رییس کل دادگستری تهران:

روحانی در جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت:

مرتکب جرم سیاسی
باید حتما انگیزه
اصالح امور داشته باشد

تالش می کنیم چرخه
اقتصاد کشور متوقف نشود
2

2

روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

چهارشنبه 26شهریور 27 _1399محرم 16 _1442سپتامبر 2020
همدلی از وضعیت نامطلوب سیستم گرمایشی
مدارس کشور گزارش میدهد

شعله سوزان بخاری های
نفتی در مدارس
همدلــی| در زمانــهای که مدارس بســیاری از
کشــورهای دنیا هوشمند شده اســت و در حالی
که آموزش الکترونیک یکــی از نیازهای آموزش
این عصر به حساب میآید ،مدارس و کالسهای
درس ایران هنوز درگیر سیســتم گرمایشی و بود
و نبود بخاری نفتی است .در حالی انتظار میرفت
که بعد از حادثه آتشسوزی سریالی مدارس ایران
مانند مدرسه شینآباد ،دبستان اسوه حسنه زاهدان
و ....بخاریهای نفتی برای همیشه از مدارس کشور
رخــت بربندند ،اما دیروز پیــروز کرمی ،مدیرکل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه
و بویراحمد از وجود ۵۰۲کالس درس با بخاریهای
نفتی غیراســتاندارد در مکانهای فاقد علمک گاز
فقط در این استان خبر داد.
مخالفت فلسطینی ها به توافق ابراهیم
در کاخ سفید تشدید شد؛

سال ششم _ شماره 8 _ 1510صفحه _ قيمت  2000ناموت

بعد از یک سال برای پرونده «میترا استاد» حکم قتل عمد صادرشد؛

تعیینتکلیفنهایی
پروندهنجفی

همدلی| بــرج آرمیتای ســعادتآباد خرداد ،۹8
شاهد وقوع قتل زنی حدودا ۳۵ساله بود که با اصابت
گلولهای به قلبش خبرساز شد .پس از تعیین هویت
در همان ســاعات اولی ه وقوع جرم ،مشــخص شد
این زن میترا استاد ،همسر دوم محمدعلی نجفی

4

به نام صلح
به کام اشغالگر

1

نگاهی به موضعگیری مخالف برخی مدیران دولتی
با گرایش سیاسی دولت و بدنه رای رئیس جمهور

کاغذبازیها
بالی جان کسبوکار

ناهمراهی با دولت

همدلی| اینکه میگویند شروع کسبوکار جدید
در ایران ،یعنی پیه عبور از هفتخوان رستم را به تن
مالیدن ،در گزارشهای رسمی یا حتی غیررسمی
داخلی و خارجی ،هر ســال نمود بیشــتری پیدا
میکند .آن طور که آمار منتشر شده از سوی دفتر
طرح و برنامهریزی وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
نشــان میدهد در چهار ســال اخیر ،رتبه ایران در
شاخص سهولت کسبوکار از  118به  127در میان
 190کشور رسیده؛ شــاخصی که در سال 2017
روی عدد 120قرار گرفته بود.

شهردار پیشین تهران است .اکنون پس از گذشت
یک سال و ســه ماه ،دیوان عالی کشور در رابطه با
پرونده محمدعلی نجفی و صدور رای در این پرونده،
تشکیل جلســه داد و سرانجام منجر به صدور رای
قتل عمد میترا استاد شد.
2

رئیس کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد:

