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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز 1- مردم در حماسه کم نظیر 22 بهمن با وجود تبلیغات دشمن، و سوء مدیریت برخی 

مدیران، با نشــاط تمام پای جشن چهل سالگی انقالب آمدند. اهّم و مهم کردند؛ همیشه 
اصلی- فرعی را تشخیص دادند و گله مندی، آنها را از دیدن کینه و کمین دشمن باز نداشت. 
آمدند و دشمن را عقب راندند. مردم حجت را تمام کردند و حاال نوبت مسئوالن است که در 

تراز همین روحیات انقالبی عمل کنند.
2- افراطیــون مدعی اصالحات که دولت را رحم اجاره ای می خوانند و آقای روحانی را 
برای رفتار رادیکال تحت فشار می گذارند، ترجیح دادند با اقیانوس ملت در جشن انقالب 
همراه نباشند و در کنار ملت دیده نشوند. چرا؟ جز این است که در قبال ضد انقالب، بند را 
به آب داده اند؟ ارتداد از انقالب، نگون بختی اســت و گرنه خداوند اراده فرموده کار دین را 
با مردمانی بی ادعا اما پای کار پیش ببرد؛ چنانکه فرمود »ای کسانی که ایمان آورده  اید هر 
کس از شما از دین خود برگردد، به زودی خدا گروهی را می  آورد که آنان را دوست می دارد 
و آنان او را دوست دارند؛ با مؤمنان فروتن و در مقابل کافران، نفوذناپذیر هستند. در راه خدا 

جهاد می کنند و از سرزنش هیچ مالمتگری نمی ترسند.«
3- زمســتان 59 و بهار ســال 60 در حالی که ارتش صدام سرگرم پیشروی در عمق 
مرزهای ما بود، بنی صدر در اثر پیوند با منافقین ترجیح داد به جای اهتمام به دفاع مقدس، 
جنگی موازی را در پایتخت برپا کند. او اواخر اردیبهشت 1360 مردم و مسئوالن را با جنجال 
رفراندوم سرگرم کرده بود، اما یک ماه بعد، سازمان منافقین اسلحه ها را بیرون کشیدند و 
جنگ و ترور را کلید زدند. بنی صدر اصرار داشت مقابل نخست وزیر رجایی و بزرگان انقالب 
در حزب جمهوری اســالمی جبهه باز کند. وقتی دست او رو شد و نمایندگان ملت به عدم 
کفایتش رای دادند، همان ســران نظام )شهید بهشتی، آیت اهلل خامنه ای، رجایی و باهنر و 
70 وزیر و معاون و نماینده مجلس( به دســت عوامل سازمان نفوذی در دفتر رئیس جمهور 
به خاک و خون کشیده شدند. مدتی بعد تصاویر سرکرده منافقین که برای عرض نوکری و 

مزدوری نزد صدام رفته بود، منتشر شد
4- حضرت امام)ره( هنگام تنفیذ حکم بنی صدر فرمود: »من یک کلمه به آقای بنی صدر 
تذکر می دهم، این کلمه تذکر برای همه است، حب الدنیا رأس کل خطیئه. یعنی دنیادوستی 
در رأس همه خطاهاست«. امام بعد از چند نوبت نصیحت فرمود: »من تا آنجایی که اخالق 
اسالمی اقتضا می کند همه اینها را به آرامش دعوت خواهم کرد نصیحت خاضعانه خواهم کرد. 
لکن آن روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسالمی بکنم آن روز این طور نیست که باز 
بنشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد. آن شخص هر که می خواهد باشد در هر 
مقامی می خواهد باشد قبل از اینکه شورش پیدا بشود من او را به جای خودش می نشانم«. 
ایشان پس از عزل بنی صدر فرمود: »خدا می داند که من مکرر به این گفتم که آقا اینها تو را 
تباه می کنند این گرگ هایی که دور تو جمع شده اند و به هیچ چیز عقیده ندارند، تو را از بین 

می برند، گوش نکرد، هی قسم خورد که اینها فداکار هستند«.
5- ســخنان دور از انتظار برخی مدیران از کجا آب می خورد؟ نقش مشاوران نااهل در 
این زمینه چیست؟ چرا یک دولتمرد گفت؛ »پیغمبر و امام زمان را هم می شود نقد کرد«. بله 
می شود به ساحت پیغمبر)ص( بی حرمتی هم کرد، چنانکه روزنامه مردم امروز به سردبیری 
مشاور فعلی همان دولتمرد انجام داد و همزمان با توهین مجله فرانسوی شارلی ابدو به ساحت 
پیامبر اعظم )ص( تیتر زد »من هم شارلی هستم«! زمانی همینها گفته بودند مشکل توسعه این 
است که نمی توان علیه خدا تظاهرات کرد! اما این قبیل در زمره مشاوران دولت چه می کنند؟ 
مگر بارها نگفتند دولت »رحم اجاره ای« ماست؟ چرا سردبیر روزنامه های زنجیره ای توقیف 

شده، به عنوان مشاور و دبیر شورای بررسی های ویژه ریاست جمهوری منصوب می شود؟
6- جالب اینکه همین فرد از عناصر ضدهاشمی در سال های 76 تا 80 بود و در دوکتاب 
خود از هاشمی با تعبیر مافیایی »پدرخوانده« یاد کرد. اما پس از چرخش فریبکارانه افراطیون، 
در زمره تقدیس کنندگان هاشمی درآمد. او اولین سردبیرشرق بود؛ روزنامه ای که 24 مرداد 
94 نوشت »اهمیت هاشمی در اعالم ختم دوره انقالب است. وی اولین دولت پسا انقالبی را 
تاسیس کرد و آدم هایی را که آمادگی روحی ورود به دوران تازه را نداشتند کنار گذاشت و 
شکاف تاریخی در انقالب به وجود آورد«. روزنامه آفتاب یزد پس از انتصاب همین مشاور نوشت 
»دولت همین قدر که بتواند مخالفان خود را سرگرم نگه دارد، کفایت می کند«! مشاورانی از 
این دست، واقعا به شنیدن صدای مردم باور دارند؟ آنها با گفتن اینکه »باید صدای مردم را 

شنید«، می کوشند از مخاطب اعتراض بودن خارج شوند و توپ را در زمین نظام بیندازند.
7- بر اساس نظرسنجی دانشگاه مریلند است، 85 درصد ایرانیان نظر کامال نامساعدی 
نسبت به دولت آمریکا دارند و تنها کمتر از یک درصد نظرشان کامال مثبت است. در حالی که 
از محبوبیت آقایان روحانی و ظریف، 17 و 10 درصد کاسته شده، محبوبیت سردار سلیمانی 17 
درصد افزایش یافته و به 83 درصد رسیده؛ این افزایش محبوبیت نماد اقبال مردم به رویکرد 
انقالبی است. تنها 4/9 درصد از مردم معتقدند نظام سیاسی نیازمند تغییرات اساسی است 
و فقط 8/8 درصد باور داشتند که باید پول کمتری صرف برنامه موشکی شود. از هر 10 نفر، 
8 نفر معتقد بودند دولت باید اقدامات بیشتری برای مبارزه با فساد و جلوگیری از افزایش 

