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جهان در هفته ای که گذشــت سرگرم تجاوز موشکی آمریکا، انگلیس و 
فرانسه به سوریه بود. پیش  از این حمله نیز رژیم صهیونیستی دست به حمله ای 
هوایی علیه سوریه زد. اگر چه این تجاوزها به بهانه حمله شیمیایی به دوما انجام 
شد اما تشت رسوایی متجاوزان بسیار زودتر از آنچه فکرش را می کردند بر زمین 
افتاد و مشخص شد اصل ماجرا نمایشی بوده و با کارگردانی لندن و بازیگری 
کاله سفیدها -سیاهی لشکر انگلیس در سوریه- صورت گرفته است. آمریکا و 
متحدانش با این موشک پراکنی کور و بی نتیجه صرفاً به دنبال نشان دادن چنگ 
و دندان به ایران بودند. آمریکایی ها و صهیونیســت ها مدتهاست که آشکارا 
می گویند یکی از اهداف اصلی آنان در سوریه، بیرون راندن ایران از میدان است. 
آنان بهتر از هر کســی می دانند که ایــران در این میدان پر خطر به چه 
دستاوردهای مهم و استراتژیکی دست یافته و اغراق نیست اگر بگوییم تنها 

برنده این میدان شلوغ و پر بازیگر بوده است. 
آنچه امروز آمریکا و متحدانش را عصبانی کرده و به مرز جنون رســانده، 
دستاوردهای ارزنده جمهوری اسالمی در عرصه سوریه است که حتی ناظران 

و تحلیلگران غربی نیز به آن اذعان دارند. عبارتند از؛ 
1- جنگ هفت ساله سوریه و حضور مستشاری ایران در این جنگ، تجربه ای 
ارزشمند را در اختیار نیروهای نظامی کشورمان گذاشت. نکته مهم و قابل توجه 
در این قضیه آن است که جنگ سوریه، یک جنگ کالسیک و متعارف نبوده و 
نیست. تحلیلگران مسائل نظامی میدان سوریه را نمونه ای کوچک از یک جنگ 
جهانی با بازیگران متعدد داخلی و خارجی می دانند که در تاکتیک های جنگی 
نیز از پیچیدگی های خاصی برخوردار و ترکیبی از جنگ کالسیک، شهری و 
چریکی است. نیروهای ایرانی در این میدان قدرت فرماندهی، چابکی، ابتکار 
عمل، خالقیت و انعطاف پذیری باالی خود را عمالً به رخ حریفان خود کشیدند 
و به موازات آن نشان دادند که روحیه شهادت طلبی و رزمندگی برخاسته از 
معنویت که عنصر کلیدی و تعیین کننده در میدان نبرد اســت، در نیروهای 
نظامی ایران-چه پاسداران و چه ارتشیان- پس از دوران دفاع مقدس نه تنها 

افول نکرده بلکه در میان نیروهای جوان و جنگ ندیده نیز به شدت باالست. 
2- هدف اصلی آنان که جنگ را به ســوریه تحمیل کردند و این کشور را 
به آتش کشیدند، تضعیف و از بین بردن محور مقاومت در منطقه بود اما پس 
از هفت سال ماجرا برعکس نیز شــده است. سردار قاآنی جانشین فرمانده 
سپاه قدس، در تیرماه 1391 می گوید، مقام معظم رهبری در خصوص حزب اهلل 
فرموده اند: »شما خشت زیرین یک ارتش اسالمی در منطقه هستید.« این سخن 
رهبر انقالب مربوط به 10 سال پیش از نقل آن یعنی سال 1381 است. حال پس 
از حدود دو دهه از آن سخن حکیمانه و پیش بینی الهی، خشت زیرین و زرین 
حزب اهلل، با ظهور فاطمیون، زینبیون، حیدریون و بسیج مردمی سوریه تبدیل 
به دژی مستحکم شده است. هیچکس به اندازه آمریکایی ها از میزان ارزش و 
اقتدار این ارتش اسالمی با خبر نیست و هیچکس به اندازه صهیونیست ها از 

آن وحشت ندارد.
3- ایران اکنون عمق استراتژیک خود را به طور چشمگیری افزایش داده 
و دست بلند خود را به حیاتی ترین نقاط منطقه غرب آسیا رسانده است. حجم 
مباحث و تحلیل های مجامع سیاســی و نظامی غربی درباره اهمیت و کاربرد 
کریدور زمینی ایران-عراق-سوریه-لبنان و مخاطرات آن برای جبهه غربی-
عربی-عبری قابل تامل و خواندنی است. آنان که در زمین رویارویی، بازی را 
واگذار کرده اند می کوشند در میدان تبلیغات این دستاورد ایران را واژگونه جلوه 
داده و با دوگانه سازی قالبی شیعی-سنی، آن را خطرناک و بی ثبات کننده جلوه 
دهند. این هم از عجایب روزگار معاصر است. ایران را که حداقل در 200 سال اخیر 
به هیچ کشوری حمله نکرده و آغازگر جنگی نبوده، خطرناک معرفی می کنند 
و آمریکا و انگلیس و فرانسه با آن سوابق استعماری و جنگ افروزی و قتل عام، 

البد خیرخواه و منجی مسلمانان منطقه اند!
4- شکست داعش و پایان خالفت خودخوانده این گروه جنایتکار یکی دیگر 
از دستاوردهای بزرگ ایران در این میدان است. اهمیت موضوع زمانی دقیقًا 
درک و فهم می شود که توجه کنیم داعش از اساس و ابتدا به عنوان تهدیدی 
امنیتی و خطرناک برای جمهوری اسالمی ایران، پایه گذاری شد و بال و پر گرفت. 
اگرچه آمریکایی ها و متحدانش با راه اندازی نمایش های مضحکی همچون ائتالف 
جهانی علیه داعش کوشیدند خود را در این پیروزی سهیم نشان داده و سهم 
بخواهند اما رسوایی پیدایش و قدرت گیری داعش از سوی آمریکا، روشن تر از 
آن بود که واشنگتن را به نتیجه برساند. ماجرا چنان مفتضح بود که به رقابت های 
انتخاباتی آمریکا نیز کشیده شد و ترامپ، هیالری کلینتون را به خاطر نقش دولت 
اوباما در ظهور داعش مورد سرزنش قرار  داد. عجیب نیست که صهیونیست ها 
علناً می گفتند نباید اجازه دهیم داعش از بین برود و حال که رفته اســت، به 
فکر چاره برای منطقه پساداعش افتاده اند. بدون شک گذر زمان و برمال شدن 
برخی اسناد و مدارک محرمانه از این ماجرای سیاه، ارزش و قیمت بی بدیل این 

دستاورد ایران را بیش از پیش روشن خواهد کرد.
همانقدر که این دستاوردها و پیروزی ها برای ایران شیرین است، در کام 
آمریکایی ها، صهیونیســت ها و آل سعود تلخ و زهر است و در جبهه دیگری 
مشغول انتقام گیری و ضربه زدن هستند؛ میدان جنگ اقتصادی. مارک دوبوویتز 
رئیس اندیشکده آمریکایی و به شدت ضدایرانی »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« 
به دولت ترامپ می گوید باید ایران را بمباران اقتصادی کرد و طرح آن نیز آماده 
است! و یا ریچارد گلدبرگ کارشناس این بنیاد در تحلیلی می نویسد: هر چه ریال 
سریع تر سقوط کند، رژیم ایران ضعیف تر خواهد شد. ترامپ نباید این فرصت را 
از دست بدهد. روز سه شنبه روزنامه صهیونیستی هاآرتص در تحلیلی نوشت 
اگر دولت ترامپ به دنبال زدن ضربه سخت به ایران است باید به سراغ اقتصاد 
این کشور برود و در ادامه به طور مستقیم به نوسانات اخیر ارزی  اشاره کرده و 

