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رئیس محترم دادگاه تجدیدنظر نظامی ـ شعبه یک
قاضی محمدرضا خاموشی ـ قاضی حسین زمانی امیر

سالمعلیکم
با تقدیم احترام
عطف به شکایت مرکز امور حقوقی وزارت اطالعات ،مبنی بر نشر اکاذیب و افترا دربارهی آقای علوی (وزیر
اطالعات) ،موارد زیر به استحضار میرسد:

 1ـ نسبت آمدنیوز با وزیر اطالعات (و دولت)
الف ـ کلیات
سخنرانی در مسجدی در باقرآباد قرچک ـ در  11دی 1396
در بازه زمانی  7تا  14دیماه  1396با تحریک ضدانقالب ،یک آشوب عمومی در کشور پدید آمد .این آشوب
فراگیر در روزهای قبل و بعد از سالگرد راهپیمایی  9دی انجام شد و تقریباً آن را نیز تحتالشعاع قرارداد.
در سخنرانی مزبور که  4روز پس از آغاز آن آشوبها ایراد شد ،ضمن پرداختن به مناسبات  9دی ،به موضوع
آشوبها و علل وقوع و محرکین ضدانقالب آن نیز اشاره شد و چون مهمترین رسانهای که در غائله دیماه
 1396بیشترین سهم را در تحریک و تشویق عمومی به براندازی داشت ،کانال تلگرامی «آمدنیوز» بود و
افکار عمومی نیز در جریان این تحرکات عمومی قرار داشت و پرسش عمومی و عالمت سؤال این بود که
چرا نهادهای امنیتی با آن برخورد نمیکنند ،مجموعاً پنج جمله معترضه نسبت به ضعف برخورد
وزارت اطالعات با آمدنیوز مطرح شد که در واقع پرسشی بود که از  11ماه قبل (از بهمن  )95به
اینسو در رسانهها عموماً و در مجلس شورای اسالمی خصوصاً مطرح بود که رابطهی کانال
تلگرامی آمدنیوز با وزیر اطالعات چیست .آن پنج جمله پیاده شده از نوار دقیقاً این است:
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«  ...رفته یه چیچی نیوز راه انداخته و از باال تا پایین نظام رو به سخره میگیره؛ البته وقتی میرسه به وزیر
محترم اطالعات با تقدیرات ویژه [یاد میکند] .هنوز هم وزیر اطالعات به ما جواب نداده [پیرو پرسش نمایندگان
از ایشان] چرا چیچی نیوز فالن شده ،پسر فالنی در وزارت نفت ،به وزیر اطالعات که میرسه اینقدر تقدیر
میکنه؟ خب آیا ما میتونیم شک کنیم که وزیر اطالعات پشت سر چیچی نیوزه؟! چون الاقل دو تا فحش هم
به وزیر اطالعات میداد ،اون که مقام معظم رهبری رو ،مراجع تقلید رو ،همه رو به سخره میگیره! »

 اوالً ،حتی آمدنیوز به اسم هم مطرح نشده ،بلکه از قید چیچی نیوز استفادهشده است. ثانیاً ،فضای ملتهب جامعه در آن هفته و فضای آشوب و بلوا در اقصی نقاط کشور متأثر ازتحریک ضدانقالب بود و انتظار افکار عمومی ،مواجهه جدی با کانالهایی در شبکههای
اجتماعی بود که از داخل کشور اطالعات را گردآوری کرده و در خارج منتشر مینمودند
(که وظیفه وزارت اطالعات است).
 ثالثاً ،در سطح افکار عمومی از ماهها قبل ،هم در رسانهها و هم در بین نمایندگان مجلسشورای اسالمی ،این شائبه مطرح بود که چرا آمدنیوز به وزیر اطالعات احترام و التفات
ویژه دارد.