قیمت مواد غذایی انجام داد.
8- نظرســنجی دوم متعلق به »ایســپا« )نزدیک به دولت( است: »80 درصد مردم، 
مشکالت اقتصادی را مهم ترین عامل نارضایتی می دانند. 69 درصد بهبود وضعیت اقتصادی 
و فضای کســب و کار ، 9/7 درصد آزادی بیان و 2/3 درصد رفع حصر را خواســته اصلی 
شرکت کنندگان در تجمعات اعالم کردند. پاسخ 74/8 درصد به پرسش درباره رضایت از 
شرایط اقتصادی، منفی بوده است«. اما برخی مدیران و مشاوران سعی می کنند مطالبات 
مردم را »فرا اقتصادی و »فرادولتی« کنند. »ح-الف« مشاور رئیس جمهور، ضمن تالش برای 
تحریف و مصادره به مطلوب همین نظرسنجی می گوید »اعتراضات مهر اقتصادی خورده  اما 
الیه زیرین آن سیاسی است ]؟![... مردم به راحتی تفکیک میان دولت و نظام قائل نیستند 
تا بتوانیم بگوییم دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعیت است«. همین فرد پس از 
گفت و گوی تلویزیونی آقای روحانی اقدام به نظرسنجی از مردم کرد اما چون نتایج نامطلوب 
بود، پس از چند ساعت، ترجیح داد نظرسنجی را از صفحه توییتر خود حذف کند! تا قبل 
از حذف این نظرسنجی، بیش از 7 هزار نفر شرکت کردند که رای 82 درصد »ضعیف«، 14 

درصد »متوسط« و 4 درصد »عالی« بود.
9- وی بهمن 94 در مناظره تلویزیونی درباره نفوذ گفت »اگر یک عامل اخاللگر بتواند 
موفق شود اخالل کند آسیبها بسیار بزرگ است. بخش دیگر، این است که یک عده ای برای 
مسئوالن تصمیم سازی می کنند. اگر مشاور امین و دانا نباشد، می تواند مستشیر خود را گمراه 
کند...نفوذیها در قوه عاقله نفوذ می کنند. روی مغز می نشینند و خطرات بسیار بزرگ تری دارند 
از ویروس هایی که روی پا و دســت عمل می کنند«. اما سخنگوی قوه قضائیه خرداد ماه در 
پاسخ به سؤالی درباره بازداشت فردی به جرم جاسوسی در دفتر همین شخص گفت »فردی 
توسط وزارت اطالعات در ارتباط با محل کار او بازداشت شده است«. تاکنون چند جاسوس 
مرتبط با اطرافیان و دفتر برخی دولتمردان ارشد )نظیر جیسون رضائیان، پدر و پسر نمازی 

و...( بازداشت شده اند. آنها چه قدر در تولید ناکارآمدی و نارضایتی موثرند؟
10- نعل وارونه زدن، به استراتژی برخی مدیران تبدیل شده است.دم از وحدت می زنند 
و بر دوقطبی کردن جامعه اهتمام می ورزند. از شفافیت می گویند اما مشی شان پنهانکاری 
است. دم از قانون می زنند اما دولت، از 80 درصد احکام قانون بودجه 95 تخلف می کند و 16 
هزار میلیارد تومان درآمد نفت به خزانه واریز نمی شود. از صدای مردم می گویند اما نسخه 
گران کردن انفجاری بنزین را می پیچند. دعوت به کینه زدایی می کنند در حالی که جز به 

فحاشی با منتقدان صاحب نظر سخن نگفته اند.
11- آقای روحانی روز 22 بهمن، از رفراندوم برسر مسائل اختالفی جناحها طبق اصل 59 
قانون اساسی سخن گفت. طبق این اصل، همه پرسی اصال در صالحیت دولت نیست و ربطی 
هم به اختالف جناح ها ندارد. این اظهارات در واقع، تحریف صورت مسئله است. منطق نظام 
و انقالب، بی اعتمادی مطلق به آمریکاست. آقای روحانی خالف این منطق مستحکم، براعتماد 
به شیطان بزرگ اصرار کرد، امتیاز نقد داد و وعده نسیه گرفت. طبق آخرین نظرسنجی ها، 
از برکت سعه صدر نظام درباره مذاکره و توافق، 80 تا 90 درصد مردم نسبت به آمریکا ابراز 

انزجار و بی اعتمادی مطلق می کنند و تنها یک درصد خوش گمانند.
12- انصاف آن است که آقای روحانی بگوید درباره براعتماد یکطرفه به دشمن اشتباه کرده 
و جبران می کند. او با 4 سال تاخیر گفت »داستان مضحکی اتفاق افتاده؛ می گویند تعهدی 
که قبال بستیم، فعال قرص و محکم نباشد، درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان 
و عمل می گوید اهل مذاکره و تعهد نیست اما به برخی کشورها می گوید بیا با ما مذاکره کن؛ 
مگر دیوانه اند که با شما مذاکره کنند؟«. این سخنان در حالی عنوان شد که صاحب نظران 

منتقد با انواع فحش ها نواخته شدند.
13- دشمن به جنگ اقتصادی اهتمام دارد اما برخی دولتمردان، نه! تروریسم اقتصادی 
سال 90 و 91 مجددا به روز رسانی شده است. نرخ دالر در پسابرجام با 40 درصد افزایش به 
4900 تومان رسید، در حالی که همواره گفته شده دو برابر قبل از برجام نفت می فروشیم و 
طبیعتا باید درآمد ارزی دو برابر شــده باشد. از نگاه طیف غربگرای مامور که دولت را رحم 
اجاره ای می داند، آشــفتگی بازار ارز، آنها را از موضع اتهام و سوء تدبیر یا خیانت در بزک 
شیطان بزرگ درمی آورد به این معنا شاید بتوانند طیف قائل به فرمول »امتیاز بده هرجا که 
احساس ضعف کردی« را با خود درباره ضرورت مذاکره و واگذاری امتیاز جدید همراه کنند 
و از احساس ندامت درباره برجام برهانند! حتی ممکن است وسوسه کنند که با گران شدن 

ارز، می توان درآمدزایی کرد!
14- دی و بهمن 90، فتنه اقتصادی راه افتاد. برخی بانک ها و مراکز مشابه به خیال سود 
یا از سر نفوذزدگی، با سرمایه خودی، در نقشه دشمن بازی کردند! تصور کنید برخی بانک ها 
با صرافی و داللی ارزی پیوند بخورند؛ می شود صرافی آقای »ص« )مدیر نجومی که حقوق 730 
میلیون تومانی در بانک... می گرفت و دارای پرونده تخلفات سنگین در بانک... بود( و شرکا 
)قبیل حسین - ف(. این صرافی بهمن90 تاسیس شد. مشابه همین صرافی را داماد و فرزند 
یک مدیر نجومی دیگر دربهمن همان سال تاسیس کردند. چرا این طیف در آغاز عملیات 
دشمن برای تولید »تورم انتظاری« صرافی زدند؟ این همان اتفاقی است که در جنگ نرم به 

