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در دومین جلسه دادگاه مطرح شد
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ناگفته های زم از شکل گیری «آمد نیوز»

اتهام افساد فی االرض را قبول ندارم

وزیر کشور :آماده برگزاری انتخابات هستیم
اختالفی بین وزارت کشور و شورای نگهبان نیست

مالزی ازدواج کرده بــودم لذا با دختر
و همســرم به فرانســه رفتیم؛ در سال
 ۹۳با سحام نیوز همکاری کردم؛ سال
 ۹۵بــود کــه بــا یــک جمعی متشــکل
از مجیــد نیــک نــام ســاکن امریــکا،
بابــک اجاللی ســاکن امریکا ،شــمس
ســاکن ترکیه و ســام محمودی سرابی
تصمیم گرفتیم که یک ســایت خبری
راه بیندازیــم .البته صحبت راهاندازی
این سایت از سالهای  ۹۲و  ۹۳مطرح
بــود ،اما پــول میخواســت؛ در نهایت
ســال  ۹۵از ســحام بیــرون آمــدم و
آمدنیوز را شروع کردیم.
او ادامــه داد :بســیاری از اطالعات
رســیده به مــا دریافتی بود ،ظرف ســه
سال برخی افراد هم به آمدنیوز وصل
شــدند مانند سیاست کاری یک رسانه
جمهوری اســامی فعالیت داشــتیم.
قبل از دی  ۹۶آمدنیوز را رها کردم و تا
اواســط  ،۹۷کنترل آمدنیوز با من نبود
و ســام محمــودی ســرابی آن را اداره
میکرد که گرایش کمونیستی داشت.
بــه علت برخــی اتفاقات در ســال ۹۷
دوباره آمدنیوز را گرفتم.
رئیــس دادگاه خطــاب بــه متهــم

گفــت :دربــاره وقایــع و اتفاقــات ۹۶
بیشــتر توضیح بدهید؟ آیا مســئولیت
جــان افــرادی کــه در تظاهرات کشــته
شــدند را میپذیریــد؟ صراحتــاً از
اغتشاشــگران میخواســتی کــه بــه
خیابــان بریزنــد؛ ثابت کــن در دی ۹۶
در آمدنیــوز نبــودهای .متهــم بــدون
پاســخگویی به ســؤاالت قاضی گفت:
این موضوع ارتباطی با من ندارد.
قاضــی از متهم خواســت تا درباره
همکاری با سرویس اطالعاتی فرانسه
توضیــح دهــد کــه او گفــت :پــس از
مکالمــه روحانــی و مکــرون ،از پلیس
فرانســه با من تمــاس گرفتند و گفتند
کــه در خطــر تــرور هســتی و شــش یــا
هفــت جلســه طــول کشــید تــا مــن را
بشناسند و حدود چهار یا پنج ماه این
رفــت و آمدهــا ادامه داشــت و ایمیل
دادنــد کــه گزارشــات را درخصــوص
اخبار خودت ارسال کن.
گزارشــات را ارسال کردم .حفاظت
نامحســوس گذاشــتند تا اینکه آدرس
خانــه ،تلفــن ،کارتهــای بانکــی و
مشــخصاتم در ســایتهای داخلــی
منتشــر شــد .پــس از آن آدرس را بــه

رئیس قوه قضائیه د رکرمان:

