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تازههای مطبوعات
••ایران  -فروزنده ودیعتی ،مدیرکل حقوق بشر و
زنان وزارت امور خارجه به عنوان سومین زن سفیر
ایراندردورهپسازانقالبانتخابشد.
••دنیا یاقتصاد  -دادههـــای مرکز آمــار نشان
میدهد که ســال گذشته حــدود  ۴۲ /۶درصد
خانوارها ،در ماه کمتر از دو میلیون و  ۲۵۰هزار
تومان هزینه کردهاند .تعداد این خانوارها به حدود
 ۱۰میلیون و  ۶۴۰هزار میرسد .با این اوصاف،
جایگاه هزینههای مربوط به خدمات حمل و نقل
برایگروههایفرودستچندانهمکمرنگنیست.
مثالدرفرودستترینگروهجامعهکهدرماهکمتراز
 ۶۲۵هزار تومان هزینه میکنند ،خدمات حمل و
نقلحدود ۱۷هزارتوماندرماهخرجداشتهاست.
••کیهان  -حسین شریعتمداری با اشاره به نقش
برخیکشورهایخارجیدراغتشاشاتاخیرایران
نوشت :دشمناندرکاخشیشهاینشستهاندومراکز
حساس و استراتژیک نظامی و اقتصادی و ...آن ها
به آسانی قابل دسترسی است و میتوان با تحمیل
خسارتهای سنگین مالی و نظامی ،دشمن را به
استیصالکشاندوبهزانودرآورد.
••آرمان –اینروزنامهبااشارهبهبازداشتعبدالرضا
داوری مشاور محمود احمدی نژاد به اتهام ارتباط با
روح ا ...زم و مجموعه آمدنیوز نوشت :موضوع قابل
تاملتالشدلواپسانبرایمنتسبکردندولتیها
و اصالحطلبان به زم اســت .آن ها در ابتدا سعی
کردندمیاناسماعیلیرئیسروابطعمومیریاست
جمهوریوزمارتباطیبسازندکهاستعفایاورابهانه
صحت ادعای خودشان بیان کردند اما رسوا شدند.
دربارهحسامالدینآشناهمچنینادعاییداشتندکه
بازهمبهدربستهخوردند.
••شرق – پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس به این روزنامه گفت :قــرار شد امسال
بودجه شرکتهای دولتی را یک ماه زودتر یعنی
 15آبان بگیریم و بخش عمده ساختار بودجه
شرکتهای دولتی یعنی چیزی حدود دوسوم
بــودجــه شرکتهای دولــتــی را شفاف کنیم و
درآمد و هزینهها را مشخص کنیم[ .اما] اطالعات
گــزارشــی کــه دولـــت امــســال بـــرای اولــیـنبــار
الیحهاش را ارائه کرده ،یک روکش اطالعاتی
است و اصال محتوای اطالعاتی مناسبی در الیحه
دولت وجود ندارد.

