
سرگیجه دستگاه های جاسوسی جهان
تشخیص بدل 

از اصل

اعتماد به انگلیس 
با کدام پشتوانه 

همگام با 113 سال تورم 
قانون و قانونگذاری!؟

مسیر پیاده روی اربعین حسینی میعادگاه عاشقانی است که همه ی خویش را به میدان عشق ورزی و 
خدمت به خون خدا می آورند، عاشقانی از طیف های مختلف با تخصص های متفاوت.

یکی از مهم ترین فعالیت های خادمین اربعین حسینی بر عهده پزشکان متخصص و جهادگری است 
که در مقاطع مختلف مس��یر پیاده روی اربعین با عشق و عالقه شدید نسبت به زائرین کوی حضرت 

حسین بن علی علیه السالم مشغول خدمت هستند. 
این پزشکان هرساله با تشکیل تیم های مختلف و برنامه ریزی و هماهنگی با بنیاد احسان ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( با کاروان س��المت احس��ان همراه می ش��وند و بدون چشم داشت و به دور از 

هرگونه انتفاع همه ی وجود خود را به میعادگاه اربعین می رسانند.
 بعض��ی از این پزش��کان به صورت خانوادگ��ی آمده اند و خانواده ها در موکب ه��ای کنار محل برپایی 
کاروان س��المت احس��ان، کنار دیگر زائرین پیاده روی اربعین اس��کان دارند و در ساعات مختلف روز 
به کمک پزش��کان می آیند. چند نفر نقش منشی پزش��ک را ایفا می کنند و بیماران را به متخصص 
مربوط��ه معرف��ی می کنند، چند نفر در کنار کادر داروخانه به جابجای��ی داروها و نظم دهی بیماران 
در صف دارو می پردازند.  یکی از جذاب ترین صحنه های خدمت پزش��کان جهادگر کاروان س��المت 
احسان، خدمت دهی بدون تفاوت قائل شدن بین بیماران مراجعه کننده است؛ بطوریکه وقتی بیماران 
بومی عراق نیز درد خود را پیش این پزشکان مطرح می کنند با روی باز و چهره ای شاد از خدمت به 
آنان مواجه می شوند.  دیگر جذابیت این خدمت به زائران پیاده روی اربعین، سختی فهم زبان زائران 
کشورهای مختلف است، زائرانی که خود را از پاکستان، هند؛ آذربایجان و دیگر نقاط جهان به مسیر 

عاشقی رسانده اند و حاال در این مسیر نیاز به کمک پزشکی پیدا کرده اند.
 زائرین مراجعه کننده هم سوژه های جالبی هستند، بخصوص وقتی که می بینی از اقوام مختلف ایرانی 
با پوشش محلی و سنتی خود در پیاده روی اربعین حضور پیدا کرده اند. یکی از این زائران که در مسیر 
پیاده روی اربعین به کاروان سالمت احسان آمد تا درد خود را با پزشک جهادگر این کاروان مطرح کند 
از قوم قشقایی بود. در وصف جذابیت این ابتکار عمل که این زائر و همراهان او بکار برده بودند همین 
نکته بس که پزش��ک جهادگر کاروان از او خواس��ت تا یک دست لباس هم به او بدهند تا با پوشش 
قشقایی عکس یادگاری بگیرد. قشقایی ها نیز درخواست دکتر را اجابت کردند و یک دست لباس برای 
او مهی��ا کردند.  زیبایی های پیاده روی هر روز بیش ازپیش رخ نمایان می کنند و حال و هوای خوش 
عاشقی در همه مسیر سختی راه را آسان تر می کند. خدمات رایگان پزشکان جهادگر کاروان سالمت 

احسان نیز بخشی از این زیبایی هاست که بدون اغراق نمی توان آن را نادیده گرفت.

سیاوش کاویانی
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صفحه 2

روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش 
رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی پرسشگری )4( 
می کند:

نشست هماهنگی مدرن سازی راکتور 
آب سنگین اراک برگزار شد

وقتی اصالح طلبان به دنبال دستکاری 
حافظه تاریخی مردم هستند

صفحه 8

روح اهلل زم ش��کار ش��د، او که س��ال ها در فضای 
مج��ازی علی��ه جمهوری اس��المی ای��ران توطئه 
امنیت��ی  و  اطالعات��ی  از حمایت ه��ای  می ک��رد 
دس��تگاه های امنیتی فرانسه، رژیم صهیونیستی و 

آمریکا برخوردار بود.
دس��تگیری چنین فردی که تحت حفاظت شدید 
امنیتی دس��تگاه اطالعاتی فرانسه قرار داشت کار 
س��اده ای نیس��ت، همانگونه که در اطالعیه سپاه 
پاس��داران به آن اشاره ش��ده، زم در یک عملیات 
پیچیده، هوشمندانه و چند وجهی به داخل کشور 

هدایت و سپس دستگیر شده است.
قاعدتاً روش دس��تگیری این ف��رد برای مخاطبان 
مه��م و جذاب خواه��د بود، اما ب��ه خاطر این که 
روش های ب��ه کار گرفته ش��ده را نمی توان بازگو 
کرد، فعال باید به اصل ماجرا یعنی دس��تگیری او 
پرداخت و این س��وژه می تواند در آینده سناریوی 
یک س��ریال درباره چگونگی به تور انداختن روح 
اهلل زم سر ش��بکه س��ایت آمد نیوز قرار گیرد که 
البته بس��یار جذاب هم خواهد ش��د. مانند سریال 