ب ـ سابقه
1ـ کانال تلگرامی آمدنیوز که توسط روحاهلل زم (فرزند حجتاالسالم محمدعلی زم ،رئیس اسبق
حوزه هنری سازمان تبلیغات و معاون فرهنگی وزارت نفت در دولت یازدهم) در خارج از کشور
ایجاد شد ،همهی مسئوالن نظام را تخریب میکند ،اما به آقای روحانی رئیسجمهور و آقای علوی
وزیر اطالعات که میرسد ،اخبار عمومی و خصوصی آنها را بسیار محترمانه مطرح مینماید.
(در جزوهی پیوستی صفحات  13 ،10 ،5 ،3و  14را مالحظه بفرمایید .برای نمونه ،نوع خبررسانی در صفحه 10
دربارهی وزیر اطالعات را مقایسه نمایید با آنچه در باالی همان صفحه دربارهی مقام معظم رهبری در ستون
مهمترین عناوین خبری خود آورده است).

این انعکاس جانبدارانهی اخبار وزیر اطالعات توسط آمدنیوز ،قریب یک سال قبل از سخنرانی 11
دیماه  1397اینجانب در قرچک ،مورد پرسش افکار عمومی بود.
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(در جزوه پیوستی در صفحات  45،32،31،30،29،28،24،23،21،20،19،17به صورت موردی 14
نمونه از موارد رسانهای انعکاس رابطه آمدنیوز با وزیر اطالعات آورده شده است).
در این  14نمونه که بهصورت موردی انتخابشدهاند ،در بازهی  15بهمن ( 1395ص )20تا  9دی
( 1396ص )31فضای توییتر ،تلگرام ،فیسبوک ،اینستاگرام و حتی خبرگزاریهای داخلی آکنده
از شائبهی نسبت آمدنیوز با وزیر اطالعات بود.
لذا آنچه در سخنرانی 11دی  1396در باقرآباد ایراد شد ،سخن جدیدی نبود ،ضمن اینکه پرسشی بود که چرا
هنوز وزیر اطالعات به این شبهه پاسخ نداده است.

2ـ اساساً موضع دولت نسبت به آمدنیوز همواره مبهم و شبههآفرین بوده است:
 وزیر اطالعات ،سیدمحمود علوی :آمدنیوز رسانه ضدانقالب هست ،ولی ضدانقالب فاحشنیست 18( .مرداد [ )1396جزوه پیوستی؛ ص 32ـ در پرسش فراکسیون مستقلین مجلس از وزیر اطالعات] 
 رئیسجمهور ،حسن روحانی :مگر آمدنیوز چهکاری میکند یا از کدام خط قرمز رد شده کهبه بهانهی ارتباط با این رسانه ،اطالعات سپاه و قوهقضائیه تعداد زیادی از فعاالن سیاسی و
مدنی و روزنامهنگاران را بازداشت کردهاند؟ 
(جلسه هیأت دولت ـ  25اسفند [ )1396جزوه پیوستی؛ ص]36
* با این مواضع رئیس دولت و وزیر اطالعات ،آیا هر شنوندهای نمیتواند دچار تردید و ابهام دربارهی تقدیر
آمدنیوز از روحانی و علوی و توصیف لطیف این دو از آمدنیوز شود و در ذهن خود رابطهای برای آمدنیوز با
دولت بتراشد؟ پاسخ به آقای روحانی این است که آمدنیوز کدام خط قرمز را رد نکرده است؟ فقط دوخط
قرمز :آقای روحانی و آقای علوی .آیا مقام معظم رهبری خط قرمز نیست!؟

3ـ وزیر اطالعات در  18مرداد  1396به مجلس فراخوانده شد و در پاسخ به نمایندگان گفت« :در
خصوص کانال آمدنیوز به مرتبطین این کانال تذکر دادهایم و اقدامات در زمینه ایجاد جنگ روانی
علیه این کانال راه افتاده است».
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این موضع وزیر اطالعات با اعتراض روزنامهها مواجه شد که «آیا تذکر کافی است؟!» [جزوه پیوستی؛
ص]92اما واکنش آمدنیوز به این موضع وزیر اطالعات جالب بود .تیتر خبر آمدنیوز این بود :اعتراف وزیر

