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 سپاهی مقتدر و محبوب      روز    حرف ▼

مدیر شبکه تلگرامی ضد انقالب » اهللا زم روح«دستگیري 

به دست سازمان اطالعات سپاه پاسداران بار » آمدنیوز«

دیگر ثابت کرد بازوان انقالب اسالمی، قدرتمندتر و بلندتر 

اهللا زم با  روح. کنند از آن چیزي است که دشمنان تصور می

اي همواره اخبار و اطالعات کذب در  اب رسانهایجاد سر

. داد اختیار مخاطبان خود که عمدتاً جوان بودند، قرار می

دهد،  نشان می» آمدنیوز«ارزیابی مطالب کانال ضد ایرانی 

عوامل داخلی و خارجی متعددي در پشت پرده آن وجود 

هاي اطالعاتی رژیم  دارند و در خارج از کشور سرویس

هاي تروریستی،  ها، گروهک مریکا و فرانسويصهیونیستی، آ

الحال دیگر  همچون منافقین و همچنین افراد معلوم

پشتیبان اصلی این عنصر ضد انقالب در پیشبرد اهداف 

هاي  اهللا زم با دلخوشی به سرویس روح. ضد ایرانی بودند

اي ضد  روزي فعالیت رسانه جاسوس معاند به طور شبانه

داد و شاید اگر چند هفته قبل از  یایرانی خود را ادامه م

شد، بدون شک ناممکن  اش سؤال می وي درباره دستگیري

کرد؛ اما سپاه مقتدر با استفاده از ابزارهاي نوین و  تصور می

اي وي را دستگیر و به داخل  کارگیري شگردهاي حرفه به

خبر دستگیري وي در همان ساعات . کشور منتقل کرد

برخی همکاران و دوستان . ي داشتهاي متعدد اولیه بازتاب

وي نسبت به اقدام انقالبی اطالعات سپاه در بهت و حیرت 

به سر برده و برخی نیز به اقتدار جمهوري اسالمی ایران 

تر  آنچه اقدام سپاه را شیرین و دلچسب. اند اعتراف کرده

  . کرد، خوشحالی مردم پس از اعالم دستگیري وي بود

بخشی همچون پیروزي در  هاین روزها اقدامات نتیج

سوریه و عراق با سرکوب داعش، زدن پهپاد آمریکایی، 

ها اقدام دیگر که گاهاً  گرفتن کشتی متخلف انگلیسی و ده

اهللا زم عنصر خودفروخته  اي نشده و دستگیري روح رسانه

هاي جاسوسی خارجی منزلت سپاه را در بین  به سرویس

هاي جدید  نظرسنجیمردم بسیار افزایش داده که بر اساس 

محبوبیت سپاه در بین مردم با محبوبیت دوره دفاع مقدس 

هر چند عملکرد سپاه ستودنی و رو به . کند برابري می

پیشرفت است و تحسین همگان را در پی دارد؛ اما به قول 

از سپاه «: اند رهبر معظم انقالب که این روزها دو بار فرموده

» رفت سپاه قانع نیستمراضی هستم اما به این حد از پیش

هاي موجود بیشتر از  زمینه به ت از سپاه با توجهاانتظار

شاءاهللا در گام دوم در یک جغرافیاي وسیع  اینهاست و ان

  .آنها را عملیاتی خواهد ساخت

 

 

  
  

  

 !دقتی کم                                       روز گزارش ▼

ست خبري خود با اشاره به انتخابات مجلس رئیس دولت دوازدهم، عصر روز گذشته در نش

کننده نیست،  شوراي نگهبان طبق قانون ناظر است، قضاوت«: در اسفند ماه، گفت

این سخنان » .کننده هم نیست و امیدواریم به این وظایف خود به خوبی عمل کند دخالت

ر جلسه هیئت زمانی اهمیت ویژه خواهد یافت که بدانیم آقاي روحانی چند روز پیش از این د

بهترین مجلس در طول تاریخ انقالب اسالمی، مجلس اول بوده است، دولت با بیان اینکه 

در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شوراي نگهبان و این همه «: گفت