انعکاس
•• تابناک نوشت  :محمد عطریانفر در پاسخ به
ایــن که آیــا احتمال چند سرلیست بــرای لیست
اصالحطلبان وجود دارد ،گفت« :نمیتواند برای
یک لیست دو یا چند سر لیست وجود داشته باشد و
به لحاظ منطقی هم نمیتوانیم چنین پیشفرضی
را قائل شویم .ایــن صحبت مانند ایــن اســت که
بگوییم یک مربع سه ضلع دارد ».او میگوید« :این
که از میان افرادی مانند عارف ،مطهری ،پزشکیان
و خانم مــوالوردی کدام گزینه احتمال بیشتری
دارد ،باید گفت :برای سرلیست شدن همه اینها
گزینههای خوبی هستند که به تنهایی میتوانند
سرلیستباشند».
••اعتمادآنالین نوشت  :محمد مهاجری ،فعال
رسانهای درباره انتقادهایی که مبنی بر اقناع مردم
با توجه به اجرای اصالح قیمت بنزین متوجه دولت
شده است ،گفت :در توافق نامهای که سران سه قوه
داشتهاند،مسئولیتکلکاربهشورایامنیتکشور
واگذار شده که رئیس آن هم وزیر کشور است.او در
ادامه با اشاره به واگذاری مسئولیت اطالعرسانی
و اقناع به صداوسیما ،گفت :شورای امنیت کشور
مسئولیت اقناع افکارعمومی و اطالعرسانی را به
صداوسیما واگذار کرده است .اگرچه از نظر من کار
درستیهمانجامنداده،اماباالخرهمسئولیتکاربا
صداوسیما بوده است.
••انصاف نیوز نوشت  :محمدجواد روح ،عضو
حزب اتحاد در خبری دربــاره تعویق کنگره این
حزب در پی حوادث مربوط به اعتراض به افزایش
قیمت بنزین ،در کانال خود نوشت« :در حالی که
نماه برگزار
قرار بود کنگر ه حزب اتحادملت  ۳۰آبا 
شود؛ بهدلیل شرایط ویژه کشور ،سختی و مشخص
نبودن حضور اعضا از سراسر کشور و مشکالت
اجرایی موجود با تصویب شورای مرکزی این حزب
بهتعویقافتاد.زمانجدیدبرگزاریکنگره،متعاقبا
اعالم میشود».
••انصاف نیوز نوشت  :کامیل احمدی پژوهشگر
اجتماعی که  ۲۰مرداد ماه دستگیر شده بود ،یک
شنبه  ۲۶آبان ماه با قرار وثیقه آزاد شد.
••تابناک نوشت  :نشست فراکسیون مستقالن
والیی مجلس شــورای اسالمی ،با حضور اعضا و
با دستور انتخاب رئیس جدید فراکسیون برگزار
شد .در این نشست پس از برگزاری انتخابات برای
انتخاب رئیس ،غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
با  ۲۰رأی به عنوان رئیس جدید این فراکسیون
انتخاب شد .پیش از ایــن ،کاظم جاللی ریاست
این فراکسیون را بر عهده داشت که به تازگی برای
سفارت ایران در مسکو انتخاب شده است.
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شواهدسازمانیافتهبودناغتشاشات

