
ــه وزارت اطالعات ايران اعالم  ــس از آن ك 2 روز پ
ــوس آمريكايي ايراني تبار را شناسايي و  كرد يك جاس
ــتگير كرده است،  اعترافات وي و جزئيات پروژه اي  دس
ــتگاه هاي اطالعاتي و امنيتي  كه اين فرد با حمايت دس

غرب موظف بود اجرا كند از شبكه3  سيما  پخش شد.
ــده» به مدت  ــتند كه با عنوان «مهار ش در اين  مس
17 دقيقه تهيه شده بود، مراحل پيوستن و آموزش امير 
ــتگاه هاي اطالعاتي آمريكا  ــي به دس ميرزاي حكمت
ــربازان گمنام  ــت وي توسط س ــايي و بازداش و شناس

امام زمان (عج) در ايران  به نقل از خود او بيان شد.
ــز ايران در  ــكيل مي ــداي اين گزارش به تش در ابت
ــيا)  اشاره شده  ــازمان مركزي اطالعات آمريكا (س س
ــا راه اندازي  ــتور باراك اوبام ــال 2008 به دس كه در س
ــه جانبه اي را با همكاري موساد و ــود تا پروژه  س  مي ش

انگليس  طراحي كنند و بدين طريق تمام توان   ام آي 6 
خود را جهت يافتن راهي براي نفوذ در ايران بيابند.

ــه دنيا آمده  ــرزاي حكمتي كه در آمريكا ب ــر مي امي
ــلط  ــي و همين طور اندكي عربي مس ــه زبان فارس و ب
ــراي اين منظور  ــب ترين فرد ب ــت، به عنوان مناس اس
ــود. در واقع يك تيم ويژه مامور مي شود  انتخاب مي ش
تا مناسب ترين گزينه را انتخاب كند و هيچ كس بهتر از 
ــت و در عين حال  حكمتي كه متولد آريزوناي آمريكاس
زبان مادري اش فارسي است، به نظر آنان براي اين كار 

مناسب نيست. 
ــابقه فعاليت و  ــه مي گويد يك دهه س ــي ك حكمت
ــمت  ــرده اطالعاتي را دارد، در قس ــاي فش آموزش ه
ــغول به كار مي شود. به  اين شكل  اطالعات آمريكا مش
ــت سال 2001 رسما لباس ارتش آمريكا را  كه در آگوس

ــد و آموزش هاي مختلف نظامي را مي بيند. او  مي پوش
ــپس به يك دانشگاه مخصوص فرستاده مي شود تا  س
در كنار آموزش هاي مختلف نظامي، آموزش هايي نظير 
ــري زبان هاي خاورميانه را ببيند. به همين خاطر  يادگي
ــما را به دانشگاهي  ــت داريم ش به او مي گويند: «دوس

بفرستيم تا زبان عربي را هم بياموزيد». 
ــش آمريكا  ــش نظامي ارت ــپس با پوش حكمتي س
ــود. ماموريت او  ــاك عراق و پايگاه رمادي مي ش وارد خ
ــت كه گرايش به آمريكا  ــايي افرادي در عراق اس شناس

داشته و حامي كاخ سفيد هستند. 
ــد: «هدفمان  ــن خصوص مي گوي ــي در اي حكمت
ــتند و  ــه آمريكا را قبول داش ــرادي بود ك ــايي اف شناس
به خاطر تمايل آنها به آمريكا، اين امكان وجود داشت تا 

در صورت بروز هر حادثه اي از آمريكا حمايت كنند.»وي 
در اعترافات خود افزود: «بعد از ارسال گزارش هاي ما به 
اداره اطالعات ارتش آمريكا، ماموران آنان با  افرادي كه 

شناسايي كرده بوديم،
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ــينما،  ــالمي از خانه س ــاد اس ــكايت وزارت فرهنگ و ارش در پي ش
ــود. به گفته فرهاد  دادگاهي در 21 دي در محكمه  قضايي برگزار مي ش
توحيدي، وزارت ارشاد خواستار صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري 
از فعاليت موسسه خانه سينما به خاطر اساسنامه غيرقانوني شده است، 
بر اين اساس همچنين خواستار ابطال اساسنامه مصوب مجمع عمومي 
ــده است.  عالوه بر خانه سينما،  فوق العاده مورخ 20 خرداد ماه 87 هم ش
ــاد از اداره كل ثبت شركت ها هم شكايت كرده است. رئيس  وزارت ارش

هيات مديره خانه سينما  به ايسنا گفت: براساس اين شكايت، نمايندگان 
ــه  مورخ 21 دي حضور پيدا مي كنند و از خود  دفاع  ــينما در جلس خانه س
خواهند كرد.  به گفته توحيدي   وزارت ارشاد با استناد به اساسنامه قبلي 
خانه سينما كه بر مبناي آن، تغييرات اساسنامه بايد به اطالع وزارت ارشاد 
و به تاييد شوراي فرهنگي عمومي برسد و چون اساسنامه سال 87 از اين 
2 و ويژگي برخوردار نيست، ابطال آن را خواستار شده است. بنابراين ما 

هم بايد مستندات خود را به دادگاه ببريم. 

خانه سينما 21 دي به دادگاه مي رود

 جاسوس آمريكايي
 در برابر دوربين

خريد و فروش مسكن مهر آزاد شد

مربي
 2/5 ميليون دالري 
براي  پرسپوليس

مجلس به حمايت از بيمه بيكاري 
راي داد

اعترافات جاسوس دستگيرشده سيا شب گذشته از تلويزيون پخش شد صدر: براي آن  كه روي نتايج 
ضعيف  پرسپوليس سرپوش 
بگذارند، چنين مبلغي براي 

مصطفي دنيزلي هزينه مي شود
اميد توفيقي/ گروه ورزش

ــراز اول در فوتبال ايران  ــور اصولي مربيان ط حض
ــي آن را نفي مي كند،  ــت كه كمتر كارشناس امري اس
ــرايطي كه رويكرد نتيجه گرايي به عنوان يك  اما در ش
ــت، بايد  ــت تار و پود فوتبال ايران را درهم تنيده اس آف
پرسيد صرف حضور كوتاه مدت مربياني چون مصطفي 
دنيزلي كه گفته مي شود بين5  /  2 تا 3 ميليون دالر براي  

