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امام رضا(ع) می فرمایند:
إن اَ ...ع َّز َو َّ
شكر وا ِل َدي ِِه َلم َي ُ
ين َف َمن لم َي ُ
جل َا َم َر ب ُّ
شك ِر ا. ...
ِالشك ِر َل ُه و ِللوا ِل َد ِ
َّ
خداوند به سپاس گزارى از خود و پدر و مادر فرمان داده است؛ پس هر كه از پدر و مادرش سپاس گزارى نكند ،خداوند
را سپاس نگفته است.
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...

تازههای مطبوعات
••همشهری  -حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس
جمهور گفت :سالهایی که در قوه قضاییه سمت قضایی
داشتم و اوایل که عضو شورای نگهبان بودم ،تیم حفاظت
داشتم اما بعد از مدتی تشخیص دادم که دیگر احتیاجی
به این تیم نیست .معتقدم که بسیاری از مشکالت مردم
به واسطه نزدیکی مسئوالن با آن ها حل میشود .تا یک
سطحی صحبتهای آقای شمخانی را قبول دارم.
••شهروند – این روزنامه در گزارشی با عنوان « بازگشت
زندگی به شلمچه» نوشت :بــرای نخستین بــار پس از
 36سال از آزادســازی خرمشهر ،کشاورزان جنگ زده
شلمچهای در بهار  ٩٧زمینهایشان را میکارند ١٨
روستای شلمچه که در زمان جنگ با خاک یکسان شده بود
احیا شد و سکونت به نقطه صفر مرزی برمیگردد.
••قانون – این روزنامه در مطلبی با عنوان « موج برکناری
روسای بانکها» به دالیل تغییرات پی در پی مدیران عامل
بانکهاپرداختونوشت:درسیستمبانکیبدهبستانهایی
وجود دارد که برکناری،ابقا یا استعفای مدیران را رقم
میزند...تغییراتنشاندادکهجابهجاییمدیرانبهصورت
پیدرپی،هیچبرنامهریزیدرستیراامکانپذیرنمیسازد.
••اعتماد – حسین راغفر اقتصاد دان درمطلبی با عنوان
« ضرورت بازنگری در آمارهای اقتصادی » با اشاره به این
که بارها پیش آمده که دولت آماری را اعالم کرده باشد اما
آن چه اعالم شد با واقعیتهای اقتصادی در جامعه جور در
نمی آید نوشت :سیاست گذاران اقتصادی در روشهای
آمارگیری خود تجدیدنظر کنند و با بازتعریف این روشها
و تطبیق آن با شرایط اقتصاد ایران ،تحلیلهایی را ارائه
دهند که سیاست گذاران اقتصادی را گمراه نکند و نقشه
راه مناسبی پیش روی آنان قرار دهند تا بتوانند در سیاست
گذاریهای خود تمام صحنه اقتصاد ایران را در نظر گیرند
و از اعمال سیاستهای کوتاهمدت و مخرب پرهیز کنند.
••جمهوری اسالمی – این روزنامه در سرمقاله خود با
عنوان «خانه تکانی آقای رئیس جمهور » با اشاره به این
که مصاحبهتلویزیونیهفتهگذشتهرئیسجمهورروحانی،
تقریب ًا هیچ کس را راضی نکرد با انتقاد از گروه رسانهای
رئیس جمهور توصیه کرد :ایجاد تغییر اساسی در گروه
رسانهای ،ایجاد تغییرات اساسی در شیوه مصاحبههای
عمومی است و در مصاحبه با رسانه ملی عالوه بر تمهیداتی
که در زمینه محو رها و محتوای مصاحبه باید اندیشیده
شود ،مصاحبه کنندگان را از میان خبرنگاران روزنامهها و
خبرگزاریها انتخاب کنید.

...