مکتب حاج قاسم سلیمانی مردم باوری را میآموزد

رئیــس قــوه قضائیــه روز گذشــته برای
شــرکت در مراســم اربعیــن شــهید
سلیمانی به کرمان سفر کرد.
ســید ابراهیم رئیســی در بــدو ورود
بــه کرمــان دربــاره پیگیــری پرونــده
شــهادت شــهید ســلیمانی ،گفــت:
مســئوالن قضایــی در جمهــوری
اســامی و عزیزانــی کــه در عــراق بــا
آنهــا تماس داشــتیم ،در حال پیگیری
پرونده شــهادت حاج قاســم سلیمانی
هســتند؛ پروندهای در دادسرای تهران
تشــکیل و قضاتــی مأمور شــدند که کار
را بــا همــکاری معاونــت بینالملــل
قــوه قضائیــه و وزارت امــور خارجــه در
کشــور دنبال کنند و این کار با همکاری
مسئوالن عالی قضایی در عراق دنبال
خواهد شــد .به گزارش میزان ،رئیســی
همچنیــن با حضــور در گلزار شــهدای
کرمــان ،بــه مقــام شــامخ ایــن شــهید
بزرگوار ادای احترام کرد.
او ســپس با حضور در منزل شــهید
ســلیمانی با خانواده این شــهید دیدار
و گفتوگــو کــرد .رئیــس قــوه قضائیه،
ظهــر دیــروز نیــز د ر جمــع برخــی از
«خانوادههــای جانباختــگان مراســم
تشــییع پیکــر ســپهبد ســلیمانی در
کرمــان» در حســینیه بیتالزهرا(س)
حاضر شــد و با آنها دیــدار و گفتوگو
کــرد .رئیســی در رابطــه بــا دغدغــه
بازمانــدگان کــه عزیزانشــان شــهید
محسوب شــوند ،گفت :حتماً خواست
شما را پیگیری خواهم کرد.
رئیــس قــوه قضائیــه همچنیــن در
جمــع قضــات و کارکنــان دادگســتری
کرمــان تأکید کــرد که اعالم فســاد باید
مــورد تشــویق قــرار گیــرد .وی تصریح
کــرد :ایــن موضــوع را مــا بارهــا اعــام
کردیــم .جامعــه مــا جامعــه آمــر بــه
معــروف و ناهــی از منکــر اســت .در
فضای اداری و ســازمانی استان و کشور
اگر بــا نــگاه خیرخواهی متوجه شــدید
که در ســازمانی کاســتی وجــود دارد ،با
ایــن نــگاه آن را پیگیری کنید .رئیســی
ادامه داد :باید در شورای تأمین استان
ســازوکاری بــرای ســاماندهی اتبــاع
خارجــی و راهبــردی برای ســاماندهی
اندیشیده شــود .تعیین راهبردی برای
ســاماندهی اتبــاع خارجــی بــه امنیت
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وزیر کشــور با حضــور در برنامه «نگاه یک»
شبکه یک سیما به ارائه گزارشی از اقدامات
اجرایی انجام شده و پیش رو برای برگزاری
انتخابــات در دوم اســفند پرداخت و گفت:
همه اقدامات الزم انجام شده است و آماده
برگزاری انتخابات هستیم.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی بــا بیــان
اینکــه حــدود یکمیلیــون نفــر در برگزاری
انتخابات از جمله در اجرا ،نظارت ،امنیت،
انتظامــات ،لجســتیک و پشــتیبانی ایفــای
نقــش میکنند و  ۵۴هزار و  ۶۱۱شــعبه اخذ
رأی در  ۲۰۸حوزه انتخابی وجود دارد ،از ۲۵
فرآیند برگزاری انتخابات از نامنویسی اولیه
تا اخذ و شمارش آرا اکنون  ۲۴فرآیند ،کامالً
الکترونیکی اســت و فقط یک فرآیند اخذ و
شمارش آرا الکترونیکی نیست.
به گزارش ایســنا ،وزیر کشــور با یادآوری
اینکــه مهمترین بحــث در زمینــه برگزاری
الکترونیکی انتخابات ،موضوع احراز هویت
بوده و به صورت تجربی بیشترین تخلفات
در این بخش انجام میشــده اســت ،افزود:
در ایــن زمینــه در توافــق با شــورای نگهبان
سفارش دستگاههایی را دادیم که در داخل
ســاخته و بخشــی از آن هم وارد شده است
کــه در کمتر از یک دقیقه فــرد رأیدهنده از
طریق این دســتگاه احراز هویت میشود ،با
این روش جلوی بیش از  ۹۰درصد تخلفات
جاری در این زمینه گرفته میشود.
وی بــا بیــان اینکــه هیچگونــه اختالفــی
میــان وزارت کشــور و شــورای نگهبــان در
زمینــه اجرا و نظارت وجود نــدارد ،گفت :با
بررســیهای انجامشــده حــدود  ۹۲درصــد
نامزدهــا در هیأتهــای اجرایــی ،تأییــد
صالحیــت شــدند و حــدود  ۸درصــد تأیید
صالحیــت نشــدند و ایــن رســیدگیها بــر
اســاس مــدارک و مســتندات چهــار مرجع
قانونی ،انجام شــد .تعــدادی از نامزدها در
هیأتهای نظارتی رد شدند و با اعتراضات
انجامشــده برخیها یعنی حدود دو هزار و
 ۱۰۰نفر ،در شورای نگهبان تأیید صالحیت
شــدند ،امــکان دارد هنــوز افــرادی وجــود
داشــته باشــند کــه اقنــاع نشــده و مدعــی
صالحیت باشــند .وزیر کشــور بــا بیان اینکه
متأسفانه قانون جامع انتخابات که نوشتیم
و به مجلــس ارائه کردیم به عللی تصویب
نشد ،به برخی از ضعفهای اجرایی قانون
فعلــی انتخابات اشــاره کرد و گفــت :باید از
تجربیــات پیشــین اســتفاده کنیــم و حقوق

