
اخبار كشور

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* شکی نیست که حادثه نفتکش ایرانی را شیطان بزرگ، رژیم صهیونیستی 
و متحدینش در منطقه برپا کرده اند تا با ایجاد تنش به زغم خود، عظمت 
راهپیمایی و حماسه بی نظیر اربعین را تحت الشعاع قرار دهند و از دیگر سو 

عکس العمل ایران را در قبال این تهاجم مورد بررسی قرار دهند.
0903---9219
* خواســتم از طریق روزنامه جوانمرد کیهان عزیز از یک هنرمند عزیز، 
آزادمرد، دوست داشتنی، شجاع، حق طلب و جوانمرد )یعنی استاد داریوش 
ارجمند به دلیل مواضع صادقانه اش نسبت به امام خامنه ای )حفظه ا...( تقدیر 
و تشکر کنم. بنده و برادر خانمم که جانباز 70 درصد است دست ایشان را 

به خاطر این بصیرت و معرفت می بوسیم.
سید حمیدرضا حسینی علی آباد- قم 
و خطیبی- جانباز 70 درصد
* چرا دولت هنوز لیست کامل دریافت کنندگان دالر 4200 تومانی و اقالم 

وارداتی آنها را ارائه نکرده است؟
0916---6043

* تسلیم نشدن نظام در برابر فشار دشمن و البی گسترده جریان غیرانقالبی 
برای تحمیل لوایح استعماری مثل پالرمو قطعاً باعث افتخار است و نشان 
می دهد حداقل در برخی سطوح، درس الزم از تجربه خسارت محض برجام 

گرفته شده است.
0903---1759
* به کسانی که با مدیریت ضعیف خود اقتصاد امروز جامعه را رقم زده اند 
توصیه می کنم به جای حاشــیه سازی و تضعیف نهادهای برآمده از قانون 
اساسی این نظام مقدس به وظیفه ذاتی خود در حل مشکالت عدیده مردم 

که طی این 6 سال به وجود آورده اید همت گمارند.
مرادی چناری

* آقای جهانگیری گفته، رسانه ها نقاد دولت باشند! عرض می کنم پس چرا 
پاسخ نقاد، دشنام و شکایت و زندان است؟

0915---7215
* خبــر حکم قضایی برادر رئیس جمهور که چندی پیش اعالم شــد در 
بســیاری شبکه های رسانه ملی منعکس نشد و فقط حکم دیگر مجرمان 

به اطالع رسید. چرا؟
0916---1052

* کسانی که به جای انجام وظیفه و توجه به سخنان دلسوزان، اجرای خط 
و ایده و درخواست دشمن را درپیش گرفتند یا به دشمن گرا دادند چگونه 
قادر خواهند بود در پیشگاه خداوند و ملت پاسخ این ناجوانمردی ها را بدهند؟
وحیدی

* با توجه به اخبار منتشر شده جهت تسهیل سفر زائران حضرت زینب)س( و 
حضرت رقیه از سازمان حج و زیارت درخواست می شود زمان اعزام کاروان ها 
و هزینه های دقیق این سفر زیارتی را اعالم کند تا ان شاء ا... مشتاقان سفر به 

سوریه و زیارت اهل بیت)ع( خود را مهیای سفر نمایند.
0921---8139

* مسئوالن مربوطه از ساعت 22 تا 1 بامداد سری به دو سه رستوران خیابان 
شریعتی باالتر از پل رومی روبه روی پمپ بنزین که حدود سی میز و صندلی 
در پیاده رو چیده اند و با صدای بلند به پخش موزیک بی کالم لس آنجلسی 

اهتمام می ورزند، بزنند تا شاید تدبیری بیندیشند.
0935---0220
* از تالش های خستگی ناپذیر سردار حسین رحیمی فرمانده ناجا تهران 
بزرگ در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.
رحیمیان

* برای پرداخت بدهی قبض برق، گاز و آب به بانک مراجعه کردم نپذیرفتند 
و گفتند باید کارت بانکی بیاوری. من سکته کرده بی سواد و ناتوان کارت 
عابر بانک ندارم. چه باید بکنم؟ از صبح تا ساعت دو معطل شدم و آخر هم 

پول قبض ها را قبول نکردند!
0911---8834

* کسی که داعیه اســتادی علوم سیاسی دانشگاه را دارد چرا از واقعیات 
خیلی بدیهی کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد و خیانت های رضاخان 
قلدر و بی سواد و برکشیده انگلیس اظهار بی اطالعی می کند؟ واقعاً بی اطالع 
اســت یا به دلیل این که تحصیل کرده مؤسسه وزارت خارجه بریتانیاست 

تجاهل می کند؟
4001---0910 و 9654---0937
* دنیا به مبارزه با گرانفروشی روی آورده و وزیر بهداشتمان در رسانه ملی 
بــا افتخار اعالم می کند قیمــت دارو را دو برابر کردیم تا از تولید حمایت 
کنیم! ای کاش کمی هم از مردم که امثال شما را به مسئولیت رسانده اند 

حمایت می کردید.
0901---9554
* چرا با گذشت حدود 8 ماه، وعده آقای حیدری مدیرکل امور مرزی وزارت 
کشور مبنی بر تالش برای اجرای طرح افزایش اعتبار گذرنامه ها از 5 سال 

به 10 سال عملی نشده است؟
0921---8139

* قطره چشم تی اف تی که تولید داخل است چرا تحت پوشش بیمه نیست؟ 
واقعاً تهیه آن برای امثال ما قشــر ضعیف مشــکل است. از وزیر بهداشت 

درخواست می شود تا سالمت بیماران به خطر نیفتاده تدبیری نماید.
0936---5568
* آســفالت جاده بافق- یزد مدتی اســت که به پایان رســیده است ولی 
مقداری از آن خط کشــی نشده که شب ها خطر تصادف دارد. از مسئوالن 

امر درخواست رسیدگی دارم.
0913---2106
* با توجه به فشار جریمه ای به مردم به منظور دریافت برگه معاینه فنی 
خودرو و افزایش بسیار زیاد دستمزد تعمیرکاران و قطعات خودرو، آیا فکری 
هم به حال مردم می کنند که با این تورم و گرانی و درآمدهای پایین چگونه 

از عهده این هزینه ها برآیند؟
0915---9455
* متأسفانه در جامعه این باور غلط رایج شده که هر کس کارت معافیت 
پزشکی از نظام وظیفه دارد قادر به انجام کار و خدمت نیست و نباید هیچ 
کار و مســئولیتی به او واگذار شود! چرا باید دنیا و زندگی این افراد با این 
نوع دید غلط، تباه شــود در حالی که بسیاری از آنها به خاطر مثاًل صافی 
کف پا و... معافیت گرفته اند و... گناه این عده که نمی توانند توانایی واقعی 

