
اخبار كشور

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* اگر برجام برای ایران مفید بوده پس چرا ارزش پول ملی کاهش پیدا 
کرد و به جای کاهش تحریم ها شاهد شدت گرفتن تحریم ها بوده ایم؟
0938 ----0766

* خبر آنالین نوشت پیش بینی رهبر معظم انقالب در مورد عهدشکنی 
شیطان بزرگ درست بود و رئیس جمهور نیز به آن پی  برده است. این 

اعتراف دیرهنگام، امیداورکننده است به شرط عبرت گرفتن واقعی.
0914----8902
* عدم اعتماد مردم به دولت موجب شده ملت پول های خودشان را 
تبدیل به سکه و آپارتمان کنند برای پیشبرد اهداف اقتصادی مثل 
رونق تولید باید شــرایطی ایجاد شود که مردم به دولت اعتماد پیدا 

کنند. غیر از این راه  دیگری وجود ندارد.
0912----0083
*  اگر یک فرد عادی جامعه خسارتی به بیت المال وارد کند به کمک 
قانون تا ریال آخر را از او می گیرند بنابراین با کسانی که خسارت های 
میلیاردها دالری کرسنت، 18 میلیارد دالری چوب حراج زدن به ارز 
و سکه و... به کشور وارد کردند باید برخورد قانونی کرد حتی اگر در 

مسئولیت باشند.
0913----2628
*  از مســئوالن امر درخواست می شــود عوامل نفوذی در دعوت از 
جفری ساکس و دادن تریبون دانشگاه به این ویرانگران اقتصاد ایران 

را معرفی کنند.
0936---9582
*  به دولتمردان توصیه می کنم در حکمت 259 نهج البالغه بیشتر تامل 
نمایند. حضرت می فرماید: وفاداری با خیانتکاران نزد خداوند نوعی 

خیانت و خیانت به خیانتکاران نزد خدا وفاداری است.
حسینی- قم
*  آقای جهانگیری هنگام تبلیغات انتخاباتی از تربیون رســانه ملی 
محکم گفت که ما اصالح طلبان 20 سال است مظلوم واقع شده ایم! 
اما نگفت طی این 20 ســال در دولت سازندگی و اصالحات و تدبیر 

چه بر سر مردم مظلوم آورده ایم!
0916----6043
* آقای زنگنه می گوید وزیر نفت سعودی دوست 22 ساله ایشان است. 
لطفا از این دوست قدیمی شان سوال کنند که چرا گاو شیرده غرب 

شده اید و بمب بر سر هم دینان خود در یمن می ریزید؟!
رسول قاسمی- آذربایجان شرقی
*  کاش طرحی در اکثر دســتگاه ها برای پاســخ دادن به نامه های 
مردم تهیه و اجرا می شــد. بدین صورت که نامه ای که ارباب رجوع 
به مســئول یا قسمت اداری داده است مجددا به همراه پاسخ آن به 

فرستنده ارسال شود.
0915---2204
*  سال تحصیلی جدید در حالی شروع شده که اثری از اجرای کامل 
طرح تحول نظام آموزشی کشور در مدارس نمی بینیم و با وضع مطلوب 

فاصله زیادی دیده می شود.
0938---6263

* چرا پزشــکان به راحتی ساعت های زیادی از عمر مراجعین را هدر 
می دهند؟ وقتی به کســی نوبت می دهند آیا نمی توانند برنامه ریزی 
کنند که بیمار درســت در چه ساعتی باید مطب باشد؟ چرا باید با 
وجود گرفتن نوبت بیشــتر از 3-2 ساعت معطل شوی تا نوبت شما 
برسد؟ مگر در آموزه های ما به ارزش عمر و قدردانی از آن و استفاده 
از تمام لحظات زندگی تاکید نشده و مگر در آئین ما برنظم و انضباط 

تاکید نشده است؟
0911---8495
* از اداره کل اماکن نیروی انتظامی درخواســت نظارت بیشــتر بر 
کافی نت ها و... را دارم کافی نت ها و مراکز قلیان کشــی و... جوانان را 

هدف گرفته و آنها را از پیمودن راه صحیح جدا می کنند!
0912---2696

* بارها مشاهده شده که خانم های دستفروش در ایستگاه های مترو 
کشف حجاب می کنند ولی پلیس وجود ندارد که تذکر بدهد. اگر هم 

وجود دارد در این زمینه احساس مسئولیت نمی کند.
0903---1759
* آیا 2 درصد جریمه برای کسانی که فرار مالیاتی دارند بازدارنده است؟ 
چرا نسبت به پلمب ساختمانهایشان که تخلف دارند اقدام نمی شود؟
0915---9890

* تکلیف افراد جا مانده از دریافت سهام عدالت به کجا انجامید؟ افراد 
بسیاری که واقعا سزاوار و مستحق دریافت سهام عدالتند از این سهام 
محرومند.لطفاً مســئوالن امر تدبیری نمایند که این افراد ثبت نام و 

سهام عدالت را دریافت نمایند.
0936---8132
* دو روز است که با خانواده برای تهیه بلیط اتوبوس یا قطار دوندگی 
می کنیم ولی از بلیط خبری نیست. شرکت های فروش بلیط هوایی 
در مشهد نیز از قیمت اعالم شده بین 300 تا 800 هزار تومان بیشتر 

مطالبه می کنند. از مسئوالن امر درخواست رسیدگی داریم.
0937---4504
* معاون وزیر راه و شهرسازی طی بخشنامه ای اعالم نموده کسانی که 
70 درصد بدهی خود را بابت مسکن مهر پرداخت نکرده اند منازلشان 
به متقاضیان دیگر واگذار شود. با این بخشنامه متاسفانه بیشتر از 5 
هزار نفر از ثبت نام کنندگان در مسکن مهر پس از 6-5 سال معطلی 
و عدم توانایی برای پرداخت بدهی حذف شده اند. جا داشت دولت که 
مسکن مهر را تعطیل کرد حداقل وام آنها را 20 درصد افزایش می داد 
تا این مشکل پیش نیاید. سزاوار نیست بعد از 6-5 سال معطلی با این 
5-4 برابر شدن قیمت مسکن، واریزی های متقاضیان را عودت دهید. 