رییس دیوان عالی کشور خبر داد؛

پایان رسیدگی به پرونده روح اهلل زم
چهره زنانه اعتیاد ،پنهان است

1

ایرنا

4

3

6

گزینههای ایران
در صورت فعال شدن
مکانیسم ماشه

گزارش همدلی از نگاه جنسیتی به مصرف کنندههای مواد مخدر

همدلی| کاخ ســفید روز گذشته میزبان مراسم
امضای دو توافق برای عادیسازی روابط میان رژیم
صهیونیستی با امارات و بحرین بود .این در حالی
است که همزمان با این مراسم انتفاضه سراسری در
فلسطین برگزار و پرچمهای فلسطین در اعتراض
به امضای این توافقنامهها برافراشته شد .در همین
حــال دیروز بنیامین نتانیاهو ،نخســتوزیر رژیم
صهیونیستی و دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا
و هیاتهای اماراتی و بحرینی به ریاست عبداهلل بن
زاید و عبداللطیف بن راشد الزیانی وزرای خارجه دو
کشور با حضور حدود  ۷۰۰مهمان...

تحلیل

بر اساس گزارش بانک جهانی ،رتبه ایران
در میان  190کشور جهان ،از لحاظ وضعیت
کسبوکار طی  4سال اخیر وخیمتر شده است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برخی مفاد
طرح سه فوریتی مقابله به مثل با آمریکا در صورت
فعالسازی مکانیسم ماشه را تشریح کرد .مجتبی
ذوالنوری ،با اشاره به اظهارات اخیر پمپئو مبنی بر
تالش آمریکا و اروپا برای فعالسازی مکانیسم ماشه،
گفــت :مبنای اظهارات مســئوالن ایاالت متحده
مبنای قانونی و حقوقی ندارد و با توجه به مکانیزم
پیشبینی شده در برجام نمیتوانند چنین اقدامی
صورت دهند .نماینده مردم قم در مجلس شورای
اســامی بر همین اساس تأکید کرد :اگر بخواهند
اقدامی در راستای فعالســازی مکانیسم ماشه و
تمدید تحریمهای تســلیحاتی علیه ایران صورت
دهند ،جمهوری اسالمی بیتفاوت نخواهد بود.
2

نگاهی به موضعگیری مخالف برخی مدیران دولتی با گرایش سیاسی دولت و بدنه رای رئیس جمهور

