 
براي آنكه خيلي هم آنها را نرنجاند، منتقدان موسوي را نقد مي كند و دقيقاً 
اينجاست كه به تناقض و خالف گويي مي افتد. مهم ترين استدالل كرباسچي 
در توجيه متن موسوي كه خودش هم منتقد آن اس��ت، اين نكته است كه 
موسوي در حصر بوده و اطالعات دقيق ندارد، پس حرجي بر او نيست! شما 
هم اين ماجرا را فراموش كنيد. اين استدالل در صورتي از جناب كرباسچي 
پذيرفته اس��ت كه او اول از جناب موسوي سؤال كند ش��ما كه سال هاست 
دسترس��ي به اطالعات دقيق نداري چه اصراري اس��ت موضع سياسي آن 
هم با اين شدت و غلظت بگيري؟ آقاي موسوي وقتي مثاًل در مورد سوريه و 
تحوالتش آگاهي نداري، چرا به خود حق مي دهي با تندترين لحن صحبت 
كني و جامعه را ملتهب كني؟ سؤال كودكانه اي كه در مورد آينده حكمراني 
كشور طرح مي كنيد، مبتني  بر همين اطالعات نداشته است يا آثار ماليخولياي 
حصر؟ آقاي كرباسچي، اين قافيه به تنگ آمده فقط تقصير شما نيست، تقصير 

راديكاليسم است، تقصير سياست ورزي بي اصول و پرنسيب است. 
..................................................................................................................................

مرحله طناب كشي
روزنامه اصالح طلب آرمان ملي در يادداشت 
ديروز خ��ود به ش��رايط كنون��ي مذاكرات 
هسته اي پرداخت و نوش��ت: ما در مقطعي 
هستيم كه به نظر مي رسد نه جواب مثبت و 
نه جواب منفي اس��ت، ولي جوري جواب داده مي شود كه طرف مقابل 
احساس كند ايران واقعاً يك انعطافي نشان داده است ولي همان طور كه 
آقاي اميرعبداللهيان گفت، انتظار ايران اين است كه طرف مقابل هم از 
خود انعطاف نش��ان دهد. در حقيقت دو طرف در مرحله طناب كشي 
هس��تند كه كدام يك مي تواند بيش��تر امتياز بگيرد و آيا محلي براي 
امتيازگيري هست، ولي واقعيت اين است كه يكي از دو طرف نمي خواهد 
موضوع خاتمه يافته نه منف��ي و نه مثبت تلقي ش��ود. گزينه بعدي يا 
آلترناتيو عدم احيا براي هر دو طرف سنگين است و هيچ كدام از دو طرف 
نمي خواهد فعاًل وارد آن فاز شود. نويسنده در ادامه به مناسبات بين ايران 
و آژانس اشاره كرده و نوشته اس��ت: چه برجام احيا شود و با طرفين به 
جايي برسد يا نرسد، مسئله اختالف ايران با آژانس اگر حل و فصل نشود 
و راهي پيدا نكنند، در اجالس بعدي قطعنامه تندي عليه ايران خواهد 
بود، بنابراين ايران حواسش به اين موضوع است و نمي خواهد آن قطعنامه 
صادر شود، اما در ديپلماسي آخرين جواب تقريباً وجود ندارد و ديپلماسي 
يعني هنر بازي با امكانات و ادامه ديپلماسي، بنابراين خود مهلت دادن، 
يعني قابل انعطاف بودن، يعني ايران پيشنهادات سازنده اي داشته كه 
اميدواركننده و شايسته بررسي است، پس راهي باز مي كنند كه دوباره 

بتوان مذاكرات را ادامه داد. 
..................................................................................................................................

سرنوشت اين دو سلمان نامسلمان!
روزنامه وطن امروز در يادداشت ديروز 
خود ب��ه سرنوش��ت س��لمان يكي در 
عربستان و ديگري در امريكا اشاره كرد 
و نوشت: در روزهايي كه بار ديگر نام س��لمان رشدي، نويسنده مفلوك، 
مطرود و مجروح كتاب موهن »آيات شيطاني« از بستر احتضار در نيويورك 
بر سر زبان ها افتاده، به طرز عجيبي هيچ خبري از پيرمرد مردني همنام او 
در بستر بيماري در رياض نيست. با اين حال ميان توجه وحشتناكي كه به 
نويسنده هندي- انگليسي- امريكايي مي ش��ود و توجهي كه عامدانه از 
س��لمان بن   عبدالعزيز، پادشاه نامرئي 86ساله س��عودي دريغ مي شود، 
شباهت بسيار است. هر دوي آنها در حصر اجباري و در انتظار مرگ، روزگار 
مي گذرانند. يكي در محاصره هميشگي مأموران امنيتي امريكايي و ديگري 
هم در حصر قصري كه توسط پسر و وليعهد جاه طلبش ايجاد شده و البته 
در هر صورت باز هم در محاصره سفت و سخت مأموران امنيتي امريكايي 

