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  !هاي مهمی براي دولتمردان درس    روز حرف ▼

هاي  درس 1398 آبان 25 بنزینی هاي اغتشاش و ها اعتراض

از این قبیل که یک موضوعاتی  مهمی براي دولتمردان داشت؛

اي و عملیات  پیوست رسانه آید، بدون طرح ملی به حساب می

نبال پیامدهایی به د هماهنگی با قوا و نیروهاي امنیتی،نا روانی،

 برخیکننده  بدیلله که نقش تئترین بعد این مس مهم .داشت

هاي اجتماعی خارج  به شبکه ،اعتراضات به اغتشاش را داشت

ت سال ااز اغتشاشو هاي گذشته  در سال .گردد از نظام بر می

تا کنون مستندات امنیتی و اطالعاتی متعددي درباره  88

 ،»رسانی اطالع« درها  رسان ها و پیام نقش فزاینده این شبکه

به  »هدایت اعتراضات به سمت اغتشاش«و » سازماندهی«

 آن حوادثاز  دههاز گذشت یک  پساما ؛ دست آمده است

در دو روز  .شاهد بازگشت به این مسیر هستیم بار دیگر

 توئیتر، تلگرام، مانند ،هاي اجتماعی بیگانه گذشته شبکه

اما  ؛مسدود بودپ آ رسان واتس یوتیوب و پیام اینستاگرام،

خبري ایران  هاي پایگاهبله و  هاي اجتماعی مانند ایتا، شبکه

  .دادند فعالیت خود را انجام می

هاي بیگانه که با انقالب اسالمی معاندت  قطع شدن شبکه

 ،اند دارند و بارها صفحات نیروهاي انقالبی را مسدود کرده

سیدن به یک عملیات موفق سایبري بود که اشرار را در ر اوالً

ن کشور به مسئوال ثانیاً. کرداهداف و مواضع تخریبی ناکام 

دیگر اثبات شد تنها سالح آمریکا براي براندازي در کشور  بار

سال  10هاي اجتماعی است و این روند در  همین شبکه

وزیر خارجه  »هیالري کلینتون« .گذشته به اثبات رسید

از  وقت آمریکا در کتاب خاطرات خود از نقش یکی

پرده  88هاي سال  هاي اجتماعی آمریکا در آشوب شبکه

صحنه، گروه من در وزارت   در پشت«: برداشته و نوشته است

طور مداوم با فعاالن در ایران در ارتباط بودند و   خارجه به

طور فوریتی مداخله  یتر، بهئبراي جلوگیري از تعطیل شدن تو

فتن یکی از یتر به معناي از بین رئکردند؛ قطع شدن تو

  ».وسایل اصلی ارتباطی معترضان بود

خواهیم دید که فالن مسئول در  بار دیگردر روزهاي آینده 

هاي اجتماعی  له قطع شبکهئیک هیبت حق به جانب در مس

 دو قطبی فیلتر و ضد فیلتر دامنبه بیگانه ورود خواهد کرد و 

. دگیر ها می و نقش اپوزیسیون را در حمایت از این شبکه زده

الزم است که شوراي عالی امنیت ملی ضمن سپردن 

این عرصه  مسئولیت فضاي مجازي کشور به نیروهاي مسلح،

امنیتی را از دست افرادي که فضا را براي ناامنی فراهم 

  . کندخارج  ،کنند می

 اشرار از مردم قطع امید                  گزارش روز ▼

رسانی دقیق درباره کـم و کیـف اجـرا و     طالعبندي و افزایش قیمت بنزین بدون ا سهمیه

اهداف حمایتی این طرح از اقشار کم درآمد در بامداد جمعه، موجی از نگرانی و نارضایتی را 

در میان مردم ایجاد کرد تا جایی که روز شنبه تعدادي از شهرهاي کشور شـاهد تجمعـات   

ر آرامش برگزار شدند؛ امـا  تجمعاتی که در ساعات ابتدایی صبح شنبه د! اعتراضی مردم بود

براي هدایت ... ها و طلب نظام منافقین، سلطنت هاي ضد انقالب و پیاده با گذشت زمان رسانه