انعکاس
••اعتماد آنالین نوشت :عزتا ...یوسفیان مال ،عضو ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمینه اقدامات ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادی در خصوص پرونده بابک زنجانی ،گفت:
هر وقت که اجرای حکم اعدام بابک زنجانی جدی میشود،
او حرفی میزند و بعد زیرش میزند .من فکر نمیکنم با این
شرایطی که این فرد دارد ،موضوع به نتیجه برسد و او سرش
را بر باد میدهد .یوسفیان مال در خصوص زمان اجرای
حکم بابک زنجانی گفت :بعید است که اجرای حکم بابک
زنجانی بیش از یک یا دو ماه دیگر به طول بینجامد چون از
نظر قانونی نمیتوانند اجرای حکم را متوقف کنند.
••تابناک نوشت  :عزت ا ...ضرغامی رئیس اسبق سازمان
صدا و سیما در اینستاگرام خود نوشت :از کنار خانه های
مسکن مهر رد شدیم ،پرسیدم آیا آب و برق دارند ،معلوم
بود که جواب مثبت است .پمپاژ ناامیدی از طرف هر کس و
هر مقام و هر همکار رسانه ای کار خوبی نیست! پی نوشت:
قابل توجه دولتمردانی که این خانه ها را قوطی کبریت
می نامند و بعضی هم از آن ها برای موج سواری سیاسی
استفاده می کنند! این خانه ها با پول حالل و کارگری
خریداری شده و مثل خانه های مردان دولت از پول حرام و
رانت و حقوق نجومی خریداری نشده است!
••جهان نیوز نوشت :به نظر می رســد که با توجه به
جنجالی بودن پرونده سعید طوسی و جنجال هایی که
برخی از چهره های سیاسی درباره صدور رأی تبرئه این
پرونده پرحاشیه داشته اند ،شفاف سازی و اطالع رسانی
در این باره یک ضرورت بوده و است .با توجه به عالقه و
حساسیت افکار عمومی به اطــاع از سرنوشت پرونده
سعید طوسی باید قبل از اطالع رسانی غیر رسمی محمود
صادقی در این باره قوه قضاییه تدابیر الزم را اتخاذ میکرد.
گرچه در گذشته سخنگوی قوه قضاییه دربــاره پرونده
سعید طوسی اطالع رسانی کرده است؛ ولی با توجه به
تاریخ صدور حکم اخیر که چندین روز از آن گذشته است،
به نظر می رسد که این استدالل توجیه درستی نباشد و
قوه قضاییه با اشتباه  -می توان گفت اشتباه بزرگ  -و
بی تدبیری در نوع و زمان اطالع رسانی فرصتی برای
سوءاستفاده از این پرونده را ناخواسته فراهم آورده است.
••رجا نیوز نوشت:بسیج دانشجویی  129دانشگاه کشور
در نامهای به روحانی رئیسجمهوربا اشــاره به تصویب
قانون حذف دوران تحصیل از سنوات خدمت در هیئت
دولت خاطرنشان کردند :با تصویب این قانون و حذف
این فاکتورهای مشوق به زودی شاهد رکود و بیرغبتی
نخبگان برای حضور در دانشگاههای فرهنگیان خواهیم
بود و به رغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری ،جایگاه
این دانشگاهها دچار تزلزل خواهد شد .لذا از جناب عالی
درخواست پیگیری جدی در جهت "لغو این بند از قانون
خدمات کشوری" را داریم».
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جهانگیری:برخی فکرمیکنند نارضایتی فقط دامن یک فرد
یا یک دولت را میگیرد

