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روایت وزیر اطالعات
ازعملیاتپیچیدهدستگیریسرکردهگروهکتروریستی«تندر»

ساکن طبقه ششم FBI

ارزش عملیــات دســتگیری شــارمهد افــزود :ارزش ایــن
عملیــات در ایــن اســت کــه زمانــی افــراد از طریــق تمــاس
تلفنــی او را تهدیــد بــه بازداشــت کــرده بودنــد امــا او گفتــه
بــود کــه جــای مــن در طبقــه ششــم ســاختمان ســرویس
اطالعاتــی داخلــی امریــکا  FBIاســت؛ بــه ایــن معنــا کــه
هرگــز نمیتوانیــد مــن را دســتگیر کنیــد .آدمــی کــه جــای
خــود را در طبقــه ششــم  FBIمیدانســت امــروز در چنــگ
ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج) در جمهــوری اســامی
ایــران اســت.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان هــم شــامگاه شــنبه در
واکنــش بــه دســتگیری ســرکرده گروهــک تروریســتی تنــدر
و مواضعــی کــه امریــکا و برخــی دیگــر ازکشــورهای غربــی
بــه ایــن رویــداد نشــان دادنــد در توئیتــی نوشــت« :غــرب

وزیــر اطالعــات به پرسـشها و ابهامــات مطرح
شــده پیرامــون عملیــات دســتگیری «جمشــید
سیاست شــارمهد» ســرکرده یــک گروهــک تروریســتی
ســلطنت طلب پاســخ داد .سید محمود علوی
بــا ایــن بیــان کــه گروهــک «تنــدر» بــه ســرکردگی شــارمهد
یکــی از خشــنترین جریانــات ســلطنت طلــب بــوده و
آدمــی کــه جــای خــود را در طبقــه ششــم  FBIمیدانســت،
امــروز در چنــگ ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج) در
جمهــوری اســامی ایــران اســت ،گفــت :شــارمهد بهدنبــال
ایــن بــود کــه بــا عملیــات تروریســتی خــود را اثبــات کند کما
اینکــه ســال 1387در حســینیه سیدالشــهداء(ع) شــیراز
در برنامــه «رهپویــان وصــال» آن جنایــت ددمنشــانه را
مرتکــب شــد کــه بــه شــهادت و زخمــی شــدن جمعــی از
هموطنانمــان منجــر شــد .علــوی یــادآور
شــد کــه گــروه تحــت ســرکردگی شــارمهد
پــس از آن در مجمــوع بــرای انجــام ۲۷
عملیــات تروریســتی اقــدام کــرده بــود کــه
همــه ایــن عملیاتهــا بــا همــت ،هوشــیاری
و اشــراف اطالعاتــی ســربازان گمنــام امــام
زمان(عــج) خنثــی شــدند.
بهگــزارش ایرنــا ،وزیــر اطالعــات کــه شــنبه
شــب پـساز انتشــار خبــر دســتگیری ســرکرده
اعترافات شارمهد
گروهــک تنــدر و ســخنگوی انجمــن موســوم
بــه انجمــن پادشــاهی ایــران و واکنشهــای
روز گذشــته خبرگــزاری صداوســیما در گــزارش تصویــری خــود بخــش کوتاهــی
بــه آن در برنامـهای تلویزیونــی حضــور یافتــه
از اعترافــات شــارمهد را منتشــر کــرد کــه یکبــار دیگــر در آن بــه طراحــی
و هدایــت عملیــات تروریســتی انفجــار در حســینه سیدالشــهدای شــیراز
بــود دربــاره علــت انــکار خبــر دســتگیری او
اعتــراف داشــت .اقدامــی تروریســتی کــه بــر اثــر آن  ۱۴نفــر شــهید و  ۲۱۵نفــر
از ســوی برخــی کشــورهای خارجــی ،اظهــار
از عــزاداران حســینی مجــروح شــدند .پــس از آن منفجــر کــردن ســد ســیوند
کــرد :میدانســتند جمشــید شــارمهد مــورد