و مصادره به مطلوب اعتراضات مردمی با تمام توان وارد میدان شدند و برخی اعتراضات بـه  

 100بـیش از  دهـد در روز شـنبه    اغتشاشات تبدیل شد، چنانکه برآوردهاي اولیه نشان می

فروشگاه آتش زده شده و میلیاردها تومان خسارت به اموال عمـومی وارد شـده    57بانک و 

همچنین تالش براي ورود به مراکز حساس موجب درگیري و جان باختن تعدادي از ! است

  ! اشرار شده است

ر و دستو معظم انقالب از مصوبه سران سه قوهشنبه پس از حمایت رهبر  اما صبح روز یک

اي شدن تذکر  هاي مردم درباره افزایش کاال و تورم و همچنین رسانه ایشان براي رفع نگرانی

پرداخت درآمد حاصل از اصالح قیمت بنزین به جامعه هـدف  تسریع ایشان به دولت درباره 

میلیون نفري این طرح، حمایت مجلس شوراي اسالمی از تصـمیم سـران قـوا و اعـالم      60

اجراي دقیق آن و به حداقل رساندن تبعات تورمی، دستور رئیس قوه  آمادگی براي کمک در

قضائیه به سازمان بازرسی کشور براي نظارت ویژه بر بازار و جلوگیري از سوءاستفاده برخی 

هاي امنیتی، اطالعاتی و انتظامی بـا   ها از افزایش قیمت بنزین، پایان مماشات نیروي واسطه

نفـر   2بـومهن،  نفـر در   23(گیري لیـدرهاي اغتشاشـات   برهم زنندگان نظم عمومی و دست

تر از همه اقدام مردم در جدا کردن صف خـود از   و البته مهم...) اسالمشهر ونفر  25شیراز، 

ها بـه   نقطه که در کشور در عصر شنبه شاهد درگیري بودند، آشوب 100آشوبگران از میان 

هـا بـه شـکل     و میـزان درگیـري   شهر محدود شد که در آن نقاط نیز جمعیـت  10کمتر از 

شان از نگرانی مردم  محسوسی کاهش داشته و امید دشمنان ملت ایران براي صید آرزوهاي

  .درباره افزایش قیمت بنزین قطع شده است

  فرار رو به جلو براي انحراف افکار                  ویژه خبر ▼

 صادق« بنزین، شدن گران به دلیل مجلس نمایندگان از نفر چند استعفاي شایعه پی در

 یادداشتی در و کرد مطرح را مواردي استعفا این پیرامون طلبان اصالح نظر درباره »خرازي

 به داشت اي اشاره داشتم، ام مجلسی دوستان از یکی با که وگویی گفت در امروز«: نوشت

! بود تأمل ابلق بسیار مسئله این دارند، نمایندگی از استعفا قصد نمایندگان از تعدادي اینکه

 کدام! دارد؟ مردم براي اي فایده چه استعفا این که نشدم متوجه اندیشیدم خود با چه هر

 امید و تدبیر دولت دوش روي از را فشاري چه گشاید؟ می را مردم معیشتی وضعیت از گره

 اتیتبلیغ مسیر از بخشی تنها اقدام این که رسیدم نتیجه این به فقط نهایت در و دارد؟ می بر

 باقی مجلس عمر از ماه سه تنها که شرایطی در استعفا به اقدام. آید می حساب به دوستان

 براي ندارند مردم به ارائه براي دفاعی قابل کارنامه مجلس وکالي حضرات از برخی و مانده

 قدرت در سال شش که کسانی زیبنده اقدام این. است شان انتخاباتی هاي کمپین در استفاده

 اي حرفه کار شایسته اقدام، این .نیست دارند، و داشته همکاري دولت این با و بودند

 اندام ششم مجلس جمعی دسته استعفاي هاي ترکش هنوز نیست، سیاسی کنشگران

 موضعی چنین حمایت، مورد دولت سال هفتمین آستانه در اینکه دهد، می آزار را اصالحات

  »!!!جلو به رو فرار نییع بگیرد، صورت اقدامی چنین یا شود گرفته

 



 
  اخبار ▼

 !ابراز حمایت از کسانی که باید به آنها گرسنگی داد

سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به ابراز حمایت » سیدعباس موسوي«