آن را فرصتی مغتنم می شمارد که باید حداکثر استفاده را از آن کرد. 
واقعیت آن است که سال هاست مردم ایران به دلیل آنکه حاضر نیستند در 
مقابل آمریکا سر تسلیم فرود آورند، تحت شدیدترین بمباران اقتصادی قرار 
دارند. بمبارانی که هدف نهایی آن به زانو درآوردن این ملت است. مطالعه دو 
کتاب از دست اندرکاران آمریکایی این جنگ اقتصادی تمام عیار و بی سابقه 
برای درک شدت و ابعاد این درگیری مفید است؛ کتاب »نبرد خزانه داری: ظهور 
عصر جدید جنگ افزارهای مالی« نوشته خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با 
تروریسم و جرایم مالی در خزانه داری آمریکا که در سال 2013 و اوایل شروع 
مذاکرات هسته ای منتشر شده و دیگری کتاب »هنر تحریم« نوشته ریچارد 
نفیو که وی را معمار تحریم های ایران لقب داده اند. کتاب نفیو ســال گذشته 

منتشر شده است. 
زاراته در بخشــی از کتاب خود می نویسد؛ »هدف از تحریم ها حرکت به 
سمت یک خفگی اقتصادی در باالترین درجه ممکن بود، تمرکز تحریم ها از 
محدود سازی توانایی ایران برای انجام تجارت با دنیا شروع می شد و به سمت 
افزایش رنج های اقتصادی مردم ایران پیش می رفت، این فرآیند دو نتیجه را 
دربر داشــت، یا بین رهبران ایران شکاف بیفتد و یا توسط مردِم کشورشان 
مجبور شوند جهت گیری های خود را تغییر داده و از دستیابی به توانایی های 
هسته ای صرف نظر کنند... حالت فشار حداکثری، اثرات اقتصادی گسترده تری 
 را بر ایران متصور می شود، آن مبارزه از یک مدل تحریمی پیروی می کند که 
بر نارضایتی های داخلی و آشوب برای مجبور کردن رهبران ایران متکی است.«
نفیو چند ماه پیش در مصاحبه با یک رسانه ضدانقالب فارسی زبان درباره 
کتاب خود، در پاســخ به این پرسش که هدف از تحریم ها فشار بر حاکمیت 
یا مردم ایران بود، می گوید؛ »بســتگی به کشوری دارد که مورد تحریم واقع 
می شود و این که منافع مشخص آن چه است. اگر رژیم قذافی در لیبی را تحریم 
کنید اصال نباید سراغ جمعیت رفت چون قذافی اهمیت خاصی به جمعیتش یا 
سطح دردشان نمی داد. در مورد کیم جونگ اون و کره شمالی هم همین است. 
در این جا »درد« باید مشخصا نخبگان حاکمیت را هدف بگیرد تا آنها اوضاع 
را عوض کنند. در مورد روسیه هم همین است. به نظرم وقتی باید »درد« را در 
مورد جمعیت ها به کار برد که حاکمیت پایگاهی مردمی داشته باشد و ایران از 
نظر من در این دسته است... در ماجرای تحریم ها باید تمرکز درد را جایی قرار 
می دادیم که تصمیم گیرندگان را قانع کند، در مورد ایران این از طریق ناراضی 

ساختن مردم از اوضاع بود.«
شواهد و قرائن نشان می دهد یکی از مشکالت و موانع اصلی ما در این جنگ 
و بمباران اقتصادی آن است که نه تنها آحاد مردم بلکه درصد قابل توجهی از 
مسئوالن و مدیران کشــور نیز به ابعاد و ساز و کار این جنگ واقف نیستند. 
تازه ترین نشانه این عدم درک صحیح جایگزین کردن یورو با دالر از سوی دولت 
است! بسیاری از کشورها به ویژه چین و روسیه از جنگ اقتصادی آمریکا علیه 
ایران عبرت گرفته و دست به اقدامات پیشگیرانه و در مواردی حتی تهاجمی 
برای مقابله با تهدیدات احتمالی از سوی آمریکا زده اند. برای کشور مقتدر و 
ملت سربلندی همچون ایران شایسته نیست که مایه عبرت دیگران شوند و 
خود از این جنگی که سالهاست درگیر آن هستند درس نیاموزند. ساز کردن 
زمزمه ادامه برجام بدون آمریکا، نشانه دیگری از این غفلت خسارت آفرین است. 
سکوت و تعلل خواص جامعه، در بیدار کردن به خواب رفته ها و معرفی ستون 
پنجم دشمن در این نبرد اقتصادی، گناهی نابخشودنی است. وقتی مردم هر روز 
زیر بمباران اقتصادی دشمن هستند، اینکه عده ای دغدغه های ملی را به سطح 
کنسرت و نشان دادن یا ندادن ساز تنزل می دهند، عجیب و دردآور است. این 

موج غفلت پراکنی را باید به حساب خواب گذاشت یا خیانت؟

بمباران در خواب
 یا خیانت؟

محمد صرفی

* تکرار جمله »ما بدون آمریکا برجام را با اروپا ادامه می دهیم« در شان ایرانیان نیست 
و اقتدار مردم اجازه نمی دهد که ناقضان برجام با آسودگی خیال امتیاز مجدد از ملت 
ایران بگیرند ولی در عوض، ما را به توافق سوخته و پر از خسارت پایبند نگه  دارند.
013---3061
* ساده لوحانی که می گویند چرا در سوریه هزینه می کنیم به سخنان رئیس جمهور 
بی عقل آمریکا توجه کرده اند که می گوید 7 تریلیون دالر هزینه کردیم و نتیجه ای هم 
نگرفتیم؟! در این صحنه نابرابر چه کسی پیروز میدان بود؟! کسانی که این حرف ها را 

بر سر زبان  برخی افراد انداخته اند دلشان برای ایران می سوزد یا آمریکا؟
0919---0950
* کیهان محترم؛ هنگامی که اخبار شــبکه های فارسی زبان و تحلیل های سیاسی 
آنها را می بینم متوجه می شوم که با هدایت های رهبر عزیز چگونه دشمنان گیج و 
ســردرگم شده اند ولی با مشاهده برخی از اخبار داخلی به چشم خود می بینیم که 

چگونه عده ای در پازل دشمن به ایفای نقش می پردازند!
0902---3107

* عجیب اســت که مدعیان اصالحات و روزنامه های زنجیره ای اتفاق نظر زیادی با 
اتحادیه عرب در خصوص موضوع موشکی کشور داشتند برخی از جریان های داخلی 

فعال تر از دشمنان خارجی با این مردم می جنگند! عجیب نیست؟!
لطفعلی خانی
* بعضی از روزنامه  های زنجیره ای حمله موشکی آمریکا به سوریه را در صفحه اول 

پوشش ندادند. دلیل این کارشان چه بود؟
0936---7795
* نباید گذاشت جنگ  رسانه ای دشمن با مسائل حاشیه ای چرند،  پیروزی های بزرگ 
مقاومت در ســوریه را تحت شــعاع قرار بدهد. رسانه ملی در این مورد باید بیش از 