گاندو.
اقدامات ش��بکه آمد نیوز، به وی��ژه در جریان دی 
ماه س��ال 96 توانس��ت تاثیرات خود را به آشوب 
کشاندن کش��ور بگذارد، هدایت و راهبری آشوب 
طلبان و اغتشاشگران ضد انقالب که آموزش های 
الزم را نیز از ش��بکه های مجازی چون آمد نیوز و 
دیگر رس��انه های معاند دیده بودند، توانست حلقه 
فش��ار را علیه ایران ایجاد کند، اما نتوانست تاثیر 
قطع��ی خود را بگذارد چرا ک��ه با وجود دروغ های 
بزرگ ش��بکه های معاند علیه جمهوری اس��المی 
ایران، عدم شناخت از مردم کشورمان، توطئه آنها 

را ناکام گذاشت.
دس��تگیری فردی چون زم و بی��رون آوردن او از 
دل ت��ور حفاظتی گس��ترده دس��تگاه اطالعاتی و 
امنیتی فرانس��ه، یک شکس��ت همراه با رس��وایی 
برای دس��تگاه های اطالعاتی غربی است، اقتدار و 
اش��راف اطالعاتی و امنیتی سازمان اطالعات سپاه 
پاس��داران بار دیگ��ر قدرت جمهوری اس��المی و 

ضعف دشمنان را به رخ کشید. 
تأثیر اخبار و گزارش های دروغ و بی اساس زم در 
»آمد نیوز« از زمانی کم ش��د که رصد اطالعاتی او 
و دیگر همکارانش در مس��تندی به نام »ایس��تگاه 

پایانی« از تلویزیون کشورمان پخش شد.
اقدام��ات س��ازمان اطالعات س��پاه پاس��داران در 
تحت نظر داش��تن زم و رفت��ار و عملکرد او، قوت 
و ق��درت فرزن��دان غی��ور م��ردم ایران را نش��ان 
می دهد که هوش��یار و آماده ب��رای دفاع از امنیت 
و آرامش جمهوری اس��المی ایران هس��تند و این 
موهبت به واس��طه اعتقاد به مکتبی اس��ت که از 
ابا عبداهلل الحس��ین)ع( عاریه گرفته ش��ده است، 
بی تردید بدون تمس��ک به ائمه اطهار)ع( به ویژه 
ام��ام حس��ین)ع( انجام کاره��ای بزرگی همچون 
دستگیری یک عامل فتنه گر وابسته به دشمنان، 
میس��ر نمی ش��ود و باید توجه داش��ت که چنین 
اقدام��ی با وجود هم��ه دس��تگاه های اطالعاتی و 
امنیت��ی خارجی همچون فرانس��ه، آمریکا و رژیم 

صهیونیستی انجام می شود.
اعترافاتی ک��ه زم پس از دس��تگیری خواهد کرد 
قطعاً از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود، چرا 
که احتمال همکاری برخی عوامل نفوذی در داخل 
کش��ور با او نیز وجود دارد و اگر او زبان بگش��اید، 
قطعا ابعاد پرونده زم و آمد نیوز گسترده تر از او و 

شبکه ای خواهد بود که در اختیار داشت.
اهمیت دس��تگیری روح اهلل زم سرشبکه آمدنیوز، 
در این اس��ت که در داخل کش��ور دستگیر نشده 
بلک��ه این فرد در خارج و با انج��ام عملیات دقیق 
اطالعاتی و امنیتی دستگیر شده است و جای هیچ 
جای ش��ک و تردی��د را برای ادعای دش��منان در 

پرونده سازی علیه زم از بین می برد.
رس��انه های خارجی فارس��ی زبان همچون بی.بی.

س��ی با پخش این خبر س��عی کردند تا آن را بی 
اهمی��ت جلوه دهن��د، اما با این وجود ش��گفتی و 

غافلگیر شدن خود را نتوانستند پنهان کنند.
بی.بی.س��ی با ای��ن تعبیر خبر دس��تگیری زم را 
منتش��ر ک��رد که، ای��ران به گونه ای ای��ن خبر را 
اع��الم کرد که تصور می ش��ود یک ژنرال بلند پایه 
دس��تگیر ش��ده اس��ت!، اگر زم ژنرال نیست، که 
همینطور اس��ت، اما ژنرال های اطالعاتی زیادی از 
او حمایت می کردند و به او خط می دادند. این که 
شبکه های فارسی خارجی از نحوه دستگیری او بی 
اطالع هستند، نش��ان می دهد که در یک خماری 
اطالعات��ی و امنیتی به س��ر می برند و باید در این 

خماری هم باقی بمانند.

در خماری نحوه
دستگیری زم بمانید!

ضربه مقتدرانه اطالعات سپاه به شبکه ضد انقالب خارج نشین

 عیادت رهبر معظم انقالب
از آیت هللا مکارم شیرازی
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سرمقاله
صفحه 3

خدمت پزشکان جهادگر در مسیر عاشقی 

با واگذاری
 ارز ۴۲۰۰ تومانی 
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محسن رضایی:
دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گف��ت: طبق مقررات ابالغی رهبر انقالب، ش��ورای نگهبان 
الیحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانس��ته و با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت 
نکرده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: الیحه الحاق به کنوانسیون 
پالرمو پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام )بند ۲ اصل ۱۱۰( در هیئت عالی 
نظارت رد ش��د. وی ادامه داد: بنابراین طبق مقررات ابالغی رهبر انقالب، ش��ورای نگهبان الیحه 
را مغای��ر اصل ۱۱۰ دانس��ت. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الح��اق به پالرمو را دریافت نکرده 
است. مصاحبه با مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته:بر اساس آیین نامه 
مجمع تشخیص مصلحت، نظر شورای نگهبان در مورد پالرمو و سی اف تی حاکم است و این دو 

الیحه تایید نشده به حساب می آید.

رئیس قوه قضائیه:
 تضعیف شورای نگهبان
به نفع هیچکس نیست
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