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  مردم به امنیت حساسند        روز    حرف ▼

ضد  هاي پیمایی راه در مردم خودجوش و گستردهحضور 

تودهنی  آشوب و اغتشاش که دیروز به ایستگاه تهران رسید،

اینکه مردم  با وجود .پیمانانش بود محکمی به آمریکا و هم

به نحوه عملکرد  جدي هاي اعتراض و ها گالیه و ها نگرانی

نحوه افزایش قیمت سوخت داشتند، ولی با حضور  دولت در

ها در صحنه حضور  با تشخیص به موقع فتنه دادند خود نشان

حضور مردم به معناي . دارند و پشت سر رهبرشان هستند

با در نظر . گران را کور کرد واقعی کلمه چشم فتنه و فتنه

گرفتن حوادثی که در کشور اتفاق افتاد و به دنبال آن وحدت 

کننده مردم را به نمایش گذاشت، توجه به این نکات  رهخی

  خالی از لطف نیست؛ 

وجود ... فرهنگی و ،الزمه توسعه اقتصادي، سیاسیـ 1

اي که دشمن براي  مسئله. امنیت و آرامش در کشور است

گذاري عظیم  سرمایه. کند هاست تالش می برهم زدن آن سال

و متحد اصلی ـ به عنوان د سعود و رژیم صهیونیستی آل

ـ در برهم زدن  هاي تروریستی آمریکا در منطقه سیاست

امنیت جمهوري اسالمی ایران براي سد کردن مسیر پیشرفت 

در این میان، گروهک تروریستی منافقین به . کشورمان است

عنوان بازوي اصلی این کشورها همواره سعی در اجراي 

رصد اقدامات با . زدایی از ایران را داشته است سیاست امنیت

آشوبگران در چند روز گذشته و اطالعاتی که از طریق 

شود که منافقین تا  اعترافات آنها در دسترس است، روشن می

چه حد با مردم و منافع ملی در تضادند که برخورد جدي با 

روزي فعالیت منافقین کوردل باید سرلوحه  آنها و رصد شبانه

رو  ار گیرد؛ از اینهاي حافظان امنیت کشورمان قر فعالیت

ریشه این گروه ) عج(شکی نیست سربازان گمنام امام زمان

  .تروریستی را خواهد خشکاند که مطالبه جدي مردم است

اهللا زم و  ها، از جمله اعترافات روح ـ برخی از گزاره 2

اند، نشان  هایی که نیروهاي اطالعاتی به دست آورده داده

د ایجاد فتنه در سر قص) 1398(دهد دشمن براي امسال می

داشته است که گرانی بنزین، جرقه این فتنه و توطئه را روشن 

شود و در همه  بنزین که یک کاالي حساس محسوب می. کرد

هایی صورت  جاي دنیا نسبت به تغییر قیمت آن واکنش

ریزي دقیق اقدام  گیرد، ضرورت داشت در ایران نیز با برنامه می

رو  فتنه از دشمن گرفته شود؛ از اینشد تا مجال  به این کار می

اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین بدون پیوست امنیتی و 

تدبیري محض و قابل تأمل بود که مجریان این  اي بی رسانه

  .هاي ایجاد شده باشند طرح باید در این زمینه جوابگوي هزینه

 

 

 

  
  

  

 تقطیع واقعیت                          روز گزارش ▼

سازي ایران درهم شکسته  و پروژه ناامن شده ها تنها در دو سه روز مهار که آشوبحاال 

هاي ضد انقالب کلید خورده  است، بخش دوم سناریوي ضد ایرانی دشمن این بار در رسانه

روایتی ! ها گذشت و جعلی از آنچه در آشوب  بخشی که عبارت است از روایت وارونه! است

هاي امنیتی و نظامی را به حمله با سالح  زده و دستگاه جا  تقطیع شده که آشوبگران را مردم

، هایی رسانههاي وارونه با محوریت  در راستاي این پروژه، روایت! کند گرم به مردم متهم می

 بازنشرهاي اجتماعی نیز  آغاز و در شبکه... چون صداي آمریکا، ایران وایر، ایران اینترنشنال و