▪ لیدریتبعهآلماندراغتشاشات

همین روز گذشته بود که اعالم شد تعدادی از
لیدرهایی که در هدایت و خرابکاری اشرار در
استان البرز نقش موثری داشتهاند ،تابعیت
آلمانی،ترکیهایوافغانستانیدارندوتجهیزات
ویــژه خرابکاری از آنهــا کشف و ضبط شده
است .بنا بر این گزارش که خبرگزاری فارس
به نقل از یک منبع امنیتی منتشر کرده است،
این افــراد از مدت ها قبل ،در خــارج از کشور
آموزشهایالزمرادربارهنافرمانیهایمدنیو
تخریبزیرساختهایشهریدیدهاندوازطرف
سرویس های خارجی تامین مالی میشدند.
این گزارش در حالی است که شامگاه یک شنبه
همتیمیازمأمورانیکیازنهادهایامنیتیدر
حال بررسی وضعیت شهر تهران با گروهی از
اتباعبیگانه[متعلقبهیکیازکشورهایشرقی
همسایه ایــران] مواجه شدند که ظرف مدت
نیم ساعت اقــدام به تخریب و به آتش کشیدن
پنج بانک کــرده بودند! به گــزارش فــارس این
گروه  ۷نفره که به وسیله یک خودروی نیسان
آبی در جنوب تهران تردد میکردند از محدوده
هوای سرد اراک ،باران شدید نوشهر و برف
در همدان ،هیچ کــدام مانع از راهپیمایی
ه ــای گــســتــرده و خــودجــوش مـــردم علیه
اغتشاش آفرینی عده ای معدود نشد .مردم
ده ها شهر کوچک و بزرگ کشورمان دیروز
هم مانند روز سه شنبه در راهپیمایی های
خــودجــوش و مــردمــی بــا خـــروش انقالبی
خـــود نــشــان دادنــــد کــه هــیــچ وقـــت اجـــازه
نخواهند داد ،اف ــراد فرصت طلب امنیت
و آرامــــش جــامــعــه را بــه خــطــر بــیــنــدازنــد و
مطالبات اقتصادی آن ها را به حاشیه ببرند.
راهپیمایی مردم بصیر و والیتمدار اردبیل از
میدان شریعتی تا میدان مصالی این شهر با
سردادن شعارهای "خونی که در رگ ماست
هدیه به رهبر ماست" و "مــرگ بر فتنه گر"
همراه بود و در آن اقدامات اخیر آشوبگران
در آتش زدن بانک ها ،اتوبوس ها ،منازل و
خودر وهای مــردم و اماکن عمومی محکوم
شد ایــن راهپیمایی در شهرهای مشگین
شهر ،پارس آباد ،بیله سوار ،گرمی ،خلخال،
گیوی ،نمین ،نیر ،سرعین ،اصالندوز و
همچنین بخشهای استان اردبیل برگزار و
شرکت کنندگان اقدامات اخیر اغتشاشگران
را محکوم کردند .در استان مرکزی مردم
در  ۲۳نقطه شهری با شرکت در راهپیمایی
«میثاق با والیت ،امنیت و اقتدار» حمایت خود
را از انقالب و نظام اسالمی اعالم کردند .آیت

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

زیادی به همراه داشت ،از طرحی پرده برداشت
که به ریاست د یآندریا در سازمان سیا آغاز
شده و بر اســاس آن ،سازمان سیا مأموریت
یافته که برای ایجاد ناآرامی در ایــران ،وارد
عمل شــود .بر اســاس آن گــزارش ،ایــن طرح
مــورد حمایت عربستان سعودی و امــارات
عربی متحده هم قرار داشته است .پیش از این
اظهارات ،وزارت خارجه روسیه در واکنش به
شکلگیری اغتشاشات در ایران ،گفته بود که
احتمال میدهد طر فهای خارجی در این
تحوالت نقش داشته باشند.
▪اعتراف رسمی و صریح براندازان2 :سال
برای این اعتراضات برنامه ریزی شده بود!

دروازهغارتخریباموالعمومیراشروعکردند
و در نهایت در حوالی میدان شوش در حین
تخریب پنجمین بانک شناسایی و دستگیر
شدند .در این بین نیروهای نظامی و انتظامی
کشورمان نیز در روزهــای گذشته از ارتباط
گسترده دستگیرشدگان با خارج از کشور خبر
می دهند .سردار احمد نوریان سخنگوی ناجا
با اشاره به شهادت دو مأمور نیروی انتظامی در
جریان اغتشاشات اخیر می گوید تعداد قابل
توجهیازاشراروعناصرآشوبگ ِروابستهبهخارج
ازکشوردستگیرشدهاند.
▪سالحهایناشناختهودینامیتدرعسلویه

همچنین برخی اغتشاشگران روزهــای اخیر
از سالحهایی استفاده کردهاند که بررسیها
نشان میدهد نه گلوله آن ها سازمانی بوده
و نه شلیک هــای انجام شــده از روبــه رو بوده
است .ربیعی سخنگوی دولت حداقل دو بار
طی روزهــای گذشته به مسلح بــودن برخی
اغتشاشگران اشــاره کرده است .او دیــروز در
حاشیه نشست هیئت دولــت حتی از بستن
دینامیت به برخی لوله های تأسیسات عسلویه
خبر داده بود.