باشگاه پرسپوليس آب مي خورد، چه خواهد بود؟ 
ــپوليس در شهرآورد تهران  شكست سنگين پرس
بهانه اي شد تا مديران باشگاه پرسپوليس كه از مدت ها 
ــان خارجي را آغاز كرده بودند اين  ــل مذاكره با مربي قب
ــورد را پيگيري كنند. گرچه  ــار  به صورت علني اين م ب
ــالف وعده هاي قبلي محمد رويانيان، مديرعامل  برخ
ــگاه و با گذشت 10 روز از استعفاي حميد استيلي،  باش
ــان  ــرمربي جديد سرخپوش ــور قطعي س ــوز به ط هن
ــده است، اما اگر اتفاق غيرمترقبه  فوتبالي و  معرفي نش
مخالفت هاي دقيقه  نودي  برخي افراد موثر در باشگاه 
ــد (نظير آنچه  ــر علي پروين رخ نده ــپوليس نظي پرس
ــواهد حاكي  داد)، همه قرائن و ش ــچ رخ  ــراي بوناچي ب
ــور مصطفي دنيزلي در راس كادر  از حتمي بودن حض
ــت؛ مربي اي كه منابع غيررسمي  فني پرسپوليس اس
ــد رويانيان،  ــا 3 ميليون دالري محم ــق 5  /  2 ت از تواف

مديرعامل باشگاه پرسپوليس با او خبر مي دهند.
ــپوليس از   در نگاه اول و فارغ از انگيزه مديران پرس
ــبيني احترام  هزينه كرد  چنين مبلغي، مي توان با خوش
ــگاه  ــه نظر هواداران را رويكرد اصلي مديران اين باش ب
ــت؛ هواداراني كه براساس اعالم سايت رسمي  پنداش
ــد آنها به  ــنجي 9  /  71 درص ــگاه طي 3 روز نظرس باش
انتخاب دنيزلي تركيه اي راي دادند و اريكسون سوئدي 
با 4  /  11درصد، مربي ايراني و روبرتو دونادوني ايتاليايي 
با 1  /  6  درصد، لوپز كارو مربي سابق  جوانان رئال مادريد 
ــنيايي با 9  /  0 درصد در  با 6  /  1 درصد و جمال حاجي بوس

رده هاي بعدي اين نظرسنجي قرار گرفتند.
دنيزلي و خاطره خوش بازي هاي زيبا

بي شك آنچه باعث اقبال هواداران پرسپوليس به 
دنيزلي شده، خاطره خوشي است كه سرخپوشان با اين 
ــت هيچ جامي براي  مربي ترك دارند. او گرچه نتوانس
ــان به ارمغان بياورد و شكست معروف 1ـ4  سرخپوش
در جام حذفي مقابل سپاهان پايان كار او با پرسپوليس 
ــل 86ـ  85 و به رغم  ــود، اما تيم دنيزلي در طول فص ب
ــگاه برايش  ــه چالش هايي كه برخي نزديكان باش هم
ــه نمايشگر بازي هاي زيبا و  به وجود مي آوردند هميش
تماشاگرپسند بود؛ آن هم در شرايطي كه او تيمي را در 
ــي در جذب بازيكنان آن  اختيار گرفته بود كه هيچ نقش
نداشت. اين شيوه كار و بازي هاي هجومي باعث شده  
ــپوليس طي 5 سال اخير بارها و بارها  كه هواداران پرس
ــت اين مربي را به تيمشان داشته  ــت بازگش درخواس

باشند. 
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اعيان امكانپذير است مالكان مسكن مهر 99 ساله مي توانند اقدام به فروش اعيان ملك كنند،اما در مسكن خود مالكي فروش عرصه و 
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: خريد و فروش 
ــه متقاضيان بالمانع  ــكن مهر پس از واگذاري ب مس

است.
احمد اصغري مهرآبادي ديروز در حاشيه نمايشگاه 
ــته در پاسخ به سوال  ــازي و صنايع وابس راه و شهرس
«جام جم» درباره اين كه وضعيت خريد و فروش براي 
ــاله و خودمالكي پس از واگذاري  ــكن مهر 99 س مس
ــرد: صاحبان  ــود، اظهار ك ــه خواهد ب ــا چگون واحد ه
ــاله و چه خود مالكي مشكلي  ــكن مهر چه  99 س مس
ــاي خود ندارند، تنها تفاوت  ــد و فروش واحد ه در خري
ــاله صاحبان اين  ــت كه در مسكن مهر 99 س اين اس
ــا تنها مي توانند اقدام به فروش اعيان آن كنند  واحد ه
ــت، اما در بحث خود مالكي  زيرا عرصه از آن دولت اس

عرصه و اعيان واحد ها قابل خريد و فروش است.
به گزارش خبرنگار جام جم، در حال حاضر بسياري 

از خريداران مسكن مهر از اين كه بعد از تحويل واحدها 
ــند، نگران هستند  ــته باش امكان خريد و فروش نداش
ــهرهاي جديد كه  ــب برخي از اطالعيه ها در ش و نص
ــدار داده به  ــكن مهر هش درباره ممنوعيت معامله مس
اين نگراني ها دامن زده است كه نكند دولت بخواهد در  
نحوه مالكيت آپارتمان ها پس از واگذاري دخالت كند، 
اما معاون وزير راه و شهرسازي در نشست مطبوعاتي 
ديروز با قطعيت اعالم كرد كه معامله مسكن مهر پس 

از واگذاري به متقاضيان بالمانع است. 
 اصغري مهرآبادي از ثبت نام كنندگان مسكن مهر 
خواست كه نسبت به واريز سهم آورده خود اقدام كنند 

تا بتوان واحد ها را سريعا واگذار كرد.
مهرآبادي همچنين به حذف ماليات بر نقل و انتقال 
ــان كرد: اكنون يك  ــاره و خاطرنش ــكن مهر اش مس
ــكن  ــكوني در قالب مس ميليون و 840 هزار واحد مس

ــت احداث است كه از اين ميزان 372 هزار  مهر در دس
ــد، 250 هزار واحد در  ــهرهاي جدي واحد مربوط به ش
ــازمان  ــوده، يك ميليون مربوط به س بافت هاي فرس
ــكن در شهرهاي باالي 25 هزار نفر  ملي زمين و مس
ــكن در شهرهاي  و 240 هزار واحد مربوط به بنياد مس