عنوان فنون جوجیتسو یاد می شود؛ استفاده از نیروی حریف علیه خودش.
15- همان موج تورم انتظاری که به ســان گلوله برفی عمل کرد و مدعیان اعتدال و 
اصالحات در انتخابات 92 بر آن سوار شدند، دوباره فعال شده. چون هدف دشمن، زدن اقتدار 
ایران است. دولت باید دشمنی دشمن را باور کند؛ همچنانکه بپذیرد برخی موتلفان دوست 
نما، نفوذی دشمن و بدخواه دولتند. باید رد تروریست ها و خرابکاران اقتصادی وابسته به 
بهائیت و صهیونیسم مسیحی را گرفت. این مسئولیت وزارت اطالعات، بانک مرکزی، وزارت 
اقتصاد، مجلس و دستگاه قضایی است. دشمن می خواهد از ملت ایران انتقام بگیرد. نباید 

مسئله دیگری را بر حضور همه جانبه در مقابل جنگ اقتصادی دشمن اولویت داد.

داستان چوپان و گرگ های فداكار

محمد ایمانی

* درود به تمام ملت ایران در سراسر کشور که با حضور باشکوه خود در راهپیمایی 
روز 22 بهمن ضمن خلق حماسه ای بزرگ دشمنان را مأیوس ساختند.

علینژاد
* وظیفه خود می دانم از حضور انقالبی مردم والیتمدار ایران در راهپیمایی روز 22 
بهمن که لبیک به ندای رهبری انقالب بود تقدیر و تشکر بکنم این حماسه پرشکوه و 
تماشایی بار دیگر ثابت کرد انقالب اسالمی جاودانه است و دشمنان داخلی و خارجی 

هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
0921---1676
* دم مردم ایران گرم که واقعا در راهپیمایی روز 22 بهمن سنگ تمام گذاشتند حیف 
که سخنان آقای رئیس جمهور در شأن این حماسه پرشکوه و این روز به یادماندنی 

نبود و ریشه در خواسته های قبیله گرایی سیاسی داشت.
0901---9806
* آقای رئیس جمهور اجتماع عظیم مردم در میدان آزادی تهران و خیابان های اطراف 
در روز 22 بهمن را با مراسم کنگره حزب و گروه خود اشتباه گرفته بود و متأسفانه 
حرف هایی که بوی منافع حزبی و گروهی می داد به زبان می آورد! ولی حق ملت در 

این سخنرانی ادا نشد.
8916---0911 و 9590---0914
* مردم هر ســال در 22 بهمن اتحاد و همبستگی شــان را با نظام اســالمی به رخ 
جهانیان می کشــند و با حضور میلیونی، حماسه ای باشکوه شکل می دهند. حضور 
میلیونی نوعی همه پرسی تعبیه شده در فرهنگ عمومی این ملت است و شعارهایش 

نتیجه همه پرسی.
مانی افشار
* آقای رئیس جمهور باید فکری برای حل مشــکالت مردمی که سوار قطار انقالب 
هستند بکنند. چون دلسوزی ایشان برای پیاده شدگان از قطار انقالب جای شبهه دارد 
و به نظر می رسد برای تحت شعاع قرار دادن ناتوانی دولت در اداره کشور ابراز می شود.
تورانی جانباز انقالب
* انقالب کســی را از قطار پیاده نکرده اســت. اگر هم کســی پیاده شده خودش 
خواســته است. راه برگشت افراد پیاده شده از قطار انقالب هم توبه و عذرخواهی از 

ملت و جبران گذشته است.
0914---8559
* به برخی وزرای دولت پیشــنهاد می کنم از بیان عباراتی که پر از کنایه و تکبر و 
ارباب رعیتی است خودداری کنند. زیرا مردم این نوع ادبیات را برنمی تابند و باعث 

منزوی تر شدن این افراد خواهد شد.
0922---4723
* ســاقط شــدن جنگنده اسرائیلی توسط ارتش سوریه ســیلی محکمی به رژیم 
صهیونیستی بود و این ضربه به دشمن آینده روشن نابودی اسرائیل را نوید می دهد.
0913---3393

* روزنامه بهار با تیتر درشت در صفحه اول خود 40 سال استکبار ستیزی مردم در 
انقالب را تعبیر به کینه و آن را محکوم کرده بود. به این جماعت دلباخته غرب باید 
گفت اگر انقالب و مردم دست از سر آمریکا بردارند آمریکایی ها دست از سر انقالب 
و مــردم ایران برنمی دارند. چرا نمی خواهند زیربار حقیقت بروند؟ چرا نمی خواهند 

کشور روی پای خود بایستد؟
0912---5364
* شــهردار تهران در حالی صحبت از فراهم آوردن شرایط برای جذب گردشگران 
خارجی می کند که مردم منتظرند آقای شــهردار به جای سیاسی کردن موضوعات 
شهری به معضالت اصلی رسیدگی کند. االن حدود 6 ماه است که نیمی از خدمات 
شهری به مردم تعطیل شده است که نمونه آن در بارش برف اخیر در پایتخت در اثر 
کوتاهی شهرداری مشکالت بسیاری برای مردم ایجاد کرد. بیش از دو هفته از بارش 
برف در تهران می گذرد اما هنوز شاخه های شکسته درختان در نقاط مختلف شهر 

در کنار خیابان ها تلنبار شده است!
8181---0902 و 8083---0922
* آقای رئیس جمهور در سخنرانی خود در روز 22 بهمن در میان تعجب این مردم 
فهیم گفتند چه بخواهیم چه نخواهیم ســال دیگر انقالب در 40 سالگی خود قرار 
خواهد داشت منظور ایشان از این که گفتند »چه نخواهیم« چه بود؟ خالصه اگر در 

حرف زدن مشکل دارند در حرف نزدن که مشکلی پیش نمی آید.
عباسی
* بنرهایی که حاوی شعارهای اصلی ضداستکبار انقالب اسالمی باشد امسال از سوی 
شهرداری تهران در مسیر راهپیمایی و حتی سطح شهر دیده نشد، چرا این خأل به 

وجود آمده است؟! انقالب که همان  انقالب است و مردم هم همان مردم.
021---3230

* مسئوالن مربوطه چگونه با فعالیت صدها کانال سکس و مستهجن در شبکه های 
مجازی داخل کشــور که روزانه چند گیگا بایت فیلم در تلگرام بارگذاری می کنند 
راحت هســتند و اقدام بازدارنده ای انجام نمی دهند و حتی در سخنرانی مراسم 22 

بهمن هم فقط به افزایش پهنای باند افتخار کردند.
9363---025 و 5098---0990
* سال های گذشــته و در روز راهپیمایی 22 بهمن به هنگام اذان ظهر مکان های 
متعددی برای اقامه نماز تدارک دیده شده بود اما امسال فقط یک جا بود که شرایط 