مانع تراشی ها ممکن است به اعتراض منجر شود
معاون اول رئیسجمهور با بیان این که برخی با کژاندیشی فکر میکنند
نارضایتیفقطدامنیکفردیایکدولترامیگیردگفت:مانعتراشیها
ممکن است به اعتراض  جوانان و حتی جامعه منجر شود.به گزارش
ایسنا اسحاق جهانگیری در اولین مجمع استانی سمنهای جوان کشور
در شیراز گفت :دولت به تنهایی نمی تواند همه مشکالت را حل کند.
خصوصا اگر جلوی دولت مانع تراشی و ایجاد محدودیت شود .همه نظام
و حاکمیت برای حل مشکالت باید همراه باشند ،اما دولت می تواند با
کمک دیگر نهادها در بخشهای مختلف گشایشهایی را ایجاد کند.
معاون اول رئیسجمهور گفت :من به تمام مسائل کشور اشراف دارم.
همه چالشها را میدانم و اطالع دارم که برای عبور از چالشها راه
بسیار طوالنی پیشرو داریم اما معتقد هستم که ایران آن قدر فرصت
دارد که هیچ گر ه باز نشدنی پیشروی پیشرفت آن وجود نخواهد داشت.
جهانگیری گفت :البته بپذیریم که باید باهم باشیم .نباید یکدیگر را طرد
کنیم .باید بپذیریم که گفتوگوی ملی گره گشاست .باید بدانیم همه
در یک کشتی نشستهایم و برای پیش بردن آن نیازمند همراهی همه
هستیم تا از بحرانها عبور کنیم.جهانگیری با تصریح این که همه باید
به میزانی که می توانند در پاسخ گویی به نسل جوان و نیازهای واقعی
آنان از امکانات و ظرفیت ها استفاده کنند ،گفت :نباید مانعی ایجاد
کرد .با نگرشها و ساختارها نباید موجب مانع تراشی شد و نباید به نسل
جوان نگرش منفی داشت.وی ادامه داد :همین مانع تراشیها ممکن
است به اعتراض جوانان و حتی جامعه منجر شود.جهانگیری دربخش
دیگری از سخنان خود اظهار کرد :روند فزاینده انتظارات و مطالبات
مردم را دولت میداند اما ظرفیتهای دولت به همین نسبت افزایش
نداشته است؛ بنابراین بین مطالبات و واقعیتها فاصله ایجاد میشود
و اگر دقت نداشته باشیم ممکن است این فاصله به نارضایتی منجر
شود.براساس این گزارش معاون اول رئیسجمهور همچنین گفت:
اگر بیجهت در مطالبات دمیده و دستاوردهای کشور را کوچک کنیم،
نارضایتیها تشدید می شود .البته گاهی هم با کژاندیشی فکر می کنیم
که نارضایتی فقط دامن یک فرد یا یک دولت را میگیرد و به دیگران
آسیب نمیزند.او ادامه داد :ما معتقد هستیم همه ما چه دولت و چه تمام
نهادهای حاکمیتی چه بخش خصوصی و چه نهادهای مدنی نباید اجازه
دهیم این حس خصوصا در نسل جوان ایجاد شود که خدا نکرده بگویند
آیندهای ندارم.جهانگیری یادآور شد :در ابتدای دولت امسال تصویب
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نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

درگیری سپاه با تیم تروریستی داعش
در غربکشور
سردار پاکپور:در عملیات قرارگاه نجف ۳،پاسدار شهید
شدند و تعدادی از تروریست های داعش به هالکت رسیدند

کردیمکهدربرنامهششمتوسعهسنمدیریتکشورنسبتبهشرایطفعلی
چند سال جوان تر شود ،تصویب کردیم که  30درصد از زنان کشور باید
در مدیریت ها حضور داشته باشند و سهم زنان در مدیریت کشور به این
میان افزایش پیدا کند .وی تاکید کرد :دولت نمی تواند نسبت به عقبه
خود بی تفاوت باشد ،جوانانی که به امید فراهم شدن شرایط از دولت در
انتخابات حمایت کردند و ما مکلف هستیم که از عقبه دولت حفاظت و
حراست کنیم اگر عقبه دلسرد شد وقتی دیگران به دولت حمله می کنند
کسی دفاع نخواهد کرد .
▪ منظورمن همه مدیران در همه مناصب است