خود را به اثبات برسانند چیست؟
0922---9239

* طبق قراردادی که با شــرکت خودرو کرمان موتور منعقد کرده ام برای 
خرید جک اس 5 اگر کسی از خرید خودرو منصرف شود ظرف یک ماه، پول 
پرداختی را مسترد می کنند. ولی در حالی که قریب به 4 ماه است انصراف 
داده ام هر وقت پیگیری می کنم که پولم را بدهید به امروز و فردا موکول 
می کنند. آیا کسی نیست با این تخلفات مسئوالن این شرکت برخورد نماید؟
یک هم وطن از اهواز

 پاسخ روابط عمومی وزارت ارشاد اسالمی 
در پاسخ به مطلب مندرج در کیهان مورخ 98/07/04 با عنوان »اداره کل 
هنرهای نمایشــی وزارت ارشاد اقدام به صدور مجوز برای تئاترهایی کرده 
که در هنجارشکنی دست کمی از فیلم های ماهواره ای ندارند...« به اطالع 
می رساند: »صدور مجوز تئاتر براساس قوانین، مقررات و ضوابط است و بیان 
مطلبی به طور کلی که هنجارشکنی را به اداره کل هنرهای نمایشی نسبت 
دهد، خالف واقع است. این مطلب فیلم های ماهواره ای و ماهواره را به طور 
کلی هنجارشکن قلمداد می کند، در حالی که بسیاری از شبکه های اسالمی 
نیز روی ماهواره برنامه پخش می کنند. این مطلب با چنین نگرشی و با یک 
عبارت کلی هنجارشکنی را به اداره کل هنرهای نمایشی نسبت می دهد 
در حالی که مقررات و ضوابط در صدور مجوز تئاتر مالک و معیار است.«

در کنفرانس خبری دیروز رئیس جمهور، خبرنگار کیهان از ایشــان 
پرسید »سال گذشته در اوج جنگ اقتصادی دشمن 18 میلیارد دالر ارز 
4200 تومانی بر باد رفت، مسئول آن کیست«؟ و آقای روحانی در پاسخ 
گفت: »این حرف بسیار غلطی است که می گویند 18 میلیارد بر باد داده 
شده است، این حرف نادرست است. 18 میلیارد به باد ندادیم، به مردم 
داده ایم... برای بحث ارز 4هزار تومانی ما در دولت بحث کردیم، عده ای 
می گفتند به خروج سرمایه، ارز ندهیم که من بنا به دالیلی مخالف بودم... 
یک نظر در آن جلســه این بود که یک نرخ واحد برای ارز در نظر گرفته 
شود... یادم هست کیهان هم تشکر کرد، مقام معظم رهبری هم گفت کار 
خوبی است، من در آن جلسه هم موافق این کار نبودم اما گفتم اگر همه شما 
اتفاق نظر دارید انجام دهید و به آقای جهانگیری گفتم شما اعالم کنید«!

درباره این بخش از اظهارات آقای روحانی که نه فقط با واقعیات و اسناد 
و شواهد موجود انطباق ندارد بلکه تقابل آشکار نیز دارد گفتنی است که:

1- اگر جناب روحانی معتقدند که 18 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی بر باد 
نرفته بلکه آن را به مردم داده اند، پس چرا هیچیک از دولتمردان و از جمله 
خود آقای رئیس جمهور حاضر نیستند مسئولیت آن را بر عهده بگیرند و 
هریک از آنها تصمیم در این خصوص را به گردن دیگری می اندازند؟! آقایان 
سیف و عراقچی اعالم کرده و می کنند و برای صحت آنچه می گویند، دلیل 
و سند می آورند و تاکید می کنند که 18 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی را به 
دستور رئیس جمهور به این و آن داده اند... که نهایتاً نیز برباد رفته است.

2- چــرا قبل از آنکه فاجعه بار بودن این اقدام برمال شــود، آقایان 
در نســبت دادن این تصمیم به خود از یکدیگر سبقت می گرفتند؟! و 
 هنگامی که فاجعه آمیز بودن این تصمیم و بر باد رفتن 18 میلیارد دالر ارز
-آنهم در شرایط حساس جنگ اقتصادی-  برمال شد، هیچکدام حاضر به 

پذیرش مسئولیت آن نبوده و نیستند؟!
3- بعد از آنکه خسارت بار بودن تصمیم یاد شده به اندازه ای آشکار 
شده بود که تصمیم گیرندگان از پذیرش مسئولیت آن طفره می رفتند تا 
آنجا که آقای حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در مصاحبه با نشریه 
 اندیشه پویا گفت: »رئیس جمهور اعالم کرد که می خواهیم در یک جلسه، 
در مورد وضعیت نرخ ارز که باال می رود بحث کنیم قبل از آن جلسه آقای 
جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه تنهایی اساسا 
به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد. آقای روحانی در آن جلسه، به 
تک تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید؛ این جمع بندی همه شماست؟ 
گفتند: بله. ایشــان در آن جلسه گفتند من با این جمع بندی صد درصد 
مخالف هســتم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات 
کشور می دانید، من به مثابه »اکل میته« با این پیشنهاد موافقت می کنم. 
آقای نیلی هم در آن جلسه بود، آقای نهاوندیان هم بود. ایشان در تصمیم 
4200 تومانی بودند. اصال آن جماعت از جلسه خودشان آمدند و در این 
جلسه نشستند. البته نمایندگی آن جمع را آقای جهانگیری انجام داد و 
جمع بندی کل را ایشان گفت. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف 
بزنند و حرف زدند. می توانستند مخالفت کنند، ولی نکردند، بنابراین این 

پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد«! 
در بیان جناب آشنا دقت کنید، اعتراف ضمنی به فاجعه آمیز بودن 
تصمیم ارز 4200 تومانی در آن موج می زند! چرا ایشــان اصرار دارد که 
ساحت آقای رئیس جمهور را از این تصمیم مبّرا کند؟! و دیگران را مسئول 

اتخاذ آن معرفی کند؟! 
اگــر آنگونه که رئیس جمهور محترم در کنفرانس خبری دیروز ابراز 
داشــته اند، این 18 میلیارد دالر برباد نرفته و آن را به مردم داده اند! چه 

اصراری دارند که مسئولیت آن را برعهده نگیرند؟!
4- آقای مسعود نیلی دستیار سابق اقتصادی رئیس جمهور در مصاحبه 
با دنیای اقتصاد، اظهارات آقای آشنا را غیر واقعی دانسته و تکذیب کرد و 
برای اثبات نظر خود خواستار انتشار فایل صوتی جلسه ای شد که در آن 

تصمیم گرفته شده بود دالر با نرخ 4200 تومان عرضه شود. 
 البته این فایل صوتی هرگز منتشر نشد که ممکن است گفته شود 
انتشــار فایل صوتی جلسات هیئت دولت خالف مصلحت و دور از شأن 
نظام است. این استدالل پذیرفتنی است ولی می توانستند فایل صوتی را 
به جای انتشار عمومی آن، در یک جلسه خصوصی و با حضور معترضان 

به ادعای آقای آشنا منتشر کنند که نکردند!
 و باالخره آقای روحانی مشخص نفرمودند که واگذاری 18 میلیارد دالر ، 
تصمیم بجایی بوده یا نابجا؟! ایشان در کنفرانس خبری دیروز این تصمیم 