را برای اقامه نمازگزاران فراهم آورده بود.
021---8430

* در مسیر گیالن به تهران بزرگراه تازه افتتاح شده بسته بود و خودروها ناگزیر از 
جاده قدیم تردد می کردند. در انتهای جاده قدیم یک خروجی هست که به بزرگراهی 
4 کیلومتری وصل می شود. جالب اینجاست که برای این 4 کیلومتر از خودروهای 
عبوری مبلغ 3 هزار تومان پول عوارض دریافت کردند! در پاســخ بنده که پرسیدم 
چرا بابت اتوبان بسته پول عوارض دریافت می کنید به بنده پیشنهاد دادند اگر میلی 

به پرداخت عوارض ندارم، جریمه بدهم! از مسئولین تقاضای رسیدگی دارم.
021---3567

* با اینکه اعتبار بودجه ای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 96 
تصویب شده ولی دولت این کار را به سال آینده موکول کرده است. اوالً ما فرهنگیان 
بازنشسته امروز به این پول احتیاج داریم ثانیاً با تورم سال بعد پولی که باید دست 

ما را بگیرد از جهت ارزش کاهش خواهد داشت.
حجت محمدی
* شــهرداری قم بلوار شــهید کریمی را به دلیل وجود خطر عبور موتورســواران، 
با میله گذاری مســدود و بالاستفاده کرده اســت. چرا باید سایر شهروندان به پای 

موتورسواران بسوزند و برای تردد روزانه مشکل داشته باشند؟
2914---0990

* چرا همراه اول ده روز که از بسته های یک ماهه اینترنتی فروخته شده سپری بشود 
آن را تمام شده اعالم می کند؟

0912---0266
* چرا دولت در قبض تلفن همراه اول یک بار به عنوان مالیات و یک بار به عنوان 

درآمد عمومی پول دریافت می کند؟
چوبدار
* کارت منزلتی که به بازنشستگان باالی 65 سال برای تردد با مترو و شرکت واحدها 
تحویل می شود متأسفانه هر سال شاهد کاهش ارزش آن هستیم. یعنی شارژ 150 
هزار تومانی که 10 درصد آن را هم از صاحب کارت دریافت می کنند در نیمه اول 
سال به اتمام می رسد و 6 ماه دوم سال این افراد فاقد کارت شارژ هستند و تا سال 

آینده باید صبر کنند!
علی اکبر رهپویان
* چرا در اغلب ایستگاه های مترو تابلوی راهنمایی مسافرین به نمازخانه وجود ندارد؟
021---5060

* مادرم قبل از فوت مستمری بگیر تأمین اجتماعی بود بعد از مراسم دفن و ختم او 
برای دریافت هزینه دفن مراجعه کردیم می گویند چیزی تعلق نمی گیرد از طرفی 

جلوی پاداش امسال او را هم گرفته اند و جواب سرباال تحویل می دهند.
هادی پور

تسلیت به همکار
با نهایت تاسف مطلع شــدیم همکارمان آقای محمدحسین صلواتیان در غم از 
دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحوم 

غفران الهی و برای بازماندگان بردباری آرزو داریم.

درگذشت همکار
با خبر شدیم همکار قدیمیمان آقای 
علی محمد احمدی دار فانی را وداع گفته 
است. ضمن تسلیت به خانواده محترم 
ایشان به ویژه آقای علی  احمد احمدی 
بــرای آن مرحوم رحمت واســعه الهی 
و بــرای بازماندگان صبر و شــکیبایی 

آرزو داریم.

گفت و شنود

خبر ویژه

پارس!

نکته

نرخ ارز رو به صعود 
دولت سرگرم حاشیه سازی!

در حالی که رئیس جمهور مشــغول حاشیه سازی های سیاسی است، قیمت ارز 
همچنان روند صعودی را طی می کند.

همین چند وقت پیش بود که سخنگوی دولت گفت روحانی از افزایش نرخ ارز 
مکدر شده و پس از او روحانی در گفت وگوی تلویزیونی با مجری میتینگ های تبلیغاتی 

خود )رشیدپور( اطمینان داد که مردم نگران افزایش قیمت ارز نباشند.
امــا دیروز دالر مجدداً 4800 تومان را رد کرد و حتی برای ســاعاتی به قیمت 
4850 تومان هم رسید. به گزارش خبرگزاری اصالح طلب ایلنا، وضعیت بازار ارز در 
میدان فردوسی به نحوی شده که صرافان مانند دالالن عمل می کنند و بر اساس این 
گزارش، دیروز نمایندگان پتروشیمی هیچ دالری عرضه نکردند و نمایندگان بانک نیز 
میزان عرضه را کاهش دادند که این امر باعث شد تا قیمت دالر روند صعودی داشته 
باشــد. با وجود بارش باران و نزدیک شــدن به پایان وقت کاری صرافی ها، همچنان 
صف هایی کوچک در مقابل صرافی های عرضه کننده دالر بانکی با قیمت  4 هزار و 

۷88 تومان مشاهده می شود.
یکی از دالالن بازار آزاد ارز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش 
قیمت دالر در روز جاری گفت: دلیل افزایش قیمت دالر عدم تعیین سیاســت های 
بانک مرکزی برای دالر به صورت صحیح و تصمیم گیری های لحظه ای و ساعتی برای 

کنترل بازار بوده است.
در همین حال روزنامه آفتاب یزد نوشت: با نگاهی دقیق تر و با توجه به رخدادهای 
اخیر و اظهارنظرهای رئیس جمهوری کشورمان و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه 
مشکل ارزی در کشور وجود ندارد، این ابهام ایجاد می شود که چرا نرخ دالر به نرخ 
قبلی آن یعنی حدود 3400 تومان باز نمی گردد؟! اگر ما در حال حاضر با مشکلی در 
اندوخته ارزی مواجه نیستیم، چرا بانک مرکزی تزریق دالر به بازار را با هدف کاهش 
قیمت آن صورت نمی دهد؟ مگر نه این است که دولت به دنبال کاهش تورم است و 
افزایش قیمت دالر منجر به افزایش تورم خواهد شد، پس چرا دولت باید به این افزایش 
قیمت تن دهد و به ثبات آن روی قیمتی باالتر رضایت داشته باشد؟ از همه مهم تر 
اینکه اگر نظارت بر بازار ارز و کنترل نوسانات قیمت ارز به درستی صورت می گرفت، 

آیا شاهد بحران اخیر در این بازار و افزایش قیمت آن بودیم؟
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید به 
ضعف نظارتی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز می گوید: »افزایش قیمت ارز در بازار با 
وجود افزایش درآمدهای ارزی کشور منطقی نیست و ضعف نظارتی بانک مرکزی در 
این حوزه کامال مشهود است. در حوزه مرتبط با بازار ارز در تمام کشورها و در ایران 
هم بانک مرکزی مهم ترین رکن اثرگذار و مدیریت کننده در این بازه است و بر همین 
رویکرد باید انتظار داشته باشیم که آن چیزی که باعث عدم ایجاد تعادل در بازار ارز 

می شود را با اتخاذ تصمیمات مناسب مدیریت کنیم.«
آفتاب یزد افزود: از سوی دیگر این گمانه زنی در ذهن ایجاد می شود که تن دادن به 
افزایش قیمت ارز توسط دولت عامدانه صورت گرفته است؛ چرا که راهکارهای جایگزینی 
وجود دارند که می توان با اجرای آنها از این امر اجتناب کرد. اما اگر اینگونه باشد، آیا 
این اجحاف در حق مردم نیست؟! مردمی که همه مایحتاج روزانه و کاالهای اساسی 

زندگیشان وابسته به قیمت ارز است و بیشترین خسارت را از این مسئله می بینند.
تکّدر خاطر روحانی درباره ارز برطرف شد؟!