پیش فعالیت داشته باشد.
0913---6807
* کسانی که در ایام انتخابات از نشان دادن توان موشکی و شهرهای موشکی به شدت 
ناراحت بودند به امروز منطقه بنگرند. به راستی اگر بنیه دفاعی و نیروهای مسلح زیر 
نظر و فرماندهی برخی افراد وا داده قرار داشت، سرنوشت کشور به کجا ختم می شد؟!
عبدالحسین شاهین
* 54 کشور دنیا دالر را از معامالت دو یا چند جانبه شان حذف کردند ایران اسالمی 
که در طی چند دهه اخیر درگیر جنگ ارزی با آمریکا بود، چرا هنوز باید وابســته 

به دالر باشد؟
بهنامی
*  قاچاقچیان برای خرید جنس ابتدا به حساب افرادی در ایران پول واریز  می کنند 
و سپس در دبی از صرافی آنها دینار دریافت می کنند. دولت باید این ها را شناسایی 

و برخورد نماید!
0917---0507
* مسئولین قبل از اینکه در مورد مبارزه با قاچاق کاال یا واردات کاالی دارای مشابه 
داخلی تصمیم بگیرند بهتر است با تولیدکنندگان جلسه ای برگزار کنند تا بتوانند 

ابعاد قضیه را بررسی و سپس تصمیم گیری کنند.
021---5060

* رشد تولید داخلی دارای لوازمی سه ضلعی است که یک ضلع آن حمایت های دولت 
و رســانه ها ازجمله رسانه ملی از تولید در داخل کشور است. موضوع بعد استقبال 
مشتری از خرید کاالهای ایرانی می باشد. ضلع سوم وظیفه مهم تولیدکنندگان است 

که به جای سودجویی به فکر باال بردن کیفیت کاالهای تولیدی خود باشند.
0919---4927

* تا زمانی که مشکل خدمات پس از فروش کاالهای ایرانی حل نشود و دولت آن 
را قاطعانه اجرا نکند، مردم تمایل کمتری به خرید کاالی ایرانی خواهند داشت.

دشتی
* اگر گوســفند زنده به خارج قاچاق نشــود قیمت گوشت هر روز گران نمی شود. 
خیلی از مردم قدرت خرید ندارند و با سیلی صورت خودشان را سرخ نگه می دارند.
0919---8932
* برخی ها پیشنهاد واگذاری مسائل منطقه به وزارت امور خارجه را مطرح کرده اند! 
خواهشمندم برای این حضرات با آن پرونده بدفرجام برجام از این خواب ها نبینند. 

همان موجود ناقص الخلقه برجام را بزرگ کنند برای هفت پشتشان کافی است. 
0912---5587
* اگر کیهان هم مانند روزنامه های اطالعات و جمهوری اسالمی دست از نقد دولت 
و دولتمردان برمی داشــت و به مدیحه سرای مسئوالن تبدیل می شد می توانست از 
تســهیالت و کمک های دولت برخوردار شده و مشکالت روزنامه را حل کند و نیاز 

به افزایش قیمت پیدا نکند.
0912---3104
* در آســتان مقدس حضرت معصومه )س( بخشی از شبستان بزرگ حرم را شب 
هنگام اختصاص به استراحت زائرین قرار داده اند. جا دارد ازطریق این ستون از آیت اهلل 

سعیدی تولیت آستان و امام جمعه محترم قم تقدیر و تشکر بشود.
0936---6374
* برای پرورش شترمرغ، کبک و بلدرچین چقدر پیگیری کردم ولی متاسفانه دیدم 
مثل توپ از این اطاق به آن اطاق پاس کاری می شوم و هیچ نتیجه ای حاصل نخواهد 
شد. برخی از مسئوالن متاسفانه با رفتارشان سرمایه مردم را به سوی قاچاق و مشاغل 

کاذب سوق می دهند!
حاجی پور

* در منطقه تهران پارس محله گلشــن یک ورزشکار و رزمنده دوران دفاع مقدس 
آتش به اختیار برای جوانان محل کالس ورزش برپا کرده ولی پیمانکار طرف قرارداد 
شــهرداری خودسرانه در ورزشگاه را می بندد و خالصه سنگ اندازی می کند. با این 
وضع عامل اینکه جوانان سر از اعتیاد درآورند کیست؟ از مسئوالن شهرداری منطقه 

درخواست رسیدگی داریم.
ترابی
* شــورای شهر خلخال در اقدامی عجیب تصمیم به بازگشت نام چند خیابان این 
شهر به دوران طاغوت گرفته است از جمله نام آخرین نماینده شهر خلخال در زمان 

طاغوت که شعرهای متعددی در وصف شاه مفلوک مقبور سروده بود!
0912---1538
* قبض گاز از سال گذشته تا امسال رشدی 50 درصدی در تعرفه ها داشته است. 
در حالی که تورم را تک رقمی اعالم می کنند، نمایندگان مجلس باید چرایی آن را 

از وزیر نیرو جویا شوند.
031---0883
* کرمانشاه با 1300 کیلومتر مربع بافت فرسوده مواجه است که مردم مستضعف 
توان بازســازی آن را ندارند؟! وام هایی که برای بازسازی می دهند با سود 18 درصد 
است! از مسئوالن امر درخواست رسیدگی دارم. فقط تصور کنید اگر خدای ناکرده 

زلزله ای 6-5 ریشتری بیاید چه بالیی بر سر این مردم خواهد آمد؟!
امانی- جانباز از کرمانشاه
* بنیاد شهید و امور ایثارگران اعالم نموده از خارج 2 پرفسور برای رسیدگی پزشکی 
جانبازان به ایران می آیند. عرض من جانباز این است ای کاش مسئوالن بنیاد ابتدا 
مشکل عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص طلب جانبازان را حل می کردند و بعد 
به جسم جانبازان می پرداختند. چندین سال از تصویب پرداخت مطالبات جانبازان 

توسط مجلس شورای اسالمی سپری شد ولی دریغ از اجرا!
طورانی
* برخی دانش آموزان که والدین آنها در چشم  و هم چشمی تقلید کورکورانه از سبک 
زندگی غربی در منزل سگ نگهداری می کنند ناقل شپش سگ ها به هم کالسی های 
خود هستند و مسئولین در وزارت بهداشت و آموزش و پرورش هم هیچ دغدغه ای 
ندارند! با کمال تأســف وزارت صنعت هم به واردات غذای سگ های خانگی میدان 

می دهد. 
0935---2131
* آقایان دست فروش در مترو از ابتدای امسال مدام وارد واگن بانوان می شوند و ایجاد 
مزاحمت می کنند. اعتراض بنده به مسئولین مترو هم بی نتیجه بوده است. از کیهان 

تقاضا دارم صدای ما را به گوش مسئولین مترو برساند.
021---1586

خبر ویژه
چه کسانی جاسوس دوتابعیتی را 

قالب کردند و فراری دادند؟!
با فرار معاون جاســوس سازمان محیط زیست از کشــور، ضرورت برکناری مدیران 

دوتابعیتی روشن تر شد.
به گزارش »دانا«، 26 شهریور 96 با حکم عیسی کالنتری، کاوه مدنی معاون سازمان 
محیط زیســت شد و به این ترتیب از لندن به ایران بازگشت، مدنی بعد از فارغ التحصیل 
شدن در رشته مهندسی عمران در دانشگاه تبریز راهی کشور سوئد شد و در سال 1384 
در رشته منابع آب از دانشگاه لوند فارغ التحصیل گردید. او در سال 1388 مدرک دکترای 
خود را در رشته مهندسی عمران محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا، دیویس دریافت کرد. 
وی پس از آن دوره پسادکتری خود را در رشته اقتصاد و سیاست محیط زیست در دانشگاه 