هاي گرگان ضبط  شود در یکی از خیابان تشر شد که ادعا میروز گذشته فیلمی من .شود می

به پاي یک  ربازان امنیت یک تبر در دست دارد،در این فیلم در حالی که یکی از س. شده است

به  ...فیلمی که با عناوینی چون کشتار مردم و. شود فرد از سوي نیروهاي انتظامی شلیک می

مردم حاضر در صحنه تصاویري دیگر از این اما تنها ساعتی بعد ! منتشر شدشکل پر حجم 

تصاویري از زوایاي ! دهد واقعیت کامالً خالف آن است کنند که نشان می اتفاق را منتشر می

کنند، تبري را  دهد همان فردي که نیروهاي انتظامی به پاي او شلیک می نشان میکه گوناگون 

کند و در کنار او نیز فردي  ا تهدید میچرخاند و با فحاشی و توهین به حافظان امنیت آنها ر می

دهد و  پلیس با صبوري چندین بار هشدار می! کند  با در دست داشتن قمه از او پشتیبانی می

کند تبر را کنار گذاشته و صحنه را ترك کند، اما این شرور همچنان در تالش براي  تقاضا می

  .شود لیک به پاي این شرور میدر نهایت پلیس مجبور به ش که حمله به نیروهاي امنیتی است

ها و تالش براي دستیابی به سالح  حمله به پلیس، تهدید نیروهاي امنیتی، حمله به پادگان

اي است که هیچ نظامی در هیچ جاي جهان نسبت به آن  و مواردي از این دست مسئله

به دست فکر کنید اگر سالح گرم به دست این اشرار تبر و قمه ! پوشی ندارد اغماض و چشم

  !اي رخ خواهد داد بیفتد، چه فاجعه

اي انقالب پس از شکست  هاي رسانه ها و جریان فراتر از این مباحث، ضروري است، رسانه 

اي  هاي حرفه پردازي قلب واقعیت اغتشاشات به میدان آمده و دروغ براي جلوگیري ازها  آشوب

  .هاي ضد انقالب را خنثی کنند جریان

 جعبه سیاه بانک ملت در دادگاه گشوده شد        ویژه     خبر ▼

در جریان رسیدگی به پرونده فساد در بانک ملت از افرادي نام برده شد که به جعبه سیاه 

است که بسیاري او را » عبداهللا دستغیب«از جمله این افراد  .پرونده یادشده موسوم هستند

گویند دستغیب با استفاده از  ند و میدان هاي کلیدي در فساد بانکی در ایران می یکی از چهره

نفوذ نزدیکان، دوستان و همدستانش از بازپرداخت بالغ بر هزار میلیارد تومان بدهی به 

در  .برد اکنون در خارج از کشور به سر می نهادهاي مالی و دولتی ایران فرار کرده است و هم

یس فعلی پژوهشکده ئلت و ر، مدیرعامل سابق بانک م»علی دیواندري«جریان دادگاه مذکور، 

بانکی بانک مرکزي از یکی از همدستان عبداهللا دستغیب پرده برداشت که براساس  ـ پولی

برخی اطالعات موجود در پرونده این شخص به دستغیب کمک کرده است تا از بازپرداخت 

 »اییسیداحسان سخ« .اش از بانک ملت فرار کند میلیارد تومان اصل و سود وام دریافتی 220

االختیار به  داماد یک فرد مشهور در دولت که دستغیب او را به عنوان نماینده ویژه و وکیل تام

میلیارد تومان  220هاي گوناگون معرفی کرده، کسی است که در یک قلم، براي  مجموعه

روشن است این بخشودگی  .بدهی سیدعبداهللا دستغیب به بانک ملت بخشودگی گرفته است

هاي فراقانونی صورت گرفته است و اگر  ابط و قانون که براساس روابط و رایزنینه براساس ضو

توانست این خدمت ویژه را  سیداحسان سخایی از امتیاز دامادي برخوردار نبود، آیا باز هم می

 براي عبداهللا دستغیب انجام دهد؟



 
  