اي آشوبگر در برخی شهرهاي ایران،  و همراهی مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا با عده

مردم عزتمند : جویانه گفت ها و اظهارات مداخله گونه حمایت ضمن تقبیح و محکومیت این

گونه  گونه اظهارنظرهاي ریاکارانه و مزورانه حاوي هیچ دانند که این ایران به خوبی می

گر مورد  طلب و تخریب اي هرج و مرج اي نیست و اقدامات عده همدردي صادقانه و دلسوزانه

ا روش و منش قاطبه مردم فهیم و بصیر ایران وجه سنخیتی ب  حمایت امثال ایشان به هیچ

سیدعباس موسوي با اشاره به نیات شوم و بدخواهانه دولت ایاالت متحده آمریکا، به . ندارد

جالب است اظهار همدردي با : ویژه وزیر خارجه این کشور نسبت به مردم کشورمان، افزود

قرار داشته و پیش از این نیز  شود که تحت فشار تروریسم اقتصادي آمریکا مردمی انجام می

از زبان همین فرد به صراحت بیان شد، باید به مردم ایران گرسنگی داد تا در مقابل ما 

 .تسلیم شوند

 هاي دیگر کاالها را نخواهد داد ها و گرانی دولت اجازه سودجویی

جمهوري با تقدیر از حمایت رهبر معظم انقالب  رئیس دفتر رئیس» محمود واعظی«

هدف اصلی این طرح «اسالمی از تصمیم سران قوا در اصالح قیمت بنزین با بیان اینکه 

دولت از سال : ، اظهار داشت»کمک معیشتی به طبقه متوسط و کمتر برخوردار است

میلیون نفر بود  60براي کمک معیشتی به حدود  گذشته همواره به دنبال منابع مورد نیاز

حدود نیمی از خانوارهاي . شود که با اصالح قیمت بنزین همه درآمدها میان آنها توزیع می

وي با اشاره به . کشور خودرو ندارند و با این طرح بیشتر از درآمد بنزین بهره خواهند برد

دولت قطعاً این موضوع را : ، تأکید کردبیانات رهبر معظم انقالب درباره قیمت دیگر کاالها

ها و  در نظر دارد و تالش خواهد کرد با نظارت و مدیریت بازار، اجازه برخی سودجویی

  .هاي مردم را برطرف کند هاي معیشتی، نگرانی گرانی دیگر کاالها را ندهد و با حمایت

  تالش نتانیاهو براي جلوگیري از تشکیل دولت ائتالفی

وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار اخباري مبنی بر پیشرفت در  نخست» یاهوبنیامین نتان«

رئیس حزب » آویگدور لیبرمن«و  »ـ سفید آبی«رئیس حزب » گانتس بنی«مذاکرات میان 

براي تشکیل کابینه، هشدار داد که تشکیل کابینه با ائتالف مشترك » اسرائیل خانه ما«

آویو که خود  و در نشست حزب لیکود در تلنتانیاه. احزاب عربی، کاري خطرناك است

کند کابینه اقلیتی با ائتالف  ریاست آن را بر عهده دارد، گانتس را متهم کرد که تالش می

خواهیم و نه دولتی که به  ما نه انتخابات دیگري می: وي افزود. احزاب عربی تشکیل دهد

ند همه اعضا و نمایندگان توا کند تا جایی که می نتانیاهو تالش می. ها تکیه کند عرب

سفید بسیج کند و مانع از تشکیل دولت  ـ حزب لیکود را علیه رهبر حزب آبی کنست از

  .هاي اشغالی شود ائتالفی با حمایت از فهرست مشترك احزاب عرب ساکن سرزمین

  دهیم طلبان اجازه اخالل و ناامنی نمی به اخاللگران و فرصت

طلبان اجازه اخالل و ناامنی  اخاللگران و فرصت بهبا بیان اینکه » سردار اشتري«

مطمئناً نیروي انتظامی در کنار مردم و در خدمت امنیت آنان است؛ چرا : دهیم، گفت نمی

فرمانده ناجا . خط قرمز ماست» حفاظت از اموال عمومی و مردمی«و » امنیت مردم«که 

کنم  ده و در همین جا اعالم میبحمداللّه پلیس وظایف خود را به خوبی انجام دا: ادامه داد