هیچکــس نباید ضایع شــود و باید از حقوق
همه صیانت شود ،زیرا بحث آبروی مردم،
مطــرح اســت .بایــد تــاش کنیــم خألهــا و
ضعفهــای قانونــی را برطرف کنیــم .او با
اشــاره به اینکه قانون شفافســازی مسائل
مالی نامزدها کار بسیار درستی است ،گفت:
باید همه منابع درآمدی تبلیغات نامزدها
و محل هزینه آنها مشــخص باشد .با توجه
به اینکه این قانون دیر به وزارت کشور ابالغ
شــد ،تــاش میکنیــم بســرعت اقدامــات
اجرایــی آن انجــام شــود ،اما امــکان اجرای
آن در ایــن مرحلــه ،ضعیــف اســت ،ولــی
بــرای دفعات بعــد ،اجرای ایــن قانون باید
با جدیت پیگیری شــود .رحمانی فضلی از
احــزاب و گروههای سیاســی خواســت همه
تــاش خــود را بــرای مشــارکت در برگزاری
باشــکوه انتخابــات انجام دهند .وزیر کشــور
بــا بیان اینکه نباید با صنــدوق ،قهر و مردم
را دچار مشــکل شــبهه کنیم ،افــزود :نفس
حضــور مــردم در انتخابــات ،مهم اســت و
همه بزرگان بر این موضوع تأکید دارند.
ëëســتاد انتخابات کشــور:نامزدها شماره
حساب و نماینده مالی خود را اعالم کنند
ســتاد انتخابات کشــور در اطالعیهای
از نامزدهــای یازدهمیــن دوره مجلــس
شــورای اســامی خواســت کــه شــماره
حســاب و نماینــده مالــی خــود را بــه
فرمانــداری مرکــز حــوزه انتخابیه اعالم
کنند.بــه گــزارش ایرنــا ،در اطالعیــه
شــماره  ۱۴ســتاد انتخابات آمده اســت:
در راســتای اجــرای مــواد  ۷و  ۸قانــون
«شــفافیت و نظــارت بــر تأمیــن مالــی
فعالیتهــای انتخاباتــی در انتخابــات
مجلــس شــورای اســامی» بــه اطــاع
نامزدهــای انتخابــات یازدهمیــن دوره
مجلس شــورای اسالمی میرساند ،باید
در اسرع وقت نسبت به تعیین یا افتتاح
حســاب نــزد یکــی از بانکهــای دارای
مجــوز از بانــک مرکــزی اقدام و شــماره
حساب دریافتی را به همراه مشخصات
نماینــده مالــی خویــش بــه فرمانــداری
مرکــز حــوزه انتخابیــه خود اعــام کنند.
ارائه شــماره حســاب و نماینده مالی به
جهت شفافیت مالی عملکرد تبلیغاتی
نامزدهــا و احزاب حامی آنهــا ،ضروری
اســت و تخلــف از آن به اســتناد ماده 11
قانون مذکور جرم بوده و دارای مجازات
است.
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گــروه سیاســی /دومین جلســه دادگاه
رســیدگی بــه اتهامــات روحاهلل زم
مدیــر کانال تلگرامی آمــد نیوز ،دیروز
در شــعبه  ۱۵دادگاه انقــاب تهران به
ریاســت قاضی صلواتی برگزار شد .در
ایــن جلســه که نوبــت به دفــاع متهم
از خــود رســید ،زم مدیریتش در زمان
اغتشاشــات دی ماه  96را بر این کانال
رد کرد و از تیم حفاظتی ویژهای گفت
که در فرانسه برای او تشکیل شده بود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه،
در ابتدای این جلســه با دستور رئیس
دادگاه ،نماینــده حقوقــی معاونــت
حقوقــی نهــاد ریاســت جمهــوری بــه
عنــوان یکــی از شــکات پرونــده در
جایــگاه حاضــر شــد و گفــت :نهــاد
ریاســت جمهــوری بــه ســبب انتشــار
نامهای جعلی به تاریخ  ۹اســفند ،۹۶
در کانــال آمدنیــوز ناظــر بــر موافقــت
ریاســت جمهوری با حضور بانوان در
ورزشــگاه آزادی از آقــای روحاهلل زم و
گرداننــدگان کانــال آمدنیــوز شــکایت
دارد و از دادگاه محتــرم تقاضــا دارد
اتهــام جعــل نامــه بــا ســربرگ نهــاد
ریاســت جمهــوری و انتشــار آن در
کانال آمدنیوز را پیگیری کند .نماینده
حقوقــی وزارت ورزش و جوانــان نیــز
بــه عنــوان شــاکی دیگــر ایــن پرونــده
گفت :معاونت حقوقی وزارت ورزش
و جوانــان بــه ســبب جعــل امضــای
معاون وزیر وزارتخانه مزبور و انتشــار
آن در کانال آمدنیوز که مصداق نشــر
اکاذیب به قصد تشویش اذهان است،
از آقای روحاهلل زم شکایت دارد.
نماینــده حقوقــی بانــک تجــارت،
ابراهیم اسالمی قاضی دادگاه کیفری
یک اســتان و حمیــد شــیرمحمدی از
جانبازان مدافع حرم از دیگر شــاکیان
زم بودنــد کــه بــا حضــور در جایــگاه،
شکایت خود را مطرح کردند.
ســپس نوبت به متهم رسید که در
دفاع از خود به جایــگاه برود .روحاهلل