  اخبار ▼

 کرد هاي تسلیحاتی توان نظامی ایران را تقویت خواهد پایان تحریم

هاي تسلیحاتی  در گزارشی در زمینه انقضاي بند تحریم» بلومبرگ«پایگاه خبري 

: شوراي امنیت سازمان ملل در اواخر سال آینده میالدي، نوشته است 2231قطعنامه 

اي، خود را در برابر احتمال خرید تسلیحاتی  واشنگتن با خروج زودهنگام از توافق هسته

هاي قطعنامه  بر اساس یکی از بند. وضع ضعف قرار داده استایران از روسیه و چین، در م

میالدي اجرایی شد، ایران تا پنج سال از خرید تسلیحات تهاجمی  2016که از سال  2231

شود  منقضی می) 1399مهر ماه ( 2020این بند از قطعنامه در اکتبر سال . تمنع شده اس

. افزار بخرد هاي خارجی جنگ و پس از آن ایران این امکان را خواهد داشت که از کشور

تواند توان نظامی ایران را به مراتب بیش از  ها، می پایان این تحریم: بلومبرگ نوشته است

هاي  بلومبرگ، در حال حاضر ایران براي خرید جنگنده به ادعاي. گذشته افزایش دهد

، سامانه پدافندي »90ـ  تی«هاي  ، تانک»130ـ  یاك«، هواپیماي آموزشی »30سوخوـ «

  .با روسیه در حال مذاکره است» باستیون«و سامانه دفاع ساحلی » 400ـ  اس«

  فرانسه به دنبال ایفاي نقش بیشتر در منطقه

فرانسه با مأموریت دریایی «: در گزارشی نوشت» وزالم پستجر«روزنامه صهیونیستی 

وزیر دفاع فرانسه » فلورنس پارلی» «.تر است جدید در منطقه به دنبال ایفاي نقشی بزرگ

که در منطقه حضور داشت، این هفته از آمریکا به دلیل مقابله نکردن با تهدید ایران علیه 

از سوي دیگر، در حالی که نفوذ واشنگتن در  .ها انتقاد کرد عربستان سعودي و دیگر کشور

تري در امنیت  سراسر منطقه در حال کاهش است، پاریس به دنبال ایفاي نقش پررنگ

وزیر دفاع فرانسه که براي شرکت در نشست منامه در بحرین به سر . دریایی منطقه است

این . نیز انتقاد کرد اي با ایران را محکوم و از ایران برد، خروج آمریکا از توافق هسته می

هاي  نشست را مؤسسه مطالعات استراتژیک سازماندهی کرده بود و وزیران خارجه کشور

وزیر دفاع فرانسه در . منطقه و همچنین مقامات امنیتی و دفاعی نیز در آن حضور داشتند

  ».ما شاهد کاهش تدریجی و عامدانه تعهدات آمریکا هستیم«: این نشست گفت

  !انک را با پوشک بچه آتش زدندب 13آشوبگران 

بانک در  13هاي موجود در روزهاي آشوب و اغتشاش اشرار،  بر اساس گزارش

ساعت به دست آشوبگران به آتش کشیده شد و حاال اهالی  4، 3ظرف مدت » اسالمشهر«

این شهر با مشکل پول نقد مواجه هستند و حتی براي دریافت مبالغ کم از عابربانک، باید 

یکی از شاهدان عینی درباره . مانده در صف بایستند هاي باقی جلوي معدود بانک ها مدت

فروشگاه بزرگ شهر را که تخریب «: دیده شده اغتشاشگران و اشرار گفته است رفتار آموزش

! هاي پوشک بچه بود کردند، یکی از چیزهایی که اغتشاشگران به غارت بردند، بسته

پوشک . انداختند زدند و داخل بانک می کردند، بعد آتش می ها را آغشته به بنزین می پوشک

اینطور . کرد، خیلی زیاد بود کرد، حجم آتشی که ایجاد می چون بنزین را کامالً جذب می

  ».ها با این سرعت و شدت آتش گرفت بود که بانک

  شان را بشنوند خواهند حرف مردم از مسئوالن می

دهنده بصیرت آنان و بسیار  ور مردم را نشانرئیس بنیاد مستضعفان حض» پرویز فتاح«

مردمی که . ما مسئوالن باید حضور مردم را متوجه خود هم بدانیم: بامعنا دانست و گفت

مردم بین اعتراض . دهند، معترضند و مسئله و مشکل دارند امروز علیه دشمن شعار سر می

رهبر معظم انقالب فرمودند  وقتی که: وي افزود. اند اي گذاشته و حمایت از نظام خط فاصله