كه بايد مراقب باشند همان پسر، پدرش را سر به نيست نكند . 
 هر دو سلمان قصه ما، افرادي ماليخوليايي هستند و با وهم به دنياي 
اطراف خود مي نگرند. هر دو س��لمان، در ابراز نامسلماني يد طواليي 
دارن��د. در اولي اين موضوع ب��ه طور جلي متجلي اس��ت؛ هم با كتاب 
بدنامش به طور صريح سب قرآن و پيامبر گرامي اسالم)ص( را مي كند 
و هم اينكه بارها در مصاحبه ها و نوش��ته هايش حتي از مسلمان زاده 
بودن خود ابراز ندامت كرده تا بر مرتد بودن خود مهر تأييد  زده باشد. 
دومي اما سال ها به عنوان پرده دار خاندان حاكم بر سرزمين وحي، در 
جايگاه فرماندار پايتخت به ساماندهي مجالس عشرت و شراب خواري 
براي آل سعود و ميهمانان خارجي شان مشغول بود و براي باال كشيدن 

خود از هيچ فساد و جنايتي كوتاهي نكرد. 
..................................................................................................................................

ژست طلبكاري غرب در افغانستان
روزنامه جام جم در يادداشت ديروز خود 
به ژس��ت طلبكارانه مقام��ات غربي و 
شبكه هاي رسانه هاي آنها درباره تحوالت 
يك سال گذشته افغانستان اش��اره كرد و نوشت: يك  سال از سركارآمدن 
طالبان در افغانستان س��پري شده  اس��ت. طي روزهاي اخير، بسياري از 
نهادهاي رسمي تحقيقاتي و سياسي در سراسر منطقه از جمله كشورمان 
در حال بررسي وضعيت يكساله افغانستان از زمان خروج نيروهاي ناتو و 
بازگشت طالبان به قدرت هستند. در اين ميان اما ژست رسانه هاي غربي در 

قبال طالبان و تحوالت افغانستان در نوع خود بي نظير و قابل تأمل است!
واقعيت امر اين است كه مقامات رسمي غرب و شبكه رسانه اي گسترده وابسته 
به آنها درصدد وارونه نمايي مطلق صحنه سياس��ي- امنيتي در افغانس��تان 
هستند. در اين وارونه نمايي، غرب از جايگاه »متهم« به جايگاه »مطالبه گر« 
نقل مكان مي كند و بدون پاسخگويي نس��بت به سياست هاي كالن خود در 
گذشته، بر وضعيت كنوني افغانستان متمركز مي شود. واقعيت امر اين است 
كه سنجش وعده هاي طالبان به مردم افغانس��تان، قطعاً در صالحيت غرب 
قرار ندارد. طي دو دهه اش��غالگري ناتو و كش��تار و آوارگي ميليون ها افغان و 
رشد مديريت ش��ده جريان هاي تروريس��تي- تكفيري مانند داعش توسط 
نهادهاي امنيتي امريكا، رژيم صهيونيستي و رژيم سعودي، بازخواست از دولت 
اشرف غني به خط قرمز رسانه اي نامحس��وس غرب تبديل شده بود. اكنون 
در س��ال۲۰۲۲ ميالدي و در حالي كه هر روزه با افشاي موارد جديد، پرونده 
جنايات ۲۰ساله ناتو در افغانستان قطورتر مي شود، كانون هاي قدرت در غرب 
مي گويند روي وعده هاي يك ساله طالبان متمركز شده اند. بديهي است نسبت 
به عملياتي شدن وعده هاي طالبان در برخي موارد انتقاداتي صريح وجود دارد 

اما قطعاً امريكا و اتحاديه  اروپا حق بيان اين انتقادات را ندارند.

 قرارگاه سازندگي خاتم  االنبيا 
نگاه اقتصادي در پروژه ها ندارد

ق�رارگاه س�ازندگي خاتم االنبيا هيچ 
نگاه انتفاع�ي و اقتص�ادي در اجراي 
پروژه ها ندارد و تنها به دنبال ساختن 
كش�ور و عبور از موانع پيش رو است. 
به گ��زارش ف��ارس، س��ردار س��رتيپ 
پاس��دار علي فضل��ي، جانش��ين معاون 
هماهنگ كننده س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المي در بازدي��د از مركز فرمانده��ي و پايش پروژه ه��اي قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا اظهار داشت: شايد اگر قرارگاه خاتم در ۳۳سال 
پيش تشكيل نمي شد، امروز كشور در اجراي تمام اين پروژه ها وابسته به 
شركت هاي غيرايراني بود و مجموعه اي در كشور نبود كه توانايي اجراي 

اين پروژه ها را داشته باشد. 
وي ضمن تمجيد از راه اندازي مركز پايش پروژه هاي قرارگاه به  منظور 
رصد برخط و لحظه به لحظه پروژه هاي سراس��ر كش��ور اف��زود: امروز 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا  منشأ خير و بركت براي خود و الگو براي 
مجموعه هاي داخلي شده است، به گونه اي كه بعد از خروج شركت هاي 
خارجي از پارس جنوبي و ورود قرارگاه براي اجراي فاز هاي اين منطقه، 

