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 !امنیت گوهر پنهان            روز حرف ▼

افکار عمومی   هاي گسترده ها و محکومیت موج واکنش

المللی پس از چند  هاي بین عراق، مردم منطقه و سازمان

روز از قتل فجیع و به دار آویخته شدن نوجوان عراقی از 

طلبان این کشور در میدان الوثبه  سوي معترضان و آشوب

در این بین، سفارت آمریکا در بغداد . بغداد ادامه دارد

اي صادر کرد که مثل همیشه با استانداردهاي دوپهلو  بیانیه

و ریاکارانه فلش اتهام را به سمت دولت و نیروهاي مقاومت 

به جاي دفاع از نوجوان کشته شده، هر و  عراق نشانه گرفته

آمریکا «: نوع خشونت علیه معترضان را محکوم کرد

آمیز علیه معترضان و ربودن آنها را محکوم  تاقدامات خشون

آمیز علیه معترضان و  توان از اقدامات خشونت نمی. کند می

دولت عراق نباید اجازه دهد . تهدید و ربودن آنها گذشت

  ».که چنین اقدامات غیرقانونی ادامه یابد

قضایایی مانند قتل این نوجوان مظلوم و شهید کردن علیاوي 

هاي قبلی این کشور  ئب اهل حق در آشوباز فرماندهان عصا

طراح و ـ عربی که  ـ صهیونیستی غربیدهد، مثلث  نشان می

زدایی  سازي و امنیت ثبات حامی پشت صحنه پروژه بزرگ بی

از منطقه غرب آسیا به ویژه کشورهاي محور مقاومت است، 

پیمان خود در  هاي هم کنند امنیت گروه به شدت تالش می

ها،  هاي تکفیري داعش، بعثی روریستمنطقه همانند ت

هاي آمریکایی را تأمین و امنیت  شیعیان لندنی و سنی

مدافعان حرم و حافظان حقوق مردم کشورهاي محور 

مقاومت از جمله ایران، لبنان، سوریه و عراق را با چالش و 

اي که در بیانیه عادل عبدالمهدي،  خطر مواجه کنند؛ نکته

: به روشنی بر آن تأکید شده استوزیر مستعفی عراق  نخست

هاي  این جنایت تأکیدي بر این دیدگاه ماست که گروه«

اي براي قتل و ارعاب و به تعطیلی کشاندن  دهی شده سازمان

کنند که پیشتر بارها  کشور در پوشش تظاهرات فعالیت می

ما هر بار که براي حمایت از . درباره آن هشدار داده بودیم

ها قرار گرفتیم،  کردیم، در کانون تهمت امنیت عمومی اقدام

اکنون نیروهاي امنیتی باید سالح خود را به دست گرفته و 

  ».هاي تظاهرات حفاظت کنند از میدان

ها،  انگیز براي ما ایرانی اما درس و عبرت این اتفاقات غم

» حافظان«و پاسداشت » امنیت«قدر دانستن نعمت بزرگ 

ه هرگونه تالشی از داخل خودآگاه و بصیر در داخل است ک

زدایی همانند فتنه اخیر بنزینی را با  و بیرون براي امنیت

کنند و از تقدیم جان، آبرو و مال در این  قاطعیت خنثی می

هنوز به کوري چشم دشمنان جمهوري . راه نیز ابایی ندارند

تردید، قدر و اندازه این امنیت در  اسالمی امن است و بی

هاي  ی مدیریت شده از سوي قدرتسنجی با ناامن نسبت

  .شود گر در منطقه غرب آسیا بهتر فهم می فضول و مداخله

 !تومان هزار 100شکستن هر شیشه               گزارش روز ▼

بعد از پاکسازي اتوبان «: برانگیز گفت در جمالتی تأمل »تهران نو«دیروز رئیس کالنتري 

اي در حال  وي هوایی رفتیم، شب بود عدهو استقرار نیروها، به سمت نیر) ع(امام علی

شان را پوشانده بودند با آجر و  ها بودند، اعتراضی در کار نبود افرادي که صورت تخریب بانک