اینها ده ها سال دیگر هم قادر به صاحب مسکن شدن نخواهند شد.
مهدی پورسعیدی- اراک
* ســازمان بورس با تصمیم یک طرفه،زندگی سهامداران بازار پایه 
را نابود کرد. از مسئوالن امر درخواست می کنم به تخلفات بازار پایه 

بورس رسیدگی نمایند.
0919---2958
* از پلیس راهور شهرســتان فردیس البرز درخواست می شود نقش 
پررنگ تری در کنترل ترافیک و رفتار رانندگان به خصوص در ساعت 

اوج رفت و آمدها در این شهر داشته باشد.
0935---7101
* با حذف قبوض کاغذی، سوءاستفاده ها هم زیاد شده است. یک بار 
پیامک قبض گاز آمد » بدهی سی هزار تومان« چند روز بعد پیامک 

اصالحیه آمد و 10 هزارتومان قیمت قبلی را افزایش داد!
شیروان
* اصالح الگوی مصرف یکی از سفارش های موکد قرآنی و آموزه های 
دینی ماست که باعث پیشرفت نظام اقتصادی می شود و عدالت هم 
در میان مردم برقرار می گردد. ریخت وپاش  و اسراف از امور ناپسند 
خداوند است و باید مردم به این آموزه ها بیشتر از گذشته توجه نمایند.
0938---6263

سفر »عمران خان« به تهران، سفر »پوتین« به ریاض و سفر چندی پیش »عبدالمهدی« به 
ریاض روی نقطه پایان دادن به جنگ یمن تمرکز داشته است اما ادامه بمباران یمن در حین 
این سفرها بیانگر آن است که طرفی که جنگ را شروع کرده است، به امتیاز نیاز دارد و این 
امتیاز هم در »میدان نظامی« قابل تحقق نیست و الجرم باید در همین مذاکرات سیاسی 
تأمین شود. اما آیا عمران خان، پوتین و عبدالمهدی می توانند واسطه اعطای این امتیاز از 
جانب یمنی ها باشــند؛ به فرض که یمنی ها نقش میانجی یا به قول نخست وزیر پاکستان 
»نقش کمک کننده« این سه را قبول داشته باشند، آیا مشت آنان را در مذاکرات آن طور 
که سعودی ها می خواهند، پر خواهند کرد؟ به جز این آیا آنچه را سعودی ها طی چند هفته 
اخیر در فضای گفتاری بیان کرده اند، در صحنه عملی پیاده خواهند کرد؟ سعودی ها در سال 
گذشته به نماینده دبیرکل سازمان ملل قول دادند که به توافق بین طرفین در استکهلم معتقد 
بوده و به آن التزام عملی خواهند داشت، اما با وجود آنکه از زمان برگزاری مذاکرات استکهلم 
-30 آذر ماه 97- نزدیک به ده ماه گذشته و طرف یمنی به تعهدات خود کامالً عمل نموده، 
سعودی ها حتی یک گام هم به سمت آن برنداشته اند. در این خصوص نکاتی وجود دارد: 

1- اگرچه عمران خان نخست وزیر پاکستان تأکید دارد که از سوی هیچ کس به ایفای 
نقش میانجی دعوت نشده و این ابتکار خود اوست و با هدف حل مسالمت آمیز مسایل میان 
همسایگان، به ایران و عربستان سفر کرده است، اما تقریباً هیچ کس تردید ندارد که از او 
خواسته شده است تا شرایط موجود را به لحاظ آمادگی برای پایان دادن به جنگ یمن مورد 
بررسی قرار دهد. دیدار عمران خان رئیس حزب »تحریک انصاف« از تهران و عزیمت او از 
تهران به ریاض بیانگر آن است که تهران از او خواسته است تا برای حل مسئله اقدام کند. در 
همین جا یک سؤال مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا ایران بدون مقدمه برگ مذاکراتی را به 
دست نخست وزیر پاکستان داده است؟ پاسخ آن بدون تردید منفی است، چرا که جمهوری 
اسالمی بسیار پیچیده تر از این عمل می کند و »بی گدار به آب نمی زند«. بنابراین کشش 
مذاکراتی اولیه متعلق به ریاض است که تهران به طور جدی از آن استقبال کرده است. کما 
اینکه بعضی تحوالت هفته های اخیر در مراودات سیاسی نیز از همین منطق پیروی می کنند. 
عمران خان »دوست مشترک« به حساب می آید. کما اینکه »پاکستان« در پرونده هایی 
که مستقیم یا غیرمستقیم به ایران ربط پیدا می کند، یا نقش همراه داشته و یا به صورتی 
عمل کرده که ناراحتی مقامات ارشد ایران را برنیانگیزد. عمران خان در تهران طرح چهار 
ماده ای ایران را - که در فرمایشات رهبر معظم انقالب به آن تصریح شد- دریافت کرد که 
شامل توقف جنگ، شروع گفت وگوهای بدون واسطه یمنی-یمنی، تشکیل دولت وحدت 
ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی بود. منطق و ماهیت طرح ایران به طور خالصه ناظر به 
پایان دادن به جنگ ظالمانه یک طرفه ای اســت که 43 ماه از آغاز آن می گذرد و نیز حل 
داخلی مسائل یمن است که این هر دو در عین اینکه کلید حل مسئله است، عملی ترین 
اقدام هم در حل مســئله به حساب می آیند. در واقع ایران معتقد است با توقف جنگ و 
»جان گرفتن« مذاکرات یمنی ها با یکدیگر هر موضوعی قابل بحث و توافق خواهد بود و در 

این میان دخالت دیگران در این امور باید صرفاً »تسهیل گر« و »پشتیبانی کننده« باشد. 
2- سفر والدیمیر پوتین به ریاض هم اگرچه توأم با بیش از 20 قرارداد تجاری با طرف 
سعودی بود، اما در عین حال براساس آنچه از خبرها برمی آید، بیشترین وقت رئیس جمهور 
مقتدر روسیه به بحث لزوم پایان یافتن جنگ خونین رژیم سعودی علیه یمن سپری شده 
اســت. تا پیش از این، روسیه در پرونده یمن عمالً نقشی نداشت. روسیه حتی در جریان 
صدور قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل علیه یمن اگرچه -از میان 15 عضو آن- تنها 
کشوری بود که رأی ممتنع داد، اما در عمل راه را برای جنگ علیه یمن باز کرد و در واقع 
در نقطه مقابل عربستان قرار نگرفت. در این فاصله روسیه یک بار با جبهه مقاومت »مشق 
همکاری« کرد و آن در پرونده سوریه بود که از قضا ایفای نقشی در نقطه مقابل نقش دولت 
سعودی بود و در نهایت به یکی از افتخارات روسیه و پوتین تبدیل شد. سفر والدیمیر پوتین 
به ریاض نشان می دهد که سه سال پس از جنگ یمن، مسکو متوجه اهمیت این کشور در 
تحوالت منطقه شده است. اگرچه پیش از این الاقل دو بار هیئت انصاراهلل با مقامات ارشد 
روسیه در مسکو دیدار کرده و روابط اولیه را با روسیه برقرار نموده است، اما ورود پوتین 
به پرونده یمن در هفته اخیر یک اقدام اساســی به حساب می آید که اگر با قبول طرف 
سعودی مواجه گردد، »راهبردی« نیز خواهد بود. بر این اساس برای آنکه شبهه ای درباره 
اهداف سفر پیش نیاید، رئیس جمهور روسیه گفت: »ایران و عربستان برای برقراری دوباره 
رابطه نیازی به واسطه ندارند.« در عین حال با توجه به وزن سیاسی پوتین در مقایسه با 
وزن سیاسی عبدالمهدی و عمران خان و به خصوص عدم وجود رابطه صمیمانه پیشین بین 
آنان و خاندان سلمان این احتمال به طور جدی تر وجود دارد که فرمولی از مذاکرات میان 