به گزارش خبرآنالین معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت :متاسفانه
عده ای پست ها و مسئولیت ها را اشغال کرده اند و تا می گوییم که این
پست ها را اگر نمی توانید خدمت موثری انجام دهید ترک کنید ،می
گویند منظور آقای جهانگیری مدیران دولتی است اما منظور من همه
مدیران در همه مناصب است .کسانی که چوب الی چرخ پیشرفت،
توسعه و ارتقای کشور می گذارند.
▪واکنش جهانگیری به ترامپ

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای هسته ای ملت ایران
از مواضع رئیس جمهور آمریکا در اجالس داووس انتقاد کرد و گفت :می
گویند ما با دوستانمان درباره ایران توافق کرده ایم  ،من به آنها می گویم
شما بیجا کرده اید  ،شما مگر می توانید برای ملت بزرگ ایران محدودیت
ایجاد کنید.

ظهر روز گذشته روابط عمومی قرارگاه نجف نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای
اعالم کرد یک تیم تروریستی ۲۱نفره از گروهک تکفیری داعش که در منطقه غرب
کشور وارد خاک ایران شده بود پس از رصد دقیق اطالعاتی ،تحت تعقیب و مراقبت
قرار گرفت و اکثر اعضای آن دستگیر شدند .این اطالعیه محل دقیق درگیری ها
را مشخص نکرده ،اما مسئوالن سپاه پیشتر از استقرار قرارگاه نجف اشرف در غرب
کشور به خصوص در سه استان همدان ،ایالم و کرمانشاه خبر داده بودند .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما در این اطالعیه آمده است ...« :یک تیم تروریستی  ۲۱نفره
از گروهک تکفیری داعش که در منطقه غرب کشور وارد خاک جمهوری اسالمی
ایران شده بودند تحت تعقیب و مراقبت قرار گرفتند و سرانجام صبح شنبه(دیروز)
درگیری با آن ها آغاز شد .در درگیری این قرارگاه با اعضای گروه تروریستی داعش
که با همکاری سربازان امام زمان (عج) همچنان (تا لحظه انتشار اطالعیه؛ ساعت
 )15:30ادامه دارد تاکنون اکثریت اعضای تیم ،توسط رزمندگان دالور و شجاع
قرارگاه نجف دستگیر شده اند».
▪جزئیات عملیات روز گذشته

در همین حال شب گذشته سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه
جزئیات بیشتری از این عملیات را تشریح کرد .به گزارش فارس سردار پاکپور گفت
که این عملیات در منطقه «بمو» صورت گرفت و طی آن  3نفر از نیروهای قرارگاه
نجف اشرف به درجه رفیع شهادت نایل آمدند .وی افزود :در این عملیات 16
تروریست دستگیر و چند تروریست نیز معدوم شدند و 2نفر دیگر نیز از درگیری
فرار کردند که در محاصر نیروهای قرارگاه نجف اشرف قرار دارند .پاکپور گفت:
این تروریستها قصد انجام عملیات در شهرهای مرزی و مرکزی را داشتند.سردار
محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه سال گذشته از انجام نشدن تعهدات
امنیتی کردستان عراق به شدت انتقاد و حتی تهدید کرده بود که در صورت ادامه
یافتن این روند و به طور مشخص ادامه فعالیت گروه های شرور مسلح ،ایران ،عقبه
این گروه های تروریستی را در خاک کردستان هدف قرار خواهد داد .طی سه
ماه ابتدایی سال گذشته سپاه و قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه در شمال غرب
کشور ،تلفات سنگینی به نیروهای پ.ک.ک به ویژه شاخه ضدایرانی آن یعنی
پژاک تحمیل کرده بود.