اعتماد به توانايي اجرايي شركت هاي ايراني را ارتقا بخشد. 
سردار فضلي خاطرنشان كرد: امروز قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا اميد و 
انگيزه را براي كل كشور به ارمغان آورده است. قرارگاه هيچ نگاه انتفاعي 
و اقتصادي در اجراي پروژه ها ندارد و تنها به دنبال ساختن كشور و عبور 
از موانع پيش رو است. جانشين معاون هماهنگ كننده سپاه با اشاره به 
حضور به موقع قرارگاه در بالياي طبيع��ي و حوادث غيرمترقبه گفت: 
در خصوص بالياي طبيعي مانند سيل و زلزله از جمله زلزله كرمانشاه، 
قرارگاه به دليل پراكندگي جغرافيايي نقش بي بديلي ايفا كرد و مجموع 

اين اقدامات مي تواند براي جامعه اميدآفرين باشد. 
........................................................................................................................

 جاسوس هاي غربي  
با سرقت خاك ايران دنبال چه بودند؟

عض�و كميس�يون امني�ت مل�ي مجل�س درب�اره دليل س�رقت 
خاك ايران توس�ط جاس�وس هاي غربي توضيحات�ي ارائه كرد. 
به گزارش فارس، سازمان اطالعات سپاه تيرماه سال جاري از شناسايي 
و دستگيري ديپلمات هاي سفارتخانه هاي خارجي خبر داد كه به جاي 
رايزني، جاسوس��ي مي كردند. س��پاه اعالم كرد اين ديپلمات ها در حال 
جاسوسي و نمونه برداري از خاك كشورمان در يك منطقه ممنوعه بودند. 
معاون سفير انگليس نيز از افرادي بود كه با خانواده به عنوان گردشگر به 
كوير شهداد رفته بود اما آنگونه كه تصاوير ثبت شده نشان مي داد، اين فرد 
به دنبال نمونه برداري از خاك اين منطقه بوده است. اين فرد با عذرخواهي 
از اين شهر اخراج شد. بر اين اساس، سؤال مهمي كه مطرح مي شود اين 
است كه جاسوس هاي غربي  با س��رقت خاك ايران به دنبال چه بودند؟ 
اسماعيل كوثري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي در پاسخ به اين سؤال گفت: اين كار قطعاً نوعي جاسوسي 
است، كشورهاي معاند به اين افراد گفته بودند از برخي نقاط كه به ظن 
آنها مش��كوك بوده، خاك جمع آوري كنند تا مورد آزمايش قرار گيرد. 
جاسوس هاي اجنبي بايد بدانند دس��تگاه هاي امنيتي ما آنها را به حال 

خود رها نكرده و نمي كنند و دائماً در حال رصدشان هستند. 
وي با تأكيد بر اينكه هر كشوري يكسري ضوابط رفتاري و امنيتي براي 
خود تعريف كرده تا كنترل هاي مدنظر خ��ودش را انجام دهد، اظهار 
كرد: اين افراد بايد بدانند كه وقتي وارد كش��ور ما مي شوند، بايد طبق 
چارچوب قوانين جمهوري اسالمي ايران رفتارشان را تنظيم كنند، فلذا 
چه تبعه ايراني و چه خارجي به قصد جاسوسي، خاك ايران را از كشور 

خارج كند، نشان دهنده خيانت آنها به ملت ايران است. 
عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس ادامه داد: اي��ن جنايتكاران در 
نظر نمي گيرند كه امريكا بي��ش از ۵هزار و رژيم صهيونيس��تي بيش 
از ۲۵۰كالهك هس��ته اي دارد، ولي با وجود اينكه ما با اعالم رس��مي 
و رسانه اي مي گوييم غني س��ازي اورانيوم را براي توليد برق و مسائل 
كش��اورزي انجام مي دهيم، مي خواهند با سندس��ازي و سرقت خاك 
ايران عليه ما اقدام كنند. كوثري اظهار كرد: غربي ها بايد بدانند كه در 
حال حاضر اوضاع تغيير كرده و امروز كسي اهميت به چنين مسائلي 
نمي دهد تا با آن عليه ما سندس��ازي كنند، ما ب��ه صورت علني اعالم 
كرده ايم و آقاي اس��المي هم گفت كه اگر اينه��ا بخواهند مذاكرات را 
طوالني كنند و به تعهدات و تضمين هاي��ي كه داده اند عمل نكنند، ما 

قدرت سانتريفيوژهاي خودمان را به ۱۹۰هزار سو مي رسانيم. 
........................................................................................................................
نماينده مجلس به ۲سال حبس محكوم شد