ناهمراهی با دولت

ترکیه ؛ هدف تازه اتحاد اعراب واسرائیل

«دیوید هرست» تحلیلگر انگلیسی در میدل ایست آی
نوشت :ماهها قبل از اینکه امارات متحده عربی اعالم کند
که قصد دارد اسرائیل را به رسمیت بشناسد ،تحلیلگران
از طرح معامله قرن دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا
حیرت زده بودند .آنها از خود میپرسیدند که آیا واقعا
این طرح وقتی با این قطعیت از سوی کشورهای عربی
رد میشود ،ارزش این همه سرمایهگذاری را دارد؟
به گزارش انتخاب در ادامه این مطلب آمده اســت:
ترامــپ و دامادش جارد کوشــنر تــاش کردهاند تا
کشــورهای دیگر را به عادی ســازی روابط با اسرائیل
تشویق کنند .تاکنون فقط بحرین ،صربستان و کوزوو
اعالم کردهاند که از این الگو پیروی میکنند و دولتهای
بزرگ یا پرجمعیت ،همچون عربستان سعودی ،سودان،
عمان ،کویت از اجرای آن امتناع ورزیدهاند.هفته گذشته
کاخ سفید با شور و شوق فراوان اعالم کرد که به زودی
نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن با دو رهبر
جهان عرب دیدار خواهد داشت .اگر فلسطینیها هرگز
هدف این معامله نبودهاند ،پس چه کسی بوده است؟
هدف کوشنر یک هدف مذهبی ملی یهودی یعنی ایجاد
اسرائیل بزرگ به عنوان یک واقعیت دائمی است.
اما قرار اســت اتحاد امارات و اســرائیل در برابر چه
کســی از خود دفاع کند؟ اســرائیل از مدتی پیش به
دیپلماتهای عرب گفته بود که دیگر ایران را به عنوان
یک تهدید نظامی نمیداند .یوسی کوهن ،رئیس موساد
صراحتا به مقامات عرب گفت که ایران قابل مهار است.
ترامپ چندی پیش تا آســتانه یک رویارویی نظامی با
ایران رفت ،اما در نهایت منصرف شد .تهران به تالفی
حمله هواپیمای بدون سرنشــین آمریکایی که ژنرال
ایرانی قاسم سلیمانی را در ژانویه به قتل رساند ،آشکارا
چند ده موشــک به سمت سربازان آمریکایی در عراق
شــلیک کرد.هواپیماهای جنگی اســرائیلی بارها این
تئوری را در ســوریه و لبنان مورد آزمایش قرار داده و
چندین و چند هدف ایران را منهدم کردند ،این حمالت
در حالی انجام میگرفت که ما شاهد هیچ گونه واکنشی
از ســوی ایران یا حزباهلل نبودیم.حال پرســش این
جاست که اگر واقعا ایران هدف این اتحاد نوپا نیست،
پس کیست؟
پاسخ به این پرسش در یک سری از بیانیههای تنظیم
شده هماهنگ از رهبران عرب در نشست اتحادیه عرب
نهفته است .با بررسی این بیانیهها معلوم شد که دشمن
واقعی یکی از اعضای ناتو است ،کشوری که اتفاقا برای
چندین دهه حافظ بمبهای هســتهای آمریکا بوده
است.کشور خارجی جدیدی که جهان عرب را تهدید
میکند ،نه ایران و نه روســیه بلکه ترکیه اســت .انور
قرقاش وزیر مشاور دولت امارات عربی متحده در امور
خارجه با اتهام توسعهطلبی ترکیه گفت :آنکارا ظاهرا ً
این روزها کل خط ســاحلی دریای مدیترانه شرقی ،از
لبنان تا مصر را با ادعای بازگرداندن حاکمیت عثمانی
بر این مناطق تحت نفوذ خود گرفته است .قرقاش در
سخنانی خود در اتحادیه عرب گفت :دخالت ترکیه در

امور داخلی کشورهای عربی نمونه بارز مداخله منفی
در منطقه است.این سخنان ،بیانیه وزیر کشوری است
که رئیس جمهور مصر را ســرنگون و هواپیماهای آن
طرابلس لیبی را در تالش برای برکناری دولت شناخته
شده دیگر در سطح بین المللی بمباران کردند.قرقاش،
ترکیه را به تهدید امنیت و ایمنی تردد دریایی در آبهای
مدیترانه ،با نقض آشکار قوانین و منشورهای بین المللی
متهم کرد.
ســامگ شــوكری ،وزیر امور خارجه مصــر نیز در
دیدار با قرقاش گفت كه مداخالت تركیه در بســیاری
از كشورهای عربی مهمترین تهدید برای امنیت ملی
جهان عرب اســت .وی ادامــه داد :مصر در مقابل جاه
طلبیهای ترکیه به ویژه در شمال عراق ،سوریه و لیبی،
بی تفاوت نخواهد ماند.یک منبع ارشد دولت ترکیه نیز
اظهارات مطرح شده در نشست اتحادیه عرب را به اتحاد
انجیلیمسیحی-صهیونیستیبامحوریتآمریکانسبت
داد .این منبع که خواست ناشناس بماند ،گفت :امارات
متحده عربی وظیفه خود را برای جدا کردن ترکیه در
ســطوح عملیاتی انجام داده است.وی افزود :آنها حتی
بودجه الزم برای مقابله با آنکارا را تأمین كردهاند .با این
حال ،عامالن اصلی این اســتراتژی اسرائیل و برخی از
سیاستمداران آمریكایی نزدیك به البی طرفدار اسرائیل
هستند .آنها بخشی از هر تالشی برای ایجاد اتحاد علیه
ترکیه بودهاند .به گفته این مقام ترک البی اسرائیلی به
نفع اتحاد صهیونیستی و انجیلی از امارات متحده عربی
حمایت میکند .کمیته فرعی اتحادیه عرب که مسئول
بررســی رخدادهای اخیر از جمله وضعیت فلسطین
است صراحتا اعالم داشته که دشمن اتحادیه عرب نه
اسرائیل بلکه ترکیه است.جوردن تایمز اخیرا مقالهای
را منتشــر کرد که در آن آمده بود :نیروهای ترکیه و
شــبه نظامیان مورد حمایت آنکارا در سه کشور عربی
لیبی ،ســوریه و عراق فعال هستند .این یک واقعیت
ژئوپلیتیکی اســت که جهان عرب و همچنین جامعه
بین المللی باید تصدیق کرده و نســبت به آن واکنش
نشان دهد .در حقیقت ،بلندپروازیهای ارضی ،سیاسی
و اقتصادی ترکیه در این کشورها توسط رهبران ارشد
ترکیــه از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری
تبلیغ میشود .ترکیه اکنون پایگاههای نظامی در قطر،
لیبی ،سومالی ،قبرس شمالی ،سوریه و عراق دارد و همه
این پایگاهها نیز با رضایت دولتهای قانونی این کشورها
نیســتند.در این ماجرا بازیگــران خارجی دیگری نیز
وجود دارند که قصدشان معرفی ترکیه به عنوان قانون
شکن جدید مدیترانه شرقی است.نقش ارتش فرانسه
در حمایــت از خلیفه حفتر ،ژنرال ارتش دوران قذافی
بر کسی پوشیده نیست .اخیراً ،رئیس جمهور امانوئل
ماکرون در جریان ورود به بیروت بر نقش بیشتر پاریس
تاکید کرد .ماکرون اظهار داشت که اختالف او با ترکها
نیست بلکه با شخص اردوغان است ،تاکتیکی که البته
قب ً
ال امتحان شده و شکست خورده است.
ادامه در صفحه 5

