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  آشوب کی يها عبرت        روز    حرف ▼

در  نیبنز متیکه به بهانه اصالح ق یاغتشاشات انیاز پا پس

از شهرها با  یآمد، مردم در برخ دینقاط کشور پد یبرخ

شان  اشرار، دل بیبه جا مانده از تخر يها مشاهده صحنه

شان شکل  در ذهن ي زیاديها و پرسش شود یم نیغمگ

توان به چند نکته اشاره  زمینه می که در این ردیگ یم

  :داشت

بر  يادیز يگذار هیسرما کایگذشته آمر يها ـ در سال1

 نیاز هم ياریانجام داده و بس یتیجاسوسان دوتابع يرو

اند که  گوناگون وارد کشور شده يها وهیبه ش ها یتیدوتابع

بازداشت  یتیامن يروهایاز آنها به دست ن يالبته تعداد

  . اند شده

گذشته تحت  يها در سال کایگسترده آمر يساز شبکهـ 2

 جادیا يتور برا یو انبارکاه و حت یچمدان نترنتیعنوان ا

 ها ییکایشد؛ اما آمر يانداز راه رانیدر ا گر بیتخر يها هسته

 نیاعالم کردند در ا) 92تا  88سال (در همان زمان 

 برک رانیا یو اطالعات یتیامن يروهایاز ن ها يساز شبکه

 نیگزیجا يها وهیبه دنبال ش نهیزم نیاند و قطعاً در ا وردهخ

  . اند بوده

اجرا  يمتعدد يها سال گذشته در کشور طرح 40ـ در 3

 يرا به دنبال داشته، برا يکمتر اریشده که خسارات بس

بود که  يا ارانهیاقالم  افتیدر يها وهیاز ش یکینمونه کوپن 

کرده  يخود را سپر یسال با آن زندگ 30ها حدود  خانواده

بود که مردم  يا آن به گونه یجیبودند؛ اما حذف تدر

 پرسند ینم گاه چیاز آن را دارند؛ اما ه ییها برگه چندهر

هم اقناع شدند و  رایز م؟یها را چکار کن کوپن نیباالخره ا

  .آن بهتر از قبل بود نیگزیهم جا

 يها انیجر یبرخ دیبا یاسیس يها ـ فارغ از حب و بغض4

با وجود  رایز م،یدر هر دو جناح را هم مقصر بدان یاسیس

به  یدبخشیمکرر رهبر معظم انقالب نسبت به ام دیتأک

جز  يا که چاره شد یم میترس يا مردم، همواره فضا به گونه

! ماند ینم یمستضعف باق يقشرها يبرا یانفجار اجتماع

ها و  از کانال ياریبس نیبنز يبند هیدر روز سهم یحت

و همراه  یدبخشیام يبرا توانستند یم یرسم يها هگایپا

اقدام صورت  نیکنند، که ا تیفعال یکردن افکار عموم

از  تیحضور گسترده مردم در حما تیدر نها. نگرفت

مردم  ندهیانقالب نشان داد، اغتشاشگران نه تنها نما

و منافع آنها هستند و الزم است  دمبلکه ضد مر ستند؛ین

را از طرح خود باال  یمردم تیحما ها متیدولت با کنترل ق

 .ببرد

 

 

 

 
  

 !کند اي که هیچ کس مسئولیتش را قبول نمی بیانیه     روز گزارش ▼

اي و اقناع افکار عمومی مصوبه  درست در زمانی که اجراي نسنجیده و بدون پیوست رسانه

ت مردم را ها و اعتراضا طلبان، نارضایتی سران سه قوا از سوي دولت مورد حمایت اصالح

هاي ضد ایرانی سرمست از این موقعیت، به دنبال مصادره به  برانگیخت و همه جریان

اشرار خود را به  سازي ایران را کلید زده و پروژه آشوب و ناامنهاي مردم،  مطلوب نگرانی

اي که در آن انگشت  بیانیه! طلب منتشر شد چهره اصالح 77اي با نام  خط کردند، بیانیه

سمت حافظان امنیت کشور گرفته شد، علیه نهادهاي قانونی و برآمده از رأي مردم  اتهام به