نماين�ده م�ردم گرمس�ار و آرادان در مجل�س ب�ا حك�م 
قطع�ي دادگاه، ب�ه دو س�ال حب�س تعزي�ري محك�وم ش�د. 
به گزارش فارس، با رأي ش��عبه6۷ دادگاه تجديدنظر اس��تان تهران، 
اردشير مطهري، نماينده مردم گرمسار و آرادان در مجلس، گرداننده 

اصلي يك كانال تلگرامي با تعداد زيادي شاكي شناخته شد. 
شعبه6۷ دادگاه تجديدنظر استان تهران، رأي قطعي پرونده كانال موسوم به 
»حساب كشي« را صادر كرد و طبق آن، اردشير مطهري، نماينده گرمسار و 
آرادان در مجلس به همراه يك نفر ديگر، گرداننده اصلي اين كانال تشخيص 
داده شده است. پيش از دادگاه تجديدنظر، شعبه ۱۰۵۷دادگاه كيفري دو 
مجتمع قضايي كاركنان دولت تهران در دادنامه صادره آورده بود: »نظر به 
شرايط خاص و زمان و فعاليت كانال كه در راستاي تشويش در اذهان طي 
انتشار كذب بوده است... در خصوص اتهامات متهمان مبني بر مشاركت در 
نشر اكاذيب و توهين به نحوي كه در مقدمه رأي آمده و گسترش و تشريح 
آن موجب اش��اعه فس��اد و ناهنجاري اجتماعي و ايضاً اختالل در روابط 
اشخاص و اعتماد عمومي به حاكميت مي گردد، از منظر اين دادگاه ضمن 
احراز دخالت و مشاركت متهمان مارالذكر در تحقق رفتارهاي مجرمانه اعم 
از نشر اكاذيب و توهين با فرض تعداد بيش از چهار فقره، هر يك از متهمان 
فوق الذكر را از باب نش��ر اكاذيب به تحمل دو سال حبس تعزيري و جهت 
توهين به پرداخت 8۰ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت جمهوري 

اسالمي ايران محكوم می گردد. 
دادگاه با عنايت به فقدان س��ابقه كيفري متهمان و ش��رايط شغلي و 
اجتماعي متهمان و پيش بيني اصالح آنان به استناد مواد ۴۰، ۴6، ۴۷، 
۴8، ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسالمي، اجراي ۱۵ماه از محكوميت حبس 
آقاي اردشير مطهري و ۱۲ماه از حبس آقاي مهدي خالقي را به مدت 
سه سال معلق مي نمايد تا در صورت عدم ارتكاب جرائم عمدي موجب 

حد، قصاص، ديه، تعزير تا درجه۷، محكوميت تعليقي بالاثر شود.« 
نماينده مردم گرمس��ار و آرادان در مجلس به اتهام مشاركت در نشر 
اكاذيب به تحمل دو سال حبس تعزيري و از بابت توهين به پرداخت 
8۰ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم شده است. يكي از 
آخرين موردهاي هتاكي كانال حساب كشي، به خانواده سردار شهيد 
سليماني بود كه موجي از خشم شهروندان گرمساري را با خود به همراه 
داشت و آنها مقابل دادگستري اين شهرستان دست به تجمع اعتراضي 
زدند، اما اردشير مطهري با صدور بيانيه اي در آن زمان، اين اقدام كانال 
حساب كش��ي را محكوم كرد و از نهادهاي امنيتي و قضايي خواست با 

توهين كنندگان به خانواده سردار سليماني قاطعانه برخورد كنند!
برخي از كنشگران اجتماعي نوشته اند: »امروز زمان عمل به گفته خود 
اوست. رأي دادگاه پيش از توهين به خانواده سردار شهيد، حاج قاسم 
سليماني صادر شده بود و يقيناً اين اقدام كانال حساب كشي، در رأي 
فعلي لحاظ نشده است. دستگاه هاي قضايي و امنيتي بايد ورود مجددي 

به اين پرونده داشته باشند.« 
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پشت پرده همكاري »موساد« با اميرارجمند مشاور فتنه گران در پروژه »بولتن سياه«

 سرپل منافقين در پاريس 
چرا براي موسوي بيانيه نوشته است؟

پروژه »بولتن س�ياه« آخرين اقدام مش�ترك 
س�رويس هاي اطالعات�ي دش�من ب�ا عناصر 
متواري از كش�ور و نيز پياده نظ�ام داخلي آن 
است كه سعي دارد انتقام شكست و بي حيثيتي 
در منطق�ه را از ش�هداي مقاوم�ت بگي�رد. 
به گزارش مش��رق، بهمن 8۹ ش��اخه اي از اتاق 
فكر فتنه در يكي از كشورهاي جنوب شرق آسيا 
ادعا كرده بود مي ت��وان از تحوالت پيش آمده در 
مصر، الجزاير و نيز سوريه اس��تفاده كرد و دوباره 
اغتشاش به راه انداخت. در اين طرح عجيب طي 
دستورالعملي از عناصر ميداني و سفيد مانده فتنه 
خواسته  ش��ده بود در روز ۲۵بهمن به خيابان ها 
بيايند و با دادن ش��عارهاي ساختارشكن مردم را 