زم در پاســخ بــه ایــن ســؤال قاضــی
صلواتی که آیا ســابقه کیفری داشته یا
خیر ،گفت :ســال  ۸۸پس از انتخابات
بازداشــت شــده اســت؛ وی همچنین
در پاســخ به این ســؤال که شغل شما
چیست ،گفت :روزنامهنگار هستم.
رئیــس دادگاه خطــاب بــه زم
گفــت :شــما درخصوص اتهام افســاد
فــی االرض که منتســب به شماســت،
توضیح بفرمایید.
زم گفــت :مــن اتهــام افســاد
فی االرض را قبول ندارم.
رئیس دادگاه از متهم پرســید :چه
ســالی از ایــران خارج شــدید که متهم
جواب داد :در سال .۹۰
قاضــی پرســید :در چــه ســالی
دســتگیر شــدید؟ که متهم اعالم کرد:
ســال  ۸۸بازداشــت شــدم و دو مــاه
زندان بودم.
رئیــس دادگاه از متهــم پرســید
نحــوه خروج خــود از کشــور را توضیح
دهیــد کــه متهــم پاســخ داد :ســال
 ۹۰بــه همــراه پــدرم و خانــواده قصد
ســفر حج را داشــتیم ،اما مــن به حج
نرفتــم و عازم مالــزی شــدم .در آنجا
مشــغول تــور لیــدری بــودم و یــک
ماشین خریده بودم و امور گردشگری
مرتبط با توریستهای ایرانی را انجام
میدادم.
ëëبسیاری از اطالعات رسیده به
آمدنیوز دریافتی بود
قاضــی از زم پرســید :تــا چه ســالی
در مالزی بودید؛ زم پاســخ داد :ســال
 ۹۱بــود کــه از مالــزی به ترکیــه رفتم و
ســه ماه در آنجا بودم ســپس از طریق
یکــی از دوســتانم که در ســال  ۸۸با او
آشــنا شــده بودم ،به ســفارت فرانســه
در ترکیــه مراجعــه کــردم و در آنجا با
ســفیر فرانســه صحبت کردم .از آنها
درخواســت ویــزا کــردم کــه آنهــا بــه
مــن ویزای فرانســه را دادند .شــهریور
 ۹۱بــود که وارد فرانســه شــدم؛ من در

پلیــس دادم و  ۲۴ســاعت بعــد خانه
مــن را عــوض کردنــد و تیــم حفاظت
ســنگینی قرار دادنــد و هر دو ماه یکبار
بــا مــن قــرار میگذاشــتند و تعییــن
وضعیــت حفاظت میکردند و به من
گفتند که بعد از مکرون ،ســنگینترین
تیــم حفاظــت برای تــو اســت .درباره
شرایط ایران با من مشورت میکردند
و درخصــوص تحلیــل وضعیــت
صحبت میکردیم.
رئیــس دادگاه از زم خواســت تــا
دربــاره همکاری بــا دولــت متخاصم
امریــکا توضیــح بدهــد کــه زم گفــت:
امریکا دولت متخاصم نیست.
در واکنــش بــه ایــن پاســخ متهــم،
قاضــی صلواتــی خطاب بــه زم گفت:
بــه دســتور ترامپ ،ســردار عزیــز ما را
دولت تروریست و متخاصم امریکا به
شــهادت رســاند مگر در کنگره بودجه
علیــه نظام تصویب نمیکنند؟ متهم
زم گفت :اسرائیل متخاصم است ،در
فرانســه احســاس خطر کردم و با یک
نفر کــه در « »NSAبود ،مالقات کردم
و بــه دنبــال مهاجرت بــه امریکا بودم
و قــرار مالقــات نیــز بــا او در بارســلون
اسپانیا گذاشته بودیم.
ëëرابطه زم و محمدحسین رستمی
برای دریافت اطالعات مستشاری
ایران در سوریه
قاضــی گفــت :در جمــعآوری
اطالعات نظام به نفع ســایر کشــورها
و سرویسهای جاسوسی چه کارهایی
انجــام دادهای؟ بــا محمدحســین
رســتمی در ترکیــه مالقــات نکــردی؟
متهــم زم گفــت :رســتمی جــزو
اســناد محرمانــه اســت؟ صلواتــی
گفــت :اطالعــات مربــوط بــه حضــور
نیروهای مستشــاری ایران در سوریه و
اطالعــات خان طومان را از این طریق
نمیگرفتــی تــا در اختیــار دشــمنان
این ملــت قرار دهیــد؟ زم گفت :از ما
اطالعات سوریه را میخواستند و برای