کالیفرنیا، ریورساید گذراند.
درنهایت او بدون داشتن هرگونه سابقه مدیریتی در داخل، معاون بین الملل، نوآوری و 

مشارکت فرهنگی - اجتماعی سازمان محیط زیست شد.
بعد از حکم کالنتری برای مدنی، رسانه های اپوزیسیون با ذوق زدگی از روی کار آمدن 
یک »جوان نخبه« در دولت روحانی سخن می گفتند، کسی که تا پیش از مسئولیت، ایران 

را به عنوان محلی برای زندگی خود انتخاب نکرده بود.
بعد از دستگیری کاووس سیدامامی در بهمن ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی به 
بهانه های محیط زیستی برای سرویس های خارجی، گمانه زنی ها درباره ارتباط سیدامامی با 

برخی از فعاالن محیط زیست شدت گرفت.
ابتدا اخباری مبنی بر دستگیری کاوه مدنی در ارتباط با این پرونده منتشر شد اما درنهایت 
عصر روز بیست ودوم بهمن ماه محمود صادقی؛ نماینده حاشیه ساز مجلس از بازداشت کاوه 

مدنی، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.
وی در حســاب کاربری توییتری خود نوشت: »امروز صبح با رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست، برای اطالع از علت بازداشت فعاالن محیط زیست و اقدامات دولت تماس 

داشتم، ایشان گفتند کاوه مدنی را نیز دیروز بازداشت کرده اند.«
اما چند ساعت پس از این ادعاهای نماینده مردم تهران در مجلس، عکسی از کاوه مدنی 

در کنار عیسی کالنتری منتشر شد که نشان می داد این فرد در بازداشت به سر نمی برد.
کاووس سیدامامی و کاوه مدنی قرار بود بازداشت شوند اما درنهایت با فشارهایی که 
وارد شــد کاوه مدنی آزاد گردید. موضوع کاوه مدنی مســکوت ماند تا وی در نهایت اواخر 
اسفندماه »نشست تخصصی خیابان ولی عصر« را برگزار کرد تا پیگیر امور مربوط به چالش 
بدون زباله در تهران باشــد. این آخرین نشســت کاوه مدنی در ایران بود و بعد از آن وی از 
کشور به مقصد مالزی خارج شد؛ انتشار عکس های کاوه مدنی در ایام تعطیالت عید که در 
حال رقصیدن در یک مراسم مختلط با زنان در خارج از کشور بود موجی از انتقادات را در 
بر داشــت، مراسمی که هنوز مشخص نشده با حضور چه اشخاصی بوده و معاون سازمان 
محیط زیســت در آنجا چه می کرده است. کاوه مدنی از زمان انتشار عکس هایش در سفر 

مالزی به کشور برنگشته و درنهایت طی چند روز گذشته مدعی شد استعفا کرده است.
بدین ترتیب سرپل نفوذ شبکه جاسوسی به سیستم اجرایی و مدیریتی کشور، توانست 

از کشور بگریزد.
اکنون سوال مهم این است که چه کسانی این جاسوس دوتابعیتی را به مدیران محیط 

زیست قالب کردند و چه کسانی او را فراری دادند؟
آنچه مشخص است کاوه مدنی در موضوعات زیست محیطی زیادی در ایران نقش داشته 
است که یکی از آنها معاهده آب و هوایی پاریس است؛ از مواردی که کاوه مدنی به شدت 
روی آن حساس بوده و فعالیت های وی در این خصوص مشهود است مسئله پیوستن ایران 
به معاهده خسارت بار پاریس است. معاهده ای که آمریکا نیز زیر بار تعهدات تحمیلی آن نرفت 
و اعالم کرد برای حفظ آمریکا و منافع مردمش از این معاهده خارج می شود. خروج آمریکا 
از معاهده پاریس در دولت اوباما پیگیری و در دولت ترامپ قطعی شــد. اما حامیان دولت 

در داخل اصرار دارند که این پروژه آمریکایی ها را در سطح قوه مجریه آمریکا تنزل دهند.
در شــرایطی که آمریکا خروجش از معاهده پاریس را اعالم کرده بود، کاوه مدنی در 
این خصوص می گوید: »مذاکرات پاریس می تواند به ما امید و درس های ارزشمندی بدهد. 
حس مشترک در کنار تهدیدها می تواند ملت ها را متحد کند. حتی در زمانی که تندروها، 

تروریست ها و ترامپ ها برای تفکیک دنیا سخت در تالش اند.«
با خروج کاوه مدنی از کشــور بدون آنکه مشخص شود او و کاووس سیدامامی تا چه 
اندازه در خروج اطالعات مهم به بهانه های زیست محیطی از کشور نقش داشته اند، بار دیگر 
ضرورت برکناری مدیران دوتابعیتی در کشور مشخص شد. کاووس سیدامامی هم تابعیت 

سه کشور انگلیس، آمریکا و ایران را داشت.
میردامادی  چرا کسی را که خاتمی

جاسوس خواند تبرئه می کند؟
اولین دبیرحزب منحله مشارکت می گوید عباس امیرانتظام جاسوس نبود!

محسن میردامادی این مطلب را در گفت وگو با حسین دهباشی عنوان کرد؛ کسی که 
سازنده فیلم تبلیغاتی و نویسنده برخی دیالوگ های روحانی در انتخابات سال 92 بود اما 

بعدا تصریح کرد برجام خریّت بود.

میردامــادی دراین گفت وگو و درباره پرونده جاسوســی عبــاس امیرانتظام )معاون 
نخست وزیر و سخنگوی دولت در دولت موقت بازرگان(گفته است؛ موضوع آقای امیرانتظام 
و مشکالتی که برای ایشان پیش آمد دغدغه ذهنی من و احتماال امثال من بوده است. به 
همین دلیل من اسناد سفارت آمریکا در رابطه با آقای امیرانتظام را که پس از اشغال سفارت 
منتشر شد بار دیگر مطالعه کردم. در شرایط فعلی که آن هیجان زدگی فضای عمومی دوران 
انقالب و به خصوص ماه های پس از اشغال سفارت دیگر وجود ندارد طبعا منصفانه تر می توان 
در این گونه موارد قضاوت کرد. من در این اســناد هیچ مطلبی که بر جاسوس بودن آقای 
امیرانتظام داللت  کند ندیدم طی بررسی هایی که اخیرا کردم پس از ارائه اسناد سفارت به 
مراجع ذیربط گروهی که مسئو ل بررسی آن اسناد و انجام تحقیقات از آقای امیرانتظام شده 
بودند نیز در همان زمان به این نتیجه رسیده بودند که اتهام جاسوسی متوجه ایشان نیست.