را هم درست و هم نادرست ارزیابی کردند. 
5- آقای رئیس جمهور درباره تصمیم مورد اشاره گفته است »اولین 
روزنامه ای که از آن تعریف کرد هم کیهان بود، مقام معظم رهبری هم به 
من فرمودند این کار بسیار خوبی بود، شما ای کاش زودتر انجام می دادید«! 
این بخش از اظهارات ایشان هم واقعیت ندارد و حتی دقیقا در نقطه مقابل 

واقعیات است. بخوانید!
6 - رهبر معظم انقالب در تاریخ 22 مردادماه 97 و در دیدار اقشــار 
مختلف مردم با ایشان، ضمن اشاره به نوسانات آن روز بازار ارز و سکه و 
ابراز نگرانی از کاهش ارزش پول ملی، می فرمایند: »در همین قضایای ارز و 
سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دالر از ارز موجود کشور آن هم در حالی که 
برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی 
از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکالت مدیریتی است و ارتباطی با 
تحریم ها ندارد«. حضرت آقا در همان دیدار و برخالف ادعای آقای روحانی، 
اقدام یاد شده را »خطای بزرگ« دانسته و می فرمایند: »باالخره یک تخّلفی 
انجام گرفته، یــک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی گوییم هم »خیانت«؛ 
زبان بنده این جور نمی گردد که راحت بگوییم فالنی یا فالن َکس ها خیانت 
می کنند؛ نه، اّما باالخره خطا کردند و خطای مهّمی کردند که ضررش به 
مردم برگشت«. و بازهم برخالف آنچه جناب روحانی گفته اند، رهبر معظم 
انقالب نه فقط تصمیم دولت را تائید نمی کنند، بلکه خطاکاران را مستحق 
پیگرد قانونی دانســته و می فرمایند: »وقتی ارز یا سکه به صورت غلط 
عرضه و تقسیم می شود، مشکالت فعلی به وجود می آید زیرا این قضیه 
دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر 
آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند 
که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی 
اســت که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر 
قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای 

بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند«.
از کجای بیانات حضرت آقا می توان تائید اقدام مورد اشاره دولت را 
بیرون کشید که جناب روحانی می گوید »مقام معظم رهبری هم به من 
فرمودند این کار بسیار خوبی بود، شما ای کاش زودتر انجام می دادید«؟! 

7- آقــای رئیس جمهور درباره کیهان نیز ادعای خالف واقعی کرده 
وگفته است »اولین روزنامه ای که از آن )تصمیم به اختصاص 18 میلیارد 
دالر ارز 4200 تومانی( تعریف کرد هم کیهان بود«! درباره غیر واقعی بودن 
این ادعای آقای روحانی اگرچه گفتنی های فراوانی هست و بهترین گواه 
بر خالف واقع بودن آن نسخه های روزنامه کیهان است که برای همگان 
قابل دسترسی است ولی تنها به یک نمونه که مشتی از خروارهاست اشاره 
می کنیم و می گذریم و آن اینکه؛ برخالف ادعای آقای روحانی، کیهان نه 
فقط هرگز از اقدام یاد شده دولت حمایت نکرد بلکه اولین روزنامه ای بود 
که در اولین شماره خود در اولین روز بعد از تصمیم دولت، تیتر یک روزنامه 
را به نفی این تصمیم اختصاص داده و آن را به شدت محکوم کرد. بخوانید! 
در تیتر اول کیهــان 22 فروردین 97 و تحت عنوان گزارش خبری 
تحلیلی کیهان با اشاره به بخشنامه مربوط به اعالم ارز 4200 تومانی از سوی 
آقای جهانگیری، آمده است »لجام گسیختگی ارز حاصل بی تدبیری است، 
با بخشنامه حل نمی شود« و عالوه بر متن گزارش که در آن، تصمیم دولت 
را خسارت آفرین دانسته بودیم، برای تاکید بیشتر در سوتیترهای برجسته 
صفحه اول نیز آورده بودیم: »اگر قرار بود مشکالت با اینگونه دستورات 
برطرف شود همین جناب جهانگیری در سال 95 با صدور دستورالعمل 
ارزی نرخ دالر را 3600 تومان تعیین کرد ولی این دستورالعمل پس از مدت 
کوتاهی به فراموشی سپرده شد و فقط به منبعی برای ایجاد رانت برای 

عده ای سودجو تبدیل شد.« 
بنابراین مالحظه می کنید که کیهان نه فقط از تصمیم دولت حمایت 
نکرده بود، بلکه از همان نخستین روز اعالم تصمیم دولت، پیش بینی کرده 
بودیم که این اقدام به ایجاد رانت برای عده ای سودجو تبدیل می شود و 

این پیش بینی کیهان در فاصله کوتاهی به تحقق پیوست.
 گــزارش اصلی کیهان امروز به نقد مســتند اظهارات دیروز آقای 
 روحانی اختصاص دارد و گفتنی است که در آن تصویر صفحه اول کیهان

 22 فروردین 97 نیز چاپ شده است.

اگر بر باد نرفته
 كجا رفته؟!

یادداشت روز

حسین شریعتمداری

صفحه 2
سه شنبه 2۳ مهر ۱۳۹۸ 
۱۶ صفر ۱۴۴۱ - شماره 22۳۰۸

خبر ویژه
رانت 130 هزار میلیاردی

به جیب رانت خواران رفت نه مردم
آقای روحانی دیروز در نشســت خبری گفت 18 میلیارد دالر بَرباد نرفته و به 

مردم داده ایم.
خبرنگار کیهان پرســید »سال گذشته در اوج جنگ اقتصادی 18 میلیارد دالر 
از ذخایر ارز کشور در قالب ارز 4 هزار تومانی به باد رفت. مسئولیت آن با چه کسی 
اســت؟« و آقای روحانی در پاسخ گفت »18 میلیارد ثبت سفارش برای خرید کاال 
کرده اند. همین امسال هم 19میلیارد به افراد داده ایم برای اینکه جنسی را وارد کنند 

اگر کسی پول گرفته و جنس وارد نکرده باید بررسی شود و برخورد شود.«
او افزود: 18میلیارد به باد نرفته اســت، به مردم داده ایم. برای بحث ارز 4 هزار 
تومانی ما در دولت بحث کردیم عده ای می گفتند به خروج سرمایه ارز ندهیم که من 
بنا به دالیلی مخالف بودم. یک نظر در آن جلسه این بود که یک نرخ واحد برای ارز 
در نظر گرفته شود. یادم هست کیهان هم تشکر کرد. مقام معظم رهبری هم گفت 
کار خوبی است. من در آن جلسه هم موافق این کار نبودم اما گفتم اگر همه شما اتفاق 
نظر دارید انجام دهید و به آقای جهانگیری گفتم شما اعالم کنید اولین روزنامه ای 
که تقدیر کرد کیهان بود و گفتند چرا زودتر این کار را نکردید. اصل تصمیم درست 
بود. هیچ ارزی بر هدر نرفته است. همه اینها سفارش تجار و کار آفرینان بوده است 