وقتی به آنها نزدیک شدیم، جمعیت متفرق شد و فرار را  .کردند سنگ اماکن را تخریب می

پیروزي را  خیابان هاي بانکبر قرار ترجیح دادند، اما توانستیم یکی از عامالن تخریب 

ساله بود، در اعترافاتش گفت که براي تخریب هر جام  24، 23پسري  .شناسایی کنیم

پسر گفت که سه نفر در صحنه حضور . شیشه بانک یکصد هزار تومان دستمزد گرفته است

 300هایش را گشتیم  وقتی جیب. کردند ها را نقداً حساب می داشتند؛ همان جا پول شیشه

ها را با او تصفیه کنند که  گفت قرار بود بقیه پول شکستن شیشه. ار تومان همراهش بودهز

  ».رسید و نگذاشت که پولش را بگیردپلیس سر 

گذرد، زوایاي پنهان آن، بیشتر نمایان  ها و اغتشاشات آذر ماه می هرچه از زمان آشوب

هاي  گناه از جمله خیانت داعشی اي به مردم و کشتن افراد بی تیراندازي افراد اجاره. شود می

هنر اشرار این بود که اجازه ندادند مردم مطالبات خود را در فضاي آرام مطرح . وطنی بود

دهد، آنها چندین ماه به  اعترافات صورت گرفته از سوي برخی آشوبگران نشان می. کنند

اند تا  رفتههاي بیگانه قرار گ صورت حضوري یا از طریق فضاي مجازي تحت آموزش سرویس

اجیر شدن براي . در فرصت مناسب بتوانند آرامش و امنیت جامعه را به خطر بیندازند

از این رو با . کوچکی از هویت آشوبگران اخیر است  المال نمونه تخریب و ضربه زدن به بیت

در نظر گرفتن رفتار اغتشاشگران، ابعاد حمایت به موقع و تاریخی رهبر معظم انقالب 

در چنین . شود ز تصمیم سران قوا در افزایش قیمت بنزین، بیشتر مشخص میاسالمی ا

روزي از خود  شرایطی دولت و مجلس باید در ارائه خدمات جبرانی به مردم، تالش شبانه

  . نشان دهند

 نظرسنجی درباره طرح اصالح قیمت بنزین              ویژه اخبار ▼

درصد مردم با اجراي  طرح  44دهد،  می نتایج نظرسنجی تلفنی سازمان تبلیغات نشان

. درصد مخالف و تا حدي مخالف هستند 23اند،  بندي بنزین بسیار مخالف بوده سهمیه

همچنین نگرانی اصلی مردم در این نظرسنجی این بوده که اصالً باور ندارند کاالهاي دیگر 

کنندگان  شرکت. دشود جبران افزایش قیمت بنزین شو گران نشود و این پولی که واریز می

بر اساس . در این نظرسنجی همچنین باور ندارند واریز کمک معیشتی ادامه داشته باشد

اند دولت در قبال افزایش قیمت بنزین هر کاري کند،  درصد مردم گفته 60این نظرسنجی، 

درصد معتقدند اقدامات دولت جبران افزایش قیمت  71کنند و  در نهایت باز مردم ضرر می

ها به دلیل سوء  اند این آشوب درصد مردم گفته 54طبق این نظرسنجی، . کند یرا نم

درصد معتقدند علت  40هاي مخالفان ایران و کشورهاي خارجی بوده است و حدود استفاده

کنندگان نیز با قطع اینترنت  درصد شرکت 56همچنین . ها نارضایتی مردم بوده است آشوب

  . اند مخالف بوده
  

روهاي امنیتی و اطالعاتی، گروهی از افراد که در پوشش خبرنگار شهروند با با تالش نی ◄

اي  هاي حرفه ها و اغتشاشات، آموزش سفر به خارج از کشور براي ایفاي نقش در آشوب

ایران «برخی از این افراد با شبکه تلویزیونی ضد انقالب . اند بودند، بازداشت شده  دیده

گروه جدیدي از این افراد هم که با سفر به کشورهاي دیگر . اند همکاري داشته» اینترنشنال

  .  اند شده  اند، شناسایی و به کشور بازگردانده ها بوده درصدد فراگیري آموزش

 



 
 

 