پوتین و سلمان ناظر بر توقف جنگ به دست آید. 
3- بعضی در داخل ایران روی روابط ایران و عربســتان تمرکز کردند و به آمار ها و 
نشــانه هایی اشاره کردند که از تمایل ســعودی برای از سرگیری رابطه با ایران حکایت 
می کرد و بعضی دستگاه ها در ایران نیز روی لزوم فعال   سازی رابطه تهران-ریاض تمرکز 
کردند که اگرچه فی نفسه امر مذمومی به حساب نمی آید، اما واقعیت این است که -منهای 
بحث یمن- نه سعودی ها به طور واقعی خواستار بهبود روابط با تهران هستند و نه اینکه 
اقدام یک جانبه ایران می تواند روابط سیاسی میان دو کشور را گرمی ببخشد. به نظر این 
قلم ســعودی ها به دالیلی که به آن اشاره خواهد شد، برقراری رابطه با ایران را برای حل 
مشکل خود در یمن مطابق الگوی ریاض می خواهند و در شرایط فعلی، خود رابطه با تهران 
برای آنان موضوعیت ندارد. در واقع عربستان می خواهد برقراری مجدد رابطه با ایران را به 
تهران بفروشد و ما به ازای آن را وادار شدن انصاراهلل به پذیرش طرح ضدیمنی دولت سعودی 
قرار داده است! این در حالی است که از یک سو خواسته سعودی ها از یمنی ها »زیاده خواهانه« 
و غیرعملی است و از سوی دیگر رابطه ایران با یمنی ها یک رابطه استعماری نیست که تهران 
خواسته خود را به آنان دیکته کند. بعضی گمان کرده اند با آغاز دوباره رابطه میان ریاض و 
تهران، دو کشور می توانند در پرونده یمن به راه حل برسند و به فرمول های مرضی الطرفین 
دست یابند در حالی که به طور واقعی، سعودی تقدم رابطه با ایران را بر بحث درباره یمن 
قبول ندارد و لذا هرگاه بحث رابطه می کند، بالفاصله از لزوم قطع »مداخالت!« ایران سخن 

می گوید که به معنای واگذاری پرونده یمن به ریاض است. 
4- طرحی که ســعودی ها دنبال می کنند ظاهری و باطنی دارد که به طور کلی با هم 
متفاوت هستند سعودی برخالف ایران که می گوید اول توقف جنگ، روی پذیرش منصور 
 هادی به عنوان تنها فرد مشــروع یمنی تأکید دارد. این به آن معناست که سعودی در 
مذاکره سیاسی با طرف های مختلف با همان منطق جنگ سخن می گوید. یعنی می جنگد 
برای اینکه رژیم وابسته را تحمیل کند و مذاکره می کند تا همین رژیم را بر کرسی بنشاند. 
مقامات سعودی در مذاکرات گفته اند طرف های یمنی روی ریاست جمهوری و دولت موقت به 
ریاست منصور  هادی توافق کنند -یعنی انصاراهلل به  هادی تمکین کند- و دولت و مجلس و 
ارتش سابق برگردند و پس از شش ماه انتخابات مجلس قانون گذاری برگزار شود و براساس 
آراء، ریاست جمهوری و کابینه تشکیل شود و درباره ترتیبات اداره کشور تصمیم بگیرند و 
ضمناً در این مدت کل کشور یمن در اختیار دولت و ارتش تحت فرمان منصور  هادی باشد. 
اما این طرح در واقع برای تحمیل دائمی دولت وابسته به سعودی و از بین بردن مقاومت 
مردم یمن و هدر دادن خون نزدیک به صد هزار انسان شریفی است که برای عزت و استقالل 
یمن به شــهادت رسیده اند. قید شش ماه که از سوی سعودی ها مطرح می شود، در عمل 
دربردارنده محدودیت زمانی نیست کما اینکه کلمه »انتخابات« که در طرح آنان آمده به 
معنای برگزاری انتخابات حین شش ماه و تن دادن به نتایج آن نیست. مدت شش ماه حتی 
می تواند به چند سال منتهی شود کما اینکه دولت منصور  هادی که براساس طرح موسوم 
به مبادره خلیجی در سال 2012 قرار بود شش ماهه باشد، تا 2015 ادامه یافت و هنوز هم 

سعودی ها از قانونی بودن این دولت سخن می گویند و درصدد تداوم آن هستند. 
دوره شش ماهه می تواند با رضایت یا بدون رضایت طرف های یمنی تمدید گردد و یا 
در این میان با گروهی وابسته تر جابه جا شود. انتخابات هم با همین کیفیت می تواند بارها 
به تأخیر بیفتد و حتی هیچ گاه برگزار نشود و یا مجلس منحله سال 2015 تا مدت های مدید 

دیگر امتداد پیدا کند. 
نکته مهم دیگر تحویل مراکز استان ها و شهرستان های شمالی به منصور  هادی و بخشی 
از ارتش به فرماندهی سرلشکر محسن االحمر که به شدت به سعودی وابسته بوده و دستش 
تا مفرق به خون یمنی ها آغشته است، در واقع از بین بردن امنیت نیروهای جهادی است 
و اگر آنان به این تن دهند و یا حتی به حداقلی از این هم تن دهند -که تردد آزاد عناصر 
نظامی و امنیتی وابسته به محسن االحمر در استان های شمالی است- مقدمات نابودی خود 
را فراهم کرده اند. ترک کردن میدان جهاد آن هم در شــرایطی که مقاومت یمنی ها رژیم 
سعودی و پشتیبانان غربی و عربی آن را به ستوه درآورده است و اعتراف به مشروعیت 
منصور  هادی، اعتبار نیروهای جهادی و داعیه های آنان را لطمه می زند و از آن پس مردم 
به فراخوان آنان در مسایل امنیتی یا سیاسی اعتماد نکرده و از آن پشتیبانی نمی نمایند. 
از سوی دیگر چنین توافقی به نیروهای امنیتی و نظامی وابسته به سعودی و امارات امکان 
می دهد تا نیروهای جهادی را به نحوی که چندان بازتاب اجتماعی هم نداشــته باشد، 

یکی یکی قلع و قمع نمایند. 
5- البته سعودی ها که متوجه شدند طرح آنان با اشکاالت عمده مواجه است، کمی 
عقب نشستند و مثالً از »آتش بس« سخن به میان آوردند که معنایی متفاوت از توقف جنگ 
دارد و نیز به جای خلع سالح کامل نیروهای خارج از دولت، از تحویل سالح های سنگین 
سخن می گویند که در عمل تفاوتی با ادامه جنگ و نیز با خلع سالح مقاومت ندارد و از این 
رو یمنی ها یک روز پس از آنکه یکی از مسئوالن میانی یمن، به اشتباه از موافقت انصاراهلل 
با آتش بس سخن گفت، رهبری انصاراهلل طی بیانیه ای و نیز طی اظهارات متعدد، آن را رد 
کرده و گفت به چیزی کمتر از توقف کامل جنگ به عنوان شرط آغاز هر نوع و هر سطح 

از مذاکره تن نمی دهد. 
عربستان البته در شرایطی نیست که بتواند نوع مذاکره و نتایج آن را تعیین کند. توقف 
کامل صادرات نفت آرامکو در استان الشرقیه که طی حمالت به الشیبه و بقیق و حریص روی 
داد، میزان آسیب پذیری این کشور را به همه نشان داد و تداوم و تصعید حمالت موشکی 
و پهپادی انصاراهلل هم از توان باالی مقاومت یمنی ها خبر داد. بنابراین در وضعیت فعلی 

آنکه می تواند شروطی را تعیین کند، مقاومت یمن است نه شکست خوردگان سعودی.