شــیراز ،انفجــار بمبهــای ســیانوری در نمایشــگاه کتــاب تهــران و منفجــر
حمایــت جــدی دو ســرویس امنیتــی امریــکا و
کــردن بمــب در حــرم امــام خمینــی(ره) هنــگام برگــزاری مراســم عمومــی
اســرائیل اســت و بعید میدانســتند که وزارت
از جملــه عملیاتهــای تروریســتی بــوده کــه ایــن گروهــک بــرای انجــام آنهــا
تــاش کــرد امــا بــا تســلط اطالعاتــی ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج) نــاکام
اطالعــات جمهــوری اســامی ایــران بتوانــد از
مانــد .شــارمهد کــه همــواره بــا افتخــار از حضــورش در ســاختمان افب ـیآی
پوشــش حمایتــی این دو ســرویس عبــور کند و
امریــکا ســخن میگفــت در بخشــی از اعترافــات خــود گفتــه« :قبــل از اینکــه
ایــن کار را در یــک برنامــه پیچیــده هدایت کند
افب ـیآی بمــب را بترکانــد بــه مــن زنــگ زدنــد .موقعیــت خوبــی داشــتن و
و شارمهد را در داخل ایران در اختیار بگیرند.
احتیــاج بــه مــواد منفجــره داشــتن کــه مــا در اختیارشــان گذاشــتیم».
علــوی بــا تأکیــد بــر اینکــه در آینــده نزدیــک
اطالعــات بیشــتری دربــاره چگونگــی دســتگیری شــارمهد بایــد از حمایــت مالــی و پنــاه دادن بــه تروریسـتها دســت
ن امنشــان در اروپــا و امریــکا بــه
در ایــران منتشــر خواهــد شــد ،افــزود :دســتگیری ســرکرده بکشــد .آنهــا از مامــ 
گــروه تروریســتی تنــدر اولین عملیات بســیار پیچیــده وزارت نفرتپراکنــی ،تحریــک ،برنامهریــزی بــرای قتــل و آشــوب
ل میشــوند و بــه طــرز بیشــرمانهای مســئولیت
اطالعــات جمهــوری اســامی ایــران در ضربــه بــه معاندین مشــغو 
نیســت .قبــاً هــم از ایــن اتفاقــات ماننــد دســتگیری ریگــی قتــل شــهروندان بیگنــاه ایرانــی را گــردن میگیرنــد .حیلــه
و فریبــکاری نمیتوانــد ایــن ریــاکاری را الپوشــانی کنــد».
زیــاد داشــتهایم کــه همــه آنهــا قابــل ذکــر نیســت.
وزیــر اطالعــات ســپس بــا یــادآوری اینکــه پــس از عملیــات ایــن موضعگیــری محمدجــواد ظریــف در حالــی بــود کــه
تروریســتی گروهــک تنــدر در شــیراز جمشــید شــارمهد از ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا در واکنــش بــه دســتگیری
طریــق اینترپــل تحــت تعقیــب قــرار گرفت و بــرای او حکم جمشــید شــارمهد بــا ایــن اعتــراف کــه «اخبــار مربــوط بــه
جلــب صــادر شــد ،گفــت :بــا وجــود ایــن او بــا نــام واقعــی دســتگیری رهبــر گــروه تنــدر کــه بهدنبــال ســاقط کــردن نظــام
خــود بــه همــه کشــورهای مختلــف رفتوآمــد میکــرد جمهــوری اســامی ایــران اســت را دریافت کردیم» ،مدعی شــد:
و کســی مانــع او نمیشــد کــه ایــن دقیقــاً نشــاندهنده «نظــام ایــران تجربــه زیــادی در بازداشــت ایرانیهــا و خارجیهــا
پوچــی شــعار مبــارزه بــا تروریســم امریکاییهــا و بنــا بــه اتهامــات اشــتباه دارد .ایــران را بــه شــفافیتهای بیشــتر و
همپیمانــان اروپاییشــان اســت .علــوی در ادامــه دربــاره احتــرام بــه قوانیــن بینالمللــی تشــویق میکنیــم».

