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سرشبکه کانال معاند «آمدنیوز»درعملیاتی پیچیده وچند وجهی توسط اطالعات سپاه دستگیرشد

پایان زمزمه پلید« زم »

پیگیری دولت از دستور ویژه
درباره بهبود محیط کسب و کار
پس از آن که یک مسئول مهم اجرایی در جلسه
اوایل مردادماه کابینه ،اعضای اقتصادی دولت
را موظف کــرده بــه آسیب شناسی نقشه راه
عملیاتی بهبود محیط کسب و کار با دعوت از
صاحب نظران و نخبگان اقدام و گزارش آن را به
دولت ارائه کنند ،طی روزهای اخیر از مدیران
مربوط خواسته شده گزارش اقدامات ،نتایج و
پیشنهادهای به دست آمده را گردآوری و برای
بررسی و اعمال به سرعت تهیه و ارسال کنند.

تعلل مسئوالن در ابالغ خبر
خوش بیمه ای به معلوالن
اگرچه بر اساس قانون حمایت از حقوق معلوالن
مصوب اردیبهشت سال  ،۹۷تعدادی از سازمان
ها و وزارتخانه ها موظف شده بودند ظرف سه
ماه از تاریخ ابالغ این قانون برای تهیه آیین نامه
اجرایی مربوط به پرداخت حق بیمه کارفرمایانی
که معلوالن را استخدام می کنند ،اقدام کنند
بررسی یک نهاد مسئول نشان می دهد اجرای
کامل این دستور به دالیل مختلف همچنان در
کش و قوس بررسی های کمیسیونی بوده و هنوز
به تصویب دولت نرسیده است.

چهره ها و گفته ها

درخواست آشنا درباره
قضات فاسد
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور با اشاره
به مــاجــرای برکناری پنج قاضی فاسد :نــام و
سوابق و احکام این ناقاضیان برکنار شده را
اعــام کنید .اجــازه ندهید این افــراد به دنبال
وکالت بروند .احکامی را
که این ناقاضیان صادر
کـــرد هانـــد مجدد
بــــــررســــــی
کـــنـــیـــد/ .
ایسنا

آمار آقازاده های خارج نشین
علی ربیعی سخنگوی دولت:
آمـــار دقــیــقــی دربـــــاره درصــد
فرزندان مسئوالن دولتی
در خارج از کشور موجود
نیست ،یــا اگــر موجود
بــاشــد ،مــن ب ـیاطــاع
هـــــســـــتـــــم/ .
اعتمادآنالین

سر شبکه سایت ضد انقالب و معاند آمدنیوز
طی «عملیاتی پیچیده و چند وجهی» از سوی
سازمان اطالعات سپاه پاسداران دستگیر
شــد .روابــط عمومی کل سپاه پــاســداران در
بیانیه خود با اشاره به جزئیات دستگیری زم
تصریح کرد :سازمان اطالعات سپاه ،در این
عملیات حرفهای ،هوشمندانه و چند وجهی
با به کارگیری رو شهــای نوین اطالعاتی و
شگردهای ابتکاری ،سرویسهای بیگانه
را مدیریت کرد و فریب داد و «روح ا ...زم»
سرشبکه سایت ضد انقالب و معاند «آمدنیوز»
را که در سا لهای اخیر با هدایت ،تامین و
پشتیبانی مستقیم آنــان و نیز حمایت ضد
انقالب خارج نشین و عوامل داخلی آن ها ،به
عنوان یکی از آبشخورهای محوری دشمن،
عملیات روانــی گسترد های بــرای اختالف
افکنی در ارکان نظام اسالمی ،ایران هراسی،
دروغ پ ــردازی ،القای شبهه در نسل جوان
نسبت به عقاید و بــاورهــای دینی و تبلیغ و
فراهمسازی زمینههای اقدامات خشونت بار
و تروریستی ،ایجاد آشوب و ناآرامی در کشور
را اداره مـیکــرد ،به داخــل کشور هدایت و
بازداشت کند .این بیانیه افــزود :نام برده به
رغم این که تحت هدایت سرویس اطالعاتی
فرانسه و حمایت و پشتیبانی سرویس های
اطالعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مرتبط
با سایر سرویس های اطالعاتی قرار داشت
و به صــورت شبانه روزی با روش هــای پیدا
و پنهان و در پوشش هــای گوناگون و چند
الیه ای مورد حفاظت قرار میگرفت ،در دام
فرزندان ملت ایران در سازمان اطالعات سپاه
افتاد  .خبرگزاری فرانسه نیز در توئیتر خود در
خبری فوری نوشت :ایران اعالم کرد فردی را
که توسط دستگاه اطالعاتی فرانسه هدایت
می شده دستگیر کرده است.
▪زم در کجا بازداشت شده است؟