 بی تفاوتی رئیس  بانک مرکزی و رئیس جمهور نسبت به افزایش افسارگسیخته 
نرخ ارز، اعتراض یک سایت حامی دولت را موجب شد.

 ســایت انتخاب نوشــت: دالر 4۷00تومان ماند، هم آب از آب تکان نخورد، هم 
عادی سازی شد!

موضوعی که اکنون در حال عادی شدن است این است که قیمت دالر روی همین 
نرخ فعلی یعنی حدود 4۷00 تومان باقی بماند. این رقم در حالی به تدریج برای همه 
فعاالن بازار عادی می شود که تا یک ماه و اندی قبل، اعتراضات زیادی نسبت به آن 

وجود داشت و حتی قیمت دالر 4000 تومانی هم قابل باور نبود.
شیوه باال رفتن قیمت دالر، واکنش مسئوالن و در نهایت تعادل آن روی قیمتی 
که تا یک ماه پیش کسی آن را باور نمی کرد، بسیاری را یاد موضوعاتی مانند افزایش 
کرایه ها انداخته است؛ اتفاقی که در سال های گذشته بارها تکرار شده؛ ابتدا ارقام به 
صورت ناگهانی باال می روند، سپس نهادهای مسئول وارد شده و تاکید می کنند که 
کسی حق باال بردن قیمت ها به صورت سرخود و تخطی از قانون را ندارد اما در نهایت، 

همین نهادها رقم را در حد ناچیز کاهش داده و تثبیت می کنند.
این اتفاق عینا در مورد دالر رخ داده اســت. در حالی که افزایش قیمت تا رقم 
4200 هم برای کسی قابل باور نبود، اواسط دی ماه ناگهان همین قیمت تا 4500 و 
در بهمن ماه تا مرزهای 4800 تومان پیش رفت و پس از وعده و وعیدهای مسئوالن، 

به نظر می رسد روی رقمی در همین حدود ثابت خواهد ماند.
گفتنی است ولی اهلل سیف نهم بهمن در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان حباب 

نرخ ارز با توجه به روند کاهشــی که در بازار آغاز شــده، گفت: بازار ارز در حال طی 
کردن شرایط خاص خود است و طبیعی است که بانک مرکزی طبیعتا بر این روند 
نظارت دارد؛ البته به نظر می رسد که یک التهاب در یک تا دو ماه گذشته در این بازار 

رخ داد که اکنون، در حال تعدیل شدن است.
چند روز بعد حسن روحانی به استناد همین برنامه های بانک مرکزی در گفت وگوی 

تلویزیونی گفته بود که خیال مردم بابت دالر راحت باشد.
حمایت از منافقین

ناکارآمدی دولت را درمان نمی کند
متأسفانه بخشی از سخنان رئیس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن نشان داد فهم 

درستی از گفت وگوی ملی و منافقین جدید ندارد.
روزنامه رسالت درباره این تحلیل نوشت: مردم انقالبي ایران در تماشایي ترین حضور 
حماســي، ورود به دهه چهارم انقالب اسالمي را جشن گرفتند. دشمنان انقالب که 
40 سال است چهار چشمي حضور مردم را از زمین و آسمان رصد مي کنند، به خوبي 
دیدند خیابان ها و حتي کوچه هاي شهرها و روستاها مملو از جمعیت براي تکریم و 

تعظیم اسالم، انقالب، امام )ره( و رهبري بود. 
بر ســر راه اتحاد و همگرایي ملت در همه الیه هاي قومي، مذهبي، نژادي، ملي 
و... هیچ مانع و رادعي نیست. ملت ایران یکپارچه عزم آن دارند که شکوه و عظمت و 

عزت ایران را حفظ کنند و در برابر دشمنان اسالم بایستند.
اینکه عده اي از واژه مقدس »اصالحات« یک راهبرد براي مقابله با نظام، اسالم و 
انقالب بسازند و در دو نبرد نرم آمریکا علیه انقالب به عنوان سرباز پیاده نظام عمل 

کنند و تا مرز محاربه به پیش بروند، از شگفتي هاي روزگار انقالبي ماست!
کساني که اصالحات را نه براي اصالح امور مردم بلکه بهانه اي برای قرار گرفتن 
در برابر انقالب و نظام قرار دهند، در حقیقت به نوعي بازتولید نفاق روي  آورده اند  و 

پشت سر منافقین و ضد انقالب حرکت خواهند کرد.
جماعتی که در فتنه ۷8 و 88 نقش داشتند، حاال شیپور گفت وگوي ملي را به صدا 
درآورده اند بي  آنکه بگویند گفت وگو، در مورد چه و براي چي؟ یکي از همین جماعت 
نیست بلند شود و صادقانه به اهل همین فراخوان بگوید اگر ما اهل گفت وگو هستیم 
چرا در دو فتنه ۷8 و 88 تا سرحد محاربه با نظام پیش رفتیم و باب هر گفت وگویي 
را در سطح ملي در چارچوب قانون اساسي بستیم؟ یکي نیست از همین جماعت اهل 
گفت وگوي فعلي و اهل محاربه قبلي به این سؤال پاسخ دهد؛ وقتي شما در شورش 
علیه جمهوریت و اسالمیت نظام فریاد مي زنید؛ - »انتخابات بهانه است، اصل نظام 
نشانه است« و »مرگ بر اصل والیت فقیه«، چه مبحثي دیگر باقي مي ماند که در باره 

چند و چون آن گفت وگو، آن هم در سطح ملي صورت گیرد؟
متأسفانه بخشي از سخنان رئیس جمهور در مراسم راهپیمایي 22 بهمن نشان 
داد وي فهم درستي از گفت وگوي ملي ندارد. او شناخت درستي از منافقین جدید 
که از قطار انقالب در فتنه 88 پیاده شدند، ندارد. پیاده »شدن« آنها را پیاده »کردن« 
از سوي انقالبیون ترجمه مي کند! او عربده کشي و اعالم جنگ آنان با جمهوریت و 
اسالمیت نظام را توسط نامحرمان و تجدیدنظرطلبان، نادیده مي گیرد. این کژاندیشي 
در درک مصالح و امنیت ملي تا کنون هزینه هاي زیادي در مدیریت سیاسي داخلي 
و سیاست خارجي و نیز اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر روي دست مردم و نظام 
نهاده است. رئیس جمهور به جاي پاسخگویي به افکار عمومي در مورد عدم اجراي 
80 درصــد بودجه اي که خودش الیحه آن را به مجلس داده، مطالبي مي گوید که 
مسموع نیســت. رئیس جمهور در حالي که اساساً اصل 54 و 55 قانون اساسي را 
انکار مي کند و جایگاه دیوان محاسبات را در قانون اساسي نادیده مي گیرد، سخن از 
پاسداشت اصل 59 قانون اساسي)همه پرسی(، که در حیطه وظایف قوه مقننه مي 

باشد، به میان مي  آورد.
بارِ سوگند ریاست جمهوري در پاسداري از نظام و انقالب و اسالم بر دوش آقاي 
روحاني سنگیني مي کند. او با این دست فرمان، آن هم در تماشایي ترین و حماسي ترین 
حضور مردم در جشن هاي 40 سالگي انقالب نشان دادکه بیراهه مي رود. اصل 59 
قانون اساسي دردي از ناکارآمدي او در پاسخ به مطالبات حقیقي مردم دوا نمي کند.

فرزند کروبی: اصالح طلبان 
به سوءمدیریت اقتصادی دولت اعتراض کنند

فرزند مهدی کروبی می گوید دولت همچنان گرفتار حرف زدن اســت و ناکامی 
اقتصادی آن موجب چالش برای کشور شده است.

به گزارش ســحام نیوز، محمدتقی کروبی تصریح کرد: در پنجمین سال ریاست 
روحانی، جامعه هنوز گرفتار »گفتاردرمانی« رئیس جمهوری اســت که خوب سخن 

می گوید.
وی می افزاید: سیاست های شکســت خورده تیم اقتصادی دولت، تمامیت این 
ســرزمین را در آســتانه بحرانی عمیق قرار داده است. وعده روحانی درقبال کنترل 
بی سابقه کاهش سرمایه ملی ایرانیان یک روز هم عملی نمی گردد و نشان از واقعیت 

تلخی درون این دولت دارد.
وی تاکید کرد: ایراد از حامیان کوری است که حاضر به دیدن واقعیت ها در زمان 

مناسب نیستند و راه پرسشگری را مسدود می کنند.
فرزند کروبی خاطرنشان کرد: سکوت معنادار چهره های برجسته جریان اصالحات 
و فراکســیون امید درقبال آشــفتگی دولت در ناامیدی مردم نسبت به آینده نقش 

بزرگی ایفا می کند.

گفت: ســقوط جنگنده رژیم صهیونیستی با آتش پدافند موشکی سوریه 
مقامات این رژیم را بدجوری وحشت زده کرده و به هذیان گویی انداخته است.
گفتم: روزنامه هاآرتص نوشــته اســت ســوریه با ســرنگون 
 کــردن جنگنده ما، ادعــای برتری نیــروی هوائی اســرائیل را 

بر باد داده است.
گفت: اما، لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از استراتژی جدید اسرائیل 
خبر داده و گفته اســت؛ »ما نباید فقط پارس کنیم، بلکه از این به بعد باید 

گاز بگیریم«!
گفتم: مقابله با این اســتراتژی جدید اسرائیل که خیلی آسان و 

کم هزینه است!
گفت: چطوری؟!

گفتم: وقتی نظامیان اسرائیلی حمله می کنند، کافی است با صدای 
بلند بگویی؛ چخه پدر سگ صاحاب!

با حکم رهبر انقالب

حجت االسالم ابوترابی فرد
امام جمعه موقت تهران شد

حجت االسالم سیدمحمدحسن 
ابوترابی فرد از ســوی رهبر معظم 
انقالب به عنوان خطیب جمعه تهران 

منصوب شد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، 

حجت االسالم سیدمحمدحسن ابوترابی 
فرد از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
خطیب جمعه تهران منصوب شــد. این 
خبر می افزاید: نمازجمعه این هفته تهران 
به امامت حجت االسالم سیدمحمدحسن 

ابوترابی فرد اقامه خواهد شد.

دادستان تهران فاش کرد

جزئیات تکان دهنده یک پرونده
جاسوسی موشکی در پوشش حفاظت از یوز ایرانی!

تشریح  در  تهران  دادســتان 
جزئیات دستگیری چند متهم پرونده 
جاسوسی اخیر گفت: متهمان پرونده 
با هدایت افســران اطالعاتی سیا و 
را  سه گانه ای  ماموریت های  موساد 

دنبال می کرده اند.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
دادسرای عمومی و انقالب تهران، عباس 
جعفــری دولت آبادی دیروز در مصاحبه 
با خبرنگاران گفــت: در نوزدهم دی ماه 
ســال جاری حسب گزارش کتبی یکی 
از نهادهای امنیتی که به دادسرای شهید 
مقدس ارجاع شــده اســت، به موجب 
دســتورات قضایی و با آغــاز تحقیقات 
انجام شــده، مشــخص گردید متهمان 
پرونده با هدایت افسران اطالعاتی سیا و 
موساد ماموریت های سه گانه ای را شامل 
موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه 
علمی ایران و جمع آوری اطالعات از اماکن 
حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه های 

موشکی کشور، دنبال می کرده اند.
جعفــری دولت آبــادی افــزود: در 
تحقیقات انجام شــده برخی متهمان به 
انجام ســفرهای متعدد به سرزمین های 
 اشــغالی از جمله به منظور شــرکت در 
کنفرانــس منارید که با حضور افســر 
اطالعاتی موســاد در رژیم صهیونیستی 
برگزار شــده، اقرار و اذعان نموده اند که 
هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و 
موساد، ایجاد بحران در برخی از حوزه های 
زیســت محیطی ایران بوده و اطالعات 
جمع آوری شده از طریق عوامل پنهان به 
آمریکا انتقال می یافته و در همین راستا 
دو نفر از افسران سازمان اطالعات آمریکا 
با هویت معلوم در پوشش های مختلف به 
ایران و برخی از اســتان های کشور سفر 
کرده اند که از جمله اهداف آن ها، ایجاد 
موسسه ای در قالب فعالیت های زیست 
محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این 
موسسه در حدود یک دهه قبل در ایران 
با طراحی آمریکایی ها برای تحقق اهداف 
مدنظر سرویس های اطالعاتی سازمان سیا 
و موساد و جمع آوری اطالعات طبقه بندی 
شده در حوزه های دفاعی و موشکی کشور 

ایجاد شده است.
وی ادامــه داد: حســب محتویات 
پرونــده، یکــی از متهمــان اصلی، با 
مشخصات اختصاری »م.ط« دارای تابعیت 
سه گانه ایرانی، آمریکایی و انگلیسی و عضو 
و پشــتیبان مالی موسسه ایرانی حیات 
وحش بوده و هم چنین دیگر عضو موثر و 
مدیر این موسسه کاووس سیدامامی دارای 
تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی 
افســر اطالعاتی آمریکا در ایران بوده به 
نحوی که این افسر اطالعاتی در سفر به 

ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار 
می یافته اســت. این شــبکه در پوشش 
اجرای پروژه های علمی و زیست محیطی 
نسبت به جمع آوری اطالعات مورد نیاز 

اقدام می نموده است.
دادستان تهران اظهارداشت: طبق 
تحقیقات انجام شده اعضای این شبکه 
در برخی از مناطق استراتژیک کشور 
تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور 
زیســت محیطی نصب کرده بودند که 
در واقع پوششی برای رصد فعالیت های 
موشکی کشور بوده و تصاویر و اطالعات 
ثبت شــده را برای بیگانگان ارســال 

می نموده اند.
جعفری دولت آبــادی افزود: پس از 
بازداشت کاووس سیدامامی و ارائه اسناد 
و اطالعــات موجود بــه وی در فرآیند 
تحقیقات، از بازجوی خود برای پاســخ 
به سؤاالت، فرصتی درخواست نموده بود 
که مــورد پذیرش قرار گرفته اما پس از 
مراجعه متهم به محل نگهداری خود در 
بازداشتگاه، با تدارک مقدمات، در سرویس 

بهداشتی اقدام به خودکشی نمود.
 وی ادامــه داد: بــه محض اطالع 
دادســتان، قاضی ویژه امــور جنایی به 
زنــدان اعزام و ضمن بررســی موضوع، 
پرونده قضایی تشــکیل و مقرر شد در 
انجام تحقیقات از کلیه مطلعین موضوع 
تسریع شود. همچنین به خانواده متوفی 
اطالع رسانی شده و پس از مشاهده جسد 
توسط همسر و برادر متوفی، علیرغم عدم 
درخواســت ایشان برای کالبدشکافی، با 
تاکید دادستان تهران کالبدشکافی انجام 
و مقرر شد جسد جهت تدفین در اختیار 

خانواده متوفی قرار گیرد. 
به گفته دادســتان تهران، اطالعات 

تکمیلی متعاقبا اعالم خواهد شد.
سر این رشته کجاست؟

اعــالم خبــر جاسوســی در قالب 
فعالیت های به اصطالح زیست محیطی 
طی چند روز گذشــته تعجب و حیرت 
مردم و حتی برخی مسئوالن را برانگیخت، 
اما کیهان در ســال های اخیر با انتشــار 
گزارش هایی از تحرکات مشکوک برخی 
افراد دو تابعیتی یا مرتبط با کشــورهای 
بیگانه در حوزه هایــی همچون محیط 
زیســت و حیات وحش خبــر داده بود. 
فروش مجوز شکار برخی از گونه های در 
معرض خطر ایرانی به شکارچیان خارجی 
و ایرانی نیز از اقدامات مطرح شــده در 

گزارشات کیهان بود.
یکی از موارد مشکوک که به صورت 
زنجیره ای از اقدامات به هم پیوســته 
طی ســال های اخیر در حوزه محیط 
زیست به چشم می خورد پروژه صیانت 

از یوز ایرانی است. در این زمینه شاهد 
فعالیت های پررنگی همچون برگزاری 
سمینار، ساخت ســریال تلویزیونی و 
مستند، درج تصویر یوز ایرانی بر روی 
لبــاس و اتوبوس تیم ملــی فوتبال و 
سخنرانی و... بوده ایم که به نظر با توجه 
به اتفاقات اخیر، این تحرکات نیازمند 
بررسی دقیق تر و موشکافانه است چرا که 
وقتی نصب دوربین در دامن طبیعت و با 
توجیه فعالیت زیست محیطی در اصل 
بــا هدف رصد اطالعــات مهم امنیتی 
همچون فعالیت های موشکی بوده است 
از دیگر اقدامات مشــابه برخی افراد یا 
ان جی اوهای فعال در چنین عرصه هایی 

نباید با غفلت گذشت.
البته این نکته قطعا از ذهن مردم و 
مسئوالن و نهادهای امنیتی دور نخواهد 
بود که چطور و از چه طریقی برخی افراد 
به اصطالح فعال در حوزه محیط زیست 
تا این اندازه در سایه غفلت یا کم توجهی 
یا خدای نکرده تسامح مسئوالن مربوطه 
توانسته اند آزادانه در مسیر ضربه زدن به 
کشور و خوش خدمتی و جاسوسی برای 

دشمنان انقالب حرکت کنند.
نکته دیگر اظهارات و تحرکات برخی 
افــراد از جمله تعــدادی از نمایندگان 
مجلس، روزنامه ها و... در پی اعالم خبر 
دستگیری متهمان این پرونده و همچنین 
خبر خود کشی یکی از آنها در بازداشتگاه 
بود که طبق معمول در فضایی یک جانبه 
و دور از توجــه به شــواهد و قرائن و در 
راستای زیر سؤال بردن برخی نهادهای 
امنیتی و دستگاه قضا مطرح شد. البته با 
روشن شدن ابعاد بیشتری از این پرونده 
و مشــاهده تصاویر مرتبط با خودکشی 
کاووس ســیدامامی در زندان توســط 
تعدادی از نمایندگان، به نظر می رســد 
این افراد باید ســنجیده تر و در راستای 

مصلحت کشور سخن بگویند.
البته از تحرکات پر حجم رسانه های 
خارجی و معلوم الحال از جمله بی بی سی 
فارسی در ماجرای دستگیری این افراد 
و خودکشــی یکــی از آنها جای تعجب 

نیست و هرچه این تحرکات بیشتر باشد 
نشان دهنده سنگینی ضربه وارده نهادهای 
امنیتی کشور و دستگاه قضا به بدخواهان 

کشور و انقالب است.
 کیهان در گزارش آتی خود بیشتر از 

این پرونده خواهد نوشت.
برادر کاووس سیدامامی 

با  اشاره به خودکشی برادرش:
رسانه های مریض 

ما را تحت فشار گذاشته اند 
تا خالف واقع بگوییم

بــرادر کاووس ســیدامامی با بیان 
اینکه خودکشی از طریق حلق آویز کردن 
کامال مشهود است، از رسانه ها خواست با 
خبرسازی ودامن زدن به شایعات موجب 

آزرده شدن خانواده مرحوم نشوند.
برادر کاووس  کامران ســیدامامی، 
ســید امامی که در روزهای گذشته به 
اتهام همکاری با یک شــبکه جاسوسی 
و جمــع آوری اطالعات به نفع بیگانگان 
در بازداشت خودکشــی کرده است در 
گفت وگو با رسانه ها اظهار داشت: ما در 
حال حاضر داغداریم و از رسانه ها خواهش 

داریم که به شایعات دامن نزنند.
وی ادامه داد: واقعا تعدادی از رسانه ها 
مریض هســتند و دائما ما را تحت فشار 
گذاشــته اند که مجبور بــه بیان خالف 

واقع شویم.
سیدامامی ادامه داد: بنده و همسر 
مرحوم جنازه را دیده ایم و با اصرار معاون 
دادســتان که جنازه را نگاه کنید و همه 
موارد را بررسی کنید این کار را کرده ایم 
و به جز آثار حلق آویز شــدن که در روی 
جنازه معلوم است و این موضوع در فیلم 
زندان هم کامال مشخص است هیچ مسئله 
دیگری وجود ندارد و خودکشی از طریق 