زير 25 هزار نفر است. 
ــازمان ملي زمين و مسكن به تامين  مديرعامل س
23 هزار هكتار زمين براي طرح مسكن اشاره و اضافه 
كرد:  18 هزار هكتار توسط دولت و5 هزار هكتار توسط 
بخش خصوصي در قالب خودمالكي تامين شده است. 
ــش از20 هزار ميليارد  ــان اين كه تاكنون بي ــا بي وي ب
ــوي دولت براي مسكن مهر  ــهيالت از س تومان تس
ــده است، تصريح كرد:  در مجموع 38 هزار  پرداخت ش

ميليارد تومان پرداخت شده است. 
ــازي با بيان اين كه  ــكن و شهرس معاون وزير مس

ــده است،  ــكوني افتتاح ش تاكنون 170 هزار واحد مس
ــت كه  ــز آماده افتتاح اس ــزار واحد ني ــت: 110 ه گف
ــد،  ــان دي ماه به بهره برداري برس ــم تا پاي اميدواري
ــا از نيمه دوم  ــوم بهره برداري ه ــن مرحله س همچني
ــازمان ملي زمين  ــود. مديرعامل س بهمن آغاز مي ش
ــكن در ادامه از افتتاح 400 هزار واحد مسكوني  و مس
ــال جاري خبر داد و خاطرنشان كرد: تمامي  تا پايان س
ــده داراي خدمات آب، برق و گاز  واحدهاي تحويل ش
هستند و نمي توان واحدي پيدا كرد كه بدون امكانات 
ــده باشد.  معاون وزير راه و شهرسازي  تحويل داده ش
ــازي كه رئيس جمهور  ــن از آغاز طرح ويالس همچني
ــادي گفت: در همين  ــود، خبر داد. مهرآب وعده داده ب
ــكوني وياليي ساخته  رابطه تاكنون 9هزار واحد مس

شده و 4هزار و 500 واحد هم در حال احداث است. 
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ــه  ــالمي در جلس ــوراي اس نمايندگان مجلس ش
ــا طرح بيمه بيكاري  ــروز با وجود مخالفت دولت ب دي
ــت از بيكاران متقاضي كار، با كليات اين طرح  و حماي

موافقت كردند و به بررسي جزئيات آن پرداختند.
به گزارش «جام جم»، اين طرح مهم كه در ابتدا از 
سوي كميسيون اجتماعي مجلس مطرح شد، اگر چه 
ــت، اما در نهايت  ــت نماينده دولت را برانگيخ مخالف
ــق، 10 راي مخالف و  ــا 159 راي مواف ــدگان ب نماين
14 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر با كليات 
ــيون اجتماعي دليل  آن موافقت كردند.مخبر كميس
ــكاران و الزام دولت در  ــه اين طرح را حمايت از بي ارائ

ــعه و تعهدات مربوط  ــراي قانون برنامه پنجم توس اج
ــاره به بار مالي،  ــوان كرد، اما دولت با اش ــه دولت عن ب
ــتار خارج  ــت و خواس ــي دانس آن را مغاير قانون اساس
ــتور كار مجلس شد.در ادامه و پس  ــدن طرح از دس ش
ــي جزئيات  ــس وارد بررس ــات، مجل ــب كلي از تصوي
ــي موادي از آن  ــد و در بررس اين طرح 36 ماده اي ش
ــاختار  ــدگاني كه به علت تغييرات س مقرر كرد بيمه ش
ــوند  ــناخته ش اقتصادي واحد مربوط، بيكار موقت ش
ــد زنان  بيمه بيكاري دريافت كنند. همچنين مقرر ش
ــت خانوار، بدسرپرست يا خودسرپرست نيز از  سرپرس

بيمه بيكاري برخوردار شوند.

دانشگفت وگو
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 آزادي 2 تبعه كويتي 
ــت  وزير امور خارجه كويت خبر داد 2 تبعه كويتي بازداش
ــدند. خبرگزاري شينهوا به نقل از شيخ  ــده در ايران آزاد ش ش
ــر امور خارجه كويت اعالم  ــاح خالد االحمد الصباح، وزي صب
ــادان را روز  ــده در آب ــت ش كرد: ايران 2 تبعه كويتي بازداش
ــنبه آزاد كرد. وي گفت: امير كويت هواپيمايي اختصاصي  ش
ــي را از اهواز به  ــن دو تبعه كويت ــران اعزام كرد تا اي ــه اي را ب
كويت بازگرداند. عادل اليحيي و راعد المجيد حدود يك ماه 
ــط ماموران امنيتي ايران در آبادان بازداشت شدند.  قبل توس
ــاره به  ــفارت ايران در كويت در بيانيه اي با اش پيش از اين س
ــالم كرده بود آنان  ــور در ايران اع ــت 2 تبعه اين كش بازداش
ــده اند و  ــياحتي دريافتي مرتكب ش اقدامي خالف رواديد س

اتهامشان جاسوسي بوده و موضوع در دست بررسي است.

اوباما بايد از ايران عذرخواهي كند
ــي آمريكايي تاكيد كرد باراك اوباما  يك تحليلگر سياس
ــط  ــض حريم هوايي ايران توس ــران به دليل نق ــد از ته باي

هواپيماي بدون سرنشين RQ-170 عذرخواهي كند.
ــائل  ــچيك، تحليل گر مس ــنا، كوري اس به گزارش ايس
ــي منتشر شد،  ــي در مقاله اي كه در مجله فارين پاليس سياس
ــت: عجيب است كه رئيس جمهور اوباما در موارد زيادي  نوش
ــت به  خاطر اقدامات آمريكايي ها عذرخواهي كند،  حاضر اس
ــي،  ــا براي اين  كه در جريان اجراي يك عمليات جاسوس ام
ــكارا مرزهاي به رسميت شناخته شده بين المللي را نقض  آش
ــن تحليلگر  ــت. اي ــت، حاضر به عذرخواهي نيس ــرده اس ك
ــودن ورود بدون مجوز به  ــاره به غيرقانوني ب ــي با اش سياس
ــزود: RQ-170  هيچ كاري غير  ــور ديگر، اف داخل يك كش
ــته است. اين تحليلگر سياسي  از جمع آوري اطالعات نداش
ــرنگوني يك هواپيماي جاسوسي آمريكا در  افزود: پس از س
ــال 2001، دولت جورج  ــره هاينان چين در س نزديكي جزي
ــوش، رئيس جمهور وقت آمريكا هم از اين  كه موجب مرگ  ب
ــده بود و هم به  دليل ورود به حريم  يك خلبان ارتش چين ش

هوايي اين كشور، از پكن عذرخواهي كرد.