باهنر :عامل اصلی اغتشاشات تریبون های رسمی بود
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین دربــاره
نــاآرامــی هــای اخیر گفت :عامل اصلی این
اغتشاشات تریبون های رسمی بود ،رسانه
ملی از دولت انتقاد می کرد ،نمایندگان از

تریبون مجلس گله و اعتراض می کردند .به
گــزارش ایسنا محمدرضا باهنر در نشست
ماهانه تشکل متبوع خود ،افزود :امروز دولت
فقط  30تا  40هــزار میلیارد خــرج حقوق

بازنشستگان می کند در حالی که این کار
وظیفه دولــت نیست و وظیفه صندوق های
بازنشستگی است .دبیر کل جامعه اسالمی
مهندسین تصریح کــرد :بــرای ســال آینده

امــیــدوارم بتوانیم به یک کارنامه عادالنه و
منصفانه درباره عملکرد نظام برسیم تا نقاط
قوت را با سرعت و قوت ادامه دهیم و ضعف ها
را نیز برای ادامه راه برطرف کنیم.

کیسینجر:آمریکا برای مقابله با ایران باید سیاست جنگ سرد را در پیش بگیرد
آمریکن کنسرواتیو :معترضان ایرانی هیچ اعتمادی به ترامپ ندارند
طاهری-پسازآنکهاستراتژیستبرجستهآمریکاییطی
سخنانی از دولتمردان آمریکایی خواست سیاست مقابله
با شــوروی در دوران جنگ سرد را پیش بگیرند ،برخی
از تحلیل گران به بررسی این ایده پرداختند .سیاست
ریگان در دوران جنگ سرد سیاست حمایت از تجزیه
طلبان و آشوب گران برای تضعیف حکومت مرکزی بود
که در نهایت به فروپاشی اتحاد جماهیر شوری انجامید.
اکنون پس از گذشت  26سال از فروپاشی شوروی ،بار
دیگر برخی از چهره های سیاسی آمریکا از ضرورت اتخاذ
سیاست های مشابه برای مقابله با ایران سخن می گویند.
«هنریکیسینجر»وزیرخارجهاسبقآمریکاواستراتژیست
برجستهاینکشورباحضوردرنشست«چالشهایجهانی
و راهبرد امنیتی ایاالت متحده» در محل کمیته نیروهای
مسلح سنا گفت :ایاالتمتحده و متحدانش باید دو کار
انجام دهند :اول این که با توسعهطلبی هژمونیک ایران
مقابله کنند و دوم آن که به جلوگیری از دسترسی ایران به
سالحهستهای،متعهدبمانند.اولیناقدام،شباهتهایی

▪قانون گذار آمریکایی حامی داعش :دکترین ریگان را
برای براندازی نظام ایران پیش بگیریم

با نقش آمریکا در هدایت و اتمام جنگ سرد دارد .پس از
جنگ جهانی دوم ،برخی از کشورها که هویت تاریخی
داشتند ،با شوروی آن روزها که پس از جنگ تقویت شده
بود و مملو از ایدئولوژی انقالبیگرایی بــود ،به مقابله
برخاستند .این کشورها تحت رهبری آمریکا ،ائتالف
کردند و مرز قابلتحمل برای توسعهطلبی شوروی ترسیم
شد؛ این اقدام نهایت ًا به مهار شوروی و مذاکره برای پایان
دادن به جنگ سرد منتهی شد.

متعاقب ایــن سخنان «دینا رورابــاکــر» ،نماینده ایالت
کالیفرنیا نیز در یادداشتی در پایگاه نشنال اینترست
از دولــت کشورش خواست دکترین «رونــالــد ریگان»،
رئیسجمهور اسبق آمریکا را در قبال ایــران در پیش
بگیرد .این قانون گذار آمریکایی که قب ً
ال خطابهنویس
«رونالد ریگان» ،رئیسجمهور اسبق آمریکا بوده ،با اشاره
به اغتشاشات پراکنده اخیر در برخی از شهرهای ایران،
از دولت «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا خواسته
سیاستی را که «ریگان» برای حمایت از مخالفان شوروی
سابق به کار بست درباره ایران در دستور کار قرار دهد.
«روراباکر» ،در یادداشت خود در «نشنالاینترست» از
رسانههای دولتی «صدای آمریکا» و «رادیو فردا» به عنوان
«ابزارهای کلیدی» دولت آمریکا برای آگاهسازی معارضان
ایرانی از حمایتهای «باالترین سطوح حاکمیت» در
واشنگتن نــام بــرده اســت .او همچنین با بیان ایــن که
فناوریهایی مانند  Firechatو برنامههای گوشیهای
هوشمند میتوانند نقش بهسزایی در «اعتراضات»
ایــران بــازی کنند اضافه کــرده اســت« :ایــاالت متحده
باید هر اقدامی را که میتواند بــرای دسترسی مردم
ایران به اینترنت ماهوار های انجام دهد ».این نماینده