تعیین شرط با مقاومت یمن است
نه شکست خوردگان سعودی

یادداشت روز

سعداهلل زارعی

صفحه 2
چهارشنبه 2۴ مهر ۱۳۹۸ 
۱۷ صفر ۱۴۴۱ - شماره 22۳۰۹

خبر ویژه
مردمازشمامدیریتمیخواهند

نهقربانی،آقایروحانی!
فقدان گزارشــی قابل عرضه و استفاده برای مردم در گفت وگوی روحانی با 
خبرنگاران موجب شــد روزنامه های حامــی دولت، تیتری غلط انداز را برای این 

سخنان انتخاب کنند.
آقای روحانی روز دوشنبه، پس از 20 ماه )بالغ بر 600 روز( دوری گزیدن از 
رسانه های داخلی، به جمع خبرنگاران آمد. اما مجموع اظهارات وی، فاقد گزارش 
ملموس از کارنامه و دستاوردهای دولت بود. به همین دلیل هم روزنامه های حامی 
دولت، به جای تیترکردن اظهارات اقتصادی روحانی ترجیح دادند، قسمتی مبهم و 
شاعرانه از سخنان وی را تیتر کنند. روحانی مجدداً با پیش کشیدن موضوع مذاکره 
با آمریکا گفت: »هر زمانی که بدانم مالقاتی و جلسه ای مشکل ملت ایران را حل 
می کند و منافع ملت ایران را تأمین می کند، در آینده هم این کار را خواهم کرد 
و آماده هســتم برای فداکاری و ایستادگی و افتخار می کنم که برای منافع ملی 

و ملتم، قربانی شوم.«
روزنامه های بزک کننده برجام اما با حذف موضوع سخن روحانی، به نحوی تیتر 
زدند که ناظر به اظهارات مجادله برانگیز وی درباره مباحث سیاسی داخلی باشد.

- روزنامه ایران: آماده ام برای ملتم قربانی شوم. )بدون هیچ اشاره ای به بحث 
مذاکره و پرداختن به سوتیترهای اختالف داخلی(

- آفتاب یزد: برای تأمین منافع مردم حاضرم قربانی شوم.
- سازندگی: شورای نگهبان نظارت کند، نه دخالت- آماده ام قربانی شوم)!(

برخی روزنامه های دیگر نیز از سخنان اختالف  برانگیز و ابهام برانگیز روحانی 
در مسائل داخلی تیتر زدند.

این اظهارات مبهم و اصرار نشریات حامی بر ابهام و شبهه انگیزی بیشتر، سایت 
جهان نیوز نوشت: آقای روحانی، بعد از نزدیک دو سال اقدام به برگزاری نشست 
خبری کرد. این نشست هم با سخنان جالب توجهی درخصوص گرانی قیمت ارز 
و سایر کاالها در کشورمان و سقوط ارزش ریال و موارد دیگر همراه شد. دومین 

نکته ای که آقای رئیس جمهور به آن اشاره کرد، موضوع قربانی شدن وی بود. 
این برای دومین بار است که روحانی در ماه های اخیر از قربانی کردن خود 

برای منافع ملت صحبت کرده است. 
روحانی مطرح کرد که »آماده ام که برای ملتم برای منافع ملی قربانی شوم.«
همین موضوع را پاد »پایگاه اطالع رســانی دولت« نزدیک یک ماه پیش در 
صفحه توئیتری خود منعکس کرد که نگاهی به کامنت هایی که زیر این پست 
پایگاه دولت از سوی کاربران این شبکه اجتماعی درج شده است، نشان می دهد 

که چندان واکنش مثبتی به این سخنان رئیس جمهور وجود ندارد.
جهان نیوز ادامه می دهد: این سخنان ابهاماتی هم دارد. این که چه جلسه ای 
قرار اســت انجام بگیرد که رئیس جمهور قرار اســت در آن حضور یابد و قربانی 
شود یکی از ابهامات این سخنان است. دولتمردان باید به جای سخنان معماگونه، 
با مردم صادقانه و شــفاف صحبت کنند موضوعی که همواره دولت شعار آن را 
داده و دولتمردان از شــفافیت و محرم دانســتن مردم صحبت کرده اند. اینکه با 
سخنانی معماگونه و ابهام انگیز مسئول اول دولت صحبت کند و سپس مردم را 
دچار سردرگمی کند نه برای کشور خوب است نه در اداره مشکالت و مصائبی 
که امروز مردم گرفتار آن هستند گشایش ایجاد می کند. در واقع بیشتر گره ای 

می شود در گره ها و مشکالت دیگر. 
از سوی دیگر سؤال اینجاست که چرا باید روحانی خود را قربانی کند. متاسفانه 
مردم بعضا دچار مشکل و قربانی برخی اهمال کاری های همین مسئوالن هستند. 
از این جهت بیشتر از این که رئیس جمهور خود را قربانی کند، نیازمند مدیریت 

درست است تا مردم قربانی روند مشکل آفرین نشوند. 
متاسفانه ابهامات زیادی در حوزه های مختلف مدیریتی وجود دارد. ابهامات 
سبب شده تا بسیاری از افراد در سایه همین موضوع دست به سودجویی بزنند. 
اهمال کاری ها در حوزه هایی مانند مســکن با حمله به مســکن مهر، حوزه 
خودروسازی که بازار خودرو را آشفته و هر روز شاهد قیمتی برای خودرو هستیم 
و همچنین عدم خصوصی سازی صحیح که باعث بحران کارگری و بیکار شدن آنها 
می شود، نمونه ای از این اهمال کاری هاست که در آن متاسفانه مردم قربانی شده اند.

مگرآمدنیوزکدامخیانتراکرد
کهزنجیرهایهامرتکبنشدهباشند

یک روزنامه زنجیره ای، از اطالعات ســپاه پاسداران انقالب اسالمی به خاطر 
بازداشت مدیر کانال ضدانقالبی آمدنیوز تشکر کرد.