! و قانون اساسی جمالتی به نگارش درآمد و تصویري وارونه از نظام اسالمی ارائه شد

ساز اختالف جدي میان  اي که حاال و پس از شکست پروژه آشوب و اغتشاش زمینه بیانیه

ادبیات آن را تند در گزارشی با انتقاد از این بیانیه » شرق« روزنامه! طلبان شده است اصالح

این بیانیه «: گفتسخنگوي حزب کارگزاران » حسین مرعشی« و نادرست خواند و

وجه موضع  هیچ   امضا بوده است یا خیر، به 77نظر از اینکه واقعاً تعداد امضاهاي آن  صرف

ها و احزاب دیگر  ي از چهرهکه بسیار موضعی» .شود طلبان تلقی نمی رسمی اصالح

ترین نکته در این میان  طلب نیز با عباراتی متفاوت آن را تکرار کردند، اما جالب اصالح

محمدرضا «شان ذیل این بیانیه درج شده بود، ابتدا  جویی کسانی است که نام برائت

ضا نکرده طلب در کانال شخصی خود نوشت، بیانیه مذکور را ام از فعاالن اصالح» پور جالیی

اي است که  امضاکننده بیانیه 77شان جزء  است و حاال تعداد قابل توجهی از افرادي که نام

ر کردند زاده منتشر شده، بیانیه دیگري صاد ها نوشتند با محوریت و ایده مصطفی تاج رسانه

کنندگان این بیانیه ضمن رد برخی مفاد بیانیه مذکور و اعالم ما امضا«: و اعالم کردند

حل مشکالت کشور  نماییم تنها راه اطالعی خود از نحوه تدوین و انتشار آن، تأکید می یب

آمیز جایگزین پافشاري  باشد و بر رد هر نوع راهکار خشونت رجوع به صندوق رأي می

زاده،  هایی، چون بهزاد نبوي، محسن امین امضا که نام 60اي با حدود  بیانیه ».کنیم می

  .شود تبار در میان آنها دیده می لیرضا علويابراهیم اصغرزاده و ع
  

 طراحان شرارت به دنبال محاصره سیاسی و اقتصادي کشور بودند خبر ویژه ▼

ریزي  هایی درباره برنامه از چندي قبل گزارش: رتبه امنیتی گفته است یک مقام عالی

که با  ثباتی در کشور دریافت کرده بودیم مشترك چند کشور براي ایجاد ناامنی و بی

اطالعات ارائه شده از سوي دستگاه اطالعاتی یکی از کشورهاي همسایه و همچنین 

اصالح . اهللا زم، احتمال وقوع این رخداد را در نظر داشتیم هاي انجام شده از روح بازجویی

بینی بود، بهانه  ناپذیر و انجامش قابل پیش قیمت بنزین که اتخاذ تصمیم درباره آن اجتناب

اگرچه بر . فراهم کرد» حق اعتراض«راي آغاز جنگ احزاب علیه ملت ایران به بهانه الزم را ب

» سازي از درون ناامن«هاي اطالعاتی اولیه، زمان اجراي عملیات  اساس برآوردها و گزاره

هاي اطالعاتی  ریزي شده بود؛ ولی به دلیل ضربه برنامه 99یا اوایل سال  98براي اواخر سال 

هاي جریان معاند وارد شد و همچنین ظرفیت  ذشته به برخی سرشبکههاي گ که طی ماه

بندي رساند که  باالي نارضایتی ناشی از اصالح قیمت بنزین، اتاق فکر دشمن را به این جمع

سازي مراکز مهم انرژي و اقتصادي کشور، مانند  ناامن. با ریسک باال این پروژه را اجرا کند

، بوشهر، عسلویه و مراکز پاالیشگاهی و نیروگاهی مهم )ره(بندر ماهشهر، بندر امام خمینی

دهد اغتشاشگران به دنبال ایجاد نوعی محاصره سیاسی و اقتصادي براي  کشور نشان می

هاي حیاتی و ایجاد اخالل در روند صادرات  ایجاد رکود کامل در کشور با ضربه به زیرساخت

  . فروپاشی از درون بودندبراي ... و واردات، تولید و توزیع سوخت و برق و

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 خبر خوبی که در هیاهوي اصالح قیمت بنزین گم شد