گریز هستند،  نظمی و تعدي به حقوق مردم را دارند یا قانون کسانی که قصد اخالل، بی

طی روزهاي اخیر به : وي یادآور شد .بدانند که براساس قانون با آنها برخورد خواهد شد

با آنها صورت طلبان شناسایی و برخورد الزم  همت همکارانم، تعدادي از اخاللگران و فرصت

 .ها پایان یافته است گرفته و بحمداللّه اکثر آشوب

 

 

  کوتاه اخبار ▼

 با مجلس در شهرضا مردم نماینده »محمودي سمیه«◄ 

 دولت                                                                                                             :گفت آن، بندي هسهمی و قیمت بنزین افزایش                                                                                                     به اشاره

 بنزین قیمت گرانی تا ندهد اجازه خود دقیق نظارت با باید

وي . قرار دهد کنندگان سوءاستفاده اختیار در را فرصتی

 تومانی 4200 ارز تخصیص ماجراي در دولت: افزود همچنین

 این و باشد داشته دقیقی نظارت نتوانست اساسی کاالهاي                                                                                                     به

 با را کاالها این نیز آنها و گرفت قرار خاص اي عده اختیار در ارز

 عرضه مردم                                                                                                     به تومانی هزار 14 ارز با و خریدند دولتی ارز

 بازار بر بتواند بنزین قیمت افزایش ماجراي در امیدوارم. کردند

  .باشد داشته دقیقی کنترل و نظارت

 به واکنش در شمالی کره سمیر رسانه گذشته هفته◄ 

 مطلبی در ،»یانگ پیونگ« علیه »بایدن جو« هاي گیري موضع

 جمهوري ریاست انتخابات در ها دموکرات پیشتاز نامزد انتقادي

 با را او آنقدر باید« که کرد تشبیه »هار سگ«یک  به را 2020

 در گیري، موضع این به واکنش در ترامپ» .بمیرد تا زد چوب

 شاید بایدن جو ،]اون جونگ کیم[ رئیس آقاي«: وشتن توئیترش

  ».نیست »هار سگ« یک اما باشد، »کند بسیار« و »خوابالو«

 از نفر دو فارس استان فجر سپاه اطالعات سازمان◄ 

 در را نظام معاند هاي گروه به وابسته لیدرهاي و خوردگان فریب

 ،بنزین قیمت افزایش به نسبت شیراز شنبه روز هاي اعتراض

 پول، پرداخت و اقامت هاي وعده با نفر دو این. کرد دستگیر

 به حمله براي مردم تحریک ضمن بودند کرده پیدا مأموریت

 تهیه را رویداد این فیلم عمومی، اموال تخریب و کلیدي اماکن

  .کنند ارسال کشور از خارج در خود سرکردگان براي و

: فتگ نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو »توکلی احمد«◄ 

 جلسه روز جمعه با رهبر معظم انقالب حاشیه در روحانی آقاي

 به بنزین بندي سهمیه طرح اجراي روند از مختصر گزارشی

 جمهور رئیس به معظم انقالب کردند که رهبر رهبري ارائه

 پرداخت اولین طرح این اجراي با همزمان بود مناسب گفتند،

 نشده، انجام که حاال ولی گرفت، می صورت نیز ها یارانه نقدي

  .کنید اقدام زودتر است الزم

اپوزیسیون : در توئیترش نوشت» اهللا مهاجرانی عطاء«◄ 

برانداز براي چهارمین بار کوشید بر موج اعتراض   منحوس

 41اش را از توي چاله  سوار شود و گاري شکسته بسته مردم

سال سرنوشت رو به زوالش بیرون بکشد، پمپئو هم رقصی و 

این جمع  96و 88، 78مثل ! اي کرد که برو هواتو دارم اشاره

  .شلخته چارلنگی مات و مبهوت خواهد ماند

  

 
  ترنم زندگی

 شخصیت همان با را او ابتدا همسرتان، در تغییر ایجاد براي

  انتظارات مدبرانه و ماهرانه سپس و باشید پذیرا

 .کنید بیان را خود

  .دنبال کنند سروش  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه


