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  رمز عبور از آشوب            روز حرف ▼

و  گذرد سال از عمر پر برکت انقالب اسالمی می 40بیش از 

هاي متعددي در حوزه امنیت  در طول این دوران با چالش

و ها  دشمنان انقالب از برخی ناکارآمدي. مواجه بوده است

سوء تدبیرها بهره جسته و بلوا ایجاد کردند که آخرین آن به 

نکته اساسی در این . گرانی قیمت بنزین کلید خورد بهانه

میان آن است که نظام اسالمی همواره توانسته با کمترین 

در یک . ها عبور کند هزینه و کمترین زمان از این چالش

توان به محورهاي زیر به منزله رمز  حساب سرانگشتی می

  .عبور جمهوري اسالمی از ناامنی و آشوب اشاره کرد

جمهوري اسالمی بر خواست و اراده ملت شکل ـ بنیان 1

ترین حامی نظام اسالمی را باید ملت  گ گرفته و به واقع بزر

دانست که هرچند انتقاداتی به تصمیمات کارگزاران و عملکرد 

آنان دارند، اما هیچ گاه حاضر نیستند با دشمنان این ملت 

شان را از آشوبگران  ملت بصیر خیلی زود صف. همراهی کنند

در گامی فراتر، . دهند جدا کرده و اجازه سوءاستفاده را نمی

پیمایی خودجوش ملت در شهرهاي  این روزها شاهد راه

پایگاه افکن هستیم که  دشمنان آشوب بهگوناگون در اعتراض 

  .کشد مردمی نظام اسالمی را به رخ دشمنان می

ترین بخش از ملت ایران در این عرصه  ترین و برگزیده ـ ناب2

حیات سیج و بسیجیان هستند که در طول چهار دهه ب

ترین نیروي انقالب  همواره به مثابه مخلص انقالب اسالمی

. اند پاي کار دفاع از انقالب اسالمی در حوزه امنیت بوده

بدون شک، غائله این روزها بدون حضور بسیجیان مخلص 

پذیر نبود و بار دیگر این بسیجیان بودند که از این  امکان

تحان سربلند بیرون آمدند و شهداي دفاع از امنیت بسیج ام

  .شاهدي بر این رشادت هستند

ـ بدون شک، نقش دستگاه انتظامی و نیروهاي امنیتی در 3

حضور با تدبیر . توان نادیده گرفت ینم راهاي اخیر  مهار آشوب

روز در برابر اراذل و اوباش  و قاطعانه نیروي انتظامی که شبانه

دگی کردند، مجاهدت عظیمی بود که به مثابه مسلح ایستا

افتخاري براي این مجموعه به ثبت رسیده است که در صدر 

 .این افتخارات نام شهداي مظلوم نیروي انتظامی قرار دارد

ـ رمز کلیدي عبور نظام اسالمی از آشوب را باید در ساختار 4

 الهی نظام اسالمی و قرار داشتن رهبر حکیم و فرزانه انقالب

ي جمهوري اسالمی دانست هاگیري اسالمی در رأس تصمیم

شان گره از کار  انهشجاعکه همواره با تدابیر بموقع، بهینه و 

له  به یقین، تصمیم حکیمانه معظم. اند انقالب اسالمی گشوده

در این مقطع حساس، ابعاد گوناگونی دارد که با گذر زمان 

  .بیش از پیش اهمیت آن آشکار خواهد شد

 

 !غیر قابل انکار                       گزارش روز ▼

اي و با تقسیم کار مشخص، مجهز به  هاي کامالً حرفه هاي کوچک اما به شدت خشن، تیم گروه

ابزارها و امکانات ایجاد آشوب و اغتشاش از جمله اسلحه، حمله به مراکز حساس مانند نیروي 

حرکت در شهر با هدف برهم زدن تمرکز  انبارهاي سوخت، هاي دولتی و انتظامی، ساختمان

هاي اخیر به  بود که اشرار در ناآرامی ینیروهاي امنیتی و کشاندن آشوب به همه مناطق، مدل

موضوعی که بدون آنکه به تحلیل یا دستیابی به اخبار ! کردند صورت یکسان از آن پیروي می

اي عمل کردن اشرار را کامالً  سازماندهی داشتن و به صورت شبکهمحرمانه یا امنیتی نیاز باشد، 