اما عده ای سوءاستفاده کردند و باید برخورد شود.
آقای روحانی در سخنان متناقض خود معلوم نکرد که باالخره، »اصل تصمیم« 
واگذاری 18 میلیارد دالر 4200 تومانی، »درســت« بوده چنان  که دیروز گفت؟ و یا 

درست نمی دانسته و مخالف بوده، باز هم طبق آنچه خود وی دیروز گفت؟!
به نظر می رسد پاسخ دیروز آقای روحانی، نوعی بازی با کلمات است که با تحریف 
آمیخته شده است. همچنان که درباره حقوق های نجومی  هم گفت »حقوق ها غیرعادالنه 
بــود، ولی نجومی  نه«. اگر آقای روحانی دریافتی های 50 تا 730 میلیون تومانی را 
نجومی  نمی داند، پس به نظر ایشان حقوق نجومی  چه مبلغی را شامل می شود؟! و چرا 
باید این موضوع بالغ بر دو ســال در دولت ایشان مسکوت می ماند و بر اثر افشاگری 
مطبوعات، مجبور به اقدام می شــدند؟ )البته برخی از همان نجومی بگیران خائن به 
بیت المال، مدتی بعد در برخی مراکز دیگر پست گرفتند(. ادبیات اخیر آقای روحانی، 
مشابه همان ادبیاتی است که فساد و »اختالس« های چند هزار میلیاردی را رد کرد 
و »بدهی معوقه« خواند. اما درباره واگذاری 18 میلیارد دالر باید گفت امروز بسیاری 
از دولتمردان بر نادرستی این تصمیم اذعان دارند و حتی به خاطر آن، آقای روحانی 
رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خود را محترمانه کنار گذاشت و حال آنکه مسئولیت 
اصلی، با خود وی بود. بنابراین نمی توان گفت »اصل تصمیم درست بود«. این وسط 
مغالطه ای اتفاق افتاده و آن اینکه گویا بحث بر ســر تعیین قیمت ارز است. مسئول 

تعیین نرخ ارز خود دولت است و همچنان رقم 4200 تومانی دایر است.
آنچه محل اعتراض کارشناســان اســت و تغییر بعدی سیاست دولت با آمدن 
رئیس جدید بانک مرکزی هم درستی اعتراض را تایید می کند، واگذاری بی حساب 
و کتاب و بال تضمین 18 میلیارد دالر به دست سوداگران و کاسبان بازار سیاه ارزی 
است. واگذاری این رقم هنگفت از ذخائر ارزی که ظرف کمتر از دو ماه انجام شد، نه 
به دست مردم یا تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی سالم، بلکه به دست مفت خور ها 
و باندهای مرتبط با شبکه های خارجی رسید. در این میان رقمی  بالغ بر 130 هزار 
میلیارد تومان نصیب رانت خوارانی که دو یا سه درصد جامعه )و نه »مردم«!( بودند، 
شد و همین سوداگری فاسد در ادامه زاد و ولد نقدینگی، تورم 43 درصدی را روی 
دست 90 درصد مردم گذاشت که دومین رکورد باالی تورم را پس از تورم 50 درصدی 

سال 74 )دولت سازندگی( تجربه می کردند.
دولت و بانک مرکزی، پس از مشاهده نتایج تلخ واگذاری بی سر و سامان 18 میلیارد 
دالر ارز که دود آن به چشــم مردم رفت، سعی کردند نوع و شیوه واگذاری را تغییر 
دهند و به حداقل وظایف نظارتی خود عمل کنند. در عین حال که باید عناصری که 
در واگذاری توام با زد و بند ارز مذکور همراهی و همدستی نشان داده اند، برخورد شود، 
عذرخواهی رسمی  از مردم، بر دوش دولت و شخص رئیس جمهور سنگینی می کند.

یکی از منفعت های برجام
همین راکتور اراک است!

سفیر انگلیس در تهران که در مذاکرات روز دوشنبه هیئت های انگلیس، ایران 
و چین درباره پروژه مدرن سازی راکتور اراک حضور داشته است ضمن استقبال از 
حضور هیئت کشورش در این مذاکرات گفت: همکاری های غیرنظامی هسته ای یکی 

از مهم ترین منفعت های برجام برای ایران است.
راب مک ایر در صفحه توئیتر، همچنین از حضور پروفسور رابین گرایمز به همراه 
هیئتی از بریتانیا و هیئتی از چین برای گفت وگوهای فنی در مورد پروژه مدرن سازی 
راکتور اراک اســتقبال کرد. ادعای »منفعت های برجام برای ایران« از سوی سفیر 

انگلیس در حالی است که اوالً انگلیسی ها هنگام دایر بودن برجام نیز به تصریح آقای 
ظریف در مقابل همکاری های بانکی کارشکنی کردند.

ثانیاً همه همکاری آمریکا و انگلیس بــا ایران برای بازطراحی راکتور اراک، به 
سال 94 برمی گردد که در قلب راکتور بتون ریخته شد و طرف مقابل تعهد رسمی 

را در این زمینه پذیرفت.
اما 4 ســال پس از آن تعهد، همچنان انگلیسی ها مانند همه تعهدات برجامی 
دیگر، فقط ســرگرم وقت کشی و فریبکاری هستند. این عهدشکنی به حدی واضح 
است که سخنگوی سازمان انرژی اتمی 3 ماه قبل تصریح کرد اگر روند بازطراحی 

راکتور اراک همچنان کند پیش برود، به سراغ راکتور قدیمی می رویم.
سردبیر نیویورکر: واقعیت تلخ است

ما پشت کردها را خالی کردیم
سردبیر یک نشریه آمریکایی می گوید: ایاالت متحده با پشت کردن به کردها در 

سوریه، پیام نگران کننده ای به خاورمیانه داد.
سردبیر نیویورکر با اشاره به خالی کردن پشت کردها در سوریه توسط آمریکا و 
حمله همزمان ترکیه گفت: پشت کردن دونالد ترامپ به کردها که متحد واشنگتن 
در جنگ علیه داعش بودند، پیامی خطرناک را در سراسر منطقه خاورمیانه و جهان 

اسالم منتشر می کند.
شبکه تلویزیونی سی ان ان از سردبیر نیویورکر پرسید: در بیانیه ای که از سوی 
فرماندهان کرد »نیروهای دموکراتیک سوریه« علیه آمریکا انتشار یافت آمده است 
که آمریکا آنها را رها کرده تا سالخی شوند و آمریکا یی ها آنها را فروخته اند و آنها به 
دنبال جایگزینی چون روسیه برای محافظت از خود در برابر حمله ترکیه هستند، این 
موضوع چه تاثیری می تواند به همراه داشته باشد و آیا کردها را باید در این خصوص 
مالمت کرد؟« »راد« در پاسخ گفت: من شبه نظامیان کرد را در این زمینه مالمت 
نمی کنم، چرا که این چیزی است که والدیمیر پوتین در سوریه به دنبال آن بود که 
کردها به سوی مسکو روی آورند و مسکو قدرت بیشتری در منطقه به دست آورد.