نام کردند؛ حتی منافقین  هاي مختلف آمدند و ثبت دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح

هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادي و  همچنین گروه. نام کردند انتخابات ثبت هم در آن

نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود، نباید اینقدر  جبهه ملی نیز ثبت

تر کنیم، نتیجه  سختگیري کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ

بینانه نگاه کنیم و  اظهاراتی که هر چقدر هم بخواهیم به آن خوش» .تري خواهد داشت مثبت

هاي  بر شباهت ماهوي آن با تاکتیک انتخابات مشروط مطرح شده از سوي برخی چهره

هاي تضعیف شوراي نگهبان در آن عبور  توانیم از نشانه طلب چشم ببندیم، باز نمی اصالح

گوید بهترین انتخابات مجلس اول  توالی میگیري م وقتی آقاي روحانی در دو موضع! کنیم

چه  !کننده کننده و دخالت کند شوراي نگهبان ناظر است، نه قضاوت است و سپس اعالم می

کند؟ با وجود این  که شوراي نگهبان در انتخابات دخالت میتوان داشت جز این برداشتی می

ی را که صالحیت خود او را بسیار بعید است که آقاي روحانی قصد داشته باشد شوراي نگهبان

جمهوري و خبرگان رهبري تأیید کرده، زیر سؤال برده و  بارها در انتخابات مجلس و ریاست

بهتر است آقاي روحانی در  خداي ناکرده بر سازوکار نظارت استصوابی خدشه وارد کند،

هاي  سازي براي برداشت واژگان و جمالت خود دقت بیشتري به خرج دهد تا زمینه انتخاب

  !ناصحیح و تضعیف شوراي نگهبان صورت نپذیرد

 باید مقدمات ورود مردم به بهشت را فراهم کنیم       ویژه    اخبار ▼

گذاري  رئیس شوراي سیاست» اکبري علی االسالم والمسلمین محمدجواد حاج حجت«

مردم وظیفه ما بردن مردم به بهشت نیست، اما باید مقدمات ورود : ائمه جمعه کشور گفت

خواهند مردم را به زور به جهنم ببرند، مقابله  به بهشت را فراهم کرده و با کسانی که می

وي در همایش علمی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که با حضور جمعی از . کنیم

هاي کوثر سازمان  فرماندهان، مسئوالن، استادان، اندیشمندان و محققان در مرکز همایش

ش برگزار شد، با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقالب به بیانیه گام ـ سیاسی ارت عقیدتی

دانند که ایشان  شناسند، می آنهایی که از نزدیک رهبري را می: دوم انقالب خاطرنشان کرد

خوردگی مشاهده  هاي ایشان خط نوشته آید در دست بارنویس هستند و کمتر پیش می یک

شان براي گام دوم را دیدم، برخی از صفحات این هاي ای نوشته شود، اما وقتی من دست

بیانیه تا حدود بیست بار ویرایش شده بود که این کار نشان از اهمیت و انجام کار 

 .کارشناسی بسیار بزرگ در تدوین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است

: گفته است» آي میدل ایست«شد اطالعاتی به نشریه یک منبع آگاه ار ◄

عهد این کشور، طی یک  تر ولی مشاور امنیت ملی امارات و برادر کوچک» زاید بن طحنون«

ن ساعت را در تهرا 48فارس،  مأموریت مخفی با هدف کاهش تنش و بحران در خلیج

مأموریت  اینبیان کرده  ،با اشاره به این مطلب» آي میدل ایست«نشریه . گذرانده است

طرف از زمان وقوع تنش و دو بین مقامات  مخفی طحنون در تهران سطح باالترین دیدار

اي سفارت امارات متحده عربی در لندن تماس گرفته  نشریه با دفتر رسانه این .بحران است

 .تا از جزئیات این مالقات اطالعات کسب کند، اما پاسخی دریافت نکرده است
 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 رجزخوانی بعد از چراغ سبز