الیاس حضرتی در ســتون »نقد و نظر«)!( روزنامه اعتماد و در یادداشتی با 
عنوان »برادران، دستمریزاد« می نویسد: از خبري که دیروز منتشر شد، خیلي ها 
خوشحال شدند. نه فقط دل بچه حزب اللهي ها و انقالبي ها از به دام افتادن سردمدار 
»آمدنیوز« شــاد شد، بلکه مردم کوچه و بازار هم از اینکه شنیدند شر مزاحمي 
التهاب آفرین و بدخواه کشور از سرشان کم شد، احساس خرسندي کردند. مردم 
ایران البته مهربانند و از به مخمصه افتادن دیگران شاد نمي شوند، اما متاسفانه 
قصه روح اهلل زم متفاوت از دیگران است. او به راه خطا رفت، به پند خیرخواهان 
اعتنــا نکــرد، از روزگار درس نگرفت و بر خبط و خطاهاي مســتمرش بلکه بر 

مزاحمت هاي شــرم آورش اصرار ورزید. کاري که آمدنیوز مي کرد، کار رسانه اي 
نبود، ربطي هم به مردم ایران نداشت. آمدنیوز نه تنها صداي مردم و جریان هاي 
سیاسي را بازتاب نمي داد، بلکه حتي نمي توانست منتقدان و مخالفان جمهوري 

اسالمي را نمایندگي کند.
از یک جایي به بعد حتي مخالفان جمهوري اســالمي سعي کردند حساب 
خودشان را از حساب این سایت پر از دروغ و کینه جدا کنند. در واقع کار اصلي 
این »رســانه نما« ایجاد التهاب در دل مردم، تقویت خشــم و کینه آحاد جامعه 
نســبت به یکدیگر بود. خدا را شکر خیلي زود دست آمدنیوز براي مردم رو شد 
و عموم مردم فریفته دروغ ها و مجعوالت او نشــدند. این شــبکه گاهي با انتشار 
دروغ هاي راســت مانند سعي مي کرد بین مردم و مسئوالن شکاف ایجاد کند و 

اعتماد عمومي را از بین ببرد.
 اصل و عظمت کار در آن بخش هاي ناپیداســت که پاســداران گمنام امام 
 زمان توانســتند، سرویس هاي اطالعاتي اروپا و حامیان مالي- فکري آمدنیوز را 
بفریبند و ایشان را در دام بیندازند. از این جهت به برادران پاسدار خسته نباشید 
عرض مي کنم و از صمیم قلب توفیق و سربلندي شان را آرزو مي کنم. اما در پایان 
بي مناسبت نیست که این نکته را مجدداً یادآور شوم که خوب است عالوه بر چنین 
اقداماتي راه تکرار بر خطا ببندیم و اصال امکان رشد و پروبال گرفتن رسانه نماهاي 
معاند را بگیریم. با اصالح ساختاري رسانه ها و همچنین اصالح نگاه مقامات به این 
مقوله و اصالح رسانه  ملي و... مي توانیم فضایي مملو از نشاط و آزادي و همدلي 
بیافرینیم که در آن امکان نفوذ و رسوخ جریان مزاحمي چون آمدنیوز منتفي شود.
باید از مدیر روزنامه اعتماد پرســید مگر باند آمدنیوز در پشت نقاب رسانه، 
کدام خیانت را مرتکب شدند که نشریات زنجیره ای مدعی اصالح طلبی مرتکب آن 
نشده اند؟ اگر کار باند روح اهلل زم، تولید و انتشار شایعه، ترور شخصیت نظام، تحریک 
به آشوب و ایجاد ناامنی و عدم تمکین از قانون بود - که همین است - نشریات 
زنجیره ای از ســال 76 تا به امروز و به تناسب همین ماموریت را دنبال کرده اند. 
آنها چه در سال 78 و چه در سال 88، آتش بیاران اصلی تحریک به فتنه و آشوب 

و ایجاد تردید و بی اعتمادی در اذهان عمومی بودند.
در عین حال اگر روح اهلل زم از کشور گریخت و علناً در خدمت سرویس های 
اطالعاتی بیگانه درآمد، همکاران متعددی در نشریات زنجیره ای و از جمله روزنامه 
اعتماد همین مسیر را طی کردند و هم اکنون با بی بی سی، رادیو فردا و... همکاری 
می کنند. اگر هم آمدنیوز از برخی پروژه های بی بی سی و نظیر آن رونویسی می کرد، 

متاسفانه همین کار قبیح عیناً در روزنامه اعتماد هم بارها اتفاق افتاده است.
بایدازپدرخواندههایمجمعروحانیون
وشورایعالیاصالحطلبانعبورکنیم

یک ســایت مدعی اعتدال خواســتار عبور از دیکتاتورهای شــورای عالی 
اصالح طلبان و پدرخوانده های مجمع روحانیون شد.

انتخاب ضمن انتشار گزارشی ویدئویی با عنوان »دیکتاتورهای خسارت ساز/ 
چرا باید از مجمع روحانیون و شورای عالی اصالح طلبان عبور کرد؟«، نوشت: طی 
هفته گذشــته محمدعلی ابطحی، معاون رئیس دولت اصالحات از دیدار میان 
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با مجمع روحانیون مبارز برای تعیین 

برنامه های آتی اصالح طلبان خبر داد.
تصمیم گیری قطعی شورای عالی اصالحات و جامعه روحانیون مبارز، برای 
اصالح طلبان در شرایطی است که نقدهای جدی بر عملکرد این دو نهاد وجود دارد.
»انتخاب« بر لزوم عبور از مجمع روحانیون مبارز، شورای عالی اصالح طلبان 

و پدرخواندگان تأکید کرد.
روایتیکاصالحطلب

از»تقریبًاهیچ«دیگرپساز20ماه
مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور پس از بیست ماه، چنگی به دل اصالح طلبان 

هم نزد.
عبدالناصری عضو شورای سیاســت گذاری اصالح طلبان دیروز در سرمقاله 
روزنامه آفتاب یزد نوشــت: روحانی بعد از نزدیک به دو سال، نخستین نشست 
خبری اش را روز گذشــته برگزار کرد. در سال گذشته با توجه به مشکالتی که 
کشــور داشت طبیعی بود که رئیس جمهور نتواند به رسانه ها پاسخگو باشد. اما 
امسال با توجه به مزایایی که دولت نسبت به سال گذشته پیدا کرد، تالش کرد 
تا با برگزاری چنین نشستی بخواهد عملکرد دولت را در این زمینه برجسته کند.
مشاور خاتمی می افزاید: روحانی در نشست خبری تالش کرد تا شرایط 98 
را با 97 مقایســه کند و تاکیدش بر افزایش ارزش پول و بهبود اوضاع نسبت به 
شــرایط بحرانی قبل بود. اما از این نگفت که این بهبود تاثیری در قدرت خرید 
مردم هم داشته است؟ او اعالم کرد که حتما ما در نیمه دوم سال جاری شرایط 

بسیار مطلوبتری از لحاظ اقتصادی خواهیم داشت. اما ما نمی دانیم که روحانی 
براساس چه مستنداتی چنین نکته ای را مطرح کرده است. به صورت کلی باید 
گفت که اظهارات رئیس جمهور بعد از بیست ماه از آخرین نشست خبری، خیلی 
تفاوتی با نشســت های قبلی نداشت. او تنها دو موضوع اختیارات رئیس جمهور 
و نظــارت انتخاباتی و محدودیت ها را مطرح کرد. این را هم باید اضافه کرد که 
مصاحبه های آقای روحانی در این شش سال همیشه فاقد یک ویژگی اصلی بوده 
اســت که ما در مصاحبه های حرفه ای می بینیم و آن اینکه در برابر روحانی یک 
کارشناس چموش مسلط بر امور به دور از کنترل شدن صحبت هایش نداریم که 
با رئیس جمهور بحث و مناظره بکند. این مصاحبه های تشریفاتی که خبرنگاران 
تعیین می شــوند و سواالت مشخص دارند خیلی افکار عمومی را در این شرایط 
اقناع نمی کند، چون مردم تمام دغدغه شان آن چیزی است که به عینه در سیاست 