وخیم تر شدن اوضاع در شمال سوریه منجر به خروج آمریکا از منطقه می شود و 
این هدفی است که والدیمیر پوتین سال ها به دنبال آن بوده است.

وی افزود: فکر نمی کنم که برای ترامپ در این باره خط قرمزی در سوریه وجود 
داشته باشد تاکنون شمال سوریه با شکست داعش توسط نیروهای کرد وضعیت با 
ثباتی پیدا کرده بود اکنون با تجاوز نظامی ترکیه، شبه نظامیان عرب که علیه کردها 
می جنگنــد مورد حمایت ترکیه قرار دارند، شــبه نظامیان عرب در این درگیری ها 
دخیل هســتند که منجر به ایجاد وضعیت پرآشــوب در این بخش از سوریه برای 

مدتی طوالنی خواهد شد.
وی در ادامه گفت: این کردها بودند که موجب شسکت داعش در شمال سوریه 
و برچیده شدن خالفت  آنها در این منطقه شدند، به یاد داشته باشیم در مدت پنج 
سال نبرد با داعش، تنها 20 آمریکایی در سوریه کشته شدند، اما کردها نزدیک به 
11 هزار قربانی دادند و اکنون آمریکا آنها را رها کرده است، این عمل ترامپ و آمریکا 
پیامی نگران کننده می فرستد؛ که چگونه آمریکا پشت به آنها می کند، متحدانی که در 
جنگ با تندروها کشته های فراوانی می دهند اکنون آمریکا این گونه با آنها رفتار می کند.

چین، واردات غیرمستقیم
نفت از ایران را 3 برابر کرد

»واردات نفت خام غیرمستقیم چین از ایران 3 برابر شده است«
تارنمای بلومبرگ نوشت: واردات نفت خام چین از کشورهای ایران و ونزوئال از 

طریق کشتی به کشتی در دو ماه گذشته سه برابر شده است.
بلومبرگ با اســتناد به گزارشات مرکز ردیابی نفتکش ها نوشت: چین بین ماه 
آگوســت تا سپتامبر )مرداد- شــهریور( به مقدار 910 هزار تن نفت خام از طریق 

جابه جایی کشتی به کشتی وارد کرده است.
»مایکل میدن« رئیس برنامه انرژی چین در موسســه آکســفورد به بلومبرگ 
گفت: انتظار می رود منبع نفت های وارد شده از پاالیشگاه های ایران و ونزوئال باشند.
به گزارش بلومبرگ، ایران برای جلوگیری از تحریم های ایاالت متحده هم اکنون 
به صادرات نفت از طریق کشتی به کشتی در دریاهای آزاد اقدام می کند. بعد از اعمال 
سخت ترین تحریم ها علیه صادرات نفت ایران، چین همچنان از مسیرهای غیرمستقیم 
خریدار نفت ایران است. وزارت خزانه داری آمریکا در ماه گذشته یک شرکت کشتیرانی 

چین را به دلیل نادیده گرفتن تحریم های نفتی علیه ایران تحریم کرد.

نیویورک تایمز: موشک های ایران
می تواند اسرائیل را فلج کند

یک تحلیلگر آمریکایی می گوید آمریکا با موشک های نقطه زن و بسیار دقیق ایران 
مواجه است و نمی داند با آنها چه کند.

توماس فریدمن در نیویورک تایمز نوشــت: اگر شما فکر می کنید که عقب نشینی 
نیروهای آمریکایی از سوریه خاورمیانه را بیشتر از گذشته به حال انفجار در می آورد، حق 
با شماســت. به هزار و یک دلیل باید از وقوع این انفجار ترسید. جمهوری اسالمی دارد 
یک پل زمینی از تهران تا بیروت می سازد تا آن حلقه کمندی که به دور اسرائیل بسته 

است را محکم تر کند.
در ســاعات اولیه بامداد روز 14 ســپتامبر شهریور حدود 20 فروند پهپاد و موشک 
کروز به یکی از مهم ترین میادین و تأسیســات فرآوری نفت عربســتان شلیک شد. این 
هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های کروز آن قدر در ارتفاع پایین پرواز کردند که نه 
برخاستن شان و نه حمله قریب الوقوع شان را رادارهای عربستان نتوانستند به موقع ردیابی 
کنند. شــبه نظامیان »حوثی« یمن که از سوی جمهوری اسالمی پشتیبانی می شوند، 

مسئولیت این حمله ناگهانی را به عهده گرفتند.
از این بهتر نمی شد. صدایی که بعد از این حمله از جانب پایتخت های عرب و اسرائیل 
شنیده شــد همان صدایی بود که از شاگرد راننده خودروی شما شنیده می شود وقتی 
خودروی تان ناگهان از مسیر جاده ای که در نقشه مشخص شده است، منحرف می شود. 
این حمله؛ بانی محاسبه مجدد در همه چیز شد. تمام کشورها به فکر افتاده اند استراتژی 

امنیتی شان را یک بار دیگر مرور می کنند. اسرائیل؛ اولین آنهاست.
»اوزی ایون« یکی از دانشــمندان بنیانگذار رآکتور هســته ای »ایمونا« اسرائیل به 
مطالعه و ارزیابی حمله به »آرامکو« نشسته است. الشه های پهپاد کشف شده در محل 
نشان می دهد که ایران پهپادهای پیشرفته ای ساخته و آنها را عملیاتی کرده است. این 
پهپادها موتورشــان موتور جت است و قابلیت پرواز گریز از رادار را دارند. توانایی تهران 
در این حوزه از اسرائیل عقب تر نیست. این عملیات یک بمباران متمرکز بود و مستقیماً 
هدف را مورد اصابت قرار داد. عملیات 85 درصد موفق بوده است. همین موضوع تصدیق 
می کند که تکنولوژی به کار گرفته شده در این ادوات نظامی؛ بسیار پیشرفته و توانمند 

بوده و بسیار قابل اعتماد.
عکس های گرفته شــده از حمله نشــان می دهد که حمله با چه دقت عمل باالیی 
انجام شده است. تک تک مخازن کروی شکل گاز موجود در تأسیسات نفتی هدف قرار 
گرفته اند. تصاویر همچنین نشان می دهد که دقت تهاجم یک متر بوده است. جمهوری 
اسالمی با این حمله نشان داد که خودش و یا نیروهای نیابتی اش این توانمندی را دارند 
که حتی از کیلومترها آن طرف تر، اهداف مشخصی را با دقت بسیار زیاد نشانه بگیرند. این 
ماییم که باید این واقعیت را بپذیریم که در برابر یک چنین حمله ای آسیب پذیریم. یک 
نتیجه گیری صاف ویکدست: عملیات در رآکتور »ایمونا« باید متوقف بشود. حاال با این 
حمله به »آرامکو«، مشخص شد که ایمونا هم آسیب پذیر است. ایمونا آن قدر که خسارت 