جــمــهــوریخــواه در بخش دیــگــری از یــادداشــت خود
سیاستهای ترامپ را به سیاستهای ریگان در دوران
جنگ سرد با شوروی تشبیه کرده است .او نوشت« :ما
به یک دکترین ایرانی در قبال ایران نیاز داریــم -یعنی
حمایت از کردها ،آذریها ،بلوچها ،اعراب و پارسیهای
ضد حکومت برای تشکیل نظامهای جدید مبتنی بر یک
ساختار فدرال تمرکززداییشده».
▪رسانه آمریکایی :ایرانی ها هیچ اعتمادی به ترامپ
ندارند

با این حال پایگاه آمریکایی «آمریکن کنسرواتیو» در
پاسخ به این مشابهت سازی ها نوشت :شواهدی دال
بر ایــن که مــردم ایــران به حمایت ترامپ از خودشان
باور داشته باشند ،وجود ندارد و به طور کلی مقایسه او
با ریگان بی اساس و بیهوده است .مخالفان و معترضان
در اتحاد جماهیر شوروی دالیلی برای پذیرش همدردی
و حمایت های ریگان داشتند ،ولی معترضان در ایران
هیچ اعتمادی به ترامپ ندارند ،چون او زمانی که رئیس
جمهور آمریکا شده ،به روش های مختلف به مردم ایران
اهانت و از ورود ایرانیان به آمریکا جلوگیری کرده است و
قصد دارد با لغو برجام ،تحریم های جدیدی را علیه مردم
این کشور اعمال کند .این ها اقدامات کسی است که
مدعی طرفداری از مردم ایران است .واقعیت این است که
ایرانیان عالقه ای به او ندارند ،چون او اعمال خصمانه ای
علیه مردم و دولت این کشور انجام داده است؛ بنابراین،
مقایسه ترامپ و ریگان و لزوم پیروی رئیس جمهور فعلی
آمریکا از دکترین ریگان غلط و بیهوده است.
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گزارش خبری
روایت معاون سیاسی سپاه ازبرخی
اغتشاشات اخیر

