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عملیات رسانه ای برائت از جاسوس!
رضا پهلوی، عامل جمهوری اسالمی!

 خبــر اول اینکــه، همزمــان بــا بــاال گرفتــن اختالفــات عمیــق میان 
جریان هــای اپوزیســیون ضدایرانی از جمله میــان جناح تجزیه طلب 
و جناح ســلطنت طلب، رســانه های نزدیک به تجزیه طلبان از جمله 
ایران اینترنشنال وابسته به آل سعود مدعی شدند که کمپین »وکالت 
می دهم« کار جمهوری اسالمی است. این کمپین از سوی چهره های 
نزدیک به خاندان پهلوی منتشــر شــد کــه در آن، فرزند شــاه مخلوع 
ایران به عنوان رهبر اپوزیسیون شناخته می شود. گروهک های مسلح 
کرد و همچنین جریان منافقین که طی هفته های اخیر به هم نزدیک 

شدند، از اصلی ترین مخالفان این کمپین بودند.
 از ســوی دیگــر رســانه هایی همچون »منوتــو« که به ســلطنت طلبان 
 BBC .نزدیــک هســتند، بــه تبلیــغ گســترده ایــن کمپیــن پرداختنــد
فارســی رسانه سلطنتی انگلیس نیز همچنان از رضا پهلوی به عنوان 
»شــاهزاده ایران« نام می برد. طی روزهای اخیر اکانت های وابسته به 
سازمان منافقین در فضای مجازی، رضا پهلوی و حامیان او از جمله 
»علی کریمی« و »حمید فرخ نژاد« را عوامل اجرای نقشــه اطالعاتی 
ایــران بــرای تفرقــه در میــان مخالفــان جمهوری اســالمی دانســتند. 
ایــن در حالی اســت که طرفــداران پهلوی نیز با یــادآوری حرکت های 
تروریســتی گروهک منافقین و احزاب مســلح کرد در قتل عام مردم، 

هدف گروه های تجزیه طلب را فروپاشی ایران عنوان کردند.

انتقاد از خود معاون اول سابق ریاست جمهوری
 دســت آخر اینکه، اســحاق جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهور 
در دولــت روحانــی در یادداشــتی نوشــته اســت: »متأســفانه برخــی 
بــه جــای پرداختن به علــت اصلی مشــکل و حل ریشــه ای آن، طبق 
معمول دنبال محکوم کردن یکدیگر هستند. دیگر کار از این سخن ها 
و شــعارهای بی پایه و اســاس و وعده هــای پوچ گذشــته و زمان اتخاذ 

تصمیم های سخت فرا رسیده است.« 
وی در جهــت وجاهت بخشــیدن به گفتمان دولت ســابق به مســأله 
تحریم ها اشــاره کرده و نوشته اســت: »سال هاست به دلیل تحریم ها 
و برخی سیاست های داخلی، ورود تکنولوژی جدید و سرمایه الزم در 
بخش نفت و گاز و برق متناسب با ظرفیت کشور و نیاز جامعه انجام 

نگرفته است.«
معــاون اول دولــت ســابق در حالی با چهره ای حق بــه جانب مدعی 
شــده اســت، امکان ســرمایه گذاری در شــرایط تحریم وجود ندارد که 
سرمایه گذاری صورت گرفته در کشور در دولت سیزدهم چندین برابر 
بیش از ســرمایه گذاری دوران برجام بوده اســت. به طوری که در سال 
اول دولت ســیزدهم بیش از ۳ برابر سال اول برجام سرمایه خارجی 
جذب شــده اســت. در حالی عملکرد یک ســال اول دولت ســیزدهم 
در صدور مجوزهای ســرمایه گذاری در حــدود ۵ میلیارد دالر بوده که 
این عدد در ســال ۹۵ در حدود ۱.۷ میلیارد دالر بوده اســت. همچنین 
عملکرد سال ۱۳۹۶ نیز در حدود ۲.۶ میلیارد دالر است و در سال ۹۷ 
که سال خروج امریکا از برجام است این عدد به زیر یک میلیارد دالر 
رسیده بود. این آمارها به خوبی نشان می دهد که چه کسانی اصحاب 

شعارهای بی پایه و اساس بوده  و هستند!

»ایران« از تالش  های اخیر یک جریان سیاسی برای فاصله گذاری با »علیرضا اکبری« گزارش می دهد

یک رسانه اصالح طلب مصاحبه های قبلی خود با جاسوس انگلیس را از سایت خود حذف کرد
دوآتشــه«،  »انقالبــی  سیاســی/  گــروه 
»انقالبــی و دلواپــس« عنوان هایــی که 
برخــی پایگاه هــای خبــری نزدیــک به 
اصالح طلبــان در تــالش بــرای تبــری 
جســتن از »علیرضا اکبری« جاســوس 
اعــالم  از  پــس  انگلیــس  دوتابعیتــی 
دار  بــه  شــدنش  آویختــه  و  او  حکــم 
مجــازات بــه کار برده انــد. روز گذشــته 
گزارشــی  انتشــار  بــه  »انتخــاب«  هــم 
پرداخــت بــا این مدعــا کــه »در حالی 
کــه کیهان مدعی شــده علیرضا اکبری 
از حامیــان برجــام و FATF بــوده، اما 
نگاهــی کوتاه به نوشــته های او، خالف 
می دهــد.«  نشــان  را  موضــوع  ایــن 
ایــن گــزارش کــه در بعضــی دیگــر از 
سایت های همســوی انتخاب همچون 
»خبرآنالیــن« نیــز بازنشــر یافــت، بــا 
تکیــه به تعــدادی از مطالبی که اکبری 
طــور  بــه  فیس بــوک اش  صفحــه  در 
عمــده در ســال های ۹4 تــا ۹5 نوشــته 
بود، سعی داشت او را به عنوان فردی 
متعلــق بــه »جریــان منتقــد برجــام« 
معرفــی کند. اکبــری در این نوشــته ها 
کــه مشــخصاً در بازه زمانــی ارتباطش 
با ســرویس جاسوسی انگلیس آن هم 
پــس از خــروج از ایــران به بهانــه ابتال 
بــه بیماری نوشــته شــده ضمــن طرح 
انتقاداتــی به محمدجــواد ظریف وزیر 
امــور خارجــه وقــت، مواضعــی از این 
دســت را مطــرح کــرده که چــرا دولت 
نتایــج  از  توقعــات عمومــی  روحانــی 

مذاکرات و برجام را باال برده است؟
می تــوان  حــد  چــه  تــا  اینکــه  از  فــارغ 
نظــرات فــردی را که ســابقه بازداشــت 
به اتهام ارتباطات مشــکوک با سفارت 
کشــور خارجی و بعد اشــتغال به فعل 
ســعی  محتمــاًل  و  داشــته  جاسوســی 
می کرده برای خود حاشیه امن و وجهه 

موجه ایجاد کند، مبنایی برای منتسب 
کــردن او بــه یــک جریــان سیاســی قرار 
داد، پاســخ به درســتی یا نادرستی این 
ادعــا را اکبــری خــود در یکــی از همیــن 
یادداشــت های مورد استناد »انتخاب« 
متنــی  در  او  اســت.  داده  وضــوح  بــه 
درباره لوایح FATF  اگر چه می نویسد: 
مســیرهای   ،FATF لوایــح  »تصویــب 
انتقال ارز به داخل را مســدود می کند« 
و بــه نحــوی خــود را در زمــره مخالفان 
تصویــب ایــن لوایــح معرفــی می کنــد 
امــا چنــد خــط بعــد بــر ارتباط خــود با 
)آن  برجــام  منتقــدان  و  »دلواپســان« 
گونــه که مــورد ادعــای انتخاب اســت( 
»همــان  کــه  می کشــد  بطــالن   خــط 
زمان ها، بعضی از عزیزان رده اجرایی، 
خــرده می گرفتند که مــا هم حرف های 
دلواپسان را می زنیم و متأسفانه با اینکه 
قــادر بودنــد، اما مایــل نبودنــد تفاوت 
ماهوی این گونه نظرات مشــفقانه را با 

آن گونه مواضع تفکیک کنند.«
 

ë  یادداشت های و  گفت وگوها  امحای 
منتشر کرده از یک جاسوس

رســانه ای  و  سیاســی  جریــان  تــالش 
از  جســتن  تبــری  بــرای  اصالح طلــب 
»علیرضــا  عنــوان  تحــت  مقولــه ای 
اکبــری« بــه عنوان یــک جاســوس اما 
در حــدی اســت کــه طــی نزدیــک بــه 
دو هفتــه ای کــه از اعــدام او می گــذرد 
و  امحــا  بــه  رســانه ها  ایــن  از  برخــی 
حذف کردن سند اصلی گفت وگوهای 
اغلــب  نیــز  و  او  بــا  شده شــان  انجــام 
یادداشت هایی که به قلم اکبری منتشر 
کرده بودند، پرداختند. این گونه است 
که وقتــی می خواهید لینک  همرســان 
شده این مطالب در توئیتر اکبری را باز 
کنید بــا پیام »چنین صفحه ای موجود 

ســایت  می شــوید.  مواجــه  نیســت« 
»خبرآنالین« که اتفاقاً بر ارتباط اکبری 
با اصولگرایان و انقالبی ها اصرار دارد، 
یکــی از ســایت هایی اســت کــه همین 
رویــه را پیــش گرفته و بــه همین دلیل 
اگــر چه یکــی از معروف تریــن تصاویر 
زمینــه  پــس  بــا  او  از  عکســی  اکبــری 
دیــوار کافــه خبــر در خبرآنالین اســت 
اما جســت وجو بــرای پیدا کردن ســند 
ایــن گفت وگو در این رســانه بــه جایی 

نمی رسد.
 این در حالی است که خبرگزاری هایی 
مثــل »مهــر« و »فارس« کــه در حدود 
ســال های 86 و 8۷ با اکبــری پیرامون 
پرونــده  و  مذاکــرات  نظیــر  مســائلی 
هســته ای گفت وگو کــرده بودند نیازی 
ایــن گفت وگوهــا از  بــه حــذف اســناد 

آرشیو خود ندیده اند.

ë  انکار نیمه واقعی تصویر اکبری
وجــه دیگــر لنگ بــودن پایه اســتدالل 
گزارش هایــی کــه بــرای بهره بــردن از 
اکبــری به عنــوان حربــه ای در تقابل با 
جریــان انقالبــی منتشــر شــده، روایت 
انــکار  اتفاقــاً  و  او  مواضــع  از  ناکامــل 

نیمه واقعی تصویر است.
آنجــا کــه علیرضــا اکبــری بــه عنــوان 
رســانه های  مطلوب  یادداشــت نویس 
اصالح طلــب مثاًل در یادداشــتی که ۱0 
بهمن ۱۳۹۷ در روزنامه اعتماد منتشر 
کــرد و با تیتر یــک روزنامه یعنی »پیام 
موشــکی ایران/ علی شــمخانی: ایران 
اراده ای بــرای ارتقــای بــرد موشــک ها 
برداشــت  و  کــرده  همزبانــی  نــدارد« 
مواضــع  از  »اعتمــاد«  شــده  تقطیــع 
دبیر شــورای عالی امنیــت ملی در آن 
زمان را »پیام حسن نیت« و در جهت 

حساســیت زدایی از غرب ارزیابی کرد. 
ارزیابی که بیش از حد مشــخص است 
تــا چــه حــد بــا دیدگاه هــای مطلــوب 
اصالح طلبان منطبــق بوده. جز موارد 
متعــدد از ایــن همخوانــی دیدگاه ها و 
تحلیل هــا کــه شــاید چندان آشــکار به 
نظــر نیایــد، مراجعــه ای بــه مطالــب 
و محتواهایــی کــه علیرضــا اکبــری در 
صفحات اینســتاگرامی و توئیتری خود 
بویــژه در نیمــه دوم دهــه ۹0 منتشــر 
کرده بــه نحو آشــکاری قرابت و تعلق 
دولــت  و  اصالح طلبــان  بــه  او  خاطــر 

مورد حمایت آنها را تبیین می کند.
 

ë مرور توئیت های اکبری
انتشــار  بــا  توئیتــرش  در  روزی  کــه  او 
عکــس خاتمــی و طــرح ایــن ادعــا که 
بــه خاتمــی اجــازه ندادند در عروســی 

دختــر موســوی شــرکت کنــد، نوشــته 
بــود: »چهارچوب اصالحــات، مهم تر 
از اصالح طلبان اســت« زمانی دیگر با 
به اشتراک گذاشتن عکس بهزاد نبوی 
و نوشــتن متنی در رثای او از دلتنگی و 
اشتیاق تجدید دیدارش خبر می دهد. 
حــدود  در  اکبــری  توئیت هــای  مــرور 
اردیبهشــت ســال ۹6 هم به نوبه خود 
مشــخصی  نحــو  بــه  و  توجــه  جالــب 
منتقــد  و  دلواپســی  ادعــای  ردکننــده 
برجام بودن او است. تمام توئیت های 
اکبری در آن بازه، تصویرنوشته هایی با 
پــس زمینه بنفــش در مــدح و دفاع از 
حســن روحانــی اســت. آنقدر مســتمر 
کــه گویا بــرای خــودش نقشــی در حد 
یکــی از ســتادهای تبلیغاتــی او قائــل 
بــه  آنکــه  از  پــس  البتــه  اســت،  بــوده 
دلیــل کناره گیــری اســحاق جهانگیری 
چهــره  یــک  از  نمی توانســت  دیگــر 
مشــخص جبهــه اصالح طلبــان دفاع 
نتایــج  اعــالم  از  پــس  او  اینکــه  کنــد. 
راه  و  روحانــی  پیــروزی  از  انتخابــات 
یافتــن اصالح طلبــان بــه دوره چهارم 
شــورای شــهر تهران این گونه استقبال 
کــرده بــود کــه »تبریــک ایــن ققنــوس 
نبــود که برخاســت، این ســیمرغ بود و 
ســی  مرغ« بــه هر چــه بیاید بــه ادعای 
متعلق دانســتن او به جریــان انقالبی 
اظهارنظرهایــش  برخــی  واســطه  بــه 
پیرامون برجام نمی آید. بر این اساس 
خوب اســت اگــر در میانه تــالش برای 
اعــالم برائت کردن از این فرد و تبدیل 
کــردن او به وســیله ای بــرای حمله به 
رقیــب، بازبینی کاملی نســبت به خط 
و ربــط مواضــع اکبــری انجــام دهند و 
گمــان نکننــد کــه کار تبــری جســتن با 
حذف اســناد و استناد گزینشی مواضع 

یک فرد شدنی است.

تصویر معروف علیرضا اکبری در کافه خبر »خبرآنالین«

شــرکت های   / برومنــد  حســام الدین 
و  ترفندهــا  کاغــذی،  و  صــوری 
ســناریوهای متعددی برای پیشــبرد 
اهــداف اقتصادی خــود دارند و کاماًل 
بــا لطایف الحیــل و نــگاه کاســبکارانه 
می کوشــند در حالی که خود را موجه 
جلــوه می دهنــد از پرداخــت مالیات 
فــرار کننــد و خیلــی به کســی و جایی 
پاســخگو نباشــند امــا در بزنگاه هــای 
و  پولشــویی  بــه  دســت  حســاس، 
کالهبرداری می زنند. این یادداشــت 
در تحلیــل وضعیــت این شــرکت ها 
نیســت بلکه از باب تقریــب به ذهن 
مناقشــه  مثــل  در  کــه  آنجایــی  از  و 
نیســت، ســعی کرده به تحرکات یک 
جریــان سیاســی مرمــوز بپــردازد کــه 
از تســهیالت سیاســی و رســانه ای در 
کشور بهره می برد اما در بزنگاه هایی 
معانــدان  و  ضدانقــالب  بــا  همســو 
جمهــوری اســالمی، پازل دشــمن را 
ُپــر می کنــد و در واقــع به جــای آنکــه 
یک حزب سیاســی یا جریان سیاسی 
منتقــد درون حاکمیت تعریف شــود 
کــه  اســت  اپوزیســیونی  یــک  بیشــتر 

ژســت اصالحاتی و انتقــادی به خود 
می گیرد!

ایــن جریــان سیاســی مرمــوز یک 
معیار روشن دارد و عیار خودش را با 
سیاست های جبهه غرب می سنجد. 
اگر جمهوری اســالمی ایران در کوران 
مذاکــره بــا طــرف غربــی باشــد، تیتر 
می زنــد کــه »امضــای کــری تضمین 
اســالمی  جمهــوری  اگــر  اســت«، 
در برابــر تهدیــد دشــمن، از قــدرت 
موشکی خودش رونمایی نماید، ندا 
ســر می دهد که روزگار، روزگار مذاکره 
است و دوران موشــک گذشته است! 
اگــر دولتــی هــم بــر مبنای سیاســت 
قــدرت،  موازنــه  قاعــده  و  متــوازن 
قراردادهایی بــا قدرت هایی بیرون از 
اردوگاه غــرب ببنــدد، بــاز این جریان 
صدایش بلند می شــود که راه اشتباه 
اســت! اگر یک همایــش بین المللی 
دربــاره بانــوان تأثیرگذار در پاســخ به 
سیاســی کاری ســازمان ملــل در لغو 
عضویت ایران از کمیسیون مقام زن 
هم برگــزار شــود، این جریــان مرموز 
عصبانی می شود که چرا چشمآبی ها 

همایــش  ایــن  در  بلوندهــا  مــو  و 
نبوده اند!

اساســاً کارکرد یک جریــان مرموز 
در صحنــه سیاســی کشــور، این شــده 
اســت که حتی نقاط قــوت جمهوری 
اســالمی ایران را در مدار تفســیر نگاه 

اپوزیسیونی قرار بدهد.
 کارکــرد ایــن جریان مرمــوز تولید 
یک شــبکه موازی و همکار با گفتمان 
غربگــرا اســت کــه در حــال عملیات 
روانــی و رســانه ای علیــه نقــاط قوت 
جمهوری اســالمی هستند. روشنفکر 
ایــن جریــان مرمــوز، محکمــات فکر 
فعــال  مــی رود،  نشــانه  را  اســالمی 
جمهــوری  جریــان،  آن  سیاســی 
اســالمی را به تنــدروی متهم می کند 
و رسانه های سیاسی این جریان، خود 
را وکیل مدافع غرب می دانند. بدتر از 
همه، این است که شبکه ای از نیروها 
و افــراد تربیــت شــده در ایــن جریان 
مرمــوز سیاســی، بــه اســم دانشــجو، 
خبرنــگار یــا فعــال حقــوق زنــان و... 
آلوده به اقداماتــی علیه امنیت ملی 
وطن فروشــی  و  جاسوســی  حتــی  و 

و  آشــوب ها  پــی  در  کــه  شــده اند 
از  نفــاق  نقــاب  اخیــر،  اغتشاشــات 
چهــره برخی از آنهــا افتــاد و معلوم 
شــد که در کدام کشــورها و تحت نظر 
کدام ســرویس های اطالعاتی بیگانه 
بــرای آشــوب و اغتشــاش و عملیات 
ایــن  دیده انــد.  آمــوزش  رســانه ای 
تراژدی بزرگ برای این جریان مرموز 
بــه گونه ای بوده اســت که نتوانســتند 

دست به حاشا بزنند. 
نســخه ای کــه ایــن جریــان بــرای 
دنبــال  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
می کند این اســت که با غرب سازش 
نمایــد، امتیــاز تــام و تمــام بدهــد، 
در  هاضمــه نظــم امریکایــی هضــم 
شــود، از اصــول و محکمــات دینــی 
بخصوص در حوزه اجتماعی دست 
بکشد و به قول خودشان و مرجعان 
غربی شــان روند نرماالیــز را به انتها 
برســاند! اما واقعیت 4۳ ســال اخیر 
ثابــت کــرده کــه جمهوری اســالمی 
چیزی جز مردم نیســت و این مردم 
به تعبیر آن سردار دل ها، ملت امام 

حسین)ع( هستند.

بازیگران گفتمان غربگرا کجا را نشانه گرفته اند؟!