همدلی| یکی از عناصر سیاســی و اجرایی که در بین مردم شــهرها و شهرستانها میتواند و باید نماینده
سمت و سوی سیاسی دولت مستقر باشد ،فرماندار است .معموال با تغییرات دولتها تحوالتی که نشاندهنده
تغییرات سیاسی حاصل از عوض شدن دولتهاست ،انتخاب فرمانداران است ،اما گویی در دولت روحانی این
موضوع نتوانسته است خود را نشان دهد .در این میان مهمترین فرماندار کشور یعنی متولی فرمانداری تهران،
به طور کلی از این قاعده مستثتی است .عیسی فرهادی که پیش از این در دولت احمدینژاد با سمت وسوی
180درجه متفاوت با دولت روحانی در این سمت بود ،با پیروزی حسن روحانی به واسطه رای اصالحطلبان،
از سوی رحمانی فضلی در این سمت مهم ابقا شد تا مردم پایتخت بدانند که تغییری در کار نیست .عیسی
فرهادی با جهتگیریهایی که انجام میدهد داده ،نشان داده که نه تنها به اصالحطلبانی که دولت روحانی
را بر سر کار آوردهاند ،نزدیک نیست ،بلکه حتی بهاصولگرایانی که خود را به اعتدالیون نزدیک میدانند نیز
همراه نیست .برخی او را از نزدیکان و حامیان جدی جبهه پایداری میدانند ،تشکلی که هیچ گونه مماشاتی
حتی بااصولگرایان میانهرو را هم برنمیتابد چه رسد به اصالحطلبان .دو سال پیش بود که کلیپی از سخنان
این چهره سیاســی واجرایی دولت روحانی منتشر شــده بود که در اوج اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات
سال  88در جلسهای با حضور یکی از رقبای روحانی ،دو تن از محصوران و رئیس دولت اصالحات را عامل
صهیونیستها میداند و خواستار محاکمه آنها میشود؛ اتهامی که در میان اتهامات ریز ودرشتاصولگرایان
مخالف این چهرهها تازه به نظر میرسید .همان روزها سایت انتخاب با انتقاد از این انتصاب نوشت«:فردی که
در دولت احمدینژاد سرپرست استانداری البرز بوده و معاونت استانداری صولت مرتضوی در استانی دیگر را در
کارنامهاش دارد از سوی چه کسانی حمایت میشود؟ چه کسانی او را در فرمانداری تهران حفظ کردهاند؟ البته
از این فرمانداران با گرایش فکری مخالف اعتدال ،در دولت بسیار وجود دارد و وزیر کشور باید ضمن اعالم برائت
از اظهارات فرماندار تهران توضیح دهد که به چه سبب حاضر به تغییر فرماندار احمدینژاد در دولت روحانی
نشد! اتاق فکر این انتصابها کجاست و چه جریانی بیشترین سود را از فرمانداران و استانداران غیرهمسو با
دولت کسب میکند.؟» این سوال البته هیچ گاه با پاسخ اجرایی وزیر کشور مواجه نشد ،بلکه تنها با چند جمله
بر انتخاب خود اصراز کرد .رحمانی فضلی در این باره گفته بود«:من بسیار تحت فشار بودم که او را عوض کنم،
زیرا فرهادی در زمان دولت دهم ،استاندار البرز بود و بعد هم فرماندار تهران شد ،ولی من نسبت به او شناخت
داشتم و مدیر من در صداوسیما بود و گفتم مسئولیت او را میپذیرم».
البته برخی از فرمانداران دولت روحانی که سابقهاصولگرایی و مخالفت با اصالحات داشتند ،تالش میکردند
که حداقل منویات ذهنی خود را در دولت غیراصولگرای روحانی بروز ندهند یا حداقل به مقتضای رعایت
پست و جایگاه خود ،با دولت ناهمسو نباشند ،اما به نظر میرسد که فرماندار تهران از چنان پشتوانهای برخوردار
است که نیازی به رعایت ظواهر نیز ندارد .عیسی فرهادی در تازهترین موضعگیری خود با رای شورای شهر