تقاضاي مردم از .  راه مردم از آشوب جداست، راه خود را جدا کردند؛ اما همچنان معترضند

فتاح با تأکید بر اینکه . شان را بشنوند و با آنان سخن بگویند مسئوالن این است که حرف

مدیریت کردند و  رهبري به خوبی مسئله را: باز مسئوالن از مردم عقب افتادند، عنوان کرد

 .ایشان فتنه را دفع و اختالفات داخلی را رفع کردند. ها را هم به جان خریدند تمامی هزینه

 

  

  کوتاه اخبار ▼

با اشاره به سفر وزیر دفاع آمریکا  »االخبار« لبنانی روزنامه◄ 

 مایک« با عراقی مسئوالن نکردن دیدار ظاهراً :نوشت به بغداد

 زیرا است؛ بغداد و واشنگتن بین طرواب سردي از ناشی »پنس

 مسئوالن .ددار تمایل ایران به عراق که بیند می آمریکا

 که کرده تشویق را عبدالمهدي پنس، گویند می آمریکایی

 یک .کند قطع تهران با را خود رابطه و دور ایران از را عراق

 هیچ آمریکا و عراق بین فاصله :گفت عراقی برجسته مسئول

 خشم بر آنچه شاید .است نبوده زیاد انقدر وزامر مانند گاه

 موجود بحران از توانسته عراق که است این افزوده، آمریکا

  .بردارد را اصالحی هاي گام و کند عبور

 ممنوع براي آمریکا تالش به توجه آلمان با اقتصاد وزیر◄ 

 آلمان به چین مخابراتی پنجم نسل شبکه ورود کردن اعالم

 وجه هیچ به من و کنیم می زندگی آزاد ايدنی یک در ما: گفت

 با گذارند، نمی احترام قانون به که را آمریکا مانند هایی، کشور

 رعایت قانون به احترام و دموکراسی آنجا در که هایی کشور

 آژانس تالش یادآوري با »آلتمایر پیتر« .دانم نمی یکی شود، می

 استراق و آلمان از جاسوسی براي) NSA( آمریکا ملی امنیت

 آمریکا دولت: گفت ،»مرکل آنگال« تلفنی هاي تماس سمع

  .نیست مطمئن و اعتماد قابل

 سابق فرماندار: گفت گلستان دادگستري کل رئیس◄ 

 طریق از مال تحصیل اختالس، اتهام به شهرستان رامیان

 بازداشت امانت در خیانت و دولتی اموال در تصرف نامشروع،

 فرمانداري، این کارمندان از یکی وي، بر افزون. است شده

 کارخانه متصدي و »رامیان خبازان« تعاونی شرکت مدیرعامل

. اند شده بازداشت اتهامات همین به نیز گلستان »الماس آرد«

 را دولتی آرد تن 600 حدود تاکنون 1397 سال از افراد این

 را آن و کرده خارج توزیع شبکه از ها نانوایی بین توزیع جاي به

  .فروختند می آزاد بازار در

 نیز را امسال نخست ماه کشور شش بزرگ خودروساز سه◄ 

 به هنگفت ضرري هم آن ضرر، با گذشته دوره چند مانند

. بماند ور غوطه زیان در کماکان خودرو صنعت تا رساندند پایان

 سه از سوي بورس به شده ارائه مالی هاي صورت طبق

 در »خودرو پارس« و »سایپا« ،»خودرو ایران« بزرگ، خودروساز

 421 و هزار 9 بر بالغ زیانی مجموع در امسال، نخست نیمه

  .اند حمل شدهتم تومان میلیون 777 و میلیارد

 از ایران، در ها ناآرامی: نوشت »ریسرچ گلوبال«پایگاه ◄ 

 ـ اجتماعی، از اینترنتی هاي شبکه و اینترنتی هاي سامانه طریق

 اینترنت، قطع با ایران و بود شده ریزي برنامه دقت به قبل

گفت،  باید رو این از و بازگرداند کشور به را آرامش توانست

 دیگر بار دموکراسی ملی بنیاد و آمریکا سیاي سازمان

 شکست گذشته مانند ولی کردند، خرج دالر ها میلیون

 .خوردند

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

 