و بر سر سفره شان در حوزه اقتصاد می بینند.
آرمان:گزارشهایاقتصادیدولت

ازنگاهمردمواقعیتندارد
روزنامه آرمان در ســرمقاله خود به نقد گزارش های اقتصادی بزک شــده 

دولت پرداخت.
این روزنامه اصالح طلب نوشت: دولت خود زمینه را فراهم مي کند، آن را تغییر 
مي دهد و بعد از آن شاخصي به عنوان بهبود درمي آید اما در سطح رفاه جامعه 
تغییري حاصل نمي شــود و مردم آثارش را در خانه ها و چهره فرزندانشان حس 
نمي کنند. درحالي که قطعا مردم باید اثرات افزایش ارزش پول ملي را حس کنند 

و در البه الي زندگي شان شاهد رفاه بیشتري باشند.
 مردمي که در دهک هاي پایین جامعه قرار دارند االن براي اینکه سرپناهي 
داشــته باشند و واحدي را اجاره کنند، باید بهاي بیشتري را تحت عنوان اجاره 
بپردازند. کجاي این مطلب را باید به عنوان افزایش ارزش پول ملي تلقي کرد؟ 
افزایش ارزش پول ملي زماني قوت خواهد گرفت که مردم آن را در جیب و کیف 
پول و میزان درآمد و میزان هزینه ها درک و لمس کنند. اگر مردم این را حس و 
عنوان مي کنند، قبول است در صورتي که واقعا چنین نیست. اگر عنوان مي کنیم 
40 درصد ارزش پول ملي ارتقا یافته به لحاظ این است که ارز را چه کساني تا 
نرخ 19هزار تومان کشــاندند و چه تدبیرهایي صورت گرفت که االن تا محدوده 
12هزار تومان کاهش یافته اســت. آن افزایش و این کاهش را چه کســي انجام 
داده است؟ اگر 19هزار تومان را دست هاي نامرئي باال بردند، بنابراین دولت چطور 
توانست تغییري در دست هاي نامرئي انجام دهد و حاال عنوان مي کند که ارزش 
پول ملي ما این افزایش را پیدا کرده اســت. بنابراین ارزش پول ملي ما مصادف 
است با افزایش رفاه، افزایش موجودي جیب و کیف مردم ولي شاخص هایي که 

سراغ داریم گویاي این بحث نیست.
 عوارضــي اتوبان ها از زماني که دولت روحاني ســر کار آمده تا االن از هزار 
تومان به پنج هزار تومان رسیده است و مردم براي تردد بهاي بیشتري مي پردازند. 
لبنیات و پنیر جزو الزمه تغذیه سالم است اما شیر کمتر از پنج هزار تومان پیدا 
نمي کنیم. زماني که دولت سر کار آمد هر بطري شیر چه قیمتي داشته و االن 
چقدر است. اگر ارزش پول ملي ما باال رفته نتیجه اش باید در قیمت محصوالت 
از لبنیات و سبزیجات و صیفي جات گرفته تا نان دیده شود. زماني که دولت سر 
کار آمد نان چه قیمتي داشته و االن چقدر است ضمن اینکه بسیاري از نانوایي ها 

هم آزادپز شده اند.
 رئیس جمهور این موضوعات را بیان مي کند، مردم مي شــنوند و به سخنان 
ایشان احترام مي گذارند اما در واقعیت و در محافل نمي پذیرند و این را به عنوان 
دولتي که بتوان بدان اعتماد کرد تلقي نمي کنند. چون همه حرف ها خوشایند 
اســت اما براي مردم کاري صورت نگرفته که در معیشت و هزینه شان توانسته 
باشد تاثیر مثبتي بگذارد. اگر مردم در اسفند 97 هزینه اي بابت خانوار خودشان 
انجام مي دادند آیا االن در مهر 98 کمتر شده؟ باز مي بینیم که چنین بحثي وجود 
ندارد. بیشتر صحبت ها مي تواند گنگ و خالي از اعتبار تلقي شود و جهت گیري 
بیانات اینچنیني توسط دولت، اعتماد مردم را به دولت کاهش مي دهد. زمینه اي 
که تضمین کننده تداوم فعالیت ها و همکاري دولت و ملت براي پیشبرد هدف ها 
و برنامه هاســت. بلیت هواپیما، قطار، اتوبوس کدام یک روند کاهشي داشته که 

ما احساس کنیم نسبت به سال گذشته ارزش پول ملي ما کاهش پیدا کرده؟
فیتزپاتریک:ایرانیهاامیدوارند
ترامپدوبارهانتخابشود)!(

مدیر یک اندیشکده آمریکایی می گوید: ایران به انتخاب مجدد ترامپ امیدوار 
است)!( 

مارک فیتز پاتریک نوشت: مقامات ایران امیدوارند که ترامپ بار دیگر انتخاب 
شود. وی که مدیر انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک )IISS( است، در صفحه 
توئیتری خود درباره دلیل این امیدواری نوشت: ترامپ از خاورمیانه خارج خواهد 

شد و قدرت نرم آمریکا بیشتر تنزل خواهد یافت.
وی ادامه داد: همچنین او )ترامپ(، هشدار رهبر عالی ایران مبنی بر اینکه به 

آمریکا نمی توان اعتماد کرد را اثبات می کند.
فیتز پاتریک پیش از این در وزارت خارجه آمریکا فعالیت داشته است.

 دل را پیاده راهی كرد
 این روزها، همه لحظه ها رنگ و بوی اربعین حســینی )ع( گرفته اند. هیچ 
صاحبدلی نیست که دل از کف نداده و سودای زیارت سیدالشهداء )ع( را در سر 
نداشته باشد. آنان که پای رفتن نداشته اند، دل های بی قرار خویش را راهی کربال 
کرده اند و... همه آنچه هست و در هرکجا که هست، سمت و سوی حسینی دارد و... 
از این روی ســتون گفت و شــنود امروز را به ســروده ای از شاعره متعهد 
کشورمان، ســرکار خانم مریم کرباسی اختصاص می دهیم. سروده ای برآمده از 
حسرت دلدادگانی که دل به راهپیمایی عظیم اربعین حسینی فرستاده اند و خود 

در راهند و هنوز نرسیده اند...
شــنیده بود که این بار باز دعوت نیست

کشید از ته دل آه و گفت: قسمت نیست
بیــا به داد دل تنگ ما برس  ای عشــق!