تهران مبنی بر نامگذاری دو خیابان به نامهای مهندس مهدی بازرگان؛ اولین نخســتوزیر انقالب و اعظم
طالقانی ،دختر آیتاهلل طالقانی و بانوی مبارز چند دهه اخیر ،مخالفت کرد و با اظهار نظری عجیب که از سوی
رســانهها منتشر شد ،این دو چهره شاخص انقالب را «ناشناس» برای مردم عنوان کرد؛ موضعی که باوجود
حکم امام خمینی برای نخستوزیری مهندس بازرگان و پیام تسلیت رهبر انقالب هنگام درگذشت این چهره
سیاسی ومذهبی معاصر ایران در حافظه مردم ایران موجود است .برخی این مخالفت را در راستای اعالم آمادگی
برای حضور در دولتاصولگرای بعدی میدانند .صادق زیباکالم ،استاد دانشگاه تهران در توئیتی در این باره
نوشت« :چون مهندس بازرگان را خیلی از مردم نمیشناسند ،درست نیست که خیابانی به اسم او شود» .این
استدالل جناب عیسی فرهادی ،فرماندار تهران در مخالفت با تصمیم شورای شهر مبنی بر نامگذاری خیابانی
به اسم مرحوم مهندس بازرگان میباشد .احتماال ایشان به دنبال نام نیکی در دفتر مسئولین دولت تندرو آینده
هستند ».خانواده آیتاهلل طالقانی نیز به این موضع فرماندار دولت روحانی با انتشار نامهای واکنش نشان دادند.
در بخشی از این نامه آمده است«:شنیده شد که فرمانداری تهران طی نامهای به شورای شهر با نامگذاری معابر
به نام بازرگان و اعظم طالقانی ،به علت اینکه کسی آنها را نمیشناسد ،مخالفت کرده است.اگرچه این عد ِم
ضمن یادآوری
تاریخ معاصر در رسانههای رسمی ،میتوان عذر آورد،
ِ
شــناخت را در مهجوریتشان ،در ِ
بیان ِ
ِ
شــناخت فرمانداری ،طی نامه مورخ  99/۰۵/۲۸مخالفت خود را به
اینکه خانواده طالقانی قبل از اعال ِم عدم
دالیل خاص ،با نامگذاری معبری به نا ِم اعظم طالقانی ،به شورای شهر اظهار کرده است ،اعالم میدارد ،آنها نیاز
ِ
به شناخته شدن توسط این افراد ندارند».
طول مبارزات
دربخش دیگری از این نامه آمده است«:حماسه مقاومت دلیرانه و
طنین فریادهای ایشان در ِ
ِ
مبارزان راه عدالت و
حافظان حدو ِد الهی و
و کارنامه درخشانشان در حیاتِ پس از انقالب ،برای حقطلبان و
ِ
ِ
مساوات ،آینه درخشانی است که کوردالن را در ِ
ادراک آن راهی نیست».
چند روز پیش نیز حســن خلیلآبادی عضو شــورای شهر تهران در این رابطه گفته بود«:همه مردم
ایران میدانند بازرگان از چهرههای سرشــناس این کشور بوده است و این رفتار دوگانه فرمانداری در
برخورد با نامگذاریها درســت نیست ».او در واکنش به موضع فرماندار تهران گفته بود«:برخی انتقادها
های تریبوندار مطرح میشود که قصد خوشرقصی دارند و مردم نیز از این
توسط برخی از تازه به دوران رسیده 
غرضورزیها که عمقی هم ندارد متنفر هستند .برای فرمانداری که با این ادبیات و نگاه سیاسی به نامگذاری
معبری به نام مهدی بازرگان و اعظم طالقانی معترض است متاسفم ».با هر تحلیلی که به این موضوع نگریسته
شود ،این موضعگیریهای صددرصد مخالف با دولت وبدنه اجتماعی آن در بغل گوش رئیس جمهور و اصرار
بر آنها از سوی یک مدیر میانی دولت و البته ناتوانی دولت ،رئیس جمهور یا وزیر کشور در دادن حتی تذکری
به او عجیب به نظر میرسد.