آزادي ملوانان ايراني در يمن
ملوانان شناور ايراني ماهان كه در مسير بازگشت از درياي 
ــوم آبان ماه  ــير باب المندب در س مديترانه و تخليه بار از مس
ــال 1388 از سوي گارد دريايي يمن به صورت غيرقانوني  س
ــت و زنداني شده بودند، پس از 2 سال تالش حقوقي و  بازداش
سياسي وزارت امور خارجه و سفارت ايران در صنعا آزاد و شنبه 
شب به كشورمان بازگشتند. اين شناور كه در زمان جنگ هاي 
ــوي مقامات يمني بويژه  ــده بود، از س داخلي يمن توقيف ش
ــور، در يك  ــي عبداهللا صالح، رئيس جمهور وقت اين كش عل
فضاسازي رسانه اي دروغين، حامل اسلحه عنوان شد و پس 
ــناور حامل  ــد كه اين ش از مدتي با تصحيح موضوع، اعالم ش
اسلحه نبوده است. خدمه اين شناور كه تعداد آنها 5 نفر است، 
ــت خود در زندان هاي امنيتي يمن، تحت  طي 2 سال بازداش

فشارهاي روحي و رواني قرار داشتند.

سايه خبر برگزاري اربعين شهداي غدير 
سپاه پاسداران در اطالعيه اي از اقشار و آحاد مختلف مردم 
براي حضور پر شور و گسترده در مراسم اربعين شهادت سردار 
حسن تهراني مقدم و ديگر شهداي غدير دعوت به عمل آورد.

ــداران انقالب  ــپاه پاس ــط عمومي س ــزارش  رواب ــه گ ب
ــي از اين بيانيه آمده است: اربعين شهداي  اسالمي،در بخش
ــتگي ناپذير پاسدار  غدير يادآور تالش ممتاز و مجاهدت خس
وارسته اي است كه عمر خود را بويژه در 3 دهه اخير، به منظور 
ــور در گمنامي  تحكيم اقتدار ملي و ارتقاي توان دفاعي كش
ــپري كرد.  اين اطالعيه افزوده است: نام سردار عاليقدر و  س
ــن تهراني مقدم و ديگر شهداي غدير،  ــاي بي ادعا حس پارس
ــيد.  اين  ــور، خواهد درخش ــواره بر تارك تاريخ اين كش هم
ــناس و  ــار و آحاد مختلف مردم قدرش بيانيه با دعوت از اقش
شهيد پرور براي شركت گسترده و باشكوه در اربعين شهداي 
ــهداي غدير در تهران  ــت: مراسم اربعين ش غدير، آورده اس
ــا در تاالر  ــنبه 30 / 9 / 90 بعد از نماز مغرب و عش روز چهارش

اجتماعات وزارت كشور برگزار مي شود. 

 رئيس جمهور: دوركاري
 يك انقالب است

ــزي دقيق و  ــت دوركاري و برنامه ري ــور، براهمي رئيس جمه
مناسب در اين زمينه تاكيد كرد و انجام آن را يك انقالب دانست.

ــنا، محمود احمدي نژاد كه در همايش ملي  به گزارش ايس
ــخن مي گفت، با طرح اين پرسش  دوركاري در نظام اداري س
ــرد: همه عوامل و  ــا براي چه زندگي مي كنيم؟ اظهار ك كه م
ــان باشد و در واقع هر اقدامي بايد  فعاليت ها بايد در خدمت انس
در خدمت سعادت، كمال و آسايش انسان باشد. رئيس جمهور 
ــاي اداري و همچنين كاهش  ــش هزينه ه ــت كاه به اهمي
ــاره كرد و گفت: مي توان هزينه ها را  هزينه هاي كارمندان اش
كاهش داد و به خود كارمند برگرداند.  رئيس جمهور با اشاره به 
مزاياي دوركاري و تاثير آن در كاهش ترافيك، رفت و آمدها و 
حمل و نقل گفت: با دوركاري مردم نيز ياد مي گيرند از طريق 
ــتم خدمات دريافت كنند. وي در ادامه با بيان اين كه در  سيس
ــه ميليون كارمند در كشور وجود دارد، گفت: اگر  حال حاضر س
ــان را  ــك ميليون نفر از آنها نيز از طريق دوركاري كارهايش ي
ــت.   ــينند، اين خود يك انقالب اس انجام دهند و در خانه بنش
ــتقبال  ــا بيان اين كه حتما خانم ها از اين امر اس ــژاد ب احمدي ن
ــالوه بر كار بيرون، وظايف و  ــتري مي كنند، گفت: آنها ع بيش
ــده دارند و خانم هاي كارمند خيلي  ــاي خانه را نيز بر عه كاره
زودتر فرسوده مي شوند؛ چرا بايد اينگونه باشد؟ وي گفت: اگر 
ساختمان هاي اضافي خالي شود و آنها فروخته شود، مي توان 

درآمد آن را  براي رفاه كارمندان خرج كرد.
 ابالغ قانون زكات

ــويق مردم به اداي زكات، قانون زكات كه در  به منظور تش
ــالمي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان  ــوراي اس مجلس ش
ــد.  ــوي رئيس جمهور براي اجرا ابالغ ش ــت از س ــيده اس رس
ــويق مردم به  ــاس، به منظور تش به گزارش فارس، بر اين اس
اداي زكات و سازماندهي امور مربوط در صورت اذن ولي فقيه 
ــوراي مركزي  و اعطاي اختيارات در چارچوب اين قانون، «ش

زكات» تشكيل مي شود. 