▪الگوی مشابه طراحی شده توسط سیا برای
هنگکنگ

در دیــگــر ســو بــه جــز نــشــانــه ه ــای میدانی
اغتشاشات ،برخی اظهارنظرها در خارج از
کشور نیز ما را به سمت سازمان یافته بودن
این اعتراضات راهنمایی می کند؛ مدیرعامل
اندیشکده آمریکایی «ران پــال» میگوید
آشو بها در ایــران از الگویی پیروی میکند
که پیشتر توسط سازمان سیا در هنگکنگ و
اوکراین هم پیاده شده است« .دنیل مکآدامز»
که با شبکه «آر.تـــی» گفتوگو مـیکــرد ،در
این باره می گوید « :این نوع از ناآرامی بیشتر
حاصل عملکرد مرکز مأموریت ایران [در سیا]
است که توسط دولت ترامپ راهانــدازی شده
است .اگر به یاد داشته باشید ،پارسال "مایکل
د یآندریا" مسئول این کار شد .او یک افسر
سیا است که به آیتا ...مایک معروف است».
مک آدامــز دربــاره اختیارات دی آندریا برای
تحقق این مأموریت ،گفت« :عمال کلیدهای
پادشاهی را به او دادهاند و گفتهاند هرکاری
را که الزم است به هر قیمتی که شده انجام بده
و ایران را بیثبات کن ».دو سال پیش روزنامه
«نیویورکتایمز» در گزارشی که واکنشهای

مردم در ده ها شهر در زیر برف و باران در مخالفت با
اغتشاشگران به خیابان آمدند

مقابلهمردمیباناامنی

ا ...دری نجف آبادی عضو مجلس خبرگان
در راهپیمایی مردم در اراک گفت :ملت ما به
خوبی میان جنایتکاران و فتنه گران و مسئله

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

گرانی و تورم و بنزین تفکیک قائل شدند .آن
هایی که امروز قرآن آتش میزنند همان هایی
هستند که  10سال پیش حسینیه شیراز را
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گزارش خبری