اطالعات به ایجاد جنگ روانی و دروغپراکنی «حاکمیت» علیه آمدنیوز[ .جزوه پیوستی؛ ص]8

* یعنی حتی موضع علنی آقای علوی علیه آمدنیوز را به دروغ به حاکمیت منتسب کرد.
آیا این موضوع مشکوک نیست؟
4ـ موضع وزیر اطالعات نسبت به کانالهای تلگرامی مشکوک و واکنش سخنگوی قوهقضائیه:
در اسفند  1395سازمان اطالعات سپاه  12نفر از ادمینهای کانالهای تلگرامی را به جرم فعالیت تبلیغی
علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملّی دستگیر نمود .در  8شهریور  1396شعبه  15دادگاه انقالب،
آنها را به حبس از دو تا پنج سال محکوم کرد[ .جزوه پیوستی؛ ص]54

این اقدام موجب تنش بین وزارت اطالعات و قوهقضائیه شد .وزیر اطالعات مدعی شد این افراد
جرمی مرتکب نشدهاند و رئیسجمهور از آنها در هیأت دولت دفاع کرد ،اما اژهای سخنگوی
قوهقضائیه در واکنش به انتقاد وزیر اطالعات گفت :در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد
خود وزیر اطالعات مطرح است که طبعاً حتی ایشان نمیتواند در این پرونده اظهارنظر کند».
[جزوه پیوستی؛ ص 73الی ]77

یک قطعه عکس دستهجمعی سیاهوسفید منتشر شد که وزیر اطالعات با ادمینهای متهم کانالهای تلگرامی
عکس یادگاری گرفته بود .این عکس به طرز مشکوکی منتشر شد و جنجال آفرید و برای وزیر
اطالعات مخمصه ایجاد کرد .بازهم آمدنیوز وارد عرصه شد و برای نجات وزیر اطالعات از
مخمصهی ادمینهای بازداشتی کانالهای تلگرامی در نسبت به موضع آقای اژهای درباره آقای
علوی ،سناریوی جدیدی تراشید .با انتشار عکس رنگی اصلی که دختری نیز در آن هست مدعی شد:
« سازمان اطالعات سپاه با نفوذ دادن پرستو (یک دختر فاسد) به حلقه ادمینها ،موجب دستگیری آنها
شده است».

[جزوه پیوستی؛ ص 46الی ]51

درحالیکه برخی آن عکس سیاهوسفید را مدرک جرم آقای علوی مبتنی بر نظر آقای اژهای
میدانستند [جزوه پیوستی؛ ص ]52اما آمدنیوز با انتشار عکس رنگی اصلی و تهمت به دختر چادری
حاضر در عکس کالً جهت حمله رسانهها به آقای علوی را بهسوی سازمان اطالعات سپاه و دختر
چادری گوشهی تصویر منحرف کرد .واقعاً چرا آمدنیوز چنین فداکاری ویژهای در حق آقای علوی
وزیر اطالعات کرد؟!
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 5ـ وزارت نگیر و نبند
آقای علوی به عنوان وزیر اطالعات جمهوری اسالمی ،در  6سال اخیر اصرار دارد از وزارت اطالعات
چهرهای متفاوت ارائه کند .در پروندههای جاسوسی و پروندههای ادمینهای کانالهای تلگرامی و مدیران
دو تابعیتی ساز مخالف زده و مقابل احکام قوهقضائیه ایستاده و کوشیده است تا سازمان اطالعات
سپاه را عامل بگیروببند و وزارت اطالعات را وزارت نگیر و نبند معرفی کند[ .جزوه پیوستی؛
ص 101الی ]104
وی رسماً مدعی شده که «تشکیالت اطالعاتی برای نگیر و نبند است» [جزوه پیوستی؛ ص]34