نیــاز مالــی به رســتمی پول مــیدادم،
رســتمی میگفــت کــه قبضهایــش
عقــب افتــاده و بــه پــول نیــاز دارد و
مــن هــم از او اطالعــات میگرفتــم.
رئیس دادگاه گفــت :درباره توهین به
مقدســات دیــن مبین اســام توضیح
دهیــد؟ متهم زم گفــت :بحث توهین
به مقدســات زمانی صــورت گرفته که
آمدنیوز در اختیار سرابی بوده است.
در ادامــه جلســه دادگاه قاضــی
خطاب به متهم زم گفت :آیا میدانی
در زمانی که برادر ناتنیات بازداشــت
شــده بــود ،پــدرت بــه مقــام معظــم
رهبــری نامه نوشــت و ایشــان دســتور
آزادی بــرادرت را صــادر کردند؛ مقام
معظــم رهبری تا ایــن مقدار رأفت به
خــرج دادند ،آنگاه شــما بدین شــکل
پاســخ ایــن رأفــت را دادید .زم پاســخ
داد :خانوادهام در این رابطه چیزی به
من نگفته بودند.
رئیــس دادگاه خطــاب بــه متهــم
گفــت :در رابطــه بــا شــکایت شــکات
هــر مطلبــی داری بیان کن کــه متهم
درخصــوص نامه منتســب بــه رئیس
جمهوری به وزیــر ورزش درخصوص
مجــوز ورود زنان به ورزشــگاهها که در
کانــال آمدنیــوز نشــر یافته بــود ،گفت
این نامــه با امضای آقای واعظی بود،
نامــه را مــا تهیــه نکــرده بودیــم بلکه
برای ما ارسال شده بود.
پــس از این ســخنان متهم ،قاضی
صلواتی خطــاب به وی گفت :عناوین
اتهامــات  ۱۷گانــه خــود را بــه خوبــی
مطالعــه کن و من دســتور میدهم تا
به قدر کافی با وکیلت مالقات داشــته
باشــی و کتــاب قانــون بــرای نوشــتن
دفاعیــهات بــه صــورت مکتــوب در
اختیــارت قــرار دهنــد؛ ســپس رئیــس
محکمه ختم دومین جلســه رسیدگی
بــه اتهامــات روحاهلل زم را اعــام کرد
و گفــت :زمــان جلســه بعــدی دادگاه
متعاقباً اعالم میشود.

منطقــه کمــک خواهــد کــرد .رئیــس
قــوه قضائیــه همچنیــن افــزود :دقــت
قضــات در صــدور قرارهــای تأمین در
مورد کســانی که طبق قانون میتوانند
کارشــان به زندان کشیده نشــود ،مورد
تأکید ماســت و قضات تــاش کنند اگر
راهی نبــود ،اقــدام به صــدور مجازات
حبس کنند.
ëëرمز بقای شهید ســلیمانی اخالص او
بود
رئیــس قــوه قضائیــه در مراســم
بزرگداشــت اربعیــن شــهادت حــاج
قاسم ســلیمانی گفت :شهادت سردار
رشــید اســام ،افتخــار مجاهــدان در
جهــان اســام ،حاج قاســم ســلیمانی
رضــوان اهلل علیــه را بــه مــردم عزیــز
کرمــان و ملــت شــریف ایران اســامی
تســلیت و محشور شــدن روح بلند او را
بــه ارواح مطهر شــهیدان کربــا و روح
بــزرگ نبی مکرم اســام (ص) و ارواح
مطهــر صدیقیــن و شــهدا و صالحیــن
و آســمانی شــدن او را تبریــک عــرض
یکنم.
م 
وی افزود :به روح بلند او و همرزمان
شهید و دالور او درود میفرستم .امروز
چهلمیــن روز شــهادت ایــن ســردار
ســرافراز ســپاه اســام اســت؛ کسی که
حقیقتاً شــهادتش قیامتی برپا کرد و با
اراده پــروردگار متعال و ولیاش دلها
در سراســر ایران و جهان اسالم متوجه
او شد و او خود متوجه به وجهاهلل شد.
رئیــس قوه قضائیه با بیــان اینکه از
مهمتریــن شــاخصههای مکتب حاج
قاســم ســلیمانی اخالص بــود ،گفت:
بــرای خــدا اندیشــه کــردن ،بــرای خدا