به زودي با انتشار یک فرمان اجرایی، : اي تصریح کرد جمهور آمریکا در بیانیه رئیس

هایی را علیه مقامات فعلی و سابق دولت ترکیه و اشخاصی که به  مجوز اعمال تحریم

رجب «. کنند، صادر خواهم کرد کننده ترکیه در شمال سوریه کمک می ثبات اقدامات بی

ها قصد ندارد عملیات در جمهور ترکیه با بیان اینکه با وجود فشار رئیس» اردوغان طیب

هد و هرگز دست د ترکیه به این سخنان گوش نمی«: شمال سوریه را متوقف کند، گفت

ها پاکسازي  از عملیات در شمال سوریه نخواهد کشید تا این منطقه را کامالً از تروریست

گفتنی است، کاخ سفید هفته گذشته » .کند و کاري را که شروع کرده، به پایان برساند

جمهور ترکیه اعالم کرد، نیروهاي آمریکایی از  وگوي تلفنی ترامپ و رئیس پس از گفت

کنند که بسیاري این اقدام را  نشینی می زدیک به نوار مرزي سوریه و ترکیه عقبمناطق ن

نظامیان کرد در این مناطق  چراغ سبز واشنگتن به آنکارا براي انجام عملیات علیه شبه

ها پیش اعالم کرده بود، قصد دارد علیه مناطق کردنشین  ترکیه از هفته. کنند تفسیر می

» منطقه امن«انجام داده و در نوار مرزي با سوریه یک شمال سوریه عملیات نظامی 

  . ایجاد کند

  در مجلس بر سر انتقال آب دریاي خزر اعتراض

هاي شمالی  گروهی از نمایندگان استانمجلس شوراي اسالمی  گذشتهدر جلسه علنی روز 

سه رئیسه لحظاتی دستور جل مازندران، گلستان و گیالن با تجمع در جایگاه هیئتاز جمله 

. مجلس شوراي اسالمی را متوقف و مخالفت خود را با انتقال آب دریاي خزر اعالم کردند

نه به انتقال آب «هایی را در دست داشتند که روي آنها نوشته شده بود  این نمایندگان کاغذ

ملت اجازه نابودي «، »تصمیم غیرکارشناسی برابر با نابودي دریاي خزر است«، »دریاي خزر

» رود و دریاچه ارومیه را بر سر دریاچه خزر نیاورید بالي زاینده«، »دهند را نمی دریاي خزر

عیسی « ،گفتنی است .»انتقال آب دریاي خزر برابر است با نابودي محیط زیست«و 

اعتنا به نتایج بررسی کارشناسی کمیته فنی اداره  رئیس سازمان محیط زیست بی »کالنتري

خصوص این پروژه که حاکی از اثرات مخرب این طرح انتقال کل منابع طبیعی مازندران در 

هاي هیرکانی است، اجراي این پروژه را بالمانع دانسته و گفته است ضوابط زیست  بر جنگل

محیطی مورد نظر این طرح براساس تفاهم صورت گرفته در صورتجلسه کمیته ارزیابی 

  .ظرف مدت یک ماه به وزارت نیرو ابالغ خواهد شد

  اي آمریکا را سرنگون کرد پهپاد رسانهسپاه 

این : تصریح کرد »اهللا زم روح«درباره اهمیت دستگیري » حسینی سیدحسین نقوي«

اقدام به جهت تأثیرگذاري معاندین و دشمنان انقالب اسالمی در فضاي مجازي و همچنین 

. مهم بوداند، بسیار  اي که علیه امنیت ملی کشورمان در این بستر به کار گرفته پروژه

: کرد تأکید سخنگوي کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراي اسالمی

کمتر از نشاندن هواپیماي ریگی بر زمین یا » آمدنیوز«دستگیري مدیر پایگاه ضد انقالب 

توان گفت اقدام سازمان اطالعات سپاه در  سرنگونی پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی نبود و می

هاي ضد  ها و مرکز تأمین خوراك تبلیغاتی رسانه اي آمریکایی اد رسانهواقع سرنگونی پهپ

 .انقالب بود

 استفاده از یورو و روبل در صادرات نفت و گاز روسیه

هایی براي دالر آمریکا در مبادالت انرژي و استفاده از  روسیه سرگرم بررسی جایگزین

وزیر اقتصاد » سیم اورشکینمک«. براي تسویه پول صادرات انرژي است» روبل«و » یورو«

ما ارز بسیار خوبی داریم که : اظهار داشت» تایمز فایننشال«روسیه در مصاحبه با روزنامه 