  اخبار ▼

 خاتمی رهبر اصالحات نیست، فقط مورد احترام آنهاست

در جبهه با طیف خواندن جریان اصالحات درباره نبود رهبري » غالمحسین کرباسچی«

خاتمی رهبر این جریان نیست، بلکه شخص مورد احترام در بین  :اصالحات گفته است

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نسبت به فرار جریان حامی دولت از . طلبان است اصالح

صادقانه این است که ما اگر : هاي صورت گرفته در دولت گفت تدبیري زیر بار انتقادات و بی

به آن اعتراف یم چه در دولت، چه در مجلس یا شوراي شهر، هر جا، یک اشتباهی کرد

گویم ما آقاي ایکس را اگر در مجلس  من اآلن به عنوان کسی که نقش داشتم، می .کنیم

اما در عمل وقتی ... یم با این بینش بوده که ایشان را با رقبایش مقایسه کردیمفرستاد

وي حمایت . دیدیم یا شده مثل آنها یا شده بدتر از آنها؛ این را باید به مردم اعتراف کنیم

من دیدم که آقاي خاتمی هم از شوراي شهر : خاتمی از لیست امید را خطا دانست و افزود

 .کند از دولت ابراز نارضایتی و انتقاد میو هم از مجلس و هم 

  کند فروش اوراق مالی اسالمی نقدینگی سرگردان را کنترل می

گذار  سخنگوي بودجه با بیان اینکه فروش اوراق در هماهنگی با سیاست» مژگان خانلو«

در خصوص بحث انتشار اوراق مالی، میزان اعتبار مصوب سال جاري : پولی انجام شده، گفت

هزار میلیارد تومان آن اقدام  40ار میلیارد تومان بوده است که تاکنون بابت انتشار هز 44

شده و مابقی ظرفیت نیز در دست اقدام است؛ لذا اطالعات ارائه شده در این بخش به 

اصالح نیاز دارد؛ ضمن اینکه فروش اوراق مالی اسالمی از سوي دولت با سازوکارهاي 

زا نیست؛ بلکه حجم  هاي پولی کشور نه تنها تورم ستمناسب و در هماهنگی با سیا

بینی مجموع  پیش: سخنگوي ستاد بودجه ادامه داد. کند نقدینگی سرگردان را کنترل می

، که 1399شرکت دولتی سودده در الیحه بودجه سال  171الحساب ماهانه  پرداختی علی

میلیارد  35225و سهم دولت، درصد سود ویژه  50سازوکار مالیاتی دارند، اعم از مالیات و 

  . تومان است که معادل درصد مالیات در بودجه است

  کنند امنیت ملی آمریکا را رهبران نابخرد آن تهدید می

وگو با شبکه  سخنگوي دبیرخانه شوراي عالی امنیت ملی در گفت» کیوان خسروي«

ول کارگروه ایران در مسئ» برایان هوك«و در واکنش به اظهارات اخیر » الجزیره«تلویزیونی 

وزارت خارجه آمریکا که گفته قصد ما براي تحریم ایران جلوگیري از تهدید امنیت ملی 

کنند که با اتخاذ  امنیت ملی آمریکا را رهبران نابخرد آن تهدید می: آمریکا بوده است، گفت

وادار آفرین همه جهان را به هم آوردي با خود  هاي یکجانبه، غیر قانونی و تنش تصمیم

تبادل : وي درباره آزادسازي متقابل دو زندانی آمریکایی و ایرانی اظهار داشت. اند کرده

اي و بر اساس پیگیري رویکرد انسانی از سوي ایران  گونه مذاکره زندانیان که بدون هیچ

بار افراد  انجام شد، ابتداي هیچ مسیر جدیدي نیست؛ بلکه پایانی است بر شرایط مشقت

  .اند گیري به اسارت در آمده المللی از سوي آمریکا براي باج ه با راهزنی بینگناهی ک بی

  تواند ایران را محدود یا سرکوب کند هیچ کس نمی

: جمهور کشورمان به ژاپن، اظهار داشت با اشاره به سفر رئیس» حسینی سیدحسین نقوي«

هاي  د و دههآی هایی است که جزء شرکاي سنتی ما به حساب می ژاپن از جمله کشور

سخنگوي کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی . متمادي با ایران همکاري داشته است