* این مواضع عجیب تا جایی پیش رفت که ایشان خواستار عدم برخورد تند با مفسدان اقتصادی
شد و واکنش رهبر معظم انقالب را در پی داشت .حضرت آقا به علوی فرمودند که این سخنان وی
به ضرر اقتصاد ملی و وزارت اطالعات است[ .جزوه پیوستی؛ ص  105الی ]108

 6ـ جامعهی آماری مطالب آمدنیوز
بررسی جامعه آماری مطالب منتشرشده توسط کانال ضدانقالب آمدنیوز ،از روز  11دی ( 1396روز
سخنرانی باقرآباد قرچک) تا  11تیر  1398در  18ماهه پسازآن سخنرانی حاوی نکات مهمی است.
* کلیدواژههای جستوجو در کانال تلگرامی آمدنیوز 6 :عنوان ؛ وزارت اطالعات ،سازمان اطالعات سپاه،
رئیسجمهور روحانی ،مقام معظم رهبری ،سپاه پاسداران و قوه قضائیه است.
الف ـ در تحلیل محتوای مطالب منتشره از سوی آمدنیوز ،دربارهی مقام معظم رهبری ،سپاه،
سازمان اطالعات سپاه و قوه قضائیه ،اغلب از خط تخریب و توهین و دروغ استفاده میشود،
اما دربارهی رئیسجمهور روحانی و وزیر اطالعات  ،خط انعکاس اخبار (و گاهی با انتقاد) دیده
میشود.
* خط حمایت و دفاع از آقای روحانی و آقای علوی در سال  1395و  1396در آمدنیوز جدی و
پررنگ بود ،اما از اواخر سال  1397و در بهار  1398چاشنی انتقاد به آن اضافه شده است.
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ب ـ وزارت اطالعات :
در بازه  11دی  1396تا  11تیر  1398آمدنیوز دربارهی وزارت اطالعات مجموعاً  400پست
منتشر کرده است.
* برخالف خط تخریب رهبر انقالب و سپاه و قوه قضائیه در آمدنیوز ،این رسانه درباره وزارت
اطالعات صرفاً به انعکاس اخبار پرداخته است( .کتاب پیوستی آبیرنگ؛ انعکاس اخبار وزارت
اطالعات در آمدنیوز)
پ ـ سازمان اطالعات سپاه:
در بازهی 11دی  1396تا  11تیر  1398آمدنیوز مجموعاً  506پست دربارهی سازمان اطالعات
سپاه منتشر کرده است که جنبهی انعکاس اخبار یا حتی انتقاد نداشته ،بلکه عمدتاً خط
تخریب و توهین را طی نموده است .آمدنیوز با زنندهترین الفاظ ،رئیس سازمان اطالعات سپاه
را خطاب نموده که برخی از پرتکرارترین آنها چهار مورد زیر است:
ـ ابوساس (پدر سازمان اطالعات سپاه)
ـ ابوالفواحش
ـ بانوآور بسترساز
ـ عظما بانوآور بسترساز
(کتاب پیوستی سبزرنگ؛ روند تخریب سازمان اطالعات سپاه در آمدنیوز)
ت ـ سپاهپاسداران انقالب اسالمی:
در بازهی  11دی  1396تا  11تیر  1398آمدنیوز مجموعاً  2587پست علیه سپاه منتشر کرده
است که انعکاس اخبار نبوده ،بلکه عمدتاً خط تخریب و توهین را پیموده است .درواقع
آمدنیوز بیشترین تخریب و توهینها را در بین نهادهای نظام ،متوجه سپاه نموده و مینماید که
 22نمونه از عناوین رایج توهینهای آن را در فهرست زیر آمده است:
ـ سپاه تروریستی پاسداران
ـ تروریستهای سپاه
ـ شجرهی خبیث تروریستی سپاه
ـ تروریستهای تحت امر خامنهای
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ـ سرکوبگران سپاه
ـ سپاه پارسخواران
ـ سرداران قاچاقچی سپاه
ـ سرداران فاسد سپاه
ـ سرداران وافوری
ـ سرداران پامنقلی سپاه
ـ سرداران الفزن
ـ مافیای اقتصادی سپاه
ـ سپاهی مفتخور
ـ زامبیهای سپاه
ـ وحوش سپاه
ـ وحوش بسیج
ـ سپاه مست
ـ سپاه ضدملی
ـ سپاه دروغگو
ـ سپاهیان یزید
ـ کاسبان تحریم
ـ سایبریهای هفت سِنتی سپاه