به بار خواهد آورد؛ منفعت ندارد.
در این حمله نه فقط عربستان؛ که امارات هم حسابی شوکه شد. بعد از این حمله؛ 
عربستان از آمریکا خواست که با او بنشیند و راجع به اینکه ببینند چه پاسخ استراتژیکی 
به این حمله باید داد را هم بحث و گفت وگو کنند. اما رئیس جمهور ما سخت مشغول آن 
بود ببیند شماره تلفن همراه رئیس جمهور ایران چیست تا بلکه بتواند همان توافقی را 
که با رهبر کره شمالی بست با او هم ببندد و به او بگوید: »بیا با من دست بده و عکس 

بگیریم و با هم تجارت کنیم.«
سعودی و امارات پیام را گرفتند. آنها هم به تکاپو افتادند شماره تلفن همراه رهبران 
ایران را گیر بیاورند و البته شماره تلفن همراه امیر قطر که طرفدار ایران هست را نیز. وقت 
آن است که رابطه مان با همه همسایه ها حسنه بشود. نهایت اینکه؛ آن ائتالف ضمنی آمریکا 

اعراب- اسرائیل، ترک برداشت. حاال اسرائیل تک و تنها مانده است.
حتی با وجود فرار مغزها؛ کشور ایران همچنان مملو است از استعدادهای علمی فراوان. 
جمهوری اسالمی، اسرائیل را به حال نیمه محاصره درآورده است. تهران این محاصره نسبی 
را به کمک نیروهای نیابتی اش در لبنان و سوریه و عراق انجام می دهد. ایران؛ نیروهای 
نیابتی اش را مسلح به موشک های نقطه زن می کند. این موشک ها واقعاً نقطه زن هستند. 
در جنگ حزب اهلل و اسرائیل در سال 2006، حزب اهلل که از سوی جمهوری اسالمی مسلح 
شده بود یک سری راکت های بی هدف، کنترل نشده، و سطح به سطح با برد محدود را 
به شمال اسرائیل فرستاد. اما از سال 2016 به این سو؛ تجهیزاتی برای حزب اهلل فرستاده 
شد تا موشک های گنگ را تبدیل به موشک های نقطه زن کند مانند همان موشک هایی که 
تأسیسات نفتی عربستان را نشانه گرفتند. دقیقاً معلوم نیست االن حزب اهلل چه تعداد از این 
دستگاه ها را دارد اما اگر هم فرض بر این باشد که هم اکنون 150 فروند از این موشکها را 
دارد می تواند با آنها تمام اهداف اقتصادی و نظامی اسرائیل را هدف قرار بدهد. فرودگاه های 
اسرائیل را، بنادر، نیروگاه های برق، رآکتور هسته ای، کارخانه تولید تراشه کامپیوتر و شبکه 
نرم افزار آن و نیز شرکت های فناوری اسرائیل را. این موشک ها می تواند اسرائیل را فلج کند.

گفت و شنود

سایز!
گفت : دســتگیری روح اهلل زم، سر شــبکه کانال آمد نیوز که عامل مشترک 
موساد و سرویس اطالعاتی فرانسه بود، بد جوری سرویس های اطالعاتی غرب و 

پاچه خوارهای اطرافشان را به وحشت و پرت و پال گوئی انداخته .
گفتم : حیوونای زبون بســته حق دارند ! یکی از این ســایت های 
ضد انقالب خطاب به موساد و سرویس اطالعاتی فرانسه نوشته ؛ اطالعات 

سپاه بیخ گوشتون بوده و متوجه نشدید ؟!
گفت : یکی دیگه نوشته چون در بیانیه سپاه، اربعین را تسلیت گفته اند، حتما 

زم در عراق دستگیر شده !
گفتم : بال نسبت خر، این یارو عجب خریه ؟! یعنی اگر در  عید غدیر 

دستگیر شده بود، حتماً در حجاز دستگیرش کرده بودند ؟!
گفت :  ربع پهلوی و امیر ارجمند و مسعود بهنود تعجب کرده اند که چطوری 

او را از فرانسه آورده اند ؟!
گفتم : بهشون بگو سایز هایشان را  برای اطالعات سپاه بفرستند تا 

کیسه مناسب برای حملشان آماده شود !
گفت : بد جوری آب توی لونه مورچه ها افتاده . یکی از اونا نوشته احمق کسی 

است که به توانمندی سرویس های اروپائی  صد در صد اطمینان داشته باشه . 
گفتم : حرف حســاب زده ! حاال اگر ازش بپرسی مطمئنی ؟ میگه 

صد در صد !

یــک عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام گفت:بر اساس آیین نامه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر 
شــورای نگهبان در مورد پالرمو و 
سی اف تی حاکم است و این دو الیحه 

تایید نشده به حساب می آید.
غالمرضــا مصباحی مقدم در گفت و 
گو با ایســنا با تایید این خبر که بررسی 
دو الیحه پالرمو و ســی اف تی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام متوقف شده است 
اظهار کرد: از آنجایی که تحریم های آمریکا 
شامل حال هر گونه دور زدن تحریم هم 
می شود، پالومو و سی اف تی موجب می شود 
که آمریکا به راحتی بتواند دور زدن تحریم 
هــا را کشــف کند. ما کــه نمی توانیم با 
دست خودمان تحریم ها را برای خودمان 

تشدید کنیم.
وی با اشــاره به میــزان صادرات و 
واردات غیر نفتی کشور در دوران تحریم 
گفت: هرساله حدود 4میلیارد دالر واردات 
کاال و صــادرات غیرنفتی داریم. نفت هم 
کم یا زیاد می فروشیم. بنزین و میعانات 
گازی هم می فروشــیم و همه این موارد 
مشــمول تحریم هســتد؛ اگر قرار باشد 
سی اف تی و پالرمو را در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تصویب کنیم معنی اش این 
است که همین مقدار نفت و فرآورده های 
نفتی را دیگر نمی توانیم بفروشیم و امکان 
دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش 

آن را نخواهیم داشت.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام ادامه داد: االن با دور زدن تحریم ها 
داریم کشور را اداره می کنیم؛ تصویب این 

دو الیحه عاقالنه نیست.
وی در پاســخ بــه این پرســش که 
نپیوستن به دو الیحه مذکور چه آثار سوئی 

بر اقتصاد کشــور خواهد گذاشت گفت: 
خیلی روشن است؛ نپیوستن هیچ گونه اثر 
منفی بر مناسبات خارجی و  داد و ستدهای 
ما و همچنین نقل و انتقال پول به شکلی که 
االن داریم انجام می دهیم نخواهد گذاشت.
مصباحی مقدم در ارتباط با اظهارات 
حشمت اهلل فالحت پیشه، نماینده مجلس 
شــورای اســالمی مبنی بر اینکه توقف 
بررســی این دو الیحه بــه معنی تایید 
شدن آنها است، گفت: مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام هیچ گونه اعالم نظری به 
مجلس شورای اسالمی نکرده است. ماده 
25 آییــن نامه مجمع تبصره ای دارد که 
در آن ذکر شــده اگر یک ســال از طرح 
یک موضوع اختالفی بین مجلس شورای 
اســالمی  و شــورای نگهبان در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع 
نســبت به آن رسیدگی انجام ندهد نظر 

شورای نگهبان مبنا است.
وی افزود: بر این اساس شورای نگهبان 
این الیحه را مورد ایراد قرار داده است و از 
نظر این شورا این دو الیحه قانونی نشده 
است؛ حاال که مجمع هم رسیدگی نکرده 

پس این الیحه مصوب نشده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در پایان گفت: نکته مهم این است؛ 
اســتناد ما به نامه رئیس محترم مجلس 
شورای اسالمی است. آقای دکتر الریجانی 
در نامه ای به شــورای نگهبان نوشته اند با 
توجه به اینکه مجلس شــورای اسالمی 
اشکال شــورای نگهبان را بر طرف نکرد 
و این الیحه مــورد اصرار نمایندگان قرار 
گرفت، به مجمع تشخیص ارجاع می شود. 
پس این نامه نشان می دهد اشکال شورای 
نگهبان توســط مجلس شورای اسالمی 

برطرف نشده است.