معاون سیاسی سپاه در سخنانی با بیان این که «طرحهای
آمریکایی» و «پو لهای سعودی» موجب سازمان دهی
اغتشاش گــران شــد ،گفت :منافقین سرحلقه اصلی
اغتشاشات بودند .به گزارش مهر ،سردار رسول سناییراد
معاون سیاسی سپاه در جمع نمازگزاران و بسیجیان
مسجد جامع غدیرخم گفت :تفاوتی که نا آرامیها در
دیگر کشورها با کشور ما دارد در ایــن اســت که عناصر
بیگانه وارد چنین اعتراضهایی نمیشوند تا اعتراضات
را به سمت و سوی براندازی سوق دهند یا آمریکاییها
در خصوص دیگر کشورها به دنبال بردن این موضوع به
شورای امنیت نیستند .وی افزود :در این باره فرانسویها
نیز با طرح چنین موضوعی در شورای امنیت مخالف بودند،
زیرا چنان چه این موضوع رایج شود ،دست دولتمردان
فرانسوی هم به اصطالح «زیــر سنگ» خواهد بــود .وی
با بیان این که اعتراضاتی که در روزهــای اخیر روی داد
اعتراض گرم بود ،ادامه داد :زیرا موتور نیروی انتظامی
را به آتش کشیدند ،شیشه حوز ههای علمیه را در ابهر
و زنجان شکستند ،در اراک سرباز نیروی انتظامی را
داخل کیوسک انداختند و بعد آن جا را به آتش کشیدند
که خوشبختانه سرباز مورد اشاره به موقع از پنجره خارج
شد .همچنین به سمت یکی از پاسدارها با سالح شکاری
شلیک کردند و او را به شهادت رساندند یا با آجر به صورت
یکی از پرسنل نیروی انتظامی زدند و فرد مورد اشاره بعد
از چند روز که در کما بود ،به شهادت رسید .سنایی راد
ادامه داد ۸۰ :درصد دستگیرشدگان زیر  ۳۰سال دارند
البته همه دستگیرشدگان ضد انقالب نیستند به نحوی
که  ۵۲درصد آن ها فاقد تحصیالت دانشگاهی هستند،
اما همین افراد هم توقع داشتند استخدام دولتی شوند.
معاون سیاسی سپاه با اشاره به تالش های عربستان برای
کشاندن آشوب به ایران تأکید کرد :نقشه آ نها این بود
که آشوب از پیرامون به مرکز منتقل شود ،چون معتقدند
به دلیل اتفاقهایی که در گذشته در مرکز و کالن شهرها
روی داده نیروهای امنیتی و دفاعی ایران برای مقابله با
اقدامات آشوبگرانه آنها آموزش دیده و مهارت کسب کرده
اند ،اما در شهرستانها تحریک پذیری مردم بسیار باالست
و نیروهای امنیتی و انتظامی هم حضور کم رنگی دارند لذا
میتوان مدل سوریه را با رفع معایب در این جا اجرا کرد.
▪کسانی در تویسرکان دستگیر شدند که بعد از عملیات
مرصاد تحت تعقیب بودند

سردار سنایی همچنین بیان کرد :بر این اساس شدیدترین
درگیر یها در تویسرکان روی داد و چند نفر هم کشته
شدند از جمله دو نفر که در حمله به زندان کشته شدند که
هنوز شناسایی نشدهاند ،چون لیدر و تحریک کنندههای
اعتراضات در این شهر از منافقین هستند و از شهرهای
دیگر آمدند تا شناسایی نشوند و کسانی دستگیر شدند که
از بعد عملیات مرصاد تحت تعقیب بودند.
▪ 4نفر از خانم ها ایالم را به آشوب کشیدند

وی با اشاره به دستگیری تعدادی از زنان در اغتشاشات
اخیر تأکید کرد :در دهه  ۶۰هم آنهایی که اعتراضات
خیابانی سازمان منافقین را رهبری میکردند ،بیشتر
م بودند و اکنون نیز حلقه اصلی تحریک و شروع خانمها
خان 
هستند به عنوان مثال چهار نفر از این خانمها ایالم را
به آشوب کشیدند و بعد از دستگیری این افراد مشخص
شد هیچ کــدام آ نهــا ایالمی نبودند .معاون سیاسی
سپاه گفت :به همین ترتیب آنهایی که از کرج بودند در
کرمانشاه دستگیر شدند ،یا آ نهایی که از بندرعباس
بودند در شیراز دستگیر شدند؛ اینها منافقینی بودند که
سازمان یافته در شهرها حضور مییافتند و شعارها را جهت
میدادند.سردار سنایی با بیان این که نیروی انتظامی با
خویشتنداری ،اقتدار خود را نشان داد ،تصریح کرد۵۱ :
درصد معترضین به واسطه فراخوان وارد این اعتراضات
شده بودند؛ در تاریخ سوم دی ،سایتی فراخوانی با عنوان
«مــال باختگان ،از انقالب تا پاستور» منتشر کرد و در
این بین سایتی هم که متعلق به جریان موسوم به جریان
انحرافی است ،با آنها همراهی نشان داد؛ عالوه بر این
نزدیک به  ۴۰درصد هم بیان کردند ما جوگیر شدیم و
 ۹درصــد هم به دلیل رودربایستی با دوستانشان وارد
اعتراضات خیابانی شدند.
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