* برای نمونه ،دربارهی سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس در سه سال اخیر یک خط ثابت
تخریب را طی نموده است که همواره از وی با سه عنوان خاص یاد میکند:
ـ سردار کودککش
ـ بادکنک بُتشده
ـ حاج قایم (قایم شده از حمالت اسرائیل در سوریه)
(پنج جلد کتاب پیوستی سبزرنگ؛ روند تخریب سپاه پاسداران در آمدنیوز)
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جدول تطبیقی تحلیل محتوی آمدنیوز
وزارت اطالعات

سازمان اطالعات سپاه

سپاه پاسداران انقالب اسالمی

وزیر اطالعات

رئیس سازمان اطالعات سپاه

فرماندهان سپاه

 400مورد پست

 506مورد پست

 2587مورد پست

خط ژورنالیستی انعکاس اخبار یا

خط ژورنالیستی تخریب و توهین

خط ژورنالیستی تخریب و توهین

بعضاً انتقاد لطیف

و افترا

و افترا

-1
-2
-3
-4

عناوین شاخص
سید محمود علوی
آیتاهلل سیدمحمود
علوی
وزیر بیاختیار
وزیر متوسل به مادر

-1
-2
-3
-4

عناوین شاخص
ابوساس
ابوالفواحش
بانوآور بسترساز
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ث ـ آقای حسن روحانی رئیسجمهور:
آمدنیوز در بازهی  11دی  1396تا  11تیر  1398مجموعاً  861مورد پست دربارهی رئیسجمهور
منتشر کرده است ،که عمدتاً انعکاس اخبار رئیسجمهور بوده و در برخی از این موارد از در
انتقاد به وی واردشده است.
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لحن آمدنیوز نسبت به آقای روحانی ،لحنی نرم و مالیم و کامالً مدافعانه بوده ،اما در ماههای اخیر
در برخی موارد که رئیسجمهور مواضع نسبتاً انقالبی داشت (دربارهی خروج آمریکا از برجام یا
ضعف اینستکس یا دفاع از اقدام پدافند هوایی سپاه در زدن پهپاد آمریکا) لحن آمدنیوز علیه وی
انتقادی شد.
آمدنیوز که همواره به دفاع از آقای روحانی شهره بود و بارها مجبور به توضیح و تفسیر و ارائه
دلیل برای این حمایت و دفاع گردید ،اخیراً رئیسجمهور را با این عنوان یاد میکند:
ـ روحانی ورژن ثانویه احمدینژاد
(دو مجلد کتاب پیوستی آبی رنگ؛ انعکاس اخبار رئس جمهور در آمدنیوز)

ج ـ مقام معظم رهبری:
آمدنیوز در بازهی  11دی  1396تا  11تیر  1398مجموعاً  625مورد پست دربارهی امام خامنهای
منتشر کرده است که هیچگاه انعکاس اخبار نبوده و عمدتاً خط تخریب و توهین را پیموده است.
در این خط تخریب ،وقیحانهترین و زشتترین تعابیر را روزانه به کار میبرد
(کتاب پیوستی سبز رنگ؛ روند تخریب امام خامنهای در آمدنیوز با  17عنوان سخیف و شنیع)