 آخرين آرايش نيروهاي سياسي، 3 ماه قبل از انتخابات
حسينيان: اگر اصالح طلبان سازماندهي شده در انتخابات حضور نيابند الزم نمي دانيم يك گروه، ليستي ارائه كند و همه  موظف به تبعيت باشند 

ــزاري انتخابات نهمين دوره مجلس  ــدن به برگ  با نزديك ش
ــه آغاز ثبت نام  ــه حدود يك هفته ب ــالمي و در فاصل ــوراي اس ش
كانديداهاي اين انتخابات، رفته رفته موضع گروه ها و تشكل هاي 
ــن تر  ــي روش ــي مختلف براي حضور در اين رويداد سياس سياس

مي شود. 
آخرين موضع در اين زمينه مربوط به تشكلي است كه در دايره 
ــه خاطر تمايالت افتراقي كه در ميان  ــان قرار دارد اما ب اصولگراي
اعضاي آن حاكم است در ماه هاي گذشته به يكي از دغدغه هاي 
اصولگرايان براي حضور در انتخابات تبديل شده است.  اين تشكل 
ــي كه جبهه پايداري نام دارد چهره هاي شناخته شده اي از  سياس
ــين الهام، صادق  ــابق احمدي نژاد مانند غالمحس برخي ياران س
محصولي و كامران باقري لنكراني را درون خود جاي داده است  و 
از برخي اعضاي فراكسيون انقالب اسالمي مجلس نظير روح اهللا 
حسينيان، مرتضي آقاتهراني و علي اصغر زارعي كه برخي از آنها 
سابقا در تشكلي نزديك به دولت به نام رايحه خوش خدمت حضور 

داشتند، بهره مي برد.
اعضاي اين تشكل كه از بدو امر با ائتالف اصلي اصولگرايان به 
نام جبهه متحد اصولگرايي اختالفاتي داشتند و پيوستن خود به اين 
ائتالف را مشروط به اجابت خواسته هايشان از سوي جبهه متحد 
ــرده بودند در تازه ترين موضعگيري اعالم كرده اند كه وحدت يا  ك
افتراق آنها با ساير اصولگرايان در انتخابات مجلس، به نحوه حضور 

اصالح طلبان در انتخابات بستگي دارد. 
ــاد به اين كه برخي  ــكيل با اعتق جبهه پايداري در ابتداي تش
ــبي  ــس از انتخابات، عملكرد مناس ــوادث پ ــان در ح اصولگراي
نداشتند نسبت به حضور اين افراد و نمايندگان آنها در جبهه متحد 
ــوي يكي از  ــتند، اما در آنچه اخيرا از س اصولگرايان اعتراض داش
اعضاي اين تشكل مطرح شده است موضوعي فراتر از اين مساله 
به عنوان شرط پيوستن يا نپيوستن اعضاي جبهه پايداري به جبهه 

متحد اصولگرايان مطرح شده است. 
در همين زمينه روح اهللا حسينيان، نماينده تهران در مجلس و 
عضو موسس جبهه پايداري در گفت وگو با فارس، ساليق موجود 
ــامل جبهه متحد و جبهه  ــي را به 2 بخش ش ــه اصولگراي در جبه
ــت و مي گويد موضع گيري درباره اين  ــيم كرده اس پايداري تقس

سليقه ها به موقعيت هاي زماني بستگي دارد. 
ــقاق در جبهه  ــد بر اين كه ما اصال قبول نداريم انش ــا تاكي او ب
ــمن براي انتخابات آتي باشد  ــتراتژي هاي دش اصولگرايي از اس
ــده در  ــازماندهي ش ــت اگر اصالح طلبان به صورت س معتقد اس
انتخابات حضور نيابند صحيح نيست كه يك گروه، ليستي را ارائه 
كند و همه مردم موظف به تبعيت از آن باشند.  حسينيان مي افزايد: 
اين به نظر ما مصلحت نيست و حتما بايد رقابتي بين اصولگرايان 
در شرايطي كه اصالح طلبان نباشند، وجود داشته باشد. وي البته 
ــده در  اعالم كرده كه اگر اصالح طلبان به صورت سازماندهي ش
ــوند آن وقت اعضاي پايداري بايد تصميمات  انتخابات حاضر ش
ــري اتخاذ مي كنند و بنابراين جبهه پايداري منتظر آرايش  جديدت

انتخابات آينده خواهد بود و در آينده بر مبناي نحوه آرايش انتخابات 
تصميم گيري خواهد كرد.

ــينيان، قاسم روانبخش نيز كه يكي  همزمان با اظهارات حس
از افراد منتسب به جبهه پايداري است در گفت وگو با ايسنا اعالم 
كرده است ديگر موضوع اتحاد با جبهه متحد اصولگرايان در دستور 
ــت و در جلساتي كه جبهه پايداري برگزار  كار جبهه پايداري نيس

مي كند، در اين ارتباط صحبتي نمي شود.
 آيا اصالح طلبان مي آيند؟

اظهارات اعضاي جبهه پايداري درخصوص وحدت يا افتراق 
ــاط دادن اين موضوع به نحوه  ــد اصولگرايي و ارتب ــا جبهه متح ب
ــات در حالي صورت مي گيرد كه  ــور اصالح طلبان در انتخاب حض
شوراي هماهنگي جبهه اصالحات كه مهم ترين ائتالف در ميان 
اصالح طلبان است در روزهاي اخير اعالم كرده است در انتخابات 
نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي، فهرستي ارائه نخواهد كرد 
ــوراي  و از كانديدايي هم حمايت نمي كند. البته رئيس دوره اي ش
ــناخته شده اين طيف  هماهنگي جبهه اصالحات و چهره هاي ش
ــي چون اسحاق جهانگيري تاكيد كرده اند كه ارائه نكردن  سياس
ــت و ادعاهايي مبني بر  ــت به معني تحريم انتخابات نيس فهرس
تحريم انتخابات از سوي اصالح طلبان، مردود اعالم شده است. 