» االسالم والمسلمین رئیسی حجت«) ص(در آستانه میالد با سعادت پیامبر مکرم اسالم

نفري از  3552بیش از  به محضر رهبر معظم انقالب فهرست اي رئیس قوه قضائیه در نامه

در این مرحله از عفو . ر استفاده از عفو و تخفیف در مجازات ارائه کردمحکومان را به منظو

هایی وجود داشت؛ از جمله اینکه عدد محکومانی  محکومان نسبت به ادوار گذشته تفاوت

اي داشت و دیگر اینکه در این فهرست، جمعی از محکومان  که عفو شدند، رشد فزاینده

و رسانه و برخی محکومان امنیتی دیگر دیده امنیتی در حوزه دانشجویی، اصحاب فرهنگ 

بر اساس اطالعات به دست آمده، پگاه آهنگرانی، صبا آذرپیک، پوریا عالمی، . شد می

کیومرث مرزبان، حسین جنتی و حسین قدیانی جزء فهرست عفوهاي اخیر درخواست شده 

ز، دو نفر از محکومان امنیتی که یکی دو روز پیش نی. از سوي رئیس دستگاه قضا هستند

پور و محمد نظري از  هاي عثمان مصطفی شان در فهرست عفوشدگان قرار داشت، به نام اسم

  .زندان آزاد شدند

  شهید ابراهیمی حجت بزرگی براي تمام ملت ایران است

شهید مرتضی «فرمانده کل سپاه در دیدار با خانواده » سردار سرلشکر حسین سالمی«

شهید ابراهیمی یک سند زنده و حجتی بزرگ براي تمام ملت : اظهار داشت» یابراهیم

هاي جهان  ناپذیر است و اگر تمام قدرت بناي انقالب اسالمی تزلزل: وي افزود. ایران است

هاي داخلی و بیرونی خود را به صحنه آورند، قادر نیستند  نیز متحد شوند و تمام سرمایه

استحکام جهانی یعنی کشور ایران، انقالب و نظام اسالمی وارد اي تزلزل در این بناي  ه ذر

این امور حاصل فداکاري و شهادت مردان بزرگی همچون شهید : وي بیان داشت. کنند

سرلشکر سالمی با اشاره به . مرتضی ابراهیمی است که امروز افتخار همه ملت ایران است

ها چند روزي  ه واسطه این شهادتملت ایران ب: خروش ملت ایران در چند روز اخیر گفت

است که همانند رود خروشان در متن جامعه سرازیر شده و براي او اشک ریختند و امروز او 

  .ها جایگاه رفیعی دارد فرزند تمام امت اسالمی است و در تمام قلب

  دهند هایی که همچنان آدرس غلط می رسانه

اي که اکنون در آمریکا اقامت  هسته کننده از اعضاي سابق تیم مذاکره» حسین موسویان«

عربستان و متحدانش قدرت موشکی و توان «: گفت» اعتماد«دارد در مصاحبه با روزنامه 

جویانه ایران و در مقابل ایران نیز صادرات صدها  اي ایران را نشانه اهداف سلطه هسته

نظامی آمریکا در ترین تسلیحات آمریکا به عربستان در کنار حضور  میلیارد دالر پیشرفته

اي از دالیل  این نکات گوشه. داند جویانه آمریکا و متحدانش می منطقه را نشانه اهداف سلطه

رتبه مصر  یک مقام پیشین عالی«: موسویان در ادامه گفت» .اعتمادي متقابل است بی

 ها در کنده و صریح به من گفت که من مضمون این نکته را از خیلی اي را رك و پوست نکته

وقت ! آقاي موسویان: این سیاستمدار مصري به من گفت. چند سال گذشته شنیده بودم

گذرد و  فارس از ریاض می راه بهبود روابط با شوراي همکاري خلیج. خودتان را تلف نکنید

  »!راه بهبود روابط با ریاض هم از واشنگتن

  با قطع اینترنت فرماندهی و هدایت آشوبگران دچار اختالل جدي شد

یکی از موضوعات مهمی که الزم است در بررسی حوادث اخیر به آن توجه شود، نقش و 

به دلیل وابستگی قابل توجه زندگی روزمره عموم مردم به اینترنت، . کارکرد اینترنت است

برآورد اتاق فکر اغتشاش این بود که ایران یا به دلیل جلوگیري از نارضایتی بیشتر اینترنت 