حلق آویز کردن کامال مشهود است.
وی ادامه داد: از رســانه ها خواهش 
دارم که با خبرسازی موجب آزرده شدن 
خانواده مرحوم نشوند من شخصا مایل به 

کالبد شکافی مجدد نیستم.
بقیه در صفحه 10

تقریبا از دو ســال قبــل بود که ناگهــان ماجرای 
»یوز«ایرانی و خطر انقــراض آن به یکی از پدیده های 
مهم و تعیین کننده زیســت محیطی تبدیل شد! صد ها 
گزارش و خبر دربــاره ضرورت حفاظت از یوز ایرانی بر 
صفحه روزنامه ها و مجالت نشســت، دهها کارشــناس 
اروپایی و آمریکایی برای کمک به کارشناســان محیط 
از این  زیست کشــورمان و آموزش چگونگی حفاظت 
حیوان زبان بســته عازم ایران شدند، تصویر یوز ایرانی 
روی پیراهن ورزشکاران در تیم های ملی کشورمان نقش 
بست، سریال پر بیننده »پایتخت« یکی از قسمت های این 
سریال را به یوز ایرانی اختصاص داد و مورد تقدیر سازمان 
حفاظت از محیط زیست قرار گرفت، سازمان صدا و سیما 
چند فیلم مستند از یوز ایرانی با دوربین های دید در شب 
تهیه و پخش کرد، صدها تابلو با مضمون »محل عبور یوز 
ایرانی« در کناره جاده کویری شرق کشور از گرمسار تا 
سمنان و دامغان و شــاهرود و سبزوار تا نیشابور نصب 
شد و... هیچکس نپرسید چه شده که یکباره یوز ایرانی 
و حفاظت از آن به یکی از اصلی ترین مسائل کشورمان 
تبدیل شــده و چرا منطقه کویری سمنان و شاهرود تا 
این اندازه مورد توجه کارشناســان آمریکایی و اروپایی 
قرار گرفته که سفرهای پی در پی آنان به ایران و حضور 
شبانه روزی آنها در این منطقه را به دنبال داشته است؟! 
ماجرا در حد و اندازه ای از اهمیت اطالعاتی و امنیتی 
بود که حساســیت مراکز اطالعاتی و امنیتی را به دنبال 
داشــته و آنان را به پیگیری موضوع و مخصوصا بررسی 
هویت کســانی که از اروپا و آمریکا به عنوان کارشناس 
محیط زیســت و حیات وحش به کشــورمان سرازیر 
شــده اند وادارد. در این باره سه پرسش در میان بود که 
نمی توانست و نباید از میدان توجه مسئوالن اطالعاتی 
و امنیتی کشــورمان دور می ماند. اول آنکه چرا یکباره 
مســئله یوز ایرانی به یکی از اصلی ترین مسائل تبدیل 
شده و گستره ای تا این اندازه فراگیر پیدا کرده است؟! و 
دوم اینکه هویت واقعی کارشناسان آمریکایی و اروپایی 
که به کشورمان گســیل شده اند چیست؟! و سوم آنکه 
چرا تا این اندازه به جســتجو و پرسه زدن شبانه روزی 
در کویر عالقه نشان می دهند و مثال چرا نگران نسل ببر 
مازندران و تالش برای یافتن یک یا دو قالده احتمالی از 

آنها نیستند؟!
کیهان به نوبه خود طی گزارش مفصلی در اسفند ماه 
1393 و با عنوان »مجوز شــکار حیوانات یا جمع آوری 
اطالعات«! به ماجرای مشــکوک حضور اتباع آمریکا و 
انگلیس و... که در پوشش شکار به مناطق کویری ایران 
گسیل شده بودند پرداخت و نسبت به احتمال جاسوسی 
و جمع آوری اطالعات نظامی کشــورمان از سوی آنان 
هشدار داد که البته مانند بسیاری از هشدارهای دیگری 
که بعد از وقوع واقعه درستی آن معلوم شد، مورد توجه 

قرار نگرفت!
دیروز دادستان محترم تهران از پرونده تکان دهنده 
جاسوسی افسران اطالعاتی سیا و موساد که در پوشش 
فعالیت های زیست محیطی و مخصوصا حمایت از حیات 
یوز ایرانی به جاسوسی از مراکز نظامی و مخصوصا صنایع 
موشکی کشورمان مشغول بودند، پرده برداشت که ضمن 
قدردانی ویژه از برادران اطالعات سپاه که با حساسیت و 
پشتکار مثال زدنی این شبکه را کشف کرده اند و تقدیر 
از دادستانی محترم تهران، گفتنی است بعد از بازداشت 
اعضای این شــبکه، به ناگاه و در یک حرکت هماهنگ، 
زنجیره ای،  روزنامه های  گســترده  اعتراض های  شاهد 
برخی از نمایندگان مجلس، یکی از به اصطالح اســاتید 
دانشگاه و... به بازداشــت آنان بودیم. یکی از متهمان 
اصلی بعد از آنکه متوجه می شــود اطالعات ســپاه از 
تمامی فعالیت جاسوسی او با خبر بوده است، در زندان 
دست به خودکشی می زند و طیف داخلی مورد  اشاره در 
یک حرکت »پینگ پُنگی« با رسانه های خارجی از جمله 
بی بی سی و صدای آمریکا تالش می کنند افراد بازداشت 
شده را بی گناه و صرفا دلسوز محیط زیست و یوز ایرانی! 

قلمداد کنند. 
فالن عضو هیئت علمی با طعنه ای سؤال برانگیز نوشته 
بود »از کی تا به حال ســرگین یــوز هم جزو اطالعات 
طبقه بندی شــده است«؟! که باید به ایشان گفت از کی 
تا به حال جمع آوری اطالعات موشکی توسط جاسوسان 
آمریکایی و اســرائیلی را »جمع آوری سرگین یوز«!! جا 
می زنند؟! یا فالن مشاور رئیس جمهور با حالتی عالمانه 
توئیت کرده بود که »نه جامعه شناســان دین خودکشی 
می کنند و نه حامیان محیط زیســت«! و توضیح نداده 
بود که نظرش درباره خودکشــی یک جاسوس موشکی 
چیست؟ و از کجا اطمینان داشته است که فرد بازداشت 

شده جاسوس نیست؟! و... 
شرح بیشتر ماجرا در گزارش امروز کیهان آمده است و 
آنچه در این وجیزه مورد نظر است اینکه نمی توان و نباید 
از کنار حرکت هماهنگ روزنامه های زنجیره ای، برخی از 
نمایندگان مدعی اصالحات و... با رسانه های آمریکایی و 
اروپایی در فضا سازی به نفع جاسوسان، به آسانی عبور 
کرده و ایــن هماهنگی را تصادفی تلقی کرد!! این طیف 
بارها به اقدامات مشابه و هماهنگی در دفاع از متهمان 

جاسوسی و مفاسد کالن اقتصادی دست زده اند.
حسین شریعتمداری

یوز ایرانی یا جاسوس آمریکایی؟!