رئیس دیوان عالی کشور خبر داد:

پایان رسیدگی به پروندهروحاهلل زم
همدلی| روز گذشتهرئیس دیوان عالی کشور گفت« :رسیدگی به پرونده
زم در دیوان عالی تمام شده است ».حجتاالسالم مرتضوی مقدم در جمع
خبرنگاران درباره پرونده زم فت« :رای صادر شــده و رسیدگی به پرونده
زم در دیوان تمام شــده اســت و رای آن اعالم خواهد شد ».این خبر در
حالی منتشر میشود که  11تیر ماه سخنگوی قوه قضائیه از حکم اعدام
او خبر داده بود.
روحاهلل زم در ســالهای اخیر از چهرههای خبرساز و جنجالی فضای
مجازی و با انتشار خبرهایی درباره مسایل ایران و مقامات کشورمان ،به
چهرهای بحثبرانگیز تبدیل شده بود تااینکه در نهایت به دست سازمان
اطالعات سپاه دستگیر شد.
ســخنگوی قوه قضائیه تیرماه ســال جاری از صدور حکم اعدام برای
روحاهلل زم ،مدیــر کانال آمدنیوز خبر داد؛ غالمحســین اســماعیلی در
خصوص صدور حکم پرونده روحاهلل زم در پاسخ به این که آیا رای پرونده
روحاهلل زم صادر شده یا خیر ،گفت«:بله .حکم صادر شده است و از آنجا
که رســیدگی به اتمام رسیده است ،حکم مبنی بر محکومیت زم صادر
شده اســت و گرچه ما در ایام غیرقطعی جزئیات آن را نمیگوییم ولی
پروندهای بود که در راستای ماده  ۳۵۵آیین دادرسی کیفری اجازه انتشار
جریان دادگاه اخذ شــده بود میتوانیم جزئیات آن را بگوییم ».او افزود:

«موارد اتهامی را روحاهلل زم داشت و دادگاه  ۱۳مورد از عناوین ریز توام را
از مصادیق افساد فیاالرض دانسته است و حکم اعدام صادر کرده است و
در چند مورد اتهامی که افساد فیاالرض نبود به مجازات حبس محکوم
شده که این حکم غیرقطعی و قابل فرجامخواهی است و چنانچه از ناحیه
ایشان فرجامخواهی شود ،پرونده به دیوان عالی ارسال میشود ».تجربه
بازداشت سال  ۱۳۸۸برای روحاهلل زم ،همان نقطهای بود که راه خروج او
را به ســوی خارج از ایران هموار کرد .روحاهلل زم با پاسپورت خودش از
مرز قانونی گذشت و به مالزی رفت و کانال تلگرامی «آمدنیوز» را تاسیس
کرد .محتوای آمدنیوز ترکیبی از اخبار و اطالعات دروغ بود که روحاهلل زم
ادعا میکرد مدارک و مستندات آنها را از طریق ارتباطاتش در ایران به
دست میآورد.
او بود که برای اولین بار از ماجرای  ۶۳حساب قوه قضائیه پرده برداشت.
او بود که با جدیت پیگیر اتهام سعید طوسی بود.
اعتراضهــای دی ماه  ،۱۳۹۶نقطه عطف زندگــی روحاهلل زم و کانال
آمدنیوز بــود .البته همان دی مــاه تلگرام به درخواســت محمدجواد
آذرجهرمی ،وزیــر ارتباطات و به خاطر انتشــار محتوایی که دعوت به
درگیری مســلحانه عنوان شد ،کانال آمدنیوز را مسدود کرد .خیلی زود
کانــال دیگری به نام صدای مردم جــای آن را گرفت .چند ماه بعد و در

اردیبهشت  ۹۷دولت ،تلگرام را به طور کلی فیلتر کرد .با این حال روزی که
سپاه پاسداران اعالم کرد روحاهلل زم را در اختیار دارد ،تعداد دنبالکنندگان
کانال جانشین آمدنیوز بیش از یک میلیون نفر بود.روحاهلل زم به ارتباط با
دستگاههای امنیتی اسرائیل ،عربستان و ترکیه متهم است.
محمدعلی زم؛ پدر روحاهلل زم در نامهای که تابســتان  ۹۶به پســرش
نوشــته ،به او میگوید که از حرفهایی که او در آمدنیوز درباره رهبری
زده است ،نفرت و برائت میجوید و اگر این سخنان ادامه پیدا کنند ،او و
مادرش عاقش خواهند کرد و شامل «عاق والدین» خواهد شد.
محمدعلی زم در آن نامه به صراحت گفته است که بین پسرش و مقام
معظم رهبری ،دومی را انتخاب میکند ،اما همه اینها باعث نمیشود که او
یا روحاهلل زم به نقطه سابق و قرار نمازهای جماعت بیت آیتاهلل خامنهای
برگردند .او افزود« :موارد اتهامی را روحاهلل زم داشــت و دادگاه  ۱۳مورد
از عناوین ریز توام را از مصادیق افســاد فیاالرض دانســته است و حکم
اعدام صادر کرده است و در چند مورد اتهامی که افساد فیاالرض نبود به
مجازات حبس محکوم شده که این حکم غیرقطعی و قابل فرجامخواهی
است و چنانچه از ناحیه ایشان فرجامخواهی شود ،پرونده به دیوان عالی
ارســال میشود ».تجربه بازداشت ســال  ۱۳۸۸برای روحاهلل زم ،همان
نقطهای بود که راه خروج او را به سوی خارج از ایران هموار کرد.