هاي اقتصادي  یا با مسدود کردن آن با اعتراضات گسترده و خسارت کند را مسدود نمی

با این حال، با قطع اینترنت عمالً فرماندهی و هدایت آشوبگران . هنگفتی مواجه خواهد شد

دچار اختالل جدي شد و شبکه ملی اطالعات نیز تا حدودي توانست پاسخگوي نیازهاي 

هاي طرف  بینی که به هیچ وجه در پیشحداقلی مردم در ابعاد مختلف باشد؛ رخدادي 

  . مقابل به آن توجه نشده بود

  

  

  کوتاه اخبار ▼

وزیر رژیم صهیونیستی که این روزها درگیر  نخست ◄

پرونده سنگین فساد و کالهبرداري گسترده مالی است، 

بدون اشاره به اتهامات مطرح شده علیه خود در هفته 

ران، حمایت گذشته، ضمن بیان موضوعات تکراري ضد ای

خود را از اغتشاشات اخیر در کشورمان اعالم کرد و 

المللی علیه جمهوري اسالمی  خواستار فشار بیشتر بین

هاي رژیم صهیونیستی،  بر اساس اعالم رسانه  .ایران شد

خواري در پرونده  دادستان کل این هفته نتانیاهو را به رشوه

هاي  دهو خیانت در امانت و کالهبرداري در پرون 4000

گفتنی است، اگر اتهام . متهم کرده است 3000و  1000

 .سال زندانی شود 10نتانیاهو ثابت شود، او باید 

دبیر شوراي عالی امنیت ملی درباره » علی شمخانی« ◄

حمله «: حمله برخی اغتشاشگران به تأسیسات عسلویه، گفت

وي اضافه » .ریزي شده بود به عسلویه از سوي دشمن برنامه

آید دشمن به دنبال این بود که کاري را که  به نظر می«: کرد

انصاراهللا یمن در حمله به تأسیسات سعودي کرد، اینجا 

» علی ربیعی» «.تالفی کند که نتوانست موفق شود

سخنگوي دولت نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت از تالش 

ریزي  براي انفجار تأسیسات خط لوله نفتی عسلویه و برنامه

له به مراکز حساس مخابراتی در شیراز و برخی براي حم

 .خبر داده بود و انبارهاي کاالهاي اساسی کشور مراکز نظامی

رئیسه مجلس شوراي  عضو هیئت» احمد امیرآبادي« ◄

اسالمی و عضو شوراي مرکزي فراکسیون نمایندگان والیی در 

آوري  حاشیه جلسه علنی عصر دیروز مجلس در حال جمع

گفتنی . وزیر نفت بود» بیژن نامدار زنگنه«یضاح امضا براي است

عدم «و » حذف کارت سوخت«است، علت استیضاح زنگنه 

. عنوان شده است» ها اجراي قانون هدفمندي یارانه

کنندگان وزیر نفت اقدامات مذکور در دوران مدیریت  استیضاح

 . اند زنگنه را عامل افزایش قاچاق بنزین ذکر کرده

نماینده مجلس در صفحه رسمی توئیتر » محمود صادقی« ◄

با توجه به اظهارات ضد و نقیض بعضی از سران : خود نوشت

قوا درباره مصوبه افزایش قیمت بنزین و نظر به اصل شفافیت 

آن را حق ) ع(حداکثري که رهبري به استناد سیره امام علی

مردم دانستند، دبیرخانه شوراي هماهنگی سران قوا مشروح 

 .ات مربوط به این مصوبه را منتشر کندمذاکرات جلس

در حالی مقامات قوه قضائیه بازداشت پسر وزیر سابق راه  ◄

ها  اند که پیگیري و شهرسازي دولت اعتدال را تأیید کرده

کنی و دریافت مبالغی در  دهد، وي به کارچاق نشان می

وزارتخانه مربوطه متهم بوده و به همراه یکی از مشاوران وزیر 

 .ازداشت شده استسابق ب

  

 

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

 

  ترنم زندگی

ور اساسی را پیدا هاي اصلی تفاهم در ام سعی کنید زمینه

شود که  منجر به تصمیماتی می اساسیتفاهم در امور . کنید

  .حامی اصلی آنها همسرتان خواهد بود