ــوراي  ــا عالوه بر اين طيف از اصالح طلبان كه در قالب ش ام
ــي از فعاالن  هماهنگي جبهه اصالحات فعاليت مي كنند، بخش
اين جريان نيز فعاليت خود را در فراكسيون اقليت مجلس شوراي 
اسالمي دنبال مي كنند كه براساس اظهار نظرهايي كه اين روزها 
ــان براي حضور در انتخابات  ــوي آنها منتشر مي شود عزمش از س
جدي است و در اين ميان مي توان به چهره هايي چون محمدرضا 
ــاير نمايندگان  ــاز، مصطفي كواكبيان، محمدرضا تابش و س خب

اقليت در مجلس اشاره كرد. 
ــرا تاكيد دارند كه  ــاخص اصولگ در همين حال چهره هاي ش
ــتباه بزرگي  ــده گرفتن حضور اصالح طلبان در انتخابات، اش نادي
ــال محمدرضا باهنر،  ــت. به عنوان مث ــوي اصولگرايان اس از س
ــت كه اگر يك  نايب رئيس مجلس و عضو كميته 8+7 معتقد اس
گروه فكر كند كه رقيبانش به صورت كامل از ميدان بيرون رفته اند، 

ساده انديشي است. 
اسداهللا بادامچيان، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز 
ــالش زيادي براي  ــد: اصالح طلبان طي ماه هاي اخير ت مي گوي
ــت به قدرت داشته و شواهد و قرائن به گونه اي است كه به  بازگش
احتمال فراوان آنها با چراغ خاموش در انتخابات شركت مي كنند و 

نمي خواهند از عرصه سياسي كشور حذف شوند.
البته آنچه مسلم است اين كه اصولگرايان تنها اصالح طلبان 
ــات نمي  دانند و مطمئنا تالش  ــوان رقيب خود در انتخاب ــه عن را ب
ــط اصولگرايان با محوريت  همه جانبه اي كه از مدت ها قبل توس
ــت براي رقابت  آيت اهللا مهدوي كني، براي وحدت در جريان اس
ــخص نيست،  ــان مش با اصالح طلباني كه هنوز آمدن و نيامدنش

طراحي نشده است. 
براساس اظهارنظرهايي كه از سوي اصولگرايان منتشر مي شود 
ــت مي شود كه آنها در كنار اصالح طلبان، نگاهي نيز  چنين برداش
به جرياني دارند كه از مدتي قبل با عنوان جريان خاص يا انحرافي 
در دسته بندي هاي سياسي جا باز كرده است. اصولگرايان معتقدند 
كه اعضاي اين جريان كه در بدنه دولت نيز پايگاه دارند و بصراحت 
خود را جدا از اصولگرايان مي دانند براي كسب كرسي هاي مجلس 
آينده، برنامه ريزي گسترده اي كرده اند و هرگونه جدايي در جبهه 
ــان را بر عهده دارد.   ــتر اعضاي اين جري اصولگرايان، توفيق بيش

چهره هايي چون محمدحسين صفارهرندي معتقدند اين جريان 
ــال 88  ــي در برخي نقاط با جرياني كه پس از انتخابات س انحراف
ــد اشتراكات جدي دارد و  ــهور ش به وجود آمد و به جريان فتنه مش
ــته شدن آرا و راي آوردن  افتراق در ميان اصولگرايان باعث شكس

كانديداهاي اين جريان خواهد شد. 
ــت  ــبت به تجربه شكس ــدي، اصولگرايان را نس صفار هرن
ــهر دوم هشدار مي دهد و  ــوراي ش اصالح طلبان در انتخابات ش
ــه هايي از همان نوع كه در آن  ــت در حال حاضر وسوس معتقد اس
انتخابات در ميان اصالح طلبان به وجود آمد در ميان اصولگرايان در 
حال ايجاد شدن است.  انتخابات شوراي شهر دوم كه صفار هرندي 
ــاره كرده است نقطه آغاز شكست هاي اصالح طلبان در  به آن اش
رقابت با اصولگرايان بود و دليل اصلي آن اين بود كه اعضاي اين 
جريان به دليل اين تفكر كه رقيب قدرتمندي ندارند، حاضر به ارائه 

فهرست واحد نشدند و در ميان خود، به وزن كشي دست زدند. 
ــي ميان  ــز اصولگرايان بيم آن را دارند كه با وزن كش ــال ني ح
ــت جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداري، راي جريان  فهرس
اصولگرايي شكسته شده و از اين اتفاق، كانديداهاي جريان هاي 

رقيب، حداكثر استفاده را ببرند. 
ــت كه با وجود تمام مقاومت هايي كه از  ــاس اس بر همين اس
سوي تشكل جبهه پايداري در وحدت با جبهه متحد اصولگرايان 
ــان وحدت را به عنوان محور  ــود، جبهه متحد همچن انجام مي ش
اصلي فعاليت هاي خود دنبال مي كند و اعالم كرده است همچنان 
پذيراي اعضاي جبهه پايداري است. با اين اوصاف به نظر مي آيد 
ــكل گرفته شاهد 3 جريان اصولگرايي شامل  در آخرين آرايش ش
جبهه متحد، جبهه پايداري و نزديكان دولت و حضور غيرسازمان 

يافته و پراكنده بعضي از منتسبان به اصالح طلبان هستيم.

امير ميرزاي حكمتي، جاسوس دستگير شده سيا، يك ايراني تبار مقيم آمريكا بوده است
جاسوس آمريكايي در برابر دوربين 
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 مخالفت مجلس 

با افزايش شمار نمايندگان
ــوراي اسالمي با دوفوريت طرحي كه  نمايندگان مجلس ش
اجازه مي داد 20 نماينده به تعداد منتخبين در دوره نهم افزوده شود 

و مجلس آينده با 310 نماينده تشكيل شود، مخالفت كردند.
به گزارش «جام جم» در حالي كه دولت اليحه اي را براساس 
ــيون امور  ــي به مجلس ارائه كرده و كميس اصل 64 قانون اساس
داخلي و شوراها مامور بررسي آن است، روز گذشته حدود 30 نفر 
از نمايندگان به دليل نزديك شدن به انتخابات دوره نهم طرحي 
ــدن 20  ــه مجلس ارائه كردند كه در آن افزوده ش ــي را ب دوفوريت
ــوراي  نماينده به تعداد 290 نماينده فعلي در دوره نهم مجلس ش