با وجود این، هنوز برخی اما ! ساخته استواقعیتی غیر قابل انکار  از این مسئله آشکار کرده و

در داخل کشور بدون در نظر گرفتن منافع ملی و امنیت مردم تالش ها  ها و جریان چهره

طلب با انتشار بیانیه  هاي افراطی اصالح جمعی از چهره .کنند تفسیرهاي غلطی را ارائه دهند می

اند و یا  کامالً وارونه جلوه داده و انگشت اتهام را به سوي حافظان امنیت کشور گرفته را مسئله

من معتقدم اعتراضات خودجوش بوده است، «گوید  می این جریانهاي  از چهره» ناصر قوامی«

ند که بهانه به دست دولت بدهد و موجب سرکوب هایی زده باش برخی هم وارد شده و خسارت

امیرحسین «که  این در حالی است ».اي داشته باشد اعتراضات شود، بدون اینکه نتیجه

وگو با  آموختگان لیبرال ایران در گفت نشین و عضو سازمان دانش ضدانقالب خارج» اعتمادي

دارد و هم  اعتراضات اخیر ایران هم رهبر ملی«: کند به صراحت اعالم می» سی فارسی بی بی«

سازي و حتی  دهی و شبکه مان ـ سه سال است براي این اعتراضات ساز فرمانده میدانی؛ دو

ها  ناآرامی: گوید می» ران پال«همچنین مدیرعامل اندیشکده آمریکایی » .شعارنویسی شده است

هاي اخیر در ایران صرفاً اعتراضاتی ناشی از افزایش قیمت سوخت نیست؛ بلکه  و آشوب

. کند پیروي می) سیا(هایی است که از الگوهاي آشناي آژانس مرکزي اطالعات آمریکا  آشوب

کنم این نوع از  فکر می«: افزاید می ،وگویی کرد گفت» تی.آر«شبکه  که با» آدامز دنیل مک«

ترامپ ] دونالد[است که دولت ] در سیا[» ناآرامی بیشتر حاصل عملکرد مرکز مأموریت ایران

. مسئول این کار شد» آندریا مایکل دي«اگر به یاد داشته باشید، پارسال . ه استاندازي کرد راه

آدامز درباره اختیارات وي  مک. معروف است» اهللا مایک آیت«است که به » سیا«او یک افسر 

اند هرکاري را  اند و گفته عمالً کلیدهاي پادشاهی را به او داده«: براي تحقق این مأموریت، گفت

] نظام ایران را[ما باید . ثبات کن ت و به هر قیمتی که شده، انجام بده و ایران را بیکه الزم اس

آندریا در نقض حقوق بشر و راه انداختن  با اشاره به سوابق دي وي همچنین» .سرنگون کنیم

سازي است که شاهد  ثبات اینها الگوهایی از روند بی«: ناآرامی در کشورهاي گوناگون، گفت

. کنند همه اینها از یک الگوي مشابه پیروي می. کنگ گرفته تا اوکراین و ایران نگهستیم، از ه

  ».این تالش دیگري براي سرنگون کردن یک دولت است

 سرکردگان اغتشاشات در شیراز شناسایی و دستگیر شدند  ویژه خبر ▼

مرور در  در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وضعیت امنیت و عبور و» سردار سیدهاشم غیاثی«

امنیت پایدار در سطح استان فارس : سطح استان فارس و شهرستان شیراز عادي است، گفت

برقرار است و با اقدامات به موقع و اثرگذار نیروهاي اطالعاتی، امنیتی و دستگاه قضا و 

همچنین هوشیاري و بصیرت مردم فارس طرح دشمنان انقالب اسالمی براي ایجاد ناامنی 

عناصر نفوذي و ضد انقالب درصدد بودند با حضور در میان : وي گفت. ماند گسترده ناکام

مردم و ایجاد اغتشاش، آشوب و وارد آوردن خسارت به اموال عمومی امنیت و آسایش عمومی 

هاي معاند و  دار کنند؛ اما هم اکنون سرکردگان این اغتشاشات که به جریان جامعه را خدشه

  .اند و تعدادي هم تحت تعقیب هستند اسایی و دستگیر شدهضد انقالب وابسته هستند، شن

 



 
  اخبار ▼

  تصمیم سخت و حکیمانه

معظم انقالب در حمایت از تصمیم بنزینی دولت با حکمت و برکات فراوانی همراه  اقدام رهبر