چ ـ قوه قضائیه :
آمدنیوز در بازهی  11دی  1396تا  11تیر  1398مجموعاً  602پست دربارهی قوهی قضائیه منتشر
کرده است که عمدتاً خط تخریب و توهین را طی کرده و روند اطالعرسانی و انعکاس اخبار
دستگاه قضایی نبوده است .عنوان شاخص و پرکاربرد آن « فاضالب قضایی » است.
(کتاب پیوستی قهوهای رنگ؛ روند تخریب قوه قضائیه در آمدنیوز)
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ح ـ محورهای تحلیلی محتوای آمدنیوز
 -1عمدتاً انعکاس اخبار وزیر اطالعات ،نه تخریب وزیر.
 -2عمدتاً تخریب رئیس سازمان اطالعات سپاه ،نه انعکاس اخبار وی.
 -3عمدتاً انعکاس اخبار رئیسجمهور ،نه تخریب وی.
 -4عمدتاً تخریب رهبر معظم انقالب ،نه انعکاس اخبار ایشان.
 -5عمدتاً تخریب سپاه ،نه انعکاس اخبار آن.
 -6عمدتاً تخریب قوه قضائیه ،نه انعکاس اخبار آن.
 -7عمدتاً تخریب ائمه جمعه ،نه انعکاس اخبار آنها.
 -8القاء تقابل وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه در مسائل گوناگون ،و
تبرئه وزارت اطالعات.
 -9القاء نداشتن اختیارات (رئیسجمهور بیاختیار) و دیکتاتوری در نظام با
اختیارات رهبری.
 -10القاء دخالت همهجانبهی سپاه در اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و دیپلماسی و
مسلوب االختیار بودن دولت.
 -11القاء جنگطلبی حضرت آقا و سپاه.
 -12القاء مظلومیت رژیم صهیونیستی و مقصر بودن جمهوری اسالمی در مواجهه با
رژیم غاصب اسرائیل.
 -13دفاع همهجانبه از برجام ،مذاکره با آمریکا و اروپا ،و انتقاد از دولت در کوتاهی
در این حوزه.
* سؤال :چرا آقای علوی معتقد است« :آمدنیوز ضدانقالب فاحش نیست» و آقای روحانی
معترض است که « :مگر آمدنیوز چهکار میکند یا از کدام خط قرمز رد شده است؟» ،حال
آنکه شدیدترین خط تخریبی علیه نظام را آمدنیوز پی گرفته است .آمدنیوز کدام خط
قرمز را رد نکرده است؟
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 2ـ فقدان آمادگی و تخصص آقای علوی و ضربه به کارآمدی وزارت اطالعات
سخنرانی در مسجدی در نشتارود ـ در  16مرداد 1397
در روز  15مرداد  1397تحریمهای هستهای که قبالً لغو شده بود ،مجدداً برگشته ،و شکست
برجام را در اهداف تحریمزدایی به نمایش گذاشت .روز  16مرداد  1397در پاسخ به این پرسش «
که کارآمدی و اثربخشی فعالیتها در نظام جمهوری اسالمی تحت تأثیر چه عواملی است که
اکنون که تحریمها برگشته است ،و دالر از مرز  14هزارتومان باالتر رفته ،با آن عوامل بتوان
کارآمدی و اثربخشی را تضمین کرد؟» بیان شد که وزارت صمت به این دلیل ،وزارت اقتصاد و
بانک مرکزی به آن دلیل ،وزارت خارجه به فالن دلیل و درنهایت ،وزارت اطالعات هم به دلیل
سکانداری وزیر غیرمتخصص و بدون برنامه ،ناکارآمد شدهاند .کل جملهی اینجانب در پاسخ به
پرسش مزبور در آن سخنرانی این بوده است:
«  ...آقای علوی به دلیل اینکه تخصص نداشته و غیرمتخصص بوده ،خودش اعتراف میکنه
آمادگی نداشته ،برنامه نداشته ،آمده وزارت اطالعات رو گرفته و لذا وزارت اطالعات امروز فشله،
نمیتونه با فساد مبارزه کنه ،ایشون نشستنش بر اون کرسی مشروعیت نداره[ ».همین  40کلمه]
آیا واقعاً اگر کارآمدترین دستگاه را به یک غیرمتخصص واگذار کنند ،او آن دستگاه را ناکارآمد و
فشل نمیکند؟
مثال توصیفی این است :یک هواپیمای ایرباس (وزارت اطالعات) که بسیار کارآمد و پیشرفته است،
به دست کسی سپرده شود که خلبان نیست (آقای علوی) و تنها دلیل او برای پذیرش نشستن بر
(س)

پشت سکان هواپیما ،توسل به حضرت زهرا

است .آیا آقای علوی مسئولیت خلبانی یک

هواپیمای ایرباس را به صرف «سید» بودن خود عهدهدار میشود؟ آیا آن را به زمین نمیزند و
مسافران آن را نابود نمیکند؟
یادآوری :در تابستان  1397در مبارزه با دالالن ارز ،بین وزارت اطالعات و قوهی قضائیه تنش پدید آمد و
آقای اژهای سخنگوی دستگاه قضایی گفت که هر سرشاخهی داللی ارز را که میگیریم (با کمک نیروی
انتظامی) وزارت اطالعات اعتراض میکند که او عامل ما بوده است چرا آن را دستگیر کردهاید!
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آیا این موضع سخنگوی قوه در تابستان  1397حاکی از ناکارآمدی وزارت در مبارزه با فساد دالالن ارز بود یا
نه؟ لذا یک مدیر ناتوان ،کارآمدترین دستگاه را هم فشل میکند .و سؤال اینجاست که مرکز حقوقی وزارت
اطالعات از فهم کدام حقیقت سر باز میزند.
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 3ـ دفاعیه

معطوف به آنچه در کلیات و سابقهی مناسبات مبهم آمدنیوز و وزیر اطالعات آمد؛
 اوالً ،ماجرای شائبهی نسبت آمدنیوز با وزیر اطالعات سخن جدیدی نبوده و نیست ،کهمنبع و منشأ آن حسن عباسی باشد و از سال  1395این شائبه در رسانهها مطرح بود.
 ثانیاً ،وزارت اطالعات دقیقاً از کدام کذب سخن میگوید که نشر دادهشده است؛ نشر کداماکاذیب؟ آنچه برای پاسخ به شائبهی آن  ،شخص وزیر در  18مرداد  1396به مجلس رفته
است نیز کذب است؟ دفاع خود وزیر و رئیسجمهور از آمدنیوز (بند  2سابقه) کذب است؟
 ثالثاً ،دو سال پس از ادعاهای آقای علوی در مجلس در  18مرداد  1396دربارهی تذکر بهمرتبطین آمدنیوز ،هنوز این رسانه ضدانقالب هرروز مسئوالن نظام را تخریب میکند و
هیچ تأثیری از اثربخشی اقدامات کنترلی وزارت اطالعات علیه این رسانه دیده نمیشود.
در این مدت  625بار مقام معظم رهبری 2587 ،بار سپاه و  602بار قوه قضائیه توسط
آمدنیوز مورد هجمه و تخریب قرارگرفتهاند و در این میان اثربخشی و کارآمدی خاصی از
وزارت اطالعات برای مقابله با این هجمهها دیده نمیشود!
 رابعاً ،وزارت اطالعات به وظیفهی خود در صیانت از مسئوالن و شهروندان ایرانی در مقابلتخریبها و اتهامات امنیتی آمدنیوز ،عمل نمیکند.
 لذا ،اتهام نشر اکاذیب و افترا را قبول ندارم و مبتنی بر مستندات آشکار در جزوهپیوستی ،شائبه رابطه آمدنیوز و دولت را از سوی وزارت اطالعات ،بدون پاسخ صریح
میدانم ،ضمن این که محکومیت حسن عباسی در این پرونده ،به تبرئه وزیر اطالعات از
شائبهی نسبت با آمدنیوز در افکار عمومی نمیانجامد.

 دربارهی فشل شدن وزارت اطالعات در دورهی آقای علوی (سخنرانی نشتارود در 16مرداد  )1397در تبدیل وزارت اطالعات به وزارت نگیر و نبند ،تا حدی که اعتراض مقام
معظم رهبری به این نگرش آقای علوی را در پی داشت ،مسئله تصدی ششساله آقای
علوی بر یک وزارتخانهی تخصصی  ،بدون داشتن تخصص و انگیزه ،جای تأسف دارد؛ نه
فرار رو به جلو وزارت اطالعات در شکایت از اینجانب.
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 از این رو بیان واقعیت نهادها و سازمانها و دستگاهها در جلسات پرسش و پاسخ درتریبونهای عمومی در قالب آزادی بیان به عنوان حق شهروندی را نمیتوان تحدید نمود
و ضروری است که وزارت اطالعات به افکار عمومی پاسخ دهد که آیا یک غیر متخصص
میتواند یک نهاد تخصصی را «اثر بخش» کند و «کارآمد» نماید؟ اگر جواب مثبت است،
که وزارت اطالعات همه مرزهای علم مدیریت را در نوردیده؛ و اگر خیر ،پس چگونه
میتواند ادعا کند که از کارآمدی وزارت اطالعات کاسته نشده است؟ (این شبها که سریال
امنیتی گاندو از تلویزیون پخش میشودو در آن سازمان اطالعات سپاه ،جاسوسی بهنام جیسون
رضائیان را دستگیر و دولت روحانی آن را با یک میلیارد و هفتصد میلیون دالر دارایی بلوکه شدهی
کشورمبادله کرد ،نقش معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات چه بود؟ این نمونهی عینی مصداقی از
ناکارآمدی مدیریت آقای علوی و فشل شدن وزارت نیست؟) لذا اتهام تخریب وزارت اطالعات و
تشویش اذهان عمومی را قبول ندارم و معتقدم ،آقای علوی با بیان نحوهی پذیرش تصدی
خود در تلویزیون ،به تخریب وزارت اطالعات و تشویش اذهان عمومی در ناکارآمدی نظام
در شیوه ی به قدرت رسیدن مقامات و نفی شایسته ساالری مبادرت کرده و اکنون با
فرافکنی و شکایت از اینجانب؛ قصد پردهپوشی دارد( .واقعاً اگر محتوای این شکایت
وزارت اطالعات ،برای افکار عمومی بیان شود ،آیا برای آن وزارتخانه اعتبار و آبرویی
باقی میماند؟)
******
مراتب فوق به عنوان دفاعیه اینجانب به همراه دوازده مجلد کتاب پیوستی ،تقدیم دادگاه شده و
به استحضار جنابعالی میرسد.

حسن عباسی
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*

مستندات الیحهی دفاعیه را در اینجا ببینید:

RMT.ystc.ir

روند اقدامات دستگاه قضایی

 .1در روز  97/05/28دادسرا عباسی را احضار نمود.
 .2در هفتهی ابتدای شهریور  97عباسی در دادسرا احضار شد .بازپرس صادق
عربزاده پس از بازپرسی و تفهیم اتهام نسبت به شائبهی رابطهی
آمدنیوز و وزیر اطالعات ،با تعیین وثیقهی  500میلیون تومانی ،عباسی را
روانهی زندان کرد 24 .ساعت بعد پس از اینکه یکی از همسران شهدا که
از ماجرا مطلع شده بود ،سند منزل خود را به عنوان وثیقه به دادسرا
سپرد ،عباسی از زندان آزاد شد.
 .3در اسفندماه  97دادگاه شکایت وزارت اطالعات برگزار شد و قاضی احمد
تربتی ،نظر وزارت اطالعات را تایید نمود.
 .4در تیرماه  98دادگاه تجدید نظر ،به مستشاری قاضی حسین زمانی امیر و
قاضی محمدرضا خاموشی ،بدون توجه به مستندات ،رای قاضی را تایید
کرد و بر هفتماه زندان برای حسن عباسی به اتهام گفتن  5جملهی
معترضه ،اصرار و ابرام کرد .در نتیجه در تاریخ  98/05/22وی روانه زندان
شد.
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