اسالمي درخواست شده بود.
ــاي انتخابيه مجلس  ــرح اصالح جدول حوزه ه طراحان ط
ــالمي و تعداد نمايندگان دليل ارائه آن را به صورت  ــوراي اس ش
ــي، نزديكي انتخابات و ثبت نام كانديداها در هفته آينده  دوفوريت
ــش تعداد نمايندگان مجلس را حق قانوني  ــوان كردند و افزاي عن
ــووالن دانستند. اين طرح در حالي  ــي به مس مردم براي دسترس
ــال جاري  ــه مردادماه س ــد ك ــروز در صحن علني مطرح ش دي
ــي  ــالمي با يك فوريت بررس ــوراي اس ــدگان مجلس ش نماين

اليحه اي در اين خصوص در صحن علني مخالفت كرده بودند.
ــي  ــاره به اصل 64 قانون اساس طراحان طرح دوفوريتي با اش
تاكيد داشتند كه در راستاي افزايش جمعيت و مهاجرت ها، هر 10 

سال يك بار بايد تعداد نمايندگان مجلس 20 نفر افزايش يابد.
اما مخالفان عقيده داشتند كه اليحه دولت با همين موضوع 
ــيون مجلس در حال بررسي است و به نظر مي رسد كه  در كميس

فوريتي در اين زمينه وجود ندارد.
ــز اكبريان، نماينده كرج به عنوان يكي از طراحان اصلي  عزي
طرح اصالح جدول حوزه  هاي انتخابيه با اشاره به اين كه با گذشت 
ــال هنوز به تعداد نمايندگان اضافه نشده است، گفت: ما به  12 س
زمان ثبت نام نزديك مي شويم و يك هفته فرصت داريم كه تعداد 
ــي از حوزه هاي انتخابيه را با توجه به ازدياد جمعيت، افزايش  برخ
ــتاي احقاق حقوق مردم  دهيم. وي ارائه اين دوفوريتي را در راس
عنوان كرد. در ادامه مصطفي كواكبيان، نماينده سمنان و بهمن 
ــاري، نماينده تالش نيز در موافقت با اين دوفوريت تاكيد  محمدي
ــرعا و عرفا حقوق مردم را رعايت و از  كردند كه نمايندگان بايد ش

آن دفاع كنند.
ــاري و نوراهللا  ــف نژاد نماينده س ــر يوس ــه علي اصغ در ادام
ــان در مخالفت با اين  ــده اردل و فارس ــتنايي، نماين حيدري دس
ــي  شده نيست  دوفوريت اعالم كردند طرح نمايندگان كارشناس

و با آنچه كه دولت ارائه كرده كامال مغايرت دارد.
ــدند كه اين طرح در دقيقه 90 تهيه  اين نمايندگان يادآور ش
شده و نمي تواند به طور مشخص نياز حوزه هاي انتخابيه را برآورده 

كند.
ــد و با 77 راي  ــخنان مجلس وارد راي گيري ش پس از اين س
موافق، 94 راي مخالف و 22 راي ممتنع از مجموع 210 نماينده  

حاضر، به دو فوريت و يك فوريت اين طرح راي موافق نداد.
ــه مجلس در  ــو هيات رئيس ــي، عض ــين فرهنگ محمدحس
ــن طرح مهم در  ــل راي نياوردن اي ــو با «جام جم» دلي گفت و گ
مجلس را تفاوت هاي طرح نمايندگان با اليحه دولت اعالم كرد 
و گفت:  البته از قبل هم معلوم بود كه اين طرح به انتخابات مجلس 

نهم نمي رسد.
ــهر و عضو كميسيون  محمدجواد ابطحي نماينده خميني ش
ــد اليحه دولت براي افزايش  ــوراها نيز يادآور ش امور داخلي و ش

تعداد نمايندگان به 310 نفر در كميسيون در حال بررسي است.

ادامه از صفحه اول
ــرده و طي ديدارهايي محرمانه، با آنها مذاكره  ــه برقرار ك  رابط

مي كردند.»
ــت تا  به گفته او، علت اين امر هم آن بود كه آمريكا مي خواس
ــورها را كنترل كند، بخصوص درباره  جايي كه مي تواند امور كش
ــت با تصرف چاه هاي نفتي  ــث نفت، چرا كه آمريكا قصد داش بح
ــته كرده و كاري كند تا نفت فقط به دالر  عراق، اوپك را ورشكس
معامله شود و بدين طريق قدرتش در مقابل چين و روسيه افزايش 
يابد. ميرزايي حكمتي در ادامه خاطرنشان كرد: «آمريكا همچنين 
ــالمگراي منطقه، بين مردم  ــت با نفوذ در گروه هاي اس قصد داش
ــلمان نفوذ كرده و ايجاد انحراف كند. در واقع آمريكا با پوشش  مس
آوردن دموكراسي آمد اما قصدش سكوالره كردن بود، براي همين 

در پي نفوذ در مسلمانان بود.»
حكمتي همچنين گفت: يكي ديگر از 
اهداف آمريكا، كنترل كشورهاي خاورميانه 
از جمله عراق، بحرين، سوريه و حتي تونس 

بود تا ايران براي آنها الگو نشود. 
ــي خيلي زود  ــن فيلم، حكمت ــر اي بناب
ــات مافوقش ثابت  ــي اش را به مقام تواناي
ــه بالفاصله بعد از  ــد؛ به گونه اي ك مي كن
اتمام ماموريتش در عراق، به استخدام چند 

شركت اطالعاتي درمي آيد. 
ــي و اطالعاتي وزارت دفاع  ــرفته تحقيقات «دارپا» مركز پيش
ــا 2007 ميالدي در آنجا  ــال 2005 ت ــت و حكمتي از س آمريكاس
ــركت كه تحت نظر دولت آمريكا  ــغول به كار مي شود. اين ش مش
ــون پروژه مي گيرد. حكمتي پس از  ــه فعاليت مي پردازد، از پنتاگ ب
ــت كه  ــركت رايانه اي اس دارپا به «كوماگيمز» مي رود كه يك ش
ــازمان سيا، فيلم ها و بازي هاي رايانه اي  در ازاي دريافت پول از س
ــراي تغيير افكار مردم خاورميانه توليد كرده و به رايگان در اختيار  ب

آنان قرار مي دهد. 
حكمتي در اين باره توضيح داد: «هدف اين بازي هاي رايانه اي 
ــتان را قانع كند كارهايي كه آمريكا  آن بود كه مردم عراق و افغانس