در همین باره یک کانال تلگرامی هم درباره
جزئیات دستگیری زم مدعی شد که او و چند
تن از همکارانش سفری به یکی از کشورهای
همسایه ای ــران داشتند و در آن کشور او و
همراهانش با تمام دستگاه هایی که داشته
اند شامل تبلت ،تلفن هوشمند ،رایانه و ...در
اختیار پاسداران سازمان اطالعات سپاه قرار
گرفتند.
از ســوی دیگر به گــزارش ایرنا ،خبرگزاری
مهر نیز نوشته است که روح ا ...زم ،خارج از
ایران بازداشت و بعد از دستگیری ،به داخل
کشور هدایت شده است.پس از انتشار خبر
دستگیری زم ،کانال تلگرامی آمدنیوز هم

ناگفته های یونسی از دوران
مسئولیت در وزارت اطالعات
از زیرنویس تلویزیون خبردار شدم .ما تقریبا
با ایشان در این مدتها حالت قهر داشتیم و
گاهی نصیحت و پیغامی برایش میفرستادیم.
▪استقبال فعاالن سیاسی و رسانه ای از
مأموریت موفق «اعجوبه های سپاه»

خبر دستگیری او را منتشر کرد تا مشخص
شود عالوه بر دستگیری ادمین این کانال،
پاسداران گمنام امام زمان(عج) توانسته اند
مدیریت و احتما ًال مرتبطان داخلی و خارجی
این کانال را نیز شناسایی کنند و تحت رصد
خود قرار دهند  .
▪اولین جمله زم پس از دستگیری

پایگاه خبری راه دانا هم در خبری ادعا کرد:
پس از به دام افتادن روح ا ...زم توسط نیروهای
امنیتی ،وی خطاب به آن ها می گوید :قطعا
شما از سپاه هستید...هیچ کس به جز سپاه
پاسداران توان و قدرت دستگیری مرا نداشت!
▪روح ا ...زم کیست؟

روح ا ...زم که پدرش از روحانیون شناخته
شده است و در دهه  70مسئول حوزه هنری
سازمان تبلیغات اسالمی بود ،از عناصر فعال
در فتنه سال  88بود که پس از محکومیت در
دوره مرخصی از کشور گریخت و به فعالیت
رسانه ای و تبلیغی علیه نظام پرداخت .او با
راه اندازی کانال معاند آمدنیوز به درج اخبار
کذب و جعلی درباره تحوالت کشور و برخی
مسئوالن و دستگاه های کشور اقدام میکرد.
او پس از فــرار از کشور به مالزی و سپس به
فرانسه رفت و اقامت این کشور را دریافت
کرد .زم در جریان اغتشاشات دی ماه سال
 96نیز نقش فعالی داشت و به طور رسمی
آموزش ساخت و استفاده از بمب های آتش زا
و دیگر ادوات ممنوع را در کانالش منتشر می
کرد .در آن مقطع زمانی با اعتراض علنی وزیر
ارتباطات کانال او برای چند ساعت بسته شد
اما با ساخت کانالی مشابه و انتقال اعضای
کانال سابق به کانال جدید ،به فعالیت های
خرابکارانه خود به صورت آزاد در پیام رسان
تلگرام ادامه داد.

▪محمدعلی زم :در جــریــان جزئیات
دستگیری پسرم نیستم

از سوی دیگر حجت االسالم محمدعلی زم پدر
مسئول آمدنیوز هم در پاسخ به سؤال انصاف
نیوز مبنی بر این که آیا در جریان آمدن فرزندش
به ایــران بــوده است یا نه گفت :من اصال در
جریان جزئیات نیستم و کلیت موضوع را هم

گفت و گو

انتشار خبر دستگیری روح ا ...زم با واکنش
های گسترده فعاالن سیاسی و رسانه ای کشور
مواجه شد .تعداد زیادی از نمایندگان مجلس
در بیانیه ای از اقــدام سپاه بــرای دستگیری
این مهره خودفروخته قدردانی کردند .علی
شمخانی دبیر شـــورای عالی امنیت ملی
هم در یادداشتی کوتاه تأکید کــرد :انتشار
خبر دستگیری اعجاب آور یک عنصر پلید و
معاند توسط سپاهیان گمنام امام زمان(عج)
در سازمان اطالعات سپاه بــدون شک نماد
غیرقابل انکار اقتدار اطالعاتی کشور و زبونی و
ضعفسرویسهایاطالعاتیحریفوشایسته
قدردانی و سپاس فــراوان است اما به رسم و
آیین پاسداری باز هم از خود نمیگوییم و با خدا
نجوا می کنیم.