 »لیالز سعید«هاي مختلف قرار گرفته است؛  است که مورد تحلیل کارشناسان سیاسی از طیف

 اي شجاعانه کار بسیار انقالب رهبر«: در این باره گفت کارگزاران حزب مرکزي شوراي عضو

 حمایت در ایشان اقدام. رفت باالتر ایران در رهبري شخص تراز عجیبی شکل به  و دادند انجام

 قادر وجود آمده  به سنگین فضاي در نیز دولتمردان حتی که شرایطی در قوا سران تصمیم از

 که دهم می اطمینان شما به من. ..بود اي شجاعانه اقدام بسیار نبودند، خود تصمیم از حمایت به

 عباس» «.است قطعی ایران پیروزي اي هسته مسئله در کند، عبور مسئله این از ایران اگر

 و مخرب بسیار آن تبعات طبیعتاً نبود، رهبري تدبیر اگر« :هم در این باره گفت »نمین سلیمی

 کالن گیران تصمیم بین که کردند می را برداشت این جامعه بدخواهان اگر. شد می شکننده

 دشمنان اردوگاه به انرژي پمپاژ موجب این ندارد، وجود الزم هماهنگی چند قوه و کشور

 کاري رهبري را نماینده مجلس نیز بیانات »مطهري علی» «.شد می ایران ملت استقالل

 شبیه اقدامی بود، درستی اخالقی رفتار رهبري ممقا اظهارنظر«: دانست و افزود جوانمردانه

 ».بود جوانمردي و تدبیر از حاکی و 598 قطعنامه با ارتباط در) ره(خمینی امام اقدام

  برجام بود امضاي از بهترین زمان اجراي طرح پس

بندي و اصالح قیمت بنزین  با سهمیه ارتباط در اقتصادي مسائل کارشناس »پژویان جمشید«

 بیشتر بنزین یارانه نمونه، براي. شود می توزیع و ریزي برنامه نابرابري صورت به یدسوبس: گفت

 خواهد موجب ها قیمت اختالف این. شود می داده تخصیص ثروتمند یا جامعه باالي طبقات به

 در ها نهاده تخصیص دیگر، سوي از و نگیرد انجام درستی به منابع تخصیص سو یک از شد

 رخداد این دیگر پدیده همچنین،. شود همراه ثباتی بی با خانوارها، سبد در کاالها و تولید

 متوسط، طبقات سهم از توجهی قابل بخش شد خواهد موجب که است سوخت قاچاق

 پیرامون: وي همچنین افزود. شود صرف دیگر کشورهاي در جامعه فقیر و پایین به متوسط

. داشت اقدام این براي بهتري هاي تفرص دولت گفت توان می طرح این کردن اجرایی زمان

 .بود طرح این اجراي براي مناسبی زمان برجام امضاي از بعد ابتداي همان نمونه براي

  !و سرلیست تأثیرگذار معرفی کنیم متفاوت لیست باید

 در امروز«: گفت امروز وضعیت در سرلیستی و لیست موضوع اهمیت درباره »محمد عطریانفر«

 قرار اگر آن اساس بر که دارد وجود هایی نارضایتی مجلس نمایندگان ملکردع از مردم میان

 که کنند معرفی لیستی باید کنند، جذب 98 انتخابات در را خاکستري آراي طلبان اصالح باشد

 اي نکته همان این و باشد مؤثر تواند می ها سرلیست میان این در که باشد توجه قابل و متفاوت

 جذب را خاکستري آراي این بخواهیم اگر یعنی«: افزود وي» .است اهمیت حائز بسیار که است

 و مطرح افراد شامل افراد این که کنیم استفاده شونده انتخاب هاي نیرو نفوذ حوزه از باید کنیم

 تأثیرگذار حال و گذشته در توانند می و است مشخص آنها سیاسی سابقه که هستند شاخصی

: گفت هم موالوردي و پزشکیان مطهري، عارف، مانند افرادي وي درباره سرلیستی» .باشند

  ».باشند سرلیست توانند می تنهایی به که هستند خوبی هاي گزینه اینها همه«

  شوند آمریکا بازنشسته می »هاوك گلوبال« پهپادهاي

 از پس آمریکا »هاوك گلوبال« پهپادهاي شدن بازنشسته احتمال از »پالیسی فارین« نشریه

 مقامات. است داده خبر ایران هوایی پدافند از سوي پهپادها این از فروند یک گرفتن رارق هدف