عمــل کردن ،در راه خدا گام برداشــتن
از شــاخصههای مکتــب اوســت و رمــز
بقــای او اخــاص بــود .وی با اشــاره به
اینکه رمز متوجه شدن دلها به شهید
ســلیمانی اخــاص اوســت ،تصریــح
کرد :اولین شــاخصه شــهید ســلیمانی
اخــاص و دلدادگــی او بــه خداســت.
کســی که با خدا بود ،خداوند متعال با
اوست.
رئیــس قــوه قضائیه بــا بیــان اینکه
دومیــن نکتــه در مکتــب حــاج قاســم
ســلیمانی والیتمداری اســت ،تصریح
کــرد :اگــر وصیتنامــه او هــم نمیبــود،
شــما مشی و ســلوک حاج قاســم را که
میدیدید ،میگفتیــد او یک والیتمدار
واقعــی اســت .انســان والیتمــدار بــا
«والیتشعار» متفاوت است .بسیاری
ممکــن اســت ســخن از والیــت بــر
زبانشــان جاری شــود؛ امــا والیتمداری
موضوع متفاوتی است.
وی گفــت :حــاج قاســم ســلیمانی
و مکتــب حاج قاســم ســلیمانی مردم
بــاوری را میآمــوزد .او مــردم را بــاور
داشــت .بــاور نســبت بــه مــردم خیلی
مهم اســت .در عالــم ،سیاســتمداران
دم از مردم میزنند و در این باب دکان
داری میکننــد؛ امــا مــردم را حقیقتــاً
بــاور ندارنــد .او مردم را باور داشــت به
تبعیــت از امام و رهبری نظر و حرف و
نگاه مردم را تشــریفاتی نمیدانست و
حقیقتاً مردم باور بود.
آیــتاهلل رئیســی ادامــه داد :اگر در
گوشــه و کنار آهنگی از فســاد و آلودگی
و کجــی و انحــراف ،میشــنوند ،با همه
وجــود میداننــد هاضمــه انقــاب

اســامی فســاد را نمیپذیــرد و دســت
قدرتمنــد ملــت به تبعیــت از مقتدای
بصیرت آفرینمان اجــازه نخواهد داد
در گوشهای از این نظام ،فساد النه کند.
ëëپیــام قدردانــی خانــواده شــهید
سلیمانی از رهبری انقالب و مردم ایران
خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی در
پیام قدردانــی از مقام معظم رهبری،
ملــت ایــران و امــت اســامی با اشــاره
بــه اینکــه حــاج قاســم از متن مــردم،
از جنــس مــردم و فدایــی مــردم بود و
والیت فقیه را نســخه شــفابخش امت
میدانســت ،تأکیــد کردنــد :وصیتنامه
حــاج قاســم راهنمــای مــا و مجاهدان
و حــق طلبان عالم اســت .بــه گزارش
ســپاه نیوز ،در بخشــی از این پیام آمده
است:
حاجقاســم از متن مــردم ،از جنس
مــردم ،برای مــردم و فدایی مردم بود
و ایــن درس را همــان گونــه کــه خــود
بارهــا گفــت در مکتب مــوال و مقتدای
خــود رهبــری عظیــم الشــأن و عزیزتر
از جانمــان آموختــه بــود .بــا تبریــک و
تهنیــت فجر چهــل و دوم انقــاب ،بار
دیگر از رهبر عظیم الشــأن و عزیزمان
و آحــاد ملــت شــریف و خانوادههــای
معظم شــهیدان ،جانبازان و ایثارگران
دفاع مقدس و مدافعان حرم و امنیت
و همچنیــن آزادیخواهان و حق طلبان
جهــان در ســایر جوامــع و ملــل بویــژه
کشــورهای محور مقاومت که با صدور
پیام و ابراز محبت و حضور باشــکوه در
مراسم و برنامههای گرامیداشت حاج
قاسم و شهدای مقاومت تسلی بخش
مــا و موجــب شــادی ارواح مطهر آنان
شدند ،قدردانی و ســپاس متواضعانه
به جای میآوریم و با تجلیل از حضور
پرمعنــای شــما مــردم والیتمــدار و
قدرشناس کرمان در این مراسم امروز
و آرزوی سربلندی ،سعادت و بهروزی
ایرانیان غیرتمند و دلبسته به پیشرفت
کشــور ،دســت دعــا و نیــاز بــر آســمان
بلند میکنیم و عزت ،ســامتی و طول
عمر روز افــزون ولی فقیه زمــان ،رهبر
جانباز ،حکیم و فرزانه انقالب حضرت
آیــتاهلل العظمــی امــام ســیدعلی
حســینی خامنهای (مدظله العالی) را
از درگاه کبریای طلب میکنیم.