در اين دو كشور انجام مي دهد، خوب است.»
پس از آن حكمتي به كمپاني «كيوبك» مي رود كه يك شركت 

خصوصي است اما پنهاني به كارهاي اطالعاتي مي پردازد. 
علت تغيير شركت هاي محل كار حكمتي نيز به آن خاطر است 
كه آموزش هاي اطالعاتي الزم در قالب پوشش كار در شركت هاي 
ــود، ضمن آن كه اطرافيان و دوستان وي نيز  مختلف، به او ارائه ش

متوجه فعاليت هاي او نشوند. 
ــيا در  ــيا بيان كرد كارمندان س ــوس س ــور كه اين جاس آن ط
ــركت مي داند كه اين  ــاغلند و فقط هم رئيس آن ش ــركت ها ش ش

كارمندش يك نيروي اطالعاتي است. 
سرانجام تيم ويژه ميز ايران در سيا، حكمتي را براي انجام پروژه 
اصلي اش يعني نفوذ در ايران انتخاب مي كند اما الزم است تا باز هم 

درباره او به اطمينان صددرصد دست يابند. 
در ماه مي 2009 خانمي به اسم دالرس با حكمتي تماس گرفته 
و مي گويد كارمند دولت است. حكمتي در اين باره گفت: «فهميدم 
كه كارمند سياست. او گفت برايم ايميلي مي فرستد كه در آن تست 

عمومي هوش (IQ) و روان شناسي است.»
CIA مركزي است كه ورود به آن سخت بوده و به همين خاطر 
ــنجي و انواع آزمايش هاي  ــت هوش، دروغ س بارها از حكمتي تس
ــي تمام اين مراحل را با  ــكي را انجام مي دهند و وقتي حكمت پزش

موفقيت پشت سر مي گذارد، خانم دالرس مجددا با او تماس گرفته 
و مي گويد تحقيقات پايان يافته و او بايد منتظر تماس آنها بماند. 

ــركت B.A.E.sistem معرفي  ــن فاصله حكمتي به ش در اي
ــود تا به عنوان يك تحليلگر اطالعات كار كند. او همچنين  مي ش
حدود 2 سال در عراق استفاده از سيستم هاي محرمانه و جمع آوري  
اطالعات از افراد خاص را مي آموزد. در اين مدت CIA نيز مي كوشد 
پوشش  مناسبي براي ماموريت اصلي اش بيابد. سرانجام ماموريت 
ــپيرينگ  ــفر به ايران بود، در هتل «اس بزرگ حكمتي كه همان س

هال» واشنگتن به وي ابالغ مي شود. 
ــي كه او قرار  در نهايت به حكمتي اطمينان مي دهند در پوشش
ــكلي برايش پيش نمي آيد و سرانجام طي  خواهد گرفت هيچ مش
 3 روزي كه در آن هتل حضور داشتند بارها نحوه مواجهه با ماموران 
اطالعاتي و ... را با يكديگر امتحان و تمرين 
مي كنند. اما CIA تصميم گرفته بود يكي از 
زبده ترين نيروهايش را با پوشش يك دالل 
اطالعات در مسير دستگاه هاي امنيتي ايران 
قرار بدهد تا بدين شكل نفوذ در اين دستگاه ها 
صورت بگيرد. براي اين كار هم فرد مورد نظر 
بايد به هر صورت ممكن اعتمادسازي كند، 
لذا به او گفته مي شود: «شما طي 3 هفته يك 
منبع مي شويد براي وزارت اطالعات ايران و 

سپس برمي گرديد.»
ــتان  ــه ايران به پادگان بگرام افغانس ــي قبل از آمدن ب حكمت
ــبكه هاي اطالعاتي ايران كه تحوالت اين  فرستاده مي شود و ش
پادگان را تحت نظر دارند، متوجه حضور يك آمريكايي ايراني تباردر 
اين پادگان مي شوند. حكمتي كه طي مدتي كه در افغانستان بوده 
به خاطر آموزش هايي كه مي بيند امكان دستيابي به گزارش هاي 
محرمانه درخصوص ايران را يافته و بدين طريق آنها را خوانده و در 

حافظه اش مي سپارد تا بعدا وارد لپ تاپش كند.
 بعد از آن از بگرام راهي دبي شده و يك بليت به مقصد تهران 
ــم اطالعاتي كه  ــه ايران مي آيد. حج ــهريور 1390 ب خريده و ش
ــتم  ــت كه هر سيس حكمتي با خود به تهران آورده بود به نوعي اس
اطالعاتي خود را در مقابل حجم انبوهي از اطالعات مهم مي بيند، 
ــنجي، اين منبع را از دست  ــعي مي كند تا عالوه بر صحت س لذا س
ــت كه براي ايران پهن مي شود تا بدين  ندهد و اين همان دامي اس
شكل، آمريكا بتواند بر مهره هاي اطالعاتي ايران نفوذ پيدا كرده و 

به اطالعات جديدي دست يابد. 
ــري  ــن باره چنين توضيح داد: «در ابتدا يك س ــي در اي حكمت
ــا در قبالش به اطالعات مهمي از  ــوزانند ت اطالعات مهم را مي س
كشور مورد نظر دست يابند. برنامه ما هم اين بود.» وي همچنين 
خاطرنشان كرد: «هر كسي تشنه است، وقتي ليوان آب را ببيند، آن 
ــد اين  را گرفته و مي خورد و مي گويد: ممنون! و ديگر هم نمي پرس

ليوان از كجا آمده است». 
اما دستگاه اطالعاتي و امنيتي و سربازان گمنام امام زمان (عج) 
در ايران بر اين تشنگي اطالعاتي غلبه كرده و در تحقيقات گسترده 
ــودن آن پي برده و مي توانند  ــه فريب بودن اين اطالعات و دام ب ب

پروژه را كنترل نموده و خنثي كنند. 
ــا درگيري و مهار  ــام امام زمان (عج) ب ــربازان گمن در واقع س
ــت مواجه كردند،  ــكا، نه تنها پروژه نفوذ را با شكس ــتاده آمري فرس
بلكه شبكه گسترده پشتيباني كننده را با طيف وسيعي از اطالعات 
شناسايي و منهدم كردند تا اطالعات واسطه ها نيز در اختيار ايران 

قرار بگيرد. 