لیدری اتباع آلمانی و ترکیه ای ،دینامیت های آماده انفجار ،الگوی هنگ کنگی ،اعتراف فرشگرد و...
انتقاد مــردم به تصمیم بنزینی اخیر و انجام
تجمعات و حتی به خشونت کشیده شدن این
تجمعاتدربرخینقاطاتفاقیقابلپیشبینی
بود ،اما آن چه همه را حیرت زده کرده ،میزان
بــاالی تخریب ها و آشــوب ها در کنار الگوی
متحدالشکل این اغتشاشات است .به عنوان
مثال در محل هایی که این اغتشاشات رخ داده
براساس گزارشی که مهر منتشر کرده بیش از
 400بانک تخریب شده است! بانک هایی که
اساسا ارتباطی به طرح افزایش قیمت بنزین
ندارند .دراینگزارشنشانههایسازمانیافته
بودنایناغتشاشاتراکهعالوهبرخسارتهای
مالی به زیرساخت های تعدادی از شهرها وارد
کرد و به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ
امنیت کشور و جان باختن تعدادی دیگر منجر
شد،مرورمیکنیم.
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در یــک نشانه دیــگــر مــی تـــوان بــه مصاحبه
امیرحسین اعتمادی رئیس گروهکی به نام
«فرشگرد» وابسته به رضاپهلوی اشــاره کرد
که دو شب پیش در مناظرهای با سینا عضدی
در بیبیسی در حالی که بــرای ربع پهلوی
از عبارت «شاهزاده» استفاده میکرد ،او را
«فرماندهعملیاتاغتشاشونافرمانی»درایران
معرفی کرد! همچنین یکی از سلطنت طلبان
در گفت و گو با بی بی سی فارسی تأکید کرده
که «بیش از دو ،سه سال» برای این اعتراضات
بــرنــامــه ریـــزی ش ــده اســـت .او بــه صــراحــت
می گوید« :شما خیال نکنید این آتش زدن ها
به آسانی صورت می گیرد! برای شعارنویسی
ها ،آتش زدن ها و اقداماتی از این دست پیشتر
آمــوزش داده شده اســت ».یکی دیگر از افراد
جریان سلطنت هم در گفت و گو با یکی از
شبکههای مــاهــواره ای تصریح کــرد کــه در
کانالهای تلگرامی دو سال است که در حال
آموزش هستیم ،اما نقطه اوج این مصاحبهها
گفت و گــوی رضــا پهلوی  ۲۸آبــان ۱۳۹۸
در مصاحبه با شبکه ماهوارهای اینترنشنال
وابسته به رژیم سعودی بود که ضمن حمایت از
اغتشاشگران تأکید کرد حرکت های امروز از
چندین ماه قبل آغاز شده است!
منفجر کردند .مردم نوشهر هم در محکومیت
اغتشاش های اخیر در زیر باران به خیابان
آمدند .خرم آبــاد ،دزفــول ،گرگان ،شاهین
شهر اصفهان ،شهرضا ،جیرفت ،ایالم ،بم و
چند شهر کوچک و بزرگ کشورمان با حضور
خودجوش در خیابان ها ،به اقدامات اخیر
اغتشاشگران اعتراض کردند .در کرمان
و چند مرکز استان از جمله شیراز ،امــروز
راهپیمایی هایی علیه ناامنی های ایجاد شده
برگزار می شود.
مردم در شیراز راهپیمایی خود را در هشت
مسیر انجام خواهند داد .همچنین برنامه
ریزی برای راهپیمایی های مردم در برخی
شهرهای کشورمان نیز در روزهای جمعه و
شنبه برگزار می شود .در شهرهای مختلف
استان های البرز و تهران نیز امروز ،فردا و پس
فردا راهپیمایی هایی در محکومیت اغتشاش
ها برگزار می شود.
حجت االســـام محمودی رئیس شــورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران
ضمن بیان ایــن خبر گفت :مــردم راجــع به
گرانی بنزین اعتراض داشتند ولی گروهها و
جریان های معاند نظام اسالمی با اقدامات
مشمئز کننده از جمله جــســارت بــه حریم
مساجد و آتش زدن قرآن و مثله کردن مدافعان
امنیت ،تمامیت نــظــام مــقــدس جمهوری
اسالمی را هدف قرار دادند.