اگر که حوصله داری، اگر که زحمت نیست
غمی اســت در دل جامانده های کرب وبال

که هرچه هست، یقین دارم از حسادت نیست
و رفته ها، شــاید نرفتیم  ما کــه  میان 

تفاوتی ســت در آغاز و در نهایت نیست
همیشه آن که نرفته است، بی قرارتر است

همیشه آن که نرفته است، کم سعادت نیست
و آن کســی که در این راه اهل دل باشد

 مدام اهل گله کردن و شــکایت نیست
خودش نرفــت و دلش را پیاده راهی کرد

نباید این همه دل دل کند که فرصت نیست

به جای گفت و شنود 

دو نفــر از معمــاران اولیه 
مذاکرات هســته ای با ایران در 
هرگونه  دوشنبه  روز  یادداشتی 
انتظار از سوی تهران مبنی بر رفع 
تحریم ها بدون موافقت با نوعی 
»توافق تکمیلی« را »غیرعملی« 

توصیف کرده اند.
»ویلیام برنز« و »جک سالیوان«، 
دو دیپلمات کهنــه کار آمریکایی در 
بخشی از یادداشت مشترک خود که 
دوشنبه در »نیویورک تایمز« منتشر 
شــده علی رغم اذعان به اینکه دولت 
کشورشــان بدون توجه به پایبندی 
کامل ایران به توافق هسته ای »برجام« 
از ایــن توافق خارج شــده، هرگونه 
انتظار از ســوی تهران مبنی بر رفع 
تحریم ها بــدون موافقــت با نوعی 
»توافــق تکمیلــی« را »غیرعملی« 

توصیف کرده اند.
»ویلیــام برنز«، معاون اســبق 
وزیر خارجه آمریکا اســت و در حال 
حاضر ریاســت اندیشکده کارنگی را 
به عهده  دارد. »جیک ســالیوان«، از 
اعضای ارشــد این اندیشکده است و 
در دولت سابق آمریکا مشاور معاون 
رئیس جمهور در امور امنیت ملی بود. 
هر دو مقام سابق آمریکایی از جمله 
مبتکران آغاز گفت وگوی هسته ای با 

ایران بوده اند.
به گزارش فارس، آنها در ابتدای 
یادداشت خودشان در نیویورک تایمز 
یادآوری کرده اند که 6 سال پیش در 
همین ماه در حال انجام گفت وگوهایی 
با ایران بوده اند که در نهایت به توافق 

هسته ای برجام منجر شده است.
برنز و سالیوان علی رغم اذعان به 
اینکه دولت آمریکا علی رغم پایبندی 
ایران به برجام از این توافق خارج شده، 
وضعیت فعلی را محصول »انتظارات 
غلط« از سوی هر دو طرف دانسته اند. 
آنها نوشــته اند: »اکنون ما در مرحله 
خطرناکی هستیم. داستان این که ما 
چطور به اینجا رسیده ایم به انتظارات 

غلط از هر دو طرف برمی گردد.«
دیپلمات های کهنه کار آمریکایی 
ادعا می کننــد: »ایــران تصور کرد 
می تواند تا زمان خروج  ترامپ از توافق 
صبر کند و ایاالت متحده با روی کار 
آمدن رئیس جمهور دیگر در ســال 
2021 به سادگی به برجام بازخواهد 
گشت. اما فشار تحریم های یک جانبه 
آمریکا قابل توجه تر از آن چیزی بود 
که ایران پیش بینی کرد... مشخص شد 
که طرف های اروپایی توافق هسته ای 
هم تا حد زیادی قادر به جبران این 

تحریم ها نبودند.«

برنز و ســالیوان درباره انتظارات 
غلط طــرف آمریکا هم نوشــته اند: 
»دولــت  ترامپ هم به ســهم خود 
این باور غیرواقع بینانه را داشــت که 
کارزار فشــار حداکثــری و اقدامات 
تهدیدآمیــزش ایران را به زانو زدن و 
قبول شرایط آمریکا وادار خواهد کرد. 
اما نمی دانست که ایران هم کارت های 

خاص خودش را برای بازی دارد.«
مقام های ســابق وزارت خارجه 
آمریکا در این یادداشت تأکید کرده اند 
برای خروج از این مســیر بایســتی 
به دیپلماســی رو بیاورنــد. در این 
یادداشت آمده است: »اگر بر همین 
رویــه باقی بمانیم، بــه زودی به لبه 
پرتگاه می رسیم. مسائل سیاستی که 
در واشنگتن درباره آنها بحث می شود 
اغلب درباره این اســت که کمربند 
ایمنی بپوشــیم یا خیر. به جای این 
کار باید، قبل از آنکه دیر شود فرمان 
دیپلماســی را به دست بگیریم و به 
سمت مسیر کم تنش حرکت کنیم.«

برنز و سالیوان در ادامه پیشنهاد 
کرده اند که هر دو طرف در انتظارات 
خودشان تجدیدنظر کرده و به اقدامات 
گام به گام برای تنش زدایی رو بیاورند. 
آنهــا در ادامه خاطرنشــان کرده اند: 
»ایاالت متحده بدون نوعی تخفیف 

در تحریم ها - خواه به صورت مستقیم 
یا با وســاطت اتحادیه اروپا-  قادر به 
آوردن ایران پای میز مذاکره نخواهد 
بود. ایاالت متحده عالوه  بر این باید 
12 پیش شرط پمپئو برای مذاکره با 
ایران که پمپئو سال گذشته اعالم کرد 
را رها کند. رژیم سرسخت و کاردان 
ایران چنین اعالنیه های تسلیم آمیزی 

را صادر نخواهد کرد.«
این دو دیپلمات آمریکایی که جزو 
معماران برجام هستند، علی رغم اذعان 
به پایبند نبودن دولت کشورشان به 
مفاد برجام به ایران پیشنهاد کرده اند 
با برخی از شرایط جدیدی که دولت  
ترامــپ مطرح کــرده مانند تمدید 
برخی چارچوب های زمانی در توافق، 
یا مسائل راستی آزمایی و موشک های 

بالستیک موافقت کند.
آنها می نویســند: »الزم اســت 
ایرانی ها هم واقع بین تر شوند. تصور 
موافقت ایاالت متحده با رفع تحریم ها، 
بدون ضمانت هایی از جانب ایران مبنی 
بر آغاز فوری مذاکرات بر ســر یک 
توافق تکمیلی که در آن دســت کم 
چارچوب های زمانــی توافق تمدید 
شــده و به مسائل راســتی آزمایی و 
موشک های بالستیک ایران پرداخته 

می شود، غیرعملی است.«

معماران آمریکایی برجام: ایران بدون توافق تکمیلی انتظار رفع تحریم نداشته باشد

بازتاب گسترده داخلی و خارجی
دستگیری زم

سرویس سیاسی- 
دستگیری ســرکرده کانال 
داخل  در  »آمدنیوز«  ضدانقالب 
کشور و خارج از کشور و همچنین 
بازتاب  در رســانه های خارجی 

گسترده ای به همراه داشت.
سپاه پاســداران روز دوشنبه با 
انتشار بیانیه ای از دستگیری روح اهلل 
زم، مؤسس کانال ضدانقالب آمدنیوز 
خبر داد. ساعاتی پس  از آنکه نخستین 
فیلم از دستگیری این فعال ضدانقالب و 
اولین صحبت های او پس از دستگیری 
نیز در رسانه ها منتشر شد، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای از 
اقدام سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در دستگیری شــبکه معاند آمدنیوز 
قدردانی کردند. همچنین رئیس قوه 
قضائیه در بیانیه ای موفقیت های اخیر 