مصباحی مقدم:

طبق قانون مجمع
 پالرمو تایید نشده به حساب می آید

سرویس سیاسی-  
سازمان اطالعات سپاه در ضرب 
شستی اطالعاتی و طی یک عملیات 
پیچیــده، روح اهلل زم از مهره هــای 
سازمان جاسوسی موساد و دستگاه 

اطالعاتی فرانسه را دستگیر کرد.
ظهــر دیروز خبــری غافلگیر کننده 
منتشر شــد؛ »روح اهلل زم دستگیر شد«. 
زم را بــا مدیریــت یک کانــال تلگرامی 
 می شناسند؛ آمدنیوز. کانالی که یک پای 
دروغ پراکنی، شایعه سازی و دعوت به آشوب 

و خرابکاری بود. 
سپاه پاسداران در بیانیه ای درباره این 
دســتگیری اعالم کرد؛ »در ایام پر شــور 
و شــعور اربعین حسینی و تجدید میثاق 
رهروان کربال با آرمان های جاودان سید و 
ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
که دشمنان امت اسالمی مقهور عظمت و 
شکوه راهپیمایی و اجتماع عظیم و میلیونی 
زائران، با حقد و حسد نظاره گر تجلی قدرت 
اســالم و جبهه مقاومت اسالمی شده اند؛ 
خدای بزرگ را شاکریم که در سایه الطاف 
خفیه و بیکرانش، پاســداران گمنام امام 
زمان)عج( در ســازمان اطالعات سپاه را 
یاری بخشید تا یکی از سرشاخه های سراب 
رسانه ای دشمن و جنگ روانی علیه نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران را طی یک 
عملیات پیچیده با حربه  فریب اطالعاتی 
گرفتار سازند و با غافلگیری و دستگیری 
این عنصــر پلید و مزدور، دســت برتر و 
ابتکار عمل خود را در مقابل سرویس های 

اطالعاتی دشمن نشان دهند.
سازمان اطالعات سپاه، در این عملیات 
حرفــه ای، هوشــمندانه و چندوجهی با 
بــه کارگیری روش هــای نوین اطالعاتی 
و شــگردهای ابتــکاری، ســرویس های 
بیگانــه را مدیریت و فریب داد و »روح اهلل 
زم« سرشبکه ســایت ضدانقالب و معاند 
»آمدنیــوز« را که در ســال های اخیر با 
هدایت، تأمین و پشتیبانی مستقیم آنان و 
نیز حمایت ضدانقالب خارج نشین و عوامل 
داخلی آنها، به عنوان یکی از آبشخورهای 
محوری دشمن، عملیات روانی گسترده ای 
برای اختالف افکنی در ارکان نظام اسالمی، 
ایران هراسی، دروغ پردازی، القای شبهه در 
نسل جوان نسبت به عقاید و باورهای دینی 
و تبلیغ و فراهم سازی زمینه های اقدامات 
خشونت بار و  تروریســتی؛ ایجاد آشوب و 
ناآرامی  در کشور را اداره می کرد را به داخل 

کشور هدایت و بازداشت کند.
نامبرده به رغــم اینکه تحت هدایت 
ســرویس اطالعاتی فرانســه و حمایت و 
آمریکا  اطالعاتی  سرویس های  پشتیبانی 
و رژیم صهیونیســتی و مرتبط با ســایر 
ســرویس های اطالعاتــی قرار داشــت و 
به صورت شــبانه روزی با روش های پیدا و 
پنهان و در پوشــش های گوناگون و چند 
الیه ای مورد حفاظــت قرار می گرفت، در 
دام فرزندان ملت ایران در سازمان اطالعات 

سپاه افتاد.

با سپاس به درگاه کبریایی و آرزوی 
قبولی طاعات و ابراز ارادت عاشقان اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( به ســاحت مقدس 
شهدای کربال در این ایام نورانی و معنوی؛ 
اطالعات تکمیلی پیرامــون این عملیات 
بــزرگ - که بیانگر شکســت و جا ماندن 
ســرویس های اطالعاتی دشمن از قدرت 
اطالعاتی سپاه است- و نیز شبکه پوششی 
گســترده و پیچیده مذکــور، متعاقباً به 
استحضار ملت قهرمان و بصیر ایران اسالمی 

رسانده خواهد شد.«
زم که بود؟

روح اهلل زم متولد سال 1352 و فرزند 
یکی از روحانیونی اســت که ســال ها در 
سمت های مختلف مسئولیت داشته است. 
زم از فعاالن فتنه 88 بود که دستگیر شده 
و پس از مدتی آزاد شد و از کشور  گریخت. 
وی پس از  گریختن از کشور به استخدام 

سرویس های جاسوسی بیگانه درآمد. 
چند ماه مانده به انتخابات مجلس دهم 
در سال 1394 یک سایت فارسی زبان در 
خارج از کشور ثبت و کار خود را آغاز کرد. 
نام این ســایت »آمدنیوز« بود. این سایت 
یکی از ده ها ســایت معانــد و ضدانقالب 
فعال در خارج از کشــور بــود که برخی 
خبرها حاکی اســت دامنه آن توسط یک 
فرد ســعودی خریداری شده بود. یکی از 
موسســین و گردانندگان سایت آمدنیوز 
روح اهلل زم بود.  اگرچه ســایت آمدنیوز در 
میان انبوه ســایت های ضدانقالب مجالی 
برای عرض اندام نداشت اما کانال تلگرامی 
 آن به همین نام که توســط زم راه اندازی 
شد، به تدریج و با اســتفاده از ابزار زرد و 
انتشــار شــایعات و اخبار جنجالی دروغ، 
اعضــای خود را افزایــش داد. آمدنیوز در 
خباثت و خصومت با جمهوری اسالمی تا 
جایی پیش رفت که در آشوب های دی ماه 
96 به طور علنی مشغول آموزش عملیات 
 تروریســتی به اعضای خود شــد. همین 
مســئله باعث اعتراض و پیگیری رسمی 
 مقامات دولتی به تلگرام شده و این کانال 
مسدود شد. زم با راه اندازی کانال دیگری 
به نام »صدای مردم« راه آمدنیوز را ادامه 
داد و جالب آنکه تلگرام نیز حاضر به بستن 
آن نشد تا این کانال وابسته به سرویس های 
امنیتی بیگانه، با فراغ بال به دروغ سازی و 