#بورس
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

شــاخصبــورس تهــران از ابرکانــال دو میلیــون واحد هم فراتر رفــت و این خبر
ســهامداران و فعــاالن بــورس را خوشــحال کــرد .کاربــران اهــل ایــن بــازار دربــاره
ایــن شــاخص و دلیــل رشــدش مینوشــتند و شــرایط را پیشبینــی میکردنــد.
البتــه مثــل همیشــه بــازار توصیههــای بورســی هــم داغ بود:
«شــاخصبــورس تهــران در کمتــر از ســه مــاه دو برابــر شــد و صبــح امروز
از مــرز  ۲میلیــون واحــد گذشــت .بهنظــر میرســد تنهــا کسـبوکار تولیــدی کــه
در حــال حاضــر ارزش ســرمایهگذاری و تــوان رقابــت بــا بازارهــای مالــی را دارد
«کیمیاگری» اســت».
«امــروز شــاخص بــورس دو میلیــون رو رد کــرد! اتفاقایــی کــه حتــی
فکرشــم نمیکنیــم گاهــی بــه واقعیــت تبدیــل میشــن»
«خــب امیــدوارم ازســبدداریتون وبــازار ســرمایه و ســودی کــه بــرای
خودتــون ســاختید راضــی باشــید».
«شاخص  ٢میلیون رو رد کرد و بورس هنوز سقوط نکرده»
«جا داره یه سالمی به شاخص دومیلیون بکنیم»
«امــروزشــاخص کل بــورس عــدد دو میلیــون رو هــم رد کرد...اینکــه
ادامــه چــی میشــه رو نمیدونیــم ،ولــی امیدواریــم ایــن حجــمپــول ورودی بــه
بــورس تــوی رشــد و توســعهصنعــت کشــورمون خــرج بشــه و نشــه بــای جــون
مــردم و عامــلتــورم».
«روز خــوببــورس ایــران .آفریــن داره ایــن بــورس .اگــر طــی چنــد ســال
گذشــته بــورس ایــران مطابــق برنامهریــزی خــودش عمــل میکــرد شــاخص
االن بایــد عــدد  ۵میلیــون بــود .ایــن بــورس مهــار نشــدنی هســتش»
نخــودرو وســایپا مــدام نســبت بــه قیمــت خودروهاشــون اعتــراض
«ایرا 
میکنــن و میگــن مــا بــا ایــن قیمتهــا داریــم ضــرر میکنیــم .اون وقــت
قیمــت سهامشــون تــوبــورس داره مــدام بــاال م ـیره .مــن از بــورس خیلــی
نمیفهمــم ولــی چطوریــه کــه یــه شــرکت بــه گفتــه خــودش داره ضــرر مـیده
ولــی ســهامش رشــد میکنــه؟»
«میدونیــن چــه چیــزبــورس ایــران ناراحتکننــده ســت؟ منــی کــه چنــد
ســال درس رشــته تخصصــی خودمــو خونــدم و کار کــردم ،بایــد بتونــم از رشــته
خــودم پــول دربیــارم نــه اینکــه از تــرس از دســت رفتــن ارزش پولــم بــرم ســراغ
بــورس و بــازار ســرمایهای کــه هیچــی ازش نمیدونم»
«خــب بــه ســامتیشــاخص کلبــورس از دو میلیــون واحــد عبــور کــرد
ولــی لطفــاً هیجانــی و لحظـهای تصمیــم نگیریــد .بایــد صبــر کــرد و دیــد فــردا
پــس فــردا چــی میشــه .خواهشــاً از این پس با تحلیل ،بررســی و وســواس خیلی
خیلــی بیشــتری خریــد کنیــد تــا خدایــی نکــرده دچــار زیــان و ضــرر نشــوید».
«بعضیــا یــه جــوری شــاخص دو میلیونــی رو تبریک میگن کــه انگار قله
اورســت رو فتــح کردن»
«شــاخص کلبــورس باالخــره مقاومــت دومیلیــون واحــد رو شکســت!
بایــد دیــد تــوان ایســتادن روی ایــن عــدد رو داره یــا دوبــاره برمیگــرده پاییــن»
«اینــمشــاخص  2میلیــون .اگــه چنــد ســال پیــش بــه همچیــن رقمــی
واســه شــاخص حتــی فکــر هــم میکــردی احســاس مــی کــردی شــاید دیوونــه
شــدی! ولــی همونطــور کــه تعــداد ورودی افــراد و میــزان نقدینگــی بــه بــازار
تغییــر کــرده .دیــدگاه مــا هــم بایــد نســبت بــه تفکــر ســابق تحلیلــی خودمــون
تغییــر کنــه».