سپاه پاسداران را تبریک گفت.
روز گذشته نیز یکی از مسئوالن 
عملیات سازمان اطالعات سپاه که طی 
آن سرشبکه »آمدنیوز« دستگیر شد، 
ابعاد جدیدی از این اقدام را تشریح و 
تصریح کرد: »فرد دستگیرشده کانون 
تالقی و تبادل پیام در شبکه تغذیه و 
پشتیبانی جریان آمدنیوز در داخل و 
خارج کشور بوده و در اختیار گرفتن وی 
می تواند شناسایی و انهدام مجموعه این 

شبکه را به دنبال داشته باشد.«
همزمــان بــا پوشــش خبری 
ماجــرای  در  داخلــی  رســانه های 
دستگیری زم، کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اســالمی نیز روز گذشــته بیانیه ای 
منتشــر و اعالم کرد: »کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
از اقدام انقالبی و افتخارآمیز سازمان 
اطالعات سپاه پاسداران در بازداشت، 
بازگرداندن سرشاخه  دســتگیری و 
ســایت ضدانقالب و معاند آمدنیوز 
تقدیر و تشــکر می کند و این اقدام 
را کمتر از سقوط پهپاد آمریکایی ها 
و یا به زمین نشاندن ریگی  تروریسم 
نمی دانیــم؛ چراکه این فــرد پهپاد 
رســانه ای آمریکایی ها بود که توسط 
سپاه شکار شد. بنابراین یک بار دیگر 
سپاه پاســداران پهپاد آمریکایی ها را 
منهدم کرد، اما این  بار پهپاد رسانه ای 

آمریکایی را متالشی کرد.«
واکنش کاربران فضای مجازی

گفتنی اســت کاربــران فضای 
مجازی نیز به خبر دستگیری روح اهلل 
زم و به دست گرفتن کانال تلگرامی 
 آمدنیوز توسط سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی واکنش نشان داده و از طریق 

صفحات اجتماعی از سپاه پاسداران 
تشکر کردند.

یکی از کاربــران در توئیتر خود 
نوشت: »تنها پیام درست و صحیحی 
که از کانال لجن نیوز منتشــر شــد. 
روح اهلل زم سرنخی است برای رسیدن 
به افراد فاســد و لجن پراکن و البته 
آشــناهایی کــه در این نظــام نفوذ 
کردند!« یا کاربر دیگری به نام رفیق 
نوشــت: »آقایون و خانوما برید کانال 
آمدنیوز لذتشــو ببرید افتاده دست 
بچه های سپاه«. کاربر دیگری نوشت: 
»دشمنی دشمن که مشخص بود اما 
فریب خورده هایــی که گول این ها را 
خوردند باید بدانند نتیجه بازی در پازل 

دشمن چیزی جز رسوایی نیست!«
یکــی از کاربران هم عنوان کرد: 
»کار بزرگ ســازمان اطالعات سپاه 
آنجایــی بهتر فهمیده می شــود که 
بدانید روح اهلل زم تحت چتر امنیتی 
مستقیم 3 سرویس اطالعاتی فرانسه، 
آمریکا و اسرائیل بوده و سپاه او را بدون 
اینکه خودش و آن 3 سرویس مقتدر 
متوجه عملیات فریب شوند به داخل 
ایران کشانده و دستگیر کرده است. 

دستمریزاد واقعاًً....«
هذیان گویی رسانه های معاند

 و اپوزیسیون
رسانه های خارجی به دستگیری 
روح اهلل زم، واکنش های مختلفی نشان 
دادند. رسانه های معاند مانند بی بی سی، 
تایمز اسرائیل، نیویورک تایمز، العربیه، 
میدل ایســت آی، نیوعــرب و... خبر 
دستگیری زم را پوشش دادند. گفتنی 
است برخی رسانه های اپوزیسیون نیز 
از خبر دســتگیری وی، دچار شک و 
بهت شده و به تحلیل های عجیب  و 
غریب و هذیان گویی روی آوردند به 
حدی که کارشــناس شبکه سعودی 
ایران اینترنشــنال در تحلیل خود از 
دســتگیری زم گفت که »از آنجا که 
در بیانیه صادره از سوی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به ایام اربعین  اشاره 
شده، پس روح اهلل زم در عراق دستگیر 

شده است!«
شوک رسانه های عربی

دســتگیری روح اهلل زم ضربــه 
سنگینی به ســرویس های اطالعاتی 
بیگانه وارد کرد و رســانه های معاند 
عرب زبان تا ســاعت ها پس از انتشار 
این خبر در رسانه های داخلی و حتی 
کانال آمدنیوز که از هک آن حکایت 
داشــت، آن را سانسور کرده بودند. با 
وجود این، ضربه اطالعات ســپاه به 
معاندان به حدی آشــکار بود که آنها 

نمی توانستند از کنار آن به سادگی رد 
شوند و شبکه الجزیره نخستین رسانه 
عرب زبانی بود که در کانال تلگرامی  

خود خبر را بازتاب داد.
بر اساس گزارش آنا، دقایقی پس 
از انتشــار این خبــر، کانال تلگرامی 
 »خلیج آنالیــن« و »لبنان دیبیت« 
نیز به انتشــار خبر دســتگیری زم 
اقدام کردند و نوشــتند: اپوزیسیون 
خارج نشین ایران بازداشت و در یک 
عملیات چندوجهی اطالعاتی به داخل 

کشور منتقل شد.
العربیــه وابســته به عربســتان 
سعودی نخستین شــبکه ای بود که 
خبر بازداشــت مالک کانال تلگرامی  
آمدنیــوز را مفصل تر منتشــر کرد. 
العربیه با انتشار بیانیه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نوشت:  روح اهلل زم که 
نقش عمده ای در پوشش اعتراضات 
سال های گذشته ایران داشت به وسیله 

سپاه پاسداران بازداشت شد.
این شــبکه افزود: زم خبرنگار و 
فعال اصالح طلب و نزدیک به »جنبش 
ســبز« بود که پس از خروج )فرار( از 

ایران در فرانسه اقامت گزید و کانال 
آمدنیوز را برای انتشار اخبار محرمانه 

حکومت ایران راه انداخت.
شبکه سعودی »ایران اینترنشنال« 
که دفتر آن در لندن قرار دارد سپس 
به این خبر پرداخت و نوشــت: سپاه 
پاســداران )ایــران( از هدایت مالک 
کانال آمدنیوز به ایران و بازداشت وی 
در داخل کشور خبر داد؛ موضوعی که 
حیرت کارشناس این شبکه ضدایرانی 

را برانگیخت.
دیگر رسانه های خبری کشورهای 
مرتجــع منطقه نیز  ترجیح دادند که 
برای سرپوش گذاشتن بر این فضاحت 
بزرگ اطالعاتی، خبر بازداشت روح اهلل 
زم را در رسانه هایشان منتشر نکنند. با 
وجود این، خبرنگاران این رسانه ها در 
حساب های کاربری خود در توییتر به 
این موضوع پرداخته اند. به عنوان نمونه 
»علی رضوان االســد«  فعال مجازی 
عرب زبان در توئیتر و فیس بوک خود 
نوشت که دستگاه اطالعاتی ایران با 
هک کانال آمدنیوز خبر دســتگیری 

روح اهلل زم را در آنجا منتشر کرد.