شایعه پراکنی خود ادامه دهد.
ضربه در »ایستگاه پایانی دروغ«

اسفندماه ســال 97 یک مستند دو 
قسمتی از صدا و سیما به عنوان »ایستگاه 
پایانی دروغ« منتشــر شد. مستندی که 

نفوذ دســتگاه امنیتی جمهوری اسالمی 
در آمدنیوز را روایت می کرد. نفوذی که به 
اعتراف زم چند ماه پیش از پخش مستند، 
انجام شده بود و نشان می داد چگونه عامل 
امنیتی جمهوری اسالمی با جلب اعتماد 
زم، از وی اطالعــات گرفتــه و اطالعات و 
اخبار خاص و مورد نظر را به وی القا کرده 
و حتی باعث انتشار آن می شود. »ایستگاه 
پایانی دروغ« سر و صدای زیادی برپا کرده 
و باعث بروز درگیری هایی میان ضدانقالب 

خارج نشین هم شد. 
ضربه نهایی

در حالی که پس از ضربه »ایســتگاه 
پایانــی دروغ« اربابــان زم، احتیــاط و 
مراقبت های خود را دوچندان کرده بودند 
اما تشدید مراقبت های امنیتی نیز نتوانست 
مانــع از عملیات موفق نیروهای اطالعات 
سپاه شود و باالخره این مهره دستگاه های 
امنیتی غــرب، در حالی که از پوشــش 
مستقیم دستگاه اطالعاتی فرانسه برخوردار 
بود، در تور امنیتی ســپاه پاســداران قرار 

گرفت و دستگیر شد.
شاید به دالیل امنیتی اعالم جزئیات 
نحوه دســتگیری زم فعاًل میسر نباشد اما 
افکار عمومی انتظار دارد هرچه ســریع تر 
عوامل داخلی این شــبکه معاند و وابسته 
به بیگانــگان معرفی شــده و محاکمه و 
مجازات شــوند. یکی از نکات قابل توجه 
در این میان خروج عجیب و سریع اعضای 
این کانال معاند پس از انتشــار این خبر 
بود. برخی رسانه های ضدانقالب بالفاصله 
پس از اعالم خبر دستگیری زم، به اعضای 
کانال مذکور هشدار دادند که به سرعت از 

این کانال خارج شوند.
تبریک آیت اهلل رئیسی

 به سپاه پاسداران
آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضاییه در 
بیانیه ای موفقیت های اخیر سپاه پاسداران 

را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از 
مرکز رسانه قوه قضاییه در پی دستگیری 
یکی از عناصر خود فروخته و از عناصر مهم 
شبکه عنکبوتی ســرویس های اطالعاتی 
غرب، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس 
قوه قضاییه در بیانیه ای موفقیت های اخیر 

سپاه پاسداران را تبریک گفت.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 موفقیت های اخیر پاسداران گمنام 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی نشان داد 
این نهاد انقالبــی همان گونه که با قدرت 
سخت خویش در دفاع از تمامیت ارضی و 

آرمان های انقالب اسالمی در جنگ تحمیلی 
هشت ساله درخشید و همچنان که دست 
خونریز و فتنه گر داعش و سایه شوم پهپاد 
متجاوز آمریکایی را از ایران اسالمی و منطقه 
کوتاه کرد، کمینگاه نبرد نرم دشمن را نیز 
درمی نوردد و با اشــراف هوشمندانه خود 
مســیر های جنگ روانی دشمنان با ملت 
شــریف ایران را با همان صالبت و اقتدار 

مسدود و منهدم می سازد.
پاســداران گمنام  عملیات حرفه ای 
امام زمان)عج( در سازمان اطالعات سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی که با مدیریت 
و فریب سرویس های اطالعاتی آمریکایی، 
صهیونیســتی و فرانسوی توانست یکی از 
سرشاخه های ضد ایرانی تحت حمایت آنان 
را در تور اطالعاتی خویش قرار دهد جای 

تحسین و تقدیر دارد. 
اینجانب ضمن تبریک این موفقیت 
بزرگ اطالعاتی به سازمان اطالعات سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی و عموم ملت 
بزرگ ایران تاکید می نمایم، شناســایی و 
انهدام الیه های مخفی این شبکه ضد مردم 
باید در دستور کار باشد و قوه قضاییه نیز با 
رسیدگی جدی، قاطع و عادالنه به جرائم 
شبکه عملیات روانی علیه ملت ایران، عوامل 

آن را مجازات خواهد کرد.
َولََیْنُصــَرَنّ اهلَلّ َمــْن یَْنُصــُرُه إَِنّ اهلَلّ 

لََقِوٌیّ َعِزیٌز
تقدیر نمایندگان مجلس

در پــی دســتگیری زم، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی با صدور بیانیه ای 
از این اقدام ارزشمند قدردانی کردند. متن 
این بیانیه به این شــرح اســت؛ »خداوند 
قــادر متعال را شــاکریم که در آســتانه 
بزرگ ترین حماسه جهان اسالم و جلوه گری 
پرشکوه ترین مراسم اربعین حسینی  بار 
دیگر حماسه ای محیرالعقول توسط فرزندان 
سبزپوش ملت، سربازان گمنام امام زمان 
در سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با انجام اقدامات پیچیده اطالعاتی 
و امنیتی رقم خــورد و یکی از مهم ترین 
شبکه های نفوذ و براندازی که با حمایت های 
مادی و معنوی نظام سلطه و پشتیبانی های 
پیچیده سرویس های اطالعاتی و امنیتی 
قدرت هــای بزرگ شــیطانی راه اندازی و 
اداره می شد، و به تشویش اذهان عمومی، 
شائبه افکنی، دروغ پردازی و هجوم نرم علیه 
ارزش ها، اصول، آرمان ها، باورها و اعتقادات 
دینــی و انقالبی مــردم و جوانان فعالیت 
گســترده داشت با دســتگیری سرشبکه 
اصلی آن که با وطن فروشی مجری اهداف 
شوم بیگانگان شــده بود متالشی و نابود 
شد. ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
مراتب تقدیر و تشــکر و قدردانی عمیق و 
صمیمانه خود را از این پاســداران حریم 
والیت و ملت اعالم  می کنیم و یقین داریم 
که ملت ما شــاهد استمرار این پیروزی ها 
در پرتو مجاهدت های مخلصانه این عزیزان 
در سازمان اطالعات سپاه پاسداران خواهد 

بود.«

روح اهلل زم شکار شد

ضربه بزرگ اطالعات سپاه
به سازمان اطالعاتی فرانسه و اسرائیل

تسلیت به همکار
بانهایت تاســف مطلع شدیم همکارمان آقای پرویز احمدی در غم 
از دست دادن پدر گرامی خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان و 
دیگر خانواده های عزادار، برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی آرزو داریم.