خواهیم فروش نفت و  باثبات است؛ چرا از آن براي مبادالت جهانی استفاده نکنیم؟ ما می

قرضه داخلی گفتنی است، با توجه به محبوبیت اوراق . گاز در مقطعی به روبل انجام شود

درصد از اوراق قرضه به روبل را در اختیار دارند،  29گذاران خارجی که  در میان سرمایه

  . روسیه قادر خواهد بود صادرات انرژي خود را به روبل بفروشد

 
  

  کوتاه اخبار ▼

نماینده مجمع عالی نمایندگان » محمدرضا تاجیک« ◄

ود اینکه با وج: کارگران جمهوري اسالمی ایران تأکید کرد

مهر ماه رو به پایان است، هنوز خبري از برگزاري جلسه 

کشی وزارت کار درباره  وقت. عالی کار نیست  شوراي

در آن جلسه هماهنگ . جلسات مزد همچنان ادامه دارد

شد تا جلسات کمیته مزد برگزار شود؛ اما هنوز خبري از 

وي با اشاره به کاهش قدرت خرید . برگزاري جلسه نیست

در حال حاضر یک کارگر با حقوق : رگران، اظهار داشتکا

 هزار تومانی چگونه زندگی کند؟  700میلیون و  1

رئیس انجمن آردسازان در » محمدرضا مرتضوي« ◄

حالی از وارد شدن ضایعاتی، مانند آجر و بلوك سیمانی به 

دهد که با اطمینان  هاي خرید تضمینی خبر می محموله

وي پیش از این در . آرد، پاك استگوید محصول نهایی  می

هزار  700از اختالط تعمدي سالیانه » تسنیم«وگو با  گفت

کیفیت با  هاي بی تن ضایعات نظیر خاك، سنگ و گندم

هاي خرید تضمینی خبر داده بود؛ اما وزارت جهاد  گندم

 .کشاورزي این موضوع را رد کرده است

ر با جمهور چین در حاشیه دیدا رئیس» جن پنگ شی« ◄

بدون اشاره مستقیم به تحوالت در » نپال«وزیر  نخست

هر کسی که تالش «: کنگ در تهدیدي آشکار گفت هنگ

کند در هر جایی از کشور جدایی و تفرقه ایجاد کند، تمام 

هایش خُرد خواهد شد و هر  بدنش متالشی شده و استخوان

نیروي خارجی که از چنین اقداماتی در راستاي ایجاد 

تفرقه کشور حمایت کند، از سوي مردم چین  جدایی و

  ».پرداز است متوهم و خیال

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي » محمد راستاد« ◄

با اقدامات به : کش سابیتی گفت درباره آخرین وضعیت نفت

موقع دریانوردان حاضر در کشتی موفق به مدیریت حادثه 

ت از کشتی و خسارت شدیم تا جایی که از  ادامه نشت نف

گفتنی است، کشتی سابیتی . و ایجاد آلودگی جلوگیري شد

شود و تعمیرات آن در  روز دیگر وارد کشور می 9تا 

  .بندرعباس آغاز خواهد شد

رئیس سازمان ملی استاندارد در » نیره پیروزبخت« ◄

پاسخ به این پرسش که کدام خودروها یا چه تعداد از آنها 

گانه و توقف 85استاندارد  در لیست ناتوانی در دریافت

تا زمانی که برنامه وزارت «: گیرند، گفت تولید قرار می

بینی کرد و بنده نام  توان پیش صمت دریافت نشود، نمی

  ».برم؛ ولی شاید دو خودرو در این لیست باشد نمی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد تنظیم  ◄

کاالي  قلم 100رصد مستمر قیمت : بازار کشور گفت

 93دهد، قیمت  اساسی و ضروري در سطح کشور نشان می

قلم کاال کاهش و هفت قلم کاالي دیگر تالطم داشته که 

بررسی و اقدامات الزم براي ایجاد ثبات در قیمت آنها در 

  .دستور کار قرار دارد
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