وی در پاســخ این ســوال که  آیا این نظر جدید شماست؟ می گوید: در واقع از همان 
سال های اول انقالب بحث اتهام جاسوسی نسبت داده شده به ایشان مورد پرسش و ابهام 
بوده است، ولی امروز در فضای کنونی خیلی قاطع تر می توان گفت که اتهام جاسوسی درست 
نبوده و به ایشان آشکارا ظلم شده است. این نوع نگاه به شیوه عملکرد افراد عمدتا متاثر از 
حال و هوا و فضای به شــدت انقالبی آن سال ها بوده است ولی جاسوسی معنای روشن و 
مشخصی دارد که شرایط زمانی یا حال و هوای انقالب آن معنا و مفهوم را تغییر نمی دهد و 

نمی توان با تعاریفی متغیر و غیرحقوقی چنین اتهامی را به افراد وارد کرد.
 این ســخنان در حالی است که میردامادی در جایگاهی نیست که بتواند جاسوسی 
امیرانتظام و اسناد آن را انکار یا تخطئه کند؛ ضمن اینکه وی خود به اعتبار عملکردش به عنوان 
دبیرکل حزب منحله مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ششم، در مظان آلودگی و اتهام جاسوسی است. او جزو بازداشتی ها و محکومان فتنه 88 بود.
میردامادی پس از ســفر به بروکســل و دیدار با برخی مقامات غربی، در جمع برخی 
همکاران نشریات زنجیره  ای گفته بود؛ در غرب می گویند حمایت ما متوجه شما در ایران 
است، منتها شما هم باید تحرکاتی از خود بروز دهید که حمایت ما را در این طرف توجیه 
کند!  حول و حوش همین مراوده فتنه سال 78 و برخی بحران سازی های زنجیره ای بعدی 
توسط افراطیون مدعی اصالحات به جریان افتاد و به نمایش بن بست نشینی و تحصن و استعفا 
در مجلس ششم و انتشار نامه های سرگشاده و تسلیم طلبانه درباره برنامه هسته ای منتهی شد.

اما فارغ از زیر سؤال بردن هویت میردامادی باید خاطر نشان کرد؛ سیدمحمد خاتمی 
مهرماه سال 60 در کیهان خطاب به مهندس بازرگان نوشت: چه نقصی در کار شماست که 
فردی چون امیرانتظام »جاسوس و مزدور آمریکا« تا سطح معاونت نخست وزیر و سخنگوی 

دولت موقت باال می آید؟
طبق سند منتشره از اسناد النه جاسوسی در جلد دهم صفحه 68 این مجموعه آمده، 
مأمور نظارت آمریکا درباره مالقات با امیرانتظام در بحبوحه پیروزی انقالب گزارش می دهد: 
»او )امیرانتظام( گفت: بعد از سال ها دیکتاتوری، مردم آزاد شده اند و فکر می کنند حق دارند 
هر چه می خواهند بگویند و هرکس می خواهد رهبر باشد.  مقدمتا فکر می کردیم بیشتر از 
چندماه به طول نخواهد انجامید تا مسائلمان را با آمریکا حل کنیم ولی مردم دخالت هایشان 
را ادامه می دهند. امیدواریم فرصت داشته باشیم مسائلمان را حل کنیم. در این جهت به 

کمک های شما نیاز داریم«.
جالب اینکه امیرانتظام 4 آذر 58، مقارن با تصدی سفارت ایران در سوئد با بی صداقتی 
می گوید: »دولت آمریکا از طریق ســفارت خود به ایران حکومت می کرد و سفارت، مرکز 
جاسوســی بود. ملت هیچ چاره ای نداشــت جز اینکه از ادامه آن جلوگیری کند«. نهضت 
آزادی، چگونه در پشت پرده،  همین آمریکا را حالل مشکالت، و مردم را موی دماغ برای 

حل مسائل با آمریکا معرفی می کرد؟
نکته جالب اینکه امیرانتظام 10 خرداد 59 به خبرنگاران گفت: »النه جاسوسی به دست 
برادران مان تصرف شد. من در سوئد به خبرنگاران ثابت کردم که برادران مسلمان ما بعد 
از 26 سال، از حق قانونی خودشان برای توقف مداخالت آمریکا در امور ایران و بستن النه 

جاسوسی دست به اقدام زده اند و این حق طبیعی ملت ما بوده است«.
اما همین فرد سال 77 در مصاحبه با روزنامه اجاره ای جامعه، با کم حافظه فرض کردن 
مردم مدعی شد »وقتی سفارت آمریکا اشغال شد و اسمش را گذاشتند جاسوسخانه، تمام 
اســناد به دست آمده را به عنوان اســناد النه جاسوسی منتشر کردند«. یعنی او سندیت 
اسناد را انکار نمی کند - چون نمی تواند - بلکه جاسوسخانه بودن محلی که خود صراحتا 

جاسوسخانه می نامیده، انکار می کند!
نکته بامزه اینکه امیرانتظام 18 بهمن 58 در مصاحبه با خبرنگاران می گوید: »حکومت 
دکتر مصدق پس از یک سال و نیم با توطئه  مشترک آمریکا و انگلیس ساقط شد... پس 
از کودتای ننگین آمریکا در 28 مرداد و سرکوبی ملت قهرمان ایران از طریق شاه و عوامل 

او، ملت ایران ساکت ننشست.«

4 آذر 58 هم در زمان ســفارتش در ســوئد اظهار می دارد: »دولت آمریکا از طریق  
ســفارت خود به ایران حکومت می کرد و ســفارت آمریکا یک مرکز جاسوسی بود و  ملت 
هیچ چاره ای نداشــت جز اینکه از ادامه آن جلوگیری کند« سوال این است که پس شما 
چرا بعد از خروش ملت علیه آمریکا، همزمان برای حفظ روابط، با سفارت رابطه داشتید و 

قول بهبود اوضاع را می دادید!«
او بعدها در مصاحبه با روزنامه جامعه مدعی شد سفارت آمریکا علیه اش توطئه کرده است! 
با این اوصاف و به اعتبار اسناد غیرقابل انکار موجود، سؤال این است که یک مدعی اصالح طلبی 
با ســوابق شرکت در ساختارشکنی و قانون شکنی، به چه دلیل و توجیهی جز آلودگی به 

جاسوسی و مأموریت تبرئه یک جاسوس نشاندار، اقدام به انکار اسناد موجود می کند؟
محافل آمریکایی: سردرگمی ترامپ

در سوریه نگران کننده است
محافل آمریکایی نسبت به سردرگمی دولت ترامپ درباره سوریه ابراز نگرانی می کنند.

جاشوا بلک )مدیر اجرایی سازمان آمریکایی »پروژه اسرائیل« و از مقامات دولت بیل 
کلینتون( در تارنمای هیل نوشت: فقدان راهبردی منسجم در سوریه دشمنان ما را تقویت 
و متحدان مان را تضعیف کرده است و خطر شکست راهبردی در منطقه را درپی دارد. خأل 
قدرت، »بشار اسد« رئیس جمهوری سوریه و حکومتش را که ازسوی ایران و روسیه حمایت 

می شود، بی اندازه تقویت خواهد کرد.
ترامپ، تبعات مداخله نکردن در ســوریه را درک می کند. چند ماه پیش وی درباره 
خروج شتاب زده از افغانستان و ایجاد خألیی هشدار داد که تروریست ها از جمله داعش و 
القاعده فوراً آن را پر خواهند کرد. همین وضعیت درباره سوریه هم صدق می کند. دشمنان 

آمریکا منتظرند تا جای ما را پر کنند.
حضور فزاینده جمهوری اسالمی ایران در سوریه عمیقاً برای اسرائیل به عنوان قوی ترین 
متحد آمریکا در منطقه خاورمیانه دردسرآفرین است که ایران را تهدیدی علیه موجودیتش 
قلمداد می کند. اســرائیل و متحدان عرب آمریکا پیوسته هشدار داده اند که ایران در حال 
ساخت پل زمینی بزرگی از سوریه به دریای مدیترانه است که نه تنها اسرائیل بلکه سراسر 

منطقه خاورمیانه را تهدید می کند.
شبه نظامیان شیعه قدرتمند تحت امر ایران به انتخابات آینده عراق چشم دوخته اند. آنها 
آشکارا گفته اند که هدف اصلی آنها بیرون راندن آمریکا از منطقه است. این یک چشم انداز 
تیره و تار است و گزینه های آسانی روی میز نیست. آمریکا و متحدانش از جمله اتحادیه 
اروپا، اسرائیل و عربستان و کشورهای عربی باید روسیه را تحت فشار قرار دهند که حضور 

نظامی دائمی ایران در سوریه قابل قبول نیست.
آمریکا باید از روسیه به عنوان اهرم فشاری بر ایران برای خروج از سوریه استفاده کند 
و بهترین راه برای تحقق چنین هدفی این است که به مسکو بگوید تا قبل از این که ایران 

از سوریه خارج نشده است، واشنگتن از این کشور بیرون نخواهد رفت.
در همین حال »مایکل دوران« مدیر شورای امنیت ملی آمریکا در دولت جرج بوش، 
ضمن یادداشــتی در نیویورک تایمز تصریح کرد: »عقب نشــینی شتابزده از سوریه، یعنی 
سپردن گوی و میدان به ایران. دونالد ترامپ اواخر ماه مارس اعالم کرد که آمریکا به زودی 
از ســوریه خارج خواهد شد و اجازه دهید دیگران هوای سوریه را داشته باشند.« اما او در 
این تصمیم گیری یک اصل اساســی فوق العاده مهم را فراموش کرد که آن »خود شخص 
اوست.« ترامپ در کتاب »هنر معامله کردن« که سال 1987 پرفروش ترین کتاب در حوزه 
تجارت شد، نوشت که »رمز موفقیت مذکرات؛ داشتن اهرم توسعه است. گره کار در این است 
که در مذاکره خونسردی را حفظ کنید اما کاری انجام دهید تا عرق طرف مقابل دربیاید. 
بدترین وضعیت ممکن در یک معامله این است که از به دست آمدن توافق مأیوس شویم.« 
اکنون گویا دقیقا همین حالت یأس و نومیدی بر شخص ترامپ عارض شده و احساس 
کرده درمورد سوریه همه چیز به بن بست رسیده و الزم است )آمریکا( بی درنگ خاورمیانه 
را ترک کند. ترامپ با این تصمیم حتی اصل مختص به خودش را هم زیر پا گذارده است 

که می گوید »هرگز و هیچ گاه تحرکات نظامی ات را تلگراف نکن«.
اکنون دستگاه سیاست خارجی آمریکا به شدت از تصمیم گیری ترامپ برای خروج از 

سوریه انتقاد کرده است. 
ســناتور »جان مک کین« یکی از این مخالفان است و می گوید همین تصمیم گیری 
برای خروج  آمریکا از سوریه بود که اعتماد به نفس »بشار اسد« را تقویت و تشجیع کرد.

اسد عزم راسخ داشت تا هر طور شده »غوطه شرقی« را که دژ مستحکم نیرومندترین 
شبه نظامیان مستقر در دمشق است از لوث وجود شورشیان پاکسازی کند.

اکنون که آمریکا تصمیم گرفته از سوریه خارج شود، دیگر هیچ محلی از اعراب درمورد 
محقق شدن رویای اسد وجود ندارد و او مصمم تر از همیشه این شهر را پاکسازی خواهد کرد.

ترامپ شاید تصور کرده اگر آمریکا از سوریه برود، متحدانش شامل اسرائیل و به ویژه 
عربستان وارد معرکه خواهند شد، اما این تاکتیک خطرناک است.

اگر متحدان واشنگتن به این نتیجه گیری برسند آمریکا حتماً خواهد رفت؛ دیگر در 
سوریه قمار برد و باخت نخواهند کرد، برخی می روند و قایم می شوند، شماری خود را به 
دامن والدیمیر پوتین می اندازند، زیرا خوب می دانند روسیه هیچ گاه سوریه را ترک نخواهد 

کرد. رد پای واشنگتن در سوریه کوچک است اما این متاع ارزشمند را باید حفظ کرد.

گفت و شنود

تهدید!
گفت: ســخنگوی وزارت خارجه گفته اســت در هیئت نظارت بر 
برجام تصمیم گرفته شــده که چنانچه آمریکا از برجام خارج شود، ما 

به حضورمان در برجام بدون آمریکا ادامه بدهیم!
گفتم: برجام برای آمریکا یک دستاورد طالیی است و هرگز 
حاضر نیست آن را از دست بدهد ولی برای ما یک فاجعه است 

و اگر از آن خارج بشویم از فاجعه دور شده ایم.
گفــت: پس چرا ترامپ تهدید می کند که ممکن اســت از برجام 

خارج بشود!
گفتم: برای اینکه امتیاز بیشتری بگیرد و مثال توقف برنامه 

موشکی ما را هم وارد برجام کند!
گفت: با این حساب تصمیم هیئت نظارت برای ادامه برجام حتی 

بدون حضور آمریکا یعنی چی؟!
گفتم: یعنی آمریکا همه امتیازاتی را که گرفته است حفظ 
کند و با خروج از برجام نسبت به وعده های نسیه ای که داده 

و بد عهدی هایی هم که کرده هیچ مسئولیتی نداشته باشد!
گفت: اینکه تهدید نیست، باج دوباره به آمریکاست!

گفتم: یارو توی دعوا به طرف می گفت کاری نکن که با شکمم 
محکم به لگدت بکوبم!

به  این هفته تهران  نماز جمعه 
امامت حجت االسالم کاظم صدیقی 
در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومی ســتاد 
نماز جمعه تهران، مراســم نماز جمعه 
این هفته از ســاعت 11:25 در دانشگاه 
تهران آغاز می شود و در ادامه با سخنرانی 
حجت االســالم علی محمدی رئیس  و 

نماینده ولی فقیه در ســازمان اوقاف و 
امور خیریه با موضوع »سی و پنجمین 
دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم« و 
سردار حسین سالمی جانشین فرمانده 
کل سپاه با موضوع »دستاوردهای عظیم 
انقالب 40 ســاله« همــراه خواهد بود. 
حجت االسالم کاظم صدیقی نیز به ایراد 

خطبه ها خواهند پرداخت.

اقامه نماز جمعه تهران
به امامت حجت االسالم صدیقی

دادستان عمومی و انقالب تهران 
خروج یکی از افراد مرتبط با پرونده 
محیط زیست از کشور را ناشی از 

نتایج تحقیقات دانست.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
دادســرای عمومی و انقــالب تهران، 
عباس جعفری دولت آبادی، در جریان 
معارفه سرپرست جدید دادسرای پولی 
– بانکی در مورد آخرین وضعیت چند 

پرونده قضایی اطالع رسانی کرد.
جعفــری دولت آبادی با  اشــاره به 
آخرین وضعیت پرونده محیط زیســت 
گفت: ایــن پرونده از جمله پرونده های 
مهمی اســت که دادسرای تهران به آن 
رســیدگی می کند و خودکشی یکی از 
متهمان این پرونده در ابتدای شکل گیری 
آن که حاشیه هایی را به همراه داشت، 
تحقیقات را تا مدتــی متوقف کرد؛ اما 
اظهارات برخــی از متهمان در جریان 
تحقیقات، موید خروج اطالعات مهم و 
استراتژیک کشور تحت پوشش محیط 
زیست است که آسیب های زیادی را در 

پی داشته است.
وی، خروج یکی از افراد مرتبط با این 
پرونده از کشور را ناشی از نتایج تحقیقات 
دانست و بیان داشت: اگر عده ای فرار را 
بر قرار ترجیح می دهند، ناشی از اهمیت 
تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر 
امروز در برخی از ســایت ها می خوانیم 
که فالن آقا از کشــور خارج شده است، 
به پیش رفتن تحقیقات برمی گردد؛ چرا 
که برخی متهمان فهمیده اند که در حال 
نزدیک شــدن به آنها هستیم، حال اگر 
کسی از کشور خارج شده است، باالخره 
روزی بر می گردد و به قول معروف، دیر و 

زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

دادســتان تهران ادامه داد: اگرچه 
متهم اصلی این پرونده خودکشی کرد 
اما برخی متهمانی که اکنون دادستانی 
مشغول تحقیقات از آنان است، مطالب 
قابل توجهی را بیان نموده و آنچه را که 
گفته و رصد شده نیز درست بوده است.

جعفری دولت آبادی در بیان جزئیاتی 
از این پرونــده، یادآور شــد: این افراد 
پوشش هایی برای خروج اطالعات کشور 
بــه خارج بودنــد و در اظهارات یکی از 
متهمان عنوان شده که در خارج از کشور 
نیز این کارها را انجام می داده و آموزش 
دیده وارد کشور شده و در حوزه خارجی 

اقدامات مشابه انجام داده است.
وی افــزود: یکی از متهمان حقوق 
ماهیانــه دریافت می کــرده، کامپیوتر 
امن داشــته، ماهانه گزارش می داده و 
به ســفارت مرتبط با سرویس در لندن 
یا کشــورهای دیگر مراجعه می کرده و 
تبادل اطالعات داشــته اســت و امروز 
فهمیده است بهترین راه گفتن حقایق 

پرونده است.
دادستان تهران نتایج تحقیقات را 
دلیلی برای رد ادعای مطرح شده از سوی 
برخی در زمان تشکیل این پرونده دانست 
و گفت: تحقیقات نشان داد هیاهوهایی 
که در آن ایام صورت گرفت و دادستانی را 
متهم کردند که هیچ چیز در این پرونده 

وجود ندارد، درست نبوده است.
تداوم مبارزه با فساد 

بدون تبعیض
جعفــری دولت آبادی همچنین در 
مورد عدم دسترســی به فردی که در 
رابطــه با پرونده کهریزک به دو ســال 
حبس محکوم شده و حکم جلب وی نیز 
از سوی اجرای احکام دادسرای کارکنان 

دولت صادر شده، به اتهاماتی که برخی 
در این زمینه به دســتگاه قضایی وارد 

کرده اند پاسخ داد.
وی با خاطرنشان کردن اینکه قوه 
قضائیه با هیچ کس از هر گروه و جریانی 
که باشد تعارف ندارد، گفت: دادستانی در 
مورد پرونده هایی که با حیثیت دستگاه 
قضایی مرتبط است، طبق قانون عمل 
کرده و خواهد کرد؛ و در مورد این محکوم 
نیز دســتورات الزم برای اجرای حکم 
به ضابطین داده شــده و به کسانی که 
مسئول پیگیری موضوع هستند، تأکید 
شده است که باید حکم صادره اجرا شود.

دادستان تهران ادامه داد: دستگاه 
قضایی نشان داده است که با هیچ جریان 
و گروهی عقد اخوت ندارد، همان طور که 
در قبل از عید برخی از سران یک جریان 
سیاسی دستگیر شده و برخی می گفتند 
که این دستگیری ها به دلیل ایام نوروز به 
تأخیر بیفتد اما قوه قضائیه و دادستانی 
در راستای سیاست مبارزه با فساد با هر 
گروه و هر جریان بدون تبعیض، با رعایت 

حقوق متهمان اقدام نموده است.
جعفری دولت آبــادی هم چنین از 
صدور 350 فقره کیفرخواست در مورد 
متهمان آشوب های اسفندماه در خیابان 
پاســداران تهران خبر داد و اعالم کرد: 
تعدادی از پرونده ها با صدور کیفرخواست 
به دادگاه انقالب اســالمی تهران ارسال 

شده است.
اعتصاب غذا را 

خودکشی می دانیم
وی با  اشاره به اعتصاب غذای برخی 
متهمان گفت: اعتصاب غذا را به نوعی 
خودکشی می دانیم و همان طور که قرآن 
کریم در آیه 29 سوره نساء فرموده است 

»التْقُتُلوا أَنُْفَســُکْم«، به خوبی می توان 
دریافت که در نظام اســالمی اعتصاب 
غــذا امری مردود اســت و به خصوص 
این موضوع در مورد کسانی که مدعی 
هســتند به نظام اسالمی اعتقاد دارند، 

بیشتر صدق می کند.
دادســتان تهران از صدور دستور 
به روســای زندان ها برای رعایت حقوق 
متهمان، مساعدت پزشکی به زندانیان 
بیمار و لزوم حفظ جان زندانیان خبر داد 
و افزود: به مسئوالن زندان ها دستور داده  
شده است که در حفظ جان زندانیان و به 
ویژه کسانی که اعتصاب غذا می نمایند، 
اقدامات الزم پزشکی را انجام داده و هیچ 

کوتاهی و مسامحه ای پذیرفته نیست.
جعفری دولت آبادی خطاب به مدیران 
زندان های استان تأکید کرد: در برابر حفظ 
جان زندانیان با هر اتهامی که دارند تکلیف 
دارید به وظایف خود عمل کنید. دادستانی 
تهران وظیفه خــود می داند که از جان 
متهمان بخصوص زندانیان حمایت کند 
و اگر در این زمینه مســامحه ای صورت 

می گیرد برخورد می شود.
وی بر لزوم بازدید مستمر مقامات 
دادسرا از زندان ها و رسیدگی به مشکالت 
متهمان و محکومان زندانی در ســال 
جدید تأکیــد کرد و گفــت: عملکرد 
سرپرستان دادسرا در حفظ حقوق مردم، 
تعدیل رفتار کارکنان،  شیوه رفتار با مردم  
و تکریم مراجعین بسیار تأثیرگذار است.

گفتنی است، در این مراسم دادستان 
تهــران ضمن قدرداتــی از زحمات رضا 
نجفی معاون اول دادسرای تهران که مدتی 
سرپرســتی دادسرای پولی - بانکی را به 
عهده گرفته بود، مرتضی تورک را به عنوان 
سرپرست جدید این دادسرا معرفی کرد.

واکنش دادستان تهران به خروج کاوه مدنی از کشور

فرار متهم پرونده محیط زیست نشانه صحت تحقیقات مقدماتی است

سرویس سیاسی-
کارشناسان پیش از این به دفعات اعالم کرده بودند که باید به جهت نظام مندی 
و نظارت پذیری فضای مجازی در برابر نفوذ مخرب دشمن، از انحصار پیام رسان های 

خارجی جلوگیری کرد.
از ســال 2013 تاکنون که تلگرام طراحی و به بازار عرضه شــد، به عنوان یکی از 
نرم افزارهای پیام رســان در اغلب کشــورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. اما با 
گذشــت زمان، رفته رفته تلگرام شــروع به نمایش جوانب منفی خود به جهانیان کرد. 
به طوری که سررشــته بسیاری از مشکالت داخلی، بین المللی و حتی خانوادگی ایجاد 

شده درکشورها به تلگرام می رسید.
مسئله دسترسی این پیام رسان به اطالعات کاربران، ذخیره شدن اطالعات کاربران 
این نرم افزار در سرورهای متعدد، وجود و تبادل محتوای غیراخالقی در آن و نقش این 
پیام رسان در ایجاد اغتشاشات و مشکالت داخلی در کشورها، ازجمله مواردی است که 
بسیاری از کشورهای جهان را مجبور به بستن یا محدود کردن تلگرام در کشورهای 

خود کرده  است.
بر اساس آمار منتشر شده پیام رسان تلگرام از بین 22 پیام رسان محبوب دنیا با 100 

میلیون کاربر فعال در رتبه بیستم قرار دارد.
در روزهای گذشته، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در برنامه 
ذره  بین رادیو تهران گفته بود:»اقدامات وسیعی بنا به دستور رئیس جمهور در دی ماه 96 
انجام شد. ایشان تاکید کردند که کشور باید از انحصار پیام رسان غالب )تلگرام( خارج شود«.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه به بحث حفاظت از حریم خصوصی مردم اهمیت می دهیم، 
گفت:»کمیته ای در این زمینه تشکیل می دهیم تا محتوا در حوزه پیام رسانها نیز حفاظت 
شــود. اطالعات مردم دارایی های مردم هستند و نهایت تالش را داریم که حریم مردم در 

پیام رسانهای داخلی حفظ شود«.
الزم به ذکر اســت که بیســتم فروردین ماه، رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از 
مســئوالن و مدیران نظام با ابراز خرســندی از تبدیل شدن مطالبه  ایجاد پیام رسان ها و 
شبکه های اجتماعی داخلی به مطالبه ای عمومی، فرمودند:»مسئوالن باید امنیت و حریم 
داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم »حرام شرعی« 

است و نباید انجام شود«.
به گزارش فارس، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور دیروز )چهارشنبه( در حاشیه 
جلسه هیئت دولت گفت:»دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی اقدام خوبی انجام داده که از 

بین این 15 تا 20 پیام رسان داخلی، 5 پیام رسان را معرفی کرده است.«
واعظی افزود:»اعضای کابینه در جلسه دیروز)چهارشنبه( دولت تصمیم  گرفتند تمام 
فعالیت های خود را در پیام رسان های داخلی انجام دهند؛ تمام دستگاه های دولتی و  خود 

ما نیز در پیام رسان داخلی فعالیت خواهیم کرد.«
پاسداشت منافع مّلی

دیروز)چهارشــنبه( در راستای پاسداشت منافع ملّی و برای رفع انحصار از پیام رسان 
 تلگرام، پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

)KHAMENEI.IR( فعالیت خود را در این پیام رسان، متوقف کرد.
گفتنی است این اقدام دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب، که پیش از شروع برنامه  
رسمی نهادهای کشور در توقف استفاده از تلگرام انجام شد، برای حمایت از پیام رسان های 

داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیام رسان های غیرایرانی انجام شد.
اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز روز چهارشنبه کانال تلگرام خود را 
تعطیل کرد. در پیامی در کانال تلگرامی جهانگیری آمده است: »در چارچوب قوانین و مقررات 
کشور، از امروز در کانال تلگرامی معاون اول رئیس جمهور، مطلبی منتشر نخواهد شد و از 

این پس انتشار اخبار برنامه های ایشان از طریق پیام رسان های داخلی صورت می گیرد«.
کوچ »کیهان« از تلگرام 
به پیام رسان های داخلی 

در همین راســتا ، کانال روزنامه کیهان در پیام رســان تلگرام ، از روز پنجشنبه 30 
فروردین ماه 97 به روز رســانی نخواهد شد و کاربران گرامی می توانند مطالب روزنامه را از 

طریق 3 پیام رسان »آی گپ«، »ایتا« و »سروش« دنبال کنند.
گفتنی اســت کانال کیهان در پیام رســان آی گپ از دی ماه 96 فعال بود و مطالب 
روزنامه را به اعضای آن ارائه می کرده اســت. نشــانی کانال های کیهان در پیام رسان های 

بومی به این شرح است : 
https://iGap.net/Kayhannewspaper :پیام رسان آی گپ

https://eitaa.com/kayhannewspaper :پیام رسان ایتا
https://sapp.ir/kayhannewspaper :پیام رسان سروش

خروج فرانسه از تلگرام
در روزهای گذشته دولت فرانسه اعالم کرد قصد دارد از تابستان امسال نرم افزار پیام 
رسان موبایلی رمزگذاری شده اختصاصی خود را راه اندازی کند و علت این امر نگرانی های 

امنیتی از جاسوسی دولت های خارجی است.
رسانه های فرانســوی اعالم کردند که رئیس جمهور و وزرای دولت در کشور فرانسه 
دیگر از نرم افزارهای پیام رسان خارجی مانند تلگرام و واتس آپ که در داخل فرانسه هیچ 

سروری ندارند، استفاده نخواهند کرد.

ســخنگوی وزارت دیجیتال فرانسه در این مورد گفت: ما نگران رخنه های اطالعاتی 
احتمالی همانند آنچه در مورد فیس بوک رخ داد هستیم. امکان وقوع این حوادث وجود 

دارد. لذا باید کنترل اوضاع را در دست بگیریم.
گرام و پول ایرانی

چندی پیش یکی از کارشناسان فضای مجازی در توضیح دالیل تهدید بودن پول 
مجازی تلگرام )گرام( گفته بود: »اینکه یک واحد پولی جدید بین مردم کشور باب شود 
که مردم بتوانند با آن خریدهای روزانه خرد انجام دهند و اتفاقا ارزش پولی آن از پول 
رسمی کشور باالتر باشد باعث می شود که مردم به سمت این پول تمایل پیدا کنند و 
پول رایج کشــور که هر روز توسط مردم استفاده می شود به تدریج کنار گذاشته شود 
و به ارز خارجی در بستر تلگرام که به  راحت ترین شکل در دسترس است تبدیل شود. 
مشابه همین اتفاق در ونزوئال باعث افت شدید ارزش پول این کشور در مقابل دالر شد 
و مردم این کشــور در مبادالت روزانه خــود دالر را جایگزین پول ملی کردند. اکنون 
ونزوئال علی رغم حذف 6 تا 9 صفر از پول ملی خود اما همچنان یکی از بی ارزش ترین 

پول های ملی را دارد«.
انحصارشکنی

شــاید در دوران باز شدن پای پیام رسان تلگرام به تلفن های همراه مردم و مهاجرت 
کاربران از وایبر به این شبکه پیام رسان کسی فکرش را هم نمی کرد که روزی تلگرام انحصار 
پیام رســان ها را در ایران به نام خود ثبت کند. به خصوص اینکه این پیام رسان هیچگونه 
ویژگی و امکانات خاصی هم نداشت و امکاناتش تنها به مبادله پیام و با استیکرهایی سیاه 
و سفید محدود می شد اما رفته رفته این پیام رسان اشکاالت خود را اصالح کرد و امکانات 
تازه ای را در اختیار کاربران گذاشــت. حاال بنا شده تا به پیام رسان های داخلی هم فضای 

فعالیت و دیده شدن داده شود.

آغاز كوچ از تلگرام
به پیام رسان های بومی