واکنش های توئیتری
برخی کاربران نیز با هشتگ های «بازهم سپاه» و «شکار زم» به این موضوع واکنش نشان
دادند و از دستگیری زم توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) قدردانی کردند .در ادامه
برخی از توئیت های مرتبط با این موضوع را مالحظه می کنید:
* با دستگیری روح ا ...زم حاال باید منتظر باشیم او منابع داخلی اش را لو بدهد!
* کا ِر بزرگ سازمان اطالعات سپاه آن جایی بهتر فهمیده میشود که بدانید روحا ...زم تحت
چتر امنیتی مستقیم سه سرویس اطالعاتی فرانسه ،آمریکا و اسرائیل بوده و سپاه او را بدون
این که خودش و آن سه سرویس مقتدر! متوجه عملیات فریب شوند ،به داخل ایران کشانده
و دستگیر کرده است.
* ممبرهای کانال آمدنیوز بعد از دستگیری روح ا ...زم همش دارن ِلفت میدن! همینا
میخواستن تهران رو فتح کنن؟ ترسووووووهاااااااا
* طرف ،زمان جنگ سوار هواپیما می شه بره پناهنده بشه .اول پرواز خوابش می بره ولی
هواپیما خراب می شه و برمی گرده تهران .تا پیاده می شه ،شروع می کنه به شعار دادن علیه
ج.ا .یهو می بینه چندتا پاسدار ریختن سرش .میگه هرکاری می خواهید بکنید فقط بگید
پاریس رو توی والفجر چند فتح کردید!
* کاربری هم با انتشار این تصویر نوشت :وقتی فکر می کنی تو فرانسهای و جات امنه!!

پاسخ استعالم احمدی نژاد را مثبت
اعالم نکردیم

حجت االسالم علی یونسی که سال ها سوابق
قضایی و امنیتی داشته است ،در گفت و گویی،
خاطراتی از دوران مسئولیت خود بیان کرد .علی
یونسی که در دوره اصالحات وزیر اطالعات بود،
با اشــاره به دستگیری اعضای گروهک فرقان
گفت :وقتی نیروهای این گروه دستگیر شدند،
هیچ یک از ما به خودمان اجازه نمیدادیم یک
سیلی به آن ها بزنیم اما فضای االن بهگونهای
شده است که مذهبی و غیرمذهبی از خشونت
برخی میترسند .این در حالی است که آن زمان
اوج انقالب و انقالبی گری بود و ما این چنین
مراعات افراد را میکردیم .یونسی در گفت و گو
با ضمیمه روزنامه ایران افزود :ما برای شکنجه
هیچ توجیهی نــداریــم؛ نه توجیه شرعی و نه
قانونی ،مث ً
ال شنود ،سختگیری ،دروغ گفتن
به متهم ،سختگیریهای بی جا و انواع و اقسام
چیزهایی که امروز متأسفانه گاهی رخ میدهد.
من وقتی در وزارت اطالعات بودم ،همه این ها
را تعطیل کردم.
▪هیچ سیستم اطالعاتی در کشور نیست
که پرستو در خدمت داشته باشد

وزیر اطالعات دولت اصالحات در بخش دیگری
از این گفت و گو تصریح کرد :تا جایی که من خبر
دارم ،قبل و بعد از زمان من در وزارت اطالعات
استفاده از این حربه نامشروع و غیراخالقی در
وزارت اطالعات (پرستو) ممنوع بود؛ یعنی هیچ
سیستم اطالعاتی در کشور نیست که افرادی را
بهعنوانپرستودرقالبکارمندیامأموردرخدمت
داشته باشد .جاهای دیگر هم تا جایی که من خبر
دارم ،چنین نیروهایی در خدمت ندارند .یونسی
تأکید کرد :قطع ًا منع قانونی و شرعی دارد و اکثر
آقایان علما مخالف هستند .رهبر معظم انقالب
هم این مسئله را به شدت منع کردهاند.
▪وقتی وزیــر اطالعات شــدم ،تمام کارهای
اقتصادی وزارت را تعطیل کردم

وزیر اسبق اطالعات درخصوص فعالیت خود
در این نهاد افــزود :بنده وقتی وزیــر اطالعات
شدم به سهم خود در تعطیل کردن تمام کارهای
اقــتــصــادی وزارت اطـــاعـــات ،شــرکـتهــای
زیرمجموعه آن و بــانــک امــیــن اقـــدام کــردم.
بهجز تعاونی وزارت اطــاعــات کــه مــربــوط به
بازنشستگان است ،دیگر امور اقتصادی تعطیل
شد ،چون هم دولت مخالف بود و هم مقام معظم
رهبری .ای کاش دیگر نهادها مثل سپاه و نیروی
انتظامی هم به آن چه ما در وزارت اطالعات انجام
دادیم ،عمل میکردند.وی درباره جواب مثبت
ندادن وزارت اطالعات به استعالم برای شهردار
تهران شدن احمدی نژاد هم گفت :پرونده ایشان
مربوط به دوران استانداریشان در اردبیل بود.
در واقع ایشان در دستگاه قضایی پرونده داشتند
و بههمین دلیل نمیتوانستیم پاسخ استعالم
ایشان را مثبت اعالم کنیم .یونسی درپاسخ به
این سؤال که پس چگونه او برای انتخابات ریاست
جمهوری تأیید شد گفت :این را دیگر شورای
نگهبان باید بگوید ،چون هم قوه قضاییه و هم
وزارت اطالعات پرونده ایشان را گزارش کرده
بودند ،اما این شورای نگهبان بود که ایشان را
تأیید صالحیت کرد.