خبــر اول اینکــه ،دبیرکل یــک حزب سیاســی اصولگرا
گفت :اگر قرار است حزب تأثیرگذار باشد ،نیاز است که به
احزاب توجه شود ،در همین راستا از مقام معظم رهبری
تقاضــا داریم تا همان طــور که با مداحان ،دانشــجویان،
کارگــران ،فرهنگیــان و ســایر اقشــار مــردم دیــدار دارند،
دیــداری هم با احزاب داشــته باشــند .به گــزارش ایلنا ،ابوالقاســم رئوفیان
دبیرکل حزب ایران زمین دیروز در نشســت خبری جبهه تحولگرایان ایران
اســامی ،افزود :برای مثال هفتم تیرماه که ســالروز شهادت شهید بهشتی
عزیز و یاران ایشــان در حزب جمهوری اســامی اســت ،میتواند مناســبت
خوبی برای برگزاری هفته احزاب باشد و در این زمان رهبری دیداری هم با
احزاب داشته باشند و احزاب بتوانند با ایشان دیدار و گفتوگو کنند.

عمان :امکان گفتوگو بین ایران و امریکا وجود دارد

خبــر دیگر اینکه،وزیــر خارجه عمان بر مواضع کشــورش بــرای برقراری
صلــح و ثبــات در منطقــه تأکیــد کرد .بــه گزارش ایســنا به نقــل از الجزیره،
یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان در حاشیه کنفرانس مونیخ گفت :ایران
کشوری بزرگ در منطقه است و اینکه این کشور را به چالش بکشیم ،کمکی
به حل مشکالت منطقه نخواهد کرد.
عمان به ارتباط با واشــنگتن و تهــران ادامه میدهد چراکه ما فکر میکنیم
امــکان گفتوگــو بیــن دو طــرف وجــود دارد و در شــرایط فعلــی امــکان
درگیری نظامی بســیار کم اســت .وی همچنین افزود :ما باید همواره برای
ایجــاد صلح در منطقه تالش کنیم .ما نگران اشــتباههای احتمالی توســط
کشــتیهای جنگی در تنگه هرمز هســتیم ،چراکه چنین اشتباههایی ممکن
است مشکل بزرگی ایجاد کند.

 بازداشت موقت یکی از کارگران نیشکر هفتتپه

دســت آخر اینکه ،خبرگزاری ایلنا از بازداشــت موقــت یکی از کارگران
نیشــکر هفتتپه در اهواز خبر داد .این خبرگزاری به نقل از منابع خود در
این واحد صنعتی نوشــته :محمدرضا دبیریان روز شــنبه بازداشــت شــده
است؛ برای او وثیقه تعیین شده اما قاضی پرونده با تبدیل قرار بازداشت
به وثیقه موافقت نکرده اســت و مشــخص نیســت تا چه زمانی قرار است
در بازداشــت بماند .از دلیل این بازداشــت هنوز اطالعی در دست نیست
اما از قرار معلوم ،بازداشــت دبیریان با تجمعات گذشــته کارگران نیشکر
هفتتپه بیارتباط نیست.


اوکراینی
هواپیمای
محور گفتوگوهای ظریف در مونیخ

ســقوط هواپیمــای اوکراینی یکی از موضوعــات اصلی گفت
وگوهایی بود که محمدجــواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران در
اخبار
خالل حضور در نشســت امنیتی مونیــخ و در دیدار با مقامهای
کشــورهای مرتبــط ،از ســر گذراند .در همیــن رابطه ظریف در نشســتی با حضور
وزیران امور خارجه کشــورهای مرتبط با ســانحه ســقوط هواپیمــای اوکراینی که
اتباعشان در این حادثه جان خود را از دست دادند ،در حاشیه کنفرانس امنیتی
مونیــخ حضــور یافت و آخریــن مواضع ایــران را پیرامــون این موضوع تشــریح
کــرد .در این نشســت وزیــران امور خارجه کانادا ،اوکراین ،ســوئد و افغانســتان و
یکــی از معاونــان وزارت امور خارجه انگلیس حضور داشــتند .نشســتی که وزیر
خارجــه ایــران در آن ضمن تبادل نظر دربــاره چگونگی پیگیــری ابعاد حقوقی
و فنــی موضوع ،بر مســئولیتپذیری ایران در این زمینــه و همچنین لزوم پرهیز
از سیاســی شــدن مســأله تأکید کرد .به گزارش ایرنا ،بعد از این نشســت بود که
نمایندگان کشــورهای حاضر در پایان نشســت خود با انتشــار بیانیهای ،از دولت
ایران خواســتند که به مسئولیت بینالمللی عمل کند و هرچه زودتر جعبههای
ســیاه هواپیمای اوکراینی را برای بازیافت اطالعات آن به کشــوری ثالث تحویل
دهــد .در همیــن چارچــوب فرانســوا فیلیــپ شــامپین ،وزیــر خارجــه کانــادا نیز
خواهان تحقیق شفافیت کامل در مورد سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی شد.
 ۴۰روز از حادثه ســقوط پرواز  ۷۵۲بوئینگ اوکراینی در اطراف فرودگاه امام
خمینــی(ره) میگــذرد اما «جعبه ســیاه» پرواز  ۷۵۲تهــران -کییف متعلق به
خطوط هواپیمایی اوکراین هنوز به مرحله بازخوانی اطالعات نرســیده اســت و
پیدا نیست قرار است چه زمانی و در کدام «البراتوار بینالمللی» یا با کمک کدام
تجهیزات ارسالی در ایران بازخوانی شود .اکنون جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی
در ایران است و با اینکه سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرده است که توانایی
بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما را به دلیل مدرن بودن مدل هواپیما ندارد اما
از طرف جامعه بینالمللی نیز کمکی برای انتقال تجهیزات به ایران و بررســی
آن در البراتوار فرودگاه مهرآباد دریافت نکرده است .کاناداییها پیشتر اعالم
کرده بودند که فرانســه از جمله معدود کشــورهایی اســت کــه توانایی بازخوانی
اطالعــات جعبه ســیاه این هواپیمــا را دارد اما بــه گفته یک منبــع آگاه «تاکنون
هیچ گونه تجهیزاتی برای خواندن جعبه سیاه به ایران منتقل نشده است».