آیتا...جنتی:همهآنهاییکه
اعتراضکردند،اشرارنیستندو
بایددغدغهشاندرکشود

هادی محمدی –رئیس مجلس خبرگان رهبری
با اشاره به حوادث اخیر در کشور و اشاره به نگرانی
مــردم از اجــرای ایــن طــرح ،حساب معترضان را
از اشــرار جدا دانست و افــزود :همه آنهایی که
اعتراض کردند و به خیابانها آمدند از اشرار نبودند
و دغدغههای مــردم باید درک شــود .به گزارش
تسنیم آیت ا ...احمد جنتی تاکید کرد :اگر بخواهد
این طرح ،فشار جدیدی به اقشار ضعیف وارد کند،
صحیح نیست .وی با بیان این که مسئوالن باید
برای چنین جراحی مهمی از مدتها پیش اذهان
و افکار عمومی را آماده میکردند و از فواید چنین
طرحی همچون واریز بسته حمایتی که برای خود
مــردم مفید بــود ،سخن میگفتند و درمقابل به
مضرات ارزانــی بنزین همچون قاچاق گسترده
سوخت اشاره میکردند که متأسفانه این اقدام
به خوبی صورت نگرفت .وی در ادامــه به تخریب
اموال عمومی اشاره و تأکید کرد :ناامنی و آشوب
خواست مــردم نیست؛ غــارت امــوال و آتش زدن
خانهها و مغازهها کار مردم نیست؛ حمله با اسلحه و
چاقو به مردم و مأموران انتظامی کار مردم نیست؛
مختل کردن رفتوآمد و ایجاد راهبندان کار مردم
نیست؛ نیروی انتظامی از امنیت و آرامش مردم در
برابر اشرار دفاع کند.
بهگزارشخراسانعلیربیعیسخنگویدولتهم
که برای خبرنگاران حوزه دولت در حاشیه نشست
دولــت سخن می گفت به گزارشی که دیــروز در
حضور رئیس جمهور ارائه شده اشاره کرد و با بیان
این که از روز سه شنبه دیگر ما مسئله خاصی در این
زمینه نداشتیم و دیروز هم فقط در نقاطی کوکتل
مولوتف پرتاب میکردند  ،افــزود  :ما پیش بینی
میکردیم از لحاظ امنیتی سال  ۹۸سال سختی
خواهد بود ،آشکارا آمریکاییها اعالم کردند که
ما امنیت روانی را دنبال می کنیم ،به اعتقاد من
برخی از روی نارضایتی و هیجان آمدند که شنبه
شب صف خود را از دیگران جدا کردند .وی افزود:
مردم به هیچ عنوان به سمت مراکز امنیتی و نظامی
نمی روند ،ولی این جریان قلیل با هدف به سمت
این مراکز رفتند .این افــراد قلیل معموال در این
ناآرامیها آسیب نمی بینند  ،بلکه ناآرامی را ایجاد
می کنند وسپس به خانههای تیمی خود میروند.
گروه دیگر هم درادامه متاثر از جریان دوم بودند که
با قمه به خیابان آمدند و مراکز عمومی را تخریب
کردند .تیراندازی هایی شده که با سالحهای
دولتی نبوده و ما با کسانی که از سوی این جریان
آسیبدیدهاند ،ابراز همدردی می کنیم.
▪واعظی :این مشکل درون خانوادگی و در درون
ایرانحلمیشود

همچنینمحمودواعظیرئیسدفتررئیسجمهور
نیز دربــاره اعتراض به نحوه اطــاع رسانی برای
اجرای طرح بنزین اظهار کرد :اگر چه مردم ایران
کمبودهایی از نظر معیشتی دارنــد و ممکن است
انتقاداتی را به بخش های مختلف داشته باشند،
اما این مشکل درون خانوادگی و در درون ایران حل
میشود؛اگرپایخارجیهاوبهرهبرداریدشمنان
به میان آید ،مانند راهپیمایی تبریز است که صد
هزار نفر خودجوش به خیابان آمدند و همین طور
راهپیمایی های دیگر که به صورت خودجوش در
کشورانجاممیشود.

▪صدا و سیما تا االن خیلی خوب عمل کرده
است

وی در پاسخ به سوالی دربــاره اقدامات رسانه ای
درخصوص سهمیه بندی بنزین گفت :مسئولیت
کلامورازمدتهاقبلدراینخصوصبهعبدالرضا
رحمانیفضلیوزیرکشوردادهشدو ویکمیتههای
مختلفی در وزارت کشور ایجاد کرده و امروز هم در
دولتاعالمکردندکمیتهایکهمسئولیتتبلیغات
راداشته؛صداوسیمابودهاست.اینکهصداوسیما
نمی توانسته موضوعی را که زمان آن محرمانه بوده
یعنی از طرف وزیرکشور اعــام شده بود کسینباید به گونهای تبلیغ کند که معلوم شود قرار است
پنجشنبهشباتفاقبیفتد -اعالمکند،صداوسیما
مسئولیت این کمیته را داشته و به نحو احسن هم
قبل از اعالم و هم تا االن خیلی خوب عمل کرده
اســت .واعظی دربــاره دستگیر شدگان حــوادث
اخیر تصریح کرد :قوه قضاییه در این خصوص عمل
میکندوحرفقوهقضاییهدربارهاینکهکسانیدر
اینحوادثگولخوردهانددرستاست.