 گلوبال پهپاد 35 از فروند 21 است قرار طرح، این اساس اند، بر گفته پالیسی فارین به آمریکایی

 آوري جمع مشغول جهان مناطق دیگر و آسیا غرب در اکنون که آمریکا هوایی نیروي هاوك

: گوید می »لکسینگتون« مؤسسه عضو »تامپسون لورن« .شوند گذاشته کنار هستند، اطالعات

 نشانه این کند، ساقط خود بومی هاي موشک با را شما افزارهاي جنگ تواند می ایران که زمانی«

 حال در آمریکا که دارد وجود شواهدي پالیسی، فارین نوشته به ».نیست آینده براي خوبی

 پرنده چندین اطالعات، آوري جمع زمینه در موجود کافش کردن پر براي حاضر

 . است گرفته خدمت به را» 180 کیو.آر« پهپاد جمله از شده بندي طبقه

  
 

  کوتاه اخبار ▼

شنبه تیمی از مأموران یکی از نهادهاي  شامگاه یک◄ 

امنیتی در حال بررسی وضعیت شهر تهران با گروهی از اتباع 

مدت نیم ساعت اقدام به بیگانه مواجه شدند که ظرف 

هاي  بررسی. آتش کشیدن پنج بانک کرده بودند تخریب و به

این تیم هفت نفره که با خودروي نیسان داد،   نشانبیشتر 

کردند، از محدوده دروازه غار  آبی در جنوب تهران تردد می

تخریب اموال عمومی را شروع کرده و در نهایت در حوالی 

نجمین بانک شناسایی و میدان شوش در حین تخریب پ

 . دستگیر شدند

اي  پس از چندین روز ناآرامی و آشوب و نشان دادن چهره◄ 

هاي گوناگون، مردم و  غیرواقعی از اعتراضات مردم در رسانه

مسئوالن شهرقدس که از ابتداي این هفته روزهاي پرآشوبی 

اند، در اقدامی ابتکاري با حضور در میادین و  را طی کرده

صلی شهر، با اهداي شاخه گل از زحمات نیروهاي معابر ا

االسالم رضا  حجت« .نظامی، انتظامی و بسیج تقدیر کردند

امام جمعه شهر قدس نیز در این حرکت مردمی » جوکار

  .حضور داشت

هاي اخیر به  وزیر خارجه آمریکا در هفته» مایک پمپئو«◄ 

 سه نماینده برجسته جمهوریخواه گفته است، قصد دارد از

دولت ترامپ استعفا دهد تا بتواند در انتخابات سال آینده از 

به دنبال افشاي  .ایالت کانزاس نامزد مجلس سناي آمریکا شود

اي از  هیچ نشانه«: نوشت» تایم«خبر استعفاي پمپئو، مجله 

گیري از وزارت خارجه را با  اینکه وي موضوع کناره

  ».ردجمهوري در میان گذاشته باشد، وجود ندا رئیس

نژاد با  از نزدیکان محمود احمدي» عبدالرضا داوري«◄ 

براساس اطالعات کسب شده، این . دستور قضایی بازداشت شد

بازداشت شده » آمدنیوز«فرد به اتهام همکاري با شبکه معاند 

براي  1396داوري پیش از این در خرداد ماه سال . است

م در تحمل حبس به مدت سه سال بازداشت شد اما سرانجا

و پس از نقض حکم صادر شده از  1397شهریور ماه سال 

  .سوي دیوان عالی کشور آزاد شد

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با انتشار » اسرائیل کاتص«◄ 

توصیف » خواه مردم آزادي«پیامی در توئیتر، آشوبگران را 

. آویو در کنار این افراد ایستاده است کرده و گفته است، تل

یش از این دولت آمریکا و چند کشور اروپایی گفتنی است، پ

هاي اخیر در ایران حمایت کرده و تهران را به  هم از ناآرامی

  .نقض حقوق بشر متهم کرده بودند

وزارت خارجه روسیه در واکنش به تصمیم آمریکا براي  ◄

اي فردو طی  تأسیسات هسته  پایان دادن به معافیت تحریم

هاي آمریکا علیه  زگرداندن تحریمبا«: اي اعالم کرد بیانیه

اي فردوي ایران، نقض آشکار تعهدات  تأسیسات هسته

  ».المللی دولت آمریکاست بین

  .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

 