دور خود جمع كنند. 
    حمايت از تروريست هاي سوري

دو ماه بعد حادثه اي مهم روي مي دهد. ش��وراي 
هماهنگ��ي راه س��بز اميد )ش��اخه سياس��ي و 
عملياتي فتنه گران مستقر در پاريس( يك بيانيه 
پرحاشيه منتشر و اعالم مي كند حامي اقدامات 
تروريست هاي معارض در سوريه خواهد بود. در 
آن اطالعيه سياسي مشاوران موسوي اعالم كرده 
بودند از »حس��ين هرموش« سرهنگ خيانتكار 
س��وري در گروهك ارتش آزادي بخش س��وريه 

حمايت خواهند كرد. 
يكي از همكاران ش��بكه فتنه گران در وب سايت 
خودنويس فاش كرد كه نقشه ايجاد اغتشاش در 
برخي شهرها با هدف دادن سيگنال به امريكايي ها 
صورت گرفته و روي آن س��اعت ها كار شده بود 
اما وقتي مردم با ما همراه��ي نكردند، فهميديم 
به ته خط رس��يده ايم، از اين  رو بيانيه دوم اين بار 
در پاريس ب��ه نگارش درآمده و در آن قيد ش��ده 
بود جنبش س��بز )فتن��ه( حاضر به هم��كاري با 
تروريست ها در منطقه است، به  شرط آنكه دولت 
اوباما آنها را در آينده به  عن��وان دولت انتقالي در 

ايران به رسميت بشناسد. 
  حلقه اتصال منافقين در خيابان فاطمي!

روايت است كه دو ستاد موس��وي نقش اساسي 
را در سازماندهي فتنه بر عهده داشته است: يك 
س��تاد در خيابان فاطمي و ديگ��ري در قيطريه! 
اولي نقش سازماندهي خياباني عناصر فعال را بر 
عهده داشته و دومي نقش لجستيك و هماهنگي 
را ايفا مي كرد، اما حلقه اتصال اين دو ستاد باهم 
بر عهده يك فرد به  شدت تش��كيالتي بود كه تا 
پيش  از اين نامش خيلي هم رسانه اي نشده بود! 
در حالي  كه اصالح طلبان تمايل داش��تند فردي 
چون ت��اج زاده ي��ا ميردامادي نق��ش كليدي در 
ستاد موس��وي را بازي كند، ناگهان نخست وزير 
سابق از اردش��ير اميرارجمند خواست ستادها را 

فرماندهي كند. اميرارجمند هم با زيركي خاص 
قربان بهزاديان نژاد را رئيس ستاد كرد تا در پشت  
صحنه بازي را هدايت كند، اما اردشير اميرارجمند 
چه كسي بود و چرا موسوي او را مرد سايه خود در 
ستادهايش قرار داد تا حدي كه اصالح طلبان نيز 
از او دلگير شدند و به صورت مجزا براي خود ستاد 

تبليغاتي بزنند؟
اردش��ير اميرارجمن��د با ش��مايل ي��ك چهره 
مذهبي، حقوق خوانده و اس��تاد دانش��گاه وارد 
ستاد موسوي مي ش��ود. او در اولين قدم ترتيب 
يك جلس��ه انتخاباتي براي موس��وي در يكي از 
محله هاي جنوب شهر تهران در مسجد نازي آباد 
را می دهد تا موسوي را فردي انقالبي و يك خط 
امامي تمام عيار نشان دهد. اميرارجمند حتي قرار 
مالقات دانشجويان راديكال دفتر تحكيم وحدت 
با موس��وي را به هم زده و اعالم مي كند تندروها 
راهي به س��تادهاي موس��وي نخواهند داشت. او 
در حالي در ظاهر سعي داش��ت چهره انقالبي از 
موسوي بسازد كه در پشت پرده جلسات پنهاني 
با اعضاي گروهك نهض��ت آزادي و نيز گروهك 
جنبش مس��لمانان مبارز حبيب اهلل پيمان و نيز 
اعضاي گروهك امريكايي ملي- مذهبي )عزت اهلل 

سحابي( برگزار و با آنها مشورت مي كرد. 
اميرارجمند معتقد بود در آين��ده بايد در درون 
نظام يارگيري و آنها را ب��ا بيرون نظام هماهنگ 
كرد. تشكيل س��تادهاي جعلي چون رزمندگان 
و جانبازان حامي موس��وي از جمله اين دس��ت 
فريبكاري هايي بود كه محصول كار اميرارجمند 

بوده است. 
  تز منافقانه

ام��ا ت��ز يارگي��ري از درون محص��ول خالقان��ه 
اميرارجمن��د محس��وب نمي ش��د! او اين مدل 
كار تش��كيالتي را از منافقي��ن آموخت��ه و آن را 
ساخته وپرداخته كرده بود؛ از صبح پيروزي انقالب 
اس��المي با دس��تور تش��كيالت برخي نيروهاي 
منافقين با نقش بازي ك��ردن و انقالبي جا زدن 
خود وارد برخي سازمان ها، نهادها و وزارتخانه هاي 
حساس شدند. عباس زريباف از جمله افرادي است 
كه به همين شيوه وارد نهادهاي انقالبي و توسط 
چپ هاي سازمان مجاهدين انقالب سفيدسازي 
ش��د، بعدها زريباف در عمليات مرصاد به درك 
واصل شد. گفته مي شود موسوي به اميرارجمند 
قول داده بود پس از پي��روزي در انتخابات وزارت 

حقوق بشر تشكيل دهد و او را وزير آن كند. 
   تشكيل كميته جعلي

اميرارجمند پس از حضور در ستاد موسوي كميته 
جعلي صيانت از آرا را تش��كيل داد. از ابتدا جرقه 
تشكيل اين كميته توس��ط هاشمي رفسنجاني 

زده ش��د و او در يك س��خنراني ادعا كرد ممكن 
است در انتخابات تقلب ش��ود، دو ماه پس  از اين 
سخنان كميته صيانت از آرا توسط موسوي الري 
و محتشمي پور تحت هدايت اميرارجمند تشكيل 
ش��د. كرباس��چي در وصف اين كميته گفته بود 
كه اين تش��كيالت جعلي نقش مزاح��م را براي 

نظام دارد!
آنچ��ه درب��اره اميرارجمند ناگفت��ه مانده نقش 
او در هداي��ت ذهني موس��وي در توهم پيروزي 
در انتخابات اس��ت! اميرارجمند به موس��وي القا 
كرده بود مي تواند با تلقي��ن پيروزي در انتخابات 
هوادارانش را بس��يج خياباني و با فش��ار بر  نظام 
انتخابات را دچار چالش كند. با اين ترفند موسوي 
يك ساعت قبل از پايان رأي گيري در ستاد خيابان 
فاطمي خود را برن��ده قطعي انتخاب��ات خواند، 
هدف آن بود ب��ا اين كار نظام در كار انجام ش��ده 

قرار بگيرد. 
  پيوند چريك حقوق بشري 

با جريان نفاق چگونه است؟
به اعتقاد پژوهش��گران تاريخ معاصر، به خيابان 
آوردن اوب��اش در ۳۰خرداد ب��راي اميرارجمند 
حيثيتي بوده و با وجود مخالفت بعضي از اعضاي 
مجمع روحانيون مب��ارز در انتخاب اين روز براي 
آش��وب، او از خاتم��ي و موس��وي خوئيني امضا 
گرفته و بيانيه را نگارش ك��رده و روي وبالگ ها 
و اكانت ه��اي سازماندهي ش��ده در ش��بكه هاي 
اجتماعي و نيز رسانه هاي فارس��ي زبان خارج از 
كشور قرار داده اس��ت. از نگاه منافقين بازتوليد 
ماجراي ۳۰خرداد ۲8سال پس  از آن مي توانست 

عرض اندام مهمي محسوب شود!
اميرارجمند از دهه6۰ با جريان نفاق ارتباط برقرار 
كرده بوده اس��ت. مادر وي افسر محرم زاده، هوادار 
منافقين بوده و منصور اميرارجمن��د برادر بزرگ 
اردش��ير از منافقين فعال در بخش اطالعات شهر 
استراسبورگ فرانسه است. منزل منصور برادر بزرگ 
اردشير در زمان ورود منافقين به فاز نظامي محل 
اختفاي تعدادي از س��ران اين گروهك بوده است. 
منصور پس از ماجراي خونين و كشتار كودكان به 
دست عوامل منافقين در تهران به فرانسه متواري و 

در شهر استراسبورگ مقيم شده است. 
مادر اردش��ير، »افس��ر محرم زاده« در سال هاي 
اخير در فرانس��ه عالوه بر همكاري با نفاق حتي 
با س��لطنت طلبان نيز مراوده داش��ته است. اين 
همكاري ها فرضيه دست آموز بودن چريك هاي 
اين سازمان را تقويت مي كند. مي دانيم كه رژيم 
پهلوي، خود با مديريت س��اواك، پروژه ساخت 
اپوزيس��يون مصنوعي را در دس��تور كار داشت. 
بسياري از عناصر به  ظاهر چريكي و چپ و مخالف 

رژيم پهلوي دست پرورده هاي خود ساواك بودند. 
از س��وي ديگ��ر، خواهر ب��زرگ اردش��ير، نازي 
اميرارجمن��د كارمند ح��زب رس��تاخيز و ليلي 
اميرارجمند از بس��تگان نزديك وي، منشي فرح 
پهلوي بوده اس��ت كه اين مس��ئله نفوذي بودن 
اين خانواده در گروه هاي چپ به  ويژه منافقين را 

تقويت مي كند. 
   از پروژه هديه6۰ تا ماجراي بولتن سياه

در ۱۴دي ماه۱۳۹۰ حدود دو ماه مانده تا برگزاري 
انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي، بر اس��اس 
اخباري كه در يك روزنامه لبنانی منتش��ر شده 
ب��ود، امريكايي ها با همكاري برخي كش��ورهاي 
وابس��ته و تع��دادي از همپيمانان خ��ود و نيز با 
جلب همكاري اطالعاتي- عمليات��ي تعدادي از 
گروه هاي ضدانقالب و بخشي از عوامل فتنه88، 
 درصدد اجراي س��ناريوي عملياتي موس��وم به 

)GIFTs ُ 6۰( در ايران بودند. 
در اين سناريو تقسيم كاري بين بيگانگان و ائتالف 
فتنه و ضدانقالب صورت گرفته بود تا از س��ويي 
خط تحريم اقتصادي ايران ب��ا حداكثر عمليات 
رواني ظ��رف 6۰روز آينده و در قال��ب چند فاز 
طراحي شده، دنبال شود و از سوي ديگر ائتالف 
فتنه و ضدانقالب با هماهنگ��ي عناصر داخل و 
خارج از كش��ور، اجزاي ديگر س��ناريو را دنبال 
كنند. در اين خبر آمده بود ك��ه مأموريت هايي 
از قبيل دمي��دن در ش��يپور »مخاطرات تحريم 
اقتص��ادي امري��كا« و ترويج ض��رورت »تحريم 
انتخابات مجلس« و القاي نارضايتي و يأس مردم و 
بازآفريني شگرد سوخته تقلب، از جمله مهم ترين 
مأموريت هاي ائتالف ضدانقالب و فتنه گران بود. 
در اين زمينه، بنگاه دولتي بي بي س��ي فارس��ي، 
منس��جم تر و قوي ت��ر از مقطع فتن��ه88، نقش 
هماهنگ كننده و پش��تيبان را براي نامبردگان 
ايفا می كرد. اين خبر اضافه مي كرد كه در ستاد 
مذكور، ارتباط س��رويس هاي اطالعاتي غربي با 
عناصر فتنه و گروهك هاي��ي همچون منافقين 
و سلطنت طلبان و بي بي س��ي فارسي را اردشير 
اميرارجمند برقرار مي كرده و مش��اور موس��وي 

سرپل هماهنگي اين خطوط باهم بوده است. 
اردشير اميرارجمند قرار بود با پشتيباني اطالعاتي 
و عملياتي سرويس اطالعاتي فرانسه و با حمايت 
كاماًل پنهان سازمان منافقين و راه اندازي سريع 
دفتر موسوم به شوراي هماهنگي راه سبز اميد در 
پاريس باعث هم افزايي منافقين، سلطنت طلبان، 
عناص��ر فتنه و س��اير گروه هاي اپوزيس��يون در 

فرانسه شود. 
  و اما بولتن تروريستي اخير موسوي... 

حاال با تبارشناسي اميرارجمند به  خوبي مي توان 
فهميد كه منظور مشاور ارشد سردسته فتنه گران 
در تلويزيون بي بي سي از عبارت از شكلي به شكل 
ديگر درآمدن جنبش سبز )شبكه شيطاني فتنه( 
چه بوده است! انتشار غيرمنتظره و بدون معناي 
يك بولتن تبليغاتي و تروريستي براي موسوي را 

نيز بايد در همين خط بررسي كرد. 
در شرايطي كه امريكايي ها با مشاركت گروهك 
موس��اد و برخي اراذل واوب��اش خياباني از مدتي 
قبل سناريوسازي عليه مقاومت مردمي و اسالمي 
را كليد زده اند، اميرارجمند نيز با اش��اره دشمن 
و در هماهنگي كامل با منافقين پ��ازل آنها را در 
بخش رس��انه اي تكميل و متني موهوم را به نام 
مرده اي متحرك چون موسوي به صورت هدفمند 
در رسانه ها و ش��بكه هاي اجتماعي پخش كرده 
است، هدف پروژه آن بود تا به تعبير خودشان عليه 

مقاومت سياه نمايي شود. 
نكته جالب آنكه اميرارجمند تا قبل از دستگيري 
معدوم روح اهلل زم توس��ط اطالعات س��پاه، اين 
دست پروژه هاي تابلودار را به اين فرد واگذار و از 
ويژگي هاي روحي جاه طلبانه زم در جهت پيشبرد 
اهداف اطالعاتي امريكايي ها و رژيم صهيونيستي 
اس��تفاده مي كرد. پس از حذف زم، بس��ياري از 
عناصر ضدانقالب به دليل ريس��ك باال حاضر به 
همكاري با اميرارجمند نبوده اند و او اين بار مجبور 
شده است مس��تقيماً پروژه »بولتن سياه« را در 

وب سايت كلمه بارگذاري كند.

مع�اون اول رئيس جمهور ب�ا بيان اينك�ه براي 
حل چالش ها و مش�كالت كش�ور بايد به منابع، 
ايده ه�ا، مديري�ت و س�رمايه هاي مردم�ي 
تكيه كني�م، بر اهمي�ت نقش بس�يج در ايجاد 
حلق�ه ميان�ي دول�ت و م�ردم و بستر س�ازي 
ك�رد.  تأكي�د  همگان�ي  مش�اركت  ب�راي 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، دكتر محمد 
مخب��ر، مع��اون اول رئيس جمهور در نشس��ت 
اعضاي شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي، 
وجود بسيج در كشور را يكي از زمينه هاي تمايز 
ايران با ساير كشورها برشمرد و افزود: در روزهاي 
نخست دفاع مقدس اين بس��يج مردمي بود كه 
توانست شرايط را تغيير دهد و در سال هاي پس 
از انقالب اسالمي نيز با كمك بسيج و مردم، حل 
چالش ها و مشكالت كشور با هزينه هاي كمتر و 

با سرعت بيشتر انجام شده است. 
وي با بيان اينكه متأسفانه به خوبي نتوانسته ايم 

از مشاركت و نقش مردم در حوزه اقتصاد آنطور 
كه بايد استفاده كنيم، خاطر نش��ان كرد: بايد 
تالش كنيم م��ردم را به صحنه اقتصاد كش��ور 
وارد و با جلب اعتماد مردم و مش��اركت جامعه، 
نقدينگي ش��ناور موجود در كش��ور را به سمت 

سرمايه گذاري و توليد هدايت كنيم. 
دكتر مخب��ر كم توجهي ب��ه جهاد تبيي��ن را از 
نقاط ضعف موجود دانست و گفت: جريان هاي 
رسانه اي معاند از پشتيباني و حمايت هاي مادي 
و معنوي نظام س��لطه برخوردار هستند و الزم 
است جريان انقالبي نيز براي پاسخگويي به افكار 
عمومي جامعه،  در عرصه رسانه و فضاي مجازي، 

پررنگ تر و جدي تر گام بردارد. 
وي افزود: در زمان آغاز به كار دولت س��يزدهم، 
تورم ح��دود ۵۰درص��د، فروش نف��ت و وصول 
درآمدها پايين و هزينه هاي جاري كش��ور به دو 
برابر افزايش پيدا كرده بود و تنخواهي كه بايد در 

طول سال هزينه مي ش��د، ظرف چند ماه توسط 
دولت دوازدهم مصرف ش��د و 8ميليارد دالر ارز 
ترجيحي كه براي سال۱۴۰۰ درنظر گرفته شده 
بود نيز ظرف همان ماه ها توسط دولت قبل هزينه 
شده بود كه اين مس��ائل شرايط بسيار سختي را 

پيش روي دولت سيزدهم قرار داده بود. 
دكتر مخبر به اقدامات دولت سيزدهم براي تحقق 
وعده هاي رئيس جمهور در حوزه اشتغال و مسكن 
نيز اشاره و تصريح كرد: در حال حاضر زمين مورد 
نياز براي س��اخت يك ميليون و۴۰۰ه��زار واحد 
مسكوني تأمين شده كه اين عدد تا پايان سال به 
۳ميليون واحد خواهد رسيد و برنامه دولت براي 
احداث مسكن اين است كه با استفاده از ظرفيت و 
مشاركت خود مردم بتواند هدف گذاري انجام شده 

در توليد مسكن را تحقق بخشد. 
مع��اون اول رئيس جمه��ور همچنين به تش��ريح 
برنامه هاي دولت سيزدهم براي مديريت منابع آب 

كشور پرداخت و گفت: دولت از چهار روش انتقال 
آب از دريا، آب شيرين كن ها، انرژي هسته اي و منابع 
آب ژرف به دنبال تأمين آب مورد نياز كش��ور است 
تا صنعت، كش��اورزي و مردم در اقصي نقاط كشور 

بتوانند از آب مناسب برخوردار باشند. 
اقدامات راهبردي دولت در زمينه خنثي سازي اثرات 
تحريم ها، احياي واحدهاي توليدي تعطيل ش��ده، 
كنت��رل نقدينگي، ارز و تورم و گس��ترش تعامالت 
اقتصادي با كشورهاي پيرامون نيز از ديگر محورهاي 

سخنان معاون اول رئيس جمهور بود. 
در اين جلسه رئيس بسيج دانشجويي كشور و جمعي 
از اعضاي شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي نيز 
در سخناني ضمن قدرداني از اقدامات و تالش هاي 
دولت در يك سال اخير، به بيان سؤاالت، دغدغه ها 
و مطالبات خود پيرامون مس��ائل اقتصادي موجود 
پرداختند و بر آمادگي بسيج دانشجويي جهت كمك 

به دولت در بخش هاي مختلف تأكيد كردند.

مشكالت و دستاوردهای دولت از زبان مخبر در جمع بسيج دانشجويی
  دولت

  گزارش  یک