هاي ظالمانه آمریکا هستیم تقویت  در شرایط فعلی که ما تحت تأثیر تحریم: مجلس افزود

دهد جمهوري اسالمی ایران  هایی مانند ژاپن به آمریکا نشان می روابط ایران با کشور

وي با اشاره به احتمال . کسی بتواند آن را محدود و سرکوب کندکشوري نیست که 

هاي ایران در این زمینه  سیاست: گري مقامات ژاپن میان ایران و آمریکا بیان کرد میانجی

اي با آمریکا را پذیرا  اي در هیچ زمینه شفاف و مقتدرانه است؛ لذا ما هیچ نوع مذاکره

  .نخواهیم بود

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

چاپ کره جنوبی گزارش داد، » چسون ایلبو«نامه روز ◄

وزارت امور خارجه ایران ماه گذشته سفیر کره جنوبی را 

میلیارد دالر پول  6تریلیون وون، معادل  7فراخوانده تا 

ایران . نفتی را که به این کشور آسیایی فروخته، طلب کند

ابراز تأسف کرد که سئول نتوانسته پرداخت این پول نفت 

این پول به دو حساب بانکی در دو بانک . میل کندرا تک

هاي آمریکا علیه  جنوبی واریز شده و به دلیل تحریم  کره

  .ایران، امکان انتقال آن به بانک مرکزي ایران نبوده است

نماینده مجلس اعالي اسالمی عراق در » ماجد غماس« ◄ 

هاي مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی  سازمان: تهران گفت

این افراد . اند متولی آموزش افراد براي حوادث اخیر عراق بوده

تظاهرات مردمی را به سمت ) به عنوان لیدر(خواهند  می

بیشتر مردمی که در : وي افزود. اهداف خودشان سوق دهند

هاي مزبور  تظاهرات شرکت دارند، هیچ ارتباطی با جریان

خود  ندارند؛ بلکه به دنبال اجرایی شدن مطالبات برحق

  .هستند، لذا مورد حمایت مرجعیت دینی قرار دارند

آموزان تحت پوشش بنیاد کودك از طریق  دانش ◄

کنند، به  همیارانی که هزینه تحصیل آنها را پرداخت می

برخی از این همیاران، ایرانیان مقیم . روند مدرسه می

به دلیل . هاي اروپایی، به ویژه آمریکا هستند کشور

، 98نبه آمریکا، از ابتداي فروردین سال هاي یکجا تحریم

بنیاد کودك موفق به تمدید قرارداد اوفک خود براي ارسال 

هزار  6پول به ایران نشده و به همین علت، هزینه تحصیل 

  .است آموز قطع شده  دانش

دادستان منطقه جنوبی ایندیاناي » جاش مینکلر« ◄

ل ساله وکی 55آمریکا اعالم کرده است، اسکات کول 

میلیون  4/2کارکشته در دادگاه پس از اثبات فرار مالیاتی 

دادگاه . ماه زندان محکوم شده است 30دالري به گذراندن 

اعالم کرده است، وکیل زندانی باید پس از آزادي از زندان 

  .حساب مالیاتی خود را تسویه کند

به نقل از یک مقام وزارت » تاس«خبرگزاري روسی  ◄

هاي قبلی  اعتبار همه معافیت: شد خارجه آمریکا مدعی

رسد و واشنگتن از  هاي فردو به پایان می درباره تحریم

هاي یکجانبه خود  تحریم) آذر 24(امروز، پانزدهم دسامبر 

  .گیرد سازي ایران از سر می را ضد تأسیسات غنی

  

 صبح صادق منتشر شد 926شماره    

  :خوانید در این شماره می

سري هادیان و تبیین رویکرد انتخاباتی سپاه در همایش سرا

/ سپاه براي همه مردم است سیاسی سپاه؛مسئوالن 

/ حیبودجه انقباضی با رویکرد اصال/ ساز هاي دوگانه دوقطبی

دوم و شمارش معکوس تا  دعوت به شورش از تریبون مجلس

  انتخابات مجلس ویژه »بهارستان«در صفحه  اسفند

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

 