هشدار عراقچی به شرکتهای کره ای

معاون سیاسی وزیر خارجه تصریح کرد :شرکتهایی که ایران را ترک میکنند
حتماً در آینده اقتصاد ایران در اولویت قرار نخواهند داشت .سید عباس عراقچی
توگویی درباره شــرکتهای خارجی از جمله کرهایها که بازار ایران را ترک
در گف 
کردهانــد ،گفت« :ما االن در یک مقطع بســیار مهم تاریخی قرار داریم و سیاســت
فشــار حداکثری امریکا در اوج خود اســت .طبیعی است کسانی که با این سیاست
امریکا همراهی میکنند و ملت ایران را در این شــرایط تحت فشــار و ســخت تنها
میگذارند ،حســاب خودشــان را برای آینده مشــخص میکنند و حتماً ملت ایران
فراموش نخواهد کرد» .عراقچی تصریح کرد« :همواره اولویت با تولید کنندگان،
شــرکتها و کارآفرینــان داخلی اســت و اگر نیاز باشــد با شــرکتهای خارجی
مراودهای صورت بگیرد ،باز حتماً شرکتهایی که در این شرایط در ایران باقی
ماندند ،اولویت خواهند داشــت و کسانی که ایران را ترک کردند بازارهایی را از
دست دادند که به آسانی نخواهند توانست دوباره به دست بیاورند».

فراتر ازیک نامه جعلی

ســوم اینکه فرض کنیم اطمینانی به صحت و سقم این خبر
ادامـــــه از
نباشــد ،چرا عــدهای به خود جرأت میدهند که آن را بازنشــر
صفحه اول
کنند و موجب ترس و نگرانی مردم شوند؟
واقعیت این است که مرجعیت رسانهای و اطالعرسانی در جامعه ما اکنون حتی
در خارج هم نیســت .مدتهاســت که این مرجعیت در اختیار منابع ناشــناس،
بیاعتبار و غیرمســئول اســت و چنین اســت که در حال بازی کردن با سرنوشــت
نظــام اطالعرســانی خودمان هســتیم .در واقع اگر از یک نظام رســانهای ســالم
برخوردار باشیم ،نیازی نیست که وزارت بهداشت چنین نامهای را تکذیب کند،
بلکه این منابع انتشاردهنده آن هستند که باید مسئولیتپذیر باشند و از صحت
خبر خود دفاع کنند و مردم به منابع ناشناس اهمیتی نخواهند داد.
مــا از حیــث تعریف کلــی در حال نزدیک شــدن یــا در واقع داخل شــدن به یک
ساختار خودویرانگر رسانهای هستیم .باید پرسید که اگر بتوان چنین شایعاتی را
در امور مهمتر و به صورت حرفهایتر جعل کرد ،به نحوی که عوارض ســریعی
داشــته باشد ،چگونه نظام رســانهای کشــور میتواند آن را تکذیب کند؟ تکذیب
این نامه جعلی ،پذیرفتنی بود .در واقع پذیرش آن در اصل اقدامی نابخردانه از
سوی عدهای بود ،چرا که به طور واضحی خالف عقل سلیم بود ،ولی آیا جامعه
ما آمادگی مواجهه با جعلیات ســازمانیافته و فوق حرفهای را خواهد داشــت؟
جامعــهای کــه در برابــر چنیــن نامه پیش پــا افتــادهای به لحــاظ تکنیک جعل،
ضربهپذیر باشد ،در برابر جعلهای سازمانهای اطالعاتی چه کار خواهد کرد؟

